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MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒDES Nr.6 

PROTOKOLS 
 
Mālpilī, Mālpils novadā               22.06.2010. 
 
Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 18.00 
 

IZSATĀMIE JAUTĀJUMI 
 
 

1. Par atļauju izmantot mototrasi Moto piedzīvojumu sacensībām un 
Endurokrosam. 

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.  
4. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
5. Pirkuma līgumu izskatīšana. 
6. Par situāciju nekustamajā īpašumā „Darbinieku māja”. 
7. Par pašvaldības īpašuma nodošanu pašvaldības SIA „Norma K”. 
8. Par Politiski represētas personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 

statusa noteikšanas un nelikumīgi represēto personu mantisko jautājumu 
kārtošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

9. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu. 
10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 
11. Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu vietējo ģeodēzisko tīklu jautājumos. 
12. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 

Mālpils novadā” apstiprināšanu. 
13. Par finansiālu atbalstu biedrības „Notici sev!” organizētajam pieredzes apguves 

braucienam. 
14. Par finansiālu atbalstu plenēram „Mālpils ainava – 8”. 
15. Par finansiālu atbalstu mūsdienu deju grupām  „Nakc” un „Nakcītis”. 
16. Par finansiālu atbalstu pensionāru pieredzes braucienam. 
17. Par iespēju atbrīvot no nodevas par būvatļaujas izsniegšanu. 
18. Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Par valsts nodevas atvieglojumiem par 

apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā” 
apstiprināšanu. 

19. Par privatizācijas kontu slēgšanu un sertifikātu dzēšanu. 
20. Par pašvaldības 2009.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
21. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam. 
22. Par nekustamo īpašuma sadalīšanu. 
23. Par Mālpils internātpamatskolas maksas pakalpojuma cenas samazināšanu. 
24. Par nekustamā īpašuma „Laimītes” izsoles nolikuma apstiprināšanu. 

 
 
 

6/1. 
Par atļauju izmantot mototrasi Moto 

 piedzīvojumu sacensībām un Endurokrosam. 
 

Mālpils novada domē 15.06.2010. saņemts kluba „apPasaule” pārstāvja Zigmāra 
Brunava un motokluba L.R.K. pārstāvja Raivja Kurpnieka iesniegums, kurā tiek lūgts 
atļaut izmantot moto piedzīvojumu sacīkšu 2.posma „Mālpils vasara 2010” pasākuma 
vajadzībām pašvaldībai piederošo teritoriju - mototrasi. Trasi paredzēts izmantot 
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10.jūlijā kā paaugstinātas grūtības veicama šķēršļu teritorija motocikliem un 
kvadracikliem un Endurokrosa treniņpasākumiem. 

16.06.2010. jautājums tika skatīts novada domes Tautsaimniecības un attīstības 
komitejas sēdē, kurā biedrības „Mālpils sporta klubs” pārstāvis R.Strauss informēja, ka 
jūlija sākumā ieplānoti mototrases rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi, tādēļ šo 
teritoriju sporta aktivitātēm nebūs iespējams izmantot. 

Novada domes vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās pasākuma 
organizatoriem piedāvāja citas pašvaldības teritorijas pasākuma organizēšanai. 

 
Dome NOLĒMA: 

 
Atļaut klubam „apPasaule” un motoklubam L.R.K. š.g. 10.jūlijā izmantot 

pašvaldības nekustamā īpašuma „Parks” otro zemes gabalu, kadastra Nr.8074-005-
0192 Endurokrosa treniņpasākumiem un moto piedzīvojumu sacīkšu 2.posma „Mālpils 
vasara 2010” pasākuma vajadzībām. 
 
 

6/2. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

 
Mālpils novada domē 2010. gada 14. jūnijā reģistrēts iesniegums, kurā lūdz 

mainīt nekustamā īpašuma „Lielvārdes šoseja 7A” nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi, kas atbilstu reālajam zemes lietojumam. Dome, pamatojoties uz 2006. gada 20. 
jūnija LR MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, NOLĒMA: 
 

Mainīt nekustamajam īpašumam „Lielvārdes šoseja 7A” 2,00 ha kopplatībā, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosakot tos sekojoši:  
     - kods 0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – 1,18 ha. 
     - kods 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 0,82 
ha.  
 
 

6/3. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

 
Mālpils novada domē 21.05.2009. reģistrēts (reģ. Nr.281) SIA „Galilejs” 

izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Jaunbirznieki”, 
kadastra numurs 8074 003 0220. Dome, pamatojoties uz 2006.gada 14. septembra LR 
likumu „Zemes ierīcības likums”, 2007. gada 11. decembra MK noteikumiem Nr. 86. 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils 
pagasta teritorijas plānojumu, 2002.gada 27.augusta MK noteikumiem Nr.384 
“Adresācijas noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija MK noteikumiem „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
kārtība”,  NOLĒMA: 
 
1. Apstiprināt SIA „Galilejs” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Jaunbirznieki”. 
2. Zemes vienībai „2” 1,88 ha kopplatībā saglabāt nosaukumu „Jaunbirznieki”, Mālpils, 

Mālpils novads; 
3. Zemes vienībai „1” 1,35 ha kopplatībā piešķirt nosaukumu „Kadiķkalns”, 
4. Zemes vienībām „1” un „2” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
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6/4. 

Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
 

Izskatot noslēgtos zemes nomas līgumus un pamatojoties uz MK noteikumiem 
Nr.735 „Par valsts un pašvaldības zemes nomu” un Mālpils novada domes 11.11.2009. 
noteikumiem Nr.1 ”Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo telpu un ar tām saistīto 
zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas kārtību”, dome 
NOLĒMA: 
 
Apstiprināt zemes nomas līgumus starp: 
 

1. Mālpils novada domi un G.Eriņu, nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3”, 0,72 
ha platībā; 

2. Mālpils novada domi un biedrību „Mālpils sporta klubs”, nekustamajā īpašumā 
„Sporta iela 1”, 0,46 ha platībā ar apbūves tiesībām, atpūtas vietas un pludmales 
volejbola laukuma izveidošanai; 

3. Mālpils novada domi un biedrību „Mālpils sporta klubs”, nekustamajā īpašumā 
„Sporta iela 1”, 0,74 ha platībā, ar apbūves tiesībām, BMX trases izveidošanai; 

4. Mālpils novada domi un biedrību „Mālpils sporta klubs”, nekustamajā īpašumā 
„Brāļu kapi”, 1,96 ha platībā bez apbūves tiesībām, motokrosa trases 
labiekārtošanas un attīstības mērķim. 

 
 
 

6/5. 
Pirkuma līguma izskatīšana. 

 
Izskatot Mālpils novada domē reģistrētos pirkuma līgumus un pamatojoties uz 

07.06.1994.g. MK noteikumiem Nr.110 „Kārtība, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības 
izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības”, dome NOLĒMA: 

 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Meža Sīlīši”, 
sastāvošu no zemes gabala 11,7 ha kopplatībā.  
 
 
 

6/6. 
Par situāciju nekustamajā 

 īpašumā „Darbinieku māja”. 
 

2010.gada 14.jūnijā Mālpils novada domē saņemts Alda Plauža iesniegums par 
kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma „Darbinieku māja”, Mālpilī, Mālpils novadā, 
stāvokli, vēršot uzmanību uz ēkas bīstamo tehnisko stāvokli un to, ka daļa ēkas 
joprojām ir apdzīvota, un tur dzīvo arī bērni. 

Ar 2007.gada 01.oktobri Mālpils pagasta padome no valsts aģentūras “Mājokļu 
aģentūra” pārņēma nekustamā īpašuma „Darbinieku māja”, Mālpilī, Mālpils novadā, 
kadastra nr. 8074 003 0692, neprivatizēto daļu. Neprivatizētā daļa sastāv no dzīvokļiem 
Nr. 1, Nr. 3, Nr. 5 un attiecīgās domājamās daļas no zemes un mājas kopīpašuma. 

Dzīvojamā māja „Darbinieku māja” ir viena no ēkām, kas ietilpst valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklī Nr. 6702 – Mālpils muižas apbūve. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālisti 2008.gada jūnijā 
veica valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Mālpils muižas apbūve apsekošanu, kuras 
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laikā tika konstatēts, ka minētā pieminekļa daļa – „Darbinieku māja”, kas ir 
privātpersonu un pašvaldības īpašums, atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, pie kam ēka 
joprojām ir apdzīvota. Inspekcija mums norādīja, ka pamatojoties uz likuma „Par 
kultūras pieminekļu aizsardzību” 11.pantu, fiziskām un juridiskām personām 
jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā). 
Inspekcija aicināja visus ēkas īpašniekus nekavējoties vistuvākajā laikā novērst 
pieminekļa daļas – „Darbinieku mājas” pastāvēšanas apdraudējumu, pretējā gadījumā 
mēs tiksim saukti pie administratīvās atbildības. 

„Darbinieku māju” vairākas reizes atkārtoti ir apsekojusi Mālpils pagasta 
būvvalde, kura ir konstatējusi, ka māja atrodas avārijas stāvoklī, tās stāvoklis rada 
draudus iedzīvotājiem, un ka turpmāka ēkas apdzīvošana ir bīstama un nav pieļaujama 

2008.gada augusta mēnesī AS „Komunālprojekts” veica „Darbinieku mājas” 
būvkonstrukciju tehnisko apsekošanu, kuras laikā tika konstatēts, ka daudzi ēkas 
konstruktīvie elementi nonākuši pirmsavārijas un avārijas, neapmierinošā vai daļēji 
apmierinošā tehniskā stāvoklī un vairs nevar veikt tiem paredzētās funkcijas. 

„Darbinieku mājas” dzīvoklī Nr. 3 dzīvo Dace Bagdana ar ģimeni – pieciem 
bērniem un mazbērnu. 

Pašvaldības aģentūra ”Mālpils sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Aģentūra) 
kopš 2008.gada ir vairākkārt gan rakstiski, gan mutiski informējusi Daci Bogdanu par to, 
ka „Darbinieku māja” ir avārijas stāvoklī un rada draudus mājas iedzīvotājiem. 
D.Bogdana tika aicināta ierasties Aģentūrā, lai risinātu jautājumu par dzīvojamo telpu īri, 
iepazītos ar neizīrēto pašvaldībai piederoši dzīvojamo fondu un vienotos par iespējamo 
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. Dace Bogdana uz Aģentūras 
aicinājumiem neatbildēja. 

Aģentūra D.Bogdanai piedāvāja iepazīties ar dažādiem dzīvokļiem Mālpils 
ciemata centrā, uz kuriem varētu pārcelties D.Bogdanas ģimene. Dace Bogdana 
izvēlējās trīsistabu dzīvokli Krasta ielā 4, kuru bija ieradusies apskatīt un mutiski piekrita 
pārcelties uz to. Nākošajā dienā viņa atsauca savu piekrišanu un vairāk neizrādīja 
nekādu iniciatīvu šī jautājuma risināšanā. 

Jau 2008.gada oktobrī Mālpils sociālajā dienestā un Mālpils pagasta bāriņtiesā 
tika saņemta vēstule no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas par iespējamiem 
bērnu tiesību pārkāpumiem „Darbinieku mājas” dzīvoklī Nr. 3, jo D.Bogdana 
nenodrošina bērniem pilnvērtīgus dzīves apstākļus, neņem vērā ieteikumus atbrīvot 
minētās telpas, kuras ir bīstamas bērnu veselībai un dzīvībai, un nepāriet uz citām, 
labiekārtotām telpām. Inspekcija lūdza sniegt informāciju par veiktajām un plānotajām 
darbībām, lai nodrošinātu bērniem tādus dzīves apstākļus, kuri nerada bērniem 
dzīvības un veselības apdraudējumu.  

2009.gada 26.augustā Nr. 1-16/24-186 Aģentūra piedāvāja D.Bogdanai 
pārcelties uz dzīvokli nr. 4 ,„Sauliešos S”, Sidgundā, Mālpils novadā, no kā D.Bogdana 
atteicās. 

2010.gada 22.jūnijā Aģentūrā no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
atkārtoti tika saņemta vēstule par „Darbinieku māju”, Mālpils novadā, kura atrodas 
kritiskā stāvoklī un līdz ar to šīs mājas dzīvokļos dzīvojošie bērni atrodas dzīvībai 
bīstamos apstākļos. 

2008.gada novembrī šis jautājums tika skatīts Mālpils pagasta padomes sēdē, 
pieņemot zināšanai, ka D.Bogdana piekrīt vienoties ar pašvaldību par dzīvokļa maiņu, 
parakstot vienošanos.  

Arī novada domes priekšsēdētājs 17.06.2010. domei ir iesniedzis iesniegumu 
izvērtēt pašvaldības īpašuma atsavināšanas lietderību šajā īpašumā. 
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Tā kā „Darbinieku māja” ir avārijas stāvoklī un lai novērstu D.Bogdanai un viņas 
nepilngadīgajiem bērniem draudošās briesmas, turpinot dzīvot iepriekš minētajā 
dzīvoklī, ir steidzami jārisina jautājums par D.Bogdanas un viņas ģimenes locekļu 
nodrošināšanu ar citām drošām telpām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktu, dome NOLĒMA: 
 
1.Izpildinstitūcijai steidzami risināt jautājumu par nekustamajā īpašumā „Darbinieku 

māja” dzīvojošo ģimeņu un ģimenes locekļu tiesību un interešu nodrošināšanu 
dzīvokļa jautājumos. 

 
2.Izpildinstitūcijai uzsākt dzīvokļu Nr. 1, Nr. 3, Nr. 5 un attiecīgās domājamās daļas no 

zemes un mājas kopīpašuma, „Darbinieku mājā”, Mālpilī, Mālpils novadā, 
atsavināšanu. 

 
 

6/7. 
Par pašvaldības īpašuma  

nodošanu pašvaldības SIA „Norma K”. 
 

Pamatojoties uz projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” prasībām, dome NOLĒMA: 
 

Nodot sekojošus pašvaldības nekustamos īpašumus pašvaldības SIA „Norma K” 
īpašumā: 

 Torņa iela 5 0,4930ha kopplatībā, tai skaitā inženiertehniskās būves – 
ūdenstornis un atdzelžošanas stacija. 

 Dīķa iela 10 2,7548ha kopplatībā, tai skaitā būve kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas 
iekārtu sūkņu stacija. 

 
 
 

6/8. 
Par Politiski represētas personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 

statusa noteikšanas un nelikumīgi represēto personu mantisko jautājumu 
kārtošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto komisijas nolikuma projektu, dome NOLĒMA: 

 
 1. Apstiprināt Komisijas nolikumu.  
 2. Apstiprināt par komisijas priekšsēdētāju deputātu Jāni Lauvu. 
 
 
 

6/9. 
Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu. 

 
Mālpils novada domē 31.05.2010. saņemts Ainas Kuzmanes iesniegums ar 

lūgumu piešķirt viņai politiski represētās personas statusu, pamatojoties uz likuma “Par 
politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 
cietušajiem “ 2.panta pirmās daļas 3.punktu.  

 Iepazīstoties ar A.Kuzmanes iesniegumam klātpievienotajām dokumentu 
kopijām, redzams, ka Ainas Kuzmanes māte Dzidra Bleija atradusies nometinājumā  
Tomskas apgabala  Kolpaševas rajonā no 1949.gada 25.marta līdz 1957.gada 
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10.janvārim, un viņas izsūtīšana no Latvijas PSR teritorijas nometinājumā šajā laikā 
atzīta par nelikumīgu. Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas 1990.gada 31.marta izziņā 
Nr.3/7-1539 ir norādīts nometinājuma beigu datums, kas netieši liecina, ka Dzidra Bleija 
noņemta no speckomandantūras uzskaites 1957.gada 10.janvārī. Savukārt pievienotā 
dzimšanas apliecības kopija liecina, ka Aina Kuzmane  (dzimtais uzvārds – Bleija)  
dzimusi 1957.gada 9.decembrī Suntažu ciemā Ogres rajonā. 

Likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un 
nacistiskajā režīmā cietušajiem “ 2.panta pirmās daļas 3.punkts paredz, ka par 
komunistiskā režīmā politiski represētām personām atzīstami esošie un bijušie Latvijas, 
Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Polijas pilsoņi un līdz 1940. gada 17. jūnijam Latvijā 
legāli iebraukušie un pastāvīgi dzīvojušie iedzīvotāji, kā arī šo personu pēcnācēji, 
(izņemot personas, kas iebraukušas Latvijā saskaņā ar Latvijas un PSRS 1939.gada 
5.oktobra Savstarpējās palīdzības paktu), latvieši un lībieši (līvi), kuri tika represēti 
Latvijas teritorijā vai ārpus tās, kā arī Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri pēc 1945.gada 
8.maija tika represēti Latvijas teritorijā, ja viņi šā likuma 1.pantā minēto iemeslu dēļ laika 
posmā līdz 1991. gada 21.augustam izsūtīti, nometināti vai pārvietoti no pastāvīgās 
dzīvesvietas (....) dzimuši izsūtījumā vai nometinājumā – ja viens no vecākiem vai abi 
vecāki bija izsūtīti vai atradās nometinājumā - pēc vecāku noņemšanas no 
speckomandantūras uzskaites līdz tam brīdim, kad tika saņemta atļauja atgriezties 
Latvijā, bet ne vēlāk kā gadu no dienas, kad vecāki tika noņemti no speckomandantūras 
uzskaites. 

Šī tiesību norma attiecināma uz gadījumiem, kad persona piedzimusi ārpus 
Latvijas teritorijas pēc vecāku noņemšanas no speckomandantūras uzskaites līdz 
atļaujas saņemšanai, vienlaikus ierobežojot šo nosacījumu ar konkrētu termiņu – ne 
vēlāk kā gadu no dienas, kad vecāki tika noņemti no speckomandantūras uzskaites. 

 Nosacījums par atļauju atgriezties Latvijā vērtējams kopsakarā ar termiņa 
ierobežojumu, jo acīmredzot likumdevējs ir rēķinājies, ka bijušie izsūtītie un nometinātie 
gada laikā, ja vēlējās, varēja saņemt atļauju atgriezties Latvijā. 

 Personas piedzimšana Latvijas teritorijā jau pēc atļaujas saņemšanas vecākiem 
atgriezties Latvijā un viņu atgriešanās no izsūtījuma vai nometinājuma nav uzskatāma 
par personas politisko represiju likuma “Par politiski represētās personas statusa 
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 1.pantā minēto iemeslu 
dēļ.  

Tā kā A.Kuzmane ir dzimusi Latvijā, attiecībā uz viņu nav piemērojams likuma 
“Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā 
režīmā cietušajiem “ 2.panta pirmās daļas 3.punkts.  

Uzklausot A.Kuzmanes stāstīto un deputātu viedokļus, novada domes priekšsēdētājs 
ierosina jautājuma izlemšanu atlikt uz nākamo novada domes sēdi š.g.28.jūlijā un lūgt 
skaidrojumu Saeimai. 

Deputāti atklāti balso: 
 „par” - 5 balsis (A.Lielmežs, V.Mihelsons, R.Jomerts, L.Ligeris, A.Apsītis) 
 „pret” – 5 balsis (S.Strausa, A.Hildebrante, L.Amerika, E.Saleniece, M.Ārente) 
 1 deputāts - Jānis Lauva balsošanā nepiedalās 

  
Lēmums nav pieņemts. 
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6/10. 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

 
18.06.2010. novada domē saņemts iesniegums (reģ.Nr.324), kurā lūdz anulēt 

ziņas par deklarēto dzīves vietu adresē: Ķiršu iela 7 dz.6, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-
2152 Jānim Jennem. Iesniegumam pievienota Zemesgrāmatu apliecības kopija.  
 

Dome, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta 
2.daļu, NOLĒMA: 
 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: Ķiršu iela 7 dz.6, Mālpils, Mālpils  
novads, LV-2152, JĀNIM JENNEM.   

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, 

kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā nodošanas 
pastā. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, 
Rīgā.  
 
 

6/11. 
Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu 
 vietējo ģeodēzisko tīklu jautājumos. 

 
Mālpils novada domē 10.06.2010. saņemta V/A ”Latvijas ģeotelpiskās 

informācijas aģentūras” vēstule (reģ.Nr.466), kurā informēts, ka šī gada 13.janvārī ir 
stājies spēkā Ģeotelpiskās informācijas likums. Ar likuma 6.pantu ir noteikta vietējo 
pašvaldību kompetence ģeotelpiskās informācijas jomā un ar likuma 12.panta 7.nodaļu 
ir noteikts, ka vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina vietējā 
ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību. Aģentūra nodrošinās 
metodisko vadību par vietējo ģeodēzisko tīklu uzturēšanu un pārraudzīšanu. Lai 
Aģentūra varētu kopīgi ar pašvaldību risināt vietējo ģeodēzisko tīklu ierīkošanas, 
uzturēšanas un datu uzkrāšanas jautājumus, pašvaldībai jādeleģē pārstāvis. 

 
Dome NOLĒMA: 
 
Darbam vietējo ģeodēzisko tīklu ierīkošanas, uzturēšanas un datu uzkrāšanas 

jautājumos, deleģēt vecāko speciālistu nekustamo īpašumu lietās AIVARU SKRODERI. 
 
 
 

6/12. 
Par saistošo noteikumu Nr.8  

„Par topogrāfiskās informācijas aprites 
 kārtību Mālpils novadā” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.8 projektu, dome pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1. un 13.punktu, MK 12.12.2006. 
noteikumu Nr.1002 „Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas 
aprites kārtība” 6. un 8.punktu, MK 02.05.2000.noteikumiem.168 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 00599 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””, būvnormatīva LBN 
005-99 27.punktu, NOLĒMA: 
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Par topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību Mālpils novadā”. 
 
 
 

6/13. 
Par finansiālu atbalstu biedrības  

„Notici sev!” organizētajam pieredzes apguves braucienam. 
 

03.06.2010. novada domē saņemts biedrības „Notici sev!” iesniegums 
(reģ.Nr.306), kurā tiek lūgts finansiāli atbalstīt 45 biedrības biedru pieredzes apguves 
braucienu, dome NOLĒMA: 
 

Atbalstīt biedrības „Notici sev!” organizēto pieredzes apguves braucienu, 
piešķirot 300LVL (trīs simti lati) no Atbalsta fonda. 
 
 
 

6/14. 
Par finansiālu atbalstu plenēram „Mālpils ainava – 8”. 

 
Mālpils novada domē 10.06.2010. saņemts Mākslinieku biedrības „Sidegunde” 

iesniegums (reģ.Nr.310), kurā tiek lūgts finansiāli atbalstīt plenēru „Mālpils ainava – 8”, 
kurš notiks no 2010. gada 10. līdz 20.jūlijam, dome NOLĒMA: 

 
Atbalstīt plenēra „Mālpils ainava -8” organizēšanu Mālpils novada „Vecleitēnu” 

mājās un piešķirt 150 LVL (viens simts piecdesmit lati) no Atbalsta fonda. 
 

 
 

6/15. 
Par finansiālu atbalstu mūsdienu 

 deju grupām „Nakc” un „Nakcītis”. 
 

Mālpils novada domē 15.06.2010. saņemts mūsdienu deju grupu vadītājas 
iesniegums (reģ.Nr.316), kurā tiek lūgts finansiāli atbalstīt deju grupu „Nakc” un 
„Nakcītis” iespēju piedalīties Ventspils pilsētas svētkos š.g. 7.-8.augustam, dome 
NOLĒMA: 

 
Atbalstīt mūsdienu deju grupu „Nakc” un „Nakcītis” piedalīšanos Ventspils 

pilsētas svētkos un piešķirt 150LVL (viens simts piecdesmit lati) no Atbalsta fonda. 
 
 
 

6/16. 
Par finansiālu atbalstu pensionāru pieredzes braucienam. 

 
17.06.2010. novada domē saņemts pensionāru padomes priekšsēdētājas 

iesniegums (reģ.Nr.325), kurā lūgts rast iespēju finansiāli atbalstīt Mālpils pensionāru 
pieredzes braucienu ar autobusu uz Akmeni, Žagari Lietuvā un Augstkalni Dobeles 
novadā, dome NOLĒMA: 

 
Piešķirt Mālpils pensionāru pieredzes braucienam 200LVL (divi simti lati) no 

Atbalsta fonda. 
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6/17. 

Par iespēju atbrīvot no nodevas par būvatļaujas izsniegšanu. 
 

Mālpils novada domē 31.05.2010. saņemts Romas Katoļu Baznīcas Mālpils 
draudzes prāvesta iesniegums (reģ.Nr.292), kurā tiek lūgts izskatīt iespēju atbrīvot no 
nodevas par būvatļaujas izsniegšanu. 

26.11.2003. Mālpils pagasta saistošie noteikumi Nr. 6 „Nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu” reģistrēti RAPLM 2004. gada 8. janvārī nosaka nodevas likmi par 
būvatļaujas saņemšanu: 

1. 5. punkts Publiskās ēkas  
1.5.1. jaunbūve likme 25,00Ls 

Savukārt saistošo noteikumu 12. punkts nosaka, ka „Nodevas maksāšanas atvieglojumi 
ir politiski represētajām personām, I un II grupas invalīdiem uz personīgā iesnieguma 
pamata ”.  
40% no nodevas maksājami pie Arhitektūras plānošanas uzdevuma saņemšanas, 
atlikušie 60% saņemot būvatļauju. 

 
Dome NOLĒMA: 
Neatbrīvot Romas Katoļu Baznīcas Mālpils draudzi no pašvaldības nodevas par 

būvatļaujas izsniegšanu nekustamajam īpašumam Vecpils ielā 2, Mālpilī.  
 
 
 

6/18. 
Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par valsts nodevas atvieglojumiem par 
apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā” 

apstiprināšanu. 
 

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.9 projektu, dome pamatojoties uz 
Bāriņtiesu likuma 79.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 
NOLĒMA: 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Par valsts nodevas atvieglojumiem par 
apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā”.  
 
 
 

6/19. 
Par privatizācijas kontu slēgšanu un sertifikātu dzēšanu. 

 
Dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, Privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas noteikumiem NOLĒMA: 

 
Sakarā ar privatizācijas pabeigšanu, slēgt kontus un dzēst sertifikātus Latvijas 
Krājbankā: 
 
Nr.8248 8053 NP 5323 K;                                Nr. 8248 8053 BP 5326 N (493 sertifikāti);         
Nr. 8248 8053 BP 5327 N (304 sertifikāti);      Nr.8248 8053 BP 5328 N (232sertifikāti);     
Nr. 8248 8053 BP 5331 N (76 sertifikāti);        Nr. 8248 8053 BP 5332 N (357,20 sert.); 
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Nr. 8248 8053 BP 5332 K (37,75 sertifikāti);   Nr. 8248 8053 BP 5333 N (2135 sertif.);        
Nr. 8248 8053 NP 5320 N (57 sertifikāti);        Nr. 8248 8053 NP 5324 N (57 sertifikāti);    
Nr. 8248 8053 NP 5315 N (73 sertifikāti);        Nr. 8248 8053 NP 5316 N (57 sertifikāti); 
Nr. 8248 8053 NP 5317 N (73 sertifikāti);        Nr. 8248 8053 NP 5318 N (73 sertifikāti);       
Nr.8248 8053 NP 5319 N (57 sertifikāti);         Nr. 8248 8053 NP 5321 N (73 sertifikāti);     
Nr.8248 8053 NP 5329 N (13 sertifikāti);         Nr. 8248 8053 NP 5322 N (73 sertifikāti). 
 
 
 

6/20. 
Par pašvaldības 2009.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

 
Izskatot iesniegto Mālpils novada domes 2009. gada publiskā pārskata projektu, 

dome pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu, likuma „Par budžetu un 
finanšu vadību” 14.pantu, 05.05.2010. MK noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada 
publiskajiem pārskatiem”, NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes 2009. gada publisko pārskatu. 
2. Publicēt informāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un informatīvajā izdevumā 

„Mālpils Vēstis”. 
 
 

6/21. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam. 

 
Novada domē 16.06.2010. saņemts priekšsēdētāja iesniegums, kurā tiek lūgts 

piešķirt ikgadējo atvaļinājumu. Dome NOLĒMA: 
 
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 28. 

kalendārās dienas un 7 darba dienas papildatvaļinājumu par darba laiku no 
2009.gada 30.jūnija līdz 2010.gada 29.jūnijam: 
  2 kalendārās nedēļas no 12.jūlija līdz 25.jūlijam; 
 Un no 6.septembra līdz 28.septembrim. 

2.  A.Lielmeža atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus veikt 
vietniecei Solvitai Strausai, nosakot papildus samaksu 20% no priekšsēdētāja 
vietnieces atalgojuma. 

 
 

 
6/22. 

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
 

Mālpils novada domē 2010. gada 21. jūnijā reģistrēts iesniegums, kurā lūdz 
atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Straumītes”. Dome pamatojoties uz 1997.gada 
27.novembra LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 
14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2009.gada 03.novembra MK 
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, 2008. gada 30. jūlijā 
apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu NOLĒMA: 

 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Straumītes” 20,0 ha kopplatībā, atdalot pirmo 

zemes gabalu 12,3 ha platībā, un trešo zemes gabalu 5,9 ha platībā. 
2. Zemes vienībai 1,8 ha kopplatībā, atstāt nosaukumu „Straumītes” un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods 0101. 
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3. Atdalītajiem zemes gabaliem 12,3 ha platībā un 5,9 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Meža Straumītes”, Mālpils novads. 

4. Atdalītajiem zemes gabaliem 12,3 ha platībā un 5,9 ha platībā, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods 0201. 

 
 
 

6/23. 
Par Mālpils internātpamatskolas  

maksas pakalpojuma cenas samazināšanu. 
 

Mālpils sporta kompleksa vadītājs Valts Mihelsons ziņo, ka laikā no 20.-29.jūlijam 
un 04.-13.augustam notiks Rīgas Volejbola skolas nometnes. Nometnes dalībnieki 
nodarbībām izmantos Mālpils sporta kompleksa telpas, bet dzīvos Mālpils 
internātpamatskolas internātos. Novada dome 14.10.2010. sēdē Nr.7 pakalpojumam 
„Internāta istabas īres maksa par vienu diennakti no vienas personas, bez gultas veļas 
izmantošanas” ir apstiprinājusi maksu 4,70LVL diennaktī no personas. Sporta 
kompleksa vadītājs lūdz samazināt internāta istabas īres maksu par vienu diennakti no 
vienas personas, bez gultas veļas izmantošanas Rīgas Volejbola skolas organizētajām 
nometnēm. Dome NOLĒMA: 

  
Samazināt Mālpils internātpamatskolas sniegtajam pakalpojumam „Internāta 

istabas īres maksa par vienu diennakti no vienas personas, bez gultas veļas 
izmantošanas” cenu, nosakot to 3,50LVL diennaktī no vienas personas Rīgas Volejbola 
skolas organizētajām nometnēm. 
 
 
 

6/24. 
Par nekustamā īpašuma „Laimītes” 
 izsoles nolikuma apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto nekustamā īpašuma „Laimītes” izsoles nolikuma projektu, 

dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, 26.05.2010. 
novada domes lēmumu Nr.5/19, NOLĒMA: 

 
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Laimītes” 3,82 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 

003 0323 izsoles, to pārdodot, nolikumu. 
 
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs        A.Lielmežs 
 
 
Protokoliste: 
Kancelejas vadītāja         I.Krieviņa 
 
 
22.06.2010. 
 


