
 

 
 

MĀLPILS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000048398 

Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 
Tālrunis/fakss 67925342; tālr.67970888; e-pasts:dome@malpils.lv 

 
MĀLPILS NOVADA DOMES 

SĒDES Nr.10 
PROTOKOLS 

 
Mālpils novada Mālpilī      26.09.2012. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst.17.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par lietderīgāku dzīvojamā fonda izmantošanu. 
2. Par PSIA „Norma K” gatavību apkures sezonai. 
3. Par adreses piešķiršanu.   
4. Par Mālpils novada domes 25.07.2012. lēmuma Nr. 8/3. precizēšanu. 
5. Par Mālpils novada domes 29.08.2012. lēmuma Nr. 9/1. precizēšanu. 
6. Par zemes nomas līguma anulēšanu. 
7. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
8. Par Mālpils novada domes 25.07.2012. lēmuma Nr. 8/1. „Par Mālpils 

novada teritorijas plānojuma 2012. -2024. gadam galīgo redakciju” 
atcelšanu. 

9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas pagarinājumu. 
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
12. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par nodokļa atbalsta pasākuma 

piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”. 
13. Par izmaiņām Mālpils profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu 

izcenojumos. 
14. Par izglītības programmas akreditēšanu. 
15. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas saskaņošanu. 
16.  Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmām. 
17. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
18. Par finansiālu atbalstu sporta deju pārim. 
19. Par finansiālu atbalstu grāmatas „Sibīrijas bērni” 2. sējuma tulkošanai 

angļu valodā. 
20. Par sadarbības piedāvājumu ar laikrakstu ”Latvijas Avīze”. 
21. Par Mālpils novada domes 29.08.2012. lēmuma Nr. 9/10. „Par 18. 

novembra svinīgo pasākumu” papildināšanu. 



22. Par izmaiņām Mālpils novada domes 29.02.2012. lēmumā  
Nr. 3/19. „Par vispārizglītojošo izglītības iestāžu reorganizāciju”. 

23. Par SIA „Baltic Tatry Skydiver” iesnieguma izskatīšanu. 
24. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei. 
25. Par naudas balvas piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

 
PAPILDINĀJUMI: 
26. Par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta 
īstenošanā. 
27. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 
28. Par paraksta tiesību noteikšanu. 
29. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. 
30.Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu. 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
 
Sēdē piedalās: 
Deputāti – V. Svikšs, L. Ligeris, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente,  

A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, E. Saleniece 
 
 

 
 

 
Sēdes vadītāja - domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa ierosina 
papildināt izskatāmos jautājumus ar 5 (pieciem) punktiem. Dome, atklāti 
balsojot, ar 10 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 5 (pieciem) punktiem šādā redakcijā: 
 
26. Par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta 
īstenošanā. 
27. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 
28. Par paraksta tiesību noteikšanu. 
29. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. 
30. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu. 

 
 

10/1. 
Par lietderīgāku dzīvojamā fonda izmantošanu. 

 
Pēc priekšsēdētāja iniciatīvas Mālpils novada domē tika sasaukta 

sapulce par lietderīgāku dzīvojamā fonda esošo un turpmāko izmantošanu. 
Tika pieņemts lēmums nostiprināt esošos dienesta dzīvokļus, kā arī rast 
iespēju pašvaldības ēkās izveidot jaunus dienesta dzīvokļus. 

19.09.2012. domē saņemts Mālpils profesionālās vidusskolas 
direktores F. Ģēveles iesniegums ar lūgumu noteikt dienesta dzīvokļa statusu 
dzīvoklim Pils ielā 14 un dzīvoklim Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā Mālpils 



Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas skolotāju 
vajadzībām. 

 
Dome, ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot ar 10 balsīm „par”  
(V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 
 

1. Mālpils profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas 
direktorei F. Ģēvelei atbilstoši dzīvojamā fonda prasībām sakārtot telpas Pils 
ielā 14 un Pils ielā 7 un izdarīt izmaiņas inventarizācijas lietās, lai varētu 
telpām noteikt dienesta dzīvokļa statusu. 

2.Juristei A. Višķerei sagatavot saistošo noteikumu projektu par 
dienesta dzīvokļu piešķiršanas kārtību. 

 
 

10/2. 
Par PSIA Norma K gatavību apkures sezonai. 

  
 
PSIA „NORMA K” valdes loceklis V. Cērps informē deputātus, ka tiek 

veikti sagatavošanas darbi apkures pieslēgšanai. Līdz 3. oktobrim tiks 
pabeigts apkures katla remonts, iegādāts jauns motors telferim. Ir iegādāta 
šķelda ~ 8000 berm3 par cenu 6.95 LVL berm3, kas sastāda ~ 35 % no kopējā 
vajadzīgā kurināmā apkures sezonai. Apkures katla remonta izmaksas 
sastāda 13 000.00 LVL. 

Ir sakārtota siltumtrase pie Mālpils profesionālās vidusskolas, nomainīti 
ievadkrāni pie Mālpils internātpamatskolas.  

Debitoru parādi sastāda vairāk nekā 140 000,00 LVL, no tiem 
40 000,00 LVL ir neatgūstamie parādi.  

Ir sagatavots un iesniegts projekts Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūrā par siltumtrases nomaiņu 2000 m garumā. 

Ir piesaistīti jauni klienti apkures pakalpojumam. 
Tiek gatavots siltuma tarifa izmaiņas projekts, iespējamā tarifa izmaiņa 

– 2013. gada janvāris. 
Debitori uz 2012. gada septembri: 

 Juridiskās personas = 19 000 LVL; 

 Iedzīvotāju sektors = 121 000 LVL. 
Apkures sezonai PSIA „Norma K” būs gatava oktobra sākumā. 
 

Dome atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (V. Svikšs,  
L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, 
 A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 
 

Pieņemt zināšanai PSIA „NORMA K” valdes locekļa V. Cērpa sniegto 
informāciju.  

 
 

10/3. 
Par adreses piešķiršanu. 

 
1. Pamatojoties uz MK 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1296 
„Adresācijas sistēmas noteikumi”, dome atklāti balsojot 10 balsīm „par”  



(V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 
 
1.1. Piešķirt Mālpils novada domes, reģ. Nr.90000048398, reģistrācijas 
adrese Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, piederošajai būvei – šķūnim, 
kas atrodas uz SIA „Zemes un mežu fondi”, reģistrācijas Nr.40103471895 
piederošā nekustamā īpašuma „Punduri”, kadastra Nr.8074 003 0148 zemes 
vienības 22,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0149, adresi „Ceri”, 
Mālpils novads.   

 
2. Pamatojoties uz MK 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1296 
„Adresācijas sistēmas noteikumi”, dome atklāti balsojot 10 balsīm „par”  
(V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 

 
2.1. Piešķirt Mālpils novada domei, reģ. Nr.90000048398, reģistrācijas 
adrese Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, piekrītošai zemes vienībai 
2,9 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0699, nosaukumu 
„Kūlīškalns”, Mālpils novads.   

 
 

10/4. 
Par Mālpils novada domes 25.07.2012. lēmuma Nr. 8/3. precizēšanu. 

 
 Ar Mālpils novada domes 2012. gada 25. jūlija sēdes Nr.8 lēmuma 

Nr.8/3 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” punktu 2.8 M.L. nekustamā 
īpašuma „Jaunzemnieki” atdalītajai zemes vienībai 4,1 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 8074 001 0376, tika noteikts neprecīzs nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101. Uz zemes vienības 4,1 ha platībā ir mežaudze.   

 
Dome, atklāti balsojot ar ar 10 balsīm „par” (V. Svikšs,  
L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, 
 A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 
 

Precizēt Mālpils novada domes 2012. gada 25. jūlija sēdes Nr.8 
lēmuma Nr.8/3 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” punktu 2.8, nosakot to 
šādā redakcijā: 

„2.8. Atdalītajai zemes vienībai 4,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8074 001 0376, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201.” 

 
 
 

10/5. 
Par Mālpils novada domes 29.08.2012. lēmuma Nr. 9/1. precizēšanu. 

 
Mālpils novada domē 2012. gada 17.septembrī reģistrēta ( reģ. Nr.681) 

VZD Rīgas reģionālās nodaļas vēstule Nr.2-04.1-R/4085 „Par adreses 
reģistrēšanu”, kurā norāda, ka Mālpils novada domes 2012. gada 29. augusta 
sēdes Nr.9 lēmums Nr. 9/1 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” V.K.  zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0048 piešķirtā adrese neatbilst 



Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 2. punkta prasībām. 

    
Ņemot vērā iepriekšminēto, dome atklāti balsojot ar ar 10 balsīm „par” 
(V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,  
M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 
 
Precizēt Mālpils novada domes 2012. gada 29. augusta sēdes Nr.9 lēmuma 
Nr.9/1 „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” punktu 1.4, nosakot to šādā 
redakcijā: 

 
„1.4.Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 8074 004 0078, 

sastāvošam no vienas zemes vienības 18,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 
8074 002 0048, saglabāt nosaukumu „Vējrozes”, Mālpils novads un piešķirto 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 18,5 ha platībā - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101.” 

 
10/6. 

Par zemes nomas līguma anulēšanu 

 
Pamatojoties uz novada domē saņemto M.K., dzīvojošas „dzēsts”, 

iesniegumu (reģ. nr.356 ) par atteikšanos no mazdārziņa nomas „Enerģētikas 
iela 3”,  kas noslēgts 2009. gada 15. oktobrī, dome, atklāti balsojot ar ar 10 
balsīm „par” (V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika,  
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 

 
 
Anulēt zemes nomas līgumu, reģistrēts Mālpils novada nomas zemju reģistrā 
ar Nr. 79/09, par nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3” 0,10 ha 
kopplatībā  kadastra Nr. 8074  003 0278 nomu. 
 

 
10/7. 

Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 

 
1.  Ar Mālpils novada domes 26.10.2011. sēdes lēmumu Nr. 12/3 tika 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības B.L., p.k. „dzēsts”, uz nekustamā 
īpašuma „Lejas Liepiņas” zemi 15,6 ha platībā. 

 
2012.gada 13.septembrī tika noslēgts zemes nomas līgums ar I.R., personas 
kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, kura ir B.L., p.k. „dzēsts”, 1.šķiras 
mantiniece, saskaņā ar 13.09.2012. mantojuma apliecību, kas reģistrēta 
Vidzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Rūtas Ķēniņas aktu un 
apliecinājumu reģistrā ar Nr. 4223. 

 
Dome, pamatojoties uz LR likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 
25. pantu, kas nosaka, ka zemes nomas pirmtiesības ir personai, kurai zeme 
ir bijusi patstāvīgā lietošanā, atklāti balsojot ar ar 10 balsīm „par” (V. Svikšs,  
L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. 
Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 
 



1.1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un I.R., 
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts” par zemes nomu 15,6 ha platībā 
nekustamā īpašuma „Lejas Liepiņas” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8074 004 0296. 
 
2. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no M.K., p.k. „dzēsts”, kurā 
viņa lūdz pašvaldību iznomāt zemi 0,01 ha platībā domes nekustamajā 
īpašumā „Enerģētikas iela 3”. 
Dome, atklāti balsojot ar ar 10 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
Apstiprināt zemes nomas līgumu starp: 
 
2.1. Mālpils novada domi un M.K., personas kods „dzēsts”, dzīvojošu 
„dzēsts”, par zemes nomu 0,01 ha platībā nekustamā īpašuma „Enerģētikas 
iela 3” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0278. 
 

 
 

10/8. 
Par Mālpils novada domes 25.07.2012. lēmuma Nr. 8/1. „Par Mālpils 
novada teritorijas plānojuma 2012. -2024. gadam galīgo redakciju” 

atcelšanu. 

 
Mālpils novada dome, atkārtoti izvērtējot Mālpils novada teritorijas 

plānojuma 2012. - 2024. gadam galīgo redakciju un „Pārskatu par teritorijas 
plānojuma izstrādi ”, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas viedokli par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012. - 
2024. gadam atbilstību normatīvajiem aktiem, konstatēja, ka: 

1. Ar Mālpils novada domes 2012. gada 23. maija lēmumu „Par Mālpils 
novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam pirmās redakcijas 
pilnveidošanu un gala redakcijas apstiprināšanu” (prot. Nr. 6/21) 
apstiprināta pirmās redakcijas pilnveidošana un gala redakcijas 
apstiprināšana. 

2. 2012. gada 11. jūlija Mālpils novada domē saņemts (reģ. Nr.535) 
Rīgas plānošanas reģiona atzinums par to, ka plānošanas reģionam 
nav būtisku iebildumu pret izstrādāto Mālpils novada teritorijas 
plānojumu 2012. - 2024. gadam. 

3. Ar Mālpils novada domes 2012. gada 25. jūlija sēdes lēmumu „Par 
Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam galīgās 
redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.12 „Mālpils 
novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu (prot. Nr. 8/1) 
apstiprināts Mālpils novada teritorijas plānojums 2012. - 2024. gadam 
un izdoti saistošie noteikumi Nr.12 „Mālpils novada teritorijas 
plānojuma 2012. - 2024. gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi”. 

4. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta trešās 
daļas prasībām, lēmums, ar kuru apstiprināti saistošie noteikumi un 
tam pievienotie dokumenti tika nosūtīti par teritorijas attīstību 
atbildīgajai personai – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 



5. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta trešās 
daļas nosacījumiem, ja tiek konstatēti teritorijas plānošanas izstrādes 
procedūras pārkāpumi vai to neatbilstība normatīvo aktu prasībām, 
ministram ir tiesības izdod rīkojumu apturēt saistošos noteikumus, 
informējot par to pašvaldību. 

6. Saņemta informācija no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas par to, ka ir saņemts fiziskas personas iesniegums par 
teritorijas plānojuma redakciju un konstatēti plānojuma izstrādes 
procedūras pārkāpumi. 

7. Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 46. punkts nosaka, ka 
pašvaldība var atcelt lēmumu par teritorijas plānojuma galīgās 
redakcijas apstiprināšanu, lai veiktu labojumus, kas saistīti ar teritorijas 
plānoto (atļauto) izmantošanu vai tās aprobežojumiem. Pēc teritorijas 
plānojuma jaunās redakcijas sagatavošanas vietējā pašvaldība 
nodrošina šīs redakcijas sabiedrisko apspriešanu minēto Ministru 
kabineta noteikumu 38. un 39. punktā noteiktajā kārtībā. 
 

Ievērojot iepriekš minēto, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 46. punkta 
nosacījumiem, dome atklāti balsojot ar 10 balsīm „par (V. Svikšs,  
L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, 
A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 
 
1. ATCELT Mālpils novada domes 25.07.2012. lēmumu Nr. 8/1 „Par 

Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam galīgās 
redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.12 „Mālpils novada 
teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grafiskā daļa, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu. 

2. IZDOT saistošos noteikumus Nr. 14 „Par saistošo noteikumu Nr. 12 
„Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grafiskā 
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu”. 
(skatīt lietu Nr. 1-01.1) 

3. ATCELT Mālpils novada domes 23. 05. 2012. lēmumu Nr. 6/21. „Par 
Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam pirmās 
redakcijas pilnveidošanu un gala redakcijas apstiprināšanu”.  

4. IZSTRĀDĀT jaunu Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. 
gadam redakciju, ņemot vērā institūciju nosacījumus un atzinumus. 

5. Ar 25.07.2012. saistošo noteikumu Nr.12 „Mālpils novada teritorijas 
plānojuma 2012. - 2024. gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” atcelšanas brīdi STĀJAS SPĒKĀ 2008. gada 
30.jūlija saistošie noteikumi Nr. 11 „Mālpils pagasta teritorijas 
plānojums 2008. - 2020. gadam grafiskā daļa un teritorijas un apbūves 
noteikumi” . 

6. Lēmumu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietot pašvaldības 
mājas lapā vietnē www.malpils.lv. 

  



 
 

10/9. 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

Ziņo: M. Nīgrande 
Tiek dots vārds: S. Strausai, L. Amerikai 
 

2012.gada 6.septembrī Mālpils novada domē saņemts un ar Nr. 344 
reģistrēts I. Ķ. iesniegums, kurā izteikts lūgums anulēt ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu viņai piederošā īpašumā adresē: „dzēsts”, personai V.S.  
Iesniegumam pievienota 13.02.2012. pirkuma līguma, kurš noslēgts starp T.K. 
kā pārdevēju un I.Ķ. kā pircēju, kopija. Iesniegumā apliecināts, ka I.Ķ. piekrīt 
jautājuma izskatīšanai bez viņas klātbūtnes. V.S. uz adresi: „dzēsts", nosūtīta 
vēstule ar informāciju par I. Ķ. iesniegumu un tā izskatīšanas laiku Mālpils 
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g. 
20.septembrī, sēdes sākums plkst.16.00, un domes sēdē š.g.  26.septembrī. 

    Pēc PMLP datu bāzē esošām ziņām konstatēts, ka V.S. kā tiesisko 
pamatu dzīvesvietas deklarēšanai adresē: „dzēsts”, 2012.gada 14.maijā 
norādījis - Vienošanās ar īpašnieci I.Ķ.  

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta – ziņu par 
deklarēto dzīvesvietu anulēšana - 1.punkta 2. daļu, ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā, dome atklāti balsojot ar ar 10 balsīm „par” (V. Svikšs,  
L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,  
A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 

 
Ņemot vērā I.Ķ. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 12.panta 1.punkta 2.daļu, anulēt ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu adresē: „dzēsts”, V.S., personas kods  „dzēsts” . 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā 
ar brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu - septītajā dienā pēc 
tā nodošanas pastā. 

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

 
 

 
10/10. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas pagarinājumu. 

 
1. 2012.gada  30.augustā  saņemts un ar   Nr. 336 reģistrēts Mālpils 

novada nekustamā īpašuma “dzēsts” īpašnieka fizikas personas iesniegums 
ar lūgumu    2013.gadā atļaut viņam maksāt nekustamā īpašuma nodokli 
(NĪN) 3 termiņos, nosakot pirmo maksājuma termiņu 15.05.2013., kad  tiks 
samaksāti 50 % no aprēķinātās gada NĪN summas, bet  otrā un trešā 
maksājuma termiņos, kas atbilst Likumā par nekustamā īpašuma nodokli 
noteiktajiem (15.08. un 15.11.), pa 25 % no gada NĪN summas. 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1. punktā 
teikts, ka nodokļu administrācijai ir tiesības pagarināt kārtējo nodokļu 
maksājumu termiņus līdz trijiem mēnešiem, ja motivēts iesniegums saņemts 
ne vēlāk kā trīs dienas pirms maksājuma termiņa iestāšanās, bet pirmajā 
apakšpunktā uzrādīti izvērtējamie faktori, t.sk., vai nodokļu maksātājs ievēro 



konkrēto nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktos kārtējo maksājumu 
samaksas termiņus. 

Konstatēts, ka fiziska persona ir samaksājis par 2012.gadu aprēķināto 
nekustamā īpašuma nodokli par nekustamā īpašuma “dzēsts” zemi pilnā 
apmērā. 

  
Ņemot vērā fiziskas personas iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu, dome atklāti balsojot 
ar 10 balsīm „par” (V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) 
NOLEMJ: 

 
1.1. Pagarināt fiziskas personas, personas kods „dzēsts”, deklarētā 
dzīvesvieta „dzēsts”, 2013.gadā pirmo nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņu līdz 2013.gada 15.maijam. 
  

2. 2012.gada 27. augustā saņemts un ar Nr.330 reģistrēts Mālpils 
novada nekustamā īpašuma “dzēsts” īpašnieces pilnvarotās personas 
iesniegums ar lūgumu  līdz  2013.gada 31.maijam  noteikt nekustamā 
īpašuma nodokļa pagarinājumu. 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1. punktā 
teikts, ka nodokļu administrācijai ir tiesības pagarināt kārtējo nodokļu 
maksājumu termiņus līdz trijiem mēnešiem, ja motivēts iesniegums saņemts 
ne vēlāk kā trīs dienas pirms maksājuma termiņa iestāšanās, bet pirmajā 
apakšpunktā uzrādīti izvērtējamie faktori, t.sk., vai nodokļu maksātājs ievēro 
konkrēto nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktos kārtējo maksājumu 
samaksas termiņus u.c.. 

Konstatēts, ka fiziska persona pēc stāvokļa uz 19.09.2012. ir parādā 
Mālpils novada domei nekustamā īpašuma nodokli  par 2012. un daļēji par 
2011.gadu (07.11.2011. maksājums izdarīts pēdējo reizi). Pirms tam 
maksājumi veikti savlaicīgi un nodokļu maksātājs sadarbojies ar nodokļu 
administrāciju.  

Ņemot vērā fiziskas personas pilnvarotās personas iesniegumu un 
pamatojoties  uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 
1.punktu, dome atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (V. Svikšs, L. Ligeris, V. 
Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, J. 
Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 

 
2.1. Pagarināt fiziskas personas, personas kods „dzēsts”, deklarētā 
dzīvesvieta „dzēsts”, 2012.gadā 4.nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 
termiņu līdz 2013.gada 15.februārim un 2013.gadā pirmo nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņu līdz 2013. gada 31.maijam. 
 
 
 
 

10/11. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

 
1. Mālpils novada domē 06.09.2012. saņemts iesniegums, reģ. Nr.343, par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2013.gadā no otrās 
grupas invalīda „dzēsts”, personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta  



„dzēsts”,   kuram  pievienotā invalīda apliecības kopijā uzrādīts tās derīguma 
termiņš 27.08.2019. un personai piešķirtā otrā invaliditātes grupa. 

  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. 

Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada 
domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem saistošajiem noteikumiem Nr.2 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.1., dome 
atklāti balsojot ar ar 10 balsīm „par” (V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. 
Jomerts) NOLEMJ: 

 

1.1 Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu  
50 % apmērā  otrās grupas invalīdam  fiziskai personai, personas kods  
„dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta  „dzēsts”,  par nekustamā īpašuma “dzēsts” 
zemi  3.3  ha kopplatībā.   

 
2.  Mālpils novada domē 25.09.2012. saņemts iesniegums, reģ. 

Nr.369, no otrās grupas invalīdes ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu par nomāto pašvaldības zemi 2012.gadā un 2013.gadā.   
Iesniegumam pievienotas invalīda apliecību kopijas ar norādīto derīguma 
termiņu līdz 2017.gada 16.augustam. 

    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, kam ir 
tiesības saņemt nodokļa atvieglojumu, un atvieglojumu apmērs.   

 
Ņemot vērā fiziskas personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada 
domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem saistošajiem noteikumiem Nr.2 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, p.2.2.1.:  dome 
atklāti balsojot ar ar 10 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva,  
R. Jomerts) NOLEMJ: 
 
2.1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par 
2012.gadu un 2013.gadu otrās grupas invalīdei, personas kods „dzēsts”,  
deklarētā „dzēsts”  par nomāto nekustamā īpašuma „dzēsts”  zemi 1.04 ha 
platībā.  
  

 

 
10/12. 

Par saistošo noteikumu Nr.13 „ Par nodokļa atbalsta pasākuma 
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” apstiprināšanu. 

 
Izskatot saistošo noteikumu Nr. 13 „Par nodokļa atbalsta pasākuma 

piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” projektu, dome atklāti balsojot ar  
10 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika,  
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 



 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13 „Par nodokļa atbalsta pasākuma 
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” (Skatīt lietu Nr. 1-01.1). 
2. Lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu 
piemērot pieņem Mālpils novada domes nodokļu administrācija. 
 
 
 
13. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte E. Saleniece 

 
10/13. 

Par izmaiņām Mālpils profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu 
izcenojumos. 

 
 

Mālpils novada domē 13.09.2012. reģistrēts Mālpils profesionālās 
vidusskolas direktores Frančeskas Ģēveles iesniegums ar lūgumu, 
pamatojoties uz Mālpils Profesionālās vidusskolas 56. punktu, apstiprināt 
izmaiņas maksas pakalpojumu izcenojumos no 2012. gada 1. oktobra: 
 
 

Nr. 
p.k. 

Maksas pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums par 
mērvienību LVL 
(t.sk.PVN) 

1. Dienesta viesnīcas istabas 
īres maksa (grupai virs 50 
personām), izmantojot gultas 
veļu 

Diennaktī no 
vienas personas 

4.00 

2. Īres maksa par vienu 
dienesta viesnīcas istabas 
gultasvietu vienam 
izglītojamam 

1 mēnesis 6.00 

 
Dome atklāti balsojot ar 10 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva,  
R. Jomerts) NOLEMJ: 
 
Apstiprināt izmaiņas Mālpils profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu 
izcenojumos no 2012. gada 1. oktobra. 
 
 
14. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte E. Saleniece 
 

10/14. 
Par izglītības programmas akreditēšanu. 

 
Mālpils novada domē 13.09.2012. saņemts Mālpils profesionālās 

vidusskolas direktores iesniegums ar lūgumu akreditēt arodizglītības 
programmu Ēdināšanas pakalpojumi (trīs gadi) kods 3281102, 
piešķiramā kvalifikācija – Pavārs, jo Mālpils Profesionālā vidusskola īsteno 
akreditētu vidējās izglītības programmu Ēdināšanas pakalpojumi (četri gadi), 
kods 3381102, piešķiramā kvalifikācija Ēdināšanas pakalpojumu speciālists, 



akreditācijas lapa Nr. AP 1421, akreditācijas termiņš no 25.03.2012. – 
24.03.2018. 
 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) 
NOLEMJ: 
 
Akreditēt arodizglītības programmu Ēdināšanas pakalpojumi (trīs gadi) kods 
3281102, piešķiramā kvalifikācija – Pavārs. 
 
 
 
15. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte E. Saleniece 
 

10/15. 
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas saskaņošanu. 

 
Dome, izskatot iesniegtās iesniegtās izglītības iestāžu pedagogu 

tarifikācijas, pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija MK noteikumu Nr. 836 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9. punktu un atklāti balsojot ar 9 
balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika,  
M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 
 
1. Saskaņot: 

1.1. Mālpils vidusskolas pedagogu tarifikāciju (skatīt pielikumā). 
1.2. Sidgundas pamatskolas pedagogu tarifikāciju. (skatīt pielikumā). 
1.3. Mālpils internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju. (skatīt pielikumā). 
1.4. Mālpils profesionālās vidusskolas pedagogu tarifikāciju (skatīt 

pielikumā). 
1.5. Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju. (skatīt pielikumā). 
1.6. Pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” pedagogu tarifikāciju (skatīt 
pielikumā). 

 
 

16. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte E. Saleniece 
 

10/16. 
Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmām. 

 
Mālpils novada izglītības iestādēm izglītības programmu realizēšanai 

piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija ir 171403,00 LVL, t.sk. vispārizglītojošo 
programmu realizācijai 74052,00 LVL, interešu izglītības programmu 
realizēšanai piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija ir 4702,00 LVL, Mālpils 
internātpamatskolai piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija – 56526,00 LVL, 
Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 28926,00 LVL, pirmsskolas izglītības 
iestādei bērnu no piecu gadu vecuma apmācībai piešķirtā valsts budžeta 
mērķdotācija ir 7197,00 LVL. 

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, S. 
Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) 
NOLEMJ: 

 



1. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju starp novada izglītības iestādēm 
sekojoši: 

1.1. Mālpils vidusskolai – 19323,00 LVL/mēnesī 
1.2. Sidgundas pamatskolai – 5361,00 LVL/mēnesī 
1.3. Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 9642,00 LVL/mēnesī 
1.4. Mālpils PII „Māllēpīte” –2399,00 LVL/mēnesī 
1.5. Mālpils internātpamatskolai – 18842,00 LVL/mēnesī 

 
2. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu 
realizēšanai starp novada izglītības iestādēm sekojoši: 

2.1. Sidgundas pamatskolai – 140,00 LVL/mēnesī 
2.2. Mālpils vidusskolai – 695,00 LVL/mēnesī 
2.3. Mālpils internātpamatskolai – 311,00 LVL/mēnesī 
2.4. Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 422,00 LVL/mēnesī 

 
3. Piešķirt interešu izglītības programmu realizēšanai no pamatbudžeta 
novadu izglītības iestādēm sekojoši: 
 3.1. Sidgundas pamatskolai 104,00 LVL/mēnesī 
 3.2. Mālpils vidusskolai 51,00 LVL/mēnesī 
 3.3. Mālpils internātpamatskolai 228,00 LVL/mēnesī 
 3.4. Mālpils Profesionālajai vidusskolai 342,00 LVL/mēnesī 
 3.5. Mālpils PII „Māllēpīte” 187,00 LVL/mēnesī 
 
 
17. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte E. Saleniece 

 
 

10/17. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
2012.gada 10. septembrī tika nolikta Mālpils novada domei piederošā 

nekustamā īpašuma „Upeslīči” izsole par nosacīto (sākuma) cenu LVL 
40 000. Uz izsoli nepieteicās neviens pretendents. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 
31.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles 
sākumcenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu un ņemot 
vērā 10.09.2012. izsoles sēdes protokolu Nr.30, dome atklāti balsojot ar 9 
balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, M. 
Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 

 
Atzīt nekustamā īpašuma „Upeslīči”, kadastra Nr.8074 001 0323, kas atrodas 
Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes gabala 8,7ha platībā, lidlauka un 
palīgēkas, 2012.gada 10. septembra paredzēto rakstisko izsoli ar 
augšupejošu soli par nenotikušu.  

 
18. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte E. Saleniece 

 
10/18. 

Par finansiālu atbalstu sporta deju pārim. 

 
Mālpils novada domē 05.09.2012. saņemts E.S., „dzēsts”, iesniegums 

ar lūgumu rast iespēju atbalstīt sporta deju kluba „Zīle” pāri „dzēsts”, kā arī IK 



„SDK ZĪLE” vadītājas Ivetas Zīles iesniegums par finansiālu atbalstu 
perspektīvam sporta deju pārim, lai veicinātu pāra izaugsmi un veiksmīgus 
turpmākos rezultātus. Sporta deju kluba vadītāja savu lūgumu pamato ar to, 
ka pāris ir sasniedzis ievērības cienīgus rezultātus – gada laikā sasnieguši 
ievērības cienīgus rezultātus – uzsākot sezonu kā B2 E4 grupas dejotāji, 
pusgada laikā savāca maksimālo punktu skaitu, lai pārietu uz nākošo B2 E6 
grupu. Parasti punkti pārejai uz nākošo klasi tiek vākti visa gada ietvaros. 
Šogad pāris sporta deju sezonu uzsākuši jau kā D grupas dejotāji. Šādus 
panākumus bērnu grupā SDK „ZĪLE” uzrāda pirmoreiz.  

Lai pāris spētu parādīt sevi arī ārpus Latvijas, nepieciešami  1350,00 
LVL, ko sastāda : 

 deju apavi – 250,00 LVL,  

 dalība sacensībās Tallinā 2012. gada novembrī (viesnīca, ceļš, starti) 
500,00 LVL, 

 dalība sacensībās Mikolajkos, Polijā 2013. gada pavasarī (viesnīca, 
ceļš, starti) – 600,00 LVL. 

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) 
NOLEMJ: 
 
Finansiāli atbalstīt deju pāri, piešķirot atbalstu IK „SDK ZĪLE” 300,00 LVL 
apmērā no Atbalsta fonda, lai nodrošinātu sporta deju pārim „dzēsts” dalības 
maksu un transporta izdevumus sacensībām Tallinā 2012. gada novembrī. 

 
19. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte E. Saleniece 

 
 

10/19. 
Par finansiālu atbalstu grāmatas „Sibīrijas bērni” 2. sējuma tulkošanai 

angļu valodā. 

 
Mālpils novada domē 10.09.2012. saņemts komunistiskā terora upuru 

atbalsta un palīdzības fonda „Sibīrijas bērni” dibinātājas un valdes locekles 
Dzintras Gekas iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt grāmatas „Sibīrijas 
bērni” 2. sējuma tulkošanu angļu valodā, kā arī daļēji tipogrāfijas izdevumus. 
Projekta kopējās izmaksas ir 55 700,00 LVL, iztrūkstošā summa ir 19 125,00 
LVL.  

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris,  

V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva,  
R. Jomerts) NOLEMJ: 

 
Piešķirt komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fondam „Sibīrijas 
bērni” finansiālu atbalstu grāmatas  „Sibīrijas bērni” tulkošanai angļu valodā 
50,00 LVL apmērā. 
 
 
 
 
 

 



20. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte E. Saleniece 
 
 

10/20. 
Par sadarbības piedāvājumu ar laikrakstu ”Latvijas Avīze”. 

 
 
Mālpils novada domes oficiālajā e-pastā 10.09.2012. saņemts 

laikraksta „Latvijas Avīze” piedāvājums pašvaldībām veidot saimnieciski 
informatīvus ielikumus par uzņēmējdarbības vidi novados, kuros būtu ietverta 
informācija par novada saimniecisko dzīvi, pašvaldību sagatavotā informācija, 
uzņēmēju viedokļi par nozarēm un uzņēmumiem.  
Īpašs piedāvājums pašvaldībai publikācija 2/3 lpp. – 160,00 LVL + PVN.  

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris,  

V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva,  
R. Jomerts) NOLEMJ: 

 
Publicēt pašvaldības sagatavoto informāciju laikrakstā „Latvijas Avīze” 

par Mālpils novadu vienu reizi 2/3 lpp. par 160,00 LVL + PVN. 
 

21. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāti E. Saleniece, V. Mihelsons 
 
 

10/21. 
Par Mālpils novada domes 29.08.2012. lēmuma Nr. 9/10. „Par 18. 

novembra svinīgo pasākumu” papildināšanu. 

 
Pēc darba grupas ierosinājuma domei papildināt Latvijas Republikas 

proklamēšanas svinīgajā pasākumā 18.novembrī nominācijas ar vēl vienu 
punktu, dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris,  
S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) 
NOLEMJ: 
Papildināt Mālpils novada domes 29.08.2012. sēdes Nr. 9 lēmuma Nr. 9/10 
„Par 18. novembra svinīgo pasākumu” 1. punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

 
„1. Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgajā pasākumā 18.novembrī 
pasniegt atzinības rakstus un piemiņas balvas šādās nominācijās: 

1.1 Apkalpojošā sfēra un tirdzniecība 
1.2. Lauksaimnieciskā ražošana 
1.3. Rūpnieciskā ražošana 
1.4. Pašvaldības funkciju veikšana. 
1.5. Sabiedriskās organizācijas.” 

 
22. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāti E. Saleniece, V. Mihelsons 

 
10/22. 

Par izmaiņām Mālpils novada domes 29.02.2012. lēmumā  
Nr. 3/19. „Par vispārizglītošo izglītības iestāžu reorganizāciju”. 

 
Sakarā ar darbinieku maiņu Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldē, dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris,  



S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) 
NOLEMJ: 

 
Veikt izmaiņas Mālpils novada domes 29.02.2012. sēdes Nr. 3 lēmuma 3/19 
„Par vispārizglītošo izglītības iestāžu reorganizāciju” 2.7. punktā: 
 

1. izslēgt no darba grupas optimālai reorganizācijas modeļa izveidei 
sastāva Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārstāvi Ilzi 
Jodeli. 
 

2. Iekļaut darba grupas optimālai reorganizācijas modeļa izveidei sastāvā 
Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārstāvi Maiju Kokari.  

 
23. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāti E. Saleniece,  
V. Mihelsons. 

 
10/23. 

Par SIA „Baltic Tatry Skydiver” iesnieguma izskatīšanu. 

 
Mālpils novada domē 19.09.2012. saņemts SIA „Baltic Tatry Skydiver” 

valdes locekļa iesniegums ar piedāvājumu iegādāties Mālpils novada domei 
piederošo zemes gabalu „Upeslīči” (kadastra Nr. 8074 001 0323) par 
16 000,00 LVL, lai īpašumā attīstītu modernās izpletņlēkšanas un mazās 
aviācijas centru. 
 
Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris, S. Strausa,  
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 
 
1. Pieņemt zināšanai SIA „Baltic Tatry Skydiver” valdes locekļa piedāvājumu. 
2. Uzdot izpilddirektoram izvērtēt turpmāko nekustamā īpašuma „Upeslīči” 
izmantošanas racionālo lietderību. 

 
24. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāti E. Saleniece, V. Mihelsons 

 
10/24. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei. 

 
2012.gada 20. septembrī saņemts novada domes priekšsēdētāja 

vietnieces iesniegums (reģ.Nr.361), kurā lūgts piešķirt daļēju ikgadējo 
atvaļinājumu, dome pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas, Mālpils 
novada domes 2012.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par Mālpils 
novada domes budžetu 2012.gadam” pielikuma Nr.25 „Par Mālpils novada 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo 
garantiju noteikšanas noteikumi 2012.gadā” punkta 2.5 un 2.10.punktu, atklāti 
balsojot ar 7 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris, L. Amerika, M. Ārente, A. 
Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) un deputātei  S.Strausai saskaņā ar likumu 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā 
nepiedaloties, NOLEMJ: 
 



1. Piešķirt domes priekšsēdētājas vietniecei daļēju ikgadējo apmaksāto 
atvaļinājumu 14 kalendārās dienas - no 2012.gada 3. līdz 16.oktobrim par 
darba laiku no 2010.gada 30.decembra līdz 2011.gada 29.decembrim. 
 
2.Piešķirt pabalstu aizejot ikgadējā atvaļinājumā 25% no mēnešalgas. 

 
 
 

10/25. 
Par naudas balvas piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

 
Dome, pamatojoties uz izpilddirektora mutisko ierosinājumu un „Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 3.panta 
ceturto daļu un Mālpils novada domes 2012.gada 25.janvāra saistošo 
noteikumu Nr.2 „Par Mālpils novada domes budžetu 2012.gadam” pielikuma 
Nr.25 „Par Mālpils novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības un sociālo garantiju noteikšanas noteikumi 2012.gadā” 2.11.punktu, 
atklāti balsojot ar 10 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, S. 
Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. 
Jomerts) NOLEMJ: 
 
Pasniegt naudas balvu 200,00LVL (divi simti latu) novada domes 
priekšsēdētājam par būtisku ieguldījumu novada saimnieciskajā un 
sabiedriskajā attīstībā vairāk kā 25 gadu garumā un 60 gadu dzīves jubilejā.  

 
 

26. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāte E. Saleniece 
 
 

10/26. 
Par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta 

īstenošanā. 

 
Mālpils novada domē 24.09.2012. saņemta Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras vēstule par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas 
projekta īstenošanā, kurā informē, ka Latvijas - Šveices sadarbības 
programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (turpmāk – projekts) ietvaros Mālpils 
novada internātpamatskolas internāta ēkās ir paredzēts uzstādīt 
ugunsaizsardzības sistēmas. 

SIA „Būvuzraugi LV” eksperti ir veikuši izglītības iestādes apsekošanu, 
sagatavojuši tehnisko dokumentāciju, un ir aprēķinātas prognozējamās 
ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanas izmaksas par katru objektu. 

 Lai aģentūra varētu izsludināt centralizētu ugunsaizsardzības sistēmu 
iepirkumu, pašvaldībai ir jāapliecina dalība projektā, jāapliecina gatavība 
noslēgt līgumu ar aģentūru par projekta ieviešanu,  jāakceptē plānotās 
ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējās izmaksas, jāapņemas 
nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no ugunsaizsardzības sistēmu 
uzstādīšanas kopējām izmaksām, jāapliecina, ka pašvaldība veiks projekta 
rezultātu uzturēšanu saskaņā ar projekta nosacījumiem, kā arī jāpieņem 
lēmums pilnvarot aģentūru veikt ugunsaizsardzības sistēmu iepirkumu un 
slēgt iepirkuma līgumu pašvaldības vārdā. 



10% līdzfinansējuma nodrošinājums jāparedz  no 2013. gada budžeta.  
 
Ugunsaizsardzības sistēmas tiks uzstādītas šīs novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādes ēkās vai to daļās: 

 

Vispārējās izglītības iestādes 
nosaukums 

Sistēmas nosaukums 
Izmaksas, 
Ls ar PVN 

Mālpils internātpamatskola     

Internāts Nr.1 (1.-4. klase) 

Automātiskās ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēma 

13 953,95 
Automātiskā balss ugunsgrēka 

izziņošanas sistēma 

Izgaismotas izeju un evakuācijas 
kustības virzienu norādītājzīmes 

Internāts Nr.2 (5.-9. klase) 

Automātiskās ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēma 

14 714,03 
Automātiskā balss ugunsgrēka 

izziņošanas sistēma 

Izgaismotas izeju un evakuācijas 
kustības virzienu norādītājzīmes 

Internāts Nr.3 (2.stāvs  5.-
9.klase) 

Automātiskās ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēma 
6 699,11 

Izgaismotas izeju un evakuācijas 
kustības virzienu norādītājzīmes 

   
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par 

(V. Svikšs, L. Ligeris, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente,  
A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 

 
1. Atbalstīt  Mālpils internātpamatskolas dalību Latvijas -Šveices sadarbības 
programmas individuālā projektā "Atbalsts ugunsdzēsības pasākumiem 
pašvaldību  vispārējās  izglītības iestādēs": 
2. Apliecināt  gatavību noslēgt līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru 
par projekta ieviešanu; 
3. Akceptēt plānotās ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšanas kopējās izmaksas 
35367,09 LVL apmērā, t.i.: 
3.1.Internāts Nr.1 (1.-4.klase), Pils iela12, Mālpils, Mālpils novads, izmaksas 
13 953,95 LVL; 
3.2.Internāts Nr.2 (5.-9.klase), Pils iela 10,Mālpils, Mālpils novads, izmaksas 
14 714,03 LVL; 
3.3.Internāts Nr.3 (2.stāvs 5.-9.klase) Pils iela 7, Mālpils, Mālpils  novads, 
izmaksas  6699,11 LVL. 



 
4. Apliecināt, ka Mālpils novada dome veiks projekta rezultātu uzturēšanu 
saskaņā ar projekta nosacījumiem: 
4.1. segt  visus ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšanas  izdevumus  5 gadu  
periodā; 
4.2. nodrošināt, ka Mālpils internātpamatskolas ēkas, kurās projekta ietvaros 
tiks ierīkotas ugunsaizsardzības sistēmas paliks Mālpils novada domes 
īpašumā un sniegs izglītības vai sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem; 
4.3. iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā pārskatu par sistēmu 
ekspluatāciju saskaņā ar  pārskata  veidlapas  formu; 
 
5.  Nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no ugunsdzēsības sistēmu 
uzstādīšanas kopējām izmaksām,  t.i.  3536,71 LVL; 
 
6. Noteikt par Mālpils novada domes kontaktpersonu - Mālpils 
internātpamatskolas direktori F. Ģēveli. 
 
7. Pilnvarot Valsts reģionālās attīstības aģentūru veikt ugunsaizsardzības 
sistēmu iepirkuma līgumu Mālpils novada domes vārdā. 

 
 

10/27. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 18.06.2012. reģistrēts ( reģ. Nr.471 ) Valsts zemes 
dienesta Rīgas reģionālās nodaļas vēstule Nr.2-04-R/2677 ar sarakstu par 
zemes vienībām, kurām nav līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts 
zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas 
Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai 
uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta 
priekšapmaksa. Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 
25.panta pirmās daļas „(1) Juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme 
piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, 
ja:” ceturto punktu „4) līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes 
izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un 
zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un 
izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa” un otro daļu 
„2) Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta 
pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku 
apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. 
Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien 
zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja 
zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes 
nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.  
(21) Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona 
zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par 
attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par 
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 
2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, 



bet, ja lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita 
rezerves zemes fondā. Minēto lēmumu pieņemšana neattiecas uz zemi, kas 
ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības “Latvijas 
Hipotēku un zemes banka” personā. Rezerves zemes fonda izmantošanu 
regulē atsevišķs likums.”, likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9. 
panta „Vietējās pašvaldības domes (padomes) kompetence zemes lietošanas 
attiecību regulēšanā” pirmo punktu „pieņem lēmumus par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu;” un MK Noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās 
lauku apvidus zemes līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību” 3. punktu, dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. 
Jomerts), deputātam V. Mihelsonam, pamatojoties uz likumu „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties, 
NOLEMJ: 
 
1.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības V.M., personas kods 
„dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts”, uz nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 2,55 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0222, uz kuras atrodas viņam 
piederoša dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0222 001, 
šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0222 002, kūts ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0222 003, pagrabs ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0222 005 un pirts pagrabs ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0222 007. 
1.2. V.M., personas kods „dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts”, slēgt zemes nomas 
līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 2,55 ha kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 8074 003 0222, iznomāšanu zem viņam piederoša mājīpašuma.  
1.3. Zemes vienība 2,55 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0222 
       piekrīt Mālpils novada pašvaldībai. 
 
2.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības M.V., personas kods 
„dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts”, uz nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 7,58 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0263. 
2.2. Piedāvāt M.V., personas kods „dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts”, laika posmā 

līdz 2012. gada 30. decembrim slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils 
novada domi par zemes 7,58 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 
003 0263, nomu. 

2.3. Ja, laika posmā līdz 2012.gada 30. decembrim, netiks noslēgts zemes 
nomas līgums, M.V. zaudēs zemes nomas pirmtiesības uz nekustamā 
īpašuma „dzēsts” zemi 7,58 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 
0263 un zeme tiks ieskaitīta Valsts rezerves zemes fondā.  

 
3.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības J.S., personas kods 
„dzēsts”, dzīvojošai „dzēsts”, uz nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 0,122 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0607, uz kuras atrodas viņai 
piederoša dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0607 001, 
šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0607 002 un saimniecības ēka ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0607 004. 
3.2. J.S., personas kods „dzēsts”, dzīvojošai „dzēsts”, slēgt zemes nomas 
līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 0,122 ha kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 8074 003 0607, iznomāšanu zem viņai piederoša mājīpašuma.  
3.3. Zemes vienība 0,122 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0607 

piekrīt Mālpils novada pašvaldībai. 
 



4.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības R.R. mantiniekiem uz 
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 0,2619 ha kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 8074 003 0711, uz kuras atrodas viņiem piederoša dzīvojamā 
māja ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0711 001 un šķūnis ar pagrabu, 
kadastra apzīmējums 8074 003 0711 003. 
4.2. R.R. mantiniekiem, slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi 
par zemes 0,2619 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0711, 
iznomāšanu zem viņiem piederoša mājīpašuma.  
4.3. Zemes vienība 0,2619 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 

0711 piekrīt Mālpils novada pašvaldībai. 
 
5.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības J.M. mantiniekiem uz 
nekustamā īpašuma „dzēsts”, kadastra Nr.8074 005 0055, zemes vienību 4,0 
ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0056. 
5.2. Piedāvāt J.M. mantiniekiem, laika posmā līdz 2012. gada 30. decembrim, 

slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi par zemes 4,0 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0056, nomu. 

5.3. Ja, laika posmā līdz 2012.gada 30. decembrim, netiks noslēgts zemes 
nomas līgums, J.M. mantinieki zaudēs zemes nomas pirmtiesības uz 
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes vienību 4,0 ha kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 8074 005 0056 un zeme tiks ieskaitīta Valsts rezerves zemes 
fondā.  

 
6.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības A.M. mantiniekiem uz 
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 0,27 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 
8074 005 0394, uz kuras atrodas viņiem piederoša dzīvojamā māja ar adresi 
„dzēsts”, kadastra apzīmējums 8074 005 0394 004.  
6.2. A.M. mantiniekiem slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada domi 
par zemes 0,27 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0394, 
iznomāšanu zem viņiem piederoša mājīpašuma.  
6.3. Zemes vienība 0,27 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0394 

piekrīt Mālpils novada pašvaldībai. 
 
7.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības I.D., personas kods 
„dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts”, uz nekustamā īpašuma „dzēsts” zemi 6,0 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0244. 
7.2.Piedāvāt I.D., personas kods „dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts”, laika posmā 
līdz 2012. gada 30. decembrim slēgt zemes nomas līgumu ar Mālpils novada 
domi par zemes 6,0 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0244, 
nomu. 
7.3. Ja, laika posmā līdz 2012.gada 30. decembrim, netiks noslēgts zemes 

nomas līgums, I.D. zaudēs zemes nomas pirmtiesības uz nekustamā 
īpašuma „dzēsts” zemi 6,0 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 006 
0244 un zeme tiks ieskaitīta Valsts rezerves zemes fondā.  

 
28. jautājuma izskatīšanā nepiedalās deputāts V. Mihelsons 

 
10/28. 

Par paraksta tiesību noteikšanu 

 
25.09.2012. Mālpils novada domē saņemts Mālpils 

internātpamatskolas direktores F. Ģēveles iesniegums ar lūgumu piešķirt 



Mālpils internātpamatskolas atvērtajam kontam A/S „Swedbank” pirmās 
paraksta tiesības Mālpils internātpamatskolas direktorei Frančeskai Ģēvelei 
un otrās paraksta tiesības Mālpils internātpamatskolas galvenajai 
grāmatvedei Līgai Tučei.  

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris, S. Strausa, 
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, J. Lauva, R. Jomerts) 
NOLEMJ: 

1.Noteikt Mālpils internātpamatskolas atvērtajam kontam A/S 
„Swedbank”: 

1.1. pirmā paraksta tiesības Mālpils internātpamatskolas direktorei 
Frančeskai Ģēvelei, pers. kods. „dzēsts”; 

1.2. otrā paraksta tiesības Mālpils internātpamatskolas galvenajai 
grāmatvedei Līgai Tučei, pers. kods: „dzēsts”. 

 
 

10/29. 
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. 

 
Mālpils novada dome 26.09.2012. ir saņēmusi Z.K., personas kods 

„dzēsts”, deklarētā dzīves vieta „dzēsts”, faktiskā dzīves vieta „dzēsts”, 
iesniegumu, ar lūgumu noteikt sociālā dzīvokļa statusu viņa īrētajam 
dzīvoklim dzīvojamā mājā „Saulieši-S”, Sidgundā, Mālpils novadā. 

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, kas nosaka, ka 
sociālā dzīvokļa statusu nosaka attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to 
lēmumu, un, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā 
esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas un tās 
rakstveidā ir izteikušas vēlmi īrēt sociālo dzīvokli,  

 
Dome atklāti balsojot ar 10 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris,  

V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, 
J. Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 

 
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim dzīvojamā mājā ”Saulieši - 

S”, Sidgundā,  Mālpils novadā. 
2. P/a „Mālpils sociālais dienests” ar 01.10.2012. noslēgt jaunu – 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Z.K., personas kods „dzēsts” par sociālā 
dzīvokļa dzīvojamā mājā „Saulieši-S”, Sidgundā, Mālpils novadā, izīrēšanu. 

 
10/30. 

Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu. 

 
Dzīvojamā māja „Saulieši-S”, Sidgundā, Mālpils novadā, ir pašvaldības 

dzīvojamā māja, kurā ir seši atsevišķi dzīvokļi. Tie ir izīrēti sociāli 
mazaizsargātām, maznodrošinātām un trūcīgām personām. Pamatojoties uz 
īrnieku iesniegumiem, visiem dzīvokļiem ir piešķirts sociālā dzīvokļa statuss.  

 
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo, otro daļu, kas nosaka, ka sociālās 
dzīvojamās mājas statusu nosaka pašvaldības dome, pieņemot par to 
lēmumu,  

 



Dome atklāti balsojot ar 10 balsīm „par (V. Svikšs, L. Ligeris, V. 
Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante, J. 
Lauva, R. Jomerts) NOLEMJ: 

 
Noteikt sociālās dzīvojamās mājas statusu pašvaldības īpašumā 

esošai dzīvojamai mājai „Saulieši-S”, Sidgundā, Mālpils novadā. 
 
 
Sēdes vadītāja 
Domes priekšsēdētāja vietn.    S. Strausa 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja      S. Ozola 
 
02.10.2012. 
 


