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IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
2. Par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu. 
3. Par adreses piešķiršanu vai tās maiņu. 
4. Par zemes vienības statusa noteikšanu. 
5. Par Valsts rezerves fonda zemes piekritību pašvaldībai. 
6. Pirkuma līgumu izskatīšana. 
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
8. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu. 
9. Ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu. 
10. Par mērķdotācijas sadali izglītības programmām. 
11. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu. 
12. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 
13. Par Mākslas studijas dalības maksas apstiprināšanu. 
14. Par kultūras centra nolikuma apstiprināšanu. 
15. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Sidgundas bibliotēkā. 
16. Par atbrīvošanu no mācību maksas Mūzikas un mākslas skolā. 
17. Par atbrīvošanu no maksas par cīņas zāles nomu Profesionālajā 

vidusskolā. 
18. Par atbrīvošanu no maksas par telpu nomu sporta kompleksā. 
19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Tirgus laukuma labiekārtošana”. 
20. Par līguma slēgšanu par autobusu iegādi skolēnu pārvadājumiem. 
21. Par pašvaldības automašīnas Volkswagen TRANSPORTER nomas līgumu. 
22. Par SIA „Norma K” gatavību ziemas sezonai. 
23. Par novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādi. 
24. Par vienošanās par savstarpējiem norēķiniem starp kopīpašniekiem 

apstiprināšanu. 
25. Par sporta kompleksa pakalpojumu maksas samazināšanu izglītības iestāžu 

pedagogiem. 
26. Par domes lēmuma precizēšanu. 

 
 

11/1. 
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums, kurā lūdz pašvaldību sadalīt 

īpašuma tiesību atjaunošanai paredzēto nekustamo īpašumu „Tīrumanīši”, atdalot 
zemes vienību 0,2 ha kopplatībā. Dome pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra 
LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. 
septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto 
Mālpils pagasta teritorijas plānojumu NOLĒMA: 
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1.1. Piekrist sadalīt, īpašuma tiesību atjaunošanai, paredzēto nekustamā īpašuma 

„Tīrumanīši” zemi 11,5 ha kopplatībā, atdalot zemes vienību 0,2 ha platībā.    
 
 

2. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums, kurā lūdz pašvaldību sadalīt 
nekustamo īpašumu „Skolas iela 8”, atdalot otro un trešo zemes vienību. Dome 
pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu 
NOLĒMA: 
 
2.1. Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu „Skolas iela 8”, 4,7ha kopplatībā, 

sastāvošu no trīs zemes vienībām, atdalot otro zemes vienību 4,0 ha platībā, 
un trešo zemes vienību 0,4 ha platībā. 

2.2. Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no mājīpašuma un zemes 0,3 ha 
kopplatībā, atstāt adresi Skolas iela 8, Mālpils, Mālpils novads un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods-0601. 

2.3. Atdalītajām zemes vienībām 4,0 ha platībā un 0,4 ha platībā, piešķirt 
nosaukumu „Meža Lauciņi”, Mālpils novads. 

2.4. Atdalītajām zemes vienībām 4,0 ha platībā un 0,4 ha platībā, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201. 

 
 

11/2. 
Par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu. 

 
1. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums, kurā lūdz pašvaldību sadalīt 

īpašuma tiesību atjaunošanai paredzēto nekustamo īpašumu „Tīrumanīši”, atdalot 
zemes vienību 0,2 ha kopplatībā. Savā notariāli apliecinātā iesniegumā viņa 
atsakās no zemes lietošanas un īpašuma atjaunošanas tiesībām uz daļu 
nekustamā īpašuma „Tīrumanīši” zemes 0,2 ha platībā par labu Mālpils novada 
domei, pašvaldības autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” paplašināšanas un 
attīstības vajadzībām. Dome pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu 
“Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR 
likumu „Zemes ierīcības likums”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta 
teritorijas plānojumu NOLĒMA: 
 
1.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz daļu nekustamā īpašuma 

„Tīrumanīši” zemi 0,2 ha platībā, no kuras lietošanas un īpašuma 
atjaunošanas tiesībām notariāli atteikusies par labu Mālpils novada domei, 
pašvaldības autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” paplašināšanas un 
attīstības vajadzībām. 

 
 
2. Mālpils novada domē 06.09.2010. reģistrēts (reģ. Nr.622) Valsts zemes dienesta 

Rīgas reģionālās nodaļas vēstule Nr.2-04-R/1259 ar sarakstu par zemes 
vienībām, kurām līdz 2009. gada 31.augustam reģistrācijai NĪVKIS iesniegts 
zemes robežu plāns un līdz 2010. gada 31. maijam nav iesniegts iesniegums 
lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Dome 
pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.pantu, likuma 
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„Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9. pantu, MK Noteikumu Nr.644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes līguma noslēgšanas un nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību” 3. punktu NOLĒMA: 

 
2.1.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz zemi 0,2056 ha kopplatībā,  

uz kuras atrodas mājīpašums.   
2.1.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 0,2056ha 

kopplatībā, izmantošanu dzīvojamās mājas „Ceriņu iela 10” uzturēšanas 
vajadzībām. 

2.1.3. Zemes vienība 0,2056ha kopplatībā piekrīt Mālpils novada pašvaldībai. 
 
2.2.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz zemi 0,2619 ha kopplatībā,  

uz kuras atrodas mājīpašums.   
2.2.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 0,2619ha 

kopplatībā, izmantošanu dzīvojamās mājas „Ziedoņa iela 7” uzturēšanas 
vajadzībām. 

2.2.3. Zemes vienība 0,2619ha kopplatībā piekrīt Mālpils novada pašvaldībai. 
 
 
2.3.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma 

„Galilejas” zemi 0,28 ha kopplatībā. 
2.3.2. Piedāvāt slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 0,28 

ha kopplatībā izmantošanu draudzes vajadzībām. 
 
2.4.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz zemi 6,7 ha kopplatībā, uz 

kuras atrodas mājīpašums.   
2.4.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 6,7 ha 

kopplatībā, izmantošanu dzīvojamās mājas „Ģidas” uzturēšanas 
vajadzībām. 

2.4.3. Zemes vienība 6,7 ha kopplatībā piekrīt Mālpils novada pašvaldībai. 
 
2.5.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz zemi 0,1239 ha kopplatībā, 

uz kuras atrodas mājīpašums.   
2.5.2 Slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 0,1239ha 

kopplatībā, izmantošanu dzīvojamās mājas „Ziedu iela 6” uzturēšanas 
vajadzībām. 

2.5.3. Zemes vienība 0,1239ha kopplatībā piekrīt Mālpils novada pašvaldībai. 
 
2.6.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Eloni” 

zemi 0,2688 ha kopplatībā. 
2.6.2. Piedāvāt slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 

0,2688 ha kopplatībā izmantošanu. 
  
2.7.1.Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma 

„Priežkalni” zemi 1,98 ha kopplatībā, uz kuras atrodas mājīpašums.   
2.7.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 1,98 ha 

kopplatībā, izmantošanu dzīvojamās mājas „Priežkalni” uzturēšanas 
vajadzībām. 

2.7.3. Zemes vienība 1,98 ha kopplatībā, piekrīt Mālpils novada pašvaldībai. 
 
2.8.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma 

„Galdnieku darbnīca” zemi 0,9944 ha kopplatībā, uz kuras atrodas būves. 
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2.8.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 0,9944 ha 
kopplatībā, izmantošanu būvju uzturēšanas vajadzībām. 

2.8.3. Zemes vienība 0,9944 ha kopplatībā, piekrīt Mālpils novada pašvaldībai. 
 
2.9.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Upes 

Laiko” zemi 1,44 ha kopplatībā. 
2.9.2. Piedāvāt slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 1,44 

ha kopplatībā. 
 
2.10.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz zemi 4,62 ha kopplatībā, 

uz kuras atrodas mājīpašums.  
2.10.2. Piedāvāt slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 

4,62 ha kopplatībā, izmantošanu dzīvojamās mājas „Vārpas” uzturēšanas 
vajadzībām. 

2.10.3. Zemes vienība 4,62 ha kopplatībā piekrīt Mālpils novada pašvaldībai. 
 
2.11.1.Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma 

„Sidgundas Vagari” zemi 2,6076 ha kopplatībā, uz kuras atrodas būves. 
Nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām: 

            - 1,19 ha platībā, 0,915 ha platībā, 0,4785 ha platībā, 0,0241 ha platībā. 
2.11.2. Piedāvāt slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 

2,6076ha kopplatībā, sastāvošu no četrām zemes vienībām, izmantošanu 
būvju uzturēšanas vajadzībām. 

2.11.3. Zemes vienības 1,19 ha platībā, 0,915 ha platībā, 0,4785 ha platībā un 
0,0241 ha platībā piekrīt Mālpils novada pašvaldībai. 

 
2.12.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz neizpirkto nekustamā 

īpašuma „J.Jaunzemi” daļu, sastāvošu no piecām zemes vienībām  3,5 ha 
platībā, 1,96 ha platībā,  7,73 ha platībā, 2,21 ha platībā, 2,99 ha platībā 

2.12.2. Piedāvāt slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 
18,39 ha kopplatībā, sastāvošu no piecām zemes vienībām, izmantošanu.  

 
 

11/3. 
Par adreses piešķiršanu vai tās maiņu. 

 
Mālpils novada domē reģistrēta VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2010. gada 

20. augusta vēstule Nr.10-03-R/155 „Par adrešu piešķiršanu”, kurā norādīts, ka 
vairākiem objektiem Mālpils novada teritorijā adreses neatbilst MK 2009. gada 03. 
novembra noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. apakšpunkta 
prasībām, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, 
savukārt šo noteikumu 2.9. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir 
dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai 
reāli nodalīta ēkas daļa. Vēstulei pievienots pielikums ar adresēm, kuras 
jāpārskata. Dome NOLĒMA: 

 
1. Mainīt mājīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Jaunburtnieki”, Mālpils 

novads. 
2. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Burtnieki”, Mālpils novads. 
3. Mainīt mājīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Lapu iela 5”, Mālpils, Mālpils 

novads. 
4. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Cīrulīši A”, Vite, Mālpils novads. 
5. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Dravnieki S”, Mālpils novads. 

 4



6. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Dravnieki”, Mālpils novads. 
7. Apstiprināt, ka būvīpašumi ir funkcionāli saistītas būves ar pamatbūvi un to 

adrese ir „Dūniņi”, Bukas, Mālpils novads. 
8. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Eļmi”, Mālpils novads. 
9. Mainīt mājīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Veceļmi”, Mālpils novads. 
10. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Gleznas”, Mālpils, Mālpils novads. 
11. Mainīt būvīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Sudas iela 7”, Mālpils, 

Mālpils novads. 
12. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Ģistas”, Mālpils, Mālpils novads. 
13. Mainīt mājīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Erikas ”, Mālpils novads. 
14. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Ieviņas”, Sidgunda, Mālpils novads. 
15. Mainīt mājīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Kroņu iela 7”, Sidgunda, 

Mālpils novads. 
16. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Jaunbūņas”, Mālpils novads. 
17. Mainīt mājīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Kalna Būņas”, Mālpils 

novads. 
18. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Kalna Vīzēni”, Mālpils novads. 
19. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Kardes”, Mālpils novads. 
20. Mainīt mājīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Klētskardes”, Mālpils 

novads. 
21. Mainīt būvēm nosaukumu, piešķirot adresi „Sidgundas Vagari”, Sidgunda, 

Mālpils novads. 
22. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Kļaviņas”, Sidgunda, Mālpils novads. 
23. Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai adresi „Krasta iela 2”, Mālpils, 

Mālpils novads. 
24. Mainīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nosaukumu, piešķirot adresi Krasta iela 

2 k-1, Mālpils, Mālpils novads. 
25. Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 

0701 001 adresi „Krasta iela 4”, Mālpils, Mālpils novads. 
26. Mainīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nosaukumu, piešķirot adresi Krasta iela 

4 k-1, Mālpils, Mālpils novads. 
27. Mainīt mājīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Kalna Lakstīgalas”, Mālpils, 

Mālpils novads. 
28. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Lakstīgalas”, Mālpils novads. 
29. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Liepiņas”, Mālpils novads. 
30. Mainīt mājīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Vecliepas”, Mālpils novads. 
31. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Ļauļas”, Mālpils novads. 
32. Mainīt mājīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Vecļauļas”,  Mālpils novads. 
33. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Mergupes”, Mālpils, Mālpils novads. 
34. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Mergupes A”, Mālpils, Mālpils novads. 
35. Apstiprināt mājīpašumam adresi Mergupes iela 23, Mālpils, Mālpils novads. 
36. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Pētes”, Mālpils novads. 
37. Mainīt mājīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Jaunpētes”, Mālpils novads. 
38. Apstiprināt, ka būvīpašums ir funkcionāli saistīta būve ar pamatbūvi un to 

adrese ir „Pils iela 6”, Mālpils, Mālpils novads. 
39. Mainīt mājīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi Kroņu iela 12, Sidgunda, 

Mālpils novads. 
40. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Putniņi”, Mālpils novads. 
41. Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai adresi „Rijnieki”, Vite, Mālpils 

novads. 
42. Mainīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nosaukumu, piešķirot adresi „Rijnieki 

A”, Vite, Mālpils novads. 
43. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Ošiņi”, Mālpils novads. 
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44. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Sidgundas Ošiņi”, Mālpils novads. 
45. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Strautkalni”, Mālpils novads. 
46. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Strautkalns”, Mālpils novads. 
47. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Šķutes”, Mālpils novads. 
48. Mainīt mājīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Šķutes A”, Mālpils novads. 
49. Apstiprināt mājīpašumam adresi „Upesjaunzemi”, Mālpils novads. 
50. Apstiprināt nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes 114,63 ha 

kopplatībā, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkām adresi „Vanagi”, Mālpils 
novads. 

51. Mainīt būvīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi „Vanagi A”, Mālpils novads. 
52. Mainīt mājīpašumam, sastāvošam no dzīvojamās mājas un trīs saimniecības 

ēkām, nosaukumu, piešķirot adresi „Sliseri ”, Mālpils, Mālpils novads. 
53. Apstiprināt funkcionāli saistītam būvīpašumam adresi „Vecsliseri”, Mālpils, 

Mālpils novads. 
54. Apstiprināt mājīpašumam, sastāvošam no dzīvojamās mājas un saimniecības 

ēkas, adresi „Viesturi”, Sidgunda, Mālpils novads. 
55. Mainīt funkcionāli saistītam būvīpašumam nosaukumu, piešķirot adresi Kroņu 

iela 3, Sidgunda, Mālpils novads. 
56. Apstiprināt dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai adresi „Vildeni”, Mālpils 

novads. 
57. Mainīt funkcionāli saistītiem būvīpašumiem nosaukumu, piešķirot adresi 

„Vildeni A”, Mālpils novads. 
 
 
 

11/4. 
Par zemes vienības statusa noteikšanu. 

 
Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums, kurā lūdz pašvaldību sadalīt  

īpašuma tiesību atjaunošanai paredzēto nekustamo īpašumu „Tīrumanīši”, atdalot 
zemes vienību 0,2 ha kopplatībā. Savā notariāli apliecinātā iesniegumā atsakās no 
zemes lietošanas un īpašuma atjaunošanas tiesībām uz daļu nekustamā īpašuma 
„Tīrumanīši” zemes 0,2 ha platībā par labu Mālpils novada domei, pašvaldības 
autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” paplašināšanas un attīstības vajadzībām.  
 Pamatojoties Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25. pantu, zeme ieskaitāma rezerves zemes fondā. 

Dome NOLĒMA: 
 
 Zemes vienību 0,2 ha kopplatībā, kas atdalīta no nekustamā īpašuma 
„Tīrumanīši”, ieskaitīt valsts zemes rezerves fondā.   
 
 

 
11/5. 

Par Valsts rezerves fonda zemes piekritību pašvaldībai. 
 

Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums, kurā lūdz pašvaldību sadalīt 
īpašuma tiesību atjaunošanai paredzēto nekustamo īpašumu „Tīrumanīši”, atdalot 
zemes vienību 0,2 ha kopplatībā. Savā notariāli apliecinātā iesniegumā atsakās no 
zemes lietošanas un īpašuma atjaunošanas tiesībām uz daļu nekustamā īpašuma 
„Tīrumanīši” zemes 0,2 ha platībā par labu Mālpils novada domei, pašvaldības 
autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” paplašināšanas un attīstības vajadzībām.  
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 Pamatojoties Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25. pantu, zeme ieskaitīta rezerves zemes fondā. 
 Saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un 
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 
13. pantu, valsts rezerves fonda zeme piekrīt pašvaldībai tās funkciju veikšanai, kā 
arī uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 2. punkta 2. apakšpunktu. 

Dome NOLĒMA: 
 
 
1. Zemes vienība 0,2 ha kopplatībā, kas atdalīta no nekustamā īpašuma 

„Tīrumanīši”, piekrīt Mālpils novada pašvaldībai tās funkciju veikšanai - 
pašvaldības autoceļa „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” paplašināšanas un attīstības 
vajadzībām.  

2. Zemes vienībai 0,2 ha kopplatībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods – 1101. 

3. Zemes vienībai 0,2 ha kopplatībā piešķirt nosaukumu „Tīrumanīši A”, Mālpils 
novads. 
 
 
 

11/6. 
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: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Tumšupes”, 

sastāvošu no zemes gabala 1,1 ha kopplatībā un dzīvojamās mājas, kurš 
atrodas Mālpils novadā.  

2. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Lazdulāji”, 
sastāvošu no diviem zemes gabaliem 9,3 ha kopplatībā, kurš atrodas Mālpils 
novadā.  

 
 

11/7. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

 
Dome saskaņā ar 2006. gada 20. jūnija LR MK noteikumiem nr. 496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto 
Mālpils pagasta teritorija plānojumu NOLĒMA: 

 
 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Vecais pasts” 0,3736 ha kopplatībā,  
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosakot to:  
    - 0,2133 ha platībā – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods-
0701; 
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    - 0,1603 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101. 
 

2. Mainīt nekustamajam īpašumam „Liepkalni” 0,4571 ha kopplatībā,  
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosakot to:  
    - 0,2071 ha platībā – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods-
0701; 
    - 0,25 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101. 
 

3. Mainīt nekustamajam īpašumam „Zābaki” 0,8 ha kopplatībā, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi nosakot to:  
     - 0,8 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101. 
 
4. Mainīt nekustamajam īpašumam „Ziedoņa iela 7” 0,2619ha kopplatībā,  
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosakot to:  
    - 0,1796 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods - 0601; 
    - 0,0823 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101. 
 
5. Mainīt nekustamajam īpašumam „Ceriņu iela 10” 0,2056 ha kopplatībā, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosakot to:  
    - 0,1023 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods - 0601; 
    - 0,1033 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101. 
 

 
11/8. 

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu. 
 

Mālpils novada dome izskatīja A.Kuzmanes 31.05.2010. iesniegumu par 
represētās personas statusa piešķiršanu, un iepazinās Mālpils novada domes 
Politiski represēto personu statusa un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 
statusa noteikšanas komisijas 22.09.2010. protokolu Nr.2. 

Komisija, pamatojoties uz LR likuma „Par politiski represētās personas statusa 
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā” 2. un 3.pantu, un 22.10.1996. 
MK noteikumu Nr.408 „Noteikumi par politiski represēto personu uzskaiti, politiski 
represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību uzskaiti” 3.punktu, ir 
nolēmusi atteikt A.Kuzmanei politiski represētās personas statusa piešķiršanu un 
represēto personu apliecības izsniegšanu un saskaņā ar komisijas nolikumu  
lēmuma projektu ir iesniegusi  lēmuma pieņemšanai Mālpils novada domei. 
Iepazīstoties ar komisijas lēmumu un noklausoties komisijas priekšsēdētāja 
J.Lauvas ziņojumu, domes deputātu domas dalās, daļa deputātu uzskata, ka 
A.Kuzmanei pienākas politiski represētās personas statuss. 

Domes priekšsēdētājs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta II 
daļu, ierosina aizklāto balsošanu. 

Dome NOLĒMA: 
 

1. Rīkot aizklāto balsošanu. 
2. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: 
  Komisijas priekšsēdētāja Anna Višķere 
  Komisijas locekļi Santa Ozola 
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                Līvija Mičule 
 
 
Novada domes priekšsēdētājs izklāsta balsošanas kārtību.  

Pamatojoties uz 29.09.2010. Balsu skaitīšanas protokolu Nr.1, dome aizklāti 
balsojot „par” 5 balsis, „pret” 6 balsis, „atturas” – nav ir noraidījusi lēmuma 
projektu: „NEPIEŠĶIRT A.Kuzmanei politiski represētās personas statusu”. 
 Novada domes priekšsēdētājs, pamatojoties uz LR likuma „Par politiski 
represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā”  
11.panta pirmo daļu, aicina deputātus aizklāti balsot par lēmuma projektu: 

„PIEŠĶIRT A.Kuzmanei  politiski represētās personas statusu”. 
  
Pamatojoties uz 29.09.2010. Balsu skaitīšanas protokolu Nr.2, dome aizklāti 
balsojot ar 6 balsīm „par”, 4 balsīm „pret” un 1 – „atturas” NOLĒMA: 

PIEŠĶIRT A.Kuzmanei  politiski represētās personas statusu. 
 

 
11/9. 

Ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu. 
 

2010.gada 16.septembrī Mālpils novada domē ar Nr.473 reģistrēts 
iesniegums, kurā izteikts lūgums anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: 
Darbinieku māja dz.3, Mālpils, Mālpils  novads, LV-2152,   I.Blīgznam. Iesniegumā 
teikts, ka jau vairāk kā gadu viņš šai dzīvoklī nedzīvo. Pēc PMLP datu bāzē 
esošām ziņām konstatēts, ka  I.Blīgzna savu dzīvesvietu adresē  Darbinieku māja, 
Mālpils, Mālpils  novads, LV-2152, deklarējis 2005.gada 15.jūnijā. 2010.gada 
17.septembrī I.Blīgznam nosūtīta vēstule ar informāciju par saņemto iesniegumu 
un  tā izskatīšanas laiku Mālpils novada domē. 
Uz dzīvokļa īpašumu, kura adrese: Darbinieku māja dz.3, Mālpils, Mālpils  novads, 
LV-2152, īpašuma tiesības Zemesgrāmatā nostiprinātas Mālpils novada 
pašvaldībai 2007.gada 29.oktobrī. 
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšana-  1.punkta 2. daļu ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde 
anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
 

Dome, ņemot vērā iesniegumu, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta 1.punkta 2.daļu, NOLĒMA: 
 
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: Darbinieku māja dz.3, Mālpils, 
Mālpils novads, LV-2152, I.BLĪGZNAM.   
 
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo 
un otro daļu.   
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 
6, Rīgā.  
 
 

 
11/10. 

Par mērķdotācijas sadali izglītības programmām. 
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Mālpils novada izglītības iestādēm izglītības programmu realizēšanai 
piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija ir 29357LVL, interešu izglītības programmu 
realizēšanai piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija ir 1666LVL. 

Dome NOLĒMA: 
 
1. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju starp novada izglītības iestādēm sekojoši: 

1.1. Mālpils vidusskolai – 23 187LVL/mēnesī 
1.2. Sidgundas pamatskolai – 6 170LVL/mēnesī 

 
2. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu realizēšanai 
starp novada izglītības iestādēm sekojoši: 

2.1. Sidgundas pamatskolai – 215LVL/mēnesī 
2.2. Mālpils vidusskolai – 844LVL/mēnesī 
2.3. Mālpils internātpamatskolai – 662LVL/mēnesī 

 
 

 
11/11. 

Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas saskaņošanu. 
 

Dome izskatot iesniegtās izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas, 
pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” 9.punktu NOLĒMA: 
 
1. Saskaņot: 

1.1. Mālpils vidusskolas pedagogu tarifikāciju 
1.2. Sidgundas pamatskolas pedagogu tarifikāciju.  
1.3. Mālpils internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju.  
1.4. Mālpils profesionālās vidusskolas pedagogu tarifikāciju 
1.5. Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju.  
1.6. Pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” pedagogu tarifikāciju.  

 
 
 

11/12. 
Par izglītības iestāžu tāmes  

apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā 
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un nepieciešamību noslēgt līgumus ar citām 
pašvaldībām, kuru audzēkņi izglītību iegūst Mālpils novada izglītības iestādēs ir 
nepieciešams apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu tāmes, lai noteiktu viena 
skolēna faktiskās izmaksas, dome NOLĒMA: 

 
Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes: 

- Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte”  
- Sidgundas pamatskolai 
- Mālpils vidusskolai 
- Mālpils vidusskolas neklātienes nodaļai 
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11/13. 

Par Mākslas studijas dalības maksas apstiprināšanu. 
 

Novada domē 2010. gada 23.septembrī saņemts kultūras centra direktores 
iesniegums(reģ.Nr.481), kurā lūgts apstiprināt mākslas studijas vadītāju un dalības 
maksu. Dome NOLĒMA: 
 

1. Izveidot kultūras centrā Mākslas studiju ar 2010.gada 1.oktobri. 
2. Par Mākslas studijas vadītāju apstiprināt Māru Ārenti. 
3. Apstiprināt dalības maksu mākslas studijā 5LVL (bez PVN) mēnesī. 

 
 
 

11/14. 
Par kultūras centra nolikuma apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto kultūras centra nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, dome NOLĒMA: 
 
Jautājuma izlemšanu atlikt uz nākamo novada domes sēdi. 
 
 
 

11/15. 
Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Sidgundas bibliotēkā. 

 
Novada domē 2010. gada 13.septembrī saņemts Sidgundas bibliotēkas 

vadītājas iesniegums (reģ.Nr.469), kurā lūgts apstiprināt maksas pakalpojumu 
tarifus. 
 
Dome NOLĒMA: 
 
Apstiprināt sekojošus Sidgundas bibliotēkas maksas pakalpojumu tarifus: 
 

1. Teksta izdruka (melnbalta) A4 – 0,05LVL (t.sk.PVN) 
2. Teksta izdruka (krāsaina) A4 – 0,15LVL (t.sk.PVN) 
3. Attēla izdruka (melnbalta) A4 – 0,20LVL (t.sk.PVN) 
4. Attēla izdruka (krāsaina) A4 – 0,30LVL (t.sk.PVN) 
5. Skenēšana un izdruka (melnbalta) A4 – 0,25LVL (t.sk.PVN) 
6. Skenēšana un izdruka (krāsaina) A4 – 0,35LVL (t.sk.PVN) 
7. Kopēšana vienpusēja (melnbalta) A4 – 0,04LVL (t.sk.PVN) 
8. Kopēšana abpusēja (melnbalta) A4 – 0,06LVL (t.sk.PVN) 

 
 

 
11/16. 

Par atbrīvošanu no mācību maksas Mūzikas un mākslas skolā. 
 

1. Novada domē 2010.gada 23.septembrī saņemts iesniegums, kurā lūgts 
atbrīvot no mācību maksas Mūzikas un mākslas skolā. 
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2. Novada domē 2010. gada 23.septembrī saņemts iesniegums, kurā lūgts 
atbrīvot vai samazināt mācību maksu Mūzikas un mākslas skolā, tā kā 
ģimenei noteikts trūcīgās ģimenes statuss. 

 
Dome NOLĒMA: 
 
Samazināt mācību maksu Mūzikas un mākslas skolā par 50% no 2010. gada 
1.septembra. 
 
 
 

11/17. 
Par atbrīvošanu no maksas par  

cīņu zāles nomu Profesionālajā vidusskolā. 
 

Novada domē 2010. gada 6.septembrī saņemts iesniegums ar lūgumu rast 
iespēju bez telpu nomas maksas no septembra mēneša divreiz nedēļā otrdienās 
un ceturtdienās no plkst.18.00 līdz 19.30 izmantot Mālpils Profesionālās 
vidusskolas cīņu zāli novada jauniešu fiziskās pašaizsardzības sagatavošanā ar 
ievirzi cīņās bez noteikumiem un boksa treniņiem. 

Ar 14.10.2009. novada domes sēdes Nr.7 lēmumu Nr.16 mīkstās zāles īre 
noteikta 5LVL (ar PVN) stundā. 
 
Dome NOLĒMA: 
 

Samazināt par 50%, t.i. 2,50LVL/stundā (t.sk.PVN), telpu nomas maksu par 
cīņu zāli Mālpils Profesionālajā vidusskolā.  
 

 
 

11/18. 
Par atbrīvošanu no maksas par telpu nomu sporta kompleksā. 

 
Novada domē 2010.gada 30.augustā saņemts iesniegums, kurā lūgts 

atbrīvot no maksas par telpu nomu sporta kompleksā par šā gada jūnija mēnesi, jo 
sporta komplekss jūnijā bija slēgts. 

 
Dome NOLĒMA: 

 
1. Atbrīvot SIA „Žozefīna” no maksas par frizētavas telpu nomu sporta 

kompleksā par šā gada jūnija mēnesi. 
2. Apstiprināt grozījumus 2009.gada 19.februārī noslēgtajā telpu nomas 

līgumā. 
 

 
 

11/19. 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

 projektam „Tirgus laukuma labiekārtošana”. 
 

Ir sagatavots projekta pieteikums „Mālpils tirgus laukuma labiekārtošana” 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
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projektu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projektā 
paredzēta Mālpils tirgus laukuma labiekārtošana, nojumes un tirgošanās vietu 
ierīkošana. 

Projekta realizācija veicinās Mālpils vizuālā tēla uzlabošanu, iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes un pakalpojumu pieejamības paaugstināšanu. Projekta kopējās 
izmaksas ir 14 000 LVL. 

Mālpils novada domei, kas ir projekta pieteicējs, jānodrošina projekta 
realizācijas priekšfinansējums un līdzfinansējums 25% apmērā no projekta 
kopsummas. 

Projekta realizācija paredzēta 2011. gadā. 
 
Dome NOLĒMA: 
 

Nodrošināt priekšfinansējumu Mālpils novada domes projektam „Mālpils 
tirgus laukuma labiekārtošana”, kā arī līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta 
kopējām izmaksām. 
 
 
 

11/20. 
Par līguma slēgšanu par  

autobusa iegādi skolēnu pārvadājumiem. 
 

2010.gada 13.septembrī Ministru Kabinets izdevis rīkojumu Nr.539 „Par 
finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām skolēnu pārvadājumu 
nodrošināšanai”, ar kuru Mālpils novada pašvaldībai ir piešķirts finansējums divu 
autobusu iegādei. Valsts finansējuma apjoms ir 90% no autobusa iegādes cenas, 
bet ne vairāk kā 35 000LVL par katru autobusu. Mālpils novada domei līdz 2010. 
gada 1. oktobrim ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru jānoslēdz vienošanās 
par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un izlietojuma nosacījumiem, pārskatu 
sniegšanas kārtību un novada pašvaldības pienākumiem autobusa uzturēšanā.  

 
Dome NOLĒMA: 
 
1. Slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām 

autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru 
par divu autobusu iegādi. 
2. Piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no pašvaldības budžeta divu autobusu 
iegādei. 
 

 
11/21. 

Par pašvaldības automašīnas  
Volkswagen TRANSPORTER nomas līgumu. 

 
Novada domē 21.09.2010. saņemta SIA „SEB līzings” vēstule (reģ.Nr.706), 

kurā atgādināts, ka pēc mēneša beidzas Nomas līguma Nr.G106213 darbības 
termiņš. Saskaņā ar līguma 9.2.punktu novada domei ir pienākums trīs dienu laikā 
nodot nomas priekšmetu – a/m Volkswagen TRANSPORTER SIA „SEB līzings”. 
SIA „SEB līzings” piedāvā pārslēgt nomas līgumu uz jaunu termiņu. 
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Atlikusī vērtība 7763,09EUR (bez PVN). Budžetā busa izpirkšanai plānoti 
6500LVL. 
 
Dome NOLĒMA: 
 

Izpirkt automašīnu Volkswagen TRANSPORTER šasijas 
Nr.WV2ZZZ7HZ8H050887, kuru dome nomā no SIA „SEB līzings” saskaņā ar 
Nomas līgumu Nr.G106213. 
 
 
 

11/22. 
Par SIA „Norma K” gatavību ziemas sezonai. 

 
Deputāti uzklausīja SIA „Norma K” valdes locekļa mutisko ziņojumu par 

uzņēmuma darbību.  
Siltumapgāde. Vadītājs informēja deputātus, ka apkures katlam tika veikta 

defektoskopija, kas piecās vietās atklāja ļoti plānu metāla kārtu. Šajās vietās 
metāls tika nomainīts. Apkures katlam ir veikti divi kapitālie remonti. Šķelda ir 
iepirkta diviem apkures mēnešiem.  

Viens no satraucošākajiem jautājumiem ir iedzīvotāju maksātspēja par 
komunālajiem pakalpojumiem. Uz 31.08.2010. iedzīvotāju kopējais parāds par 
komunālajiem pakalpojumiem ir 113 230,94LVL. (Parādu dinamiku skatīt 
pielikumā). 35 iedzīvotājiem nosūtītas brīdinājuma vēstules par lietu nodošanu 
tiesai, 15 no tiem ir iesnieguši parāda atmaksas grafikus, bet 20 lielāko parādnieku 
lietas tiek gatavotas, lai nodotu tiesu izpildītājiem. Par māju parādiem ir informēti 
māju vecākie. Apkure tiks uzsākta, kad trīs dienas diennakts vidējā temperatūra 
būs +8 grādi. Mājas tiks pieslēgtas pakāpeniski pēc principa – vispirms tās mājas, 
kurām ir vismazākais apkures parāds, bet nomaksa par iepriekšējo apkures 
sezonu ne mazāks par 87%. Apkures tarifu 2010./2011. gada apkures sezonā nav 
paredzēts mainīt.   

24.03.2010. novada domes sēdē uzņēmuma vadībai tika uzdots meklēt 
risinājumus katlu mājas jaudas palielināšanai. R.Taranda informēja, ka 2 gb. 0,5 
MW granulu katlu iegāde ir apgrūtināta, jo kredītiestādes iepazīstoties ar finanšu 
dokumentāciju atsākās izsniegt kredītu. 

Ūdensapgāde un kanalizācija. Arī par šo pakalpojumu ir iedzīvotāju 
parādi. Nomaksa ir tikai 46%. Vislielākie parādnieki ir Upmalu ciema iedzīvotāji.  

Labiekārtošana, ceļu, ielu un laukumu uzturēšana. Nepietiek 
finansējums. Darbiniekiem algas samazinātas par 33%. Traktoristiem ir 
samazinātais darba laiks.  Ir jāpārskata līguma nosacījumi vai jāizsludina jauns 
iepirkums. 

 
Dome NOLĒMA: 
 
Pieņemt zināšanai SIA „Norma K” valdes locekļa sniegto ziņojumu. 

 
 
 

11/23. 
Par novada teritorijas plānojuma 

 un attīstības programmas izstrādi. 
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ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros aktivitātes 
1.5.3.2.” Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana” ir iespēja iesniegt projekta iesniegumu teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas izstrādei. 
Aktivitātes mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa teritorijas attīstības 
plānošanas procesu. 
 Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir pašvaldības, plānošanas reģioni 
un  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.   
ESF finansējuma intensitāte ir 100% no projekta attiecināmajām izmaksām. 
Projekta kopējais attiecināmo tiešo izmaksu apjoms- viena vietējā līmeņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokumenta izstrādei vai aktualizācijai līdz 25 000 Ls 

 
Dome NOLĒMA: 

 
Uzsākt jaunu Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas 

izstrādi. 
 
 

 
11/24. 

Par vienošanās par savstarpējiem  
norēķiniem starp kopīpašniekiem apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto vienošanos par kārtību, kādā tiks veikti savstarpējie 

norēķini un ieņēmumu, zaudējumu aprēķināšanas kārtība par kopīpašumā esošo 
nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgā, Lāčplēša ielā 24 starp Siguldas novada 
domi un Mālpils novada domi, dome NOLĒMA: 

 
Apstiprināt vienošanos par savstarpējiem norēķiniem starp kopīpašniekiem. 

 
11/25. 

Par sporta kompleksa pakalpojumu  
maksas samazināšanu izglītības iestāžu pedagogiem. 

 
Sporta kompleksa vadītājs lūdz deputātus samazināt sporta kompleksa 

pakalpojumu maksu par 50% novada izglītības iestāžu pedagogiem Skolotāju 
dienas ietvaros. Dome NOLĒMA: 
 

Atļaut visiem Mālpils novada izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem 
1.oktobrī izmantot Mālpils sporta kompleksa pakalpojumus ar 50% atlaidi. 
 
 

 
11/26. 

Par domes lēmuma precizēšanu. 
 

Ar Mālpils novada domes 26.05.2010. sēdes Nr.5 lēmumu Nr.5/6 „Par 
nekustamo īpašumu sadalīšanu un apvienošanu” tika noteikta pašvaldības ceļa 
Nr.4 „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” zemes platība 1,8 ha. SIA „Halmers” izpilda 
Mālpils novada domes pasūtījumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma 
– pašvaldības ceļa Nr.4 „Siksnas-Burtnieki-Bramaņi” kadastrālo uzmērīšanu. Pēc 
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sākotnējas kadastrālās uzmērīšanas zemes platība pašvaldībai piekrītošai zemei ir 
3,23 ha. 
 

Dome NOLĒMA: 
 

Precizēt Mālpils novada domes 26.05.2010. sēdes Nr.5 lēmumu Nr.5/6, 
nosakot, ka zeme zem pašvaldībai piekrītošā ceļa Nr.4 „Siksnas-Burtnieki-
Bramaņi”, kadastra Nr. 8074 001 0205, ir 3,23 ha platībā. Zemes platība pēc 
kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta. 
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja                  I.Krieviņa 
 
 
 
 
01.10.2010. 
 


