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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3 

 

2015. gada 28. janvārī 
Mālpils novada Mālpilī  

APSTIPRINĀTI 
                              ar Mālpils novada domes  

                                  2015.gada 28. janvāra sēdes 
                                        lēmumu (prot. Nr. 1/32) 

 

 

Grozījumi Mālpils novada domes 2010. gada 27. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 ”Mālpils novada pašvaldības 

nolikums” 
 

Izdoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
likuma ,,Par pašvaldībām"  

24.pantu un Latvijas Republikas 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu 

 
1. Izdarīt Mālpils novada domes 2010. gada 27. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1 ”Mālpils novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar 
Mālpils novada domes 2010.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.1/11) šādus 
grozījumus: 
 
1.1. Izteikt Saistošo noteikumu 1.punktu sekojošā redakcijā: 

„1. Mālpils novada pašvaldība ir nedalāma administratīvi teritoriālā 
vienība ar administratīvo centru Mālpils ciemā. Mālpils novada 
pašvaldības teritorijā ir šādi ciemi: Mālpils, Sidgunda, Upmalas.” 

 
1.2. Izteikt  Saistošo noteikumu 5.punktu sekojošā redakcijā: 

„5. Mālpils novada domes administrācija ir pašvaldības iestāde, kas 
nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī veic tās darba 
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no sekojošām 
struktūrvienībām: 
 
5.1. Pārvalde; 
5.2. Finanšu un ekonomikas daļa; 
5.3. Investīciju un ārējo sakaru daļa; 
5.4. Kanceleja; 
5.5. Pašvaldības policija; 
5.6. Saimnieciskās darbības sekmēšanas daļa; 
5.7. Mālpils sporta komplekss. 
5.8. Mālpils novada domes administrācija darbojas uz domes 
apstiprināta nolikuma pamata. Mālpils novada domes administrācijas 
struktūrvienības darbojas uz Mālpils novada domes administrācijas 



nolikuma un Mālpils novada domes administrācijas struktūrvienību 
nolikumu pamata.” 

  
1.3. Izteikt Saistošo noteikumu 6.punktu sekojošā redakcijā: 

„6. Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātiem nolikumiem 
ir šādas iestādes: 
6.1. Mālpils novada vidusskola;  
6.2. Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”; 
6.3. Mālpils novada kultūras centrs; 
6.4. Mālpils novada bibliotēka; 
6.5. Mālpils novada Sidgundas bibliotēka; 
6.6. Mālpils Mūzikas un mākslas skola; 
6.7. Mālpils novada bāriņtiesa; 
6.8. Mālpils novada būvvalde; 
6.9. Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa; 
6.10. Mālpils internātpamatskola; 
6.11. Mālpils Profesionālā vidusskola; 
6.12. Mālpils novada domes administrācija.” 

 
1.4. Izteikt  Saistošo noteikumu 9.punktu sekojošā redakcijā: 

9. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:  
9.1. SIA “Mālpils minerāls” – 3137.43 EUR vai 0,7% apmērā;  
9.2. Krājaizdevumu sabiedrība “Allažu Saime” – 718,11 EUR apmērā; 

 
1.5. Izteikt Saistošo noteikumu 10.5. punktu sekojošā redakcijā: 

10.5. biedrībā „Mālpils zivīm”; 
 
1.6. Izteikt  Saistošo noteikumu 11.punktu sekojošā redakcijā: 

„11. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, 
administrācijas darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir 
izveidojusi sekojošās komisijas:  
11.1. Vēlēšanu komisiju;  
11.2. Administratīvo lietu komisiju;  
11.3. Privatizācijas komisiju;  
11.4. Licencēšanas komisiju;  
11.5. Objektu ekspluatācijā pieņemšanas komisiju - ar izpilddirektora 
rīkojumu noteiktā sastāvā katram konkrētam objektam;  
11.6. Iepirkumu komisiju;  
11.7. Objektu apsekošanas komisiju;  
11.8. Mantas novērtēšanas komisiju; 
11.9. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju; 
11.10. Civilās aizsardzības komisiju; 
11.11. Medību koordinācijas komisiju.” 

1.7. Svītrot  apakšpunktu 25.10. 
 
1.8. Svītrot 105. punkta f) apakšpunktu. 
 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs:       A.Lielmežs 
  



Saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Mālpils novada domes 27.01.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”” 

paskaidrojuma raksts 
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība  
1.  Pamatojums      Ņemot vērā to, ka ir likvidēti ciemi Bukas un 

Vite, Nolikumā nepieciešams veikt grozījumus. 
Nolikumā nepieciešams veikt grozījumus, 

saistībā ar iestādes Pašvaldības policija 
likvidēšanu un pievienošanu Mālpils novada 
domes administrācijai. Jāprecizē 
struktūrvienību, iestāžu nosaukumus, biedrības 
„Mālpils zivīm” nosaukumu, jāprecizē komisiju 
nosaukumi, kā arī ir izveidotas jaunas 
komisijas, kas jāiekļauj Nolikumā.  

Tā kā pašvaldības institūcijai – Mālpils 
novada Būvvaldei, ir uzdots izskatīt iesniegtos 
pirkuma līgumus vai tā norakstus, pieņemt 
lēmumu vai pašvaldībai atsavināmais 
nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai 
pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas un 
sagatavot izziņu par atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības, jāprecizē domes Finanšu 
komitejas kompetence. 

2.  Pašreizējā situācija un 
problēmas  

 

3.  Normatīvā akta projekta 
būtība  

Saistošo noteikumu mērķis: precizēt pašvaldības 
nolikumu atbilstoši esošajai situācijai. 

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību  
1.  Sabiedrības mērķgrupa   

2.  Ietekme uz 
uzņēmējsabiedrības vidi 
pašvaldības teritorijā  

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

3.  Administratīvās procedūras 
raksturojums  

Saistošo noteikumi neskar administratīvās 
procedūras un nemaina privātpersonām 
veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu  
1.  Finansiālā ietekme  Saistošo noteikumu īstenošanai netiek 

prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu.  

2.  Cita informācija  Nav 

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde  

1.  Kā tiks nodrošināta 
normatīvā akta izpilde no 
pašvaldības puses - vai tiek 
radītas jaunas institūcijas 
vai paplašinātas esošo 
institūciju funkcijas  

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 
nepieciešams paplašināt esošo institūciju 
kompetenci. 

2.  Kā sabiedrība tiks informēta 
par normatīvā akta 
ieviešanu  

Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības 
informatīvajā izdevumā "Mālpils Vēstis", 
pašvaldības mājas lapā internetā.  

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu  

1.  Ar kādiem sabiedrības 
pārstāvjiem konsultācijas ir 
notikušas  

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav 
notikušas konsultācijas ar sabiedrības 
pārstāvjiem. 

2.  Kāds konsultāciju veids ir 
izmantots  

Nav 

3.  Cita informācija  Nav 

 


