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.19
Mālpils novada Mālpilī

18.12.2013.

Sēdi atklāj: plkst. 15.00
Sēdi slēdz: plkst. 17.00

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
1. Par saistošo noteikumu Nr.37 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.
gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Mālpils novada
domes budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.38 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Mālpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
3. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
5. Par nodevas apmēra noteikšanu par ziņu sniegšanu no Iedzīvotāju
reģistra par personas deklarēto dzīvesvietu.
6. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
7. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
8. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas
nolikuma apstiprināšanu.
9. Par projektu „Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu
ģimeņu apliecības – Goda ģimenes kartes ieviešana”.
10. Par naudas balvas piešķiršanu novada iedzīvotājai 100 gadu jubilejā.
11. Par I.O. iesnieguma izskatīšanu.
12. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/29
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Mālpils novada domes
2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada
pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
13. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/30
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi Mālpils novada
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Nodeva par
Mālpils novada simbolikas izmantošanu”” apstiprināšanu.
14. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/31
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 20 „Grozījumi Mālpils novada
domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem
Mālpils novadā”” apstiprināšanu.
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15. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/32
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Mālpils novada
domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par
pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai””
apstiprināšanu.
16. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/33
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 22 „Grozījumi Mālpils novada
domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „ Par
pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas
pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
17. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/34
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 23 „Grozījumi Mālpils novada
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „ Par trūcīgas
un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils
novadā”” apstiprināšanu.
18. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/35
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 24 „Grozījumi Mālpils novada
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „ Par sociālās
palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.
19. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/36
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 25 „Grozījumi Mālpils novada
domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par bērna
piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā”” apstiprināšanu.
20. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr.17 lēmuma Nr.17/37
atcelšanu.
21. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/38
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 27 „Grozījumi Mālpils novada
domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „ Par nomas
maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”” apstiprināšanu.
22. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/39
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 28 „Grozījumi Mālpils novada
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par Mālpils
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un
mākslas skolas līdzfinansējumu”” apstiprināšanu.
23. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/40
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 29 „Grozījumi Mālpils novada
domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Mālpils novada
administratīvās atbildības noteikumi”” apstiprināšanu.
24. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/41
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 30 „Grozījumi Mālpils novada
domes 2009.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.4 „Pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi””
apstiprināšanu.
25. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/42
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 31 „Grozījumi Mālpils novada
domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Maksimālā
maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo
taksometru”” apstiprināšanu.
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Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti – Linards Ligeris, Rolands Jomerts, Andris Apsītis, Valts Mihelsons,
Aleksandrs Lielmežs, Solvita Strausa, Leontina Amerika, Māra Ārente
Administrācijas darbinieki –
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule
Finansiste Daina Sila
PSIA „Norma K” valdes loceklis Voldemārs Cērps
Vides un teritorijas plānotāja Ineta Broka
Izpilddirektors Agris Bukovskis
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Viktorija Kalniņa (9. jaut.)
Personāldaļas vadītāja Iveta Krieviņa
PA „Mālpils sociālais dienests” direktore Olga Volosatova (2. jaut.)
Nav ieradusies deputāte A. Hildebrante – attaisnojošu iemeslu dēļ.
Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs informē par aktuālākajiem
notikumiem no sēdes līdz sēdei:










Piedalījies ES Reģionu komitejas plenārajā sesijā, ES Reģionu komitejas
Dabas resursu komisijas (NAT) sanāksmē, ES Reģionu komitejas ALDE
grupas sēdē;
Keramikas studijas „Urga” 5 gadu jubileja;
Turpinās tiesvedība ar SIA „Mālpils Agro”;
Piedalījies Lielās egles iedegšanā 6. decembrī;
Aktualizējies jautājums par sprādzienā cietušo daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju Lielvārdes šosejā 17;
Piedalījies uzraudzības padomes sēdē.
Deputāts V. Mihelsons ziņo:
Sporta ielā 1 pie Sporta kompleksa ir sabojāts inventārs, nolauztas
velosipēdu slitas;
Sporta kompleksam 2014. gada janvārī apritēs 5 gadi kopš atklāšanas;
Sporta kompleksā atsākusi darbu kafejnīca.

Izpilddirektors A. Bukovskis ziņo:
 Sniedzis interviju raidījumam „4 istabas” par sprādzienā cietušo
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Lielvārdes šosejā 17;
 ir ievēlēts Latvijas izpilddirektoru asociācijas valdē;
 ir veikta darbinieku vērtēšana.
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja L. Mičule ziņo, ka pašvaldība gatavojas
eiro ieviešanai.
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PSIA „Norma K” valdes loceklis V.Cērps ziņo:
 Ir uzsākti darbi pie Mālpils ciema siltumapgādes avota – katlu mājas
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes.
 Valsts Kase ir apstiprinājusi aizdevuma piešķiršanu ES Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mālpilī”
realizēšanai.
 Tiek veikta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mālpilī”
realizācija.
 Ceļu dienestam ir iegādāts mazlietots traktors un sniega lāpsta, dienests
ir gatavs ceļu tīrīšanai ziemas sezonā.
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt
izskatāmos jautājumus par 2 (diviem) punktiem. Dome, balsojot ar 8 balsīm
„par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa,
L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
Papildināt izskatāmos jautājumus par 2 (diviem) punktiem šādā redakcijā:
26. Par biedrības „Mālpils sporta klubs” iesnieguma izskatīšanu.
27. Par piedalīšanos projektā „Lietpratīga pārvaldība un
pašvaldību veiktspējas uzlabošana”.
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Latvijas

19/1.
Par saistošo noteikumu Nr.37 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.
gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Mālpils novada domes
budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, dome, balsojot ar 8 balsīm
„par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa,
L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.37 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.
gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Mālpils novada domes
budžetu 2013.gadam””. Lieta Nr. 1-01.1.
19/2.
Par saistošo noteikumu Nr.38 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Mālpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, dome, balsojot ar 8 balsīm
„par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa,
L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.38 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Mālpils novada pašvaldībā”. Lieta Nr. 1-01.1.
19/3.
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
1. Mālpils novada domē 2013. gada 10.decembrī reģistrēts (reģ. Nr.642) G.L.,
I.Z. un E.L. iesniegums, kurā viņi lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
„dzēsts”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 005 0203, atbilstoši Rīgas
apgabaltiesas zvērināta notāra Jāņa Skrastiņa 2013. gada 8. novembra
mantojuma apliecībai (Reģ. nr. 5849), atdalot no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8074 005 0203 zemi aptuveni 5,0 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 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
1.1. Atļaut sadalīt G.L., personas kods „dzēsts”, dzīvojošs „dzēsts”, I.Z.,
personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, E.L., personas kods „dzēsts”,
dzīvojošas „dzēsts”, nekustamo kopīpašumu „dzēsts”, Mālpils novads, kadastra
Nr. 8074 005 0203, atdalot no zemes vienības 51.3 ha platībā, zemes vienības
apzīmējums 8074 005 0203, zemi aptuveni 5 ha platībā, izstrādājot zemes
ierīcības projektu.
2. Mālpils novada domē 2013. gada 14.decembrī reģistrēts (reģ. Nr.650) M.R.
iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „dzēsts”, Mālpils
novads, kadastra Nr. 8074 006 0091, atdalot no zemes vienības 12.8 ha
platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0091, zemi aptuveni 11.4 ha.
Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas
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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 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
2.1. Atļaut sadalīt M.R., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, nekustamo
īpašumu „dzēsts ”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 006 0091, atdalot no
zemes vienības 12.8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0091, zemi
aptuveni 11.4 ha, platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
3. Mālpils novada domē 2013. gada 14.decembrī reģistrēts (reģ. Nr.650) E.R.
iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „dzēsts”, Mālpils
novads, kadastra Nr. 8074 006 0093, atdalot no zemes vienības 16.2 ha platībā,
kadastra apzīmējums 8074 006 0093, zemi aptuveni 10.5 ha. 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 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
3.1. Atļaut sadalīt E.R., personas kods 081168-12307, dzīvojoša „dzēsts”,
nekustamo īpašumu „dzēsts ”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 006 0093,
atdalot no zemes vienības16.2 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 006 0093,
zemi aptuveni 10.5 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.

19/4.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
Mālpils novada domē 2013.gada 4.decembrī ar Nr.631 reģistrēts otrās
grupas invalīda J.K. iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma
piešķiršanu par nekustamo īpašumu „dzēsts”. Personas iesniegumam
pievienota dokumenta kopija, kurā esošā informācija apliecina, ka invaliditāte
noteikta no 2013.gada 25.oktobra līdz 2014.gada 24.oktobrim. Iesniegumā
norādīts, ka 9 ha zemes saimnieciskā darbībā izmanto SIA „Sidgunda 2”.
Pēc pašvaldības rīcībā esošām ziņām Lauku atbalsta dienests
saimniecībā „dzēsts” nav konstatējis neapstrādātas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības.
Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvāri 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.
Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra
Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu ”, p. 2.2.1., dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts,
A. Apsītis, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente),
NOLĒMA:
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Piešķirt J.K., personas kods
„dzēsts”,
deklarētās dzīvesvietas adrese:
„dzēsts”, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā par
nekustamā īpašuma „dzēsts” dzīvojamo māju un zemi 15,7 ha platībā
2013.gada novembrī, decembrī un 2014.gada laikā no janvāra līdz oktobrim
ieskaitot.
19/5.
Par nodevas apmēra noteikšanu par ziņu sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra
par personas deklarēto dzīvesvietu.
Apspriežot LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
04.12.2013. vēstulē Nr.18-1e/11864 minēto, dome, balsojot ar 8 balsīm „par”
(L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa,
L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
Atbalstīt vairāku pašvaldību lūgumus izskatīt jautājumu par iespēju Latvijas
Republikas pašvaldībām pašām noteikt nodevas apmēru par ziņu izsniegšanu
no Iedzīvotāju reģistra par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi),
ja dzīvesvieta deklarēta vai reģistrēta attiecīgās pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
19/6.
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.

2013.gada 20.novembrī Mālpils novada domē ar Nr. 617 reģistrēts A.P.
iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par viņa deklarēto dzīvesvietu adresē:
„dzēsts”. Iesniegumam pievienota Pirkuma līguma kopija, no kuras redzams, ka
līguma 9.punktā puses vienojušās par pārdevēja un viņa ģimenes locekļu
izdeklarēšanu no pārdotā īpašuma.
Konstatēts, ka A.P. deklarētā dzīvesvieta adresē: „dzēsts”, PMLP Iedzīvotāju
reģistra datu bāzē reģistrēta no 15.05.1997. un ieraksts Zemesgrāmatā liecina
par to, ka 22.11.2013. izbeigušās A.P. īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu
norādītajā adresē.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par deklarēto
dzīvesvietu anulēšana- 1.punkta otro daļu ziņas par deklarēto dzīvesvietu
iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
Ņemot vērā A.P. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta 1.punkta otro daļu, dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris,
R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa,
L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
Anulēt ziņas par A.P., personas kods „dzēsts”, deklarēto dzīvesvietu adresē:
„dzēsts”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar
brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā.
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā,
Antonijas ielā 6.
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19/7.
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
Pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu, 2013. gada 29. novembra
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 573, izmaiņām finansējumā un štatu sarakstos,
dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
1. Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā).
2. Apstiprināt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju
(pielikumā).

19/8.
Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas
nolikuma apstiprināšanu.
Pamatojoties uz 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris,
R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika,
M. Ārente), NOLĒMA:
Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas
nolikumu. (Lieta Nr. 3-03.1)
19/9.
Par projektu „Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu
ģimeņu apliecības – Goda ģimenes kartes ieviešana”.
Mālpils novada dome ir izskatījusi 2013. gada 27. novembrī saņemto SIA
„Hannu - pro” vēstuli (reģ. Nr. 948). Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar
SIA „Hannu-pro” un biedrība „Māmiņu klubs” realizē projektu „Demogrāfisko
pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu apliecības – Goda ģimenes
kartes ieviešana” (turpmāk – Projekts). Projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt
un ieviest daudzbērnu ģimeņu apliecību – Goda ģimenes karti kā valsts
privilēģijas karti ar plašu ilgtermiņa programmu daudzbērnu ģimeņu atbalstam.
Lai veiksmīgāk īstenotu Projektu, tā autori kā labāko sadarbības partneri
saskata Latvijas Republikas pašvaldības, kuras jau šobrīd ikdienā strādā ar šīm
ģimenēm un vislabāk pārzina to vajadzības. Latvijas Pašvaldību savienība ir
iepazinusies un pozitīvi novērtējusi Projektu un ir izteikusi atbalstu Projekta
īstenošanai, par to informējot Pašvaldības.
Ņemot vērā Projekta nozīmīgumu – atbalstīt Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā
arī veicināt demogrāfisko pasākumu īstenošanu Latvijā, pašvaldības tiek
aicinātas iesaistīties šajā projektā un izskatīt iespēju parakstīt trīspusējo
Sadarbības līgumu (pielikumā), kurā ir atrunāta katras iesaistītās puses darbība
Projekta īstenošanā.
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
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1. Izvērtēt iespēju slēgt sadarbības līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu un
SIA „Hannu - pro” par dalību projektā „Demogrāfisko pasākumu īstenošana
Latvijā – daudzbērnu ģimeņu apliecības – Goda ģimenes kartes ieviešana”.
2. Lūgt vietējos uzņēmumus atbalstīt daudzbērnu ģimenes.
3. Gatavot saistošos noteikumus, paredzot plašu un daudzpusīgu atbalstu
daudzbērnu ģimenēm.

19/10.
Par naudas balvas piešķiršanu novada iedzīvotājai 100 gadu jubilejā.
2014. gada 2. janvārī novada iedzīvotājai K.L.S. apritēs 100 gadi.
Neskatoties uz savu cienījamo vecumu, iedzīvotāja ir aktīva TLM studijas
„URGA” dalībniece un kultūras pasākumu apmeklētāja.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
Pasniegt Mālpils novada iedzīvotājai K.L.S., p.k.”dzēsts”, naudas balvu 100,00
LVL (142,29 EUR) apmērā un Sidgundas pilskalnā atrastās 13/14gs. rotas
(krustiņa) kopiju sudrabā.

19/11.
Par Ivara Ošenieka iesnieguma izskatīšanu.

Mālpils novada domē 2013. gada 11. decembrī ir saņemts I.O.
iesniegums ar lūgumu atļaut iznomāt Mālpils kultūra centra apaļo zāli 2014.
gada 4. janvārī vecāsmātes L.S. 100 gadu jubilejas pasākumam, kā arī iespēju
robežās lūdz samazināt telpu nomas maksu.
Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.
punkta b) apakšpunktu, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts,
A. Apsītis, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente),
NOLĒMA:
Piešķirt atlaidi telpu nomas maksai par Mālpils kultūras centra apaļo zāli 100%
apmērā 2014. gada 4. janvārī Mālpils novada iedzīvotājas K.L.S. 100 gadu
jubilejas pasākuma svinībām.

19/12.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/29 atcelšanu
un saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības
nolikums”” apstiprināšanu.
2013. gada 3.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
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norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” ir nepieciešams
precizēt saistošos noteikumus, izsakot tos jaunā redakcijā.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu , likuma „Euro ieviešanas kārtības likums”
31.panta pirmo un trešo daļu un Finanšu komitejas 2013.gada 11.decembra
lēmumu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
1.Ar šo domes lēmumu atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17
lēmumu Nr. 17/29.
2.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 18
„Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”” (Lieta Nr. 1-01.1).
3.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai.

19/13.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/30 atcelšanu
un saistošo noteikumu Nr. 19 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Nodeva par Mālpils novada
simbolikas izmantošanu”” apstiprināšanu.
2013. gada 3.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” ir nepieciešams
precizēt saistošos noteikumus, izsakot tos jaunā redakcijā.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta
pirmās daļas 9.punktu, likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo
un trešo daļu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”
14.punktu un Finanšu komitejas 2013.gada 11.decembra lēmumu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
1.Ar šo domes lēmumu atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17
lēmumu Nr. 17/30.
2.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 19
„Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.7 „Nodeva par Mālpils novada simbolikas izmantošanu”” (Lieta Nr. 1-01.1).
3.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai.
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19/14.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/31 atcelšanu
un saistošo noteikumu Nr. 20 „Grozījumi Mālpils novada domes 2012.gada
28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Mālpils
novadā”” apstiprināšanu.
2013. gada 03.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” ir nepieciešams
precizēt saistošos noteikumus, izsakot tos jaunā redakcijā.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto
daļu un 26.panta trešo daļu, likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta
pirmo un trešo daļu un Finanšu komitejas 2013.gada 11.decembra lēmumu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
1.Ar šo domes lēmumu atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17
lēmumu Nr. 17/31.
2.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 20
„Grozījumi Mālpils novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un
izcenojumiem Mālpils novadā”” (Lieta Nr. 1-01.1).
3.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai.

19/15.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/32 atcelšanu
un saistošo noteikumu Nr. 21 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pašvaldības galvojumu
studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”” apstiprināšanu.
2013. gada 3.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” ir nepieciešams
precizēt saistošos noteikumus, izsakot tos jaunā redakcijā.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.panta ceturto daļu, likuma „Euro
ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta
2001.gada 29.maija noteikumu Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts
un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar
valsts vārdā sniegtu galvojumu” 13.punktu un Finanšu komitejas 2013.gada
11.decembra lēmumu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
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1.Ar šo domes lēmumu atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17
lēmumu Nr. 17/32.
2.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 21
„Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos
noteikumos Nr.16 „Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā
kredīta saņemšanai”” (Lieta Nr. 1-01.1).
3.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai.

19/16.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/33 atcelšanu
un saistošo noteikumu Nr. 22 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada
23.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „ Par pašvaldības aģentūras
„Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
2013. gada 3.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” ir nepieciešams
precizēt saistošos noteikumus, izsakot tos jaunā redakcijā.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Publisko aģentūru likums” 17.panta otro
un ceturto daļu, likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un
trešo daļu un Finanšu komitejas 2013.gada 11.decembra lēmumu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
1.Ar šo domes lēmumu atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17
lēmumu Nr. 17/33.
2.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 22
„Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas
pakalpojumiem”” (Lieta Nr. 1-01.1).
3.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai.

19/17.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/34 atcelšanu
un saistošo noteikumu Nr. 23 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „ Par trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”” apstiprināšanu.
2013. gada 3.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” ir nepieciešams
precizēt saistošos noteikumus, izsakot tos jaunā redakcijā.
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Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums” 33.panta otro daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta sesto daļu, likuma „Euro ieviešanas kārtības likums”
31.panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 19.4.apakšpunktu un Finanšu komitejas 2013.gada 11.decembra
lēmumu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
1.Ar šo domes lēmumu atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17
lēmumu Nr. 17/34.
2.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 23
„Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu
Mālpils novadā”” (Lieta Nr. 1-01.1).
3.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai.

19/18.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/35 atcelšanu
un saistošo noteikumu Nr. 24 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „ Par sociālās palīdzības
pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.

2013. gada 3.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” ir nepieciešams
precizēt saistošos noteikumus, izsakot tos jaunā redakcijā.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums” 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Euro ieviešanas
kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu un Finanšu komitejas
2013.gada 11.decembra lēmumu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
1.Ar šo domes lēmumu atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17
lēmumu Nr. 17/35.
2.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 24
„Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.6 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā”” (Lieta Nr.
1-01.1).
3.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
13

4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai.

19/19.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/36 atcelšanu
un saistošo noteikumu Nr. 25 „Grozījumi Mālpils novada domes 2012.gada
29.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par bērna piedzimšanas
pabalstu Mālpils novadā”” apstiprināšanu.

2013. gada 3.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” ir nepieciešams
precizēt saistošos noteikumus, izsakot tos jaunā redakcijā.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, un
Finanšu komitejas 2013.gada 11.decembra lēmumu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
1.Ar šo domes lēmumu atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17
lēmumu Nr. 17/36.
2.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 25
„Grozījumi Mālpils novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā”” (Lieta
Nr. 1-01.1).
3.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai.

19/20.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr.17 lēmuma Nr.17/37
atcelšanu.

2013. gada 3.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
norādīts, ka ar pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektu neveic
grozījumus pašvaldības saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā, līdz ar to nav
jāveic grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildi Mālpils novadā”.
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
Atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17 lēmumu Nr. 17/37.
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19/21.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/38 atcelšanu
un saistošo noteikumu Nr. 27 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada
29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „ Par nomas maksas noteikšanu
pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas
audzēšanai”” apstiprināšanu.
2013. gada 3.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” ir nepieciešams
precizēt saistošos noteikumus, izsakot tos jaunā redakcijā.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Par valsts un pašvaldību
zemes nomu” 18.punktu un Finanšu komitejas 2013.gada 11.decembra
lēmumu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
1.Ar šo domes lēmumu atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17
lēmumu Nr. 17/38.
2.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 27
„Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.10 „Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas
iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”” (Lieta Nr.1-01.1).
3.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai.

19/22.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/39 atcelšanu
un saistošo noteikumu Nr. 28 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par Mālpils novada
profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas
skolas līdzfinansējumu”” apstiprināšanu.
2013. gada 3.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” ir nepieciešams
precizēt saistošos noteikumus, izsakot tos jaunā redakcijā.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu
un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 12.panta 2. 1daļu, likuma
„Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo daļu un Finanšu
komitejas 2013.gada 11.decembra lēmumu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
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1.Ar šo domes lēmumu atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17
lēmumu Nr. 17/39.
2.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 28
„Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils
Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu”” (Lieta Nr. 1-01.1).
3.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai.

19/23.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/40 atcelšanu
un saistošo noteikumu Nr. 29 „Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada
28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Mālpils novada administratīvās
atbildības noteikumi”” apstiprināšanu.

2013. gada 3.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” ir nepieciešams
precizēt saistošos noteikumus, izsakot tos jaunā redakcijā.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa
5.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un
43.pantu, likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.panta pirmo un trešo
daļu un Finanšu komitejas 2013.gada 11.decembra lēmumu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
1.Ar šo domes lēmumu atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17
lēmumu Nr. 17/40.
2.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 29
„Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.7 „Mālpils novada administratīvās atbildības noteikumi”” (Lieta Nr. 1-01.1).
3.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai.

19/24.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/41 atcelšanu
un saistošo noteikumu Nr. 30 „Grozījumi Mālpils novada domes 2009.gada
14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.4 „Pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”” apstiprināšanu.
2013. gada 3.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” ir nepieciešams
precizēt saistošos noteikumus, izsakot tos jaunā redakcijā.
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Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, likuma „Euro ieviešanas kārtības
likums” 31.panta pirmo un trešo daļu un Finanšu komitejas 2013.gada
11.decembra lēmumu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
1. Ar šo domes lēmumu atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17
lēmumu Nr. 17/41.
2. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 30
„Grozījumi Mālpils novada domes 2009.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.4 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas
noteikumi”” (Lieta Nr. 1-01.1).
3. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai.

19/25.
Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/42 atcelšanu
un saistošo noteikumu Nr. 31 „Grozījumi Mālpils novada domes 2009.gada
16.decembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Maksimālā maksa (tarifi) par
pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru”
apstiprināšanu.
2013. gada 3.decembrī Mālpils novada domē saņemts 2013.gada 2.decembra
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums Nr. 18-6/11745 par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. 968), kurā
norādīts, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” ir nepieciešams
precizēt saistošos noteikumus, izsakot tos jaunā redakcijā.
Ņemot vērā minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu, likuma „Euro ieviešanas kārtības
likums” 31.panta pirmo un trešo daļu un Finanšu komitejas 2013.gada
11.decembra lēmumu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika, M. Ārente), NOLĒMA:
1.Ar šo domes lēmumu atcelt Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr. 17
lēmumu Nr. 17/42.
2.Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 31
„Grozījumi Mālpils novada domes 2009.gada 16.decembra saistošajos
noteikumos Nr.8 „Maksimālā maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas
pārvadājumiem ar vieglo taksometru”” (Lieta Nr. 1-01.1).
3.Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes Kancelejas vadītājai.

17

19/26.
Par biedrības „Mālpils sporta klubs” iesnieguma izskatīšanu.
Mālpils novada dome 17.12.2013. ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedriskā
labuma organizācijas - biedrības “Mālpils sporta klubs”, reģistrācijas
Nr.40008149425, (turpmāk tekstā - Biedrība) iesniegumu, ar lūgumu piešķirt
bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) daļu (200 kvm kopplatībā) no nekustamā
īpašuma Sporta iela 1, Mālpils, kadastra Nr. 8074 003 0368.
Nekustamā īpašuma patapinājums ir nepieciešams trenažieru laukuma
labiekārtošanai, ko Biedrība iecerējusi veikt, piedaloties Lauku atbalsta dienesta
Eiropas Savienības finansētajos projektos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Dome, balsojot ar 5 balsīm „par” (L. Ligeris, R. Jomerts, A. Apsītis,
A. Lielmežs, M. Ārente), deputātiem L. Amerikai, S. Strausai, V. Mihelsonam
saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLĒMA:
1. Nodot biedrībai „Mālpils sporta klubs”, reģ.nr.40008149425, bezatlīdzības
lietošanā (patapinājumā) līdz 2023. gada 24.decembrim nekustamā īpašuma
Sporta iela 1, kadastra Nr. 8074 003 0368, daļu – zemesgabalu 200 kvm
kopplatībā, ar mērķi – realizēt LEADER līdzfinansētu projektu „Trenažieru
laukuma labiekārtošana”.
2. Uzdot izpilddirektoram slēgt līgumu par nekustamā īpašuma Sporta iela 1
daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) biedrībai „Mālpils sporta
klubs” uz 10 gadiem.
19/27.
Par piedalīšanos projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību
veiktspējas uzlabošana”.
Decembrī LPS uzsāk darbu pie Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–
2014. gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā
sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un
reģionālām iestādēm” projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību
veiktspējas uzlabošana”. Projekts ilgs no 2013. gada decembra līdz 2016. gada
jūnijam. Šajā periodā notiks sistēmas modeļa izveide pašvaldību veiktspējas
analīzei, novērtēšanai un uzlabošanai, iekļaujot Polijas un Norvēģijas pieredzi;
vietējo pašvaldību sadarbības tīkla izveide un nostiprināšana; pašvaldību
deputātu un darbinieku apmācības. Mācības tiks rīkotas tādās sfērās kā
pašvaldību stratēģiskā vadīšana, klientu apmierinātības aptauju veikšana
sniegto pakalpojumu novērtēšanai, kā arī pašvaldību mārketinga stratēģiju
izstrādes procedūra un stratēģiju vadība.
Projekta partneri – Latvijas Pašvaldību savienība, Norvēģijas Vietējo un
reģionālo varas iestāžu asociācija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Projektā plānots iesaistīt kopumā 63 pašvaldības. Projekta mērķis ir stiprināt
institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā
līmenī, izveidojot ilgtspējīgu “mācīties salīdzinot” sistēmu. Lai nostiprinātu
pašvaldību veiksmīgu pārvaldību, “mācīties salīdzinot” sistēmā tiks iekļauta arī
pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību
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mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām. Pašvaldību sadarbības
tīkli tiks veidoti četrās jomās – pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkls;
pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas
tīkls; pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls; pašvaldību
izglītības un kultūras tīkls. Savukārt pašvaldību mērķu salīdzināšana notiks trīs
sektoros – iedzīvotāju, apmeklētāju un uzņēmēju sektorā. Projekta gaitā tiks
veikti arī pētījumi šādās jomās: rezultatīvo rādītāju izmantošana panākumu vai
neveiksmju mērīšanai pašvaldību stratēģiskajā vadīšanā; iespējas apvienot
vidējā termiņa budžeta plānošanu un izpildi ar vidējā termiņa attīstības
programmēšanu un izpildi pašvaldību stratēģiskajā vadīšanā; iespējas apvienot
vidējā termiņa budžeta plānošanu un izpildi ar vidējā termiņa attīstības
programmēšanu un izpildi; pašvaldību mērķu mērīšana sociālās drošības jomā,
sabiedrisko pakalpojumu jomā un izglītības jomā. Šī projekta viens no
pozitīvajiem aspektiem būs tā rezultātu izmantošana un pielietošana arī pēc
projekta noslēguma pat ar minimālu finansējuma apjomu. Viens no sistēmas
ilgtspējas priekšnoteikumiem ir pašvaldību motivācija darboties tematiskajos
sadarbības tīklos arī pēc projekta beigām. Būtiska loma būs arī pilotprojektos
neiesaistīto Latvijas pašvaldību vēlme izmantot šo platformu savas veiktspējas
uzlabošanai. Lai paaugstinātu pašvaldību politiķu informētību un izpratni par
“mācīšanās salīdzinot” sistēmas priekšrocībām, ir plānota divu rokasgrāmatu
sagatavošana un izdošana. Vienlīdz svarīgs priekšnoteikums ir valsts institūciju
iesaiste, kas nodrošinās ministriju vecāko amatpersonu pilnvērtīgāku
informētību un izpratni par iespējām, ko valsts pārvaldei paver sadarbība ar
“mācīties salīdzinot” sistēmu un tās rezultatīvo rādītāju izmantošana. Projektu
“Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” finansē
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas
“Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un
Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (L. Ligeris,
R. Jomerts, A. Apsītis, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S.Strausa, L. Amerika,
M. Ārente), NOLĒMA:
Piedalīties Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda
programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas
un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”
realizēšanā.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

A.Lielmežs

Protokoliste
Kancelejas vadītāja

S. Ozola

20.12.2013.
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