
MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒDES Nr.6 

PROTOKOLS 
 
Mālpilī, Mālpils novadā       29.06.2011. 
 
Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 18.00 
 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 
1. Par SIA „Norma K” valdes locekļa ievēlēšanu. 
2. Par Saistošo noteikumu Nr.10 „Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai 

zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” apstiprināšanu. 
3. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
4. Par adreses piešķiršanu. 
5. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
6. Par zemes vienības statusa noteikšanu. 
7. Par Mālpils pagasta padomes 19.03.2008. sēdes lēmuma Nr.4/12 punkta 1.1. 

precizēšanu. 
8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 
9. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai. 
10. Par Laulību reģistrāciju novada domes pagalmā. 
11. Par amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu. 
12. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vienību. 
13. Par finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai. 
14. Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā krusta Rīgas apriņķa komitejai. 
15. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Mālpils zivīm” bērnu nometnes organizēšanai. 
16. Par finansiālu atbalstu jauniešu apvienībai „MJA.U”. 
17. Par telpas piešķiršanu jauniešu apvienībai „MJA.U”. 
18. Par nomas maksas samazināšanu sporta kompleksa aerobikas zālei. 
19. Par projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpils Profesionālās 

vidusskolas izglītības iestāžu ēkās” īstenošanu. 
20. Par atļauju izmantot Mālpils novada ģerboni. 
21. Par Mālpils novada domes 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
22. Par VAS „Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu. 
23. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam. 
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
25. Par atļauju Iritai Graudiņai savienot amatus. 
 
 

6/1. 
Par SIA „Norma K” valdes locekļa ievēlēšanu. 

 
2008.gada 30.janvārī ar Mālpils pagasta padomes lēmumu Nr. 2/15 Raimonds Taranda 
tika ievēlēts par pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekli. 2011.gada 30.janvārī 
beigušās pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekļa Raimonda Tarandas pilnvaras. 

Ar 2011.gada 25.maija lēmumu Nr. 5/4 „Par SIA „Norma K” valdes locekļa 
ievēlēšanu” Dome pagarināja pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekļa Raimonda 
Tarandas pilnvaras līdz jauna valdes locekļa ievēlēšanai un izsludināja konkursu uz 
pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekļa amatu. Konkursa otro kārtu izturēja divi 
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pretendenti – Voldemārs Cērps un Uģis Lehtla, par kuriem balsos un galīgo lēmumu 
pieņems Dome. 

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. 

 
Domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs ierosina aizklāto balsošanu. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

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

 
Novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs izklāsta balsošanas kārtību.  

Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Agris Bukovskis izdala sagatavotās 9 
(deviņas) balsošanas zīmes aizklātai balsošanai par SIA „Norma K” valdes locekļa 
ievēlēšanu. Deputāti balsošanas zīmēs izdara atzīmes. Zīmes tiek iemestas slēgtā un 
aizzīmogotā  kastē. 

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

Dome, ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 9.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr. 690 
„Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida 
statūtiem” paraugstatūtu 11.punktu un pamatojoties uz 29.06.2011. Balsu skaitīšanas 
protokolu Nr.1, aizklāti balsojot ar 5 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1. Ievēlēt VOLDEMĀRU CĒRPU par pašvaldības SIA „Norma K”, reģistrācijas numurs 

40003312216, valdes locekli uz trīs gadiem. 
2. Pilnvarot pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekli Voldemāru Cērpu nodrošināt 

visu darbību veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par pašvaldības SIA 
„Norma K” valdes locekļa ievēlēšanu. 

 
 
 

6/2. 
Par Saistošo noteikumu Nr. 10 „Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai 
piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai” 

apstiprināšanu. 
 

Izskatot sagatavoto Saistošo noteikumu Nr.10 projektu, dome atklāti balsojot 
NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.10 „Par nomas maksas noteikšanu 
pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”.  

 2



 
 

6/3. 
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 2011. gada 09. jūnijā reģistrēts iesniegums (reģ.Nr.307), kurā 
lūdz pašvaldības piekrišanu sadalīt nekustamo īpašumu „Lībenes”, atdalot otro zemes 
gabalu.  

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 „Lībenes”, 7,0 ha kopplatībā, atdalot otro zemes 

vienību 5,3 ha platībā. 
1.2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
1.3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Puķītes”, Mālpils novads. 
1.4. Nekustamajam īpašumam 1,7 ha kopplatībā ar kadastra Nr. 8074 005 0097 un uz tā 

esošajam mājīpašumam saglabāt adresi „Lībenes”, Mālpils novads un  iepriekš 
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

.  
2. Mālpils novada domē 2011. gada 02. jūnijā reģistrēts (reģ. Nr.295) iesniegums, kurā 
lūdz pašvaldību sadalīt nekustamā kopīpašuma „Brišķēni” zemi, atdalot otro zemes 
gabalu. 

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: 
 
2.1. Atļaut sadalīt nekustamo kopīpašumu „Brišķēni”, 35,3 ha kopplatībā, atdalot otro 

zemes vienību 7,3 ha platībā. 
2.2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201. 
2.3. Atdalītajai zemes vienībai 7,3 ha platībā, kadastra apzīmējumu 8074 001 0050 

piešķirt nosaukumu „Mazbrišķēni”, Mālpils novads. 
2.4. Nekustamajam kopīpašumam 28,00 ha kopplatībā ar kadastra Nr. 8074 003 0084 

saglabāt adresi „Brišķēni”, Mālpils novads un iepriekš noteikto nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods – 0101. 

 
3. Mālpils novada domē 2011. gada 13. jūnijā reģistrēts (reģ. Nr.312) iesniegums, 

kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lejas Janceni”, atdalot zemes gabalu 2,4 ha 
platībā. Dome, pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 
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pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu un atklāti 
balsojot NOLEMJ: 
 

3.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lejas Janceni”, 4,40ha kopplatībā, atdalot zemes 
gabalu 2,4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

3.2. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādei. 

 
4. Mālpils novada domē 2011. gada 20. jūnijā reģistrēts iesniegums, kurā lūdz 
pašvaldības piekrišanu sadalīt nekustamo īpašumu „Jokumi”, atdalot trešo, ceturto un 
piekto zemes gabalu.  

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: 
 
4.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jokumi”, 57,9 ha kopplatībā, atdalot trešo zemes 

vienību 14,4 ha platībā, ceturto zemes vienību 14,2 ha platībā un piekto zemes 
vienību 2,9 ha platībā. 

4.2. Trīs atdalītajām zemes vienībām 31,5 ha kopplatībā, noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi - dīķsaimniecība, kods – 0303. 

4.3. Atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu „Birzkalnu dīķi”, Mālpils novads. 
4.4. Nekustamajam īpašumam 26,4 ha kopplatībā, sastāvošam no divām zemes 
vienībām - 6,8 ha platībā  un 19,6 ha platībā un uz tā esošajam mājīpašumam saglabāt 
adresi „Jokumi”, Mālpils novads, un iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
 

5. Mālpils novada domē 2011. gada 27. jūnijā reģistrēts iesniegums, kurā lūdz 
atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lāčupītes”, atdalot zemes gabalu 2,0 ha platībā. 
Dome, pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu un atklāti 
balsojot NOLEMJ: 
 
5.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lāčupītes”, 13,06ha kopplatībā, atdalot zemes 

gabalu 2,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
5.2. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta 

izstrādei. 
 
6. Mālpils novada domē 2011. gada 22. jūnijā reģistrēts iesniegums, kurā lūdz 
pašvaldības piekrišanu sadalīt nekustamo kopīpašumu „Vibroka”, atdalot divas zemes 
vienības.  
   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”, 
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2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu un atklāti balsojot 
NOLEMJ: 
 
6.1. Atļaut sadalīt nekustamo kopīpašumu „Vibroka”, atdalot atsevišķi zemes vienību 1,7 

ha platībā un atsevišķi zemes vienību 1,8 ha platībā. 
6.2. Atdalītajai zemes vienībai 1,7 ha kopplatībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 
0201. 

6.3. Atdalītajai zemes vienībai 1,7 ha kopplatībā piešķirt nosaukumu „Jaunvibroka”, 
Mālpils novads. 

6.4. Atdalītajai zemes vienībai 1,8 ha kopplatībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 
0201. 

6.5. Atdalītajai zemes vienībai 1,8 ha kopplatībā piešķirt nosaukumu „Vecvibroka”, Mālpils 
novads. 

6.5. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8074 003 0631, tai skaitā uz tā esošajam 
mājīpašumam saglabāt adresi „Vibroka”, Mālpils, Mālpils novads un iepriekš noteikto 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

 
7. Mālpils novada domē 2011. gada 22. jūnijā reģistrēts iesniegums, kurā lūdz 
pašvaldības piekrišanu sadalīt nekustamo kopīpašumu „Skalbes”, atdalot vienu zemes 
vienību.  
   Dome, pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 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: 
 
7.1. Atļaut sadalīt nekustamo kopīpašumu „Skalbes”, 3,2 ha kopplatībā, atdalot otro 

zemes vienību 1,0 ha platībā.   
7.2. Atdalītajai zemes vienībai 1,0 ha kopplatībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 
0201. 

7.3. Atdalītajai zemes vienībai 1,0 ha kopplatībā piešķirt nosaukumu „Jaunskalbes”, 
Mālpils novads. 

7.4. Nekustamajam īpašumam 2,2 ha kopplatībā saglabāt nosaukumu „Skalbes”, Mālpils 
novads un iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

 
8. Mālpils novada domē 2011. gada 28. jūnijā iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu „Kalnalapas”, atdalot zemes gabalu 50,0 ha platībā. Dome, 
pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu 
lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, un 
2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu un atklāti 
balsojot NOLEMJ: 

 
8.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kalnalapas”, 84,7 ha kopplatībā, atdalot zemes 

gabalu 50,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
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8.2. Mālpils novada domes Būvvaldei sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta 
izstrādei. 

 
6/4. 

Par adreses piešķiršanu. 
 
1. Mālpils novada domē 2011. gada 25. maijā reģistrēts ( reģ. Nr.273) iesniegums, 

kurā lūdz mainīt adresi nekustamajam īpašumam „Husderi”, dome pamatojoties uz MK 
2009. gada 03. novembra noteikumiem Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un 
atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Husderi”, kas sastāv no zemes vienības 0,7156 ha 

kopplatībā, nosaukumu, piešķirot adresi Siguldas iela 6, Mālpils, Mālpils novads. 
 

 
6/5. 

Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
 

      Mālpils novada domē 2011. gada 30. maijā reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.282), 
kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņa vajadzībām 0,4 ha platībā, 2011. gada 26. maijā 
reģistrēts iesniegums (reģ.Nr.276), kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņa vajadzībām 0,05 
ha platībā, 2011. gada 06. jūnijā reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.298), kurā lūdz iznomāt 
zemi mazdārziņa vajadzībām 0,08 ha platībā, 2011. gada 06.jūnijā reģistrēts iesniegums 
(reģ. Nr.297), kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņa vajadzībām 0,44 ha platībā, 2011. gada 
08. jūnijā reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.306) kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņa 
vajadzībām 0,048 ha platībā un 2011. gada 07. jūnijā reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.303) 
kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņa vajadzībām 0,045 ha platībā. Dome atklāti balsojot 
NOLEMJ: 
 
Apstiprināt zemes nomas līgumus starp: 

 
1. Mālpils novada domi un L.Jēkabsoni, par nekustamajā īpašumā „Brīzes” zemes 

nomu 0,4 ha kopplatībā.   
2. Mālpils novada domi un D.Petrovu, par nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3” 

zemes nomu 0,06 ha kopplatībā.   
3. Mālpils novada domi un M.B.Pāvilu, par nekustamajā īpašumā „Tehnikuma 

mazdārziņi” zemes nomu 0,08 ha kopplatībā.   
4. Mālpils novada domi un I.Siliņu, par nekustamajā īpašumā „Veldres” zemes nomu 

0,44 ha kopplatībā.   
5. Mālpils novada domi un I.Beguni par nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3” 

zemes nomu 0,048 ha kopplatībā. 
6. Mālpils novada domi un E.Rubeni par nekustamajā īpašumā „Tehnikuma 

mazdārziņi” zemes nomu 0,045 ha kopplatībā. 
7.  Mālpils novada domi un S.Bērziņu par nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3” 

zemes nomu 0,06 ha kopplatībā.   
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6/6. 
Par zemes vienības statusa noteikšanu 

 
1. Ar Mālpils novada domes 2010. gada 29. septembra sēdes Nr.11 lēmuma Nr.11/2 
punktu 2.6. tika izbeigtas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma 
„Eloni” zemi 0,2688 ha kopplatībā un saskaņā ar LR likuma „Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 
25.pantu un likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9. pantu, tika piedāvāts laika 
posmā līdz 2011. gada 01. jūnijam, slēgt zemes nomas līgumu uz augstāk minēto zemes 
vienību. Līdz likumā noteiktajam termiņam zemes nomas pirmtiesības nav izmantotas.    

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. pantu, zeme ieskaitāma rezerves zemes fondā. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
 
1. Nekustamā īpašuma „Eloni” zemes vienību 0,2688 ha kopplatībā ieskaitīt valsts zemes 
rezerves fondā.  
  
2. Ar Mālpils novada domes 2010. gada 29. septembra sēdes Nr.11 lēmuma Nr.11/2 
punktu 2.9. SIA „Laiko” tika izbeigtas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā 
īpašuma „Upes Laiko” zemi 1,44 ha kopplatībā un saskaņā ar LR likuma „Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likums” 25.pantu un likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9. pantu, SIA „Laiko” 
tika piedāvāts laika posmā līdz 2011. gada 01. jūnijam, slēgt zemes nomas līgumu uz 
augstāk minēto zemes vienību. SIA „Laiko” līdz likumā noteiktajam termiņam zemes 
nomas pirmtiesības nav izmantojis.    

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. pantu, zeme ieskaitāma rezerves zemes fondā. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

2. Nekustamā īpašuma „Upes Laiko” zemes vienību 1,44 ha kopplatībā ieskaitīt valsts 
zemes rezerves fondā.  
 

 
 

6/7. 
Par Mālpils pagasta padomes 19.03.2008. sēdes 

lēmuma Nr.4/12 punkta 1.1. precizēšanu 
 

Mālpils novada domē 2011. gada 09. jūnijā reģistrēts (reģ. Nr.524) VZD Rīgas 
reģionālās nodaļas vēstule Nr.2-04.1-R/512, kurā lūdz izvērtēt Mālpils pagasta padomes 
2008. gada 19. marta sēdes Nr.4 lēmuma Nr.4/12 atbilstību LR MK 2009. gada 03. 
novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, prasībām. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
 1.Precizēt Mālpils pagasta padomes 19.03.2008. sēdes Nr.4 lēmuma Nr.4/12 „Par adreses 
piešķiršanu” punktu 1.1., nosakot to šādā redakcijā: 

 
1.1. Korpusam ar būves kadastra apzīmējumu 8074 003 0681 001 piešķirt adresi „Centrs 

GK”, Mālpils, Mālpils novads un korpusā esošajām garāžām piešķirt adreses: 
- garāžai 15,8 m2 platībā ar telpu grupas numuru 001 adresi – „Centrs GK”-1, 

Mālpils, Mālpils novads. 
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- garāžai 16,0 m2 platībā ar telpu grupas numuru 002 adresi – „Centrs GK”-2, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,7 m2 platībā ar telpu grupas numuru 003 adresi – „Centrs GK”-3, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,4 m2 platībā ar telpu grupas numuru 004 adresi – „Centrs GK”-4, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,7 m2 platībā ar telpu grupas numuru 005 adresi – „Centrs GK”-5, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 006 adresi – „Centrs GK”-6, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 007 adresi – „Centrs GK”-7, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,6 m2 platībā ar telpu grupas numuru 008 adresi – „Centrs GK”-8, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,1 m2 platībā ar telpu grupas numuru 009 adresi – „Centrs GK”-9, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 010 adresi – „Centrs GK”-10, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,8 m2 platībā ar telpu grupas numuru 011 adresi – „Centrs GK”-11, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 012 adresi – „Centrs GK”-12, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,8 m2 platībā ar telpu grupas numuru 013 adresi – „Centrs GK”-13, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,0 m2 platībā ar telpu grupas numuru 014 adresi – „Centrs GK”-14, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,0 m2 platībā ar telpu grupas numuru 015 adresi – „Centrs GK”-15, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,7 m2 platībā ar telpu grupas numuru 016 adresi – „Centrs GK”-16, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 017 adresi – „Centrs GK”-17, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,6 m2 platībā ar telpu grupas numuru 018 adresi – „Centrs GK”-18, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,7 m2 platībā ar telpu grupas numuru 019 adresi – „Centrs GK”-19, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,6 m2 platībā ar telpu grupas numuru 020 adresi – „Centrs GK”-20, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,4 m2 platībā ar telpu grupas numuru 021 adresi – „Centrs GK”-21, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,8 m2 platībā ar telpu grupas numuru 022 adresi – „Centrs GK”-22, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,0 m2 platībā ar telpu grupas numuru 023 adresi – „Centrs GK”-23, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,4 m2 platībā ar telpu grupas numuru 024 adresi – „Centrs GK”-24, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,7 m2 platībā ar telpu grupas numuru 025 adresi – „Centrs GK”-25, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,6 m2 platībā ar telpu grupas numuru 026 adresi – „Centrs GK”-26, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 027 adresi – „Centrs GK”-27, 
Mālpils, Mālpils novads. 
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- garāžai 15,7 m2 platībā ar telpu grupas numuru 028 adresi – „Centrs GK”-28, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 029 adresi – „Centrs GK”-29, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 030 adresi – „Centrs GK”-30, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,0 m2 platībā ar telpu grupas numuru 031 adresi – „Centrs GK”-31, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 032 adresi – „Centrs GK”-32, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 033 adresi – „Centrs GK”-33, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,1 m2 platībā ar telpu grupas numuru 034 adresi – „Centrs GK”-34, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,8 m2 platībā ar telpu grupas numuru 035 adresi – „Centrs GK”-35, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,2 m2 platībā ar telpu grupas numuru 036 adresi – „Centrs GK”-36, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,0 m2 platībā ar telpu grupas numuru 037 adresi – „Centrs GK”-37, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,3 m2 platībā ar telpu grupas numuru 038 adresi – „Centrs GK”-38, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 16,3 m2 platībā ar telpu grupas numuru 039 adresi – „Centrs GK”-39, 
Mālpils, Mālpils novads. 

- garāžai 15,9 m2 platībā ar telpu grupas numuru 040 adresi – „Centrs GK”-40, 
Mālpils, Mālpils novads. 

 
 

6/8. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

 
 

 Dome, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta  otro 
daļu un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: Celtnieku iela 1-2, Mālpils, Mālpils  

novads, LV-2152. 
 
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un 

otro daļu.   
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, 

Rīgā.  
 

6/9. 
Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai. 

 
Izskatot IK “Beata-Marija” iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut blakus pastāvīgajām 

veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, uzstādīt no a/s 
„Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā ar 12 apmeklētāju sēdvietām, un uzklausot 
īpašnieku, dome konstatē, ka IK „Beata-Marija” uz vasaras sezonu vēlas iekārtot āra 
kafejnīcu. 
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Saskaņā ar 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības 
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
(turpmāk tekstā – Noteikumi) ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās 
vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā 
mazumtirdzniecības punkta; publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās 
tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem. 

Saskaņā ar Noteikumu 8.punktu pašvaldības dome ielu tirdzniecības jomā ir 
tiesīga noteikt:  

8.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo 
ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu; 

8.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības 
nodrošināšanai;  

8.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;  

8.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana;  

8.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības 
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;  

8.6. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt 
tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un 
tās pieļaujamo apmēru, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai 
tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, paredzot, ka tirdzniecības 
dalībniekam par preču pārdošanu attiecīgajā tirdzniecības vietā vienlaicīgi nevar tikt 
piemērota pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu 
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu.  

Ņemot vērā, ka pašvaldība nav izdevusi saistošos noteikumus, nosakot iepriekš 
minētās prasības un kārtību, tas jānosaka ar individuālu lēmumu katrā atsevišķā 
gadījumā. 

Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 11.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir izsniegt atļaujas un 
licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, un uz Noteikumu 8.punktu, dome 
atklāti balsojot NOLEMJ: 

 

1.Atļaut IK “Beata-Marija”, juridiskā adrese: Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils 
novads, ierīkot āra kafejnīcu blakus pastāvīgajām veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 
3, Mālpilī, Mālpils novadā, uzstādot no a/s „Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā 
ar 12 apmeklētāju sēdvietām. 

2. Atļaujas darbības laiks no 2011.gada 29.jūnija līdz 1.septembrim, saglabājot 
pašvaldībai tiesības pārtraukt āra kafejnīcas darbību, ja pašvaldības policija konstatē 
sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus, kā arī uz laiku apturēt atļaujas darbību, 
rakstiski brīdinot uzņēmēju 1 dienu iepriekš. 

3. Āra kafejnīcas darba laiks darbdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 23.00, 
sestdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 24.00, svētdienās no plkst. 11.00 līdz. plkst. 21.00 
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6/10. 
Par Laulību reģistrāciju novada domes pagalmā. 

 
2011.gada 21.jūnijā novada domē saņemts iesniegums (reģ.Nr.352), kurā lūgts 

kāzu ceremonijai š.g.23.jūlijā atļaut izmantot domes pagalmu. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

Atļaut izmantot kāzu ceremonijai š.g. 23.jūlijā novada domes administratīvās ēkas 
pagalmu. 
 

 
6/11. 

Par amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu.  
 
 Izskatot Mālpils novada pašvaldības izpilddirektora priekšlikumu un pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 13. punktu, MK noteikumu Nr.1075  
1. un 22. punktu,  dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Mālpils novada pašvaldības administrācijā ar 2011. gada 1.jūliju izveidot jaunu 
amata vienību – Darba aizsardzības speciālists. 

2. Papildināt Mālpils novada domes 28.01.2011. Saistošo noteikumu Nr.1 Pielikumu 
Nr.22  ar punktu nr.29. 

3. Uzdot izpilddirektoram organizēt amata apraksta izstrādi,  konkursa kārtībā 
izraudzīties atbilstošu amata kandidātu un slēgt darba līgumu. 

 
Papildinājums  Pielikumam Nr.22 

 

 

Nr.
p.k. 

Amata 
nosaukums 

Slodze 
Saimes 

(apakšsaimes) 
nosaukums 

Līmenis 
Mēneš

algu 
 grupa 

Atalgojums 
2011. 
gadā 

29. 
Darba  

aizsardzības 
speciālists 

0,5 
6. Darba 

aizsardzība 
II 7 192,00 

 
 

6/12. 
Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vienību. 

 
Atsaucoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības 

vadības principa maiņu”, izvērtējot situāciju, pie kuras novedusi līdzšinējā valsts politika 
nacionālo un ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru 
principa noved pie līdzekļu izšķērdēšanas un neveicina pašvaldību attīstības programmās 
noteikto prioritāšu īstenošanu, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”. 
2. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014.-

2020.gadu ES budžeta ietvaros. 
3. Lēmumu nosūtīt Latvijas Pašvaldību savienībai, Ministru Kabinetam un Saeimai. 
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6/13. 
Par finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai. 

 
2011.gada 30.maijā novada domē saņemts biedrības „Latvijas Politiski represēto 

apvienība” iesniegums (reģ.Nr.279), kurā lūgts pašvaldību finansiāli atbalstīt ikgadējo 
Visas Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanu, kurš notiks š.g. 
20.augustā Ikšķilē. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai, ka transports nokļūšanai uz Ikšķilē rīkoto ikgadējo Latvijas 
Politiski represēto personu salidojumu tiks nodrošināts. 

2. Piešķirt biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģ.Nr.  40008002052, 
50LVL (piecdesmit lati) ikgadējā salidojuma noorganizēšanas izdevumiem no 
pašvaldības Atbalsta fonda. Naudu pārskaitot uz biedrības norādīto A/S „SEB 
banka” kontu. 

 
 

6/14. 
Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā 

 krusta Rīgas apriņķa komitejai.  
 

Latvijas Sarkanā krusta Rīgas apriņķa komiteja griezusies Mālpils novada 
pašvaldībā ar lūgumu  sniegt finansiālu atbalstu.   

P/a „Mālpils sociālais dienests” ilgstoši sadarbojas ar LSK Rīgas apriņķa komiteju. 
Vairākkārt ir saņemti humāno apģērbu un apavu sūtījumi, kā arī tehniskie palīglīdzekļi 
Mālpils sociālā aprūpes centra iemītniekiem. Tieši ar Rīgas apriņķa komitejas 
starpniecību no 2009.gada tiek dalītas Eiropas Kopienas finansētās pārtikas pakas, 
dāvanu kartes „Skolas soma”(2010.gadā), pārtikas pakas „Paēdušai Latvijai”, kafija 
vientuļajiem pensionāriem, uztura bagātinātāji gan LSK biedriem, gan invalīdu biedrībai.. 

Dāvanu kartes „Skolas soma” Ls 25,00 vērtībā Mālpils pašvaldībā saņēma 20 
trūcīgas ģimenes ar bērniem, pārtikas pakas „Paēdušai Latvijai” 2010.gadā tika izsniegtas 
38 ģimenēm, pavisam kopā 71 paka, 25 vientuļie pensionāri Ziemassvētkos tika 
iepriecināti ar „Merild” kafiju. Komiteja rīko vasaras nometnes bērniem ar invaliditāti, 
kurās katru gadu piedalās arī 1-2 Mālpils pašvaldības bērni. 
 
Ņemot vērā augstāk minēto, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

Atbalstīt LSK Rīgas apriņķa komitejas darbību, piešķirot finansējumu 250LVL (divi 
simti piecdesmit lati) apmērā no P/A „Mālpils sociālais dienests” budžeta līdzekļiem. 
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6/15. 

Par finansiālu atbalstu biedrībai  
„Mālpils zivīm” bērnu nometnes organizēšanai. 

 
Mālpils novada domē 2011. gada 23.maijā saņemts biedrības „Mālpils zivīm” 

valdes priekšsēdētāja iesniegums (reģ.Nr.266), kurā lūgts finansiāli atbalstīt jauno 
makšķernieku un vides aizsardzības interešu pulciņa dalībnieku – bērnu vecumā no 5 līdz 
16 gadiem vasaras nometnes organizēšanu. Nometne notiks 2011.gada 29., 30., 31.jūlijā 
Brūnu HES teritorijā. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Atbalstīt bērnu nometnes organizēšanu, piešķirot 400LVL (četri simti lati) no 

Atbalsta fonda līdzekļiem. 
 
 

6/16. 
Par finansiālu atbalstu jauniešu apvienībai „MJA.U”. 

 
Mālpils novada domē 2011.gada 21.jūnijā saņemts jauniešu apvienības „MJA.U” 

pārstāves iesniegums (reģ.Nr.350), kurā lūgts piešķirt finansiālo atbalstu pasākuma 
„MJA.U DIENAS un NAKTS piedzīvojumu trases” balvu fondam. 
 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt jauniešu apvienībai „MJA.U” 31LVL (trīsdesmit viens lats) no Atbalsta 
fonda līdzekļiem pasākuma „MJA.U DIENAS un NAKTS piedzīvojumu trases” 
balvu fondam. 

2. Piešķirt bezmaksas sporta kompleksa apmeklējuma kartes pirmo 3 vietu ģimeņu 
uzvarētāju komandām. 

 
 
 

6/17. 
Par telpas piešķiršanu jauniešu apvienībai „MJA.U”. 

 
Mālpils novada domē 2011.gada 21.jūnijā saņemts jauniešu apvienības „MJA.U” 

pārstāves iesniegums (reģ.Nr.351), kurā lūgts novada domei piešķirt telpu „MJA.U” biroja 
izveidei.  

Kultūras centra vadība piedāvā 90m2 lielu telpu kultūras centra I stāvā. Šajā telpā 
nepieciešams remonts, vissliktākā stāvoklī ir grīda. 

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ:  

 
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Mālpils tautskola” telpu kultūras centrā 

jauniešu apvienības „MJA.U” biroja izveidei. 
2. Piešķirt līdz 1000LVL (viens tūkstotis lati) no pašvaldības līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem telpas remontam. 
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6/18. 
Par nomas maksas samazināšanu sporta kompleksa aerobikas zālei. 

 
Mālpils novada domē 2011.gada 25.maijā saņemts sporta kompleksa aerobikas 

nodarbību dalībnieku iesniegums (reģ.Nr.272), kurā lūgts samazināt aerobikas zāles 
ikreizējo nomas maksu par 50%. Aerobikas nodarbības sporta kompleksā notiek jau 2 
gadus. Ņemot vērā patreizējo ekonomisko situāciju, aerobikas apmeklētāju skaits ir 
samazinājies, tāpēc nomas maksas dēļ ir apdraudēta nodarbību esamība nākamajā 
sezonā. 

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ:  

 
Samazināt Ilzes Ieviņas vadītājām aerobikas nodarbībām aerobikas zāles ikreizējo 

nomas maksu par 50% no 2011.gada 1.septembra. 
 
 
 

6/19. 
Par projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpils 

Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkās” īstenošanu. 
 

Mālpils Profesionālā vidusskola 29.02.2010. noslēgusi trīspusēju līgumu ar Vides 
ministriju un Vides investīciju fondu par finansējuma piešķiršanu projektam „Kompleksi 
risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības 
iestāžu ēkās”. Pamatojoties uz līguma 4.1. punktu projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir LVL 357 753,27, no tām atbalsta summa ir 304090,28LVL (līguma 4.1.1. 
punkts). 2011.gada novada domes budžetā projekta realizācijai paredzēts 361 090LVL. 

08.02.2011. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā tika ievietots sludinājums par 
būvdarbu iepirkumu. Par slēgta konkursa uzvarētāju tika paziņots A/S „UPB” ar piedāvāto 
līgumcenu 418 359,57LVL, t.sk. PVN. Lēmums par iepirkumu procedūras rezultātiem tika 
pieņemts 13.06.2011., bet līgums ar būvnieku vēl nav noslēgts. Projekta sagatavošanai 
uz 29.06.2011. ir samaksāti 7413LVL. Sagaidāmās kopējās projekta izmaksas – 430 772, 
57LVL.  

Projekta realizācijai papildus nepieciešami 69 683LVL. 
A/S „UPB” būvniecības tāmē neparedzētiem darbiem paredzēti 19 921,88LVL. 
06.06.2011. novada domē saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas vēstule, kurā informēts, ka ministrija ir saņēmusi vēstules no vairākiem Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta Finansējuma saņēmējiem, kurās tiek sniegta informācija 
par to, ka veicot iepirkumus KPFI projektu ietvaros, tiek saņemti pretendentu piedāvājumi, 
kur piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz sākotnēji plānoto. Vēstulē norādīts, ka 
papildus finansējuma piešķiršana no KPFI līdzekļiem nav iespējama. 

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1. Slēgt līgumu ar slēgta konkursa uzvarētāju A/S „UPB”, reģ. Nr. 42103000187, par 

projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpils Profesionālās 
vidusskolas izglītības iestāžu ēkās” realizēšanu par kopējo summu 
418 359,57LVL. 

2. Pilnvarot Mālpils Profesionālās vidusskolas direktori Frančesku Ģēveli slēgt līgumu 
ar A/S „UPB”. 
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3. Trūkstošo summu projekta realizācijai novirzīt no pašvaldības līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem, ugunsdrošības sakārtošanai paredzētajiem līdzekļiem 
un no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 

4. Izdarīt attiecīgas izmaiņas 26.01.2011. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Mālpils 
novada domes budžetu 2011.gadam”. 

 
 
 

6/20. 
Par atļauju izmantot Mālpils novada ģerboni. 

 
Mālpils novada domē 2011.gada 21.jūnijā saņemts Latvijas Esperanto asociācijas 

valdes priekšsēdētājas iesniegums (reģ.Nr.353), kurā lūgts atļaut izmantot Mālpils novada 
ģerboni 47.Baltijas Esperanto dienu emblēmā. Iesniegumam pievienots Mālpils novada 
ģerboņa izmantošanas formas apraksts, lietošanas veids un apjoms, kā arī emblēmas 
skice. 
 

Dome, pamatojoties uz 23.02.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Mālpils 
novada pašvaldības simboliku” un  atklāti balsojot NOLEMJ:  
 

Atļaut Latvijas Esperanto asociācijai izmantot Mālpils novada ģerboni bez maksas 
47.Baltijas Esperanto dienu emblēmā, saskaņā ar skici. 

 
 
 

6/21. 
Par Mālpils novada domes 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

 
Izskatot iesniegto Mālpils novada domes 2010. gada publiskā pārskata projektu, 

dome pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu, likuma „Par budžetu un 
finanšu vadību” 14.pantu, 05.05.2010. MK noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada 
publiskajiem pārskatiem” un atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes 2010. gada publisko pārskatu. 
2. Publicēt informāciju informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”. 

 
 

 
6/22. 

Par VAS „Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu. 
 

Mālpils novada domē 2011.gada 3.jūnijā saņemts VAS “Privatizācijas aģentūra”, 
reģ. Nr. LV 40003192154, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 31, Rīga, LV 1887, 
iesniegums, kurā tiek lūgts lemt par iespēju pārņemt pašvaldības īpašumā nekustamā 
īpašuma „Šopas”, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 003 0256, (turpmāk tekstā – 
Īpašums) neprivatizēto daļu. 

Izskatot iepriekš minēto iesniegumu Dome konstatē, ka Īpašuma sastāvā esošā 
dzīvojamā māja sadalīta 6 dzīvokļu īpašumos, no kuriem 2 dzīvokļu īpašumi ir privatizēti 
likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā kārtībā, bet 4 
dzīvokļu īpašumi ir izīrēti un neprivatizēti. Saskaņā ar VAS „Privatizācijas aģentūra” 
sniegto informāciju dzīvojamās mājas „Šopas” valsts dzīvokļu īrniekiem un dzīvokļu 
īpašumu īpašniekiem ir lieli īres maksas, maksas par komunālajiem pakalpojumiem un 
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pārvaldīšanas maksas parādi. Arī Īpašuma tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts, tāpēc 
dzīvojamās mājas remontam iespējams vajadzīgi lieli kapitālieguldījumi. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 
21.punkts nosaka, ka valsts dzīvojamās mājas, kā arī dzīvojamās mājās valsts īpašumā 
esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas, par kuru privatizēšanu 
nav noslēgti pirkuma līgumi un kuras nav nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas 
privatizācijai (turpmāk — dzīvojamās mājas neprivatizētā daļa), Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā tiek nodotas to republikas pilsētu un novadu pašvaldību īpašumā, kuru 
administratīvajā teritorijā attiecīgās mājas atrodas. Kopā ar dzīvojamās mājas 
neprivatizēto daļu pašvaldībai var tikt nodots arī šā likuma 50.panta septītajā daļā 
minētais pienākums pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas 
tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai, ja par to ir panākta vienošanās ar attiecīgo republikas 
pilsētas vai novada pašvaldību. 

Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts dzīvojamo māju 
neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā” 3.punkts nosaka, ka pašvaldība 
piedāvājumu par dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas pārņemšanu savā īpašumā 
izskata domes sēdē mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas un lēmumu 
nosūta valsts dzīvojamās mājas valdītājam. 

Dome, izskatot VAS “Privatizācijas aģentūra” piedāvājumu un izvērtējot iespējas 
pārņemt pašvaldības īpašumā Īpašuma neprivatizēto daļu, atzina, ka šobrīd tas nebūtu 
lietderīgi, jo Īpašumā nepieciešams ieguldīt lielus līdzekļus, kuru pašvaldībai nav, jo 
pašreiz pašvaldības rīcībā ir pārņemti īpašumi, kuri prasa lielus kapitālieguldījumus, lai 
tos savestu kārtībā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz MK 30.07.2002. noteikumu Nr. 324 „Par 
valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā” 3.punktu, 
dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 

Nepārņemt pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma „Šopas”, Mālpilī, Mālpils 
novadā, kadastra Nr. 8074 003 0256, neprivatizēto daļu. 

 
 

6/23. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam. 

 
Novada domē 14.06.2010. saņemts priekšsēdētāja iesniegums (reģ.Nr.318), kurā tiek 
lūgts piešķirt ikgadējo atvaļinājumu. Komiteja, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, 42.panta 
pirmo un devīto daļu, Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošo noteikumu 
Nr.1 „Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam” pielikuma Nr.25 „Par Mālpils 
novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju noteikšanu 2011.gadā” 10.punktu, 
dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 28. 
kalendārās dienas un 9 darba dienas papildatvaļinājumu (3 darba dienas darbs 
ar datoru, 6 darba dienas par darba stāžu) par darba laiku no 2010.gada 
29.jūnija līdz 2011.gada 28.jūnijam: 
 no 4.augusta līdz 19.augustam; 
 un no 5.septembra līdz 29.septembrim. 
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2.  A.Lielmeža atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus veikt 
vietniecei Solvitai Strausai, nosakot papildus samaksu 20% no priekšsēdētāja 
vietnieces atalgojuma. 

 
 

6/24. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

 
 Mālpils novada domē 2011.gada 27.jūnijā no otrās grupas invalīda saņemts 
iesniegums, reģ.Nr.362, par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 
2011.gadā sakot ar 7.jūniju.  Iesniegumam pievienota invalīda apliecības kopija, kurā 
redzams, ka apliecība derīga  līdz 2012.gada  6.jūnijam. Iesniegums mutiski precizēts, 
norādot,  ka atvieglojums pieprasīts par nekustamā īpašuma „Rožkalni” zemes daļu (4 
zemes vienības), kura netiek iznomāta saimnieciskās darbības veikšanai. 

  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, kā arī  vispārēji 
noteikumi par atvieglojumu piešķiršanas un iesniegumu izskatīšanas kārtību. 

 

Dome, ņemot vērā iesniegumu, pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 
26.janvārī apstiprinātiem Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.2. un atklāti balsojot NOLEMJ::    

  Piešķirt 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 7 mēnešiem 
50% apmērā otrās grupas invalīdam. 

 

 
6/25. 

Par atļauju Iritai Graudiņai savienot amatus. 
 
1. Izskatījusi pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” sociālās darbinieces 

darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Iritas Graudiņas 16.06.2011. 
iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto sociālās darbinieces darbam ar 
personām ar funkcionāliem traucējumiem amatu ar sociālās palīdzības 
organizatores amatu p/a „Mālpils sociālais dienests” sociālās palīdzības 
organizatores Baibas Poišas prombūtnes laikā, un ar direktores amatu p/a „Mālpils 
sociālais dienests” direktores Olgas Volosatovas prombūtnes laikā, Mālpils novada 
dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši I.Graudiņas sniegtajai informācijai, viņa kopš 2011.gada 3.janvāra 

pašvaldības aģentūrā „Mālpils sociālais dienests” veic sociālās darbinieces darbam 
ar personām ar funkcionāliem traucējumiem pienākumus. Darba laika organizācija 
I.Graudiņai noteikta saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu. Saskaņā ar likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 
4. panta otro daļu, kur noteikts, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī 
personas, kurām, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt 
uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas 
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai 
pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, sociālais darbinieks darbam ar 
personām ar funkcionāliem traucējumiem ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas 
Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 
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1.2. Atbilstoši I.Graudiņas sniegtajai informācijai, viņa Baibas Poišas prombūtnes laikā 
vēlas veikt sociālās palīdzības organizatores pienākumus. Saskaņā ar Likuma 
4.panta otro daļu sociālās palīdzības organizators ir valsts amatpersona, uz kuru 
attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.3. Atbilstoši I.Graudiņas sniegtajai informācijai, viņa Olgas Volosatovas prombūtnes 
laikā vēlas veikt p/a „Mālpils sociālais dienests” direktores pienākumus. Saskaņā ar 
Likuma 4.panta pirmās daļas 16.punktu, pašvaldības iestādes vadītājs ir valsts 
amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta piektajā daļā minētie amatu 
savienošanas ierobežojumi. 

 
2.1. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 

amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., sociālais darbinieks darbam 
ar personām ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās palīdzības organizators 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. 

2.2. Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja amata 
savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītājam ir atļauts savienot 
valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 
koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi 
vai apstiprinājusi amatā. 

 
3.1. 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 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju I.Graudiņai savienot minētos 
amatus, pie izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. 

3.2. I.Graudiņas tiešais darba devējs ir pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 
direktore, kura neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai. 

 
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). 

4.2. Likuma 8.¹ panta ceturtā daļa nosaka, ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts 
amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura 
savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu ir nepieciešama atļauja. 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 

dienests” sociālās darbinieces darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem 
amata, sociālās palīdzības organizatores amata un direktores amata pienākumus, 
kā arī uzklausot I.Graudiņas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu 
pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas 
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 
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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 Iritai Graudiņai savienot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 

sociālās darbinieces darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem amatu ar 
sociālās palīdzības organizatores amatu un ar direktores amatu p/a „Mālpils sociālais 
dienests”. 

2. Atļaut Iritai Graudiņai savienot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 
sociālās palīdzības organizatores amatu ar sociālās darbinieces darbam ar personām 
ar funkcionāliem traucējumiem amatu un ar direktores amatu p/a „Mālpils sociālais 
dienests”. 

3. Atļaut Iritai Graudiņai savienot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 
direktores amatu ar sociālās darbinieces darbam ar personām ar funkcionāliem 
traucējumiem amatu un ar sociālās palīdzības organizatores amatu p/a „Mālpils 
sociālais dienests”. 

4. Ar Lēmumu iepazīstināt I.Graudiņu un p/a „Mālpils sociālais dienests” direktori 
O.Volosatovu..  

5. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
6. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

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

 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 
 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja        I.Krieviņa 
 
 
 
04.07.2011. 
 


