MĀLPILS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000048398
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālrunis 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Mālpilī, Mālpils novadā
2019.gada 24.aprīlī

Nr.4

Sēdi atklāj: plkst.15:00
Sēdi slēdz: plkst.16:35
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
1. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
3. Par būves Pils ielā 10, Mālpilī, Mālpils novadā, turpmāko izmantošanu.
4. Par adreses piešķiršanu/precizēšanu.
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
6. Par projektu konkursa „Mēs savam novadam” 2019.gada rezultātu apstiprināšanu.
7. Par projekta pieteikuma “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana
J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē” iesniegšanu un projekta apstiprināšanu.
8. Par jauna noma līguma slēgšanu J.Sprūdes ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai.
9. Par izcenojuma apstiprināšanu ēdnīcas telpu nomai Pils ielā 7, Mālpilī.
10. Par valsts amatpersonas amatu apvienošanu.
11. Par izmaiņām Mālpils PII “Māllēpīte” amatu sarakstā.
12. Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu.
13. Par IK “Beata-Marija” iesnieguma izskatīšanu.
14. Par koncesijas līguma termiņa pagarināšanu.
15. Par pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas līguma noslēgšanu ar
pašvaldības SIA Norma K.
16. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Mālpils novada kapsētu uzturēšanas un
izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.
17. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījums Mālpils novada domes 2011.gada
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu”” apstiprināšanu.
18. Par pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu.
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Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Dinka
Sēdē piedalās:
Deputāti – A.Lielmežs, L.Amerika, V.Mihelsons, J.Paulovičs, P.Ozoliņš
Nav ieradušies deputāti – J.Eizenberga (pamatdarba dēļ)
D.Pudelis (pamatdarba dēļ)
E.Junga-Ķēniņa (personīgu iemeslu dēļ)
Administrācijas darbinieki – izpilddirektors A.Bukovskis

4/1.
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
1. Mālpils novada domē 2019.gada 28.martā saņemts fiziskas personas
[dzēsts] iesniegums (reģ.Nr.19/433-S) zemes nomas līguma noslēgšanai par zemes
vienības, ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, adresi Lejciema iela 3, Mālpils,
Mālpils novads, daļas nomu mazdārziņa ierīkošanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kurš nosaka, ka,
pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.10 “Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1.1. Slēgt īstermiņā zemes nomas līgumu ar [dzēsts], personas kods [dzēsts],
par zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, daļas nomu mazdārziņa
ierīkošanai.
1.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada
lauksaimniecībā
izmantojamās zemes nomas līgumu reģistrācijas žurnālā.

2. Mālpils novada domē 2019.gada 4.aprīlī saņemts fiziskas personas [dzēsts]
iesniegums (reģ.Nr.19/471-S) zemes nomas līguma noslēgšanai par zemes vienības,
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, adresi Lejciema iela 3, Mālpils, Mālpils
novads, daļas nomu mazdārziņa ierīkošanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kurš nosaka, ka,
pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas
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privāttiesiska rakstura darbības, Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.10 “Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
2.1. Slēgt īstermiņā zemes nomas līgumu ar [dzēsts], personas kods [dzēsts],
par zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, daļas nomu mazdārziņa
ierīkošanai.
2.2.Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada lauksaimniecībā
izmantojamās zemes nomas līgumu reģistrācijas žurnālā
3. Mālpils novada domē 2019.gada 23.aprīlī saņemts fiziskas personas [dzēsts]
iesniegums (reģ.Nr.19/575-S) zemes nomas līguma noslēgšanai par zemes vienības,
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, adresi Lejciema iela 3, Mālpils, Mālpils
novads, daļas nomu mazdārziņa ierīkošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kurš nosaka, ka,
pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.10 “Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
3.1. Slēgt īstermiņā zemes nomas līgumu ar [dzēsts], personas kods [dzēsts],
par zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0259, daļas nomu mazdārziņa
ierīkošanai.
3.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada
lauksaimniecībā
izmantojamās zemes nomas līgumu reģistrācijas žurnālā.

4/2.
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
1. Mālpils novada domē 2019.gada 3.aprīlī saņemts fiziskas personas [dzēsts]
iesniegums (reģ.Nr.19/467-S), ar lūgumu izbeigt nomu (līgums Nr.23/11) par
neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0110, platību no 1.96
ha.
Zemes nomas līgums Nr. 23/11 ar [dzēsts] noslēgts 2011.gada 4.aprīlī. Līgums
slēgts par piecām nekustamā īpašuma “J.Jaunzemi”, Mālpils novads, zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem:
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8074 002 0126, platība 3.5 ha,
8074 006 0110, platība 1.96 ha,
8074 006 0131, platība 7.73 ha,
8074 006 0242, platība 2.21 ha,
8074 006 0266, platība 2.99 ha.
Zemes vienības ir pašvaldībai piekritīgās zemes, par kurām [dzēsts] izbeigtas
patstāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”
25.panta 1.punktu. Zemes vienības ir kadastrāli uzmērītas, bet nav ierakstītas
zemesgrāmatā. Lauku apvidus zemes nomas līguma 7.1.punkts nosaka, ka
līgumslēdzējiem savstarpēji vienojoties zemes nomas līgumu var pārtraukt pirms
termiņa.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kurš nosaka, ka,
pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, zemes nomas līguma Nr.23/11 7.1.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1.1. Izbeigt zemes nomas līgumu ar [dzēsts] par nekustamā īpašuma
“J.Jaunzemi””, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006
0110, platība 1.96 ha, nomu ar 2019.gada 30.aprīli.
1.2. Izpildinstitūcijai veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0110
atdalīšanu no nekustamā īpašuma “J. Jaunzemi”, Mālpils novads.
1.3. Veikt grozījumus 2011.gada 4.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.23/11.
1.4. Nodokļu administratorei M.Nīgrandei veikt nomas maksas pārrēķinu.

2. Mālpils novada domē vērsusies fiziska persona [dzēsts] ar mutisku lūgumu
izbeigt zemes nomas līgumu par mazdārziņam izmantotā zemes gabala nomu zemes
vienībā ar adresi “Lejciema ielā 3”, Mālpils, Mālpils novads, (zemes nomas līgums
Nr.53/11).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kurš nosaka, ka,
pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, zemes nomas līguma Nr.53/11 8.2.1.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
2.1. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr.53/11 ar [dzēsts] par mazdārziņa zemes
gabala nomu ar 2019.gada 30.aprīli.
2.2. Nodokļu administratorei M.Nīgrandei veikt nomas maksas pārrēķinu.
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4/3.
Par būves Pils ielā 10, Mālpilī, Mālpils novadā, turpmāko izmantošanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Veidojoties situācijai, ka esošajās Mālpils sociālās aprūpes centra telpās nav
iespējams nodrošināt pieaugošo pieprasījumu pēc pansijas pakalpojumiem un augot
pieprasījumam pēc citiem sociālajiem pakalpojumiem, kuru attīstīšanai ir
nepieciešamas telpas, Mālpils sociālā dienesta vadītāja Olga Volosatova ir iesniegusi
domē priekšlikumu, likvidētās Mālpils internātpamatskolas internātu telpas, būvē ar
adresi Pils iela 10, Mālpils, Mālpils novads, turpmāk izmantot pašvaldības funkciju
veikšanai - sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un attīstīšanai pieaugušām
personām, paredzot sniegt pansijas pakalpojumus, ilgstošu sociālo aprūpi un
rehabilitāciju, kā arī īslaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitācijas pakalpojumus.
Mālpils pašvaldībai piederošā būve ar adresi Pils iela 10, Mālpils, Mālpils novads
ir labiekārtota, labā tehniskā stāvoklī. Patreiz tā tiek izmantota īslaicīgi vasaras
periodā nometņu dalībnieku izmitināšanai.
Būvi raksturojošie parametri:
kadastra apzīmējums 8074 003 0562 001;
kopējā platību 1135.9m2;
diviem virszemes stāvi un pagrabstāvs;
izveidotas trīs telpu grupas ar platībām 491.8 m2, 497.7m2 un 146.4m2 ;
būves galvenais lietošanas veids: viesnīca un sabiedriskās ēdināšanas ēka.
Sociālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai ir nepieciešams mainīt būves galveno
lietošanas veidu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.326 ”Būvju klasifikācijas
noteikumi” klasifikatora prasībām, būvniecības dokumentos noteiktam būves
dominējošam izmantošanas veidam.
Saskaņā ar Likuma “Par pašvaldībām” 6.pantu publisko tiesību jomā
pašvaldības kompetencē ir veikt likumā noteiktās autonomās funkcijas 14.panta otrās
daļas trešais punkts nosaka, ka veicot autonomas funkcijas pašvaldība ir pienākums
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
15.panta septīto daļu kā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir pienākums
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, savukārt likuma “Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 2.pants uzliek
pienākumu pašvaldībai likumīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu.
Pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma” 2.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta 7.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt būves ar adresi Pils iela 10, Mālpils, Mālpils novads,
turpmāko izmantošanu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un attīstīšanai
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pieaugušām personām, paredzot sniegt pansijas pakalpojumus, ilgstošu sociālo
aprūpi un rehabilitāciju, kā arī īslaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitācijas pakalpojumus.
2. Sadarbībā ar Mālpils novada būvvaldi nodrošināt tehniskās dokumentācijas
sagatavošanu atbilstoši būves plānotajam izmantošanas veidam.
3. Nodrošināt
un organizēt būvniecības veikšanu atbilstoši izstrādātajai
tehniskajai dokumentācijai.
4. Veikt nepieciešamo kadastra datu aktualizēšanu Valsts kadastra informācijas
sistēmas datos.

4/4.
Par adreses piešķiršanu/precizēšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Biedrība “Notici sev” darbojas bijušās Mālpils Profesionālās vidusskolas , Pils
iela 14, Mālpils, Mālpils novads, mācību korpusa telpās Nr.158; Nr.163; Nr.030. Veicot
izmaiņas biedrības valdes sastāvā, radās problēmas Uzņēmumu reģistrā ar
pārreģistrēšanu augstāk minētajā ēkā, jo adrešu reģistrā ir aktualizēta tikai viena
telpu grupa ar adresi - dzīvoklis Nr.1.
Pašvaldībai piederošajā bijušās skolas mācību korpusa ēkā ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0628 001, ar kopējo platību 4 961.5 m2, ir noteikta adrese Pils
iela 14, Mālpils, Mālpils novads.
Atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietai būvē izveidotas divas telpu
grupas: ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0628 001 001 un ar kadastra apzīmējumu
8074 003 0628 001 002.
Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0628 001 001 ar platību
4898.30m2, noteikts telpu grupas lietošanas veids - Izglītības iestāžu telpu grupa, kurai
adrešu reģistrā atsevišķa adrese nav reģistrēta.
Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0628 001 002, ar platību
63.20 m2, noteikts telpu grupas lietošanas veids - viena dzīvokļa mājas dzīvojamo
telpu grupa. Atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietai Adrešu reģistrā tai
reģistrēta adrese Pils iela 14 -1, Mālpils, Mālpils novads.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
2.punkta 10.daļu telpu grupa ir adresācijas objekts. Noteikumu trešajā punktā ir
noteikts, ka adrese ir noteiktajā secībā sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses
elementu – kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu un
ko reģistrē Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā.
Noteikumu 9.punkts nosaka, ka pašvaldības domei, izvērtējot konkrēto situāciju,
ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt,
likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos
noteikumos minētajām prasībām.
Noteikumu 26.punkts nosaka, ka adresi telpu grupai nenosaka, ja ēkā ir tikai
viena telpu grupa.
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Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
2.punkta 10.daļu un 9.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0628 001 002 mainīt adresi
no Pils iela 14-1, Mālpils, Mālpils novads, uz Pils iela 14-2, Mālpils, Mālpils novads.
2. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0628 001 001 piešķirt adresi
Pils iela 14-1, Mālpils, Mālpils novads.

4/5.
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada domes priekšsēdētāja S.Strausa mutiski ierosina izvērtēt no
nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads, atdalīto zemes
gabalu Rūpniecības iela 9A, Mālpils novads, ar platību 0.4313 ha un Rūpniecības iela
9B, Mālpils, Mālpils novads, ar platību 0.3944 ha, nepieciešamību pašvaldības funkciju
veikšanai un pieņemt lēmumu par to nodošanu atsavināšanai.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
programmas datiem Nekustamo īpašumu zemes vienību kadastrālās vērtības uz
2019.gada 24.aprīli ir :
Rūpniecības iela 9A, Mālpils novads - 1 818 EUR,
Rūpniecības iela 9B, Mālpils novads - 1 594 EUR,
Saskaņā ar Sia “Sīlma” sniegto novērtējumu, Nekustamo īpašumu kopējā
visvairāk iespējamā tirgus vērtība atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma nosacījumiem ir 8 400 EUR.
Dome atzīst, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1020, ar
platību 0.4313 un ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1021, ar platību 0.3944, nav
nepieciešamas pašvaldībai tās funkciju veikšanai un būtu lietderīgi tās atsavināt
izsoles kārtībā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piektajā
daļā noteikto - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī
atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās
izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta
pirmo un piekto daļu, 10.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
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1. Atzīt, ka nekustamie īpašumi Rūpniecības iela 9A, Mālpils, Mālpils novads un
Rūpniecības iela 9B, Mālpils, Mālpils novads, nav nepieciešami pašvaldības funkciju
veikšanai un būtu lietderīgi tos nodot iespējamai atsavināšanai.
2. Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošos zemes
gabalus kā vienu vienību.
3. Noteikt nekustamo īpašumu Rūpniecības iela 9 A, Mālpils, Mālpils novads un
Rūpniecības iela 9 B, Mālpils, Mālpils novads, nosacīto (sākuma) cenu 12 800 EUR.
4. Apstiprināt Rūpniecības iela 9A, Mālpils, Mālpils novads un Rūpniecības iela
9 B, Mālpils, Mālpils novads, atsavināšanas, tos pārdodot, izsoles noteikumus
(pielikumā).
5. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamo
īpašumu izsoli.

4/6.
Par projektu konkursa „Mēs savam novadam” 2019.gada rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam „Mēs savam novadam” noteiktajā
termiņā līdz 2019.gada 11.aprīlim iesniegti 10 (desmit) projektu pieteikumi ar kopējo
summu 10 896.93 EUR (desmit tūkstoši astoņi simts deviņdesmit seši euro 93 centi),
t.sk. projektu pieteicēju līdzfinansējums naudā plānots 3 (trīs) projektos 2870.00 EUR
(divi tūkstoši astoņi simts septiņdesmit euro 00 centi). No pašvaldības pieprasītais
līdzfinansējums 8026.93 EUR (astoņi tūkstoši divdesmit seši euro 93 centi).
Pašvaldības budžetā pieejamais finansējums 2019.gada projektu īstenošanai ir 6000
EUR (seši tūkstoši euro).
Projektu konkursa žūrija ir iepazinusies ar šiem pieteikumiem, tiem
pievienotajiem fotomateriāliem, skicēm un projektu tāmēm. Iepazīstoties ar iesniegto
projektu pieteikumiem un iegūstot no projektu vadītājiem papildus informāciju žūrijas
sanāksmes laikā, žūrija nolēma:
1. Atzīt par konkursa nolikumam atbilstošiem un piešķirt Mālpils novada domes
finansējumu saskaņā ar projektu tāmēs pieprasīto, bet ne vairāk kā 1000 EUR (viens
tūkstotis euro), katram no sekojošiem projektiem:
1.1. Orientēšanās sacensības “Skaties! Meklē! Atrodi!”, projekta vadītāja
[dzēsts], projekta grupa Mālpils jauniešu apvienība, atbalstītā summa 220,00 EUR;
1.2. Grāmatu maiņas plaukta izveide, projekta vadītāja [dzēsts] , projekta grupa
Mālpils novada iedzīvotāji, atbalstītā summa 462,00 EUR;
1.3. Četri gadalaiki Mālpilī, projekta vadītāja [dzēsts], projekta grupa Kopā ar 4
gadalaikiem, atbalstītā summa 850,00 EUR;
1.4. Jauna elpa Mālpils baznīcai, projekta vadītājs [dzēsts], projekta grupa
Mālpils ev.luteriskās baznīcas draudze, atbalstītā summa 1000,00 EUR;
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1.5. Aušana - radošuma un kognitīvās domāšanas veicināšana, projekta
vadītāja [dzēsts], projekta grupa “Jaunais izaicinājums - aušana”, atbalstītā summa
965,96 EUR;
1.6. Mālpils zemeņu svētki 2019, projekta vadītāja [dzēsts], projekta grupa
Mālpils iedvesmo, atbalstītā summa 987,00 EUR;
1.7. Vienkoču soli - vides objekti, projekta vadītāja [dzēsts], projekta grupa
Darām kopā, atbalstītā summa 503,00 EUR.
2. Noraidīt sekojošus projektus:
2.1. Soliņi daudzdzīvokļu māju pagalmā - Mālpils centrā. Projekts nevar tikt
atbalstīts, jo novada dome nav tiesīga piešķirt finansējumu privātīpašumā esošu
dzīvojamo ēku labiekārtošanai.
2.2. Kino vakars Mālpils muižas parkā. Projekts neatbilst Noteikumu 1.6.5.
punktam „Projekta pieteikumā jāpierāda, ka tā īstenošanā galvenais ir pieteicēja darbs,
nevis atsevišķu mantu/priekšmetu iegāde”.
2.3.Deju kopas“Sidgunda” tautastērpu elementu darināšanas meistarklase.
Projekts neatbilst Noteikumu 1.6.7.punktam „Projektam nav nekādas saistības ar
Mālpils novada pašvaldības iestādes pamatdarbības nodrošināšanu”.
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Apstiprināt projektu konkursa “Mēs savam novadam” žūrijas atbalstītos
7 (septiņus) projektus par kopējo piešķirto finansējumu 4987,96 EUR (četri tūkstoši
deviņi simts astoņdesmit septiņi euro deviņdesmit seši centi).

4/7.
Par projekta pieteikuma “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē” iesniegšanu un līdzfinansējuma
nodrošināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izsludinājusi darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūru” 4. projektu iesniegumu atlases kārtu.
2018.gadā Mālpils novada domē saņemti divi ģimenes ārstes J.Sprūdes
iesniegumi par nepieciešamību veikt logu nomaiņu un sakārtot ventilācijas sistēmas
ģimenes ārstes praksē Ķiršu ielā 2a-5, Mālpilī. Atbildot uz saņemtajiem iesniegumiem
nosūtīta atbilde, ka tiks veikta cenu aptauja un apzināts iespējamais pakalpojuma
sniedzējs, kā arī izmaksas. Ņemot vērā, ka CFLA izsludinātajā projektu pieteikumu
kārtā uz finansējumu var pieteikties arī pašvaldības, kas nodrošina telpas valsts
apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai, kā arī kā attiecināmas darbības
var plānot būvniecību, ir sagatavots projekta pieteikums “Primārās veselības aprūpes
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infrastruktūras uzlabošana J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē”. Projekta pieteikumā
paredzēts veikt logu un ārdurvju nomaiņu, uzbrauktuves izbūvi un sanitārā mezgla
modernizēšanu. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 8000 EUR (astoņi tūkstoši
euro), t.sk. ERAF finansējums 85%, valsts budžeta finansējums 9%. Pašvaldībai
jānodrošina līdzfinansējums 6% no kopējām attiecināmām izmaksām.
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta pieteikuma “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana J.Sprūdes ģimenes ārsta praksē” iesniegšanu un projekta apstiprināšanas
gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 480,00 EUR (četri simts
astoņdesmit euro) apmērā.

4/8.
Par jauna nomas līguma slēgšanu J.Sprūdes ģimenes ārsta
prakses nodrošināšanai
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada dome 2009.gada 24.septembrī ir noslēgusi Nomas līgumu ar
ģimenes ārstes Jevgeņijas Sprūdes praksi par Telpu nomu Ķiršu ielā 2A -5, Mālpilī,
Mālpils novadā, ārsta prakses nodrošināšanai.
Līgums ir vairākkārt grozīts. Pēdējie grozījumi 2018.gadā, pamatojoties uz
Mālpils novada domes 30.05.2018. sēdes lēmumu Nr.5/3 Par ģimenes ārsta
prakses telpu nomas līguma pagarināšanu, 27.06.2018. sēdes lēmumu Nr.6/1 Par
nedzīvojamās telpas nomas maksas apstiprināšanu ģimenes ārsta praksei un
31.10.2018. sēdes lēmumu Nr.11/10 Par telpu īres maksas samazināšanu ģimenes
ārsta praksei paredz, ka Līgums ir spēkā līdz 2021.gada 31.maijam un nomas
maksa ir 1.00 EUR/m 2, neskaitot PVN, turpmāk tekstā – Nomas līgums.
Tā kā pašvaldības nekustamais īpašums Kiršu ielā 2A-5, Mālpilī, Mālpils novadā,
jau ilgstoši tiek izmantots ģimenes ārstu prakses nodrošināšanai un arī turpmāk tā
lietošanas mērķi nav plānots mainīt, ir nepieciešams veikt uzlabojumus tā
labiekārtošanā, lai nodrošinātu telpu atbilstību mūsdienu prasībām.
CFLA izsludinātā projekta apstiprināšanās gadījumā šī brīža Nomas līguma
termiņš – 3 gadi ir nepietiekams.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6 1 pantu, MK noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1 apakšpunktu,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
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1.Slēgt jaunu līgumu ar Jevgeņijas Sprūdes ģimenes ārsta praksi par Telpu
Ķiršu ielā 2A-5, Mālpilī, Mālpils novadā, nodošanu nomā ārsta prakses
nodrošināšanas vajadzībām.
2. Noteikt Telpu nomas līguma termiņu – 8 gadi no noslēgšanas brīža.
3. Noteikt Telpu nomas maksu – 1.00 EUR/m 2 (bez PVN).
4.Uzdot izpilddirektoram jauna Telpu nomas līguma noslēgšanas
nodrošināšanu.
4/9.
Par izcenojuma apstiprināšanu ēdnīcas telpu nomai Pils ielā 7, Mālpilī
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada domē 2019.gada 17.aprīlī saņemts SIA “Žaks-2”,
reģ.Nr.40103137553, iesniegums (reģ.Nr.19/557-S) ar lūgumu iznomāt ēdināšanas
bloka telpas, kas atrodas Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā, (turpmāk tekstā –Telpas)
laika posmā no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.augustam, Mālpils pašvaldības
teritorijā esošo vasaras nometņu dalībnieku ēdināšanas nodrošināšanai.
Dome konstatē, ka šobrīd Telpas netiek izmantotas pašvaldības vajadzībām, kā
arī tās nav nodotas lietošanā citām personām.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 61 panta trešā daļa noteic, ka Publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas
līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets.
20.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.97 Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi 2.nodaļas 23.punkts nosaka, ka Nomnieku noskaidro
rakstiskā vai mutiskā izsolē. Savukārt, 6.5.apakšpunkts paredz, ka šo noteikumu
2.nodaļas normas var nepiemērot, ja iznomā nomas objektu, kas nepieciešams
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai publiskas personas iestādēs,
tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska
pieejamība.
Bet augstākminēto noteikumu 83.punkts norāda: Ja nekustamu mantu iznomā šo
noteikumu 6.5.apakšpunktā minētajā gadījumā, iznomātājs nomas objekta nosacīto
nomas maksu izraudzītā pretendenta darbības nodrošināšanai nosaka saskaņā ar šo
noteikumu 3.nodaļu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām
21.panta pirmās daļas 14.punkta a)apakšpunktu, MK noteikumu Nr.97 Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi 6.5. apakšpunktu, 73. un 83.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar SIA “Žaks-2”, reģ.Nr.40103137553, par nekustamā īpašuma,
kas atrodas Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā, ēdināšanas bloka telpu nomu uz laiku
no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.augustam.
2. Noteikt Telpu nomas maksu 0,13 EUR/m2 (bez PVN).
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4/10.
Par valsts amatpersonas amatu apvienošanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Izskatījusi Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītājas Maldas
Čelnovas 2019.gada 16.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.19/552-S) ar lūgumu atļaut apvienot
pirmsskolas iestādes vadītājas pienākumus ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
vērtēšanas ekspertes darbu, Mālpils novada dome konstatēja:
1.Atbilstoši 02.01.1997. Darba līgumam Nr.23 (un secīgiem tā grozījumiem),
M.Čelnova kopš 1992.gada 1.jūlija veic Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes
„Māllēpīte” vadītājas pienākumus. Darba laika organizācija M.Čelnovai noteikta
saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums)
4.panta pirmās daļas 16.punktu, pašvaldības iestādes vadītājs ir valsts amatpersona,
uz kuru attiecas Likuma 7.panta piektajā daļā minētie amatu savienošanas
ierobežojumi.
1.1. Atbilstoši M.Čelnovas sniegtajai informācijai, viņa vēlas veikt pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas ekspertes darbu Izglītības kvalitātes valsts
dienestā. Saskaņā ar Likuma 4.pantu eksperts nav valsts amatpersona, bet ir cits
amats publiskas personas institūcijā.
2. Likuma 7.panta ceturtās daļas 2.punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja
amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītājam ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu publiskas personas institūcijā,
ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās
institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā.
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktam, dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta
ceturtās daļas 2.punktu ir kompetenta sniegt atļauju M.Čelnovai savienot minētos
amatus, pieaicinot tiešo darba devēju.
3.1. M.Čelnovas tiešais vadītājs Mālpils novada domē ir tās izpilddirektors, kurš
neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai.
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir
pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu
savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās)
uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai
pilnvarojuma izpildi).
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Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes
“Māllēpīte” vadītājas amata un eksperta amata ienākumus, kā arī uzklausot
M.Čelnovas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī
neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai
varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās
intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs
viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas
2.punktu, 8.¹ panta trešo un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Atļaut Maldai Čelnovai, personas kods 280449 - 12306, savienot Mālpils
pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītājas amatu ar pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas ekspertes darbu Izglītības
kvalitātes valsts dienestā.
2. Ar lēmumu iepazīstināt M.Čelnovu.
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas,
vēršoties Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā,
LV-1010.

4/11.
Par izmaiņām Mālpils PII “Māllēpīte” amatu sarakstā
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Izskatot novada domē 2019.gada 16.aprīlī saņemto PII “Māllēpīte” vadītājas
M.Čelnovas iesniegumu (reģ.Nr.19/551-S) par nepieciešamību izdarīt atsevišķas
izmaiņas iestādes amatu sarakstā, kā arī izvērtējot iestādē esošos cilvēkresursus
iestādes funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Samazināt amata Skolotāja palīgs darba slodzi no 0,35 uz 0,1 slodzi ar
2019.gada 1.maiju.
2. Palielināt amata Dārzniece darba slodzi no 0,25 uz 0,5 slodzi ar 2019.gada
1.maiju.
3. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.2 „Par Mālpils novada
pašvaldības budžetu 2019.gadam” Pielikumu Nr.22, izsakot to šādā redakcijā:
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Nr.
p.
k.

Amata
nosaukums

2.

Skolotāja
palīgs

2.

Noteiktā
mēnešalga
2019.gadam

Mēneš
algu
grupa

Vienādo
amatu
skaits

I

4

1

165,00

29.Pedagoģijas
darbības atbalsts

I

4

1

47,00

0,25

13.Fiziskais un
kvalificētais darbs

III

4

1

125,00

no
01.05.2019.
līdz
30.04.2019.

0,5

13.Fiziskais un
kvalificētais darbs

III

4

1

251,00

no
01.05.2019.

Saimes
(apakšsaimes)
nosaukums

Līmenis

0,35

29.Pedagoģijas
darbības atbalsts

Skolotāja
palīgs

0,1

8.

Dārzniece

8.

Dārzniece

Slodze

Piezīmes

EUR

līdz
30.04.2019.

4/12.
Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada domē 2019.gada 15.aprīlī saņemts Mālpils kultūras centra
direktores E.Priekules iesniegums (reģ. Nr.19/543-S) ar lūgumu atļaut rīkot
pavasara gadatirgu Mālpils centrā 2019.gada 12.maijā.
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Atļaut Mālpils kultūras centram rīkot pavasara gadatirgu 2019.gada
12.maijā Mālpils centra teritorijā.

4/13.
Par IK “Beata - Marija” iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Izskatot IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese: Nākotnes
iela 3, Mālpils, Mālpils novads, 2019.gada 23.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr.19/568-S),
kurā tiek lūgts atļaut āra kafejnīcas tirdzniecību pie firmas “Aldaris” nojumes galdiņiem
ar 12 sēdvietām, dome konstatē, ka IK „Beata-Marija” uz vasaras sezonu no šī gada
1.maija līdz 1.septembrim vēlas iekārtot āra kafejnīcu blakus pastāvīgajām veikala kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā. IK “Beata-Marija” sola
uzturēt kārtību, ievērot tirdzniecības kārtību, kā arī sadarboties ar pašvaldības policiju.
Saskaņā ar 2010.gada 12.maija Ministru kabineta 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
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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.
Pamatojoties uz 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 atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Atļaut IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese: Nākotnes
iela 3, Mālpils, Mālpils novads, ierīkot āra kafejnīcu blakus pastāvīgajām veikalakafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, pie firmas “Aldaris”
nojumes galdiņiem ar 12 sēdvietām.
2. Atļaujas darbības laiks no 2019.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.
4/14.
Par koncesijas līguma pagarināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Dome konstatē, ka 2009.gada 4.augustā ir noslēgts koncesijas līgums ar Sia
“Aniva” (turpmāk tekstā - Līgums) par tiesībām sniegt maksas ēdināšanas
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pakalpojumus novada izglītības iestādēs. Līguma 3.2.punkts paredz pušu tiesības
pagarināt līguma darbības termiņu.
Publiskās un privātās partnerības likuma 63.pants nosaka, ka Koncesijas līguma
grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 1) grozītie koncesijas līguma
noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti koncesijas procedūras dokumentos, pieļautu
atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli koncesijas
procedūrā. Slēdzot līguma grozījumus ir jāievēro citi 63.panta noteikumi, proti, panta
devītā daļa, kura nosaka, ka publiskais partneris, lai parakstītu publiskās un privātās
partnerības līguma grozījumus, saņem uzraudzības institūcijas atzinumu un, ja ar
līguma grozījumiem mainās iepriekš līgumā noteiktie publiskās un privātās partnerības
aktīvu uzskaites noteikumi, arī Finanšu ministrijas atzinumu par grozījumu ietekmi uz
valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta
bilanci un parādu. Ja Finanšu ministrijas atzinumā norādīts, ka publiskās un privātās
partnerības līguma grozījumi radīs nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa
saistību apjomu un vispārējās valdības sektora budžeta bilanci un parādu, lēmumu par
līguma grozījumiem pieņem Ministru kabinets.
2009.gada 20.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1216 ”Noteikumi par
uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes
pārskata sniegšanu” 2.punkts nosaka, ka uzraudzības institūcija ir Centrālā finanšu
un līgumu aģentūra.
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt 2009.gada 4.augustā noslēgtā koncesijas līguma starp
Mālpils novada domi un Sia “Aniva”, reģ.Nr.50003115551, darbības termiņa
pagarināšanu uz 1(vienu) gadu.
2. Domes izpilddirektoram izvērtēt lēmuma 1.punktā minētā koncesijas līguma
pagarināšanas likumību un gadījumā, ja normatīvie akti atļauj līguma pagarināšanu,
veikt Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktās darbības uzraudzības
institūcijas atļaujas saņemšanai.

4/15.
Par pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas līguma noslēgšanu
ar pašvaldības Sia NormaK
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
2014.gada 8.maijā starp Mālpils novada domi un Pašvaldības SIA „Norma K”
uz pieciem gadiem tika noslēgts Līgums par pašvaldības dzīvojamā fonda
apsaimniekošanu. Līguma termiņš beidzas 2019.gada 30.aprīlī.
Izvērtējot līdzšinējo sadarbību, ir priekšlikums ar SIA “Norma K” slēgt pašvaldības
dzīvojamā fonda apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līgumu uz 5 (pieciem)
gadiem.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
77.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.2 panta pirmo un otro daļu,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar Pašvaldības SIA „Norma K”,
reģistrācijas Nr.40003312216, juridiskā adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils
novads, LV-2152, par pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un
pārvaldīšanu.
4/16.
Par saistošo noteikumu Nr.8 “Mālpils novada kapsētu uzturēšanas un
izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada dome, izskatot iesniegto saistošo noteikumu projektu “Mālpils
novada kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.8 “Mālpils novada
kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi.”
2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba
dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti
iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus
pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa
vietnē www.malpils.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Mālpils novada
pašvaldības administrācijas ēkā.
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada domes izpilddirektoram.

4/17.
Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījums Mālpils novada domes
2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”” apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
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Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījums Mālpils novada domes
2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu””.
2. Pēc saistošo noteikumu parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā
veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi
par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus
pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”. Saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Mālpils
Vēstis”.
4. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa
vietnē www.malpils.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Mālpils novada
pašvaldības administrācijas ēkā.
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada domes izpilddirektoram.

4/18.
Par pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”,
Dome atklāti balsojot ar 6 (sešām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, A.Lielmežs,
L.Amerika, J.Paulovičs, P.Ozoliņš) NOLEMJ:
1. Apstiprināt p/a „Mālpils sociālais dienests” 2018.gada pārskatu par kopējo
summu 239 824 EUR.
2. Apstiprināt Mālpils novada domes 2018.gada pārskatu par kopējo summu
13 413 062 EUR.
3. Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2018.gada pārskatu par
kopējo summu 13 652 522 EUR.

Sēdes vadītāja

(paraksts)

S.Strausa

Protokoliste

(paraksts)

J.Dinka
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