
 
MĀLPILS NOVADA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDES Nr.11 

PROTOKOLS 
 
Mālpilī, Mālpils novadā        17.10.2011. 
 
Sēdi atklāj: plkst. 11.00 
Sēdi slēdz: plkst. 13.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par rīcību saistībā ar avāriju daudzdzīvokļu mājā Lielvārdes šosejā 17. 
2. Par iztikas minimuma noteikšanu vienam iedzīvotājam (latos) Mālpils novadā. 
 
 
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Iveta Krieviņa 
 
 
 

11/1. 
Par rīcību saistībā ar avāriju daudzdzīvokļu mājā Lielvārdes šosejā 17. 

 
1. Noklausoties domes priekšsēdētāja informāciju par negadījumu, kas notika 16.oktobrī 
Mālpils novada Upmalu ciemā 18 dzīvokļu mājā Lielvardes šoseja 17, kur sprādziena 
rezultātā sabruka daļa no dzīvokļiem un pārējie ir avārijas stāvoklī, kā arī uzklausot bez 
pajumtes palikušos šīs mājas iedzīvotājus, ņemot vērā šo ārkārtas situāciju un iedzīvotāju 
iesniegtos iesniegumus, 

 Dome, pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. 
panta ceturto daļu un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti 
balsojot, NOLEMJ: 

 

1.2. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Lielvārdes šoseja 17, Upmalas, Mālpils novads, tehnisko ekspertīzi, lai noskaidrotu, 
vai negadījumā cietušo dzīvojamo māju ir iespējams pilnībā vai daļēji atjaunot. 

1.3. Pozitīva eksperta slēdziena gadījumā, pasūtīt ēkas atjaunošanas tehnisko projektu. 

1.4. Lēmumu izpildi uzdot nodrošināt būvvaldes vadītājai Rudītei Betei. 

 
2. P/A „Mālpils sociālais dienests” direktore informē klātesošos, ka Mālpils Profesionālās 
vidusskolas dienesta viesnīcā pašreiz apmetušās 3 ģimenes, kurām ir nodrošināta arī 
ēdināšana. Pārējie mājas iedzīvotāji paši atrisinājuši jautājumu par pagaidu apmešanos. 
Pašvaldībai piederošajā dzīvojamā fondā neviens dzīvoklis nav brīvs, tādēļ tiek apzināta 
situācija novada teritorijā. 

Novada domes 2009.gada 10.novembra saistošo noteikumu Nr.7 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” p.20 paredz pabalstu ārkārtas situācijā vienai 
ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš 
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neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas 
cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai. 

Ņemot vērā, ka negadījuma radītās sekas un zaudējumi ir lieli un visas ģimenes ir 
palikušas bez mājokļa, liela daļa iedzīvotāju arī bez iedzīves, dome atzīst, ka palīdzība 
jāsniedz katrai ģimenei. Dome atklāti balsojot, NOLEMJ: 

2.1. Piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā 200,Ls katrai ģimenei (mājsaimniecībai) vai 
personai, kas bojāgājušo apbedī. 

2.2. Piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā 300LVL apmērā ģimenei (mājsaimniecībai), 
ja negadījuma rezultātā gājusi bojā visa iedzīve. 

2.3. Visas Lielvārdes šosejā 17, Upmalās, Mālpils novadā iepriekš dzīvojošās 
personas, kurām tas nepieciešams, nodrošināt ar pagaidu dzīvojamo telpu 
Mālpils Profesionālās vidusskolas Dienesta viesnīcā bez maksas – līdz 
pašvaldības dome vai P/A „Mālpils sociālais dienests” pieņem lēmumu par 
pašvaldībai piederošas vai nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu, vai persona 
pati atrod citu dzīvesvietu. 

2.4. P/A „Mālpils sociālais dienests” direktorei apkopot informāciju par iespējam 
izmitināt cietušos ārpus novada teritorijas.. 

2.5. Līdz pabalsta izmaksai, nodrošināt bezmaksas ēdināšanu tām ģimenēm, kas 
izmitinātas Mālpils Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā. 

 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, dome 
atklāti balsojot NOLEMJ: 

3.1. Pieminot Mālpils novada Upmalu ciemā 16.oktobrī notikušo traģēdiju un piecus bojā 
gājušos mālpiliešus, izsludināt Mālpils novadā 2011.gada 21.oktobri par sēru dienu. 

3.2. Līdz ar to piektdien, 21. oktobrī visā Mālpils novadā Latvijas valsts karogs paceļams 
sēru noformējumā – virs karoga pie kāta piestiprinot melnu lenti vai mastā uzvilkto 
Latvijas valsts karogu nolaižot pusmastā. 

 
 
4. Dome atklāti NOLEMJ: 

 
4.1. Atvērt ziedojuma kontu Lielvārdes šosejā 17, Upmalās, Mālpils novadā negadījumā 
cietušo iedzīvotāju palīdzībai un pieņemt mantisko palīdzību. 
 
 
 

11/2 
Par iztikas minimuma noteikšanu 

 vienam iedzīvotājam (latos) Mālpils novadā. 
 

Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr. 1250 „Noteikumi par valsts 
nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10.punkts 
paredz, ka ja nekustamo īpašumu atsavina pret pienākumiem (uztura līgums), tad 
pienākuma vērtību (uztura vērtību) nosaka attiecīgās republikas pilsētas vai novada 
pašvaldības institūcija. 

Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma 61.punkta pirmās daļas 4.punktu 
nostiprinājuma lūgumam jāpievieno pierādījumi par nodevu samaksu. Gadījumā, ja 
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īpašuma atsavināšana ir notikusi uz uztura līguma pamata, nostiprinājuma lūgumam 
jāpievieno pašvaldības izdota izziņa par iztikas minimumu. 

Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasības, ir nepieciešams noteikt iztikas minimumu 
vienam iedzīvotajam (latos) Mālpils novadā, kas ir par pamatu valsts nodevas 
aprēķināšanai īpašuma atsavināšanai uz uztura līguma pamata. 

Nosakot iztikas minimumu vienam iedzīvotājam ir jāņem vērā Ministru kabineta 
noteiktais vidējo ienākumu minimālais apmērs, nosakot trūcīgās ģimenes (personas) 
statusu. Šobrīd atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr. 299 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
2.punktam ģimene (persona) var tikt atzīta par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram 
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu, kas var tikt 
mainīts pamatojoties uz Ministru kabineta izdotiem jaunajiem noteikumiem. 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.punktu, Ministru 
kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr. 1250 „Noteikumi par valsts nodevu par 
īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10.punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Noteikt iztikas minimumu Mālpils novadā atbilstoši valstī noteiktā trūcīgās 

personas (ģimenes) ienākumu un materiālā stāvokļa līmenī – t.i. 90,00LVL (deviņdesmit 
lati). 
 
 
 
 


