MĀLPILS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000048398
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152
Tālr. 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv

MĀLPILS NOVADA DOMES
SĒDES P R O T O K O L S Nr.18
Mālpils novada Mālpilī

27.11.2013.

Sēdi atklāj: plkst. 15.00
Sēdi slēdz: plkst. 17.30

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
2. Par jaunajiem LEADER projektiem.
3. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2012. gada 28. marta saistošajos
noteikumos Nr. 5 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mergupes un Sudas
upes licencētās makšķerēšanas zonās””.
4. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.
5. Par zemes nomas līguma anulēšanu.
6. Par Ziemassvētku paciņu finansēšanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr.32 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada 23.
marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras
„Mālpils sociālais dienests” nolikums” apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr.33 „Par sociālajiem pakalpojumiem Mālpils novadā”
apstiprināšanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr.34 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013. gada 25.
septembra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas
kārtību Mālpils novadā””.
10. Par PSIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanu.
11. Par Mālpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikuma
apstiprināšanu.
12. Par izpilddirektora rīkojuma apstiprināšanu.
13. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
14. Par izsoles nolikuma apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 13, dz. 4 atsavināšanu.
16. Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.
17. Par „ERGO Insurance” SE Latvijas filiāles iesnieguma izskatīšanu.
18. Par telpu nomas maksas noteikšanu.
19. Par grozījumiem Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumā.
20. Par Noteikumu par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas
pakalpojumiem apstiprināšanu.
21. Par atbalstu Latvijas Olimpiskajai dienai 2014.
22. Par saistošo noteikumu Nr.35 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada
26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu”” apstiprināšanu.
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23. Par saistošo noteikumu Nr.36 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada
23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Mālpils novadā 2014. gadā”” apstiprināšanu.

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti – A. Apsītis, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante,
L. Ligeris, V. Mihelsons, R. Jomerts
Administrācijas darbinieki –
Juriste A. Višķere
Vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās A. Skroderis
Personāldaļas vadītāja I. Krieviņa
PSIA „Norma K” valdes loceklis V. Cērps
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja L. Mičule
Projektu koordinatore I. Pauloviča
PA Mālpils sociālais dienests vadītāja O. Volosatova
Izpilddirektors A. Bukovskis
Kancelejas vadītāja S. Ozola
2. un 3. jautājuma izskatīšanā piedalās biedrības „Mālpils Zivīm” valdes priekšsēdētājs
V. Komarovs
Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs informē par aktuālākajiem
notikumiem no sēdes līdz sēdei:









Sniedzis interviju raidījumam „De Facto” par ceļu finansēšanu no 2014. – 2020.
gadam;
Masu mēdiji izrādījuši interesi par notiekošo pēc nelaimes gadījuma Lielvārdes
šosejā 17;
18. novembra svinīgie pasākumi Mālpils kultūras centrā;
SIA „Mālpils Agro” iesniegusi pieteikumu tiesā par domes 03.10.2013. lēmumu;
Tiek kārtota dokumentācija nekustamā īpašuma Nākotnes iela 1 ierakstīšanai
zemesgrāmatā;
Ticies ar potenciālo investoru par Mālpils Profesionālās vidusskolas brīvo
dienesta viesnīcas telpu izmantošanu;
Mālpils muižā tika organizētas augsta līmeņa šaha sacensības;
Mālpils novadā netiks piedāvāta skaidras naudas nomaiņa uz EUR, pašvaldība
lūgusi Finanšu ministrijai un Latvijas Pastam rast iespēju skaidrās naudas
nomaiņai noteikt arī Mālpils Pasta nodaļu.

Deputāte S. Strausa informē, ka piedalījusies 18. novembra svinīgajos pasākumos un
Uzņēmumu dienās Mālpils Profesionālajā vidusskolā.
Deputāts V. Mihelsons ziņo, ka pārstāvējis pašvaldību Lāčplēša dienas lāpu gājienā.
Izpilddirektors A. Bukovskis ziņo, ka pēc nopludināšanas ir izremontēta Sidgundas
bibliotēka.
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18/1.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
1. Mālpils novada domē 2013. gada 8.novembrī reģistrēts (reģ. Nr.604) Ulda Svilāna,
SIA „Nesy Forestry” valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi,
iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lazdulāji”, atdalot
zemes vienību 7,0 ha platībā. Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu
“Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu
„Zemes ierīcības likums”, un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada
teritorijas plānojumu,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
1.1.Atļaut sadalīt SIA „Nesy Forestry”, reģistrācijas Nr.40003844644, reģistrācijas
adrese Tomsona iela 15-8, Rīga, nekustamo īpašumu „Lazdulāji”, kadastra
Nr. 8074 005 0178, ar zemes kopplatību 9,3 ha, atdalot zemes vienību 7,0 ha
platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0057.
1.2. Nekustamajam īpašumam 2,3 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 005 0178,
sastāvošam no zemes vienības 2,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005
0178, saglabāt nosaukumu „Lazdulāji”, Mālpils novads.
1.3. Zemes vienībai 2,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0178, apstiprināt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, kods-0201.
1.4. Zemes vienībai 7,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0057, apstiprināt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, kods-0201.
1.5. Atdalītajai zemes vienībai 7,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0057,
piešķirt nosaukumu „Lazdulāju mežs”, Mālpils novads.

18/2.
Par jaunajiem LEADER projektiem.
Ir saņemta informācija no Rīgas rajona lauku attīstības biedrības, kas ir izsludinājusi
atklāta konkursa projektu pieņemšanas 7. kārtu LEADER pasākumā Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 9. decembra līdz 2014. gada
9. janvārim. 7. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 134 948.44. Šajā
konkursā ir izsludinātas četras rīcības, kuru ietvaros ir iespējams iesniegt projekta
pieteikumus:
1.2.1.rīcība: Jaunu sociālo un sadzīves pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošana
vietējiem iedzīvotājiem (pieejamais finansējums LVL 28 000,00)
2.1.1.rīcība: Atbalsts iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai (pieejamais
finansējums Ls 20 176.13)
2.2.1.rīcība: Atbalsts kultūrvides saglabāšanai un attīstībai vietējiem iedzīvotājiem
(pieejamais finansējums LVL 22 507.12)
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2.3.1.rīcība: Sporta, tehniskās jaunrades un citu brīvā laika pavadīšanas veidu izveide
un attīstība (pieejamais finansējums LVL 31 351,88).
Šajā sakarā ir priekšlikums vēlreiz virzīt konkursam iepriekš apturētos projektus, kā arī
pieņemt lēmumu par jaunām projektu idejām:
1. Atkārtotai iesniegšanai - „Mālpils kultūras centra skatītāju zāles skatuves grīdas
nomaiņa un podestu izgatavošana” (2.2.1. rīcība). Projekta vadītāja - Edīte Priekule.
2. Mūsdienīgu mikrofonu iegāde Mālpils amatierteātrim „Vēji” (2.1.1. rīcība).
Projekta vadītājs – Voldemārs Cērps.
3. Daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide Sidgundā (2.3.1. rīcība). Projekta
vadītājs – Valts Mihelsons.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
1. Atbalstīt visas projektu ieceres un uzdot projektu vadītājiem sagatavot
tehniskās specifikācijas un iepirkumam nepieciešamo dokumentāciju.
2. Uz nākamo domes sēdi sagatavot informāciju par projekta kopējo finansējumu
un nepieciešamo līdzfinansējuma daļu no novada domes puses.
3. Sniegt nepieciešamo atbalstu biedrībai „Mālpils Zivīm” projekta „Informācijas
stendu izgatavošana un uzstādīšana Mālpilī un Sidgundā” sagatavošanā
(2.2.1. rīcība). Projekta vadītājs V. Komarovs.

18/3.
Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2012. gada 28. marta saistošajos
noteikumos Nr. 5 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mergupes un Sudas
upes licencētās makšķerēšanas zonās””.

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par”
(A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante, R. Jomerts,
V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz 18. decembra domes sēdi.

18/4.
Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.

Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no Dz.K., kurā viņa lūdz pašvaldību
iznomāt zemi 0,03 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela 9”
mazdārziņa vajadzībām.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
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Apstiprināt zemes nomas līgumu starp:
Mālpils novada domi un Dz.K., personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par
zemes nomu 0,03 ha platībā nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902.
18/5.
Par zemes nomas līguma anulēšanu.
Mālpils novada domē saņemts iesniegums no K.R., kurā viņš lūdz pašvaldību anulēt
zemes nomas līgumu mazdārziņa vajadzībām 0,158 ha platībā domes nekustamajā
īpašumā „Kalna Zīlēni”.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
Anulēt zemes nomas līgumu, reģistrēts Mālpils novada nomas zemju reģistrā ar Nr.
77/11, par nekustamā īpašuma „Kalna Zīlēni ” 0,158 ha kopplatībā, kadastra
apzīmējums 8074 003 0728, nomu.

18/6.
Par Ziemassvētku paciņu finansēšanu.
P/a „Mālpils sociālais dienests”, izvērtējot sociālās palīdzības budžeta iespējas,
ierosina pasniegt pašvaldības apmaksātas Ziemassvētku dāvanas (saldumu paciņas)
Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un Mālpils novada vidusskolas 1.4. klašu skolēniem (iesniegums reģistrēts Mālpils novada domē 23.10.2013. ar
Nr. 578).
Mālpils novada dome ar saistošajiem noteikumiem ir noteikusi sociālās
palīdzības pabalstus trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, tai skaitā ģimenēm ar
bērniem. Pēdējā gada laikā samazinoties trūcīgu ģimeņu skaitam, ir samazinājies arī
pabalstu saņēmēju skaits. Pašvaldība uzskata par lietderīgu pirms Ziemassvētkiem
pasniegt dāvanas novada jaunākajai paaudzei, ņemot vērā, ka tieši viņu vecāki ir
aktīvā darba vecumā un nodokļu maksātāji.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantā noteikto, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība
nav aizliegta ar likumu,
1. Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), deputātei A. Hildebrantei saskaņā ar
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedaloties, NOLĒMA:
Pasniegt Ziemassvētku dāvanu (saldumu paciņu) Mālpils pirmsskolas izglītības
iestādes audzēkņiem (audzēkņu saraksts pielikumā Nr.1);
2. Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
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Pasniegt Ziemassvētku dāvanu (saldumu paciņu) Mālpils novada vidusskolas 1. – 4.
klašu audzēkņiem (audzēkņu saraksts pielikumā Nr.2);
3. Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), deputātam
A. Lielmežam saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLĒMA:
Pasniegt Ziemassvētku dāvanu (saldumu paciņu) pirmsskolas vecuma bērniem
(dzimušiem no 2007. gada - 2013.gada Ziemassvētkiem), kuru deklarētā dzīvesvieta ir
Mālpils novada pašvaldībā un kuri neapmeklē Mālpils pirmsskolas izglītības iestādi
„Māllēpīte” (bērnu saraksts pielikumā Nr.3);
4. Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
Pasniegt Ziemassvētku dāvanu (saldumu paciņu) audžuģimenēs un aizbildnībā
esošajiem bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mālpils novada pašvaldībā (bērnu
saraksts pielikumā Nr.4).
18/7.
Par saistošo noteikumu Nr.32 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada 23.
marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras
„Mālpils sociālais dienests” nolikums” apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par”
(A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante, R. Jomerts,
V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.32 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada
23. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras
„Mālpils sociālais dienests” nolikums” (Lieta Nr.1-01.1).

18/8.
Par saistošo noteikumu Nr.33 „Par sociālajiem pakalpojumiem Mālpils novadā”
apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par”
(A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante, R. Jomerts,
V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.33 „Par sociālajiem pakalpojumiem Mālpils
novadā” (Lieta Nr.1-01.1).
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18/9.
Par saistošo noteikumu Nr.34 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013. gada 25.
septembra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas
kārtību Mālpils novadā””.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par”
(A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante, R. Jomerts,
V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.34 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013. gada
25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību
Mālpils novadā”” (Lieta Nr.1-01.1).

18/10.
Par PSIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanu.
1. Mālpils novada domē 25.11.2013.ar Nr. 621 reģistrēts PSIA „Norma K”
iesniegums par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu. 2013. gada oktobra mēnesī,
lai nodrošinātu katlu mājas darbību, ir iegādāts un uzstādīts cirkulācijas sūknis
SIEMENS IE2 + SPACER sajūgs, kā arī iegādāts dūmsūknis DN 10 Lab. 900 ar el.
dzinēju 30 kw (tiks nomainīts, kad esošais dūmsūknis beigs savu darbību). Par šīm
precēm ir jāmaksā 9742.92 LVL (t. sk. PVN).
Šīs iekārtas ir paredzētas izmanot arī jaunas katlu mājas darbības
nodrošināšanai, kad esošais katls tiks nomainīts pret diviem jauniem šķeldas apkures
katliem.
Sakarā ar PSIA „ Norma K” ļoti ierobežotiem finanšu līdzekļiem, PSIA „ Norma K”
lūdz Mālpils novada domi, kā kapitāldaļu īpašnieci, palielināt pamatkapitālu par
9742.92 LVL (deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi lati, 92 sant.), lai varētu
apmaksāt pamatlīdzekļu iegādi.
2. Mālpils novada domē 26.11.2013.ar Nr. 623 reģistrēts PSIA „Norma K”
iesniegums par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu. 2013. gada 25. Novembrī
noslēdzās iepirkuma procedūra „Tehniskā projekta izstrāde projekta “Mālpils ciema
siltumapgādes avota – katlu mājas rekonstrukcija” ietvaros” kurā tika saņemti divi
pretendentu pieteikumi. 25. novembrī PSIA „ Norma K” iepirkuma komisija pēc
piedāvājumu izvērtēšanas, pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju un slēgt līgumu ar
SIA „Sal – Energo PRO” reģ. nr. 48503011212, par summu 10526.79 LVL (desmit
tūkstoši pieci simti divdesmit seši lati, 79 sant) neietverot PVN.
PSIA „ Norma K” lūdz Mālpils novada domi, kā kapitāldaļu īpašnieci, palielināt
pamatkapitālu par 12737.42 LVL (divpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi
lati, 42 sant.) ietverot PVN 21 % 2210.63 LVL (divi tūkstoši divi simti desmit lati, 63
sant.), lai varētu apmaksāt Tehniskā projekta izstrādes realizāciju.
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
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daļas 1.punktu, sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, dalībniekam izdarot
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot jaunu daļu skaitu; 48.panta
pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt
lēmumus par pamatkapitāla palielināšanu;
saskaņā ar Komerclikuma 198.pantu, kas nosaka pamatkapitāla palielināšanas
noteikumu saturu;
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
2.punktu, 77.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 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,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” (reģistrācijas numurs 40003312216)
pamatkapitālu par 22 480,00 (divdesmit divi tūkstoši četri simti astoņdesmit Latvijas
valsts latiem), Mālpils novada domei izdarot naudas ieguldījumu pamatkapitālā un
pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu.
2.
Iedalīt līdzekļus pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanai LVL
22 480,00 (divdesmit divi tūkstoši četri simti astoņdesmit Latvijas valsts lati) apmērā
no pašvaldības budžeta.
3.
Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu LVL 780 348,00 (septiņi
simti astoņdesmit tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi lati) apmērā, kas sadalīts
780 348 daļās.
4.
Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus
(Pielikums Nr.5)
5.
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 780 348,00 (septiņi simti astoņdesmit tūkstoši
trīs simti četrdesmit astoņi lati) apmērā.
2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 780 348 (septiņi simti astoņdesmit tūkstoši trīs
simti četrdesmit astoņās) daļās. Katras daļas vērtība ir 1 (viens) lats.”
6.
Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” statūtu jauno redakciju (Pielikums Nr. 6).
7.
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 2013. gada 16. decembrim.
9. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam 2013. gada 18. decembra
Domes sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma izpildi.
10. Saistībā ar šo lēmumu, 2013. gada 18. decembra Domes sēdē veikt grozījumus
saistošajos noteikumos „Par Mālpils novada domes budžetu 2013. gadam”.
1.
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18/11.
Par Mālpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikuma
apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par”
(A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante, R. Jomerts,
V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikumu. (Lieta
Nr.3-03.1)
18/12.
Par izpilddirektora rīkojuma apstiprināšanu.
14.11.2013. domes izpilddirektors Agris Bukovskis izdeva rīkojumu, atzīmējot
Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienu un ņemot vērā ieguldījumu Mālpils
pašvaldības noteikto funkciju izpildē un nosprausto mērķu sasniegšanā, kā arī būtisku
ieguldījumu novada saimnieciskajā un sabiedriskajā attīstībā, piešķirt naudas balvu
147,84 LVL (viens simts četrdesmit septiņu latu 84 santīmu) apmērā novada domes
priekšsēdētāja vietniecei SOLVITAI STRAUSAI. Pamats: Mālpils novada domes
deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma
2.11.punkts, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likums” 3.panta ceturtās daļas piektais punkts.
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), deputātei S. Strausai
saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
balsošanā nepiedaloties, NOLĒMA:
Apstiprināt novada domes izpilddirektora Agra Bukovska 14.11.2013. rīkojumu
Nr. 4-01/ 201 (Lieta Nr. 4-01).

18/13.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. 2013.gada 23. oktobrī Mālpils novada dome ir pieņēmusi lēmumu iznomāt un
noteikt iznomātāju Mālpils novada pašvaldībai piederošajām nedzīvojamām ēkām
(kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 007; šķūnis, kadastra apzīmējums 8074
003 0257 008; kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 009; šķūnis, kadastra
apzīmējums 8074 003 0257 010) 3243,8 m 2 kopplatībā un zemes vienības daļu 3,5 ha
platībā, kas atrodas Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā, mutiskā izsolē. Apstiprināti
izsoles noteikumi un izsoles sākuma cena ir 1,41 LVL (viens lats un 41 santīms) vai 2
EUR (divi euro). (30.10.2013. Mālpils novada domes sēdes protokols Nr.17/10).
Mālpils novada dome izsludināja Mālpils pašvaldības interneta mājas lapā
www.malpils.lv nomas tiesību izsoli par Mālpils pašvaldībai piederošajām
nedzīvojamām ēkām (kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 007; šķūnis,
kadastra apzīmējums 8074 003 0257 008; kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257
009; šķūnis, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 010) 3243,8 m 2 kopplatībā un
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zemes vienības daļai 3,5 ha platībā, kas atrodas Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā.
Izsoles rīkotājs – Mālpils pašvaldība.
Izsole notika 2013.gada 19.novembrī.
Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viena fiziska persona, - J.B., personas
kods „dzēsts”, adrese „dzēsts”, iesniedzot visus ar 2013.gada 30.oktobra Mālpils
novada domes lēmuma (protokola Nr.17/10) apstiprinātajos nomas objekta nedzīvojamām ēkām (kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 007; šķūnis,
kadastra apzīmējums 8074 003 0257 008; kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257
009; šķūnis, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 010) 3243,8 m2 kopplatībā un
zemes vienības daļai 3,5 ha platībā Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību
izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.
Saskaņā ar 2013.gada 30.oktobra Mālpils novada domes “Nomas objekta nedzīvojamo ēku (kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 007; šķūnis, kadastra
apzīmējums 8074 003 0257 008; kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 009;
šķūnis, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 010) 3243,8 m2 kopplatībā un zemes
vienības daļas 3,5 ha platībā Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā nomas tiesību izsoles
noteikumu” V. nodaļu, J.B. nosolīja nomas objektam – nedzīvojamām ēkām (kūts,
kadastra apzīmējums 8074 003 0257 007; šķūnis, kadastra apzīmējums 8074 003
0257 008; kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 009; šķūnis, kadastra
apzīmējums 8074 003 0257 010) 3243,8 m2 kopplatībā un zemes vienības daļai 3,5
ha platībā Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā izsoles sākuma cenu 1,41 LVL (viens
lats un 41 santīms) vai 2 EUR (divi euro) un vienu izsoles soli 1,41 LVL (viens lats un
41 santīms) vai 2 EUR (divi euro). Nomas objekts – nedzīvojamās ēkas (kūts,
kadastra apzīmējums 8074 003 0257 007; šķūnis, kadastra apzīmējums 8074 003
0257 008; kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 009; šķūnis, kadastra
apzīmējums 8074 003 0257 010) 3243,8 m2 kopplatībā un zemes vienības daļa 3,5
ha platībā Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā izsolē tika nodots nomai par 2.82 LVL
(divi lati un 82 santīmi) vai 4 EUR (četri euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, ņemot vērā 2013.gada 28.augusta Mālpils
novada domes lēmumu (protokols Nr.13/9), Nekustamā īpašuma izsoles protokolu
Nr.41,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
1.1. Apstiprināt 2013.gada 19.novembrī notikušās “Nomas objekts –
nedzīvojamo ēku (kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 007; šķūnis, kadastra
apzīmējums 8074 003 0257 008; kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 009;
šķūnis, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 010) 3243,8 m2 kopplatībā un zemes
vienības daļas 3,5 ha platībā Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā izsoles rezultātus;
1.2. Noslēgt līgumu ar J.B., personas kods „dzēsts”, adrese – „dzēsts”, par
nomas objektu – nedzīvojamām ēkām (kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257
007; šķūnis, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 008; kūts, kadastra apzīmējums
8074 003 0257 009; šķūnis, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 010) 3243,8 m2
kopplatībā un zemes vienības daļu 3,5 ha Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā par 2.82
LVL (divi lati un 82 santīmi) vai 4 EUR (četri euro).
1.3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Mālpils novada domes izpilddirektors.
2. 2013.gada 23. oktobrī Mālpils novada dome ir pieņēmusi lēmumu iznomāt zemi ar
apbūves tiesībām un noteikt iznomātāju mutiskā izsolē Mālpils novada pašvaldībai
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piederošajai zemes gabala, daļai no nekustamā īpašuma „Kalna Zīlēni”, Mālpilī,
Mālpils novadā, kadastra apzīmējums 8074 003 0728 un 0,45 ha platībā. Apstiprināti
izsoles noteikumi un izsoles sākuma cena ir 21,08 LVL (divdesmit viens lats un 08
santīmi) vai 30,00 EUR (trīsdesmit euro). (30.10.2013. Mālpils novada domes sēdes
protokols Nr.17/9).
Mālpils novada dome izsludināja Mālpils pašvaldības interneta mājas lapā
www.malpils.lv nomas tiesību izsoli par Mālpils pašvaldībai piederošo zemes gabalu,
daļu no nekustamā īpašuma „Kalna Zīlēni”, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra
apzīmējums 8074 003 0728 un 0,45 ha platībā. Izsoles rīkotājs – Mālpils pašvaldība.
Izsole notika 2013.gada 19.novembrī.
Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viena fiziska persona, proti, K.R. personas
kods „dzēsts”, deklarētā adrese „dzēsts”, iesniedzot visus ar 2013.gada 30.oktobra
Mālpils novada domes lēmuma (protokola Nr.17/9) apstiprinātajos nomas objekta –
zemes gabala, daļas no nekustamā īpašuma “Kalna Zīlēni”, Mālpilī, Mālpils novadā,
kadastra apzīmējums 8074 003 0728 un 0,45 ha platībā, nomas ar apbūves tiesībām
izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.
Saskaņā ar 2013.gada 30.oktobra Mālpils novada domes “Nomas objekta zemes gabala, daļas no nekustamā īpašuma “Kalna Zīlēni”, Mālpilī, Mālpils novadā,
kadastra apzīmējums 8074 003 0728 un 0,45 ha platībā nomas tiesību izsoles
noteikumu” V. nodaļu, K.R. nosolīja nomas objektam – zemes gabalam, daļai no
nekustamā īpašuma “Kalna Zīlēni”, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra apzīmējums
8074 003 0728 un 0,45 ha platībā izsoles sākuma cenu 21,08 (divdesmit viens lats un
08 santīmi) vai 30,00 EUR (trīsdesmit euro) un vienu izsoles soli 3,51 LVL (trīs lati un
51 santīms) vai 5,00 EUR (pieci euro). Nomas objekts – zemes gabals, daļa no
nekustamā īpašuma “Kalna Zīlēni”, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra apzīmējums
8074 003 0728 un 0,45 ha platībā izsolē tika nodots nomai par 24,59 (divdesmit četri
lati un 59 santīmi) LVL vai 35,00 EUR (trīsdesmit pieci euro) gadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, ņemot vērā 2013.gada 28.augusta Mālpils
novada domes lēmumu (protokols Nr.13/9), Nekustamā īpašuma izsoles protokolu
Nr.41,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
2.1. Apstiprināt 2013.gada 19.novembrī notikušās “Nomas objekta – zemes
gabala, daļas no nekustamā īpašuma “Kalna Zīlēni”, Mālpilī, Mālpils novadā,
kadastra apzīmējums 8074 003 0728 un 0,45 ha izsoles rezultātus;
2.2. Noslēgt līgumu ar K.R., personas kods „dzēsts”, adrese „dzēsts”, par
nomas objektu – zemes gabalu, daļu no nekustamā īpašuma “Kalna Zīlēni”, Mālpilī,
Mālpils novadā, kadastra apzīmējums 8074 003 0728 un 0,45 ha par 24,59 (divdesmit
četri lati un 59 santīmi) LVL vai 35.00 EUR (trīsdesmit pieci euro) gadā.
2.3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Mālpils novada domes izpilddirektors.

18/14.
Par izsoles nolikuma apstiprināšanu.
Mālpils novada domē saņemts sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Daces
Baltrumas dzīvokļu Nr 1, 2 un 5 Mālpils novada Upmalās, Lielvārdes šosejā 10
vērtējums, kur katrs dzīvokļa īpašums novērtēts par 1.00 LVL. Šis īpašums atrodas uz
samērā paliela (0.44 ha) zemes gabala. Ta kā par šo dzīvokļu iegādi ir ieinteresējies
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potenciālais pircējs, kas vēlas atpirkt visus dzīvokļu īpašumus, būtu lietderīgi pārdot
šos īpašumus kā lietu kopumu.
Izskatot sagatavoto izsoles nolikumu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs,
L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons,
L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
Apstiprināt dzīvokļu īpašumu „Lielvārdes šoseja 10” atsavināšanas to pārdodot izsoles
nolikumu (Lieta Nr. 3-03.1)

18/15.
Par nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 13, dz. 4 atsavināšanu.
Pašvaldības rīcībā ir sekojoša informācija:
1. Saskaņā ar LR MK 05.03.2005. rīkojumu Nr.187 “Par dzīvojamās ēkas “Viesturi”
Rīgas rajona Mālpils pagastā nodošanu Mālpils pagasta pašvaldībai” 2005.gada
9.maijā sastādīts minētā īpašuma Pieņemšanas-nodošanas akts.
2. Mālpils pagasta padome 01.06.2005. pieņēma lēmumu par mājīpašuma
“Viesturi” juridiskās adreses maiņu uz „NĀKOTNES IELA 13”.
3. 07.02.2006.
saņemta
Zemesgrāmatu
apliecība,
Mālpils
pagasta
zemesgrāmatas nodalījums 100000203417, kas apliecina dzīvojamās mājas un
3 saimniecības ēku Nākotnes ielā 13 piederību Mālpils pagasta pašvaldībai.
4. Ēkas saistītas ar zemes gabalu “Kalna Viesturi”, kadastra numurs 8074 003
0366, kura īpašniece ir E.J.
5. NĀKOTNES IELA 13 būves tehniskās inventarizācijas lietā (pārbaudes datums
22.11.2005.) uzrādīti 5 gab. dzīvokļu īpašumi.
6. Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 8.1.
panta 2.daļu 2006.gada 21.jūnijā Mālpils pagasta padomes sēdē nolemts: uzsākt
Mālpils pagasta padomes bilancē esošās dzīvojamās mājas NĀKOTNES IELA 13,
sastāvošas no dzīvojamās mājas un 3 saimniecības ēkām, privatizāciju.
7. Pēc stāvokļa uz 2013.gada 27.novembri Zemesgrāmatā atvērti nodalījumi 3
gab. dzīvojamās mājas
NĀKOTNES IELA 13
dzīvokļu īpašumiem: Nr.1
(īpašniece M.S.), Nr.2 (īpašniece A.K.), Nr.3 (īpašniece L.J.), bet par dzīvokļa Nr.5
pārdošanu ir spēkā 2007.gada 27.augustā noslēgtais Pirkuma līgums ar O.M.
(dzimusi B.).
8. Pēc stāvokļa uz 2013.gada 27. novembri neizīrēts ir dzīvojamās mājas
NĀKOTNES IELA 13 dzīvoklis Nr.4, kura kopējā platība 28.60 kv.m., kurš bija
nodots lietošanā SIA „Parka aptieka” kā dienesta dzīvoklis. Īres līgums izbeigts ar
2013. gada 1. augustu.
9. Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Skaidrītes Temļakovas
lēmumu 2013.gada 4.novembrī bez ievērības atstāts Mālpils novada domes
nostiprinājuma lūgums par īpašuma tiesību nostiprināšanu uz dzīvokļa īpašumu
Nr.4 Nākotnes ielā 13, tā kā nav pieņemts pašvaldības domes lēmums par minētā
dzīvokļa neprivatizēšanu un saglabāšanu īpašumā likumos noteikto pašvaldības
funkciju realizēšanai.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 5.nodaļas 21.pants
nosaka secību, kāda tiek privatizēts neizīrēts dzīvoklis, kas atrodas dzīvojamās
mājās, kuras uzceltas uz fizisko personu zemes. Minētā panta 8.daļa nosaka, ka
neizīrētu pašvaldības dzīvokli ar domes lēmumu var piedāvāt privatizēt atklātā
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izsolē par latiem. Objekta vērtību nosaka privatizācijas komisija saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par dzīvojamo māju
privatizācijas objektu vērtības noteikšanu”.
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
1. Piedāvāt privatizēt atklātā izsolē par 265,95 LVL (378.41 EUR) neizīrētu
dzīvokli Nr.4 adresē: NĀKOTNES IELA 13, Mālpils, Mālpils novads.
2. Mālpils novada domes privatizācijas komisijai veikt nepieciešamās darbības
privatizācijas procesa nodrošināšanai.

18/16.
Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.
Pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 9.punktu un Ministru kabineta 01.10.2013. rīkojumu Nr.
450 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm”,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju (pielikums Nr.7 ).

18/17.
Par „ERGO Insurance” SE Latvijas filiāles iesnieguma izskatīšanu.
Mālpils novada dome izskatīja 2013.gada 22.oktobrī
saņemto „ERGO
Insurance” SE Latvijas filiāles iesniegumu
ar lūgumu pagarināt
2002.gada
16.decembrī noslēgto telpu nomas līgumu uz 3 gadiem un konstatēja:
- ka Līgums noslēgts 2002.gada 16.decembrī uz 10 gadiem par nedzīvojamās
Telpas, kas atrodas Nākotnes ielā 1, Mālpilī, nomu. Līgumam ir vairāki
grozījumi, tai skaitā, par Līguma termiņa pagarinājumu.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu Iznomātājam, ievērojot sabiedrības
intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa
beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas
objektu citam nomniekam. Tomēr, pagarinot nomas līgumu, ir jāievero, ka
nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt „Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” 6.prim panta pirmajā
daļā noteikto termiņu - 12 gadus.
- Telpu nomas maksa, kas noteikta 16.12.2002. Līgumā nav akualizēta kopš
2006.gada un vairs neatbilst LR normatīvajiem aktiem. Mālpils novada
pašvaldības ekonomikas daļa ir veikusi nomas maksas aprēķinu domes
administratīvās ēkas, kadastra apz.8074 003 0329 001 telpām, kas atrodas
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, atbilstoši
08.05.2010. MK noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
3.nodaļai.
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)
apakšpunktu, 77.pantu, kā arī „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.prim panta pirmo daļu, 08.05.2010. MK
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
9.punktu un 3.nodaļu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika,
S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis),
NOLĒMA:
1. Pagarināt Telpu nomas līgumu ar „ERGO Insurance” SE Latvijas filiāli
par Telpas Nr.63, kas atrodas Domes administratīvajā ēkā, Nākotnes ielā 1,
Mālpilī, telpas kopplatība 13.1 kvm, nomu līdz 2014.gada 31.decembrim.
2. Noteikt maksu par Telpas nomu mēnesī atbilstoši veiktajiem aprēķiniem
- 0.83 LVL (1.18 EUR) apmērā par vienu telpas kvadrātmetru. Papildus nomas
maksai tiek maksāts pievienotās vērtības nodoklis, kāds ir noteikts spēkā
esošajos Latvijas normatīvajos aktos.
3. Papildus nomas maksai tiek maksāta maksa par komunālajiem
pakalpojumiem atbilstoši faktiskajām izmaksām.
4. Uzdot izpilddirektoram noslēgt Vienošanās par telpu nomas līguma
pagarināšanu.

18/18.
Par telpu nomas maksas noteikšanu.
Izskatot AS „Swedbank” 20.11.2013. iesniegumu Nr.17PD00-024A par izīrēto
telpu uzkopšanu, Mālpils novada dome konstatēja, ka iznomātās telpas 47 kvm
platībā, kas atrodas Nākotnes ielā 1, Mālpilī, saskaņā ar Nomnieka vēlmi uzkopjamas
vienu reizi nedēļā. Uzkopšanas izmaksas sastāda LVL 1.68 (EUR 2.39) nedēļā jeb
LVL 6.72 ( EUR 9.56) mēnesī.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
1. Noteikt maksu par telpu nomu AS „Swedbank” iznomātajām telpām Nākotnes
ielā 1, Mālpilī, 2.41 LVL (EUR 3.43) dienā.
2. Uzdot izpilddirektoram nodrošināt Nomas Līguma aktualizāciju ar 2013.gada
1.decembri.

18/19.
Par grozījumiem Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumā.
Izskatot Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas priekšlikumu, Mālpils novada
dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu,
Dome, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente,
A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
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Apstiprināt Grozījumus Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumā (apstiprināti
16.09.2009. ar Mālpils novada domes lēmumu Nr.6/5) (Lieta Nr. 3-03.1).

18/20.
Par Noteikumu par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas
pakalpojumiem apstiprināšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, „Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma” 19.panta otro un trešo daļu,
„Euro ieviešanas kārtības likumu”, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par”
(A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante, R. Jomerts,
V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
Apstiprināt Noteikumus par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas
pakalpojumiem (Lieta Nr. 3-03.2).

18/21.
Par atbalstu Latvijas Olimpiskajai dienai 2014.
Novada dome saņēmusi Latvijas Olimpiskās komitejas 2013.gada 14.novembra
vēstuli par atbalstu Latvijas Olimpiskajai dienai 2014. Latvijas Olimpiskā diena ir
Starptautiskās Olimpiskās komitejas pasākums, kas katru gadu tiek organizēts 205
pasaules valstīs ar mērķi popularizēt olimpisko kustību. 2014.gada 26.septembrī
Olimpiskā diena tiks rīkota Latvijā.
Olimpiskā komiteja lūdz izskatīt iespēju paredzēt līdzfinansējumu 2014.gadā
Olimpiskās dienas pasākuma atbalstam Mālpils novada pašvaldībā, piemēram,
vienotas sporta formas iegādei skolu sporta skolotājiem, kuri piedalīsies šajā
pasākumā, kā ari sporta bumbu vai cita sporta inventāra iegādei, ko pasniegta
sacensību uzvarētājiem.
Mālpils novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu,
kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, balsojot ar 9 balsīm „par” (A. Lielmežs, L. Amerika,
S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante, R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis),
NOLĒMA:
Ieplānot līdzekļus līdz 500.00 LVL (711.44 EUR) apmērā 2014.gada pašvaldības
budžetā vienotās Latvijas Olimpiskās dienas organizēšanai Mālpils novadā.
18/22.
Par saistošo noteikumu Nr.35 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada 26.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu”” apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par”
(A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante, R. Jomerts,
V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
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Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.35 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada
26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu””. (Lieta Nr.1-01.1)

18/23.
Par saistošo noteikumu Nr.36 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada
23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Mālpils novadā 2014. gadā”” apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, Dome, balsojot ar 9 balsīm „par”
(A. Lielmežs, L. Amerika, S. Strausa, M. Ārente, A. Hildebrante, R. Jomerts,
V. Mihelsons, L. Ligeris, A. Apsītis), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.36 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada
23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Mālpils novadā 2014. gadā”” (Lieta Nr.1-01.1).
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

A.Lielmežs

Protokoliste
Kancelejas vadītāja

S. Ozola

02.12.2013.
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