
MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒDES Nr.8 

PROTOKOLS 
 

Mālpilī, Mālpils novadā      27.07.2011. 
 
Sēdi atklāj: plkst. 16.45 
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IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

1. Par ūdens ņemšanas vietu „Šopu” māju iedzīvotājiem. 
2. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu. 
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. 
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
6. Par nekustamā īpašuma „Sporta iela 5” atsavināšanu. 
7. Par Mālpils vidusskolas energoefektivitātes projekta īstenošanu. 
8. Par automašīnas Toyota Avensis nomas līgumu. 
9. Par finansiālu palīdzību Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas Svētdienas 

skolai. 
10. Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atlīdzības. 
11. Par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu 

apstiprināšanu. 
12. Par amatu apvienošanu pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim  

V. Cērpam. 
13. Par finansiālu atbalstu invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai „Notici sev!” 
14.  Par Mālpils novada domes 29.06.2011. sēdes lēmuma Nr. 6/3 punktu 4. un 6. 

precizēšanu. 
 
 

8/1. 
Par ūdens ņemšanas vietu „Šopu” māju iedzīvotājiem 

 
Mālpils novada domē 11.07.2011. saņemts SIA „Inviana” iesniegums, kurā tiek 

lūgts līdz risinājumam par ūdens apgādes nodrošināšanu „Šopu” mājas dzīvokļu 
īrniekiem un īpašniekiem, ļaut ņemt ūdeni no Mālpils sociālās aprūpes centra. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Noteikt ūdens ņemšanas vietu „Šopu” māju iedzīvotājiem Mālpils sociālās 
aprūpes centrā, Garkalnes ielā 8, Mālpilī, Mālpils novadā. 

2. Par patērēto ūdeni norēķinās „Šopu” māju apsaimniekotājs SIA „Inviana”. 
3. Nepieciešamības gadījumā atļaut SIA „Inviana” veikt ūdensvada pieslēgumu 

pie Mālpils sociālās aprūpes centra ūdens tīkliem Garkalnes ielā 8, Mālpilī, 
Mālpils novadā. 

4. Noteikt ūdens pakalpojuma tarifu 0,42 LVL + PVN/m3. 



5. Pilnvarot Mālpils novada pašvaldības aģentūru „Mālpils sociālais dienests” slēgt 
līgumu ar SIA „Inviana” par šo pakalpojumu. 

 
 
 

8/2. 
Par zemes nomas līguma apstiprināšanu 

 
Mālpils novada domē 2011. gada 30. jūnijā reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.379), 

kurā lūdz iznomāt zemi mazdārziņa vajadzībām 0,03 ha  platībā. 
       

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Apstiprināt zemes nomas līgumu starp:  

 
1. Mālpils novada domi un S.Baltaci par nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 

3” zemes nomu 0,03 ha kopplatībā.   
 

 
 

8/3. 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 
Mālpils novada domē 2011. gada 7. jūlijā reģistrēts (reģ. Nr. 388) iesniegums, 

kurā viņš lūdz piešķirt lietošanā nomas zemi 0,06 ha platībā pašvaldības nekustamajā 
īpašumā Enerģētikas iela 3. 

Jautājums netiek izskatīts, jo lēmums pieņemts 29.06.2011. domes sēdē, prot. 
Nr. 6/5. 
 
 

8/4. 
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

  
1. Mālpils novada domē 2011. gada 12. jūlijā reģistrēts (reģ. Nr.391) iesniegums, kurā 
lūdz mainīt adresi nekustamajam īpašumam „Kārkli”, pamatojoties uz MK 2009. gada 
03. novembra noteikumiem Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi”. 

 Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
 
1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Kārkli”, kas sastāv no zemes vienības 4,7 ha 

kopplatībā un dzīvojamās mājas jaunbūves, nosaukumu, piešķirot adresi 
„Vējupītes”, Mālpils novads. 
 
 

 
 
 
 
 
 



8/5. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

 
1. Mālpils novada domē reģistrēts SIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādātais zemes 
ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Vibroka”, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0269. 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 „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam „Vibroka”. 
1.2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8074 003 0631 un uz tā esošajam 
mājīpašumam, tai skaitā zemes vienībai Nr.1 ar zemes platību 3,1 ha un zemes 
vienībai Nr.2 ar zemes platību 1,4 ha, saglabāt adresi „Vibroka”, Mālpils, Mālpils 
novads.   
1.3.  Zemes vienībām „1” un „2” apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
1.4.  Atdalītajai zemes vienībai „3”- 1,3 ha kopplatībā piešķirt adresi „Jaunā iela 9”, 

Mālpils, Mālpils novads. 
1.5. Zemes vienībai „3” apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

 
 

8/6. 
Par nekustamā īpašuma „Sporta iela 5” atsavināšanu 

 
Mālpils novada domē 26.12.2010. ir pieņemts lēmums atsavināt izsoles kārtībā 

pašvaldības nekustamo īpašumu „Sporta iela 5”, sastāvošu no zemes gabala 1,33 ha 
kopplatībā, kadastra Nr. 8074 003 0147, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0684 001 un šautuves ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0684 002. 
 

Domē 11.07.2011. saņemts AS „BDO” veiktais nekustamā īpašuma Mālpilī, 
Sporta ielā 5 (kadastra nr. 8074 003 0147) novērtējums, kas nosaka, ka uz 
27.06.2011. nekustamā īpašuma tirgus vērtība aprēķināta 7000,00 LVL. Pēc vērtētāja 
viedokļa, esošās ēkas ir jānojauc, tāpēc tās nav vērtētas. 
 
Ēku bilances  vērtības - šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0684 001 – 688,40 
LVL, šautuve ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0684 002 – 4226,00 LVL un zemes 
gabala, kadastra Nr. 8074 003 0147, bilances vērtība - 7305,00 LVL. 
 
Kadastrālās vērtības ir - zemes gabalam, kadastra Nr. 8074 003 0147 – 665,00 LVL, 
šķūnim ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0684 001 – 2414,00 LVL, šautuvei ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0684 002 – 4226,00 LVL. 
                                                                                                



Izskatot sagatavoto nekustamā īpašuma „Sporta iela 5” izsoles nolikuma 
projektu, dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, 
22.12.2010. novada domes lēmumu Nr.16/6, atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
1. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 15000,- LVL. 
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Sporta iela 5”, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā 
1,33 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 003 0147 izsoles, to pārdodot, nolikumu.  
3. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma 
izsoli. 

 
 

8/7. 
Par Mālpils vidusskolas energoefektivitātes projekta īstenošanu 

 
Mālpils novada dome, atbilstoši pieņemtajiem domes lēmumiem, 21.03.2011. ir 

noslēgusi trīspusēju līgumu ar Vides ministriju un Vides investīciju fondu par 
finansējuma piešķiršanu projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un 
energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē”, 
kas jārealizē līdz 01.12.2011.g. Pamatojoties uz līguma 4.1. punktu projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas ir LVL 329630,00, no tām atbalsta summa ir 280185,00 LVL 
(līguma 4.1.1. punkts). Būvniecības izmaksas paredzētas par 307707.80 LVL un 
projekta sagatavošanas un realizācijas uzraudzības izmaksas 21922.2 LVL. Atbilstoši 
līgumam ir saņemts avanss 140092.50 LVL un budžetā paredzēts projekta realizācijai 
līdzfinansējums 65000.00 LVL. Projekta realizācijai ir jau izlietoti līdzekļi: 

1. Projekta sagatavošanai - SIA „Juridiskās palīdzības dienests” – 500.00 LVL. 
2. Tehniskā projekta izstrādei – SIA „Smart Energy” – 15878.85 LVL. 
Kopā – 16378.85 LVL. 
Ir noslēdzies iepirkums par būvdarbiem, kurā piedalījās tikai viena 

komercsabiedrība A/S „UPB” , kas piedāvāja būvdarbus veikt par 769980.85 LVL 
Projekta realizācijai papildus nepieciešami 424795.85 LVL. Domes rīcībā tādu 

līdzekļu nav. 
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. 

Projektu ir iespējams realizēt pa etapiem, jo tehniskais projekts ir izstrādāts 
plašāks, nekā nepieciešams energoefektivitātes rādītāju sasniegšanai. Orientējošās 
pirmā etapa, kas nodrošina energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu, izmaksas ir 
430000,00 LVL. 

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
  

1. Neslēgt līgumu ar slēgta konkursa uzvarētāju A/S „UPB”, reģ. Nr. 
42103000187, par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un 
energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības 
iestādē”. 



2. Lūgt Vides ministriju un Vides investīciju fondu pagarināt projekta realizāciju 
līdz 01.12.2012. gadam. 

3. Sadalīt tehniskā projekta realizāciju divos etapos: 
a. Pirmā etapā realizēt tikai pašu nepieciešamāko, kas nodrošina projektā 

paredzēto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu. 
b. Otro etapu realizēt, kad būs domei pieejami finanšu resursi pilnai 

projekta realizācijai. 
4. Uzdot izpildinstitūcijai izsludināt jaunu iepirkumu pirmā etapa būvniecības 

realizācijai. 
 
 

8/8. 
Par automašīnas Toyota Avensis nomas līgumu 

 
2010.gada 19. jūlijā novada domē saņemts Mālpils internātpamatskolas 

direktores iesniegums, kurā tiek informēts, ka 2011.gada 25.augustā beidzas nomas 
līguma termiņš par automašīnu Toyota AVENSIS 2.0 A/T Sol VIN, reģ. Nr. SB 
1DJ56L10E093602. Direktore lūdz atļaut turpināt nomas līgumu uz jaunu termiņu – 1 
gadu operatīvā līzingā. 

 
Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 1. Piekrist turpināt automašīnas Toyota AVENSIS 2.0 A/ T Sol VIN, reģ. Nr. SB 
1DJ56L10E093602 lietošanu. 

2. Uzdot Mālpils internātpamatskolas direktorei izvēlēties izdevīgāko variantu 
automašīnas nomas līguma slēgšanai, ievērojot normatīvo aktu prasības. 
 
 
 

8/9. 
Par finansiālu palīdzību Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas Svētdienas 

skolai 
 

Mālpils novada domē 14.07.2011. saņemts bērnu un jauniešu nometņu 
vadītājas iesniegums, kurā viņa lūdz palīdzēt apmaksāt transporta pakalpojumus 
175,00 LVL apmērā Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas Svētdienas skolas 
skolēnu, skolotāju un darbinieku (20 cilvēki) nokļūšanai uz Sadraudzības dienu 
nometni pie Rāznas ezera atpūtas vietā „Jaunais dinamietis”, kas atrodas Kaunatas 
ciemā, Rēzeknes novadā. Sadraudzības dienu nometne notiek no 18.07.2011. – 
23.07.2011. Mālpils grupas dalībnieki ir bērni no daudzbērnu, trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm.  
 

Dome atklāti balsojot atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

Piešķirt finansiālu palīdzību 175,00 LVL apmērā no Atbalsta fonda Mālpils 
evaņģēliski luteriskās baznīcas svētdienas skolai transporta pakalpojumu apmaksai, 
nokļūšanai uz Sadraudzības dienu nometni. 
 
 
 
 



8/10. 
Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atlīdzības. 

 
 

Izskatot deputāta R.Jomerta 15.07.2011. iesniegumu par atteikšanos no 
deputāta atalgojuma, Dome konstatē, ka Mālpils pašvaldības deputāti par deputāta 
darba veikšanu saņem atlīdzību saskaņā ar noteikumiem “Par Mālpils novada  domes 
deputātu atlīdzības un sociālo garantiju noteikšanu 2011. gadā”. 

Uzklausot deputāta R. Jomerta viedokli, un pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām “  21.panta  pirmās daļas  12.punktu, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Atļaut deputātam Rolandam Jomertam ar 2011. gada 1. jūliju veikt deputāta 
pienākumus sabiedriskā kārtā, bez atalgojuma vai jebkādas citas materiālās atlīdzības 
saņemšanas. 
 
 

8/11. 
Par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu 

apstiprināšanu 
 

Lai Mālpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā īstenotu 
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Mālpilī” un nodrošinātu Mālpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
objektu turpmāku racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu, kā arī ņemot vērā 
Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumu Nr. 1/20 Par pašvaldības 
nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības, ieguldot pamatkapitālā, 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” 31.panta pirmo daļu, 42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 
Komerclikuma 153.pantu, 154.pantu, 196.pantu, 197.pantu, 198.pantu, kā arī ņemot 
vērā mantiskā ieguldījuma sertificēta vērtētāja a/s „BDO” 2010.gada 28.decembra 
atzinumu par nekustamo īpašumu objektu vērtību, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 



1. Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” (reģistrācijas numurs 40003312216) 
pamatkapitālu par LVL 118 900,- (viens simts astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti 
Latvijas valsts lati), Mālpils novada domei izdarot mantisko ieguldījumu 
pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaistu. 

2. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu LVL 700 368,- (septiņi simti 
tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi Latvijas valsts lati) apmērā, kas sadalīts 700 
368 daļās. 

3. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus 
(Pielikums Nr.1) 

4. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” Statūtus jaunā redakcijā. 
5. 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” pamatkapitāla izmaiņām, grozījumiem Statūtos un izmaiņām dalībnieku 
reģistrā. 

6. Pēc pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistrā, Mālpils 
novada domes Finanšu un ekonomikas daļai, sadarbībā ar pašvaldības SIA 
„Norma K”, sagatavot šim lēmumam atbilstošu nodošanas-pieņemšanas aktu par 
nekustamā īpašuma Pilskalna ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, nekustamā īpašuma 
Torņa ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, un nekustamā īpašuma Dīķa ielā 10, Mālpilī, 
Mālpils novadā, nodošanu pašvaldības SIA „Norma K”. 

7. Pēc šī lēmuma 6.punktā minētā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas 
izslēgt no Mālpils novada domes bilances sekojošus pamatlīdzekļus: nekustamo 
īpašumu Pilskalna ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, kas sastāv no zemes vienības 
0,37ha kopplatībā kad.Nr.8074 003 0851 ar bilances vērtību LVL 131,00 un uz tā 
atrodošās būves – „Kanalizācijas sūkņu stacija” ar bilances vērtību 8317,65LVL, 
nekustamo īpašumu Torņa ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, kas sastāv no zemes 
vienības 0,4930ha kopplatībā kad.Nr. 8074 003 0251 ar bilances vērtību 
197,00LVL un uz tā atrodošās būves „Mālpils ūdenstornis ar atdzelžošanas staciju” 
ar bilances vērtību 8674,68LVL, un nekustamo īpašumu Dīķa ielā 10, Mālpilī, 
Mālpils novadā, kas sastāv no zemes vienības 2,7548ha kopplatībā kad.Nr.8074 
003 0408 ar bilances vērtību 758,00 LVL un uz tā atrodošās būves – „Mālpils 
bioloģiskā attīrīšanas stacija” ar bilances vērtību 44684,09LVL.  

8. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V. Cērpam nodrošināt pieteikuma par 
pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrēšanu 
komercreģistra iestādē viena mēneša laikā. 

9. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V. Cērpam 2011.gada 31. augusta 
Domes sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma izpildi. 

 
 

8/12. 
Par amatu apvienošanu pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V. Cērpam. 
 

 
Izskatot 25.07.2011. saņemto SIA “Norma K” valdes locekļa Voldemāra Cērpa 

iesniegumu, ar kuru viņš lūdz atļauju savienot  SIA “Norma K “  valdes locekļa amatu 
ar Mālpils kultūras centra  skaņu operatora amatu,  
dome konstatē, ka Voldemārs Cērps, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta pirmās daļas 19.punktu, ir valsts 
amatpersona, uz kuru attiecas iepriekš minētājā likumā noteiktie amatu savienošanas 



ierobežojumi, kas paredz, ka pašvaldību kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļiem 
ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un 
rīkojumiem; 
2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko 
partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav 
noteikts citādi; 
3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;  
31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts 
ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu 
konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas 
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi 
amatā;  
32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir 
dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā 
sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi 
vai apstiprinājusi amatā; 
 4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu 
konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas 
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi 
amatā;  
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, 
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu 
konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas 
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi 
amatā. 
  Dome atzīst, ka pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļa amata 
savienošana ar kultūras centra skaņu operatora darbu nerada interešu konfliktu. 
 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu un likuma  “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 
7.panta piektās daļas  4.punktu, dome atklāti balsojot NOLEMJ: 

 
Atļaut Voldemāram Cērpam savienot SIA “Norma K” valdes locekļa amatu ar  

Mālpils kultūras centra  skaņu operatora amatu. 
 
 
 

8/13. 
Par finansiālu atbalstu invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai „Notici sev!” 

 
Mālpils novada domē 25.07.2011. saņemts invalīdu un viņu atbalstītāju 

biedrības „Notici sev!”” iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 260,00 LVL apmērā 
no atbalsta fonda līdzekļiem invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici sev!” 48 
biedru – personu ar invaliditāti un citu sociāli mazaizsargāto grupu pārstāvju – vienas 
dienas braucienam 2011. gada augusta mēnesī pa maršrutu Aizkraukle – Pļaviņu 
hidroelektrostacija – Likteņdārzs – Koknese – Pļaviņas – SIA „Liepkalni”. 
Iesniegumam pievienota tāme – z/s „”Lazdukalns” cenu piedāvājums par 308,00 LVL. 
 



Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 
Piešķirt finansiālu atbalstu no Atbalsta fonda invalīdu un viņu atbalstītāju 

biedrībai „Notici sev!”, apmaksājot Z/S „Lazdukalns” rēķinu, kas sastādīts pēc faktiskā 
autobusa izmantošanas laika, nobrauktajiem kilometriem un atskaitot biedrības 
līdzfinansējumu 48,00 LVL. 
 
 

8/14. 
Par Mālpils novada domes 29.06.2011. sēdes lēmuma Nr. 6/3 punktu 4. un 6. 

precizēšanu. 
                              

Mālpils novada domē 2011. gada 27. jūlijā reģistrēta VZD Rīgas reģionālās 
nodaļas vēstule Nr.10-02-R/56100-1, kurā lūdz precizēt Mālpils novada domes 2011. 
gada 29. jūnija sēdes Nr.6 lēmuma Nr.6/3 punktus Nr.4 un Nr. 6. 

Dome atklāti balsojot NOLEMJ: 
 

1. Precizēt Mālpils novada domes 29.06.2011. sēdes Nr.6 lēmuma Nr.6/3 „Par 
nekustamo īpašumu sadalīšanu ” punktus 4. un 6, nosakot tos šādā redakcijā: 
 
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, pirmā zemes vienība 6,8 ha platībā un uz tā esošais mājīpašums un otrā 
zemes vienība 19,6 ha platībā, saglabāt adresi „Jokumi”, Mālpils novads un iepriekš 
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

  
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. 
6.6. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.8074 003 0631, tai skaitā uz tā 
esošajam mājīpašumam saglabāt adresi „Vibroka”, Mālpils, Mālpils novads. 
6.7. Nekustamā īpašuma „Vibroka” zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķus: 



- zemes vienībai 6,78 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101. 
- zemes vienībai 2,0 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101. 
- zemes vienībai 5,7 ha platībā:  
     a) 4,72 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101; 
     b) 0,6 ha platībā – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003; 
     c) 0,18 ha platībā – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0701; 
     d) 0,2 ha platībā – komercdarbības objektu apbūve, kods 0801. 
- zemes vienībai 5,8 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101; 
- zemes vienībai 1,0 ha platībā: 
     a) 0,98 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101; 
     b) 0,02 ha platībā – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apbūve, kods – 1201. 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 
 
Protokoliste 
Lietvede        S. Ozola 
 
01.08.2011. 
 


