
MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒDES Nr.4 

PROTOKOLS 
 
 
Mālpilī, Mālpils novadā            28.04.2010. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst.17.00 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
2. Zemes nomas līgumu apstiprināšana. 
3. Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 
4. Pirkuma līgumu izskatīšana. 
5. Par funkcionāli piesaistītās zemes platības noteikšanu. 
6. Par nekustamā īpašuma  izmantošanas  atļauju. 
7. Par Nīderlandes KNHM fonda projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu. 
8. Par Saistošo noteikumu Nr. 6 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas 

ierobežojumi Mālpils novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu. 
9. Par Saistošo noteikumu Nr.7 „Mālpils novada Administratīvās atbildības 

noteikumi” apstiprināšanu.  
10. Par ūdenssaimniecības attīstības projekta virzību. 
11. Par Mālpils novada domes 2009.gada pārskata apstiprināšanu. 
12. Par cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
13. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
14. Par izsoļu izsludināšanu. 
15. Par cenas noteikšanu betona plātnēm. 
16. Par Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.  
17. Par finansiālu atbalstu jauno makšķernieku nometnes organizēšanai. 
18. Par atļauju rīkot moto piedzīvojumu sacensības. 
19. Par atļauju rīkot Pavasara gadatirgu. 
20. Par autoveikala statusa piešķiršanu. 
21. Par funkciju deleģēšanu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei. 
22. Par Saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” 

izpildi 2010.gada I ceturksnī. 
23. Par Mālpils bibliotēkas dokumentācijas apstiprināšanu. 
24. Par maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu Mālpils bibliotēkā. 
25. Par Sidgundas bibliotēkas dokumentācijas apstiprināšanu. 
26. Par pagasta padomes lēmuma anulēšanu. 
27. Par novada domes lēmuma precizēšanu. 
28. Par adreses piešķiršanu. 

 
4/1. 

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
 
1. Mālpils novada domē 07.04.2010. ir reģistrēts iesniegums par nekustamā īpašuma 
„Skolas iela 6” sadalīšanu, atdalot ceturto zemes gabalu 2,4 ha platībā. Pamatojoties uz 
1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 
2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2006. gada 20. jūnija MK 
noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, 2009.gada 03.novembra MK 
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noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2006. gada 08. novembrī 
apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu, dome NOLĒMA: 
 
1.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Skolas iela 6”, 7,8 ha kopplatībā, atdalot ceturto 

zemes gabalu 2,4 ha platībā.  
1.2. Atdalītajam zemes gabalam 2,4 ha kopplatībā noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods – 0101. 

1.3. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Garauši”, Mālpils novads. 
1.4. Nekustamajam īpašumam 5,4 ha kopplatībā, sastāvošam no četriem zemes 

gabaliem un mājīpašuma, saglabāt adresi Skolas iela 6, Mālpils, Mālpils novads. 
1.5. Nekustamā īpašumam „Skolas iela 6” 5,4 ha kopplatībā, saglabāt iepriekš noteiktos 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
      - 0,3 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve – kods – 0601; 
      - 5,1 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods – 0101. 
 
2. Mālpils novada domē 08.04.2010. ir reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.195) par 
nekustamā īpašuma „Krasti” sadalīšanu, atdalot zemes gabalu 0,5 ha platībā. 
Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu 
lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2006. 
gada 20. jūnija MK noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, 2009.gada 03.novembra 
MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2006. gada 08. novembrī 
apstiprinātā Mālpils pagasta teritorijas plānojuma otrā sējuma „Mālpils pagasta 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 5.6.2. punktu, kurš nosaka, minimālais 
atdalāmā vai paliekošā zemes vienības lielums lauku teritorijās ir 2,00 ha, dome 
NOLĒMA: 
 
2.1. Atteikt sadalīt nekustamo īpašumu „Krasti”, 2,1 ha kopplatībā, atdalot zemes 
vienību 0,5 ha platībā, pamatojoties uz 2006. gada 08. novembrī apstiprināto Mālpils 
pagasta teritorijas plānojuma otrā sējuma „Mālpils pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” 5.6.2. punktu, kurš nosaka, ka minimālais atdalāmā vai paliekošā 
zemes vienības lielums lauku teritorijās ir 2,00 ha. 

 
3. Mālpils novada domē ir reģistrēti iesniegumi ar lūgumu par nekustamo kopīpašumu 
„Bukas Rudiņi”, „Jaunburtnieki”, „Dīdas”, „Ļejasjaunzemi”, „Upesjaunzemi”, „Priežavoti”, 
„Lakstīgalas”, „Vecbramaņi” un „Kalnabramaņi” sadalīšanu. Pamatojoties uz 1997.gada 
27.novembra LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 
14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2006. gada 20. jūnija MK 
noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, 2009.gada 03.novembra MK 
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2006. gada 08. novembrī 
apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu, dome NOLĒMA: 

 
 3.1. Sadalīt nekustamo kopīpašumu „Bukas Rudiņi”, zemes kopplatība 36,6 ha, 

izstrādājot zemes ierīcības projektu autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” 
izveidošanai. 

 3.1.1. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus par zemes ierīcības 
projekta izstrādi. 

 
3.2. Sadalīt nekustamo kopīpašumu „Jaunburtnieki”, zemes kopplatība 23,2 ha, 

izstrādājot zemes ierīcības projektu autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” 
izveidošanai. 
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 3.2.1. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus par zemes ierīcības 
projekta izstrādi. 

 
3.3. Sadalīt nekustamo kopīpašumu „Dīdas”, zemes kopplatība 21,6 ha, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” izveidošanai. 
 3.3.1. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus par zemes ierīcības 

   projekta izstrādi. 
 

3.4. Sadalīt nekustamo kopīpašumu „Lejasjaunzemi”, zemes kopplatība 4,38 ha, 
izstrādājot zemes ierīcības projektu autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” 
izveidošanai. 

 3.4.1. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus par zemes ierīcības 
projekta izstrādi. 

 
3.5. Sadalīt nekustamo kopīpašumu „Upesjaunzemi”, zemes kopplatība 63,67 ha, 

izstrādājot zemes ierīcības projektu autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” 
izveidošanai. 

 3.5.1. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus par zemes ierīcības 
projekta izstrādi. 

 
3.6. Sadalīt nekustamo kopīpašumu „Priežavoti”, zemes kopplatība 9,2 ha, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” izveidošanai. 
3.6.1. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus par zemes ierīcības 
projekta izstrādi. 

 
3.7. Sadalīt nekustamo kopīpašumu „Lakstīgalas”, zemes kopplatība 5,6 ha, izstrādājot 

zemes ierīcības projektu autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” izveidošanai. 
 3.7.1. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus par zemes ierīcības 
projekta izstrādi. 

 
3.8. Sadalīt nekustamo kopīpašumu „Vecbramaņi”, zemes kopplatība 22,3 ha, 

izstrādājot zemes ierīcības projektu autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” 
izveidošanai. 

 3.8.1. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus par zemes ierīcības 
projekta izstrādi. 

 
3.9. Sadalīt nekustamo kopīpašumu „Kalnabramaņi”, zemes kopplatība 24,5 ha, 

izstrādājot zemes ierīcības projektu autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” 
izveidošanai. 

3.9.1. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus par zemes ierīcības 
projekta izstrādi. 

3.9.2. Apvienot zemes vienības, kas tika atdalītas no nekustamajiem kopīpašumiem 
„Bukas Rudiņi”, „Jaunburtnieki”, „Dīdas”, „Ļejasjaunzemi”, „Upesjaunzemi”, 
„Priežavoti”, „Lakstīgalas”, „Vecbramaņi”un „Kalnabramaņi”, veidojot autoceļu 
„Siksnas-Burtnieki-Bramaņi”. 

 
4. Mālpils novada domē 21.04.2010. ir reģistrēts iesniegums par nekustamā īpašuma 

„Kalnaustupi” sadalīšanu, atdalot otro zemes gabalu 9,6 ha platībā un no pirmā 
zemes gabala aptuveni 16,5 ha. Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu 
“Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR 
likumu „Zemes ierīcības likums”, 2006. gada 20. jūnija MK noteikumiem „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas kārtība”, 2009.gada 03.novembra MK noteikumiem Nr.1269 
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4.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kalnaustupi, 58,1 ha kopplatībā, atdalot: 
    4.1.1. Otro zemes gabalu 9,6 ha platībā; 
    4.1.2. Atdalītajam zemes gabalam 9,6 ha kopplatībā, noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods – 0101. 
    4.1.3. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Sēļi”, Mālpils novads. 

4.1.4. No pirmā zemes gabala 48,5 ha platībā, zemi aptuveni 16,5 ha platībā. 
4.2. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus par zemes ierīcības 
projekta izstrādi. 
 
5. Mālpils novada domē 26.04.2010. ir reģistrēts iesniegums par nekustamā īpašuma 

„Upesdzintari” sadalīšanu, sadalot trešo zemes gabalu 4,5 ha platībā. Pamatojoties 
uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku 
apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2006. gada 
20. jūnija MK noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, 2009.gada 
03.novembra MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2006. 
gada 08. novembrī apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu, dome 
NOLĒMA: 

 
5.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Upesdzintari”, 14,0 ha kopplatībā, atdalot 

trešo zemes gabalu 4,5 ha platībā, kas savukārt sadalīts divās zemes 
vienībās. 

      5.2. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus par zemes ierīcības 
        projekta izstrādi. 

 
 

4/2. 
Zemes nomas līgumu apstiprināšana. 

 
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 B.Krīgeri, nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3”, 
0,033 ha platībā. 

2. Mālpils novada domi un A.Avsjuku, nekustamajā īpašumā „Saulieši S”, 0,15 ha 
platībā. 

3. Mālpils novada domi un M.Šulcu, nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3”, 
0,06 ha platībā. 

4. Mālpils novada domi un M.Odziņu, nekustamajā īpašumā „Ranti”, 0,4930 ha 
platībā. 

5. Mālpils novada domi un R.Misiņu, nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3”, 
0,02 ha platībā. 

6. Mālpils novada domi un A.Erdmani, nekustamajā īpašumā „Saulieši S”, 2,4 ha 
platībā; 
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7. Mālpils novada domi un SIA „BAF LTD”, nekustamajā īpašumā „Jaunā iela”, 
0,0068 ha platībā. 

8. Mālpils novada domi un O.Stabulnieku, nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 
3”, 0,024 ha platībā. 

9. Mālpils novada domi un I.Luteri, nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3”, 0,1 
ha platībā. 

 
 

4/3. 
Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 

 
Mālpils novada domē 19.04.2009. saņemts iesniegums, kurā atsakās no 

pašvaldības nomas zemes izmantošanas nekustamajā īpašumā „Tehnikuma 
mazdārziņi” 0,028 ha kopplatībā un 26.04.2009. saņemts iesniegums, kurā atsakās no 
pašvaldības nomas zemes izmantošanas nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3” 
0,14 ha kopplatībā, dome NOLĒMA: 

 
1. Anulēt 2008. gada 18. septembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.75/08 par 
pašvaldības zemes nomu nekustamajā īpašumā „Tehnikuma mazdārziņi” 0,028 ha 
platībā. 

 
2. Anulēt 2008. gada 27. maija noslēgto zemes nomas līgumu Nr.38/08 par pašvaldības 
zemes nomu nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3” 0,14 ha platībā. 
 
 

 
4/4. 

Pirkuma līgumu 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 „Lapsiņas”.  

 
 

 
4/5. 

Par funkcionāli piesaistītās 
 zemes platības noteikšanu. 

 
Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums (reģ, Nr.218), kurā lūdz pašvaldību 

noteikt zemes platību mājīpašuma „Lībenes 2” uzturēšanas vajadzībām, dome 
pamatojoties uz 27.11.1997. LR likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku 
apvidos”, NOLĒMA: 
 
1. Noteikt mājīpašumam „Lībenes 2” funkcionāli piesaistīto zemes platību 0,2 ha 

apmērā.  
2. Funkcionāli piesaistītajam zemes gabalam noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 
0101. 

 
 

4/6. 
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Par nekustamā īpašuma izmantošanas atļauju. 
 

1. Izskatot Mālpils kultūras centra direktores 01.04.2010. iesniegumu par atļauju 
Mālpils kultūras centra folkloras kopai ierīkot rituāla vietu (projektu  Saules vārti)  Mālpils 
pilskalna teritorijā (nekustamajā īpašumā “Lembiturga”) - vietā, kas līdz šim bija 
automašīnu stāvvieta, Mālpils novada dome, pamatojoties  uz  likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, NOLĒMA: 
 
1.1. Piekrist projekta realizācijai uz pašvaldības zemes 0,25ha platībā. 
 

2. Izskatot Mālpils novada domes Sidgundas ciema daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotāju iesniegumu par atļauju izveidot bērnu sporta un atpūtas laukumu Mālpils 
pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Zvaigžņu ielā 1, Mālpils novada dome, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, NOLĒMA: 

 
2.1. Piekrist projekta realizācijai uz pašvaldības zemes 0,1ha platībā. 
 
3. Izskatot biedrības “Mālpils sporta klubs” valdes priekšsēdētāja 26.04.2010. 
iesniegumu par atļauju izmantot Mālpils pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu, lai 
nodrošinātu uz minētā zemes gabala esošās amatieru motokrosa trases attīstību un tās 
drošu izmantošanu, kā arī 27.04.2010. iesniegumu par atļauju izmantot Mālpils 
pašvaldībai piederošos zemes gabalus, lai uz minētajiem zemesgabaliem veiktu 
amatieru BMX trases pārbūvi un izveidotu atpūtas vietu tūristiem un pludmales volejbola 
laukumu, 

 dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, NOLĒMA: 

3.1. Atļaut biedrībai “Mālpils sporta klubs” izmantot Mālpils pašvaldībai piekrītošo zemes 
gabalu “Brāļu kapi”, 1,96 ha kopplatībā, motokrosa trases labiekārtošanas un 
attīstības mērķiem. 
3.1.1. Domes izpilddirektoram slēgt nomas līgumu ar biedrību “Mālpils sporta klubs” 

par nekustamā īpašuma “Brāļu kapi”, 1,96ha kopplatībā, izmantošanu uz 5 
gadiem bez apbūves tiesībām. 

 
3.2. Atļaut biedrībai “Mālpils sporta klubs” izmantot Mālpils pašvaldībai piederošos 

zemes gabalus Sporta ielā 1, Mālpilī, 0,46 ha. kopplatībā, BMX trases izveidei un 
zemi 0,74 ha kopplatībā, atpūtas vietas un pludmales  volejbola laukuma izveidei. 

3.2.1. Domes izpilddirektoram slēgt nomas līgumu ar biedrību “Mālpils sporta klubs” par 
nekustamā īpašuma Sporta iela 1, Mālpilī, 0,46 ha kopplatībā un 0,74 ha kopplatībā 
izmantošanu uz 12 gadiem ar apbūves tiesībām. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/7. 
Par Nīderlandes KNHM fonda  

projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu. 
 

Š.g. 7.aprīlī notika Nīderlandes KNHM fonda 2010.gada projektu pieteikumu 
vērtēšana. Konkursam bija iesniegti 12 projekti. Saskaņā ar fonda nolikumu 2010.gadā 
Mālpils novadā bija paredzēts atbalstīt 10 projektus. Tā kā visiem iesniegtajiem 
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projektiem ir sabiedriskā labuma raksturs un arī lai veicinātu iedzīvotāju turpmākās 
iniciatīvas, žūrija izlēma atbalstīt visus 12 projektus proporcionāli samazinot 
finansējumu. 
 
Ņemot vērā augstāk minēto, dome NOLĒMA: 
 

Apstiprināt 2010.gada 9.aprīļa Nīderlandes KNHM fonda projektu konkursa 
rezultātus un žūrijas protokolu. (skatīt pielikumā) 
 
 
 
 

4/8. 
Par Saistošo noteikumu Nr.6  

„Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi 
 Mālpils novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu. 

 
2009.gada 16.decembra novada domes sēdē Nr.10 tika pieņemts lēmums rīkot 

publisko apspriešanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai jautājumā par ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumu noteikšanu Mālpils novada teritorijā, 
nosakot termiņu sabiedrības priekšlikumu un iebildumu sniegšanai – 2010.gada 31. 
martu. 

Līdz norādītajam datumam novada domē nav saņemts neviens priekšlikums vai 
iebildums. 

Izskatot sagatavoto Saistošo noteikumu Nr.6 projektu un ņemot vērā publiskās 
apspriešanas rezultātus, dome pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites 
likuma 22.panta otro daļu, kurā teikts, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas vai uz 
personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt 
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā vai tās daļā, dome NOLĒMA: 
 

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.6 „Ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanas ierobežojumi Mālpils novada administratīvajā teritorijā”.  
 

 
4/9. 

Par Saistošo noteikumu Nr.7  
„Mālpils novada Administratīvās  

atbildības noteikumi” apstiprināšanu. 
 

Izskatot sagatavoto Saistošo noteikumu Nr.7 projektu, dome NOLĒMA: 
 

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.7 „Mālpils novada Administratīvās atbildības 
noteikumi”.  

 
4/10. 

Par ūdenssaimniecības attīstības projekta virzību. 
 

2010.gada 12.aprīlī novada domē saņemta Vides ministrijas vēstule (reģ.Nr.310), 
kurā ministrija atsaucoties uz 2010.gada 8.aprīlī organizēto sanāksmi par Kohēzijas 
fonda 3.5.1.1. aktivitātes „ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar 
cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” ūdenssaimniecības projektu sagatavošanas 
gatavības stadiju, lūdz steidzami sniegt informāciju par potenciālā projekta 
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sagatavošanas pašreizējo statusu, norādot vēlamo KF projekta iesnieguma otro 
uzaicinājuma termiņu. Pēc pirmā uzaicinājuma projekta iesniegumi netika iesniegti. 
 
 2002.gads 2005.gads 2010.gads 
Pieejamā summa 688 000.00 Ls 1 496 227.02 Ls 1 496 227.02 Ls
Pieprasītā summa 688 000.00 Ls 1 496 227.02 Ls 828 001.05 Ls
Procentuālais 
sadalījums: 

   

KF  85 % 85% 57.1%
Valsts 6.6 % 3.79 % 0 %

Pašvaldība  8.4 % 11.21 % 15 %
SIA „Norma K”  0 % 0 % 27.9 %

 Projektu izstrādā VM  Projektu aktualizē 
pašvaldība 

Projektu izstrādā 
SIA  

 TEP izstrādā VM TEP aktualizē 
pašvaldība 

TEP aktualizē SIA  

 Finanšu plūsmu 
pārrauga VM 

Finanšu plūsmu 
pārrauga VM 

Finanšu plūsmu 
pārrauga SIA  

 
Ņemot vērā augstāk minēto, dome NOLĒMA: 
 
1. Atteikties no dalības Kohēzijas fonda 3.5.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” II kārtā 
finanšu apsvērumu dēļ. 

2. SIA „Norma K” vadībai optimizēt projekta apjomus un meklēt iespējas projekta 
finanšu piesaistei no citiem avotiem. 

 
 
 

4/11. 
Par Mālpils novada domes  

2009.gada pārskata apstiprināšanu. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
dome NOLĒMA: 
 
 1. Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2009.gada pārskatu par kopējo 
summu LVL  9 410 339, t.sk. 
 
- pamatbudžeta faktiskie ieņēmumi   LVL 3 465 333 
- pamatbudžeta faktiskie izdevumi   LVL  3 312 064 
 
- speciālā budžeta faktiskie ieņēmumi   LVL 119 724 
- speciālā budžeta faktiskie izdevumi   LVL 65 521 
 
- ziedojumi un dāvinājumi (ieņēmumi)   LVL  3 650  
- ziedojumi un dāvinājumi (izdevumi)   LVL  1 609  
   
 2. Apstiprināt p/a „Mālpils sociālais dienests” 2009.gada pārskatu par kopējo 
summu LVL  196 078 
 
 3. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas 2009.gada pārskatu par kopējo 
summu LVL 1 035 498 
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 4. Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas 2009.gada pārskatu par kopējo 
summu LVL 427 102 
 
 5. Apstiprināt Mālpils novada domes 2009.saimnieciskā gada pārskatu par 
kopējo summu LVL   7 751 661 

 
 

4/12. 
Cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšana. 

 
Izskatot sagatavoto noteikumu projektu, dome, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. punktu un 41.panta pirmās daļas otro punktu, 
NOLĒMA: 
 
Apstiprināt Noteikumus Nr.1 „Cirsmu izsoles noteikumi”. 
 

 
4/13. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 
1. 2010.gada 12.aprīlī Iepirkumu komisija, pamatojoties uz 24.02.2010. novada domes 

lēmumu Nr.2/8 un Nomas tiesību izsoles nolikumu, veica pašvaldībai piederošo 
nedzīvojamo telpu 72m2 kopplatībā, kas atrodas Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā 
nomas tiesību izsoli. Uz izsoli nepieteicās neviens pretendents, kā arī neviens 
pretendents nepārsolīja izsoles sākumcenu. 

 
Pamatojoties uz to, ka neviens nomnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu, 

izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu un ņemot vērā 12.04.2010. 
izsoles protokolu Nr.11/1, dome NOLĒMA: 

 
1.1. Atzīt 2010.gada 12.aprīļa nedzīvojamo telpu 72m2 kopplatībā, kas atrodas Ķiršu 

ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību izsoli par nenotikušu. 
 
 

2. 2010.gada 19.aprīlī Iepirkumu komisija, pamatojoties uz 24.03.2010. novada domes 
lēmumu Nr. 3/16 un Cirsmu izsoles noteikumiem, organizēja pašvaldībai piederošo 
cirsmu izsoli, taču pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2010.gada 19.aprīļa protokolu 
(pielikumā) Nr.12/1. cirsmu izsoles tika atceltas. 
 

Dome NOLĒMA: 
 
2.1. Atzīt par nenotikušu 2010.gada 19.aprīļa cirsmu izsoli. 

 
 

4/14. 
Par izsoļu izsludināšanu. 

 
1.Pamatojoties uz to, ka 2010.gada 12.aprīļa nedzīvojamo telpu 72m2 

kopplatībā, kas atrodas Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību izsole tika 
atzīta par nenotikušu, dome NOLĒMA: 
 
1.1. Rīkot nedzīvojamo telpu 72m2 Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā nomas tiesību 

atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli. 
1.2. Noteikt izsoles sākuma cenu 0,50LVL/m2 un soli 0,05LVL/m2. 

 9



1.3. Noteikt izsoles vietu – Mālpils novada domes mazajā zālē, un laiku 2010.gada 
17.maijā plkst.10.15. Izsoles dalībniekiem pieteikties rakstiski domē līdz š.g. 
17.maija plkst.9.30. 

1.4. Iepirkumu komisijai organizēt izsoli. 
 

2. Pamatojoties uz to, ka 2010.gada 19.aprīļa cirsmu izsole tika atzīta par 
nenotikušu, dome NOLĒMA: 
 

2.1.Rīkot atkārtotu izsoli uz cirsmām: 
2.1.1.nekustamā īpašuma „Vecbrišķēni ” 4. meža kvartāla 13. nogabalā 0,9 ha 

kopplatībā un noteikt sākuma cenu 5 000Ls. Kopējais pārdodamais apjoms 
294,8m3, cirtes paņēmiens – kailcirte. 

2.1.2. Izsludināt izsoli uz cirsmu nekustamā īpašuma „Vecbrišķēni” 4. meža 
kvartāla 8. nogabalā 0,9 ha kopplatībā un noteikt sākuma cenu 3 250 Ls. 
Kopējais pārdodamais apjoms 272,29m3, cirtes paņēmiens – kailcirte.  

2.1.3. Izsludināt izsoli uz cirsmu nekustamā īpašuma „Saulieši” 3. meža kvartāla 2. 
un 3. nogabalā 3,2 ha kopplatībā un noteikt sākuma cenu 11 200 Ls. Kopējais 
pārdodamais apjoms 904,28m3, cirtes paņēmiens – kailcirte. 

2.1.4. Izsludināt izsoli uz cirsmu nekustamā īpašuma „Saulieši” 3. meža kvartāla 6. 
nogabalā 0,5ha kopplatībā un noteikt sākuma cenu 1 600 Ls. Kopējais 
pārdodamais apjoms 114,29m3, cirtes paņēmiens – kailcirte. 

2.1.5. Izsludināt izsoli uz cirsmu nekustamā īpašuma „Saulieši” 4. meža kvartāla 
15., 22. un 23. nogabalā 5ha kopplatībā un noteikt sākuma cenu 14 500 Ls. 
Kopējais pārdodamais apjoms 1274,94m3, cirtes paņēmiens – kailcirte. 

 
2.2. Noteikt izsoles vietu – Mālpils novada domes mazajā zālē, un laiku - 2010. gada 

17.maijā plkst. 10.30.   
2.3. Iepirkumu komisijai rīkot cirsmu izsoles saskaņā ar 28.04.2010. noteikumiem Nr.1 

„Cirsmu izsoles noteikumi”. 
 
 
 

4/15. 
Par cenas noteikšanu betona plātnēm. 

 
Vairāki iedzīvotāji ir interesējušies par iespēju iegādāties betona plātnes, kuras 

tika demontētas renovējot pagalmu starp kultūras centra un domes ēku. Ir 
nepieciešams noteikt plātņu pārdošanas cenu.  
 

Dome, izvērtējot iesniegtos Būvvaldes aprēķinus, pamatojoties uz Valsts un 
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 8.panta piekto daļu NOLĒMA: 
 

1. Noteikt betona plātnes cenu 4LVL, tai skaitā PVN. 
2. Pārdot novada domei piederošās betona plātnes par brīvu cenu. 

 
 
 

4/16. 
Par Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. 

 
Izskatot Ā.Nuķes 06.04.2010. pieteikumu uz bāriņtiesas locekļa amatu un izvērtējot 

tam pievienotos izglītības dokumentus, kā arī pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta 
pirmo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz 
pieciem gadiem, dome NOLĒMA: 
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Ar 2010.gada 1.maiju ievēlēt ĀRIJU NUĶI, par Mālpils novada bāriņtiesas locekli uz 

5 gadiem.  
 
 
 

4/17. 
Par finansiālu atbalstu jauno 

 makšķernieku nometnes organizēšanai. 
 

2010.gada 21.aprīlī novada domē reģistrēts makšķernieku biedrības „Mālpils 
zivīm” valdes priekšsēdētāja iesniegums (reģ.Nr.224), kurā informēts, ka 2010.gada 
23.-25.jūlijā tiks organizēta jauno makšķernieku un vides aizsardzības interešu pulciņa 
vasaras nometne Mālpils novada Mergupes teritorijā. Nometnes realizācijai 
nepieciešami 1800LVL. Līdzfinansējumu sniedz RRLAS – 500LVL, nometnes bērnu 
vecāki – 250LVL, makšķernieku biedrība „Mālpils zivīm” – 650LVL. Vēl nepieciešami – 
400LVL. 

Dome, pamatojoties uz 2009.gada 1.septembra MK noteikumiem Nr.981 „Bērnu 
nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 16. un 17.punktu NOLĒMA: 

 
1. Atļaut rīkot biedrībai „Mālpils zivīm” no 2010.gada 23. līdz 25.jūlijam jauno 

makšķernieku un vides aizsardzības interešu pulciņa vasaras nometni Mālpils 
novada Brūnu HES ūdenskrātuves teritorijā. 

2. Nometnes organizēšanai piešķirt 400,-LVL (četri simti lati) no novada domes 
budžeta Atbalsta fonda. 

 
 

 
4/18. 

Par atļauju rīkot moto piedzīvojumu sacensības. 
 

Mālpils novada domē 13.04.2010.saņemts iesniegums no Latvijas Motosporta 
federācijas ar lūgumu atļaut š.g. 10. un 11. jūlijā Mālpils novada teritorijā organizēt 
2010. gada Latvijas čempionāta moto piedzīvojumu sacīkstēs 2. posmu „Mālpils vasara 
2010”. 

 
Dome NOLĒMA:  

 
Atļaut Latvijas Motosporta federācijai 2010.gada 10. un 11. jūlijā Mālpils novada 

teritorijā organizēt 2010. gada Latvijas čempionāta moto piedzīvojumu sacīkšu 2. 
posmu „Mālpils vasara 2010”, pirms tam rakstiski saskaņojot autoceļu izmantošanu un 
sakārtošanu ar autoceļu īpašniekiem. 
 
 
 

4/19. 
Par atļauju rīkot Pavasara gadatirgu. 

 
Mālpils novada domē 21.04.2010. reģistrēts Mālpils kultūras centra direktores 

iesniegums, reģ.Nr.227, kurā tiek lūgta pašvaldības atļauja 16.maijā rīkot Pavasara 
gadatirgu Mālpils centrā. 
  
Dome NOLĒMA: 
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1. Atļaut Mālpils kultūras centram rīkot Pavasara gadatirgu š.g.16.maijā  Mālpils 

centra teritorijā. 
2. Apstiprināt Pavasara gadatirgus-2010 nolikumu (sk.pielikumā). 

 
 
 

4/20. 
Par autoveikala statusa piešķiršanu. 

 
 Izskatot individuālā komersanta „GAISMA-SR”, iesniegumu ar lūgumu piešķirt 
autoveikala statusu automašīnai VW TRANSPORTER, un apstiprināt autoveikala 
maršrutu, izbraukuma grafiku un preču sortimentu, pārbaudot visus pievienotos 
dokumentus – transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, patapinājuma līgumu un 
komersanta reģistrācijas apliecību, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.05.1996. 
noteikumu Nr. 188 “Kārtība, kādā lauku apvidos darbojas pārvietojamie 
mazumtirdzniecības punkti, kuros nav kases aparātu” 10.2.punktu, dome NOLĒMA:  
 

1. Piešķirt autoveikala statusu IK „GAISMA-SR”, patapinājumā esošajam 
transportlīdzeklim VW TRANSPORTER. 

2. Apstiprināt autoveikala maršrutu, izbraukuma grafiku un preču sortimentu 
mazumtirdzniecībai Mālpils novada administratīvajā teritorijā. 

3. IK „GAISMA-SR” nodrošināt transportlīdzekļa atbilstību MK 28.05.1996. noteikumu 
Nr. 188 prasībām. 

4. Izsniegt izziņu IK „GAISMA-SR” par autoveikala statusa piešķiršanu, saskaņošanai ar 
Valsts ieņēmumu dienestu un atzīmes „autoveikals” izdarīšanai Ceļu satiksmes 
drošības direkcijā. 

 
 

4/21. 
Par funkciju deleģēšanu  

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei. 
 

Izskatot Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieka 16.04.2010. 
vēstuli Nr. 2-8/74 ar lūgumu deleģēt tiesības saņemt dokumentu un sekmju izrakstu 
veidlapas no izgatavotāja un pamatojoties uz MK 06.11.2006. noteikumu Nr. 913 
„Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti” 6.1.punktu, 
dome NOLĒMA: 
 

Deleģēt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi pieprasīt un saņemt no 
izgatavotāja valsts atzīto vispārējās izglītības dokumentu (apliecību par vispārējo 
pamatizglītību un atestātu par vispārējo vidējo izglītību) veidlapas atbilstoši Mālpils 
novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru pieprasījumam. 
 
 

 
4/22. 

Par Saistošo noteikumu „Par sociālās 
 palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” 

 izpildi 2010.gada I ceturksnī. 
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Novada domē 2010.gada 21.aprīlī reģistrēts P/A „Mālpils sociālais dienests” direktores 

pārskats (reģ.Nr.228) par Saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novadā” izpildes gaitu 2010.gada I ceturksnī. Dome NOLĒMA: 
 
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 
 
 

 
 

4/23. 
Par Mālpils bibliotēkas dokumentācijas apstiprināšanu. 

 
Novada domē iesniegti: 

o Mālpils novada bibliotēkas nolikuma projekts; 
o Mālpils novada bibliotēkas lietošanas noteikumu projekts. 

 
Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, 

NOLĒMA: 
 
1. Apstiprināt Mālpils novada bibliotēkas nolikumu.  
2. Apstiprināt Mālpils novada bibliotēkas lietošanas noteikumus.  
 
 

 
4/24. 

Par maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu Mālpils bibliotēkā. 
 

Izskatot iesniegtos bibliotēkas vadītājas Mālpils bibliotēkas sniegto pakalpojumu 
tarifus, dome NOLĒMA: 
 
Apstiprināt šādus Mālpils novada bibliotēkas sniegto pakalpojumu tarifus: 
 
Pakalpojums Mērvienība Cena,t.sk.PVN 
Teksta izdruka (melnbalta) A4 1gb 0.05 
Teksta izdruka (melnbalta) A3 1gb 0.10 
Teksta izdruka (krāsaina) A4 1gb 0.15 
Teksta izdruka (krāsaina) A3 1gb 0.30 
Attēla izdruka (melnbalta) A4 1gb 0.20 
Attēla izdruka (melnbalta) A3 1gb 0.40 
Attēla izdruka (krāsaina) A4 1gb 0.30 
Attēla izdruka (krāsaina) A3 1gb 0.60 
Skenēšana un izdruka (melnbalta) A4 1gb 0.25 
Skenēšana un izdruka (melnbalta) A3 1gb 0.50 
Skenēšana un izdruka (krāsaina) A4 1gb 0.35 
Skenēšana un izdruka (krāsaina) A3 1gb 0.70 
Kopēšana vienpusēja (melnbalta) A4 1gb 0.04 
Kopēšana vienpusēja (melnbalta) A3 1gb 0.06 
Kopēšana abpusēja (melnbalta) A4 1gb 0.06 
Kopēšana abpusēja (melnbalta) A3 1gb 0.10 
Pasta izdevumu segšana no SBA 
(starpbibliotēku abonementa) saņemtajām 
grāmatām  

1 vienība Pēc pasta 
pakalpojuma 
čeka 
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4/25. 
Par Sidgundas bibliotēkas dokumentācijas apstiprināšanu. 

 
Novada domē iesniegti: 

o Sidgundas bibliotēkas nolikuma projektu; 
o Sidgundas bibliotēkas lietošanas noteikumu projektu 

 
Dome NOLĒMA: 

 
1. Apstiprināt Sidgundas bibliotēkas nolikumu.  
2. Apstiprināt Sidgundas bibliotēkas lietošanas noteikumus.  
 
 

 
4/26. 

Par pagasta padomes lēmuma anulēšanu. 
 

Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums, kurā lūdz anulēt Mālpils pagasta 
padomes 2006. gada 29. marta sēdes lēmumus Nr.5/12 un 5/15 septīto un astoto 
punktu, sakarā ar nekustamā īpašuma „Upesdzintari” sadalīšanai pieprasīto zemes 
ierīcības projektu. 

Dome NOLĒMA: 
 
Anulēt Mālpils pagasta padomes 29.03.2006. sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 5/12 un Nr.5/15 
(punkti Nr.7 un Nr.8) par nekustamā īpašuma „Upesdzintari” sadalīšanu un nosaukuma 
piešķiršanu. 
 
 
 
 
 
 
 

4/27. 
Par novada domes lēmuma precizēšanu. 

 
   Dome, pamatojoties uz VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” 20010. gada 28. aprīļa 

vēstuli Nr.11RI-03.3/86 „Par Mālpils novads domes lēmumu Nr.2.2/7” un saskaņā ar 
Nekustamā īpašuma Valsts kadastra likuma 11. pantu NOLĒMA: 
 

 Precizēt Mālpils novada domes 24.02.2010. lēmuma Nr. 2/7 „Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu un zemes vienību apvienošanu” punktu Nr.4, izsakot to šādā 
redakcijā: 

 
4. Apvienot Mālpils novada domei piederošo zemes vienību 0,024 ha platībā, kas tika 

atdalīta no nekustamā īpašuma „Pirts iela 6” un sastāda 240/566 domājamās daļas, 
R.Grollim piederošo zemes vienību 0,0107 ha platībā, kas tika atdalīta no 
nekustamā īpašuma „Pirts iela 4” un sastāda 107/566 domājamās daļas, J.Višķeram 
(164/566 domājamās daļas) un R.Zundei (55/566 domājamās daļas) piederošo 
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zemes vienību 0,0219 ha platībā, kas tika atdalīta no nekustamā īpašuma „Kastaņu 
iela 2A”, vienā nekustamajā kopīpašumā ar kopplatību 0,0566 ha. 

4.1. Apvienotajam nekustamajam kopīpašumam 0,0566 ha kopplatībā piešķirt vienotu 
kadastra Nr.8074 003 0XXX. 

4.2. Apvienotajam nekustamajam kopīpašumam 0,0566 ha kopplatībā piešķirt 
nosaukumu „Centra laukums”, Mālpils, Mālpils novads. 

4.3. Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – kods 
1101. 

 
 
 

4/28. 
Par adreses piešķiršanu. 

 
Saskaņā ar 2009.gada 03.novembra MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas 

sistēmas noteikumi”, dome NOLĒMA: 
 
1. Piešķirt Mālpils novada domei pastāvīgā lietošanā piešķirtai zemei 0,63 ha 

kopplatībā nosaukumu „Akmens iela”, Mālpils, Mālpils novads. 
 
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs         A.Lielmežs 
 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja          I.Krieviņa 
 
 
29.04.2010. 
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