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MĀLPILS NOVADA DOMES
SĒDES P R O T O K O L S Nr.6
Mālpils novada Mālpilī

30.04.2014.

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

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
Par Mālpils novada vidusskolas direktora iecelšanu amatā.
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
Par Mālpils novada domes 2014. gada 26. februāra domes sēdes lēmuma
Nr. 4/12 atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 9 „Par koku ciršanu ārpus
meža Mālpils novadā” apstiprināšanu.
7. Par Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta sēdes Nr.5 lēmuma Nr. 5/4.
precizēšanu.
8. Par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla denomināciju un
palielināšanu.
9. Par projekta „Mālpils siltumapgādes pārvaldes sistēmas efektivitātes
paaugstināšana” virzību.
10. Par Mālpils ciema katlu mājas rekonstrukciju.
11. Par kopsavilkuma ziņojuma par kapitālsabiedrību finansiālās darbības
ietekmi uz valsts vai pašvaldības budžetu izdevumiem apstiprināšanu.
12. Par pašvaldības SIA „Norma K” saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanu.
13. Par Mālpils novada domes saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanu.
14. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA „Norma K”.
15. Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par
ielu tirdzniecību Mālpils novadā” apstiprināšanu.
16. Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Mālpils novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.
17. Par 2014. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 10 „Mālpils novada
pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” precizēšanu.
18. Par 2014. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr.11 „Par materiālās
palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” precizēšanu.
19. Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm.
20. Par skolēnu nodarbinātību vasarā.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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21. Par kultūras un izglītības fonda „Upe” iesnieguma izskatīšanu.
22. Par darba grupas izveidošanu projektam „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas
pašvaldību veiktspējas uzlabošana”.
23. Par biedrības „Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
24. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Mālpils Zivīm”.
25. Par pašvaldības pilnvaroto personu vides aizsardzības jautājumos
apstiprināšanu.
26. Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu.
27. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai.

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti – Rolands Jomerts, Valts Mihelsons, Leontina Amerika, Māra Ārente,
Agnese Hildebrante, Aleksandrs Lielmežs
Administrācijas darbinieki –
PSIA „Norma K” valdes loceklis Voldemārs Cērps
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka (1.-7. jautājums)
Kancelejas vadītāja Santa Ozola
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule
Juriste Anna Višķere
Projektu koordinatore Ieva Pauloviča (22. jautājums)
Mālpils novada vidusskolas direktora amata pienākumu izpildītāja Jeļena
Mihejeva (1. un 28. jautājums)
1. jautājuma izskatīšanā piedalās Mālpils novada vidusskolas pārstāvji - Ilze
Bērziņa, Anda Vecroze, Annija Brežinska, Ilze Apsīte
Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs informē par aktuālākajiem
notikumiem no sēdes līdz sēdei:









24.04.2014. notika projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas
pašvaldību veiktspējas uzlabošana” sanāksme Mālpilī;
Piedalījies ES Reģionu komitejas Plenārajā sesijā Briselē;
Piedalījies ES Reģionu komitejas NAT komisijas sanāksmē Briselē;
Piedalījies ES Reģionu komitejas ALDE sanāksmē Slovēnijā;
Nekustamā īpašuma „Klūgas – Grūbas” īpašnieks izskata citu
piedāvājumu turpmākai zemes izmantošanai;
Pierīgas lauku speciālistu sanāksme Mālpilī;
Pagaidām nav pozitīva risinājuma daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Lielvārdes šoseja 17 lietā;
Vides un reģionālās attīstības ministra vizīte Mālpilī 17.04.2014.;
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Valsts kontroles pārbaude pašvaldībā;
Sniedzis interviju Rīgas Apriņķa avīzei;
Bērnu rotaļu laukumu drošība;
Notiek saskaņošanas darbi pie projekta par saules enerģijas
izmantošanas iekārtu izbūvi uz Mālpils sporta kompleksa jumta.

Izpilddirektors A. Bukovskis ziņo:
 Ir sagatavots parakstīšanai līgums ar SIA „Ragn - Sells” par atkritumu
apsaimniekošanu Mālpils novadā;
 Vēlēšanu komisija gatavojas Eiroparlamenta vēlēšanām;
 Notiek iepirkums par divu elektromobiļu iegādi.
Deputāte M. Ārente ziņo, ka Mālpils Profesionālajā vidusskolā š.g. 9. aprīlī
norisinājās Mākslas dienas.
Deputāte L. Amerika ziņo, ka piedalījusies sanāksmē Ogrē par labu pārvaldību
skolās.
Deputāts V. Mihelsons ziņo par projektu „Saules elektrostacijas izbūve pie
Mālpils sporta kompleksa”, kā arī ierosina nākotnē izveidot sporta klases
Mālpils novada vidusskolā.
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt
izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu.
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
Papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu šādā redakcijā:
28. Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.

6/1.
Par Mālpils novada vidusskolas direktora iecelšanu amatā.
2014. gada 10. februārī, dome, ņemot vērā Gunāra Gžibovska 2014.
gada 29. janvāra iesniegumu, nolēma ar 2014. gada 14. februāri atbrīvot
Gunāru Gžibovski no Mālpils vidusskolas direktora amata pienākumu
pildīšanas.
2014. gada 20. februāra kopsapulcē Mālpils novada vidusskolā dome
deva uzdevumu izvirzīt Mālpils vidusskolas direktora amata kandidātu no skolas
pedagogu vidus.
Mālpils novada domē 2014. gada 13. martā saņemti sekojoši Mālpils
novada vidusskolas darbinieku kopsapulces protokoli:
1) 2014. gada 3. marta darbinieku kopsapulces protokols Nr. 3, kurā teikts, ka
skolas kolektīvs izvirza Mālpils novada vidusskolas direktora amata vakancei no
pedagogu kolektīva vidus sekojošus kandidātus: Māru Gaili Dišereiti, Anitu
Sārnu, Daigu Lāci, Jeļenu Mihejevu.
2) 2014. gada 10. marta Mālpils novada vidusskolas darbinieku kopsapulces
protokols Nr. 4, kurā teikts, ka M. Gaile Dišereite un A. Sārna savas
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kandidatūras atsaukušas, un pēc direktora amata kandidātu uzklausīšanas
notiek balsošana, uz Mālpils novada vidusskolas direktora amatu tiek virzīti divi
kandidāti – J. Mihejeva (12 balsis) un D. Lāce (8 balsis). 3 balsis „atturas” un 1
lapa iemesta tukša. Uz direktora amata vakanci izvirzītas J. Mihejeva un
D. Lāce. Protokolam pievienots 2014. gada 13. marta D. Lāces iesniegums,
kurā viņa savu kandidatūru atsauc.
2014. gada 13. martā domē reģistrēts Mālpils novada vidusskolas
struktūrvienības Sidgundas pamatskola pedagogu iesniegums, kurā uz Mālpils
novada vidusskolas direktora amata vakanci izvirza N. Pavlovu.
2014. gada 14. martā domē reģistrēts N. Pavlovas pieteikums uz Mālpils
novada vidusskolas direktora amata vakanci.
Saistībā ar to, ka procentuāli maz darbinieki tika izteikuši savu viedokli, 2014.
gada 19. marta domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē
tika dots uzdevums Mālpils novada vidusskolai veikt atkārtotu direktora amata
pretendenta izvirzīšanu.
2014. gada 11. aprīlī domē reģistrēts Mālpils novada vidusskolas balsu
skaitīšanas protokols Nr. 2, kurā ziņo, ka par direktora amata kandidātiem kopā
nobalsojuši 64 darbinieki. Nodoto balsu skaits:
J. Mihejeva - „par” - 39 balsis, „pret” - 17 balsis, „atturas” – 8 balsis.
N. Pavlova - „par” - 17 balsis, „pret” - 39 balsis, „atturas” – 8 balsis.
2014. gada 23. aprīlī domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
sēdē tika uzklausīts J. Mihejevas un N. Pavlovas redzējums par Mālpils novada
vidusskolas attīstību.
Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 9. punktu un
Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 2.punktu, balsojot ar 5 balsīm „par”
(R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika, M. Ārente, A. Lielmežs), 1 balsi „pret”,
(A.Hildebrante), NOLĒMA:
1. Iecelt Jeļenu Mihejevu, personas kods „dzēsts”, par Mālpils novada
vidusskolas direktori.
2. Nosūtīt lēmumu saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai.
3. Izpilddirektoram pēc lēmuma saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes
ministriju, noslēgt atbilstošu darba līgumu.

6/2.
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
1. Mālpils novada domē 2014. gada 9. aprīlī reģistrēts (reģ.Nr.197) J.Ž.
iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Arāji”, atdalot no
zemes vienības 69,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0492, zemi
aptuveni 35 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 6 balsīm „par” (R. Jomerts,
V. Mihelsons, L. Amerika, M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
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1.1. Atļaut sadalīt J.Ž, personas kods „dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts”, piederošo
nekustamo īpašumu „Arāji”, 99,82 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0492,
atdalot no zemes vienības 69,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003
0492, zemi aptuveni 35,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
1.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā.
2. Mālpils novada domē 2014. gada 17. aprīlī reģistrēts (reģ.Nr.210) M.Z.
iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Skudrupuķes”,
atdalot no zemes vienības 22,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004
0247, zemi aptuveni 11,1 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 5 balsīm
„par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika, M. Ārente, A. Lielmežs), deputātei
A. Hildebrantei, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLĒMA:
2.1. Atļaut sadalīt M.Z., personas kods „dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts”,
piederošo nekustamo īpašumu „Skudrupuķes”, 22,2 ha kopplatībā, kadastra
Nr.8074 004 0247, atdalot no zemes vienības 22,2 ha platībā, kadastra
apzīmējums 8074 004 0247, zemi aptuveni 11,1 ha platībā, izstrādājot zemes
ierīcības projektu.
2.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā.
3. Mālpils novada domē 2014. gada 17. aprīlī reģistrēts M.Z., iesniegums
(reģ.Nr.209), kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ceplīši”,
kadastra Nr.8074 005 0057, atdalot zemes vienību 7,2 ha platībā, kadastra
apzīmējums 8074 005 0058 un zemes vienību 2,9 ha platībā, kadastra
apzīmējums 8074 005 0059.
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 5 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons,
L. Amerika, M. Ārente, A. Lielmežs), deputātei A. Hildebrantei, saskaņā ar
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”,
balsošanā nepiedaloties, NOLĒMA:
3.1. Atļaut sadalīt M.Z., personas kods „dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts”,
nekustamo īpašumu „Ceplīši”, kadastra Nr. 8074 005 0057, ar zemes
kopplatību 16,9 ha, atdalot zemes vienību 7,2 ha platībā, kadastra apzīmējums
8074 005 0058, un zemes vienību 2,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074
005 0059.
3.2. Zemes vienībai 6,8 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0057, un
uz tās esošajai dzīvojamai mājai, kadastra apzīmējums 8074 005 0057 001, un
saimniecības ēkām, saglabāt adresi „Ceplīši”, Mālpils novads.
3.3. Zemes vienībai 6,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0057,
apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101.
3.4. Atdalītajai zemes vienībai 7,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005
0058, apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods - 0201.
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3.5. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes
vienības 7,2 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0058, piešķirt
nosaukumu „Spraigumi”, Mālpils novads.
3.6. Atdalītajai zemes vienībai 2,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 005
0059, apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods - 0101.
3.7. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes
vienības 2,9 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0059, piešķirt
nosaukumu „Bitenes”, Mālpils novads.
4. Mālpils novada domē 2014. gada 23. aprīlī reģistrēts (reģ.Nr.224) M.K.
iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vīzēni”, atdalot
no zemes vienības 54,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 002 0008, zemi
aptuveni 37,6 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 6 balsīm „par” (R. Jomerts,
V. Mihelsons, L. Amerika, M. Ārente, A.Hildebrante,A. Lielmežs), NOLĒMA:
4.1. Atļaut sadalīt M.K., personas kods „dzēsts”, dzīvojošam „dzēsts”,
piederošo nekustamo īpašumu „Vīzēni” 115,75 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074
002 0006, atdalot no zemes vienības 54,7 ha platībā, kadastra apzīmējums
8074 002 0008, zemi aptuveni 37,6 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības
projektu.
4.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā.

6/3.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
1. Mālpils novada domē 2014. gada 24. aprīlī reģistrēts (reģ.Nr.229) AS
„Mērniecības centrs MC” izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamā
īpašuma „Tīneskalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0243.
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”,
2007. gada 11. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 86 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2013. gada 29. maijā apstiprināto
Mālpils novada teritorijas plānojumu, 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija
Ministru kabineta noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”,
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
1.Apstiprināt AS „Mērniecības centrs MC” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Tīneskalns” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074
001 0243.
1.1. Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr.1 – 5,6 ha
platībā un mājīpašuma, saglabāt adresi „Tīneskalns”, Mālpils novads.
1.2.
Zemes vienībai Nr.1 – 5,6 ha platībā apstiprināt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods – 0101.
1.3. Zemes vienībai Nr.2 – 13,5 ha platībā piešķirt nosaukumu „Tīnes”,
Mālpils novads.
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1.4.Zemes vienībai Nr.2 – 13,5 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods – 0101.
2. Mālpils novada domē 2014. gada 14. aprīlī reģistrēts SIA „Metrum”
izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma „Kalniņi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0400. Pamatojoties uz 2006. gada
14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2007. gada 11. decembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 86 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas
plānojumu, 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta
noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”, Dome, balsojot ar 6 balsīm
„par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika, M. Ārente, A.Hildebrante,
A. Lielmežs), NOLĒMA:
2. Apstiprināt SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma Kalniņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0400.
2.1.
Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr.1 –
16,2 ha platībā un mājīpašuma, saglabāt adresi „Kalniņi”, Mālpils novads.
2.2.
Zemes vienībai Nr.1 – 16,2 ha platībā apstiprināt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods – 0101.
2.3.
Zemes vienībai Nr.2 – 1,4 ha platībā piešķirt nosaukumu „Grandi”,
Mālpils novads.
2.4. Zemes vienībai Nr.2 – 1,4 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
– 0101.

6/4.
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no M.M., kurā viņa lūdz pašvaldību
iznomāt zemi 0,036 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela
9” mazdārziņa vajadzībām. Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V.
Mihelsons, L. Amerika, M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un M.M.,
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,036 ha platībā
nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0902.

6/5.
Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
1. Saistībā ar to, ka persona M.Š. ir mirusi, nepieciešams anulēt zemes nomas
līgumu mazdārziņa vajadzībām 0,06 ha platībā domes nekustamajā īpašumā
„Rūpniecības iela 9”, zeme netiek izmantota un nepieciešams veikt nodokļu
pārrēķinu.
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Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
1.1.Anulēt zemes nomas līgumu, reģistrēts Mālpils novada nomas zemju
reģistrā ar Nr. 14/10, par nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9” 0,06 ha
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0910, nomu.
1.2. Veikt nodokļu pārrēķinu uz 2014. gada 1. janvāri.
2. Saistībā ar to, ka persona A.V. ir mirusi, nepieciešams anulēt zemes nomas
līgumu mazdārziņa vajadzībām 0,46 ha platībā domes nekustamajā īpašumā
„Atdalīts no Rijnieki”, jo nav noslēgts jauns nomas līgums par šīs zemes
izmantošanu un nepieciešams veikt nodokļu pārrēķinu.
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
2.1. Anulēt zemes nomas līgumu, reģistrēts Mālpils novada nomas zemju
reģistrā ar Nr. 1267, par nekustamā īpašuma „Atdalīts no Rijnieki” 0,46 ha
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0280, nomu.
2.2. Veikt nodokļu pārrēķinu uz 2014. gada 1. janvāri.

6/6.
Par Mālpils novada domes 2014. gada 26. februāra domes sēdes lēmuma
Nr. 4/12 atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 9 „Par koku ciršanu ārpus
meža Mālpils novadā” apstiprināšanu.
Mālpils novada domē 2014. gada 1. aprīlī saņemti LR Vides un reģionālās
attīstības ministrijas iebildumi par Mālpils novada domes 2014. gada 26.
februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža Mālpils novadā” ar lūgumu precizēt saistošos noteikumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu,
dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
1. Atcelt Mālpils novada domes 2014. gada 26. februāra domes sēdes lēmumu
Nr. 4/12 „Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Mālpils novadā” apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 „Par koku ciršanu ārpus meža Mālpils
novadā” (Lieta Nr. 1-01.1).

6/7.
Par Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta sēdes Nr.5 lēmuma Nr. 5/4.
precizēšanu.

Pamatojoties uz Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores mutisku lūgumu,
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dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
Precizēt Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta sēdes Nr. 5 lēmumu
Nr.5/4 „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Mālpils internātskola ”
adreses maiņu”, izsakot to šādā redakcijā:
„Mālpils novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam „Mālpils
internātskola”, kad. Nr. 8074 003 0562, platība - 0.9308 ha un zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8074 003 0562 un uz tā esošajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0562 001 (1. internāts) piešķirt adresi Pils iela 10,
Mālpils, Mālpils novads un ēkai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0562 002 (2.
internāts) piešķirt adresi Pils iela 12, Mālpils, Mālpils novads”.
6/8.
Par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla denomināciju un
palielināšanu.
1. Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā ir ieviests eiro, arī
pašvaldības sabiedrībām ar ierobežotu atbildību daļas nominālvērtība un
pamatkapitāla lielums ir jāizsaka veselos eiro. Pamatkapitāla daļu denominācija
no latiem uz eiro ir saistīta ar grozījumu izdarīšanu kapitālsabiedrības statūtos.
Ņemot vērā, ka statūtu grozījumu veikšana ir ekskluzīva dalībnieku
kompetence, tad attiecīgo lēmumu, kas saistīts ar pāreju uz eiro, pieņem
dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulcei arī jāizlemj, vai vērtību, kas paliek pāri
pēc pamatkapitāla izteikšanas eiro, izmaksāt dalībniekiem vai ieskaitīt
sabiedrības rezervēs.
Tā kā SIA informācija par daļas nominālvērtību un katram dalībniekam
piederošo daļu skaitu tiek norādīta dalībnieku reģistrā, pārejai uz eiro
nepieciešams veikt izmaiņas ne tikai statūtos, bet arī dalībnieku reģistrā.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” Pārejas noteikumu 53.punktu, sākot ar 2014.gada 1.janvāri,
valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas
(akcijas) nominālvērtības denomināciju no latiem uz euro veic Komerclikumā
noteiktajā kārtībā.
Euro ieviešanas kārtības likuma 22.pants nosaka kapitālsabiedrību
pamatkapitāla daļu (akciju) denominācijas maiņas metodi un principus, nosakot,
ka pamatkapitāla daļu (akciju) denomināciju no latiem uz euro veic, saglabājot
esošo proporcionalitāti starp kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) un
minimizējot pamatkapitāla izmaiņas. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
pamatkapitāla daļu nominālvērtību izsaka veselos euro. Kapitālsabiedrības
pamatkapitālu veido pamatkapitāla daļu (akciju) skaits, kas reizināts ar
pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 38.panta otro daļu, pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.
Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Norma K” (turpmāk
tekstā - pašvaldības SIA „Norma K”) parakstītais pamatkapitāls uz šo brīdi ir
LVL 780 348,- apmērā, kas sadalīts 780 348 daļās, katras daļas vērtība ir viens
lats.
Veicot kapitāla daļu un pamatkapitāla pārrēķināšanu no latiem uz eiro,
tiek noteikta starpība starp sākotnējo pamatkapitālu latos un iegūto
pamatkapitāla apmēru eiro.
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Aprēķins:
Vienas kapitāla daļas nominālvērtība eiro pirms noapaļošanas (1,422872
EUR) x kapitāla daļu skaits (780 348) = kapitāla daļu nominālvērtības
kopsumma eiro (1 110 335,31945 EUR), ko noapaļojam līdz pilniem eiro
centiem = kapitāla daļu nominālvērtības kopsumma eiro pirms kapitāla daļas
noapaļošanas (1 110 335,32 EUR).
Vienas kapitāla daļas nominālvērtība eiro pēc noapaļošanas (1,- EUR) x
kapitāla daļu skaits (780 348) = kapitāla daļu nominālvērtības kopsumma eiro
pēc kapitāla daļas noapaļošanas (780 348,- EUR).
Kapitāla daļu nominālvērtības kopsumma eiro pirms kapitāla daļas
noapaļošanas (1 110 335,32 EUR) – kapitāla daļu nominālvērtības kopsumma
eiro pēc kapitāla daļas noapaļošanas (780 348,- EUR) = starpība (329 987,32
EUR).
Starpība tiek izteikta jaunās kapitāla daļās.
Starpība (329 987,32 EUR) : vienas kapitāla daļas nominālvērtība eiro (1
EUR) = jauno kapitāla daļu skaits (329 987).
Tā kā Mālpils novada dome ir vienīgais pašvaldības SIA „NORMA K”
dalībnieks, tad jaunās 329 987 daļas tiek nodotas šim dalībniekam.
Tiek noteikta vērtība, ko nevar izteikt jaunās kapitāla daļās:
Starpība (329 987,32 EUR) – jauno kapitāla daļu nominālvērtības
kopsumma (329 987 EUR) = atlikums (32 centi).
Vērtību, ko nevar izteikt jaunās kapitāla daļās, būtu lietderīgi izmaksāt
kapitālsabiedrības dalībniekam.
Kapitāla daļas un pamatkapitāla pārrēķināšanas no latiem uz eiro rezultātā
pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāls ir 1 110 335 EUR, kas sadalīts
1 110 335 daļās, un katras daļas vērība ir 1 euro.
2. Mālpils novada domē (turpmāk tekstā – Dome) 22.04.2014. saņemts
pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekļa V. Cērpa iesniegums par to, ka
ņemot vērā Valsts akcijas sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” aizrādījumus par
bīstamajiem ceļu apstākļiem Mālpilī (vēstule Nr. 4.3.1., datēta ar 09.08.2013.),
tika apsekota Nākotnes iela, Ķiršu iela, Pirts iela un Jaunā iela Mālpils centrā.
Apsekošanas rezultātā tika konstatētas 33 pazemes komunikāciju akas
(ūdensvada, kanalizācijas un lietusūdens novadīšanas) ar deformētiem vākiem.
Tika sastādīta tāme visu šo aku vāku rekonstrukcijai, kas sastāda 11 541, 68
euro. Veicot cenu aptauju, tika sastādīti trīs iespējamie darbu varianti:
1) Rekonstruēt visus aku vākus (33 gab.) par kopējo summu
13 965.43 euro, (t. sk. PVN);
2) Rekonstruēt aku vākus (16 gab.), kas atrodas uz Nākotnes ielas
(sākot no Pasta ēkas Nākotnes ielā 8) līdz autoostas
stāvlaukumam. Veicot cenu aptauju starp trim iespējamiem
apakšuzņēmējiem, tika izvēlēts lētākais, tas ir 8038,45 euro, (t. sk.
PVN).
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3) Rekonstruēt tikai bīstamākos aku vākus (13 gab. braucamās daļas
zonā), kas atrodas uz Nākotnes ielas (sākot no Pasta ēkas
Nākotnes ielā 8) līdz autoostas stāvlaukumam. Veicot cenu aptauju
starp trim iespējamiem apakšuzņēmējiem, tika izvēlēts lētākais, tas
ir 6381.43 euro, (t. sk. PVN).
Pašvaldības SIA „ Norma K” lūdz Domi izvērtēt un rast iespēju atbalstīt
vienu no šiem trīs variantiem, finanšu līdzekļus par veicamo darbu ieskaitot
pašvaldības SIA „ Norma K” budžetā caur pamatkapitāla palielināšanu.
3. Domē saņemti nekustamo īpašumu Enerģētikas iela 3 un Enerģētikas
iela 7 novērtējumi. Novērtējumu veikusi SIA „LATIO”.
Dome konstatē, ka ar Domes 2013.gada 27.marta lēmumu Nr. 4/8 Par
PSIA „Norma K” iesnieguma izskatīšanu nolemts atbalstīt nekustamā īpašuma
Enerģētikas iela 3 ar kadastra Nr. 8074 003 0278 un nekustamā īpašuma
Enerģētikas iela 7 ar kadastra Nr. 8074 003 0909 nodošanu pašvaldības SIA
‘Norma K” īpašumā un uzdots pašvaldības SIA „Norma K” veikt iepriekš minēto
nekustamo īpašumu novērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pašvaldības SIA „Norma K” ir veikusi nekustamā īpašuma Enerģētikas
iela 3 un nekustamā īpašuma Enerģētikas iela 7 novērtēšanu, ko apliecina
sertificēta vērtētāja SIA „LATIO”, reģistrācijas Nr. 41703000843, juridiskā
adrese Kr. Valdemāra ielā 8-10, Rīgā, LV – 1010, izsniegtie nekustamo
īpašumu novērtējumi. Eksperti secina, ka nekustamā īpašuma Enerģētikas iela
7 ar kadastra Nr. 8074 003 0909 tirgus vērtība 2014.gada 26.martā ir EUR
6000,00 un nekustamā īpašuma Enerģētikas iela 3 ar kadastra Nr. 8074 003
0278 tirgus vērtība 2014.gada 11.martā ir EUR 40 000,00.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī, lai izpildītu Domes 2013.gada
27.marta lēmumu Nr. 4/8, un
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 pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi
no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās
daļas 4.punktu – publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var
atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā, un 40.panta pirmo daļu –
lēmumu par publiskas personas mantas ieguldīšanu esošas kapitālsabiedrības
pamatkapitālā pieņem atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija;
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 42.pantu, kas nosaka, ka pamatkapitālu drīkst palielināt,
tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti palielināšanas
noteikumi; 43.panta pirmās daļas 1.punktu, sabiedrības pamatkapitālu var
palielināt, dalībniekam 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;
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saskaņā ar Komerclikuma 198.pantu, kas nosaka pamatkapitāla palielināšanas
noteikumu saturu;
saskaņā ar Komerclikuma Pārejas noteikumu 38.punktu, kas nosaka, ka
kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitāls izteikts latos, no 2014.gada 1.janvāra
līdz 2016.gada 30.jūnijam piesaka komercreģistra iestādei statūtu grozījumus,
kas paredz pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtības
denomināciju no latiem uz euro; un 39.punktu, sākot ar 2014.gada 1.jūliju,
piesakot komercreģistra iestādei statūtu grozījumus, kapitālsabiedrība, kuras
pamatkapitāls izteikts latos, statūtos vienlaikus paredz pamatkapitāla un
pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtības denomināciju no latiem uz euro;
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
2.punktu, 77.panta otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 4.punktu, 40.panta pirmo 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,
153.pantu, 196.pantu, 197.pantu un 198.pantu, Komerclikuma Pārejas
noteikumu 38. un 39.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 22.pantu, kā arī
ņemot vērā mantiskā ieguldījuma sertificēta vērtētāja SIA „LATIO” 2014.gada
11.martā un 26.martā izsniegtos atzinumus par nekustamo īpašumu
novērtējumu, NOLĒMA:
1.1. Veikt denomināciju pašvaldības SIA „Norma K” (reģistrācijas numurs
40003312216, juridiskā adrese Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV
2152) pamatkapitālam no latiem uz eiro, izsakot to EUR 1 110 335,- (viens
miljons simtu desmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro) apmērā, kas
sadalīts 1 110 335 daļās, ar katras daļas vērību viens euro.
1.2. Denominācijas rezultātā radušos vērtību – 32 centus izmaksāt
kapitālsabiedrības dalībniekam – Mālpils novada domei.
2.1. Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu par EUR 8 038,(astoņi tūkstoši trīsdesmit astoņi euro), Mālpils novada domei izdarot
naudas ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu
skaitu.
2.2. Iedalīt līdzekļus pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanai
EUR 8038,- apmērā no pašvaldības budžeta sadaļas 06.602. „Autoceļi”.
3.1. Atsavināt Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu
Enerģētikas iela 3, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0278,
kas sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 8074 003 0904)
0,8652 ha platībā, nedzīvojamās ēkas – katlu mājas (kadastra apzīmējums
8074 003 0278 002), inženierbūves – skursteņa (kadastra apzīmējums 8074
003 0278 010), inženierbūves – skursteņa (kadastra apzīmējums 8074 003
0278 011) un nedzīvojamās ēkas – katlu mājas (kadastra apzīmējums 8074
003 0278 017) EUR 40 000,- (četrdesmit tūkstoši euro) vērtībā, un
nekustamo īpašumu Enerģētikas iela 7, Mālpils, Mālpils novads,
kadastra Nr. 8074 003 0909, kas sastāv no vienas zemes vienības (kadastra
apzīmējums 8074 003 0903) 0,82 ha platībā EUR 6 000,- (seši tūkstoši
euro) vērtībā, abus nekustamos īpašumus ieguldot pašvaldības SIA „Norma
K” pamatkapitālā.
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3.2. Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu par EUR 46 000,(četrdesmit seši tūkstoši euro), Mālpils novada domei izdarot mantisko
ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu.
4. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu EUR 1 164 373,- (viens
miljons simtu sešdesmit četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro) apmērā,
kas sadalīts 1 164 373 daļās.
5. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanas
noteikumus. (Pielikums Nr.1)
6.1. Izdarīt izmaiņas pašvaldības SIA „Norma K” Statūtu 2.nodaļas 2.1. un
2.2.punktā, izsakot tos šādā redakcijā:
„2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 164 373,- (viens miljons simtu
sešdesmit četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro) apmērā.
2.2.
Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 1 164 373 (viens miljons simtu
sešdesmit četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs) daļās. Katras daļas
vērtība ir viens euro.”
6.2. Izdarīt izmaiņas pašvaldības SIA „Norma K” Statūtu 3.nodaļas
3.6.2.apakšpunktā, aizstājot skaitli un vārdus „LVL 10 000 (desmit tūkstoši
latu)” ar skaitli un vārdiem „EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši euro)”.
7. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” statūtu jauno redakciju (Pielikums Nr.
2).
8. Pilnvarot pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekli Voldemāru Cērpu,
personas kods „dzēsts”, nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar
nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā un tā informēšanu par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla
izmaiņām, grozījumiem Statūtos un dalībnieku reģistrā.
9. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam nodrošināt
pieteikuma par pamatkapitāla denomināciju un palielināšanu, kā arī Statūtu
jaunās redakcijas un dalībnieku reģistra reģistrēšanu komercreģistra iestādē
līdz 2014.gada 30.maijam.
10. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim V.Cērpam 2014.gada jūnija
Domes sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma izpildi.

6/9.
Par projekta „Mālpils siltumapgādes pārvaldes sistēmas efektivitātes
paaugstināšana” virzību.
Mālpils novada domē 22.04.2014. saņemts pašvaldības SIA „Norma K”
valdes locekļa V. Cērpa iesniegums par projekta “Mālpils siltumapgādes
pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana” tālāko virzību.
Analizējot situāciju siltumtīklos, var secināt, ka nerekonstruētie siltumtīklu
posmi 1980 m garumā ir tehniski un morāli novecojuši. Normatīvais kalpošanas
laiks šādiem siltumtīkliem ir 25 gadi, un pašlaik tas ir pārsniegts. Siltumtīklu
novecošanas un tehniskā stāvokļa pasliktināšanās rezultātā siltumtīklos
palielinās siltuma zudumi un ūdens noplūdes, pieaug avāriju skaits, kas negatīvi
ietekmē vidi (emisijas atmosfērā, siltuma un ūdens noplūdes augsnē) un rada
nevajadzīgus maksājumus patērētājiem.
Ja salīdzina Mālpils centrālās siltumsistēmas pašreizējos zudumus
siltumtīklos (15-18%) ar normatīvajiem zudumiem rūpnieciski izolētajām
caurulēm bezkanālu tehnoloģijas izpildījumā, tie neatbilst šiem normatīviem
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(labas prakses rādītājs 8-12%), kas izskaidrojams ar padomju laikā pielietoto
cauruļvadu izolācijas un būvniecības tehnoloģiju.
Izstrādājot tālāko siltumtīklu nomaiņas programmu, tika pieņemts, ka
siltumtīklu nomaiņu un siltuma zudumu samazināšanu realizē, izmantojot
rūpnieciski izolētās caurules un bezkanālu tehnoloģiju. Projekta ietvaros plānots
rekonstruēt 1988 m esošās siltumtīklu trases līdz 2015. gada 1. maijam.
Projekta galvenās plānotās aktivitātes ir:
 tehniskā projekta izstrāde,
 zemes darbi, kanālu atrakšana,
 esošo cauruļvadu demontāža,
 jauno cauruļvadu komplektēšana un montāža,
 zemes darbi un virskārtas seguma atjaunošana.
PSIA „ Norma K” iepirkumu komisija ir veikusi divas iepirkuma
procedūras:
1. Iepirkuma procedūras „Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības
pakalpojumi projekta “Mālpils siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes
paaugstināšana” ietvaros līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma iesniegšanas
gala laikam, t.i. 2014. gada 24. martam plkst. 11.00, iepirkuma komisija bija
saņēmusi 4 (četrus) piedāvājumus:
Nr.
Pretendenta nosaukums
p.k.
1.
SIA „ LATENERGOPROJEKTS”
Reģ. Nr. 50003004491
2.
SIA “HALLE B”
Reģ. Nr. 40003296208
3.
SIA “BŪVENERGO A”
Reģ. Nr. 43603014154
4.
SIA “Wesemann”
40003140237

Piedāvātā cena EUR bez
PVN
470 555,00
554 728.73
483 099.39
594 973.20

Ņemot vērā nolikuma 13.9. punktu, iepirkuma komisija vienbalsīgi pieņēma
lēmumu atzīt par iepirkuma procedūras uzvarētāju SIA „Latenergoprojekts”, kas
piedāvāja veikt projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības pakalpojumus
projekta
“Mālpils
siltumapgādes
pārvades
sistēmas
efektivitātes
paaugstināšana” ietvaros par viszemāko cenu - 470 555.00 EUR (četri simti
septiņdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro), neietverot PVN.
2. Iepirkuma procedūras „Būvuzraudzība projektam “Mālpils siltumapgādes
pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana”” ietvaros līdz nolikumā
noteiktajam piedāvājuma iesniegšanas gala laikam, t.i. 2014. gada 22. aprīlim
plkst. 11.00, iepirkuma komisija bija saņēmusi 2 (divus) piedāvājumus:
Nr.
p.k.
1.
2.

Pretendenta nosaukums
SIA „BaltLine Globe”
Reģ. Nr. 40003780856
SIA “Geo Consultants”
Reģ. Nr. 40003296208

Piedāvātā cena EUR bez
PVN
7 100.00
17 770.00
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Ņemot vērā nolikuma 12.9. punktu, iepirkuma komisija vienbalsīgi pieņēma
lēmumu atzīt par iepirkuma procedūras uzvarētāju SIA „BaltLine Globe”, kas
piedāvāja veikt projektēšanas un būvniecības pakalpojumus projekta “Mālpils
siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros par
viszemāko cenu - 7 100.00 Euro (septiņi tūkstoši simts euro, 00 centi),
neietverot PVN.
Līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru paredz KF
finansējumu 34 % apmērā no attiecināmām izmaksām. Ja pieņem, ka
siltumtrasēm nosaka amortizācijas laiku 25 gadi un apkures sezonas laikā
klientiem tiek piegādātas ~ 9000 MWh siltuma, prognozējamais sadārdzinājums
vienai siltuma MWh ~ 2.14 Euro.
Ņemot vērā visu augstāk minēto, pašvaldības SIA „Norma K” lūdz
Mālpils novada domi izvērtēt projekta tālāko virzību. Ja projekta tālākā virzība
tiek akceptēta, PSIA „ Norma K” lūdz Mālpils novada domi sniegt galvojumu
kredīta pieprasīšanai Valsts Kasē 477 655.00 EUR apmērā.
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
1. Uzdot pašvaldības SIA Norma K slēgt līgumus ar iepirkumu procedūras
uzvarētājiem pēc atbildīgās iestādes (LIAA) pārbaudes pozitīva atzinuma
saņemšanas.
2. Sniegt pašvaldības galvojumu Mālpils pašvaldības SIA „Norma K”,
reģistrācijas Nr.40003312216, kurā Mālpils novada domei pieder 100%
kapitāldaļas, 477 655.00 EUR (četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti
piecdesmit pieci euro) apmērā uz termiņu – 30 (trīsdesmit) gadi, lūdzot atļaut
pamatsummu maksāt ar 2015.gada 1. janvāri un piemērojot Valsts Kases vai
kredītiestādes noteikto procentu likmi ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
“Mālpils siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana””, ID
Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/015 realizēšanai.
3. V. Cērpam, L. Mičulei, B. Reinei – Rukmanei sagatavot pieteikumu
galvojuma iesniegšanai, pamatojoties uz 25.03.2008. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”.
6/10.
Par Mālpils ciema katlu mājas rekonstrukciju.
Mālpils novada domē 22.04.2014. saņemts pašvaldības SIA „Norma K”
iesniegums par Mālpils ciema katlu mājas rekonstrukciju.
Uz šo brīdi ir sagatavots tehniskais projekts „ Katlu mājas rekonstrukcija”
Mālpils centrālajai katlu mājai Enerģētikas ielā 3, Mālpilī. Projektētāju
sagatavotajā kontroltāmē tiek uzrādīts, ka rekonstrukcijas veikšanai
nepieciešami 1 714 667.20 Euro, (viens miljons septiņi simti četrpadsmit
tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro 20 centi), t.sk. PVN.
Ņemot vērā kritisko situāciju ar esošo apkures katlu, PSIA „ Norma K”
piedāvā sadalīt rekonstrukcijas projektu divās kārtās, no kurām pirmo kārtu
veikt ņemot kredītu kredītiestādē ar vislabākajiem nosacījumiem, bet otro kārtu
veikt piesaistot kādu no Eiropas līdzfinansējuma fondiem.
Pirmajā kārtā paredzēts:
 1,5 Mw biomasas apkures katla uzstādīšana;
 Ventilācijas ierīkošana;
 Ūdens sagatavošanas uzstādīšana;
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 Jaunas elektroapgādes uzstādīšana;
 Jaunu telferu (2 gb.) uzstādīšana
Projektētāju sastādītā kontroltāme uzrāda, ka lai veiktu I kārtā paredzētos
darbus, ir nepieciešami 849 495.40 Euro (astoņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši
četri simti deviņdesmit pieci euro, 40 centi), t.sk. PVN.
Otrajā kārtā paredzēts:
 3 Mw biomasas apkures katla uzstādīšana (esošā „dāņu” katla
vietā);
 Teritorijas labiekārtošanas darbi;
 Koksnes šķeldas uzglabāšanas novietnes izbūve;
 Kanalizācijas un ūdensvada jaunbūve;
 Ventilācijas ierīkošana II kārta;
 Elektroapgādes ierīkošana II kārta.
Projektētāju sastādītā kontroltāme uzrāda, ka, lai veiktu II kārtā paredzētos
darbus ir nepieciešams 865 171.80 Euro (astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši
simts septiņdesmit viens euro, 80 centi), t.sk PVN.
Pēc rekonstrukcijas veikšanas uz siltumtarifu tiks atstāts sekojošs
iespaids:
 Pēc I kārtas realizācijas siltumtarifs pieaugs par ~ 4,72 Euro
 Pēc II kārtas realizācijas siltumtarifs pieaugs par ~ 4.80 Euro
 Kopējais siltumtarifa pieaugums iespējams līdz 9.52 Euro.
Ņemot vērā visu augstākminēto un sakarā ar iepirkuma procedūras uzsākšanu,
PSIA „Norma K” lūdz Mālpils novada domi akceptēt rekonstrukcijas uzsākšanu
Mālpils centrālajā katlu mājā, nosakot rekonstrukcijas darbu veikšanas secību:
1. variants: veikt abas rekonstrukcijas kārtas, ņemot aizdevumu kredītiestādē
pilnā apjomā, ko uzrādīs iepirkuma procedūras lētākais piedāvājums;
2. variants: 2014. gada vasaras – rudens sezonā veikt katlu mājas
rekonstrukcijas I kārtu, ņemot aizdevumu kredītiestādē pilnā apjomā, ko uzrādīs
iepirkuma procedūras lētākais piedāvājums, bet II kārtai censties piesaistīt
Eiropas līdzfinansējuma paredzētos finanšu līdzekļus un II kārtu veikt 2015.
gada vasaras rudens sezonā.
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
Uzdot pašvaldības „SIA Norma K”, atbilstoši izstrādātajam projektam, gatavot
projekta pieteikumu katlu mājas rekonstrukcijai kādā no fondiem, kas nodrošina
visizdevīgākos līdzfinansējuma nosacījumus, nedalot kārtās.

6/11.
Par kopsavilkuma ziņojuma par kapitālsabiedrību finansiālās darbības
ietekmi uz valsts vai pašvaldības budžetu izdevumiem apstiprināšanu.
Pamatojoties uz 2012. gada 25. septembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī
pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu
informāciju”,
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
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Apstiprināt kopsavilkuma ziņojumu par kapitālsabiedrību finansiālās darbības
ietekmi uz valsts vai pašvaldības budžetu izdevumiem (pielikumā).

6/12.
Par pašvaldības SIA „Norma K” saimnieciskā gada pārskata
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz 2012. gada 25. septembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī
pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu
informāciju”,
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V.
L. Amerika, M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:

Mihelsons,

Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” saimnieciskā gada pārskatu.

6/13.
Par Mālpils novada domes saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanu.
Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15. oktobra
noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, balsojot ar 6
balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika, M. Ārente, A.Hildebrante,
A. Lielmežs), NOLĒMA:
1.
Apstiprināt p/a „Mālpils sociālais dienests” 2013.gada pārskatu par
kopējo summu 151878 LVL.
2.
Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas 2013.gada pārskatu par
kopējo summu 1311903 LVL.
3.
Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas 2013.gada pārskatu par kopējo
summu 390221 LVL.
4.
Apstiprināt Mālpils novada domes 2013.saimnieciskā gada pārskatu par
kopējo summu 7862922 LVL.
5.
Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2013.saimnieciskā gada
pārskatu par kopējo summu 9716925 LVL.

6/14.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA „Norma K”.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 5.panta pirmās daļas 7.punktu,
pašvaldību autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, tai
skaitā sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām
personām, kas sevī ietver arī pienākumu par sociālo dzīvokļu uzturēšanu un
apsaimniekošanu (likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 3.pants).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu,
pašvaldību autonomās funkcijās ietilpst sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu
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jautājumu risināšanā, no kā izriet pašvaldību pienākums sniegt likumā „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantā, 14.pantā minētajām
personām palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kas sevi ietver arī izīrētāja
pienākumu nodot īrniekam dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) ar visiem tās
piederumiem tādā stāvoklī, lai īrnieks varētu dzīvojamo telpu lietot un iegūt no
tās visu to labumu, kādu viņam, saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu ir
tiesības saņemt, pienākumu nodrošināt dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas)
uzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas
prasībām, kā arī veikt dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) kapitālo remontu
(Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā, trešā
daļa; likums „Par dzīvojamo telpu īri” 40.pants.).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras
autonomas funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt
privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas
kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts
ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas
noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona
attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Mālpils pašvaldība, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 1.punktu, ir savulaik izveidojusi pašvaldības SIA „Norma K”, kuras
darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem, cita starpā, ir arī nekustamā
īpašuma pārvaldīšana un uzturēšana.
Ievērojot to, ka pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, kā
arī ir tiesības deleģēt atsevišķus pārvaldes uzdevumus, ka likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka tikai dome var lemt
par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un
nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 77.panta pirmā un otrā daļā noteikto un ņemot vērā Mālpils
novada domes 02.07.2013. lēmumu Nr.9/1 un 9/2 un 26.02.2014. lēmumu
nr.4/15,
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un
9.punktu, ceturto daļu, 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu, 45.panta otro daļu,
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
1.
Slēgt Deleģēšanas līgumu ar SIA „Norma K, reģ.Nr.40003312216,
juridiskā adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, no Likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktā noteiktās pašvaldības
autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu
Mālpils
pašvaldībā.
2.
Slēgt šī lēmuma 1.punktā noteikto Deleģēšanas līgumu uz 5 gadiem.
3.
Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Agri Bukovski Mālpils novada
pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
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6/15.
Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru
par ielu tirdzniecību Mālpils novadā” apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 43. panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4. punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.
punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3., 9. un 16. 1 punktu,
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12 „Par ielu tirdzniecību un nodevas
apmēru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā” (Lieta Nr. 1-01.1).

6/16.
Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Mālpils novada domes
2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, saskaņā Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, dome, balsojot ar
6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika, M. Ārente, A.Hildebrante,
A. Lielmežs), NOLĒMA:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi Mālpils novada domes
2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā”” (Lieta Nr. 1-01.1).

6/17.
Par 2014. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 10 „Mālpils novada
pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”
precizēšanu.
Mālpils novada domē (turpmāk tekstā – Dome) 2014.gada 23.aprīlī
saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā
– Ministrija) izvērtējums un iebildumi Domes 2014.gada 26.marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 10 „Mālpils novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa
noteikšanas kārtība” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi Nr. 10).
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ja saņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots
saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai
kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē
saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
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Dome, iepazīstoties ar Ministrijas atzinumu, neatzīst to pilnībā un
nepiekrīt tajā izteiktajiem iebildumiem sekojošo apsvērumu dēļ:
1)
Izdodot saistošos noteikumus Nr. 10, Dome realizē likuma „Par
pašvaldībām” 12.pantā nostiprināto tiesību – attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs 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.
2)
Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 10 Dome brīvprātīgi vēlas paplašināt to
personu (ģimeņu) loku, kurām var tikt noteikts pašvaldības daudzbērnu
ģimenes statuss Mālpils novadā, tādējādi palielinot to daudzbērnu ģimeņu loku,
kurām būtu tiesības saņemt pašvaldības noteiktās garantijas un pabalstus.
Dome ir apzinājusi un izvērtējusi faktisko situāciju dažādos ģimenes modeļos
un atzinusi, ka daudzbērnu ģimenes statusam atbilst daudz plašāks personu
(ģimeņu) loks, nekā to paredz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta
16.punktā noteiktā daudzbērnu ģimenes definīcija.
3)
Tāpēc, papildus Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam, par
bērnu saistošo noteikumu Nr. 10 izpratnē tiek uzskatīta arī pilngadīga persona,
kura līdz 24 gadu vecumam sekmīgi klātienē turpina mācības kādā no Izglītības
likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā
izglītība), atrodas vecāka vai cita likumiskā pārstāvja apgādībā un nesastāv
laulībā, kā arī - par bērnu tiek uzskatīti otra laulātā (vai otra faktiskā vecāka)
atsevišķie bērni no iepriekšējām laulībām vai partnerattiecībām, ja visi ģimenes
locekļi faktiski dzīvo vienā dzīvesvietā Mālpils novadā.
4)
Mālpils novada daudzbērnu ģimeņu reģistrs tiek veidots ar mērķi
uzskaitīt visas iespējamās ģimenes, kuras atbilst pašvaldības daudzbērnu
ģimenes statusam Mālpils novadā, lai vienkāršotu procedūru pašvaldības
atbalsta un palīdzības saņemšanai. Dome nevienai personai (ģimenei) neuzliek
par pienākumu reģistrēties šajā reģistrā, kā arī neliedz un saglabā tiesības
saņemt pašvaldības noteiktās garantijas un pabalstus ikvienai daudzbērnu
ģimenei arī Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē.
5)
Tā kā saistošie noteikumi ir ārējs normatīvais akts, kas ir saistošs
jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai attiecīgajā administratīvajā teritorijā,
paplašināto daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtību nepieciešams
noteikt ar saistošajiem noteikumiem, lai ikvienai personai Mālpils novadā būtu
zināmi un saistoši daudzbērnu ģimenes statusa piešķiršanas nosacījumi, proti,
ka daudzbērnu ģimenes definīcija Mālpils novadā tiek paplašināta, līdz ar ko
lielākam personu (ģimeņu) lokam ir tiesības saņemt attiecīgos pašvaldības
pabalstus, kas domāti daudzbērnu ģimenēm.
6)
Dome uzskata, ka pašvaldībai kā brīvprātīgo iniciatīvu nav aizliegts
palielināt to personu loku, kam sniedzama materiālā palīdzība kā daudzbērnu
ģimenei, papildus tai materiālajai palīdzībai, ko pašvaldība sniedz daudzbērnu
ģimenei savu autonomo funkciju ietvaros.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
45.panta ceturto daļu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.pantu, Dome,
balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika, M. Ārente,
A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
1. Neatzīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā par
2014.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Mālpils novada
pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” izteiktos
iebildumus, un publicēt saistošos noteikumus.
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2. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Domes
argumentiem un pamatojumu, nosūtot šo lēmumu.

6/18.
Par 2014. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr.11 „Par materiālās
palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” precizēšanu.
Mālpils novada domē (turpmāk tekstā – Dome) 2014.gada 24.aprīlī
saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā
– Ministrija) izvērtējums un iebildumi Domes 2014.gada 26.marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”
(turpmāk tekstā – saistošie noteikumi Nr. 11).
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ja saņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots
saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai
kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē
saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Dome, iepazīstoties ar Ministrijas izvērtējumu un tajā izteiktajiem
iebildumiem, atzīst tos daļēji. Dome atzīst iebildumu otro punktu un piekrīt
precizēt saistošo noteikumu Nr. 11 4.6.apakšpunktu, aizvietojot vārdu
„iesniegtajiem dokumentiem” ar vārdu „iesniegumu”.
Dome neatzīst Ministrijas izteikto iebildumu pirmo un trešo punktu
sekojošo apsvērumu dēļ:
1)
saistošo noteikumu Nr. 11 IV. nodaļā definētais vienreizējais bērna
piedzimšanas pabalsts tika noteikts ar mērķi sniegt materiālu atbalstu ikviena
Mālpils novadā deklarēta jaundzimuša bērna vajadzību nodrošināšanai,
paredzot vairākus nosacījumus šī pabalsta saņemšanai. Kā galvenais
nosacījums ir ietverts apstāklis, ka, lai pretendētu uz pabalsta saņemšanu
100% apmērā, abiem bērna vecākiem ir jābūt deklarētiem Mālpils novadā ne
mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Šī nosacījuma mērķis ir
sniegt materiālu atbalstu katram Mālpils novada pastāvīgajam iedzīvotājam un
nodokļu maksātājam bērna piedzimšanas gadījumā, kā arī stimulēt topošos
vecākus deklarēties savā faktiskajā dzīvesvietā, lai abu vecāku maksātie
nodokļi atgrieztos attiecīgās dzīvesvietas pašvaldībā. Ja Mālpils novadā savu
dzīvesvietu ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir deklarējis
tikai viens no bērna vecākiem – pabalsts tiek piešķirts 50% apmērā (pēc
principa, ka Mālpils novadā deklarējies tikai viens nodokļu maksātājs). Šāds
princips ietverts arī tajā gadījumā, ja bērnam ir noteikts tikai viens vecāks –
pabalsts tiek piešķirts 50% apmērā, jo Mālpils novadā deklarējies tikai viens
nodokļu maksātājs. Saistošo noteikumu 4.3.3.punktā paredzēts, ka paternitātes
atzīšanas vai noteikšanas gadījumā vecākiem ir tiesības saņemt pabalstu vēl
50% apmērā, ja tēvs atbilst nosacījumam par deklarēšanās ilgumu Mālpils
novadā. Ar šo nosacījumu Dome veicina un stimulē vecākos atbildību par
saviem bērniem, un to, lai katram bērnam būtu abi vecāki, kas tiktu ierakstīti
dzimšanas apliecībā. Ja bērna vecāks būs miris, pie pabalsta piešķiršanas tiks
vērtēta mirušā vecāka deklarētā dzīvesvieta un tās ilgums pirms bērna
piedzimšanas. Ja Dome šajā gadījumā, kad bērnam ir tikai viens vecāks,
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piešķirs pabalstu 100% apmērā, tas neatbildīs pabalsta piešķiršanas
nosacījumiem un būs pretrunā ar galveno pabalsta piešķiršanas principu – abu
vecāku kā nodokļu maksātāju deklarēto dzīvesvietu un tās ilgumu Mālpils
novadā;
2)
Mālpils novada Daudzbērnu ģimeņu reģistrs tiks veidots atbilstoši Domes
2014.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Mālpils novada
pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” (turpmāk tekstā
– saistošie noteikumi Nr. 10). Vēršam Ministrijas uzmanību uz to, ka ar
saistošajiem noteikumiem Nr. 10 un saistošajiem noteikumiem Nr. 11 Dome
nekādā veidā neierobežo daudzbērnu ģimenes tiesības saņemt pašvaldības
noteiktās garantijas un pabalstus, kā arī nesamazina nosacījumus daudzbērnu
ģimenes statusa piešķiršanai Mālpils novadā attiecībā pret Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā noteikto daudzbērnu ģimenes definīciju.
Vēl vairāk - saistošie noteikumi Nr. 10 paplašina to Mālpils novada personu
loku, kurām var tikt noteikts pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss Mālpils
novadā, jo, pirmkārt, par bērnu saistošo noteikumu Nr. 10 izpratnē tiek uzskatīta
arī pilngadīga persona, kura līdz 24 gadu vecumam sekmīgi klātienē turpina
mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm
(pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība), atrodas vecāka vai cita
likumiskā pārstāvja apgādībā un nesastāv laulībā, otrkārt, par bērnu tiek
uzskatīti arī otra laulātā (vai otra faktiskā vecāka) atsevišķie bērni no
iepriekšējām laulībām vai partnerattiecībām, ja visi ģimenes locekļi faktiski
dzīvo vienā dzīvesvietā Mālpils novadā.
Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 10 Dome brīvprātīgi vēlas atbalstīt
savus iedzīvotājus un savas ģimenes, īpaši daudzbērnu, atzīstot, ka ar
pilngadības sasniegšanu vidusskolas skolēns vēl neuzsāk patstāvīgu dzīvi un
nav spējīgs sevi nodrošināt, tāpēc ļoti svarīgs ir pašvaldības atbalsts arī tām
ģimenēm, kurās bērni, sasniedzot pilngadību, vēl turpina iegūt izglītību. Tāpēc
daudzbērnu ģimenes statuss tiek saglabāts arī tad, ja vecākais bērns ģimenē
jau sasniedzis pilngadību, bet turpina mācīties.
Mālpils novada daudzbērnu ģimeņu reģistrs tiek veidots ar mērķi
uzskaitīt visas iespējamās ģimenes, kuras atbilst pašvaldības daudzbērnu
ģimenes statusam Mālpils novadā, lai vienkāršotu procedūru pašvaldības
atbalsta un palīdzības saņemšanai. Dome nevienai personai (ģimenei) neuzliek
par pienākumu reģistrēties šajā reģistrā, kā arī neliedz tiesības saņemt
pašvaldības noteiktās garantijas un pabalstus.
Nepiekrītam saistošo noteikumu Nr. 11 5.1. un 5.3. apakšpunktos svītrot
norādi uz Mālpils novada Daudzbērnu ģimeņu reģistru, jo, saglabājot norādi,
tiek noteikts, ka pabalstus daudzbērnu ģimenēm ir tiesības saņemt ne tikai
daudzbērnu ģimenēm Bērnu tiesību aizsardzības likumā definētajā izpratnē, bet
arī daudzbērnu ģimenēm saistošo noteikumu Nr. 10 noteiktajā izpratnē, tātad –
paplašināti. Tādējādi pabalstus daudzbērnu ģimenēm Mālpils novadā plānots
piešķirt plašākam personu lokam, nekā to pieļautu pašreizējā daudzbērnu
ģimenes definīcija.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
45.panta ceturto daļu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.pantu, Dome,
balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika, M. Ārente,
A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
1.
Atzīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izteiktos
iebildumus daļā par precizējumu veikšanu 2014.gada 26.marta saistošo
22

noteikumu Nr. 11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”
4.6.apakšpunktā.
2.
Precizēt 2014.gada 26.marta saistošos noteikumus Nr. 11 „Par
materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”, 4.6.apakšpunktā aizvietojot
vārdus „iesniegtajiem dokumentiem” ar vārdu „iesniegumu”, un publicēt
saistošos noteikumus.
3.
Neatzīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izteiktos
iebildumus daļā par precizējumu veikšanu saistošo noteikumu 4.3.3., 5.1. un
5.3. apakšpunktos.
4.
Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Domes
argumentiem un pamatojumu, nosūtot šo lēmumu.

6/19.
Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm.
Mālpils novadā bērnu un jauniešu interešu nodrošināšanai tiek
organizēti vairāki maksas pulciņi Mālpils Pirmsskolas izglītības iestādē, Mālpils
Kultūras centrā, Mālpils Profesionālajā vidusskolā un Mālpils sporta centrā. Tos
apmeklē arī bērni no daudzbērnu ģimenēm. Maksa par pulciņiem ir dažāda, kas
daudzbērnu ģimenēm sastāda ievērojamus izdevumus.
Lai veicinātu aktīvāku šo maksas pulciņu apmeklētību bērniem no daudzbērnu
ģimenēm, dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons,
L. Amerika, M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
1. Segt dalības maksu 50% apmērā daudzbērnu ģimenēm par katru bērnu, kurš
apmeklē maksas nodarbības, t.sk. sporta nodarbības Mālpils novadā.
2. Izpildinstitūcijai izstrādāt kārtību šī lēmuma izpildei un iesniegt Domei
apstiprināšanai precizētus saistošos noteikumus.
6/20.
Par skolēnu nodarbinātību vasarā.
Mālpils novada domē saņemts Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
uzaicinājums piedalīties skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā. Ar
NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas
un pirmo darba pieredzi varēs jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri mācās
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums
norisināsies no š.g. 2.jūnija līdz 29.augustam, viena skolēna dalības ilgums – 1
mēnesis.
NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50
% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas,
kā arī nodokļus no darba algas skolēnam maksā darba devējs. Darba devējs
skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu.
NVA nodrošinās dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba
vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs būs vienas valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs par
viena skolēna darba vadīšanu būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas. Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba
devējs saņems 160 euro skolēna darba algai un 32 euro skolēna darba vadītāja
darba algai pirms nodokļu nomaksas.
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Tāpat NVA apmaksās skolēna veselības pārbaudes, ja to paredz
normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm. Pasākuma laikā NVA
nodrošina skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietā.
Skolēnu pieteikšanās plānota no maija vidus, paredzot, ka pieteikties
pasākumam jaunieši varēs elektroniski NVA mājas lapā vai klātienē filiālē.
„Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai piešķirts
finansējums 2 miljonu euro apmērā. Tiek plānots, ka kopumā darbā vasaras
brīvlaikā varēs iesaistīties vairāk nekā 10 tūkstoši skolēnu.
Pēc rezultatīvo rādītāju sadalījuma Mālpils novada administratīvajā
teritorijā iedzīvotāju skaits (13 gadi - 19 gadi) uz 01.01.2013. ir 205, un
provizoriskais plānotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam
iesaistāmo skolēnu skaits 2014.gadam – 9 skolēni.
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
1. Piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātības
pasākumā vasaras brīvlaikā.
2. Uzdot izpildinstitūcijai izvērtēt savas iespējas līdz 9 darba vietu
nodrošināšanai skolēnu nodarbinātības pasākumā.
3. Aicināt Mālpils novada uzņēmējus izmantot šo programmu.

6/21.
Par kultūras un izglītības fonda „Upe” iesnieguma izskatīšanu.
Mālpils novada dome saņēmusi Kultūras un izglītības fonda "UPE", reģ.
Nr. 40008064550, iesniegumu par četrpadsmito vasaras nometni „UPE”
bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
2014. gada vasarā laika posmā no 21. jūlija līdz 27. jūlijam Lielvārdes
novadā - Kaibalas pamatskolā norisināsies četrpadsmitā vasaras nometne
„UPE” bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
Fonds vēlas piedāvāt iespēju arī Mālpils novada bērniem un jauniešiem
ar īpašām vajadzībām piedalīties šīs vasaras nometnē, tāpēc lūdz Mālpils
novada domi izskatīt iespēju atbalstīt tos bērnus un jauniešus, kuriem,
balstoties uz veselības pārbaužu rezultātiem, būtu nepieciešama dalība
nometnē, kā arī piešķirt finansiālu atbalstu viņu dalības nodrošināšanai.
Šogad izvirzīts mērķis – apgūt pasaku rakstīšanas pamatprasmes, veidot
individuālās pasakas ilustrācijas un apzināties savus talantus, lai veiksmīgi
spētu integrēties mūsdienu sabiedrībā.
Lai segtu dzīvošanas, ēdināšanas izmaksas un darbinieku algas, viena
bērna dalība 7 dienu nometnē izmaksā 192,22 eiro. No Mālpils novada labprāt
uzņemtu bērnus šajā nometnē, kuri ir vecumā līdz 18 gadiem un kuriem,
balstoties uz veselības pārbaužu rezultātiem, būtu nepieciešama dalība
nometnē. Nometnē iespējams uzņemt vēl 15 bērnus. Fonds lūdz atbalstīt A.V.,
p.k. „dzēsts”, dalību šajā nometnē.
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
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Atbalstīt A.V., p.k. „dzēsts”, dalību Kultūras un izglītības fonda "UPE", reģ. Nr.
40008064550, rīkotajā vasaras nometnē „UPE” bērniem un jauniešiem ar
īpašām vajadzībām, apmaksājot 192,22 EUR.

6/22.
Par darba grupas izveidošanu projektam „Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”.
Mālpils novada pašvaldība ir viena no deviņām Latvijas
pilotpašvaldībām, kas piedalās Latvijas Pašvaldību savienības projektā
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”.
Projekta ietvaros tiks izveidoti četri pašvaldību tematiskie sadarbības tīkli: T1 –
pašvaldības stratēģiskā vadīšana. Šī tīkla darbība fokusēta uz vietējo
pašvaldību stratēģisko vadīšanu un pašvaldības mārketinga stratēģiju izstrādi.
T2 – pašvaldības sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības
nodrošināšana, T3 – pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas
tīkls, T4 – pašvaldības izglītības un kultūras tīkls.
T1 tīkla dalībnieki divu gadu laikā projekta gaitā izstrādās pašvaldību
mārketinga stratēģiju, izmantojot mācīties salīdzinot sistēmu (benchlearning).
Tas kļūs par rīku pašvaldību veiktspējas uzlabošanai, iesaistot pašvaldību
politiķus un darbiniekus inovatīvas pārvaldības procesā. Ar šo projektu mēs
varēsim veiksmīgāk izvērtēt esošo situāciju un domāt par to, ko varētu darīt
labāk. Galvenais mācīties salīdzinot instruments būs pašvaldību sadarbības
tīkli, kam tiks vākti dažādi fakti un statistika, lai analizētu, apkopotu informāciju
un izmantotu tālākā darbā.
Lai izstrādātu savām interesēm atbilstošu novada mārketinga stratēģiju
un tā ieviešanas mehānismu, ir nepieciešams izveidot pašvaldības darba grupu.
Galvenais paņēmiens būs kopīgas diskusijas un līdzdalība datu un pieredzes
aprakstu vākšanā. Darba grupas darbības rezultāts – mārketinga stratēģija un
tā ieviešanas mehānisms, kā arī pašvaldības pakalpojumu uzlabošana labas
stratēģijas ietekmē. Mārketinga stratēģija būs kā līdzeklis visas pašvaldības
veiksmīgai vadīšanai (dome, administrācija, iestādes, uzņēmumi, manta utt.).
Darba grupas līderis būs pašvaldības vadītājs. Stratēģijas izveides un
apspriešanas procesā piedalās pašvaldības nozaru un pašvaldības iestāžu un
uzņēmumu vadītāji, kā arī pašvaldības partneri no iedzīvotājiem un
uzņēmumiem. Izstrādātā mārketinga stratēģija būs jāiesniedz pašvaldības
domei apstiprināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts,
V. Mihelsons, L. Amerika, M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
1. Izveidot pašvaldības darba grupu projekta „Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros:
1.1. Aleksandrs Lielmežs
1.2. Solvita Strausa
1.3. Valts Mihelsons
1.4. Leontina Amerika
1.5. Linards Ligeris
1.6. Māra Ārente
1.7. Agris Bukovskis
1.8. Ineta Broka

Domes priekšsēdētājs
Deputāte, uzņēmēja (rūpnieciskā ražošana)
Deputāts, NVO (sports)
Deputāte
Deputāts (uzņēmējdarbība)
Deputāte (izglītība, kultūra)
Pārvalde (visas jomas)
Pārvalde (teritorijas plānošana)
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1.9. Mārīte Nīgrande
1.10. Līvija Mukāne
1.11. Anna Višķere
1.12. Olga Volosatova
aprūpe)
1.13. Voldemārs Cērps
mājokļu politika)
1.14. Edīte Priekule
1.15. Jeļena Mihejeva
1.16. Frančeska Ģēvele
1.17. Guntis Lejiņš
1.18. Gundega VanagaJanberga
1.19. Raimonds Grollis
1.20. Kristīne Kaņepēja
1.21.Edīte Saleniece
1.22. Ieva Pauloviča

Pārvalde (nodokļu politika)
Pārvalde, NVO (izglītība, ārējie sakari)
Pārvalde (sociālā joma, bāriņtiesa)
Pašvaldības aģentūra (sociālā joma, veselības
Pašvaldības uzņēmums (sabiedriskie pakalpojumi,
Pašvaldības iestāde (kultūra)
Pašvaldības iestāde (izglītība)
Pašvaldības iestāde (izglītība)
Pašvaldības policija (sabiedriskā drošība)
Uzņēmēja (apkalpojošā sfēra)
Uzņēmējs (apkalpojošā sfēra)
Uzņēmēja (lauksaimniecība)
Iedzīvotāja (pensionāru apvienība)
Projekta eksperte – darba grupas koordinatore

6/23.
Par biedrības „Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
Mālpils novada domē 16.04.2014. saņemts biedrības „Mālpils zivīm”
valdes priekšsēdētāja V. Komarova iesniegums (reģ. Nr. 207) par sadarbību.
Š.g. aprīļa sākumā tika apstiprināts biedrības „Mālpils zivīm” projekts
„Tūrisma objektu informatizācijas sistēmas ieviešana Mālpils novadā”, kura
ietvaros nepieciešams izstrādāt virziena norāžu izvietojuma shēmas gar valsts
un pašvaldības ceļiem un ielām, tās saskaņot ar Va/S „Latvijas Valsts ceļi”
direkciju, savākt, apkopot un izstrādāt informatīvos tekstus, kas izvietojami uz
stendiem un planšetēm, pasūtīt šo tekstu un karšu izdrukas, izgatavot norādes,
stendus un planšetes un izvietot tās tūrisma maršruta trases garumā.
Š.g. februārī tika apstiprināts biedrības projekts ”Pieejamības
nodrošināšana tūristiem līdz Mālpils novada kultūrvēsturiskiem un dabas
objektiem”, kura ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju tiltu pāri Mergupei Mālpils
viduslaiku pilskalna pakājē un labiekārtot turpat esošā avotiņa teritoriju (ierīkot
ozolkoka ūdens tvertni, izbūvēt tiltiņu pāri avota izgrauztai gravai, attīrīt avota
izteces vietu, ierīkot gājēju taku pār Mergupi līdz tiltam). Pašlaik notiek šī
projekta tālākā realizācija.
2013. gadā ir realizēts arī biedrības projekts „Dabas un tūrisma kājāmgājēju
takas izveide gar Mergupi” un uz šo brīdi ir nodrošināta iespēja pilnībā realizēt
dzīvē biedrības izstrādāto tūrisma maršrutu aptuveni 8 km garumā, kas iekļauj
sevī Mālpils ciema ievērojamākos kultūrvēsturiskos, izglītības, kultūras un
dabas objektus.
Lai to paveiktu, ir nepieciešamas dažas svarīgas organizatoriskas un praktiskas
darbības, bez kurām tālākā tūrisma virzība Mālpilī var apstāties. Biedrībai ir
piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tādēļ tā nevar nodarboties ar tūrisma
pakalpojumu sniegšanu, biedrībai šim nolūkam nav ne savu darbinieku, ne arī
naudas līdzekļu. Biedrība sadarbības ietvaros varētu piedāvāt savu tūrisma
maršruta infrastruktūru publiskām vai privātām struktūrām, kuras varētu
uzņemties izstrādātā tūrisma produkta tālāko realizāciju. Ja būtu finansiālas
iespējas, biedrība varētu uzturēt esošo maršruta infrastruktūru atbilstošā
kartībā.
Visa augstāk minētā sakarā biedrība lūdz Mālpils novada domi:
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1. Uzņemties pašiem vai palīdzēt piesaistīt citas publiskas vai privātas
struktūras tālākai biedrības izstrādātā tūrisma produkta virzībai.
2. Palīdzēt ar saviem speciālistiem tālākai projekta „Tūrisma objektu
informatizācijas sistēmas ieviešana Mālpils novadā” virzībai.
3. Pārņemt visa tūrisma maršruta (8 km) teritorijas uzturēšanu savā
pārziņā vai arī sadarbības ietvaros piešķirt biedrībai ikgada dotāciju 2000 EUR
apmērā teritorijas uzturēšanai.
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Mālpils zivīm” par realizēto projektu
ilglaicīgu funkcionēšanu, paredzot domes līdzfinansējumu līdz 2000 EUR gadā.

6/24.
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Mālpils Zivīm”.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktā noteikta pašvaldību
autonomā funkcija - gādāt par iedzīvotāju izglītību, kas sevī ietver arī interešu
izglītības īstenošanu, ārpusstundu pasākumus un bērnu nometņu atbalstīšanu
(Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, no katras
autonomas funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt
privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas
kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts
ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas
noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona
attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Mālpils novadā kopš 2006.gada aktīvi darbojas sabiedriskā labuma
biedrība „Mālpils Zivīm”, kurai viens no darbības mērķiem ir bērnu un jauniešu
izglītošana vides jautājumos. Lai to realizētu, biedrība jau četrus gadus
veiksmīgi ir organizējusi bērnu nometni „Asarītis”. Šāda nometne ir ieplānota
arī šogad.
Mālpils novada dome 2014.gada 5.martā ir parakstījusi Vienošanos Nr.526/MPP/2014-020 ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par
„Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 2014.gada piešķirtā finansējuma 5000
euro apmērā pašvaldības pasākumam „Mālpils bērnu nometnes „Asarītis””
organizēšanai.
Ņemot vērā augstākminētos argumentus un pamatojoties uz LR likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ceturto daļu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 45.panta otro daļu,
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
1. Slēgt Deleģēšanas līgumu ar biedrību „Mālpils Zivīm, reģ.Nr.40008107281,
juridiskā adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, par
pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanu.
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2. Noteikt, ka Deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz laiku līdz 2014.gada
31.decembrim.
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Agri Bukovski Mālpils novada
pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minēto Deleģēšanas līgumu.

6/25.
Par pašvaldības pilnvaroto personu vides aizsardzības jautājumos
apstiprināšanu.
Mālpils novada domē 16.04.2014. saņemts biedrības „Mālpils zivīm”
valdes priekšsēdētāja V. Komarova iesniegums (reģ. Nr. 207) ar lūgumu
pagarināt apliecības vai no jauna apstiprināt pašvaldības pilnvaroto personu
statusā vides aizsardzības jautājumos biedrības “Mālpils zivīm” biedrus,
saistībā ar to, ka 2013. gadā beidzās Mālpils pašvaldības pilnvaroto personu
vides aizsardzības jautājumos izsniegto apliecību derīguma termiņš.
Pamatojoties uz Mālpils pagasta padomes 2007. gada 18. jūlija kārtību „Kārtība
kādā sagatavojamas, reģistrējamas un izsniedzamas Mālpils pašvaldības
pilnvaroto personu apliecības vides uzraudzības jautājumos”,
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
Izsniegt uz 5 gadiem Mālpils pašvaldības pilnvarotās personas vides
aizsardzības jautājumos apliecību sekojošiem biedrības „Mālpils zivīm”
biedriem:
1. Gunārs Krūmiņliepa, pers. kods „dzēsts”;
2. Imants Andersons, pers. kods „dzēsts”;
3. Saulis Mihelsons, pers. kods „dzēsts”;
4. Normunds Ozoliņš, pers. kods „dzēsts”;
5. Juris Lielmežs, pers. kods „dzēsts”;
6. Andris Rakuzovs, pers. kods „dzēsts”;
7. Normunds Naglis, pers. kods „dzēsts”;
8. Gints Zunde, pers. kods „dzēsts”;
9. Vladislavs Komarovs, pers. kods „dzēsts”;
10. Andris Upenieks, pers. kods „dzēsts”.

6/26.
Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu.
Mālpils novada domē 2014. gada 23. aprīlī reģistrēts Mālpils kultūras
centra direktores Edītes Priekules iesniegums, (reģ. Nr. 222), kurā tiek lūgta
pašvaldības atļauja 2014. gada 11.maijā rīkot Pavasara gadatirgu Mālpils
centrā.
Dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
1. Atļaut Mālpils kultūras centram rīkot Pavasara gadatirgu š.g. 11. maijā
Mālpils centra teritorijā.
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2. Apstiprināt Pavasara gadatirgus - 2014 nolikumu (pielikumā).

6/27.
Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai.
Izskatot IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese:
Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut
blakus pastāvīgajām veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils
novadā, uzstādīt no a/s „Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā ar 12
apmeklētāju sēdvietām, dome konstatē, ka IK „Beata-Marija” uz vasaras sezonu
vēlas iekārtot āra kafejnīcu.
Saskaņā ar 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” (turpmāk tekstā – Noteikumi) ielu tirdzniecība ir preču
pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās
vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;
publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas,
kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.
Saskaņā ar Noteikumu 8.punktu, pašvaldības dome ielu tirdzniecības jomā ir
tiesīga noteikt:
8.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators
saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu;
8.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības
nodrošināšanai;
8.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
8.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana;
8.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;
8.6. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt
tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas
nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā,
paredzot, ka tirdzniecības dalībniekam par preču pārdošanu attiecīgajā
tirdzniecības vietā vienlaicīgi nevar tikt piemērota pašvaldības nodeva par
tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas
nodrošināšanu.
Ņemot vērā, ka pašvaldība nav izdevusi saistošos noteikumus, nosakot iepriekš
minētās prasības un kārtību, tas jānosaka ar individuālu lēmumu katrā
atsevišķā gadījumā.
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 11.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir izsniegt
atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, un uz Noteikumu
8.punktu, dome, balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons,
L. Amerika, M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
1. Atļaut IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese:
Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, ierīkot āra kafejnīcu blakus
pastāvīgajām veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils
novadā, uzstādot no a/s „Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā ar 12
apmeklētāju sēdvietām.
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2. Atļaujas darbības laiks no 2014.gada 1. maija līdz 1.septembrim, saglabājot
pašvaldībai tiesības pārtraukt āra kafejnīcas darbību, ja pašvaldības policija
konstatē sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus, kā arī uz laiku apturēt
atļaujas darbību, rakstiski brīdinot uzņēmēju 1 dienu iepriekš.
3. Āra kafejnīcas darba laiks darbdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 23.00,
sestdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 24.00, svētdienās no plkst. 11.00 līdz. plkst.
21.00.

6/28.
Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.
Izskatot iesniegto Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju, dome,
balsojot ar 6 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, L. Amerika,
M. Ārente, A.Hildebrante, A. Lielmežs), NOLĒMA:
Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā).

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

A.Lielmežs

Protokoliste
Kancelejas vadītāja

S. Ozola

09.05.2014.
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