
MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒDES Nr. 12 
PROTOKOLS 

 
Mālpilī, Mālpils novadā        26.10.2011.  
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst.18.00 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
5. Par Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakcijas 

nodošanu publiskai apspriešanai. 
6. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu ceļu uzturēšanai SIA „Norma K”. 
7. Par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumu 

apstiprināšanu. 
8. Par Sidgundas pamatskolas pedagogu tarifikācijas saskaņošanu. 
9. Par Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikācijas saskaņošanu. 
10. Par atbrīvošanu no mācību maksas Mūzikas un mākslas skolā. 
11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
12. Par telpu nomas maksas samazināšanu Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijai. 
13. Par nolikuma „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) vākšanu, 

pieņemšanu un izlietošanu 16.10.2011. negadījumā cietušo Mālpils novada Upmalu 
ciema iedzīvotāju atbalstam” apstiprināšanu. 

14. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Mālpils 
novadā” apstiprināšanu. 

15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvojamās mājas Lielvārdes šosejā 17, Upmalās, 
Mālpils novadā ūdens un elektroapgādes atjaunošanai un mājas konservācijai. 

16. Par Valsts palīdzību dzīvojamās mājas Lielvārdes šosejā 17, Upmalās, Mālpils 
novadā renovācijai. 

17. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Mālpils 
novada domes budžetu 2011.gadam”” apstiprināšanu. 

 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
Sēdi protokolē: lietvede Santa Ozola 
 
 

12/1. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

 
   1. Mālpils novada domē 2011.gada 10.oktobrī saņemts iesniegums ar lūgumu anulēt  

ziņas par dzīvesvietu adresē  Jaunā iela 4-9,  Mālpilī.   
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. 
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Dome, ņemot vērā iesniegumu, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
12.panta 1.punkta otro daļu un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1.1. anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē Jaunā iela 4-9, Mālpils, Mālpils 

novads, LV-2152. 
 
1.2. 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. 

 
1.3. Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, Antonijas 

ielā 6.  
 
  

2. Mālpils novada domē 2011.gada  28.septembrī saņemts iesniegums ar lūgumu 
anulēt ziņas par dzīvesvietu adresē   Parka ielā 5,  Mālpilī.  

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
2.1. Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē Parka iela 5, Mālpils, 

Mālpils novads, LV-2152. 
2.2. Ņemot vērā Mālpils novada domes rīcībā esošo informāciju par nekustamo 

īpašumu Parka iela 5 un ar lietu saistītos apstākļus, ieteikt ar prasību par tiesiskā 
pamata zaudēšanu dzīvesvietai Parka ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā,  vērsties tiesā.  
   
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 ir tiesības pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajās rajona tiesas tiesu namā pēc 
pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. 
 

 
12/2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
 

  Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi Saistošos noteikumus 
Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros noteiktas 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, t.sk., 
p.2.5.1. nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 90 % apmērā 
no taksācijas gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summas personām, kuru 
īpašums cietis stihiskā nelaimē (plūdi, vētra, ugunsgrēks un citi ārkārtas gadījumi). 

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem 
Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu”, p.2.5.1., piešķirt 2011.gadā IV ceturksnī un 2012.gadā nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu sakarā ar nelaimes gadījumu un ēkas „Lielvārdes šoseja 
17”, Upmalas, Mālpils novads, daļēju sagrūšanu visiem nekustamā īpašuma „Lielvārdes 
šoseja 17” dzīvokļu īpašniekiem. 
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12/3. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 05.10.2011. reģistrēts (reģ. Nr.801) Valsts zemes dienesta 

Rīgas reģionālās nodaļas vēstule Nr.2-04-R/3346 par zemes vienību „Vecliepas”, kurai 
līdz 2009. gada 31. augustam reģistrācijai NĪVKIS nav 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 „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9. pantu un MK Noteikumu 
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes līguma noslēgšanas un nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību” 3. punktu un atklāti balsojot NOLEMJ: 

  
1.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „Vecliepas” 

zemi 1,1 ha kopplatībā, uz kuras atrodas dzīvojamā māja un četras palīgēkas.  
 
1.2.  Slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 1,1 ha kopplatībā, 

kadastra Nr.8074 004 0147, iznomāšanu zem viņiem piederoša mājīpašuma.  
 
 
 

12/4. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

 
1. Mālpils novada domē reģistrēts SIA „Metrum ” izstrādātais zemes ierīcības 

projekts nekustamajam īpašumam „Bērzi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8074 004 0212. Pamatojoties uz 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2007. gada 11. decembra MK noteikumiem Nr. 86. „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas 
plānojumu, 2009.gada 03. novembra MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija MK noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība” dome 
atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
1.1. Apstiprināt SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Bērzi”, zemes vienībai. 
1.2. Zemes vienībai Nr.1 - 18,1 ha kopplatībā, saglabāt adresi „Bērzi”, Mālpils novads.   
1.3. Zemes vienībai Nr.1 - 18,1 ha kopplatībā, apstiprināt nekustamā īpašuma 

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

1.4.  Atdalītajai zemes vienībai „2”- 2,0 ha kopplatībā piešķirt nosaukumu „Bērzi Bio”, 
Mālpils novads. 

1.5. Zemes vienībai „2” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
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12/5. 
Par Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakcijas 

nodošanu publiskai apspriešanai. 
 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, likuma 

„Attīstības plānošanas sistēmas likums” 10.pantu, Mālpils novada domes 26.01.2011. 
sēdes lēmumu „Par Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 
izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.1/9.), tika izstrādāta Mālpils novada attīstības 
programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakcija. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.1panta otrās daļas 2.punktu, 
25.08.2009. MK noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 
plānošanas procesā” 5.1.punktu, Mālpils novada domes 27.01.2010. saistošo 
noteikumu Nr.1. „Mālpils novada pašvaldības nolikums” 4.3. punktu, ņemot vērā Mālpils 
novada domes tautsaimniecības un attīstības komitejas 2011.gada 19.oktobra sēdes 
atzinumu, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1. Nodot publiskai apspriešanai Mālpils novada Attīstības programmas 2012. – 

2018. gadam 1. redakciju. 
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2011.gada 8. novembra līdz 

2011.gada 6.decembrim.  
3. Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Mālpils novada Attīstības 

programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus 
priekšlikumus Mālpils novada pašvaldībā (312.kab, tālr.67970889.), adrese: Nākotnes 
iela 1, Mālpils, pirmdien un ceturtdien no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00.  

Ar materiāliem var iepazīties Mālpils novada pašvaldības mājas lapā 
www.malpils.lv.  

4. Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 2011.gada 22.novembrī 
plkst.17.00 novada domes zālē, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads. 

 
 

12/6. 
Par papildus finanšu līdzekļu  

piešķiršanu ceļu uzturēšanai SIA „Norma K”. 
 

2011.gada 20.oktobrī novada domē saņemts SIA „Norma K” valdes locekļa 
iesniegums (reģ.Nr.596), kurā lūgts piešķirt ziemas periodā pārtērētos līdzekļus ceļu 
uzturēšanai 3 700LVL apmērā. Kopumā iepriekšējā ziemas periodā tika pārtērēti 
9000LVL. Ar 20.04.2011. novada domes lēmumu Nr.4/11 tika piešķirti 5300LVL. 

Augustā pašvaldībai sakarā ar palielinātiem izdevumiem ielu un ceļu uzturēšanā 
ziemas periodā no Valsts budžeta tika ieskaitīta kompensācija 7912LVL apmērā. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Piešķirt papildus finanšu līdzekļus 2612 LVL apmērā ceļu uzturēšanai no 

pašvaldības  speciālā budžeta līdzekļiem. 
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12/7. 
Par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla 

 palielināšanu un statūtu grozījumu apstiprināšanu. 
 

Mālpils novada domē 2011.gada 20.oktobrī saņemts pašvaldības SIA „Norma K” 
valdes locekļa iesniegums, ar kuru viņš informē, ka dotajā brīdī Mālpils ciema 
daudzdzīvokļu mājām un iestādēm siltums tiek nodrošināts ar 4 Mw šķeldas katlu, 
kuram šī ir 18 sezona. Šajā vasarā tika veikts vienas sekcijas kapitālais remonts par 
17 000 LVL. Ir atzinums, ka katlam beidzoties sezonai ir nepieciešams 1.sekcijas un 
daļēji kurtuves kapitālais remonts. Plānotie ieguldījumi 20-25 tūkstoši LVL. 
  

Lai pašvaldības SIA „Norma K” rīcībā esošo apkures katlu KVGM10 pārveidotu 
uz dīzeļdegvielas kurināmo ar paredzamo jaudu 1,8-2,0 MW, ar kuru šķeldas katla 
avārijas gadījumā būtu tehniski iespējams nodrošināt Mālpils ciema iedzīvotājus un 
iestādes ar minimāli nepieciešamo siltumu, kā arī saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām 
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus 
līdzekļus kapitālsabiedrībās;  

saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
42.pantu, kas nosaka, ka pamatkapitālu drīkst palielināt, tikai pamatojoties uz 
dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti palielināšanas noteikumi; 43.panta pirmās 
daļas 1.punktu, sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, dalībniekam izdarot 
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot jaunu daļu skaitu; 48.panta 
pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt 
lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu; 

saskaņā ar Komerclikuma 198.pantu, kas nosaka pamatkapitāla palielināšanas 
noteikumu saturu; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 
2.punktu, 77.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 48.panta pirmās daļas 7. 
un 9.punktu, Komerclikuma 152.pantu, 196.pantu, 197.pantu un 198.pantu, dome atklāti 
balsojot NOLEMJ: 
  
1. Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu par LVL 14 000,- (četrpadsmit 

tūkstoši Latvijas valsts lati), Mālpils novada domei izdarot naudas ieguldījumu 
pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu. 

2. Iedalīt līdzekļus pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanai LVL 
14 000,- apmērā no pašvaldības budžeta sadaļas „pārējie izdevumi”. 

3. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu LVL 714 368,- (septiņi simti 
četrpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi Latvijas valsts lati) apmērā, kas 
sadalīts 714 368 daļās. 

4. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 
5. Izdarīt izmaiņas pašvaldības SIA „Norma K” Statūtu 2.nodaļas 2.1 un 2.2.punktā, 

izsakot tos šādā redakcijā: 
„2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 714368,- (septiņi simti četrpadsmit tūkstoši 
trīs simti sešdesmit astoņi Latvijas valsts lati) apmērā. 
2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 714368 (septiņi simti četrpadsmit tūkstoši 
trīs simti sešdesmit astoņās) daļās. Katras daļas vērtība ir 1 (viens) lats.”  
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12/8. 

Par Sidgundas pamatskolas pedagogu tarifikācijas saskaņošanu. 
 

Dome izskatot iesniegto Sidgundas pamatskolas pedagogu tarifikāciju, pamatojoties 
uz 2009. gada 28. jūlija MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
9.punktu un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Saskaņot Sidgundas pamatskolas pedagogu tarifikāciju.  

 
 

12/9. 
Par Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikācijas saskaņošanu. 

 
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 un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Saskaņot Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju.  
 

 
12/10. 

Par atbrīvošanu no mācību maksas Mūzikas un mākslas skolā. 
 

2011.gada 5.oktobrī novada domē saņemts iesniegums (reģ.Nr.558), kurā lūgts 
atbrīvot viņas bērnus no mācību maksas Mūzikas un mākslas skolā. Ģimenei no 
2011.gada 1.septembra ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.  

Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktors bērnus raksturo kā talantīgas un 
centīgas audzēknes. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Atbrīvot no mācību maksas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļā no 

2011.gada 1.septembra – 2011. gada 31. decembrim. 
 

 
12/11. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 
2011.gada 17.oktobrī tika nolikta Mālpils novada domei piederošā nekustamā 

īpašuma „Sporta iela 5”, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 003 0147, izsole par 
nosacīto (sākuma) cenu LVL 15 000. Uz izsoli pieteicās divi pretendenti. Pēc 
pretendentu iesniegto dokumentu pārbaudes, komisija konstatēja, ka viens pretendents 
nav iesniedzis visus izsoles nolikumā norādītos dokumentus, tāpēc tika izslēgts no 
turpmākās dalības izsolē. 

Nekustamo īpašumu „Sporta iela 5”, Mālpilī, Mālpils novadā, par 15 100,- LVL 
nosolīja A.Plaudis. 

Visa cena par nosolīto nekustamo īpašumu ir samaksāta 2011.gada 21.oktobrī. 
 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro 

daļu, kurā noteikts, ka institūcijai, kas organizē mantas atsavināšanu, pēc visu 
maksājumu nokārtošanas jāapstiprina izsoles rezultāti, un 5.panta pirmo daļu, kurā 
noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu dod 
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attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, t.i., dome, un ņemot vērā 
17.10.2011. izsoles protokolu Nr.37/1, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 17.10.2011. izsoles 

rezultātus atbilstoši izsoles protokolam Nr. 37/1 par to, ka Mālpils novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu „Sporta iela 5”, Mālpilī, Mālpils novadā, kas sastāv no 1 
(viena) zemes gabala 1,33 ha kopplatībā, šķūņa un šautuves, ir nosolījis A.Plaudis, par 
summu LVL 15100,- (piecpadsmit tūkstoši simts lati). 

2. Atsavināt Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Sporta iela 5, 
Mālpilī, Mālpils novadā, pārdodot to A.Plaudim par summu LVL 15100,-. 

3. Uzdot izpilddirektoram slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar A.Plaudi. 
 

 
 

12/12. 
Par telpu nomas maksas samazināšanu 

 Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijai. 
 

2011.gada 20.oktobrī novada domē saņemts Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 
asociācijas iesniegums (reģ.Nr.595), kurā lūgts samazināt telpu nomas maksu 15 
Bāriņtiesas darbības gadu pastāvēšanas svētku ceremonijas organizēšanai 2011.gada 
16.decembrī Mālpils novada kultūras centrā. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Samazināt telpu nomas maksu Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas 

pasākuma organizēšanai š.g. 16.decembrī, nosakot 200LVL bez PVN. 
 
 

12/13. 
Par nolikuma „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) vākšanu, 

pieņemšanu un izlietošanu 16.10.2011. negadījumā cietušo Mālpils novada 
Upmalu ciema iedzīvotāju atbalstam” apstiprināšanu. 

 
Izskatot pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” sagatavoto Nolikumu Par 

finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) vākšanu, pieņemšanu un 
izlietošanu 16.10.2011. negadījumā cietušo Mālpils novada Upmalu ciema iedzīvotāju 
atbalstam, 

 
Mālpils novada dome, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  

pirmās daļas  19.punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Apstiprināt nolikumu “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 

vākšanu, pieņemšanu un izlietošanu 16.10.2011. negadījumā cietušo Mālpils novada 
Upmalu ciema iedzīvotāju atbalstam”.  
 

 
12/14. 

Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību 
 dzīvokļu jautājumu risināšanā Mālpils novadā” apstiprināšanu. 

 
Pēc traģiskā negadījuma Mālpils novada Upmalu ciemā, kad sagruva daļa no 

dzīvojamās mājas ir aktualizējies jautājums par pašvaldības palīdzības sniegšanu 
dzīvokļa īpašniekiem un īrniekiem. Ņemot vērā, ka saistošie noteikumi ”Par Mālpils 
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pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” ir pieņemti 2006.gadā, tajos 
nepieciešams izdarīt būtiskas izmaiņas un papildinājumus. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai, ka saistošie noteikumi tiek izstrādāti. 
2. Saistošo noteikumu projektu izskatīt š.g. 24.novembra komiteju sēdēs. 

 
 
 

12/15. 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvojamās 

 mājas Lielvārdes šosejā 17, Upmalās, Mālpils novadā 
 ūdens un elektroapgādes atjaunošanai un mājas konservācijai. 

 
2011.gada 25.oktobrī novada domē saņemts SIA „LBS – Konsultants” 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielvārdes šosejā 17, Upmalās Mālpils novadā 
tehniskās apsekošanas atzinums, kurā norādīts - ēkas galveno nesošo konstrukciju 
tehniskais stāvoklis ēkas daļām kopumā apmierinošs, taču tās piemērotas turpmākai 
ekspluatācijai tikai pēc konservācijas darbu – pastiprinājumu un citu konstruktīvu 
pasākumu veikšanas ēkas vidējā – sprādzienā sagruvušajā daļā. Šo pasākumu 
veikšanai nepieciešams izstrādāt un noteiktā kārtībā saskaņot „Konservācijas darbu 
Tehnisko projektu” un „Būvdarbu veikšanas projektu”. 
  6 dzīvokļos SIA „Norma K” ir atjaunojusi ūdens un elektroapgādi. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Pasūtīt dzīvojamās mājas Lielvārdes šoseja 17 „Konservācijas darbu Tehnisko 
projektu”. 

2. Uzdot SIA „Norma K” tās kompetences ietvaros veikt ēkas konservācijas darbus. 
3. Paredzēt līdzekļus novada domes budžetā darbiem, kas saistīti ar konservācijas 

pasākumiem no budžeta pozīcijas un ziedojuma konta pēc faktiskā izlietojuma. 
 
 

12/16. 
Par Valsts palīdzību dzīvojamās mājas Lielvārdes 
 šosejā 17, Upmalās, Mālpils novadā renovācijai. 

 
 Izvērtējot Mālpils novada Upmalu ciema 2011.gada 16.oktobrī notikušā 
negadījuma sekas, kurā sagruva trīsstāvu dzīvojamā māja Lielvārdes šoseja 17, un bez 
pajumtes palika 18 dzīvokļu iemītnieki, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju vēlmi un ēkas 
tehniskās ekspertīzes slēdzienu, kas atzīst, ka ēka ir atjaunojama,  

Mālpils novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
9.punktu, 14.panta pirmās daļas 5.punktu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 27.2 panta pirmās daļas 3.punktu un 28.panta pirmo daļu, Dome atklāti 
balsojot NOLEMJ: 

 
1. Lūgt Ministru kabinetam sniegt palīdzību negadījumā cietušās daudzdzīvokļu mājas 
Lielvārdes šoseja 17, kas atrodas Upmalu ciemā Mālpils novadā, renovācijai, saskaņā 
ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta pirmās daļas  
3.punktu. 
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2. Lūgt Ekonomikas ministriju atbalstīt ārpuskārtas piedalīšanos dzīvojamās mājas 
Lielvārdes šoseja 17, Upmalās, Mālpils novadā programmā „Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākums”. 
 

 
 

12/17. 
Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi 

 saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Mālpils novada 
 domes budžetu 2011.gadam”” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.12 projektu, dome atklāti balsojot 

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 
Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam””.(skatīt lietu Nr.1-01.1) 
 
 


