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MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒDES Nr.14 
PROTOKOLS 

 
 
Mālpilī, Mālpils novadā      24.11.2010. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 18.00 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

1. Par uzņēmējdarbības uzsākšanu. 
2. Par līguma slēgšanu ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju atkritumu 

apglabāšanai. 
3. Par ūdenssaimniecības projektu. 
4. Par SIA „Woodera” iesnieguma izskatīšanu. 
5. Ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu.  
6. Par adreses piešķiršanu. 
7. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
8. Pirkuma līgumu izskatīšana.  
9. Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu. 
10. Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darbam ar jaunatni. 
11. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma izmaiņu 

apstiprināšanu. 
12. Par Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. 
13. Par grozījumiem Mālpils Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā. 
14. Par grozījumiem Mālpils pagasta padomes 21.01.2009. sēdes Nr.2 lēmumā 

“Par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”. 
15. Par izmaiņām atlīdzībā. 
16. Par pašvaldības autotransporta pakalpojuma izcenojumu apstiprināšanu. 
17. Par nomas maksas noteikšanu katlumājas skurstenim. 
18. Par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu. 
19. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

Mālpils novada domes budžetu 2010.gadam”” apstiprināšanu. 
20. Par aizdevumu pamatsummas atmaksas termiņa izmaiņu. 
21. Par aizdevumu valūtas un procentu likmes izmaiņām. 
22. Par kūdras purva atsavināšanu. 
23. Par Saistošo noteikumu Nr.13 „Par trūcīgas un maznodrošinātas personas 

statusa noteikšanu Mālpils pašvaldībā” apstiprināšanu. 
24. Par atļauju rīkot Ziemassvētku tirdziņu. 
25. Par atļauju Mālpils sporta kompleksā rīkot slēgto pasākumu. 
26. Par finansiālu atbalstu pensionāru Ziemassvētku pasākumam. 
27. Par ģenerālprokuratūras protestu. 
28. Par 28.07.2010. sēdes Nr.7 lēmuma Nr.6 precizēšanu 
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14/1. 

Par uzņēmējdarbības uzsākšanu. 
 

Mālpils novada dome saņēma SIA „Eko Loģistikas” iesniegumu par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Eranda” (Kurlēnu reprod.), kas 
saistīta ar otrreizēju izejvielu pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu, kā arī būvgružu 
šķirošanu un pārstrādi.  

 Atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam, teritorija atbilst „Rūpnieciskās 
ražošanas objektu apbūves teritorijai”. 
 LR „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 9. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka 
„vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par jaunu sadzīves atkritumu pārstādes objektu 
un poligonu izvietošanu savā teritorijā”. Savukārt LR likuma „Par ietekmi uz vidi 
novērtējumu” 8.panta pirmā daļa paredz „ Paredzēto darbību, kura nav minēta šā 
likuma 7.pantā, bet kura var būtiski ietekmēt vidi, kā arī šā likuma 2. pielikumā minētās 
darbības ierosinātājs piesaka attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē, iesniedzot 
rakstveida iesniegumu, kurā norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz 
paredzētās darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem.” 
 LR likumu ” Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 2.pielikums 
Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums 
11. Pārējās darbības: 

2) atkritumu apglabāšanas un pārstrādes iekārtas (visas darbības, uz kurām 
neattiecas šā likuma 1.pielikums); 

11) bīstamo atkritumu šķirošanas laukumi. 
 

Pirms pieņemt attiecīgo lēmumu, nepieciešams izvērtēt vai šāda veida 
uzņēmējdarbība var ietekmēt vides kvalitāti.  
 

Dome, pamatojoties uz LR „Atkritumu apsaimniekošanas likumu” 8. panta 
pirmās daļas 2. punktu, NOLĒMA: 

 
1. Konceptuāli atbalstīt SIA „Eko Loģistika” atkritumu pārstrādes objekta 

izveidošanu nekustamajā īpašumā „Eranda” Mālpils novadā. 
2. Pirms reālās darbības uzsākšanas iesniegt Mālpils novada domē paredzētas 

darbības sākotnējo izvērtējumu un Lielrīgas Reģionālas vides pārvaldes 
atbilstošu atļauju piesārņojošo darbību veikšanai. 

 
 
 

14/2. 
Par līguma slēgšanu ar sabiedriskā 

 pakalpojuma sniedzēju atkritumu apglabāšanai. 
 

Mālpils novada dome saņēma vēstuli no LR Vides Ministrijas par 
nepieciešamību noslēgt jaunu līgumu ar SIA „Getliņi Eko” par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligonā „Getliņi”.  

Ir saņemts līguma projekts, kurā ir iekļauti jauni punkti un termini piemēram:  
1. 2. -Pakalpojuma ņēmējs piešķir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam 
ekskluzīvas tiesības sniegt sabiedrisko pakalpojumu – Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Getliņi”. 
2.4. Lai nodrošinātu šī līguma 2.1.punktā noteikto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko 
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pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājumu aprēķināšana, kontrole 
un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana 
notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas 
nosaka prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem sabiedrisko 
pakalpojumu – sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonos – sniedzēju 
infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu 
atgūšanai un atmaksāšanai. 
2.5. Ja līgums, beidzoties tā termiņam, netiek pagarināts, Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējam ir pienākums Pakalpojuma ņēmējam atmaksāt to sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot 
šā līguma 2.4.punktā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) 
daļu, kura līdz līguma darbības termiņa beigām, nebija un atbilstoši normatīvajiem 
aktiem nevarēja būt atskaitīta. 
5. 2. - Pakalpojuma ņēmējs apņemas nodrošināt, ka tā administratīvajā teritorijā 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas veicējam, līgumā ar pašvaldību par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, pārvadāšanas) pakalpojuma sniegšanu 
būs uzlikts par pienākumu apglabāšanai paredzēto sadzīves atkritumu daļu nogādāt 
atkritumu poligonā ,,Getliņi”. 

 
Līgums par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Geliņi” starp Mālpils novada 
domi un SIA „Getliņi Eko” ir noslēgts 2010. gada 18. janvārī pamatojoties uz LR 
„Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 18. pantu, kas nosaka „pašvaldība nosaka 
poligonus, kuros tiks apglabāti tās teritorijā savāktie sadzīves atkritumi” un atsaucoties 
uz Pierīgas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013. gadam ( spēkā 
esošs no 2007.09.19. MK rīkojums Nr.589) 6.1.3. punktu, kurā minēts, ka 
„neapšaubāmi, ka tas, kuru poligonu izvēlēties atkritumu apglabāšanai, ir katras 
konkrētās pašvaldības prerogatīva, bet, raugoties no ģeogrāfiskā novietojuma 
viedokļa, var pieņemt, ka pašvaldībās savākto atkritumu apglabāšana varētu 
norisināties sekojošos poligonos: 

- “Getliņos”, kas atrodas Rīgas rajona Stopiņu novadā: lielākā daļa Rīgas 
rajona pašvaldību un visas Ogres rajona pašvaldības (apmēram 132 000 
m3/gadā);    

- “Daibē”, kas atrodas Cēsu rajona Stalbes pagastā: Rīgas rajona ZA – daļa, 
ieskaitot Siguldas pilsētu (apmēram 35 000 m3/gadā)”   

Noslēdzot iepriekšējo līgumu ņēmām vēra to, ka Mālpils pašvaldība ir Pierīgas reģiona 
ZA daļā un attālums līdz sadzīves atkritumu poligoniem „Getliņi” un „Daibe” ir vienāds 
un Mālpils novada teritoriju apsaimnieko divas atkritumu savākšanas 
komercsabiedrības un vairāk kā 300 mājsaimniecību atkritumu tiek nogādāti uz 
poligonu „Daibe”. 

 
Dome, ņemot vērā augstāk minēto, NOLĒMA: 
 
Nepārskatīt 2010.gada 18.janvārī noslēgtā līguma starp Mālpils novada domi 

un SIA „Getliņi Eko” nosacījumus. 
 
 
 

14/3. 
Par ūdenssaimniecības projektu. 

 
Novada domē 2010.gada 25. oktobrī saņemta Vides ministrijas vēstule 

(reģ.Nr.771), kurā informēts, ka vēlākais līdz 2010.gada 15.decembrim tiek plānots 
nosūtīt atkārtotu uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumus 3.5.1.1. aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu 
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lielāku par 2000” ietvaros 1.grupas projektu iesniedzējiem. Pēc uzaicinājuma 
saņemšanas iesniegums jāiesniedz 2 mēnešu laikā. Vides ministrija norāda, ka 
gadījumā, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai netiks iesniegts KF projekta 
iesniegums Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar 
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” 1.projektu grupas ietvaros, pašvaldībai turpmāk 
nebūs tiesības pretendēt uz ES finansējumu šādiem mērķiem un atbilstoši 
2005.gada 23.martā noslēgtā līguma nosacījumiem būs jāatmaksā projekta 
sagatavošanā ieguldītais valsts budžeta un ES fondu līdzekļu apjoms. 

 
Dome, ņemot vērā augstāk minēto, NOLĒMA: 

 
Pieņemt zināšanai SIA „Norma K” valdes locekļa sniegto informāciju par to, ka 

ūdenssaimniecības projekta iesniegums tiek gatavots. 
 
 
 

14/4. 
Par SIA „Woodera” iesnieguma izskatīšanu. 

 
 2010.gada 11.novembrī novada domē saņemts SIA „Woodera”, 
reģ.Nr.40103301153, iesniegums (reģ.Nr.539), kurā lūgts domi izskatīt priekšlikumu 
Mālpils novadā izbūvēt koģenerācijas staciju, kura ražos siltumenerģiju un 
elektroenerģiju. Paredzētā katla jauda ir 4,5-5MWh siltuma un 1MWh elektroenerģijas. 
Paredzētā izejviela – koksnes šķelda. Stacijas izveidē plānots investēt virs 2500000 
eiro. Realizējot projektu, tiek prognozēts izveidot no 8-12 jaunām darba vietām. Lai 
projektu īstenotu, SIA „Woodera” lūdz iznomāt zemi 3ha platībā esošās katlu mājas 
tuvumā un noslēgt nodomu protokolu par siltumenerģijas iepirkšanu. 
 2008.gada 30.maijā ir noslēgts zemes nomas līgums ar SIA „First Malpils 
Power” par zemes gabala 0,82ha kopplatībā nomu ar apbūves tiesībām, bet firma nav 
pildījusi līguma nosacījumus un koģenerācijas stacijas izbūves projekts netiek 
realizēts. 

Dome, ņemot vērā augstāk minēto, NOLĒMA: 
 

1. Pieņemt zināšanai SIA „Woodera” pārstāvju sniegto informāciju. 
2. Uzsākt zemes nomas līguma laušanas procedūru ar SIA „First Malpils Power”, 

rakstiski brīdinot komercsabiedrību. 
 
 
 

14/5. 
Ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu.  

 
2010.gada 28.septembrī Mālpils novada domē ar Nr.486 reģistrēts  

iesniegums, kurā izteikts lūgums anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  adresē:  
Dārza iela 2 dz.13, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšana-  1.punkta otro 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 otro daļu NOLĒMA: 
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Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: Dārza iela 2 dz.13, Mālpils, Mālpils  
novads, LV-2152.   
 
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.  
 
 

14/6. 
Par adreses piešķiršanu. 

 
Mālpils novada domē reģistrēts (reģ. Nr.532) iesniegums, kurā lūdz pašvaldību 

piešķirt adresi ēkām. Dome, saskaņā ar MK 2009. gada 03. novembra noteikumiem 
Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” NOLĒMA: 
     
 1. Piešķirt ēkām, kuras atrodas uz nekustamā īpašuma „Rozītes” zemes vienības 
8,14 ha platībā, adresi „Rozītes”, Mālpils novads.    
 

 
14/7. 

Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
 
Mālpils novada domē reģistrēti iesniegumi, kuros lūdz pašvaldību iznomāt zemi, kura 
bija pastāvīgā lietošanā ēku un būvju uzturēšanas vajadzībām. Saskaņā ar LR likuma 
„Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likums” 25.panta otro punktu. ”, dome NOLĒMA: 
 
Apstiprināt trīs zemes nomas līgumus. 
 

 
 

14/8. 
Pirkuma līgumu izskatīšana. 

 
Izskatot Mālpils novada domē reģistrētos pirkuma līgumus un pamatojoties uz 

28.09.2010.g. MK noteikumiem Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma 
tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, dome NOLĒMA: 

 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Indrāni”, sastāvošu no 

zemes gabala 2,5 ha kopplatībā, dzīvojamās mājas ar jumta izbūvi un divām 
palīgceltnēm, kas atrodas Mālpils novadā.  

2. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Papardes”, sastāvošu 
no zemes gabala 2,7 ha kopplatībā un nedzīvojamās ēkas jaunbūves, kas atrodas 
Mālpils novadā.  
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14/9. 
Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu. 

 
2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par 

vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 4.pants 
nosaka - Ja vietējai pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav 
nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības institūcija 
ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas 
sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

 
Dome pamatojoties uz augstāk minēto NOLĒMA: 

 
Uzdot pašvaldības institūcijai – Mālpils novada Būvvaldei, izskatīt iesniegtos 

pirkuma līgumus vai tā norakstus, pieņemt lēmumu vai pašvaldībai atsavināmais 
nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību 
funkcijas un sagatavot izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.  

 
 

 
14/10. 

Par pašvaldības pārstāvja 
deleģēšanu darbam ar jaunatni. 

 
2010.gada 9.novembrī novada domē saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas 

vēstule (reģNr.815), kurā tiek lūgts Mālpils novada domi deleģēt pašvaldības 
amatpersonu, kas koordinē darbu ar jaunatni. 
 

Dome NOLĒMA: 
 

Iecelt novada domes deputātu Linardu Ligeri, par koordinatoru darbam ar 
jaunatni. 

 
 
 

14/11. 
Par Pierīgas izglītības, kultūras  

un sporta pārvaldes nolikuma izmaiņu apstiprināšanu. 
 

2010.gada 4.novembrī novada domē saņemta Pierīgas Izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes vēstule (reģ.Nr.799), kurā tiek lūgts izskatīt jautājumu par izmaiņām 
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā: 

1. Nolikuma 5.sadaļā veikt izmaiņas 2.1. punktā sekojošā redakcijā, kuras 
stājas spēkā ar 01.01.2011.: 

„ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju, maksājums ir LVL 
1,10 (viens lats desmit santīmi) par deklarēto personu”; 

2. Nolikuma 5.sadaļā veikt izmaiņas 2.2.punktā sekojošā redakcijā, kuras stājas 
spēkā ar 01.01.2011.: 

„par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001 līdz 10 000, maksājuma apmērs 
ir LVL 0,90 (nulle latu 90 santīmi) par katru deklarēto personu”; 

3. Nolikuma 5.sadaļā veikt izmaiņas 2.3.punktā sekojošā redakcijā, kuras stājas 
spēkā ar 01.01.2011.: 

„par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 10 001 līdz 20 000, maksājuma 
apmērs ir LVL 0,70 (nulle latu 70 santīmi) par katru deklarēto personu”; 
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4. Nolikuma 5.sadaļā iekļaut 7.punktu sekojošā redakcijā: 
„Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikto kārtību par ceturkšņa finanšu 

pārskata sagatavošanu un iesniegšanu, iekļaut Pārvaldes mēneša, ceturkšņa un gada 
finanšu pārskatus Babītes novada pašvaldības konsolidētajā finanšu pārskatā”. 

 
Dome NOLĒMA: 
 
Apstiprināt sagatavotās izmaiņas Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldes nolikumā. 
 
 
 

14/12. 
Par Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto Mūzikas un mākslas skolas nolikuma projektu, dome 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu NOLĒMA: 
 

Apstiprināt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikumu (skatīt lietu 3-03.1) 
 
 
 

14/13. 
Par grozījumiem Mālpils Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā. 

 
2010.gada 10.novembrī novada domē saņemts Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītājas iesniegums (reģ.Nr.535), kurā lūgts noteikt laiku (nedēļas dienas), kurās 
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa veic svinīgas laulību reģistrācijas, dome 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, 
NOLĒMA: 

 

Grozīt Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma (apstiprināts 
16.09.2009. Lēmums Nr.6/5) punktu 3.7 un turpmāk to izteikt sekojošā redakcijā: 
 
“3.7. Dzimtsarakstu nodaļa svinīgu laulību reģistrāciju veic dzimtsarakstu nodaļas 
telpās piektdienās un sestdienās. Svinīga laulības reģistrācija var tikt organizēta 
darbdienās, svētdienās un svētku dienās, vienojoties ar nodaļas vadītāju. Svinīga 
laulības reģistrācija ārpus nodaļas telpām (LR normatīvo aktu ietvaros) var tikt veikta, 
ja nodaļas vadītājai ir iespēja nodrošināt laulības ceremoniju.” 
 
 
 

14/14. 
Par grozījumiem Mālpils pagasta padomes 

 21.01.2009. sēdes Nr.2 lēmumā “Par  
dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”. 

 
 2010.gada 10.novembrī novada domē saņemts Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītājas iesniegums (reģ.Nr.535), kurā lūgts grozīt Mālpils pagasta padomes 
21.01.2009. sēdes Nr.2 7.punktu, dome pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu, NOLĒMA: 
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1. Grozīt Mālpils pagasta padomes 21.01.2009. sēdes Nr.2 lēmuma “Par 
dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” 7. punktu un izteikt 
sekojošā redakcijā: 

“7. Svinīga laulību ceremonijas organizēšana un vadīšana Mālpils muižā vai citā 
piemērotā vietā pašvaldības administratīvajā teritorijā (LR normatīvo aktu 
ietvaros) darbdienās – 30.00 LVL, sestdienās, svētdienās un svētku dienās – 
60.00 LVL (tai skaitā PVN). 

2. Lēmums stājas spēkā no 2011.gada 1.janvāra. 

 
 
 

14/15. 
Par izmaiņām atlīdzībā. 

 
Dome izskatot iesniegto Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju, 

pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” 9.punktu, NOLĒMA: 

 
Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju. 
 
 

 
14/16. 

Par pašvaldības autotransporta 
 pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu. 

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

14.punkta a) apakšpunktu NOLĒMA: 
 

Noteikt maksu par Mālpils novada domes automašīnas VW Transporter GU 
4579  un P/A „Mālpils sociālais dienests” automašīnas VW Transporter  FG 1053 
izmantošanu: 
 
 4,00 Ls/h bez PVN par autotransporta stāvēšanu un 0,25 Ls bez PVN par nobraukto 
km. 
 

 
 

14/17. 
Par nomas maksas noteikšanu katlu mājas skurstenim. 

 
 
2010.gada 15.novembrī novada domē saņemts SIA „Ogreland”, iesniegums 

(reģ.Nr.545), kurā lūgts noteikt gada nomas maksu katlu mājas skurstenim, uz kura 
izvietota interneta aparatūra. 

Dome konstatēja, ka Mālpils ciema katlu māja, tai skaitā skurstenis, ir nodots 
nomā SIA “Norma K” (Nomas līgums 19.12.2006.). 2007. gadā ir noslēgti divi 
trīspusēji nomas līgumi par skursteņa nomu aparatūras uzstādīšanai (starp Mālpils 
novada domi, SIA “Norma K” un SIA “Bite Latvija”; starp Mālpils novada domi, SIA 
“Norma K” un  AS “Telekom Baltija”), kas ir spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim. 

Mālpils novada dome, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  
pirmās daļas  14.punkta a) apakšpunktu, NOLĒMA: 
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1. Noteikt nomas maksu par katlu mājas skursteni, interneta aparatūras 
izvietošanai 10LVL/mēnesī bez PVN. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram slēgt trīspusēju nomas līgumu starp Mālpils 
novada domi, SIA „Ogreland” un SIA „Norma K”. 

 

 

14/18. 
Par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu. 

 
2010.gada 13.novembrī novada domē saņemts P/A „Mālpils sociālais dienests” 

direktores iesniegums (reģ.Nr.541), kurā lūgta atļauja no Aģentūras budžeta 
līdzekļiem piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā iedzīvotāja ģimenei sakarā ar 
nelaimes gadījumu. Pabalsts tiktu izmantots Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta pakalpojumu samaksai, kas ar operatīvo transportu nodrošinātu iedzīvotāja 
pārvešanu no Polijas. Kopējā pakalpojuma summa ir 1679,05LVL. 1000,-LVL tiks 
ziedoti, no pašvaldības aģentūras budžeta nepieciešami 679,05LVL. 

 
Dome NOLĒMA: 

 
Piešķirt ārkārtas situācijā vienreizēju pabalstu 679,05LVL (seši simti 

septiņdesmit deviņi lati 05 sant.) apmērā no pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 
dienests” budžeta. 
 
 
 

14/19. 
Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi  
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Mālpils  

novada domes budžetu 2010.gadam”” apstiprināšanu. 
 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.12 projektu, dome, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”14. pantu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu, 46. pantu, 
likuma „Par pašvaldību budžetiem”16., 17. un 30. pantu, NOLĒMA: 
 
 

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 
„Par Mālpils novada domes budžetu 2010.gadam””.  
 

 
 

14/20. 
Par aizdevumu pamatsummas 

 atmaksas termiņa izmaiņu. 
 

Sakarā ar saspringto stāvokli budžetā un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 46.pantu, „Par budžeta un finanšu vadību” 41.panta 
piekto daļu, MK 2008. gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem”, dome NOLĒMA: 
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Lūgt Valsts Kasei atlikt 2011. gada aizdevuma pamatsummas atmaksu Mālpils 
novada infrastruktūras sakārtošanai saņemtajiem aizdevumiem, nepagarinot 
aizņēmumu atmaksas termiņus, sekojošiem aizņēmumiem: 

 
   2011.g. 

1. 
A2/1/09/471 
Trančes Nr.PE-4/2009 

No 
08.09.2009. 

120096,00EUR 

2. 
A2/1/09/469-V/10/1 
Trančes Nr.PE-2/2009 

No 
11.02.2010. 

54208,00EUR 

   174304,00EUR 
 
 
 

14/21. 
Par aizdevumu valūtas un procentu likmes izmaiņām. 

 
Sakarā ar saspringto stāvokli budžetā un iespējami lietderīgāku rīcību ar 

finanšu līdzekļiem, dome NOLĒMA: 
 
1. Lūgt Valsts Kasi izmainīt aizdevumu valūtu no eiro uz latiem ar ikgadējo Valsts 
kases noteikto procentu likmi un izdarīt attiecīgos grozījumus šādiem aizdevumu 
līgumiem: 

1) 08.09.2009. Nr.A2/1/09/469 
2) 08.09.2009. Nr.A2/1/09/470 
3) 08.09.2009. Nr. A2/1/09/471 
4) 08.09.2009. Nr. A2/1/09/472 
5) 08.09.2009. Nr. A2/1/09/473 
6) 17.04.2009. Nr. A2/1/09/96 
7) 17.09.2009. Nr. A2/1/09/490 
 

2. Lūgt piemērot ikgadējo Valsts Kases noteikto aizdevuma likmi un izdarīt grozījumus 
arī šādiem aizdevumu līgumiem: 
 2.1. 04.07.2005. Nr.A2/1/05/271 
 2.2. 01.06.2007. Nr. A2/1/07/227 
 
 

 
14/22. 

Par kūdras purva atsavināšanu. 
 

Izskatot sagatavoto nekustamā īpašuma „Kalna Ķikuti” izsoles nolikuma 
projektu, dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, 
NOLĒMA: 

 
1. Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo nekustamo 

īpašumu „Kalna Ķikuti”, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no daļas 
„Ķeviešu” kūdras purva ar kopējo platību 62.7 ha  

2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 33 000,- LVL. 
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalna Ķikuti”, kadastra Nr. 8074 004 0086, kas 

atrodas Mālpils novadā, Mālpilī un sastāv no daļas „Ķeviešu” kūdras purva ar 
kopējo platību 62.7 ha, izsoles, to pārdodot, nolikumu. (skatīt lietu Nr. 3-03.1.) 

4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma 
izsoli. 
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14/23. 
Par Saistošo noteikumu Nr.13 „Par trūcīgas  

un maznodrošinātas personas statusa 
 noteikšanu Mālpils pašvaldībā” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.13 projektu, dome NOLĒMA: 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Par trūcīgas un maznodrošinātas 

personas statusa noteikšanu Mālpils pašvaldībā”.  
 

 
14/24. 

Par atļauju rīkot Ziemassvētku tirdziņu. 
 

Novada domē saņemts Mālpils kultūras centra direktores iesniegums ar lūgumu 
atļaut rīkot Ziemassvētku tirdziņu šā gada 18. decembrī, dome NOLĒMA: 

 
1. Atļaut Mālpils kultūras centra direktorei rīkot Ziemassvētku tirdziņu Mālpils 

kultūras centra telpās šā gada 18. decembrī. 
2. Apstiprināt Ziemassvētku tirdziņa nolikumu. 

 
 
 

14/25. 
Par atļauju Mālpils sporta kompleksā rīkot slēgto pasākumu. 

 
Sporta kompleksa vadītājs mutiski informē deputātus, ka ir izrādīta interese par 

iespēju gada nogalē – 31.decembrī sporta kompleksā rīkot slēgto pasākumu. 
Dome NOLĒMA: 

 
Atļaut 2010.gada 31.decembrī un 2011.gada 1.janvārī sporta kompleksā rīkot 

slēgto pasākumu un noteikt maksu par sporta kompleksa telpu izmantošanu 500LVL 
bez PVN, noslēdzot līgumu. 

 
 
 

14/26. 
Par finansiālu atbalstu pensionāru Ziemassvētku pasākumam. 

 
2010.gada 16.novembrī novada domē saņemts pensionāru padomes 

priekšsēdētājas iesniegums (reģ.Nr.546), kurā lūgts finansiāli atbalstīt Mālpils novada 
pensionāru ikgadējo Ziemassvētku pasākumu. Dome NOLĒMA: 
 

Piešķirt pensionāru ikgadējā Ziemassvētku pasākuma organizēšanai 400,-LVL 
(četri simti latus) no ziedojumiem. 
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27.jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte Solvita Strausa 
 
 

14/27. 
Par ģenerālprokuratūras protestu. 

 
Ar Mālpils novada domes 2010.gada 29.septembra lēmumu Nr. 11/8 Par 

politiski represētās personas statusa piešķiršanu A.Kuzmanei, piešķirts politiski 
represētās personas statuss. A.Kuzmane saņēmusi politiski represētās personas 
apliecību. 
 2010.gada 8.novembrī Mālpils novada domē (turpmāk tekstā – Dome) saņemts 
LR Prokuratūras Ģenerālprokuratūras personu un valsts tiesību aizsardzības 
departamenta prokurores R.Bērziņas 2010.gada 5.novembra protests un lūgums 
atcelt Domes 2010.gada 29.septembra lēmumu par politiski represētās personas 
statusa piešķiršanu A.Kuzmanei. 
 Prokurore savā protestā norādījusi, ka Dome pretēji Politiski represēto personu 
statusa un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisijas 
2010.gada 22.septembra protokollēmumā Nr. 2 nolemtajam, piešķirot A.Kuzmanei 
politiski represētās personas statusu, nepareizi iztulkojusi likuma „Par politiski 
represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 
cietušajiem” (turpmāk tekstā – Likums) 1.pantu un 2.panta pirmās daļas 3.punktu, kā 
arī 3.panta otrās daļas 5.punktu, kā rezultātā politiski represētās personas statuss 
piešķirts personai, kurai likums to nav paredzējis. 
 Likuma 1.pants nosaka, ka par noziedzīgu atzīstama komunistiskā un 
nacistiskā ideoloģija, komunistiskais un nacistiskais totalitārais režīms un politiskās 
represijas, ko šie režīmi vērsa pret Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem 
par viņu politisko pārliecību vai politisko darbību, par pretošanos totalitārajiem 
režīmiem, par reliģiskajiem uzskatiem, par rases vai nacionālo piederību, par 
piederību pie noteiktas sabiedrības šķiras vai sociālā slāņa, par strādāšanu noteiktā 
profesijā vai par nodarbošanos, kas nebija pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, 
par laulību vai radniecību ar politiski represēto personu, par palīdzību politiski 
vajātajām vai represētajām personām. Prokurore norādījusi, ka par politiskajām 
represijām atzīstamas tikai tādas, kas tieši vērstas pret personu. 
 Prokurore norādījusi, ka, vērtējot Likuma 2.panta pirmās daļas 3.punktā minēto 
iedzīvotāju nometināšanu un dzimšanu nometinājumā, tāpat jāievēro šī Likuma 
1.pants un jākonstatē režīma vērsto politisko represiju tieši pret personu, kas 
A.Kuzmanes gadījumā netika konstatēta. 
 Likuma 3.panta otrajā daļā ir dots izsmeļošs dokumentu uzskaitījums, uz kuru 
pamata izsniedz politiski represētās personas apliecību. Saskaņā ar šī Likuma 3.panta 
otrās daļas 2.punktu A.Kuzmanei bija jāiesniedz Iekšlietu ministrijas izsniegts 
dokuments par personas administratīvu izsūtīšanu no Latvijas teritorijas vai par tās 
dzimšanu nometinājumā ārpus Latvijas teritorijas. A.Kuzmane nav un nevar būt 
iesniegusi šādu dokumentu, jo viņa ir dzimusi Latvijā. 

Prokurore norādījusi, ka Domes 2010.gada 29.septembra lēmuma palikšana 
spēkā skar būtiskas sabiedrības intereses. Sabiedrības interesēs ir iestādes 
pienākums nodrošināt tiesību normu tiesisku un efektīvu piemērošanu publiski 
tiesiskajās attiecībās. Tā kā Likuma 9.pantā ir noteikta virkne ekonomisko un sociālo 
garantiju, kas tiek finansētas no budžeta kopējiem ienākumiem, to nepamatota 
izlietošana ir pretrunā sabiedrības interesēm. 

Domes sēdē deputāti uzklausīja A.Kuzmani. A.Kuzmane nepiekrīt lēmuma 
atcelšanai, jo uzskata, ka politiski represētās statuss viņai piešķirts likumīgi. 

Dome konstatē un atzīst, ka no Likuma 2.panta pirmās daļas 3.punkta izriet, ka 
personas piedzimšana Latvijas teritorijā jau pēc atļaujas saņemšanas vecākiem 
atgriezties Latvijā un viņu atgriešanās no izsūtījuma vai nometinājuma nav uzskatāma 
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par personas politisko represiju Likuma 1.pantā minēto iemeslu dēļ. Līdz ar to Likumā 
ietvertā atruna nav attiecināma uz gadījumu, ja persona dzimusi Latvijā. Dome atzīst, 
ka, tā kā A.Kuzmane ir dzimusi Latvijā, viņas vecāku noņemšanas no 
speckomandantūras uzskaites un atļaujas atgriezties Latvijā datumam Likuma 
2.pamta pirmās daļas 3.punkta izpratnē nav nozīmes. 
 Dome atzīst, ka, pieņemot 2010.gada 29.septembra lēmumu Nr. 11/8 par 
politiski represētās personas statusa piešķiršanu A.Kuzmanei, ir nepareizi iztulkots 
Likuma 2.panta pirmās daļas 3.punkts. Domes lēmums ir prettiesisks administratīvais 
akts, jo tas neatbilst tiesību normām. Dome konstatē, ka 2010.gada 29.septembra 
lēmums Nr. 11/8 ir adresātam labvēlīgs prettiesisks administratīvais akts, kuru var 
atcelt, ja pastāv vismaz viens no Administratīvā procesa likuma 86.panta otrajā daļā 
minētajiem apstākļiem. 

Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 
adresātam labvēlīgu prettiesisku administratīvo aktu var atcelt, ja administratīvā akta 
palikšana spēkā skar būtiskas sabiedrības intereses. Ja adresāts uz attiecīgā 
administratīvā akta pamata ir saņēmis naudu vai citus labumus, šis administratīvais 
akts zaudē spēku ar tā atcelšanas dienu. 

Dome atzīst, ka Domes 2010.gada 29.septembra lēmuma Nr. 11/8 palikšana 
spēkā skar būtiskas sabiedrības intereses. Sabiedrības interesēs ir iestādes 
pienākums nodrošināt tiesību normu tiesisku un efektīvu piemērošanu publiski 
tiesiskajās attiecībās, kā to nosaka Administratīvā procesa likuma 2.panta 3.punkts. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa 
likuma 86.panta otrās daļas 3.punktu, dome NOLĒMA: 
 
 

1. Atcelt Mālpils novada domes 2010.gada 29.septembra lēmumu Nr. 11/8 Par 
politiski represētās personas statusa piešķiršanu, ar kuru A.Kuzmanei piešķirts 
politiski represētās personas statuss. 

2. Atzīt par nederīgu 2010.gada 1.novembrī izdoto politiski represētās personas 
apliecību Nr. R1000261. 

3. Par pieņemto lēmumu paziņot A.Kuzmanei un Latvijas Republikas Prokuratūras 
Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamentam. 

4. Pieprasīt A.Kuzmanei nodot Mālpils novada domei represētās personas 
apliecību pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā 
(Antonijas iela 6, Rīga, LV  1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 
 

14/28. 
Par 28.07.2010. sēdes Nr.7 lēmuma Nr.6 precizēšanu. 

 
Dome, pamatojoties uz projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” prasībām NOLĒMA: 
 
Precizēt 2010.gada 28.jūlija sēdes Nr.7 lēmumu Nr.6, izsakot to šādā redakcijā: 
 

„Nodot bez atlīdzības Mālpils novada domei, reģ. Nr.90000048398, piederošo 
nekustamo īpašumu: 

- „Pilskalna iela 5”, kadastra Nr.8074 003 0851, sastāvošu no zemes vienības 
0,37 ha kopplatībā, būves – kanalizācijas sūkņu stacija, iekārtām un 
inženierkomunikācijām,  
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- Torņa iela 5 0,4930 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0251, tai skaitā 
inženiertehniskās būves – ūdenstornis un atdzelžošanas stacija, iekārtas un 
inženierkomunikācijas,  

- Dīķa iela 10 2,7548 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 003 0408, tai skaitā būve 
kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas iekārtu sūkņu stacija, iekārtas un 
inženierkomunikācijas,  

pašvaldības SIA „Norma K”, reģ. Nr.40003312216, ieguldot tos SIA „Norma K” 
pamatkapitālā.” 
 
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 
 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja                  I.Krieviņa 
 
 
 
 
26.11.2010. 
 


