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7/1. 
Par siltumapgādes turpmāko attīstību. 

 
Mālpils novada domē 20.06.2012. reģistrēts PSIA „Norma K” valdes locekļa 

Voldemāra Cērpa iesniegums (reģ. Nr. 253), kurā tiek informēts, ka š.g. 5.jūnijā beidzās 
PSIA „Norma K” izsludinātais atklātais konkurss „Par siltumenerģijas piegādi uzkarsēta 
ūdens veidā Mālpilī”. Konkurss noslēdzās bez rezultāta, jo netika saņemts neviens 
pretendenta pieteikums. 
            Ņemot vērā konkursa neveiksmīgo iznākumu, SIA „Norma K” ir izvērtējusi 
uzņēmuma tehniskās un finansiālās iespējas siltumapgādes nodrošināšanai Mālpils 
ciemā. 2013.gadā apritēs 20 gadi kopš ir uzstādīts un darbojas esošais Dānijā ražotais 
šķeldas katls. Kā rezerves variants avārijas gadījumam ir uzstādīta dīzeļdegvielas 
sprausla, kas nodrošina minimālo siltuma padevi avārijas situācijā. Uzskatam, ka 
esošais katls ir nolietojies un tam ir nepieciešams kapitālais remonts. Arī šinī vasarā tiks 
veikts tikai daļējs katla remonts, kas provizoriski izmaksās līdz 15 000 Ls. 
            Sakarā ar to, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir izsludinājusi 
Kohēzijas Fonda apakšaktivitāti „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas 
efektivitātes paaugstināšanai” 4.projektu iesniegumu atlases kārtu, SIA „Norma K”  lūdz 
domes atbalstu divu projektu sagatavošanai un ieviešanai. 
            Projektos paredzēts: 

 iegādāties 2 ( vai 1) jaunus apkures katlus ar kopējo jaudu 4-5 MW,  
 šķeldas noliktavas pārbūve, izveidojot „kustīgo grīdu” šķeldas padevei,  
 šķeldas  uzglabāšanas noliktavas izbūvi blakus katlu mājai, 
 renovēt siltumtrasi ~ 2,5 km garumā profesionālās vidusskolas rajonā. 

           Iespējamās projektu izmaksas 400 000 – 1 200 000 latu. ES atbalsts paredzēts 
40% apmērā. Precizētās projekta izmaksas būs pieejamas pēc skiču projektu izstrādes. 

 Sakarā ar to, ka PSIA  „ Norma K” šādi finanšu līdzekļi nav pieejami, lūdz  domi: 
 iespēju robežās, finansiāli piedalīties tehniski ekonomisko pamatojumu un skiču 

projektu izstrādē.  
 projekta apstiprināšanas gadījumā, Novada domes garantiju nepieciešamajiem 

kredītlīdzekļiem. 
 

Dome atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
1. Uzdot PSIA „Norma K” piedalīties un sagatavot dokumentāciju Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras Kohēzijas Fonda apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai” 4. projektu iesniegumu 
atlases kārtā par  
1.1. siltumtrases renovāciju apmēram 2500 metru garumā (profesionālās 
vidusskolas rajonā), vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā. 

2. Uzdot SIA „Norma K” valdes loceklim V. Cērpam jūlija sēdē ziņot par projektu 
pieteikumu sagatavošanas gaitu, sniedzot informāciju  par līgumiem par tehniski 
ekonomisko pamatojumu izstrādi un skiču projektu izstrādi (izpildītājs, izpildes 
termiņš, cena).  

3. Uzdot SIA „Norma K” valdes loceklim turpināt meklēt vislētāko un ilgtermiņā 
ekonomiskāko risinājumu siltumavota attīstībai. 
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7/2. 
Par līgumsaistību izpildi ar SIA „First Malpils Power”. 

 
Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī – Dome) konstatē, ka SIA „First Malpils 

Power” (FMP) vairāku gadu garumā nav izpildījusi ar 30.05.2008. Zemes gabala nomas 
līgumu uzņemtās saistības. Sākotnējais koģenerācijas stacijas izbūves termiņš bija 
2008.gada 31.decembris. Dome līdz pat 2011.gada 4.martam vēl bija gatava pie 
zināmiem nosacījumiem atsaukt paziņojumu par līguma izbeigšanu un pagarināt Zemes 
gabala nomas līguma termiņu līdz 2011.gada 1.septembrim (ar koģenerācijas stacijas 
izbūves termiņu 2012.gada 1.septembris). Diemžēl Domes piedāvājums netika 
atbalstīts, tāpēc Dome bija spiesta meklēt citus siltumenerģijas attīstības risinājumus. 

Dome atzīst, ka visas līgumattiecības par zemes gabala nomu un pagaidu 
apkures katla uzstādīšanu domei bija ar SIA „First Malpils Power”, tāpēc tikai SIA „First 
Malpils Power” ir atbildīga par līguma izpildi un Domei nodarīto zaudējumu segšanu. 
Pagaidu apkures katla saglabāšana pie sporta kompleksa ir SIA „First Malpils Power” 
pienākums, jo 2009.gada 11.martā SIA „First Malpils Power” to uzstādīja, lai kaut daļēji 
kompensētu Zemes gabala nomas līguma neizpildi. 

Mālpils novada dome ar 2011.gada 23.februāra lēmumu Nr. 2/1 Par First Malpils 
Power iesnieguma izskatīšanu izteica gatavību atsaukt paziņojumu par Līguma 
izbeigšanu un pagarināt Līguma termiņu līdz 2011.gada 1.septembrim, ja SIA „First 
Malpils Power” līdz 2011.gada 4.martam samaksā nokavējuma naudu Ls 32 400,- 
apmērā. Diemžēl atbilde uz šo mūsu piedāvājumu nav saņemta. 

Pēc mēneša - ar Domes 2011.gada 23.marta lēmumu Nr. 3/4 Par SIA „First 
Malpils Power” tika izteikts piedāvājums un Dome aicināja SIA „First Malpils Power” 
vienoties par nokavējuma naudas un nomas maksas parāda aizstāšanu ar esošā 
pagaidu apkures katla saglabāšanu pie Mālpils sporta kompleksa, nododot to Mālpils 
novada domes īpašumā. Respektīvi, FMP nodod Domei apkures katlu un Dome atbrīvo 
FMP no nokavējuma naudas samaksas, kas aprēķināta saskaņā ar Līguma 8.5.punku. 
Arī uz šo Domes piedāvājumu līdz pat šim brīdim atbilde nav saņemta. 

Kopš 2011.gada oktobra mēneša apkures katls siltumenerģijas ražošanai nav 
izmantots. Dome konstatē, ka par SIA „First Malpils Power” piedāvāto cenu Domei, 
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nav iespējams esošo pagaidu 
apkures katlu ne atpirkt, ne nomāt. Ievērojot lietderības apsvērumus, Dome 
noskaidrojusi, ka līdzvērtīgu katlu iespējams iegādāties pat zem Ls 10 000,- vērtības, ko 
Dome veicot budžeta grozījumus ir uzdevusi sporta kompleksa vadībai arī izdarīt. 

Dome ir gatava atbrīvot FMP no nokavējuma naudas samaksas, ja pagaidu katls 
tiek nodots Domes īpašumā. 

 Dome bija uzdevusi SIA „Norma K” organizēt konkursu par lētākās 
siltumenerģijas iepirkšanu. Ņemot vērā SIA „First Malpils Power” ieinteresētību Mālpils 
siltumsaimniecības attīstībā, Dome ir neizpratnē, ka konkursā nepiedalījās neviena 
kompānija.  Līdz ar to ir jālemj par līgumsaistību neizpildes kompensācijām, ņemot vērā, 
ka SIA „First Malpils Power” juridiskajā adresē neatrodas un tam Latvijas Republikā 
nekādu īpašumu nepieder. Par prasības pieteikumu tiesā par 41000 LVL piedziņu ir 
jāmaksā Valsts nodeva aptuveni 750 LVL. 
 

Dome, noklausoties SIA „First Malpils Power” valdes locekļa E.Kalviņa mutisko 
ziņojumu un izvērtējot sagatavoto prezentāciju par Mālpils siltumavota attīstību, atklāti 
balsojot ar 11 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Ieteikt SIA „First Malpils Power” uzsākt sarunas ar SIA „Norma K” par siltumavota 

attīstību. 
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No 3.jautājuma sēdē nepiedalās deputāte Māra Ārente. 
 
 

 
7/3.  

Par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. galīgo redakciju. 
 

Saskaņā ar 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi”, 45.punkta nosacījumiem, no š. g. 29. maija līdz 
19.jūnijam institūcijām, kuras sniedza nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādāšana  
bija iespēja  sniegt atsauksmi par izstrādāto Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024. gadam  gala redakciju. Laika posmā no 29. maija līdz 19. jūnijam novada domē 
tika saņemtas šādu institūciju atsauksmes: 

 Ogres novada pašvaldība (reģ. novada domē ar Nr. 459) 
 SIA „LMT” (reģ. novada domē ar Nr. 464) 
 A/S „LVM” ” (reģ. novada domē ar Nr.467) 
 Valsts Vides dienesta Lielrīgas Reģionālā vides pārvalde (reģ. novada domē ar 

Nr.478) 
 VSAI „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (reģ. novada domē ar 

Nr.484) 
 VAS Latvijas Dzelzceļš(reģ. novada domē ar Nr.493) 
 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija(reģ. novada domē ar Nr.497) 
 

Un privātpersonu un juridisko personu atsauksmes: 
 J.M. (reģ. novada domē ar Nr.211 un 212) 
 SIA „Mālpils Agro” (reģ. novada domē ar Nr.472) 
 

J.M. - vēlas mainīt plānoto atļauto izmantošanu uz derīgo izrakteņu ieguves teritoriju 
nek. īpašumos „Apogi” un „Tomiņi”.  
Nekustamais īpašums „Apogi” pieder S.M. un atrodas „Rūķīšu kapu” aizsargjoslā 
(300m), zemes gabalam noteikta autoceļa Sidgunda – Ropaži aizsargjosla (30m) un 
dzelzceļa 100m aizsargjosla.  
„Tomiņi” īpašnieka A.K. iesniegtā pilnvara derīga nekustamā īpašuma ierakstīšanai 
zemesgrāmatā, līdz ar to iesniegums netiks skatīts. 

 
SIA „LMT” uzskata, ka izstrādātājā Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012-2024. 
gadam gala redakcijā nav iekļauti -prasības apgrūtinājumu veikšanai, zemes vienību 
sadalīšanas noteikumi, teritoriju atļautā izmantošana.  
Iekļauts 5.2.1 Visās teritorijās atļauts: izvietot inženiertehniskās būves un 
inženierkomunikāciju apgādes tīklus un objektus, atbilstoši teritorijas plānojuma, 
detālplānojuma, zemes ierīcības projekta un šo TIAN prasībām un saskaņā ar 
pašvaldībā akceptētu tehnisko projektu; 
 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija lūdz TIAN iekļaut šādus 
precizējumus: 
9.3.1. sadaļas 1. punkts rakstāms šādā redakcijā: „Jebkura veida rakšanas darbi 500m 
aizsargjoslā ap kultūras pieminekļiem veicami tikai ar VKPAI atļauju” 
9.3.1. sadaļa papildināma ar šādu punktu: „Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav 
plānojuma jaunu objektu būvniecība un citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti 
darbi, t.i. karjeru saimniecības attīstība, dīķu rakšana, jaunu ceļu un inženiertehnisko 
komunikāciju izbūve, kā arī teritorijas apmežošana” 
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VAS Latvijas Dzelzceļš- norāda, ka dzelzceļa zemes nodalījuma joslai ir noteiktas 
dažādas izmantošanas teritorijas (DA) un (TI) 
 
SIA „Mālpils Agro” 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.panta 2.punkts nosaka pēctecības principu un 
precīzs tā teksts ir — jaunus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā, 
izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi, 
bet ietekmes uz vidi novērtējumi neietilpst attīstības plānošanas dokumentu sastāvā. 
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta (1) nosaka – „Izšķir šādus attīstības 
plānošanas dokumentu veidus: politikas plānošanas dokumenti, institūciju vadības 
dokumenti un teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 20.panta nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir šādi savstarpēji saskaņoti 
attīstības plānošanas dokumenti: 1) vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija; 2) vietējās pašvaldības attīstības programma; 3) vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojums; 4) lokālplānojumi; 5) detālplānojumi; 6) tematiskie plānojumi”. Šajā 
sarakstā nav minēti ietekmes uz vidi novērtējumi. 
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 13.panta (1) punkts nosaka, ka Attīstības 
plānošanas dokuments stājas spēkā vienlaikus ar tiesību aktu, ar kuru tas apstiprināts. 
Mālpils novadā spēkā aizstrādājot teritorijas plānojumu ir divi attīstības plānošanas 
dokumenti Mālpils novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam un Mālpils novada 
teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam un vairāki detālplānojumi.  
Abi šie dokumenti ir ievērtēti izstrādājot Mālpils novada teritorijas plānojumā 2012.-
2024.gadam ( turpmāk tekstā Teritorijas plānojums), kurā pēctecība ir ievērota. 
Likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” teikts, ka ietekmes uz vidi novērtējums 
(turpmāk arī — ietekmes novērtējums) ir procedūra, kas veicama šajā likumā 
noteiktajā kārtībā, lai novērtētu paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta 
īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas 
ietekmes novēršanai vai samazināšanai vai aizliegtu paredzētās darbības uzsākšanu 
normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpumu gadījumos un nav uzskatāms par 
spēkā esošu attīstības plānošanas dokumentu. Tomēr izstrādājot Mālpils novada 
teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam tika ņemts vērā Mālpils pašvaldības domes 
lēmums par konceptuālu piekrišanu intensīvās cūku audzēšanas kompleksa būvniecībai 
(23.03.2011.sēdes prot.Nr.3/1) un ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanai –
piedāvātajām trīs vietām.  
 SIA „Mālpils Agro” 02.03.2012. ir uzsākusi ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūru Mālpils novada nekustamais īpašums “Klūgas – Grūbas” (kadastra Nr.8074 
001 0225, platība ~ 70 ha) cūku intensīvās audzēšanas ferma, kā vienai no iespējamām 
vietām. Mālpils novada dome izvērtēs piedāvāto vietu ietekmes uz vidi novērtējumus un 
izteiks savu viedokli par būvniecības ieceri. Ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana  
nedod tiesības uz garantētu būvniecības ieceres realizāciju, jo tas neatbilst ietekmes uz 
vidi būtībai, jo ietekmes novērtējums var arī  aizliegt konkrētu darbību, tāpēc iekļaut 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.7.punktā prasību, ka iespējams 
realizēt  uzsāktus ietekmes uz vidi novērtējumus ir neiespējami un normatīviem aktiem 
neatbilstoši. Šis nav arī sagatavots un apspriests ietekmes uz vidi novērtējums. 

Izvērtējot līdzšinējo plānošanas praksi un iepazīstoties ar citu pašvaldību 
(Strenču novada TIAN 3161.p., Burtnieku novada 920.p.27apakšpunts, u.c.) 
plānošanas dokumentiem, redzam, ka spēkā esošajos vai izstrādes stadijā esošajos 
teritorijas attīstības dokumentos arī ir minēti konkrētie attālumi līdz lopkopības fermām. 
Teritorijas plānojuma risinājumi nenoliedz plānotā cūku audzēšanas kompleksa 
izvietošanas iespēju, bet paredz arī sabiedrības intereses uz pievilcīgu dzīves vidi 
ievērojot Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.panta 3) punktu par vienlīdzīgu 
iespēju princips — nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības intereses  
tiek vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt attiecīgās teritorijas ilgtspējīgu attīstību. 
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Teritorijas plānojumā netika gatavoti arī jauni Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi, bet papildināti un precizēti šobrīd spēkā esošie Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī papildināts esošais Paskaidrojuma raksts tā 
visai būtiski ievērojot pēctecības principu. 

MK noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
nosaka, ka vietējā pašvaldība teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos var noteikt gadījumus, kad nepieciešams izstrādāt detālplānojumu 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meža zemes vai virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslas apbūvei. 

Apbūves noteikumu 7.3.punkts nenosaka aizsargjoslu, bet attālumu līdz fermai 
atkarībā no ietekmes uz vidi noteiktās ietekmes specifiskas aizsargzonas vai 
aizsargjoslas, kā tas notiek ietekmes uz vidi novērtējuma praksē un šis attālums var būt 
lielāks nekā Apbūves noteikumos noteikts un to var arī neparedzēt Aizsargjoslu likums.  
 
Apbūves noteikumi ir noteikuši apgrūtinājumu attālumu līdz fermai no dzīvojamās 
apbūves, līdz ar to Būvvalde ir tiesīga lūgt saskaņot būvniecības ieceri Apbūves 
noteikumos noteiktā kārtībā saskaņā ar 4.9. apakšnodaļu: „Skaņojumu uz zemes 
vienības detālplānojuma, zemes ierīcības projekta vai būvprojekta ģenplāna lapas var 
aizstāt ar līgumu, vienošanos par šo apgrūtinājumu, kas reģistrēts Zemesgrāmatā vai 
noteiktā kārtībā sastādīts nostiprinājuma lūgums par apgrūtinājuma reģistrāciju 
Zemesgrāmatā līdz konkrētam termiņam vai ēkas nodošanai ekspluatācijā. Būvvalde un 
dome neatbild par gadījumiem, ja apgrūtinājums netiek ierakstīts Zemesgrāmatā. Šajā 
gadījumā tiek uzskatīts, ka skaņojuma nav, ar no tā izrietošām juridiskām sekām”.  
 
Šajā gadījumā katrs ietekmes zonā esošā īpašuma īpašnieks būs informēts par 
būvniecību un iespējamo ietekmi, ko viņš arī ir tiesīgs prasīt un zināt. 
Ar attālumu noteikšanu netiek ierobežotas iespējas celt intensīvās cūku nobarošanas 
kompleksu tuvāk par noteiktajiem 1500m, bet ir nodrošinātas tiesības tuvākajiem 
īpašniekiem zināt informāciju par notiekošo un iespējamo ietekmi uz viņam piederošu  
īpašumu. 
Pašvaldība šajā gadījumā nodrošina abpusējas intereses – uzņēmējiem veikt 
būvniecību attīstot novada ekonomiku un iedzīvotājiem nodrošināt labvēlīgus un viņu 
prasībām atbilstošus dzīves apstākļus. 
Ņemot vērā rūpīgo apbūves noteikumu analīzi, atsevišķu punktu nosacījumi 
redakcionāli tiks precizēti, lai nepārprotami būtu saprotama pašvaldības iecere. 
                           

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

Tā kā nav saņemtas visu institūciju atsauksmes par izstrādāto Mālpils novada 
teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam gala redakciju, lēmumu nepieņemt. 
 
 

 
7/4. 

Par 5-6 gadīgo bērnu pavadīšanu skolēnu autobusā. 
 

Izskatot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītājas 
M.Čelnovas 13.06.2012. iesniegumu (reģ.nr.233.) par 5-6 gadīgo bērnu pārvadāšanu 
skolēnu autobusā, dome konstatē, ka atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas  
14.punktam Mālpils pašvaldība ir nodrošinājusi  transportu (skolēnu autobusu) 
izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā tiem bērniem, kuriem 
nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Saskaņā ar  MK noteikumu Nr.571 „ 
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Ceļu satiksmes noteikumi”  199.punktu, pārvadājot bērnu grupas, autobusā jāatrodas 
vismaz vienam pieaugušajam pavadonim.  

 Lai arī Bērnu tiesību aizsardzības likuma  24.panta sestā daļa paredz, ka vecāku 
pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne 
jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes, līdz šim vecāki nav vienojušies, kuras būs tās 
personas, kas bērnus pavadīs uz mācību iestādēm. Iepriekšējā mācību gadā pavadoņa 
pienākumus sabiedriskā kārtā veica pirmsskolas iestādes darbinieces. 

 Ņemot vērā augstākminēto, izvērtējot skolēnu autobusa ietilpību un 
maršrutus, un pamatojoties uz „Izglītības likuma”  17.panta trešās daļas  14.punktu. 
likuma “Par pašvaldībām “ 21.panta pirmās daļas 13. punktu,  dome ar 10 balsīm „par” 
NOLEMJ: 

 
1. Ar 2012.gada 1.septembri izveidot Mālpils novada pirmsskolas mācību iestādē  

„Māllēpīte”  jaunu amata vienību – bērnu pavadonis skolēnu autobusā. 
2. Papildināt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.2 „Par Mālpils novada 

domes budžetu 2012.gadam” Pielikumu Nr.21  ar punktu Nr.9. 
 
Papildinājums Pielikumam Nr.21 
 

 

Nr.
p.k. 

Amata 
nosaukums 

Slo- 
dze 

Saimes 
(apakšsaimes) 
nosaukums 

Līme-
nis 

Mēneš 
algu 
 grupa 

Atal-
gojums 
2012. 
gadā 

Piezī 
mes 

9. Bērnu 
pavadonis 
skolēnu 
autobusā 

Stundu 
likme 

13.Fiziskais un 
kvalificētais 
darbs 

I B II 1,28Ls/h max. 
Iespēj
amā 
270,- 

3. Uzdot  pirmsskolas izglītības iestādes „ Māllēpīte” vadītājai  organizēt amata 
apraksta izstrādi, izraudzīties atbilstošu amata kandidātu un slēgt darba līgumu. 

4. Uzdot izpilddirektoram līdz 01.09.2012. nodrošināt Skolēnu autobusu 
izmantošanas noteikumu izstrādi. 
 

 
 

7/5. 
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 

 
Mālpils novada domē 2012. gada 17. maijā reģistrēts SIA „Zviedrijas mežu fondi” 

iesniegums, kurā viņi lūdz pašvaldības piekrišanu sadalīt nekustamo īpašumu 
„Punduri”, atdalot četras zemes vienības.  

  Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2009. gada 03.novembra MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija MK noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, 
11.12.2007. MK noteikumiem Nr. 86 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi un 
2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu, dome atklāti 
balsojot ar 10 balsīm „par” NOLEMJ: 
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1. Atļaut sadalīt SIA „Zviedrijas mežu fondi”, nekustamo īpašumu „Punduri”, 
kadastra numurs 8074 003 0148, atdalot atsevišķi zemes vienību 16,7 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0148 ,atsevišķi zemes vienību 14,8 
ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0150, atsevišķi zemes vienību 5,6 
platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0073, un atsevišķi zemes vienību 
22,7 platībā, kadastra apzīmējums 8074003 0149   

2. Atdalītajai zemes vienībai 11,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 
0148 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101 un 5,5 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods – 1003 

3. Atdalītajai zemes vienībai 16,7 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 
0148  piešķirt nosaukumu „Vecpunduri”, Mālpils novads. 

4. Atdalītajai zemes vienībai 14,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 
0150 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101  

5. Atdalītajai zemes vienībai 14,8 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 
0150 piešķirt nosaukumu „Mežpunduri”, Mālpils novads. 

6. Atdalītajai zemes vienībai 5,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 
0073 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101  

7. Atdalītajai zemes vienībai 5,6 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 
0073 piešķirt nosaukumu „Jaunpunduri”, Mālpils novads. 

8. Atdalītajai zemes vienībai 22,10 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 
0149 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101 un 0,6 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods – 1003 

9. Atdalītajai zemes vienībai 22,7 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 
0149piešķirt nosaukumu „Punduri”, Mālpils novads 

 
 
No 6.jautājuma sēdē nepiedalās deputāts Andris Apsītis. 

 
 
 

7/6. 
Par adreses piešķiršanu 

 
1. Mālpils novada domē 2012. gada 20. jūnijā reģistrēts (reģ. Nr.252) 

iesniegums, kurā lūdz piešķirt adresi zemes īpašumam ar kadastra Nr.8074 006 0283, 
pamatojoties uz MK 2009. gada 03. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi”,  

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
1.1. Zemes vienībai ar kadastra Nr.8074 006 0283, un uz tās uzbūvētajām ēkām 
piešķirt adresi „Kokneši”, Mālpils novads, LV-2152. 

 

2. Mālpils novada domē 2012. gada 27. jūnijā reģistrēts (reģ. Nr.270) 
iesniegums, kurā lūdz piešķirt adresi ēkām ar kadastra Nr.8074 003 0148 028 un 8074 
003 0148 027, kas atrodas uz zemes vienības „Punduri” ar kadastra apzīmējumu 8074 
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003 0148 uz MK 2009. gada 03. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 
noteikumi”,  

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
2.1. Ēkām ar kadastra Nr.8074 003 0148 028 un 8074 003 0148 027, kas atrodas uz 
zemes vienības „Punduri” ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0148  piešķirt adresi 
„Rutki”, Mālpils novads, LV-2152. 
 

 
7/7. 

Par zemes gabala patapinājuma līguma apstiprināšanu. 
 

Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums (reģ. Nr.215) no biedrības „Mālpils 
zivīm” valdes priekšsēdētāja, kurā viņš lūdz pašvaldību iznomāt daļu no Mālpils novada 
domes īpašumā esošās zemes „Mālpils kapi”, lai Eiropas Savienības Eiropas 
Zivsaimniecības fonda projektu iesniegumu konkursam pasākuma „Teritoriju attīstības 
stratēģiju īstenošana” aktivitātēs gatavotu pieteikumu projektam, kura realizācijas 
gadījumā tiktu izveidota tūrisma gājēju taka pa Mergupes kreiso krastu sākot no 
Mergupes tilta (pie kapiem) un beidzot ar atpūtas vietu pretī „Skulmēm”. 

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
Apstiprināt 31.05.2012. zemes gabala patapinājuma līgumu starp Mālpils novada 

domi un biedrību „Mālpils zivīm”, reģ. Nr. 40008107281, par daļas no Mālpils novada 
domei piederošā nekustamā īpašuma „Mālpils kapsēta”, zemes kadastra Nr. 8074 003 
0819, nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

 
 

 
7/8. 

Par telpu patapinājuma līguma apstiprināšanu 
 
 

Tiek gatavots biedrības „Mālpils tautskola” projekts „Mūžizglītības klases 
iekārtošana” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 
2.1.1.rīcībā: Atbalsts iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai. 
Rīcības mērķis: Aprīkojuma un iekārtu iegāde, telpu piemērošana vai jaunu izveidošana 
un aprīkošana. Finansējums ir pieejams apmācību, sevis pilnveidošanas un citu brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu nodrošināšanai ar to realizēšanai nepieciešamo 
infrastruktūru un aprīkojumu (piemēram: demonstrēšanas iekārtu, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un pasākuma telpu 
izveide un labiekārtošana). 
Projektā paredzēts iekārtot un aprīkot mūžizglītības nodarbību telpu novada domes 
administrācijas ēkas 2.stāvā. 
Projekta nepieciešamība: Mūžizglītības pasākumiem līdz šim tika izmantotas telpas 
dažādās novada domes ēkās. Pieaugot izglītības projektu skaitam un apjomam,  
biedrības rīkotie kursi un semināri  bieži vien traucē novada iestāžu, sevišķi kultūras 
centra,  pamatfunkciju veikšanu.  Ir nepieciešama arī stacionāra demonstrēšanas 
tehnika, kas atrastos konkrētā telpā,  nevis tiktu uzstādīta katrā nodarbību reizē. 
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Tādēļ ir nepieciešama atsevišķa telpa, kas tiktu izmantota tikai pieaugušo izglītības 
pasākumiem.  
 

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
   

Apstiprināt 12.06.2012. telpu patapinājuma līgumu starp Mālpils novada domi un 
biedrību „Mālpils tautskola” par Mālpils novada domei piederošās nekustamā īpašuma 
telpas Nr.7, 28,33 m2 kopplatībā, kas atrodas Mālpils novada domes administratīvās 
ēkas 2. stāvā, pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā. 

 
 

 
7/9. 

Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi 
 2012.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 

 „Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”” apstiprināšanu. 
 

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu Nr.11 projektu, dome atklāti balsojot ar 9 
balsīm „par” NOLEMJ: 
 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi 2012. gada 25. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu””. 

 
 

7/10. 
Par PSIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanu 

 
Mālpils novada domē (turpmāk tekstā – Dome) 2012.gada 19.jūnijā saņemts 

pašvaldības SIA „Norma K”, vienotais reģistrācijas Nr. LV 40003312216, juridiskā 
adrese Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, valdes locekļa V.Cērpa iesniegums 
(reģ. Nr. 250) ar lūgumu palielināt kapitālsabiedrības pamatkapitālu par LVL 21 000,- 
 Dome konstatē, ka ar Mālpils pagasta padomes 2005.gada 21.decembra 
lēmumu Nr. 25/4 Par materiālo vērtību nodošanu SIA „Norma K” statūtkapitālā Mālpils 
pagasta padome nolēma no 2006.gada 2.janvāra nodot pašvaldības SIA ‘Norma K” 
statūtkapitālā pamatlīdzekļus un mazvērtīgo inventāru par kopējo summu Ls 5149,01, 
kā arī palielināt uzņēmuma statūtkapitālu par attiecīgo summu – Ls 5149,01. Dome 
konstatē, ka līdz šim brīdim iepriekš minētais lēmums nav izpildīts, jo nav izdarīti 
attiecīgi grozījumi statūtos.  
 Pašvaldības SIA „Norma K” ir veikusi 2005.gadā nodoto pamatlīdzekļu – 
kustamās mantas - pārvērtēšanu, ko apliecina sertificēta vērtētāja AS „BDO”, 
reģistrācijas Nr. 40003035771, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 19, Rīga, 
2012.gada 31.maijā izsniegtais kustamo pamatlīdzekļu novērtējums. Eksperti secina, ka 
kustamās mantas tirgus vērtība varētu būt LVL 21 000,-. 

Lai izpildītu 2005.gada 21.decembra lēmumu Nr. 25/4 un ņemot vērā, ka Mālpils 
novada dome ir Mālpils pagasta padomes tiesību un saistību pārņēmēja, 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 
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izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot jaunu daļu skaitu; 
48.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības 
pieņemt lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu; 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 
2.punktu, 77.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 48.panta pirmās daļas 7. 
un 9.punktu, Komerclikuma 152.pantu, 196.pantu, 197.pantu un 198.pantu, kā arī 
ņemot vērā mantiskā ieguldījuma sertificēta vērtētāja AS „BDO” 2012.gada 31.maijā 
izsniegto atzinumu par kustamo pamatlīdzekļu novērtējumu, dome atklāti balsojot ar 9 
balsīm „par” NOLEMJ: 
  
1. Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” (reģistrācijas numurs 40003312216) 

pamatkapitālu par LVL 21 000,- divdesmit viens tūkstotis Latvijas valsts lati), Mālpils 
novada domei izdarot mantisko ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot 
attiecīgu kapitāla daļu skaitu. (materiālo vērtību saraksts pielikums Nr.3). 

2. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu LVL 750 368,- (septiņi simti 
piecdesmit tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi Latvijas valsts lati) apmērā, kas 
sadalīts 750 368 daļās. 

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

4. Izdarīt izmaiņas pašvaldības SIA „Norma K” Statūtu 2.nodaļas 2.1. un 2.2.punktā, 
izsakot tos šādā redakcijā: 
„2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 750368,0 (septiņi simti piecdesmit tūkstoši 
trīs simti sešdesmit astoņi Latvijas valsts lati) apmērā. 
2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 750368 (septiņi simti piecdesmit tūkstoši trīs 
simti sešdesmit astoņās) daļās. Katras daļas vērtība ir 1 (viens) lats.” 

5. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” statūtu jauno redakciju (Pielikums Nr. 2). 
6. Pilnvarot pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekli Voldemāru Cērpu, personas 

kods 290971 – 12307, nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar 
nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un tā 
informēšanu par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla izmaiņām un 
grozījumiem Statūtos. 

8. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam nodrošināt pieteikuma par 
pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrēšanu 
komercreģistra iestādē līdz 2012.gada 31.jūlijam. 

9. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam 2012.gada augusta Domes 
sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma izpildi. 

 
 
 

7/11. 
Par Mālpils novada pašvaldības 2011. gada 

 publiskā pārskata apstiprināšanu. 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 1994.gada 24.marta „Likuma par budžetu 
un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21., 
72.pantu un 2010.gada 5.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par 
gada publiskajiem pārskatiem”, dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1.  Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu.  
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2. Mālpils novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu viena mēneša laikā 
iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai mājas 
lapā www.varam.gov.lv.  

3. Mālpils novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata pilnu tekstu mēneša laikā 
pēc apstiprināšanas publicēt Mālpils novada Domes mājas lapā www.malpils.lv.  

4. Mālpils novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata pilnu tekstu nodot Mālpils 
novada bibliotēkai. 

 
 

 
7/12. 

Par  nekustamā īpašuma iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu. 
 

Mālpils novada domē ir saņemts SIA „I-nets” iesniegums (reģ. Nr. 206), kurā tiek 
lūgts iznomāt vietu telekomunikāciju tornī antenu izvietošanai, lai varētu sniegt interneta 
pakalpojumus Mālpils un tās apkārtnes iedzīvotājiem.  

Dome konstatē, ka Mālpils televīzijas tornī ir iznomāta vieta antenu izvietošanai 
SIA „Latvijas Mobilais Telefons”. Līgums noslēgts 2002.gadā, un ir spēkā līdz 
2012.gada 31.maijam.  Noteiktā nomas maksa 100 LVL mēnesī (bez PVN).  Līgumā ir  
ietverts noteikums, kas  paredz, ka Mālpils novada domei ir tiesības nodot lietošanā  
torņa atsevišķas daļas, kuras nelieto SIA “LMT”  trešajām personām, ja jaunā Nomnieka  
uzstādītās iekārtas neradīs  traucējumus esošā Nomnieka iekārtām, ko apliecinās  
iekārtu savietojamības  rakstisks sakaņojums. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  14.punkta a) 
apakšpunktu, Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1. Nodot nomas lietošanā uz pieciem gadiem SIA „I-nets” Mālpils pašvaldībai 

piederošā Televīzijas torņa (kadastra apz. 8074 003 0330 001, kas atrodas  
Sniedzes ielā 4, Mālpilī) daļu – vietu  antenu izvietošanai interneta pakalpojumu 
sniegšanas vajadzībām, pie noteikuma, ja  SIA „I-nets” iesniedz Mālpils novada 
domē rakstisku saskaņojumu ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons”  par iekārtu 
savietojamību. 

2. Noteikt nomas maksu -  30LVL/ mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. 
3. Uzdot izpilddirektoram slēgt Nomas līgumu. 

 
7/13. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.  
 

  Mālpils novada domē 06.06.2012. saņemts iesniegums no otrās grupas 
invalīda, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. 

  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 apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.1.:  

 Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
  

Piešķirt 2012.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu sākot ar jūnija 
mēnesi 50% apmērā otrās grupas invalīdam.  
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7/14. 
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 

 
2012.gada 28.maijā novada domē saņemts biedrības „Latvijas Politiski 

Represēto apvienība” priekšsēdētāja G.Resnā iesniegums (reģ.Nr.209), kurā lūgts 
novada pašvaldību atbalstīt novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalības 
maksājumu 50,00LVL apmērā visas Latvijas politiski represēto personu salidojuma 
noorganizēšanas izdevumu segšanai. Salidojums notiks 2012.gada 18.augustā Ikšķilē. 

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
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.  

 
 
 

7/15. 
Par finansiālu atbalstu jauno makšķernieku 

 un vides aizsardzības pulciņa dalībnieku vasaras nometnei.  
 

2012.gada 30.maijā novada domē saņemts biedrības „Mālpils zivīm” valdes 
priekšsēdētāja V. Komarova iesniegums (reģ.Nr.214), kurā lūgts finansiāli atbalstīt 
jauno makšķernieku un vides aizsardzības pulciņa dalībnieku trīs dienu vasaras 
nometnes organizēšanu. Nometnes organizēšanai nepieciešami aptuveni 1800,00LVL. 
Vecāku līdzdalības maksājumi paredzēti – 500 LVLapmērā, biedrības finanšu līdzekļi -
200LVL, no novada domes vēlamais līdzfinansējums būtu 750LVL apmērā. 

Pagājušajā gadā nometne bija paredzēta 30 bērniem, taču, sakarā ar lielo bērnu 
un vecāku interesi par nometni, daudziem tika atteikts un gala rezultātā nometnē 
uzņemti 39 bērni. Šogad ir pieteikta 50 bērnu nometne, līdz ar to arī lielāka izdevumu 
tāme. Nometnē galvenokārt tiek uzņemti novadā dzīvojošo vecāku bērni. 

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
  

Piešķirt biedrībai „Mālpils zivīm” līdzfinansējumu 600,00 LVL apmērā jauno 
makšķernieku un vides aizsardzības pulciņa dalībnieku trīs dienu vasaras nometnes 
organizēšanai 2012. gadā no pašvaldības Atbalsta fonda līdzekļiem. 

 
 

 
7/16. 

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības "Mālpils 
tautskola" projektam "Mūžizglītības materiālais nodrošinājums” 

 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā biedrība 

„Mālpils tautskola” ir ieguvusi finansējumu 1800, 00 LVL apjomā projekta „Mūžizglītības 
materiālais nodrošinājums” (keramikas krāsns iegāde keramikas studijai) īstenošanai. 
Projekta kopējā summa ir 2000,00 LVL.  

Tā kā biedrībai nav savu līdzekļu projekta īstenošanai, Mālpils novada dome ir 
saņēmusi iesniegumu ar lūgumu nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un 
līdzfinansējumu 200,00 LVL apmērā.  
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Projekts tiks īstenots 2012.gada jūlijā, pēc tam tiks iesniegts maksājuma 
pieprasījumu LAD, 60 darba dienu laikā tas tiks izskatīts un saņemta nauda, kas tiks 
atmaksāta novada domei. 
 

Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 

Nodrošināt biedrības „Mālpils tautskola” projekta „Mūžizglītības materiālais 
nodrošinājums” priekšfinansēšanu 2000,00 LVL apmērā, t.sk. līdzfinansējumu 200,00 
LVL apmērā. 
 

 
 

7/17. 
Par finansiālu atbalstu pensionāru pieredzes apmaiņas braucienam 

 
Mālpils novada domē ir saņemts pensionāru padomes priekšsēdētājas 

iesniegums (reģ. Nr. 249), kurā tiek lūgts segt transporta izdevumus  400,00 LVL 
apmērā pensionāru pieredzes apmaiņas braucienam uz Alūksni – Gaujienu š.g. 24. 
jūlijā. 
 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
Piešķirt finansējumu pensionāru pieredzes apmaiņas braucienam maršrutā 

Alūksne – Gaujiena pēc faktiskā nobraukuma, nepārsniedzot 0,70 LVL /km un 
nepārsniedzot 400,00 LVL kopsummā, no pašvaldības Atbalsta fonda. 
 

 
 

7/18. 
Par Mālpils novada domes 23.05.2012. lēmuma Nr. 6/18 precizēšanu. 

 
Mālpils novada domē ir saņemts biedrības „Mālpils Tautskola” projekta vadītājas 

iesniegums (reģ. Nr. 259), kurā lūdz apstiprināt precizēto izdevumu tāmi 12060,00LVL 
biedrības iesniegtajam projektam „Sidgundas pilskalna labiekārtošana”. 

Dome konstatē: 23.05.2012. pieņemts domes lēmums Nr. 6/18 „Par projekta 
„Sidgundas pilskalna labiekārtošana” īstenošanu” šādā redakcijā: 

Projekta budžets ir 10 000,00  LVL.  
 

Ņemot vērā iepriekš minēto, dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
Apstiprināt projekta „Sidgundas pilskalna labiekārtošana” precizēto tāmi 

12 060,00LVL apmērā. 
 

 
7/19. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 
 
Mālpils novada domē 21.06.2012. saņemts Mālpils novada domes 

priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža iesniegums (reģ. Nr. 260) ar lūgumu piešķirt 
ikgadējā atvaļinājuma daļu no 2012.gada 2.jūlija līdz 13.jūlijam, norādot, ka pārējo 
atvaļinājuma daļu izmantos oktobrī vai novembrī. 
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 Dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba likuma  149.panta pirmo un 
otro daļu un Mālpils novada domes 2012.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 „Par 
Mālpils novada domes budžetu 2012.gadam” pielikuma nr.25 „Mālpils novada 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju 
noteikšanas noteikumi 2012.gadā” 2.4.punktu, 2.5.punktu un 2.10.punktu,  atklāti 
balsojot  ar 7 balsīm „par” NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt Mālpils novada domes priekšsēdētājam Aleksandram Lielmežam 

ikgadējā atvaļinājuma daļu – 2 kalendārās nedēļas – no 2012.gada 2.jūlija līdz 
15.jūlijam par darba laiku no 2011.gada 28.jūnija līdz 2012.gada 27.jūnijam. 

2. Domes priekšsēdētājam Aleksandram Lielmežam, aizejot ikgadējā apmaksātā 
atvaļinājumā, izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 25 procentu apmērā no 
mēnešalgas. 

3. Uzdot Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai veikt 
domes priekšsēdētāja pienākumus priekšsēdētāja ikgadējā atvaļinājuma laikā, 
nosakot piemaksu 20% apmērā no mēnešalgas.  

 
 

 
7/20. 

Par automašīnas Toyota Avensis nomas līgumu. 
 

2012.gada 26. jūnijā novada domē saņemts Mālpils internātpamatskolas 
direktores iesniegums (reģ.Nr.268), kurā tiek informēts, ka 2012.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. Nomas priekšmeta atlikusī vērtība uz 2012.gada 
25.augustu ir 4918,02EUR bez PVN. 

 
Dome atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” NOLEMJ: 

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

1DJ56L10E093602 lietošanu. 
 
 

7/21. 
Par novada domes 27.07.2011. sēdes Nr.8 lēmuma Nr.10 atcelšanu. 

 
2012.gada 27.jūnijā novada domē saņemts deputāta Rolanda Jomerta 

iesniegums (reģ.Nr.272), kurā lūgts atcelt 2011.gada 15.jūlija iesniegumu par 
atteikšanos no deputāta atalgojuma. 
Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” NOLEMJ: 
 
Atcelt 2011.gada 27.jūlija novada domes sēdes Nr.8 lēmumu Nr.10 ar 2012.gada 
21.jūniju. 
 

 
 


