
MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒDES Nr. 5 
PROTOKOLS 

 
Mālpilī, Mālpils novadā            25.05.2011. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst.18.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par dzeramā ūdens piegādi Upmalu ciemā. 
2. Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 2 siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem. 
3. Par grozījumu izdarīšanu pašvaldības SIA „Norma K” statūtos. 
4. Par SIA „Norma K” valdes locekļa ievēlēšanu. 
5. Par Mālpils novada ciemu robežu izmaiņu apstiprināšanu. 
6. Par Mālpils novada administratīvās teritorijas robežu saskaņošanu. 
7. Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 
8. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
10. Par adreses piešķiršanu. 
11. Par pagasta padomes 25.04.2007. lēmumu Nr.6/14 un Nr.6/15 precizēšanu. 
12. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi 2011.gada 23.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par Mālpils novada pašvaldības simboliku” apstiprināšanu. 
13. Par P/A „Mālpils sociālais dienests” 2010.gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu. 
14. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi 2009.gada 10.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”” 
apstiprināšanu. 

15. Par Mālpils vidusskolas 12.klases vecāku iesnieguma izskatīšanu. 
16. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Mālpils vidusskolai transporta pakalpojumiem. 
17. Par Sidgundas pamatskolas vispārējās pamatizglītības programmas 

saskaņošanu. 
18. Par piedalīšanos projektā „Inovatīvu atbalsta pasākumu īstenošana bērnu un 

jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem 
traucējumiem integrācijai izglītībā Mālpils internātpamatskolā”. 

19. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Silai. 
20. Par zvērinātu revidentu ziņojumu. 
21. Par Mālpils novada izglītības iestāžu  labāko absolventu apbalvošanu. 
22. Par SIA „Norma K” valdes locekļa amatalgas noteikšanu. 

 
 

5/1. 
Par dzeramā ūdens piegādi Upmalu ciemā. 

 
 Mālpils novada domē 24.03.2011. saņemts zemnieku saimniecības “Rīti” 
īpašnieka iesniegums, ar kuru viņš lūdz izskatīt jautājumu par iespēju paaugstināt 
apmaksu par piegādāto ūdeni Upmalu ciemam līdz 170,- Ls mēnesī, kā arī izskatīt 
piedāvājumu pašvaldībai iegādāties visu Upmalu ciema ūdens sistēmu par Valsts 
zemes dienesta noteikto  kadastrālo vērtību  (39756.00 LVL). 

 Informācijai:  
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Mālpils pašvaldība ir izveidojusi komercsabiedrību SIA “Norma K”, kuras 
darbības mērķis ir sabiedrisko un citu pakalpojumu kvalitatīva un nepārtraukta 
nodrošināšana iedzīvotājiem un juridiskām personām, un sabiedrība, saskaņā ar 
statūtiem, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi, organizē un sniedz 
komunālos pakalpojumus stratēģiski svarīgās nozarēs (ūdensapgāde un kanalizācija, 
siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, 
novadīšana un attīrīšana, namu apsaimniekošana). 

 

 Iepazīstoties ar domes rīcībā esošajiem dokumentiem, konstatēts, ka 2009. 
gada 1. oktobrī starp zemnieku saimniecību “Rīti”, kā Pilnvarotāju, un SIA “Norma K”, 
kā Pilnvarnieku, ir noslēgts Pilnvarojuma līgums, ar kuru Pilnvarotājs piešķir 
Pilnvarniekam tiesības Pilnvarotāja vārdā pārdot Pilnvarotāja piegādāto dzeramo 
ūdeni Mālpils novada Upmalu ciema iedzīvotājiem. Pilnvarniekam ir tiesības 
Pilnvarotāja vārdā  slēgt līgumus ar patērētājiem, noteikt dzeramā ūdens cenu (tarifu), 
saņemt maksu. Pilnvarniekam ir pienākums dzeramā ūdens cenu (tarifu) apstiprināt 
pie sabiedrisko pakalpojumu regulatora, kā arī  katru mēnesi samaksāt Pilnvarotājam 
100.00 LVL (pēc 01.03.2010. Grozījumiem) 120.00 LVL, kas iegūti pārdodot 
Pilnvarotāja dzeramo ūdeni. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  pirmās daļas  1 punkts paredz, ka 
pašvaldību viena no autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus, taču tas neuzliek pa pienākumu pašvaldībai tiešā  veidā  
nodrošināt komunālos pakalpojumus (būt par pakalpojuma piegādātāju).  

Tā kā Mālpils novada dome šīs funkcijas (ūdensapgādes pieejamību 
iedzīvotājiem) nodrošināšanu ir deleģējusi SIA “Norma K”, jautājums par ūdens 
piegādes apmaksas paaugstināšanu un ūdens sistēmas pirkšanu ir SIA “Norma K” 
kompetencē. 

Informācijai:  

SIA “Norma K” ir  pašvaldības kapitālsabiedrība, līdz ar to savus lēmumus tā 
var pieņemt  tikai saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Kapitālsabiedrībai ir saistošs 
likums “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu”, kur 3.panta 1. un 3. punktā noteikts, ka kapitālsabiedrības rīcībai 
jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas 
izlietojumu, un manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku 
cenu. Līdz ar to, SIA “Norma K” paaugstināt apmaksu par piegādāto ūdeni var tikai 
izvērtējot un pamatojot nepieciešamību, kā arī ievērojot atbilstošās likuma normas.  

Ja SIA “Norma K”, izvērtējot savas iespējas nodrošināt Upmalu ciema 
iedzīvotājiem ūdensapgādes pieejamību, konstatētu, ka ir lietderīgi iegādāties z.s. 
“Rīti” piederošo ūdens sistēmu, būtu nepieciešams nekustamā īpašuma vērtējums, 
kas noteiktu īpašuma objektīvo cenu.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 1 punktu, dome NOLEMJ: 

1. Uzsākt Upmalu ciema ūdensapgādes sistēmas vērtēšanas procesu, piesaistot 
sertificētu vērtētāju. 

2. Uzdot SIA “Norma K” vadībai līdz 2011. gada 22.jūnijam iesniegt domei 
izvērtētus uz aprēķiniem balstītus priekšlikumus racionālai ūdensapgādes 
nodrošināšanai Upmalu ciemā. 

3. Ieteikt z/s „Rīti” uzsākt ūdensapgādes sistēmas pārdošanas procesu. 
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5/2. 

Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 2  
siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem.  

 
2009.gada 15.aprīlī tika pieņemts lēmums piedalīties projektā „Daudzdzīvokļu 

māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, sasaukt daudzdzīvokļu mājas Ķiršu ielā 
2 dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, veikt energoauditu un gatavot dokumentāciju valsts 
atbalsta saņemšanai. 

Ir izsludināta devītā projektu iesniegumu atlases kārta aktivitātē 3.4.4.1. 
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" 
 

Dome NOLEMJ: 

1. Veikt daudzdzīvokļu mājas Ķiršu ielā 2 energoauditu un ēkas tehnisko apsekojumu. 
2. Sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. 
3. Organizēt projekta īstenošanu un atbalsta saņemšanu, ja dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces lēmums ir pozitīvs. 
 
 

5/3. 
Par grozījumu izdarīšanu pašvaldības SIA „Norma K” statūtos. 

 
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Norma K” (turpmāk tekstā – 

pašvaldības SIA „Norma K”), vienotais reģ. Nr. 40003312216, informējusi Mālpils 
novada domi, ka 2011.gada 26.aprīlī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts 
notāre Rūta Ritenberga-Balode, izskatot pašvaldības SIA „Norma K” iesniegtos 
dokumentus, nolēmusi atlikt komercsabiedrības iesniegto dokumentu reģistrāciju 
komercreģistrā un noteikusi trūkumu novēršanas termiņu – 2011.gada 27.jūnijs. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 28.panta pirmo daļu gan valsts, gan pašvaldības 
kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar 
valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Pašvaldības sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību paraugstatūti ir apstiprināti ar Ministru kabineta 2009.gada 
30.jūnija noteikumiem Nr. 690 „Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”, kuru paraugstatūtu 11.punkts nosaka, ka valdi 
ievēl amatā uz trīs gadiem, ar piezīmi, ka sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku 
termiņu. 

Valsts notāre ir konstatējusi un atzinusi, ka iesniegto 23.03.2011. statūtu jaunās 
redakcijas 3.2.punkts, kurš izteikts sekojošā redakcijā „Valdes locekli ieceļ dibinātājs 
uz 4 (četriem) gadiem” ir pretrunā ar iepriekš minētajiem noteikumiem.  

Ņemot vērā LR Uzņēmumu reģistra 26.04.2011. lēmumu un lai novērstu 
trūkumus 23.03.2011. statūtu jaunās redakcijas 3.2.punktā, kā arī pamatojoties uz 
likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 28.panta 
pirmo daļu un Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 690 „Noteikumi 
par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” dome 
atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (A.Lielmežs, S.Strausa, L.Amerika, E.Saleniece, 
M.Ārente, L.Ligeris, A.Hildebrante, J.Lauva, A.Apsītis, R.Jomerts, V.Mihelsons) 
NOLEMJ: 

1. Izteikt SIA „Norma K” Statūtu 3.2.punktu sekojošā redakcijā: 

„3.2. Valdes locekli ievēlē amatā dibinātājs uz trim gadiem.” 
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2. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” Statūtus jaunā redakcijā. 
3. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim R.Tarandam nodrošināt pieteikuma 

par pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrēšanu 
komercreģistra iestādē līdz 2011.gada 28.jūnijam. 

 
 

5/4. 
Par SIA „Norma K” valdes locekļa ievēlēšanu. 

 
2008.gada 30.janvārī ar Mālpils pagasta padomes lēmumu Nr. 2/15 R.Taranda 

tika ievēlēts par pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekli. 
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 28.panta pirmo daļu gan valsts, gan pašvaldības 
kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar 
valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Pašvaldības sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību paraugstatūti ir apstiprināti ar Ministru kabineta 2009.gada 
30.jūnija noteikumiem Nr. 690 „Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”, kuru paraugstatūtu 11.punkts nosaka, ka valdi 
ievēl amatā uz trīs gadiem. 

Ņemot vērā, ka 2011.gada 30.janvārī beigušās pašvaldības SIA „Norma K” 
valdes locekļa Raimonda Tarandas pilnvaras, kā arī pamatojoties uz likuma „par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 
30.jūnija noteikumu Nr. 690 „Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” paraugstatūtu 11.punktu, domei jāievēl valdes 
loceklis. 

Domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, pamatojoties uz domes komiteju 
ieteikumiem, ierosina aizklāto balsošanu. 

Dome NOLEMJ: 

 
1. Rīkot aizklāto balsošanu. 
2. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: 
  Komisijas priekšsēdētājs Agris Bukovskis 
  Komisijas locekļi Anna Višķere 
                Ineta Broka 

 
Novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs izklāsta balsošanas kārtību.  

 Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Agris Bukovskis izdala sagatavotās 
11 (vienpadsmit) balsošanas zīmes aizklātai balsošanai par SIA „Norma K” valdes 
locekļa ievēlēšanu. Deputāti balsošanas zīmēs izdara atzīmes par lēmuma projektu 
„Ievēlēt Raimondu TARANDU, par pašvaldības SIA „Norma K”, reģistrācijas numurs 
40003312216, valdes locekli uz trīs gadiem.” 
    Zīmes tiek iemestas slēgtā un aizzīmogotā  kastē. 

Tiek paziņots pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija apkopotu aizklātās 
balsošanas rezultātus. 

Pamatojoties uz 25.05.2011. Balsu skaitīšanas protokolu Nr.1, dome aizklāti 
balsojot ar 3 balsīm „par”, 8 balsīm „pret” ir noraidījusi lēmuma projektu, jo par 
lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits. 

 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
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1. Pagarināt pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekļa Raimonda Tarandas 
pilnvaras līdz jauna valdes locekļa ievēlēšanai. 

2. Izsludināt konkursu uz pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekļa amatu. 
3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju apstiprināt konkursa nolikumu. 
 

 
5/5. 

Par Mālpils novada ciemu  
robežu izmaiņu apstiprināšanu.  

 
Pamatojoties uz Mālpils novada domes 26.01.2011. sēdes lēmumu Nr.1/9 „Par 

Mālpils novada teritorijas plānojuma jaunas redakcijas uzsākšanu ” apstiprināto darba 
uzdevumu 2.2. punktu „Izvērtēt apdzīvojuma struktūras attīstību (izvērtējot esošo un 
potenciālo pieprasījumu pēc jauniem mājokļiem un pamatojot ar iedzīvotāju skaita 
prognozi) nepieciešamības gadījumā mainīt plānotās ciemu robežas” un saņemtajiem 
Rīgas plānošanas reģiona nosacījumiem teritorijas plānojuma izstrādei TP izstrādātājs 
sadarbībā ar Būvvaldes speciālistiem SIA „Nagla IF” ir izmainījis ciemu robežas- 
Mālpils, Upmalu un Sidgundas ciemiem (kartes). Priekšlikums noņemt ciema statusu 
Vites un Buku ciemiem (kartes), jo šo ciemu infrastruktūra neatbilst apdzīvots vietas 
statusam. 
 

Dome NOLEMJ: 

1. Piekrist izmainītām Mālpils, Upmalu un Sidgundas ciemu robežām Mālpils novada 
teritorijas plānojuma 1.redakcijas sagatavošanas vajadzībām. 

2. Apdzīvotajām vietām Vite un Bukas noņemt ciema statusu. 
 

 
5/6. 

Par Mālpils novada administratīvās teritorijas robežu saskaņošanu. 
 

Mālpils novada domē 2011. gada 18. martā reģistrēts (reģ. Nr.280) Valsts 
Zemes dienesta vēstule Nr.2-04/414 „Par Mālpils novada administratīvās teritorijas 
robežu datu saskaņošanu”, kurā lūdz trīs mēnešu laikā pēc datu saņemšanas 
saskaņot Mālpils novada teritorijas robežas un robežu aprakstu. 

Dome NOLEMJ: 

Saskaņot Mālpils novada administratīvās teritorijas robežu un tās robežu 
aprakstu, saskaņā ar VZD norādītajām robežpunktu koordinātēm. 

 
 

5/7. 
Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 

 
Mālpils novada domē 31.03.2011. reģistrēts (reģ. Nr.192) iesniegums, kurā 

atsakās no pašvaldības zemes nomas nekustamajā īpašumā „Saulieši” 2,4 ha platībā 
dome NOLEMJ: 

 
 1. Anulēt 2010. gada 22. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.16/10 par 

pašvaldības zemes nomu nekustamajā īpašumā „Saulieši S” 2,4 ha platībā. 
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5/8. 

Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
 

Mālpils novada domē 2011. gada 26. aprīlī reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.225), 
kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņa vajadzībām 0,03 ha platībā, 2011. gada 02. maijā 
reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.232), kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņa vajadzībām 
aptuveni 0,05 ha platībā un 2011.gada 09. maijā reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.243), 
kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņa vajadzībām 0,06 ha platībā, dome NOLEMJ: 

 
Apstiprināt zemes nomas līgumus starp: 
 

1. Mālpils novada domi un E.Irbi, par nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3” 
zemes nomu 0,03 ha kopplatībā.   

2. Mālpils novada domi un I.Zvirgzdiņu, par nekustamajā īpašumā „Enerģētikas 
iela 3” zemes nomu 0,12 ha kopplatībā. 

3. Mālpils novada domi un O.Stabulnieku, par nekustamajā īpašumā „Enerģētikas 
iela 3” zemes nomu 0,06 ha kopplatībā.   

4. Mālpils novada domi un J.Butkeviču, par nekustamajā īpašumā „Tehnikuma 
mazdārziņi” zemes nomu 0,04 ha kopplatībā.   

5. Mālpils novada domi un A.Jurisoni, par nekustamajā īpašumā „Brāļu kapi” 
zemes nomu 0,4 ha kopplatībā. 

6. Mālpils novada domi un J.Pauloviču, par nekustamajā īpašumā „Juglas iela 9” 
zemes nomu 2,26 ha kopplatībā. 

7. Mālpils novada domi un Jāni Pauloviču, par nekustamajā īpašumā „Pils iela 7” 
zemes nomu 14,78 ha kopplatībā. 

 
 

5/9. 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2011. gada 12. maijā reģistrēts iesniegums, kurā lūdz 

pašvaldības piekrišanu sadalīt nekustamo īpašumu „Brīvzemnieki”.  
Dome, pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes 

reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes 
ierīcības likums”, 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”, 11.12.2007. MK noteikumiem Nr. 86 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu un 
atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Brīvzemnieki”, 7,6 ha kopplatībā, atdalot otro 

zemes vienību 3,2ha platībā. 
1.2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201. 
1.3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Rutuļi”, Mālpils novads. 
1.4. Nekustamajam īpašumam 4,4 ha kopplatībā un uz tā esošajam mājīpašumam 
saglabāt adresi „Brīvzemnieki”, Sidgunda, Mālpils novads un iepriekš noteiktos 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.  
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2. Mālpils novada domē 2011. gada 05. maijā reģistrēts (reģ. Nr.436) VAS 
„Privatizācijas Aģentūra” iesniegums, kurā lūdz pašvaldību sadalīt valstij piekrītošā 
nekustamā īpašuma „Gravas 1” zemi, piesaistot to diviem atsevišķi stāvošiem 
mājīpašumiem .  

Dome, pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes 
ierīcības likums”, 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”, 11.12.2007. MK noteikumiem Nr. 86 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi un 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu un 
atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
2.1. Sadalīt valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Gravas 1” zemi 2,1 ha kopplatībā, 
       atdalot zemes vienību 0,9 ha platībā.  
2.2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
2.3. Atdalītajai zemes vienībai 0,9 ha platībā un uz tā esošajam mājīpašumam ar 

kadastra apzīmējumu 8074 002 0156 001mainīt nosaukumu, piešķirot adresi 
„Vecgravas”,  Mālpils novads. 

2.4. Zemes vienībai 1,2 ha kopplatībā ar kadastra Nr. 8074 002 0156 un uz tā 
esošajam mājīpašumam ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0156 002 mainīt 
nosaukumu, piešķirot adresi „Parka Gravas”, Mālpils novads. 

2.5. Zemes vienībai 1,2 ha kopplatībā ar kadastra Nr. 8074 002 0156 noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

 

5/10. 
Par adreses piešķiršanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2011. gada 03. maijā reģistrēts (reģ. Nr.237) SIA 

„Livland” iesniegums, kurā lūdz piešķirt adresi valstij piekrītošajam nekustamajam 
īpašumam ar kadastra Nr.8074 003 0280, pamatojoties uz MK 2009. gada 03. 
novembra noteikumiem Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, dome atklāti 
balsojot NOLEMJ: 

 
1.1. Mainīt nosaukumu valstij piederošajam nekustamajam īpašumam „Robežnieki”, 
kas sastāv no zemes vienības 1,6 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0280 un 
mājīpašuma, piešķirot adresi Ķiršu iela 27, Mālpils, Mālpils novads. 
 

2. Mālpils novada domē reģistrēts VZD Rīgas reģionālās nodaļas 2011. gada 
21.aprīļa vēstule Nr.2-04.1-R/363 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”, kurā norāda 
Mālpils teritorijā esošo objektu adreses, kuras neatbilst MK 2009. gada 03.novembra 
noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, prasībām, dome atklāti balsojot 
NOLEMJ: 

 
2.1. Piešķirt valstij piekrītošajai daudzdzīvokļu mājai ar adresi Ķiršu iela 27, Mālpils, 

Mālpils novads, kura atrodas uz valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ķiršu iela 
27 zemes 1,6 ha platībā, dzīvokļu numerāciju: 

      - telpu grupai Nr.001 – Ķiršu iela 27-1, Mālpils, Mālpils novads; 
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      - telpu grupai Nr.002 – Ķiršu iela 27-2, Mālpils, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.003 – Ķiršu iela 27-3, Mālpils, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.004 – Ķiršu iela 27-4, Mālpils, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.005 – Ķiršu iela 27-5, Mālpils, Mālpils novads. 
      - telpu grupai Nr.006 – Ķiršu iela 27-6, Mālpils, Mālpils novads. 
 
2.2. Piešķirt trīs dzīvokļu mājai ar adresi „Kurlēni 1”, Mālpils novads, kura atrodas uz 

A.Krieviņai, J.Petrakovam un R.Vīgantei piederošā nekustamā kopīpašuma 
„Kurlēni 1” zemes 1,6 ha platībā, dzīvokļu numerāciju: 

      - telpu grupai Nr.001 – „Kurlēni 1”-1, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.002 – „Kurlēni 1”-2, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.003 – „Kurlēni 1”-3, Mālpils novads. 
 
2.3. Piešķirt divdzīvokļu mājai ar adresi „Skujkalni” Mālpils, Mālpils novads, kura 

atrodas uz M.Kalniņa un S.Kaminskai piederošā nekustamā kopīpašuma 
„Skujkalni” zemes 0,0577 ha platībā, dzīvokļu numerāciju: 

      - telpu grupai Nr.001 – „Skujkalni”-1, Mālpils, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.002 – „Skujkalni”-2, Mālpils, Mālpils novads. 
 
2.4. Piešķirt daudzdzīvokļu mājai ar adresi „Šķutes A”, Mālpils novads, kura atrodas 

uz P.Vizuma piederošā nekustamā īpašuma „Šķutes” zemes 2,7 ha platībā,  
dzīvokļu numerāciju: 

      - telpu grupai Nr.005 – „Šķutes A”- 1, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.006 – „Šķutes A”- 2, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.007 – „Šķutes A”- 3, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.004 – „Šķutes A”- 4, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.003 – „Šķutes A”- 5, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.002 – „Šķutes A”- 6, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.001 – „Šķutes A”- 7, Mālpils novads. 
 
1.5. Piešķirt divdzīvokļu mājai ar adresi „Dalderi”, Mālpils, Mālpils novads, kura 

atrodas uz A.Kašlača piederošā nekustamā īpašuma „Dalderi” zemes 1,14 ha 
platībā, dzīvokļu numerāciju: 

      - telpu grupai Nr.002 – „Dalderi”-1, Mālpils, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.003 – „Dalderi”-2, Mālpils, Mālpils novads. 
 
1.6. Mainīt daudzdzīvokļu mājai „Rijnieki A”, Vite, Mālpils novads, kura atrodas uz 

Mālpils novada domei, piekrītošās nekustamā īpašuma „Rijnieki” zemes 0,0526 
ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0132, dzīvokļu numerāciju: 

      - telpu grupai Nr.004 – „Rijnieki A”- 1, Vite, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.005 – „Rijnieki A”- 2, Vite, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.006 – „Rijnieki A”- 3, Vite, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.007 – „Rijnieki A”- 4, Vite, Mālpils novads; 
      - telpu grupai Nr.008 – „Rijnieki A”- 5, Vite, Mālpils novads; 
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5/11. 
Par pagasta padomes 25.04.2007. lēmumu Nr.6/14 un Nr.6/15 precizēšanu. 

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1.Precizēt Mālpils pagasta padomes 25.04.2007. sēdes Nr.6 lēmumu Nr.6/14 „Par 
zemes lietošanas tiesību anulēšanu”, izsakot to šādā redakcijā: 
 
Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas Zvērinātas notāres Lūcijas Kreiles 2007. gada 
08. martā izdoto Mantojuma sadales līgumu Nr.1774 un E.Feldmanes 2007.  gada 12. 
aprīļa iesniegumu (reģ. Nr.177), kurā viņa lūdz anulēt pastāvīgās zemes lietošanas 
tiesības uz ½ domājamās daļas no 0,2 ha platībā. Saskaņā ar LR Augstākās padomes 
likumu „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību”: 
 
 Anulēt Elitas Feldmanes, pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz ½ domājamās 
daļas no zemes 0,2 ha kopplatībā. 

 
2. Precizēt Mālpils pagasta padomes 25.04.2007. sēdes Nr.6 lēmumu Nr.6/15 „Par 
nekustamo īpašumu apvienošanu”, izsakot to šādā redakcijā: 
 
Mālpils pagasta padomē 2007. gada 12. aprīlī reģistrēts P.Baloža iesniegums, kurā 
viņš lūdz pašvaldību piešķirt pastāvīgā lietošanā zemi no kuras atteicās viņa māsa un 
pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas Zvērinātas notāres Lūcijas Kreiles 2007. gada 
08. martā izdoto Mantojuma sadales līgumu Nr.1774, kā arī uz 1997. gada 27. 
novembra LR likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos ”: 
 

1. Piešķirt P.Balodim, pastāvīgā lietošanā īpašuma tiesību atjaunošanai ½ 
domājamās daļas no zemes 0,2 ha kopplatībā. 

2. P.Balodim piederošajam nekustamajam īpašumam „Vecvadzeles” 21,4 ha 
platībā, pievienot zemes vienību 0,2 ha platībā, uz kura atrodas viņam piederošs 
mājīpašums. 

2.1. Apvienotajam nekustamajam īpašumam atstāt adresi „Vecvadzeles”, 
Mālpils novads. 

2.2. Apvienotajam nekustamajam īpašumam „Vecvadzeles”, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101. 

 
 

5/12. 
Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi  

2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos 
 Nr.4 „Par Mālpils novada pašvaldības simboliku” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.8 projektu, dome atklāti balsojot 

NOLEMJ: 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi 2011. gada 23.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Mālpils novada pašvaldības simboliku””. 
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5/13 
Par P/A „Mālpils sociālais dienests”  

2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
 

Izskatot iesniegto P/A „Mālpils sociālais dienests” 2010.gada publiskā pārskata 
projektu un lai nodrošinātu Mālpils novada iedzīvotājus un interesentus ar informāciju 
par pašvaldības aģentūras darbu 2010.gadā, dome pamatojoties uz 01.12.2009. 
„Publisko aģentūru likuma” 27.panta otro un trešo daļu un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Apstiprināt P/A „Mālpils sociālais dienests” 2010.gada publisko pārskatu. 

 
 
 

5/14. 
Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi 2009.gada 10.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”” 
apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.9 projektu, dome atklāti balsojot 

NOLEMJ: 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 2009.gada 10.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”. 
 

 
 

5/15. 
Par Mālpils vidusskolas 

12.klases vecāku iesnieguma izskatīšanu. 
 
 2011.gada 10.maijā novada domē saņemts Mālpils vidusskolas 12.klases 
vecāku iesniegums (reģ.Nr.247), kurā lūgts atļaut izmantot kultūras centra apaļo zāli 
izlaiduma ballei bez maksas.  
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

Neatbrīvot Mālpils vidusskolas vecākus no maksas par kultūras nama telpu 
izmantošanu 12.klases izlaiduma ballei. 
 

 
5/16. 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu  
Mālpils vidusskolai transporta pakalpojumiem. 

 
2011.gada 16.maijā novada domē saņemts Mālpils vidusskolas direktores 

iesniegums (reģNr.255), kurā lūgts rast iespēju piešķirt finanšu līdzekļus vidusskolas 
deju grupas „Madara” braucienam uz Vidzemes Deju svētkiem Aizkrauklē. Mālpils 
vidusskolas budžetā vairs nav finanšu līdzekļu transporta pakalpojumu izdevumu 
segšanai. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
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Piešķirt Mālpils vidusskolas deju grupas „Madara” braucienam uz Vidzemes 

Deju svētkiem Aizkrauklē 50% no kopējiem transporta pakalpojumu izdevumiem pēc 
izrakstītā rēķina no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
 

 
 

5/17. 
Par Sidgundas pamatskolas vispārējās  

pamatizglītības programmas saskaņošanu. 
 

Pamatojoties uz 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.775 
„Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.4.punktu,  
dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Saskaņot licencēšanai Sidgundas pamatskolas pamatizglītības programmu 

(izglītības programmas kods 21011111). 
 
 
 

5/18. 
Par piedalīšanos projektā „Inovatīvu atbalsta pasākumu īstenošana bērnu un 
jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem 

traucējumiem integrācijai izglītībā Mālpils internātpamatskolā”. 
 

Mālpils internātpamatskola gatavo projekta pieteikumu programmā „Cilvēkresursi 
un nodarbinātība”. Projekts tiks īstenots Mālpils internātpamatskolā. Īstenošanas 
ilgums ir 24 mēneši (no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013. gada 31.decembrim). Projekta 
mērķis – nodrošināt atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt 
piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumus jauniešiem obligātajā 
izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem ar zemām pamatprasmēm, 
jauniešiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem 
traucējumiem. Projektu īstenošanas gaitā plānots:  
1. Nodrošināt skolotāja palīga, t.i., speciālā pedagoga atbalstu skolēniem, kuri apgūst 

izglītības programmu „Speciālā pamatizglītība izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem (kods 2101 56 11)” mācību stundu laikā un mācību sagatavošanas 
laikā. 

2. Veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem 
obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm: 
2.1. Īstenot Profesionālā pamatizglītības programmu – (pēc 7.klases, īstenošanas 

ilgums 3 gadi, kvalifikācija-  pavāra palīgs, kods 22 811 02);   
2.2.Īstenot profesionālā pamatizglītības programmu – (pēc 7.klases, īstenošanas 

ilgums 3 gadi, kvalifikācija-  galdnieka palīgs, kods 22 543 04 02).   
2.3. Nodrošināt papildu pedagoģisko palīdzību valodu apguvei ( logopēda 

nodarbības, latviešu, angļu un krievu valodā); 
2.4.Izstrādāt un īstenot indivīdam piemērotu pedagoģiskās korekcijas un karjeras 

izglītības  programmu. 
3. Sniegt psihologa un sociālā pedagoga atbalstu Mālpils Profesionālās vidusskolas 4 

jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem un 78 jauniešiem no nabadzīgām 
ģimenēm un ģimenēm, kuru vecāki ir devušiem peļņā uz ārzemēm. 

4. Organizēt „Radošo darbnīcu vasaras nometni” 20 Mālpils internātpamatskolas un 8 
Lastādijas internātpamatskolas sociālās korekcijas programmas skolēniem, 11  
Mālpils novada bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.  
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5. Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus 30 Rīgas reģiona direktoriem un 30 
Lastādijas internātpamatskolas pedagogiem par inovatīvu risinājumu ieviešanu 
jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un IT pielietošanu izglītības 
procesā.      

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Piedalīties projekta īstenošanā kā Mālpils internātpamatskolas sadarbības 

partnerim. 
 

 
5/19. 

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Silai. 
 
1. Izskatījusi Mālpils novada domes privatizācijas komisijas locekles Dainas Silas 
17.05.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot privatizācijas komisijas locekles 
amatu ar vēlēšanu komisijas grāmatvedes darbu Mālpils novada domē, Mālpils 
novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  
  
1.1. Atbilstoši D.Silas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē veic 
privatizācijas komisijas locekļa pienākumus. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta otro daļu, 
privatizācijas komisijas loceklis ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta 
sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 
1.2. Atbilstoši D.Silas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē ar 2011.gada 
9.maiju veikt veic vēlēšanu komisijas grāmatvedes pienākumus. Saskaņā ar Likuma 
4.pantu, grāmatvedis nav valsts amatpersona. 
 
2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 
amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., privatizācijas komisijas loceklis 
var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā 
panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada 
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai 
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 
 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju D.Silai savienot minētos amatus.  
 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot 
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 
 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada domes privatizācijas komisijas 
locekļa pienākumus un Mālpils novada domes vēlēšanu komisijas grāmatvedes amata 
pienākumus, kā arī uzklausot D.Silas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies 
lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas 
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darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma 
partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav 
pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu 
pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3. punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Administratīvā procesa 
likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
 1. Atļaut Dainai Silai savienot Mālpils novada domes privatizācijas komisijas locekļa 

amatu ar vēlēšanu komisijas grāmatvedes amatu Mālpils novada domē.  
2. Ar Lēmumu iepazīstināt D.Silu.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
 

5/20. 
Par zvērinātu revidentu ziņojumu. 

 
2011.gada 2.maijā novada domē saņemta SIA Auditorfirmas „Inspekcija AMJ” 

zvērināta revidenta M.Bierņa vēstule (reģ.Nr.419) vadībai, kurā norādīts, ka revidenti ir 
veikuši pašvaldības grāmatvedības uzskaites un saimnieciski finansiālās darbības 
dokumentālu revīziju. Pirms finanšu pārskata revīzijas, SIA auditorfirma „Inspekcija 
AMJ” zvērināta revidenta palīgi un zvērināti revidenti veica iepazīšanos ar pašvaldības 
iekšējās kontroles sistēmu un to reglamentējošiem dokumentiem, izvērtēja tos. 

Lai uzlabotu turpmāko darbu, zvērināti revidenti ieteikuši: 
1. Savlaicīgi sekot līdzi operatīvajām izmaiņām LR MK noteikumos, ieviešot 

tos pašvaldības grāmatvedības darba organizācijas dokumentos; 
2. Vadības ziņojumā būtu vēlams sniegt plašāku analīzi par novada budžetu 

ietekmējošiem apstākļiem tieši skaitliskā aspektā; 
3. Ieviest stingru pašvaldības pārraudzības sistēmu pār pašvaldības 

kapitālsabiedrībām, ieviešot pašvaldības kapitālsabiedrības ikgadēju 
finanšu plānu sagatavošanas nepieciešamību un to izpildes kontroles 
sistēmu, padarot to par ikdienišķu pašvaldības kapitālsabiedrības valdes 
pienākumu. Tas ļautu deputātiem budžeta plānošanas procesā objektīvi 
lemt par nepieciešamajām investīcijām pašvaldības kapitālsabiedrībai 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai; 

4. Izvērtēt grāmatvedības darba optimizācijas variantu, apsverot iespēju 
izveidot novadā centralizēto grāmatvedību, kas ievērojami atvieglinātu 
pašvaldības grāmatvedības darbu gan cilvēkresursu veidā, kas radītu 
pārskatāmāku finanšu atskaišu sagatavošanas mehānismu. 

 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. 
2. Uzdot izpildinstitūcijai sagatavot iespējamās izmaiņas struktūrā. 
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5/21. 

Par Mālpils novada izglītības iestāžu  labāko absolventu apbalvošanu. 
 
 Mālpils novada domē 23.05.2011. saņemts Sidgundas pamatskolas direktores 
iesniegums (reģ.Nr.267), ar kuru Sidgundas pamatskolas pedagoģiskā padome lūdz 
izskatīt jautājumu par iespēju prēmēt 9. klases absolventu K.Zuteru par izciliem 
mācību rezultātiem (vidējā atzīme 9,07) un sasniegumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs, tā popularizējot skolas un novada vārdu. 

Izskatot jautājumu, dome konstatē, ka pašvaldībā šobrīd nav vienotas spēkā 
esošas kārtības vai noteikumu, kas regulētu novada izglītības iestāžu labāko skolēnu 
apbalvošanu un prēmēšanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27. punktu, Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 

Izteikt atzinību Mālpils novada izglītības iestāžu 2010./2011. mācību gada 
labākajiem absolventiem (vidējā atestāta atzīme virs 8,5), pasniedzot Mālpils novada 
pašvaldības Atzinības rakstu un balvu naudas izteiksmē 50LVL pēc nodokļu 
nomaksas no Atbalsta fonda līdzekļiem. 

 
5/22. 

Par SIA „Norma K” valdes locekļa amatalgas noteikšanu. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Noteikt atlīdzību pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim par darbu valdē un 

amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā 580LVL mēnesī, atlīdzību izmaksājot no 
kapitālsabiedrības līdzekļiem. 

 
 
 
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 
 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja        I.Krieviņa 
 
 
 
30.05.2011. 
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