MĀLPILS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000048398
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152
Tālrunis/fakss 67925342, tālr. 67970888; e-pasts:dome@malpils.lv

MĀLPILS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES Nr. 9
PROTOKOLS
Mālpilī, Mālpils novadā
.

02.07.2013.

Sēdi atklāj: plkst.16.00
Sēdi slēdz: plkst. 17.00

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
1. Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi 2011. gada 23. marta saistošajos
noteikumos Nr.6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests”
nolikums” apstiprināšanu.
2. Par grozījumu izdarīšanu pašvaldības SIA „Norma K” statūtos.
3. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei.

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti – R. Jomerts, V. Mihelsons, A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps
Administrācijas darbinieki –
Kancelejas vadītāja Santa Ozola
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka
Finansu un ekonomikas daļas vadītāja L. Mičule
Pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” direktore O. Volosatova
Nav ieradušies deputāti –
A. Apsītis (pamatdarba dēļ), L. Ligeris (attaisnojošu iemeslu dēļ)

9/1.
Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi 2011. gada 23. marta saistošajos
noteikumos Nr.6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais
dienests” nolikums” apstiprināšanu.
Dome, izvērtējot pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda apsaimniekošanu
un uzturēšanu kārtībā, secina, ka līdz šim šo pienākumu veica Mālpils novada
pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”, kam tā nav raksturīga funkcija.
Lietderīgāk to būtu uzticēt pašvaldības SIA „Norma K”, kas jau nodarbojas ar ēku
apsaimniekošanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm „par”
(R. Jomerts, V. Mihelsons, A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente), deputātam
V. Cērpam balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi 2011. gada 23. marta saistošajos
noteikumos Nr.6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests”
nolikums” (lieta Nr. 1-01.1).
2. Uzdot izpildinstitūcijai nodot visu saistīto dokumentāciju un finanšu līdzekļus
pašvaldības SIA „Norma K” līdz 2013. gada 1. augustam.
3. Pašvaldības SIA „Norma K” ir Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils
sociālais dienests” nodoto tiesību un saistību pārņēmējs.
9/2.
Par grozījumu izdarīšanu pašvaldības SIA „Norma K” statūtos.
Saistībā ar to, ka pašvaldības SIA „Norma K” ir uzdoti jauni pienākumi, kas uzdoti
saistībā ar pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda apsaimniekošanu un
uzturēšanu kārtībā, ir nepieciešams izdarīt grozījumus pašvaldības SIA „Norma K”
statūtos.
Dome, atklāti balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A.Lielmežs, S.
Strausa, L. Amerika, M. Ārente), deputātam V. Cērpam balsošanā nepiedaloties,
NOLEMJ:
1. Izteikt pašvaldības SIA „Norma K” Statūtu 1.8. punktu sekojošā redakcijā:
„1.8. Sabiedrībai ir pienākums nodrošināt pārvaldības funkcijas un ir tiesīga iesaistīties
komercdarbībā, lai nodrošinātu šādas pašvaldību funkcijas:”
2. Papildināt pašvaldības SIA „Norma K” Statūtu 1.8. punktu ar apakšpunktu 1.8.3.
sekojošā redakcijā:
„1.8.3. nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu.”
3. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” Statūtus jaunā redakcijā (1.pielikums).
4. Pilnvarot priekšsēdētāja vietnieci Solvitu Strausu parakstīt pašvaldības SIA „Norma
K” statūtus.
9/3.
Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei.
2013. gada 2.jūlijā Mālpils novada domē saņemts iesniegums no SIA „8 karjers”,
VRN. 40103489967, juridiskā adrese Tadaiķu iela 7-9, Rīga, LV -1004, par bieži
sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu derīgo izrakteņu atradnē „Viesīši”

4,689 ha platībā Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 003 0482, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8074 003 0482.
LR 02.05.1996. likums "Par zemes dzīlēm" 4.panta piektā daļa nosaka, ka „vietējās
pašvaldības savās administratīvajās teritorijās, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un
ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei”.
Pamatojoties uz LR 02.05.1996. likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta piekto daļu,
un saskaņā ar 06.09.2011. MK noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču
un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”, 19.12.2006.
MK noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas
licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi”, 21.08.2012.
MK noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” un „Mālpils pagasta teritorijas
plānojumu 2008. – 2020.gadam”, dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm „par (R. Jomerts,
V. Mihelsons, A.Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps) NOLEMJ:
1. Izsniegt SIA „8Karjers”, VRN. 40103489967, bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju Nr. 6 derīgo izrakteņu atradnē „Viesīši”, 4,689 ha platībā, Mālpils
novadā, kadastra Nr. 8074 003 0482, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003
0482.
1.1. Pirms atļaujas izsniegšanas pieprasīt uzrādīt dokumentu, kas apstiprina, ka ir
samaksāta valsts nodeva par atļauju. Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju 100,00 LVL apmērā ieskaitāma Mālpils novada domes
budžetā.
1.2. Reģistrēt atļauju izsniegšanas žurnālā - papīra formā un elektroniski, ar kārtas
skaitli Nr. 06/13.
1.3. Saskaņot smilts- grants, smilts atradnes „Viesīši” rekultivācijas veidu – par
ūdenskrātuvi.
1.4. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu nosūtīt :
a. SIA „8Karjers”, VRN. 40103489967, juridiskā adrese Tadaiķu iela 7-9,
Rīga, LV1004.
b. V.G., p.k. „dzēsts”, „dzēsts”.
c. Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

A.Lielmežs

Protokoliste
Kancelejas vadītāja

S. Ozola

05.07.2013.

