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 26.jūnijā

Nr.7

Sēdi atklāj: plkst.15:00
Sēdi slēdz: plkst.16:00
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par telpu nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
6. Par iepirkumu “Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā”.
7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Mālpils zivīm”.
8. Par Mālpils novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu.
9. Par atļauju rīkot amatnieku un mājražotāju tirdziņu.
10.Par saistošo noteikumu Nr.8 „Mālpils novada kapsētu uzturēšanas un
izmantošanas noteikumi” precizēšanu.
11. Par izmaiņām novada domes deputātu statusā.

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Dinka
Sēdē piedalās:
Deputāti – L.Amerika, V.Mihelsons, D.Pudelis, J.Paulovičs,
deputāta kandidāts T.Stašāns
Nav ieradušies deputāti: A.Lielmežs (personīga iemesla dēļ)
J.Eizenberga (personīga iemesla dēļ)
E.Junga-Ķēniņa (personīga iemesla dēļ)
P.Ozoliņš (pamatdarba dēļ)
Administrācijas darbinieki – A.Bukovskis
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7/1.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada domē 2019.gada 24.maijā saņemts otrās grupas invalīda
[dzēsts] iesniegums (reģ.Nr.19/728-S) ar lūgumu piešķirt nodokļa atvieglojumu par
nekustamo īpašumu “Rožkalni”, kadastra Nr.80740050040, kuru neizmanto
saimnieciskajā darbībā. Iesniegumam pievienota invaliditātes apliecības Nr.1423250
kopija ar derīguma termiņu no 20.05.2019. līdz 13.05.2029.
Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi Saistošos noteikumus
Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros noteiktas
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, kā arī
vispārēji noteikumi par iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas kārtību.
Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” 2.2.1.punktu:
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, L.Amerika,
D.Pudelis, J.Paulovičs) NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā otrās grupas
invalīdam [dzēsts], personas kods [dzēsts], deklarētās dzīvesvietas adrese:
”Rožkalns”, Mālpils novads, par nekustamo īpašumu “Rožkalni”, kadastra numurs
807400500040, sākot ar 2019.gada jūnija mēnesi.

7/2.
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada domē vērsusies privātpersona [dzēsts] ar mutisku lūgumu izbeigt
zemes nomas līgumu Nr.114/15 par mazdārziņam izmantotā zemes gabala nomu
zemes vienībā ar adresi Pils ielā 9, Mālpils, Mālpils novads.
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, un zemes nomas līguma Nr.114/15 8.2.1.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, L.Amerika,
D.Pudelis, J.Paulovičs) NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr.114/15 ar [dzēsts], personas kods [dzēsts],
par mazdārziņa zemes gabala nomu ar 2019.gada 30.jūniju.
2. Nodokļu administratorei M.Nīgrandei veikt nomas maksas pārrēķinu.
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7/3.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada dome pamatojoties uz atklāta
konkursa „Atkritumu
apsaimniekotāja izvēle Mālpils novadā”, identifikācijas numurs MND 2019/2,
rezultātiem, 2019.gada 30.aprīlī ir noslēgusi līgumu ar Siguldas pilsētas SIA “JUMIS”,
reģ.Nr.40103032305, „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā”, jo 2014.gada 28.aprīlī noslēgtajam līgumam
ar SIA “Ragn Sells” ir beidzies termiņš. Saskaņā ar Līguma noteikumiem SIA “Jumis”
uzsāk atkritumu apsaimniekošanu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc līguma
noslēgšanas, tas ir ar 2019.gada 1.augustu.
Līgums paredz, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgi
sastāda:
- 15.86 EUR (bez PVN) par viena nešķirota sadzīves atkritumu kubikmetra (m 3)
apsaimniekošanu;
- 15.86 EUR (bez PVN) par viena bioloģiski noārdāmo atkritumu kubikmetra (m 3)
apsaimniekošanu;
- 37.80 EUR (bez PVN) par viena lielgabarīta atkritumu kubikmetra (m 3)
apsaimniekošanu.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus,
tajā skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa nosaka, ka sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas
noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar
saistošajiem noteikumiem.
Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu
lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves
atkritumu reģenerāciju), un to veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmajā daļā minētais atkritumu
apsaimniekotājs;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā.
Saskaņā ar Mālpils novada domes 28.09.2011.Saistošo noteikumu Nr.11 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” 5.2.punktu, maksu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem nosaka pašvaldība ar
savu lēmumu.
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Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams noteikt maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu atkritumu radītājiem un valdītājiem Mālpils novada pašvaldības
teritorijā.
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „e” apakšpunktu un Mālpils
novada domes 28.09.2011. Saistošo noteikumu Nr.11 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Mālpils novadā” 5.2. punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, L.Amerika,
D.Pudelis, J.Paulovičs) NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novada
pašvaldības teritorijā 15.86 EUR/m³ (bez PVN), ko veido:
1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu (kopā) – 8.30 EUR (bez PVN);
1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Getliņi” – 5.42 EUR (bez PVN);
1.3. dabas resursu nodoklis – 2.14 EUR (bez PVN).
2. Lēmums stājās spēkā ar 2019.gada 1.augustu.
3. Ar brīdi, kad stājās spēkā un tiek piemērota ar šo lēmumu apstiprinātā
sadzīves atkritumu maksa, spēku zaudē domes 2018.gada 20.decembra lēmums
Nr.14/8 „Par sadzīves atkritumu maksas izmaiņām”.
4. Domes izpilddirektoram nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Mālpils
Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv un izlikt redzamā vietā Mālpils novada
pašvaldības administrācijas ēkā.

7/4.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
1. Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) ar 2019.gada 24.aprīļa lēmumu
Nr.4/5 nolēma rīkot izsoli un atsavināt kopīgi pārdodot nekustamo īpašumu
“Rūpniecības iela 9A’’ un nekustamo īpašumu “Rūpniecības iela 9B”. Nekustamo
īpašumu “Rūpniecības iela 9A”, kadastra Nr. 8074 003 1026, kas atrodas Mālpilī,
Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības 0,4313ha platībā (kadastra apzīmējums
8074 003 1020) un “Rūpniecības iela 9B”, kadastra Nr. 8074 003 1027, kas atrodas
Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,3944 ha platībā (kadastra
apzīmējums 8074 003 1021) izsole notika 2019.gada 17.jūnijā. Uz izsoli, atbilstoši
izsoles noteikumiem, līdz noteikumos norādītajam datumam un laikam Mālpils novada
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domes Kancelejā saņemts 1 (viens) pieteikums no SIA “WOODPRO”. Izsoles
dalībnieka iesniegtais pieteikums atbilst izsoles noteikumu prasībām.
Saskaņā ar 2019.gada 24.aprīļa Domes sēdes lēmumu Nr.4/5 apstiprināto
nekustamā īpašuma “Rūpniecības iela 9A’’ un nekustamā īpašuma “Rūpniecības iela
9B” atsavināšanas, tos kopīgi pārdodot, pirmās izsoles noteikumu 18.punktu, par
izsoles uzvarētāju atzīt SIA “WOODPRO”, reģistrācijas Nr. 40103498334, juridiskā
adrese Ķiršu iela 6, Mālpils, Mālpils novads, ar nosolīto cenu 12 900 EUR (divpadsmit
tūkstoši deviņi simts euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 34., 36.pantu un ņemot vērā nekustamā īpašuma 17.06.2019. izsoles
protokolu Nr.50,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, L.Amerika,
D.Pudelis, J.Paulovičs) NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt 2019.gada 17.jūnijā notikušās nekustamo īpašumu “Rūpniecības
iela 9A”, kadastra Nr. 8074 003 1026, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv
no zemes vienības 0,4313 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 1020) un
“Rūpniecības iela 9B”, kadastra Nr. 8074 003 1027, kas atrodas Mālpilī, Mālpils
novadā, un sastāv no zemes vienības 0,3944 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074
003 1021) izsoles rezultātus.
1.2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA ”WOODPRO”, reģistrācijas Nr. 40103498334,
juridiskā adrese Ķiršu iela 6, Mālpils, Mālpils novads, par nekustamā īpašuma
“Rūpniecības iela 9A”, kadastra Nr. 8074 003 1026, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā
un sastāv no zemes vienības 0,4313 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 1020)
un “Rūpniecības iela 9B”, kadastra Nr. 8074 003 1027, kas atrodas Mālpilī, Mālpils
novadā un sastāv no zemes vienības 0,3944 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074
003 1021) atsavināšanu tos kopīgi pārdodot par 12 900 EUR (divpadsmit tūkstoši
deviņi simts euro).

2. Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) ar 2019.gada 27.marta sēdes
lēmumu Nr.3/8 nolēma atsavināt Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu
“Sidgundas pamatskola”, to pārdodot izsolē.
Nekustamā īpašuma “Sidgundas pamatskola”, kadastra Nr. 8074 005 0409, kas
atrodas Juglas ielā 6, Sidgundā, Mālpils novadā, un sastāv no:
1) zemes vienības (kadastra apz. 8074 005 0409) 1,971 ha platībā;
2) pamatskolas (kadastra apz. 8074 005 0409 001) – 1195,3 m2 platībā;
3) saimniecības ēkas (kadastra apz. 8074 005 0409 002) - 59 m2 platībā;
4) šķūņa (kadastra apz. 8074 005 0409 003) - 173,7 m2 platībā;
5) pagraba (kadastra apz. 8074 005 0409 004) – 35,7 m2 platībā;
6) būves pamatiem (kadastra apz. 8074 005 0409 005) – 102,5 m2 platībā
izsole notika 2019.gada 17.jūnijā. Uz izsoli, atbilstoši izsoles noteikumiem, līdz
noteikumos norādītajam datumam un laikam Mālpils novada domes Kancelejā
5

saņemts 1(viens) pieteikums no zemnieku saimniecības “Lazdukalns”. Izsoles
dalībnieka iesniegtais pieteikums atbilst izsoles noteikumu prasībām.
Saskaņā ar 2019.gada 27.marta Domes sēdes lēmumu Nr.3/8 apstiprināto
nekustamā īpašuma “Sidgundas pamatskola” atsavināšanas, to pārdodot, pirmās
izsoles noteikumu 18.punktu, par izsoles uzvarētāju atzīt zemnieku saimniecību
“Lazdukalns”, ar nosolīto cenu 90 500 EUR (deviņdesmit tūkstoši pieci simts euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” 34., 36.pantu un ņemot vērā nekustamā īpašuma 17.06.2019. izsoles
protokolu Nr.51,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, L.Amerika,
D.Pudelis, J.Paulovičs) NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt 2019.gada 17.jūnijā notikušās nekustamā īpašuma “Sidgundas
pamatskola”, kadastra Nr. 8074 005 0409, kas atrodas Juglas ielā 6, Sidgundā,
Mālpils novadā, un sastāv no: 1) zemes vienības (kadastra apz. 8074 005 0409) 1,971
ha platībā; 2) pamatskolas (kadastra apz. 8074 005 0409 001) – 1195,3 m2 platībā;
3) saimniecības ēkas (kadastra apz. 8074 005 0409 002) - 59 m2 platībā; 4) šķūņa
(kadastra apz. 8074 005 0409 003) - 173,7 m2 platībā; 5) pagraba (kadastra apz. 8074
005 0409 004) – 35,7 m2 platībā; 6) būves pamatiem (kadastra apz. 8074 005 0409
005) – 102,5 m2 izsoles rezultātus.
2.2. Slēgt
pirkuma līgumu ar zemnieku saimniecību “Lazdukalns”,
reģistrācijas Nr.40101004699, juridiskā adrese “Līgotņi”, Mālpils novads, par
nekustamā īpašuma “Sidgundas pamatskola”, kadastra Nr.8074 005 0409, kas
atrodas Juglas ielā 6, Sidgundā, Mālpils novadā, atsavināšanu to pārdodot par
90 500 EUR (deviņdesmit tūkstoši pieci simts euro), ar nomaksas termiņu - 2 gadi.

7/5.
Par telpu nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Šī jautājuma izskatīšana tiek pārcelta uz 2019.gada 31.jūlija domes sēdi.

7/6.
Par iepirkumu “Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā”
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tika plānota projekta pieteikuma iesniegšana
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Lauku atbalsta dienestā par grants ceļu pārbūvi novadā. Tā kā iesniedzot projekta
pieteikumu visiem iepirkumiem jābūt veiktiem, pašvaldība izsludināja iepirkumu
“Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā”, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu
2019.gada 27.maijs. Iepirkumā tika paredzētas II daļas. Uz I daļu (Sidgunda-EzeriKārde) pieteicās 5 pretendenti, zemāko līgumcenu 396 707,15 EUR bez PVN
piedāvāja PA "Valkas ceļi un Ķikuti 99". Uz II daļu (Ozolāji-Mieriņi) arī pieteicās 5
pretendenti, zemāko līgumcenu 206 141,22 EUR bez PVN piedāvāja Pilnsabiedrība
"VT KUUM".
Saskaņā ar 18.08.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 1.pielikumu,
Mālpils novadam pieejamais rezervētais finansējums ir 440 000 EUR, nodrošināmais
līdzfinansējums 48 888,89 EUR.
Ņemot vērā tehnisko projektu sagatavošanas un autoruzraudzības izmaksas
saskaņā ar jau noslēgtajiem līgumiem, kā arī saņemtos pretendentu cenu
piedāvājumus pārbūvei, lai projektu īstenotu sākotnēji plānotājā apmērā, paredzot 2
grants ceļu posmu pārbūvi, projektā būtu jāparedz neattiecināmās izmaksas. Ņemot
vērā būvniecības izmaksu straujo kāpumu, kā arī neskaidro situāciju ar aizņēmuma
saņemšanu Valsts kasē turpmāko projektu īstenošanai 2019.gadā,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, L.Amerika,
D.Pudelis, J.Paulovičs) NOLEMJ:
1. Pārtraukt esošo iepirkumu procedūru par grants ceļu pārbūvi Mālpils novadā.
2. Sagatavot darba uzdevumu tehnisko projektu izstrādātājam par tehnisko
projektu sadalīšanu II kārtās katram grants ceļu posmam.
3. Izsludināt jaunu iepirkumu par grants ceļu pārbūvi Mālpils novadā atbilstoši
pieejamajam finansējumam, nosakot prioritārās kārtas, kādā ceļa posmi tiek pārbūvēti
projekta ietvaros, ja atkārtota iepirkuma rezultātā finansējums joprojām pārsniedz
projektā paredzēto attiecināmo izmaksu kopsummu. Gadījumā, ja kādai no kārtām
projektā paredzamais finansējums nav pietiekams, paredzēt līdzekļus šo kārtu daļējai
vai pilnīgai īstenošanai turpmāko gadu budžetā.

7/7.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Mālpils zivīm”
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Pamatojoties uz nepieciešamību gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kā arī nodrošināt tūrisma iespēju popularizēšanu un
saskaņā ar :
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kur noteikts, ka viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
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labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā - ielu, ceļu un laukumu būvniecību,
rekonstruēšanu un uzturēšanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu;
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā pašvaldības funkcijā
(veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu) ietilpstošu valsts pārvaldes uzdevumu nodrošināt atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas Mālpils pašvaldības
iedzīvotājiem un tūristiem, popularizējot aktīvas atpūtas dabā nozīmīgumu veselīga
dzīvesveida nodrošināšanā;
Tūrisma likuma 8.pantā noteikto pašvaldības funkciju nodrošināt resursus un
pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu nodrošināt tūrisma objektu iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām, piedalīties
tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā, finansēšanā un
uzturēšanā;
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, kur noteikts, ka no katras
autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt
privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību,
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums;
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, publiska persona
var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja
pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Privātpersonai pārvaldes
uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās
daļas noteikumus;
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu, privātpersonai jābūt
tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevumu
deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla
kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus;
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, lēmumā par deleģēšanu
konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus, un
ņemot vērā, ka:
Biedrības „Mālpils zivīm”, cita starpā, darbības mērķis ir arī tūrisma veicināšana
Mālpils novadā, vides objektu labiekārtošana, kā arī bērnu un jauniešu izglītošana
vides jautājumos;
Biedrība ir realizējusi vairākus projektus („Tūrisma objektu informatizācijas
sistēmas ieviešana Mālpils novadā„ un „Pieejamības nodrošināšana tūristiem līdz
Mālpils novada kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem”, kā arī „Dabas un tūrisma
kājāmgājēju takas izveide gar Mergupi”, tūrisma maršruta „Jaunatklātā Mālpils”
izstrāde).
Pašvaldībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Biedrību, kuras ietvaros Biedrība ir
kvalitatīvi veikusi bērnu vasaras nometņu „Asarītis” organizēšanu, tūrisma objektu
un dabas takas kopšanas un uzturēšanas darbus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, L.Amerika,
D.Pudelis, J.Paulovičs) NOLEMJ:
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1. Slēgt Deleģēšanas līgumu ar biedrību „Mālpils zivīm”, reģ.Nr.40008107281,
par pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanu.
2. Noteikt, ka Deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz 1 (vienu) gadu.
3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Agri Bukovski Mālpils novada pašvaldības
vārdā parakstīt šī lēmuma 1.punktā minēto deleģēšanas līgumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada pašvaldības izpilddirektoram.

7/8.
Par Mālpils novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds: D.Pudelim
Latvijas Republikas Saeima 2019.gada 21.martā, ņemot vērā nepieciešamību
turpināt administratīvi teritoriālo reformu (turpmāk – ATR), nolēmusi turpināt
1998.gadā iesākto teritoriālo reformu un līdz 2021.gadam izveidot ekonomiski
attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj
nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un
pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām
izmaksām.
2019.gada 21.marta Saeimas paziņojumā norādīts, ka Ministru kabinets pēc
konceptuālā ziņojuma sagatavošanas par administratīvi teritoriālo iedalījumu un
konsultācijām ar pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantu
izstrādā un līdz 2019.gada 1.decembrim iesniedz Saeimai atbilstoši Saeimas lēmumā
norādītajiem punktiem sagatavotu likumprojektu. Arī Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs intervijās vairākkārt ir norādījis, ka, veicot ATR, tiks ņemts vērā ATR
skarto novadu iedzīvotāju viedoklis un attieksme pret gaidāmo reformu.
Saeima 1996.gada 22.februārī pieņēma likumu “Par 1985.gada 15.oktobra
Eiropas vietējo pašvaldību hartu”, ar ko apstiprināta un pieņemta 1985 gada 15.oktobrī
Strasbūrā parakstītā Eiropas vietējo pašvaldību harta (turpmāk – harta), kuras
preambulā noteikts, ka “Eiropas Padomes dalībvalstis, kas parakstījušas šo hartu, ..
uzskatot, ka pilsoņu tiesības piedalīties valsts lietu pārvaldīšanā pieder pie
demokrātijas principiem, kas kopīgi visām Eiropas Padomes dalībvalstīm ..”. Hartas
5.pantā noteikts, ka “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez
iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma
palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts”.
Savukārt Latvijas Republikas Satversmes 101.pants nosaka, ka “ikvienam
Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību
darbībā ..”.
Latvijas Republikas Satversmes 101.pants nostiprina ne vien personas
pamattiesības vēlēt pašvaldību un no tām izrietošās tiesības piedalīties publisko lietu
pārvaldīšanā ar vēlētu pašvaldību palīdzību, bet arī pašvaldības kā vēlētas
pašpārvaldes institūcijas statusu kopumā (Satversmes tiesas 2008.gada 16.aprīļa
lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā nr.2007-21-01 8.punkts). Šajā pantā ietvertās
tiesības piedalīties pašvaldību darbībā nedrīkst īstenot tikai formālā veidā. To
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īstenošanai jābūt efektīvai, jo tikai efektīva piedalīšanās atbilst tautvaldības principam.
Līdz ar to tas noteic ne tikai valsts pienākumu garantēt pilsonim tiesības piedalīties
pašvaldību vēlēšanās, bet arī pienākumu radīt priekšnoteikumus tam, lai pilsonis
varētu piedalīties valsts un pašvaldību darbībā (Satversmes tiesas 2013.gada
7.novembra sprieduma lietā nr. 2012-24-03 13.punkts).
Harta sastādīta divās valodās, proti, angļu un franču valodā. Latvijas Zinātņu
akadēmijas Terminoloģijas komisija ir izteikusi viedokli, ka hartas angļu valodā
sastādītajā tekstā lietotais termins “local communities” latviešu valodā būtu tulkojams
ar vārdkopu “vietējās kopienas”, nevis “vietējā vara” un ar to būtu saprotams strukturēts
visu attiecīgās teritorijas iedzīvotāju kopums (Satversmes tiesas 2009. gada
20. janvāra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā nr. 2008-25-01 2.punkts).
No tā izriet, ka likumdevējs (Saeima) jau demokrātijas pamatnormu izstrādē ir
paredzējis ievērot demokrātijas pamatprincipus, tātad ir nepieciešams noskaidrot
iedzīvotāju viedokli dažādos jautājumos, kas tieši un netieši skar viņu intereses, un
aktīva iedzīvotāju līdzdalība nodrošina valsts un pašvaldību darbības uzraudzību un ir
garantija, ka lēmumi tiks pieņemti sabiedrības interesēs.
Likuma “Par pašvaldībām” 3.panta pirmā daļa paredz, ka vietējo pārvaldi īsteno
ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības –domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu
starpniecību, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
intereses. Tas nozīmē, ka pašvaldības deputāts ir noteiktā pašvaldības teritorijā
dzīvojošo iedzīvotāju vēlēts pārstāvis. Deputātam ir pienākums pārstāvēt iedzīvotāju
kopuma intereses. (J.Neimanis. 08.06.2018. No Satversmes tiesas tiesneša Jāņa
Neimaņa raksta par pašvaldības domes deputāta runas un jautājumu tiesībām. Iegūts
no:
http://www.satv.tiesa.gov.lv/articles/satversmes-tiesas-tienesa-jana-neimanaraksta-par-pasvaldibas-domes-deputata-runas-un-jautajumu-tiesibam[sk.26.03.2019.]
Mālpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir izstrādājusi attīstības
plānošanas dokumentus - Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.2033.gadam un Mālpils novada attīstības programmu 2019.- 2025.gadam, kuros
noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie
rezultatīvie rādītāji. Pašvaldība 2019.gadā un turpmākajos saimnieciskajos gados
turpinās plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu ieviešanu, plānojot
mērķtiecīgas darbības noteikto rezultātu sasniegšanai, veidojot uz attīstību vērstu
budžetu un ieguldot finanšu līdzekļus novada attīstībai nozīmīgu infrastruktūras
objektu būvniecībā un atjaunošanā. Plānojot novada attīstību, par prioritāti ir noteiktas
tādas infrastruktūras izveidošana, kas veicinās izglītības un kultūras, sociālo
pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī spēju nodrošināt pašvaldības
finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Pašvaldība nepārtraukti veic ieguldījumus novada
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, pilnībā veicot pašvaldības funkcijas un
nodrošinot kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus, kas atbilst Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma prasībām.
Neskatoties uz Mālpils novada sociālekonomiskajiem rādītājiem un spēju īstenot
uz attīstību un izaugsmi vērstu budžetu, ir tapis zināms, ka ATR ietvaros Mālpils
novadu ir paredzēts pievienot citiem novadiem. Turklāt pievienošana tiek plānota,
neizvērtējot Mālpils novada iedzīvotāju iespējamos ieguvumus vai zaudējumus, kā arī
nav apzinātas kādas sekas varētu rasties pēc plānotajām izmaiņām, kā tas ietekmēs
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iedzīvotāju un uzņēmēju ekonomisko interešu dažādību, izglītības un izaugsmes
iespējas novados, kuru administratīvā un ekonomiskā patstāvība tiks likvidēta.
Pastāvot būtiskam riskam, ka pēc jaunas teritoriālās vienības izveidošanas,
netiks ievērota saskaņotība un pēctecība plānotajai attīstībai un noteiktajām
prioritātēm, pašvaldība uzskata, ka teritoriālās reformas kontekstā visbūtiskāk ir
izvērtēt vietējo iedzīvotāju intereses.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība ir nonākusi pie stingras pārliecības, ka ir
būtiski noskaidrot Mālpils novada iedzīvotāju viedokli par novada kā administratīvi
teritoriālas vienības turpmāko attīstību.
Tādējādi, pamatojoties uz hartā noteiktajiem demokrātijas principiem, Satversmē
nostiprinātajām iedzīvotāju tiesībām piedalīties valsts un pašvaldību darbībā un likuma
“Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar
likumu, kā arī paļaujoties uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pausto
ieinteresētību, pašvaldības ieskatā ir nepieciešams organizēt iedzīvotāju aptauju ar
mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Mālpils novada
pievienošanu citām administratīvajām teritorijām.
Ņemot vērā minēto un noklausoties Mālpils novada domes priekšsēdētājas
S.Strausas ziņojumu, kā arī pamatojoties uz 1985.gada 15.oktobrī Strasbūrā
parakstīto Eiropas vietējo pašvaldību hartu, Latvijas Republikas Satversmes 101.pantu
un likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta otro daļu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, L.Amerika,
D.Pudelis, J.Paulovičs) NOLEMJ:
1. Organizēt Mālpils novada iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot novada
iedzīvotāju viedokli par iespējamo Mālpils novada pievienošanu citām
administratīvajām teritorijām.
2. Aptaujā uzdot šādu jautājumu: “Vai Jūs esat par Mālpils novadu kā
patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?”.
3. Izveidot komisiju šī lēmuma 1.punktā minētās aptaujas organizēšanai šādā
sastāvā:
3.1.komisijas priekšsēdētājs: Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sandra
Lielmeža;
3.2.komisijas sekretārs: Vēlēšanu komisijas sekretāre Jolanta Dinka;
3.3.komisijas locekļi: Vēlēšanu komisijas locekļi.
4. Uzdot aptaujas organizēšanas komisijai izstrādāt un apstiprināt aptaujas
organizēšanas kārtību un noteikt aptaujas norises laikus.
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram.
6. Līdzekļus aptaujas organizēšanai paredzēt no pašvaldības 2019.gada budžeta
finansējuma neparedzētiem gadījumiem.
7. Aptaujā var piedalīties Mālpils novada iedzīvotāji no 15 gadu vecuma, kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Mālpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
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kuriem Mālpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder nekustamais
īpašums.
8. Aptauja notiks klātienē – pašvaldības telpās.
9. Noteikt aptaujas norises periodu no 2019.gada 15.jūlija līdz 28.jūlijam.
10. Noteikt aptaujas norises vietas:
10.1. Mālpils novada dome, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads;
10.2. Sidgundas bibliotēka, Zvaigžņu iela 5 -16, Sidgunda, Mālpils novads.

7/9.
Par atļauju rīkot amatnieku un mājražotāju tirdziņu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada domē 2019.gada 18.jūnijā saņemts Mālpils kultūras centra
direktores E.Priekules iesniegums (reģ. Nr.19/838-S) ar lūgumu atļaut rīkot
amatnieku un mājražotāju tirdziņu Mālpils centrā – Sniedzes un Nākotnes ielā,
Mālpils Zemeņu svētku pasākuma laikā 2019.gada 29.jūnijā.
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, L.Amerika,
D.Pudelis, J.Paulovičs) NOLEMJ:
1. Atļaut Mālpils kultūras centram rīkot amatnieku un mājražotāju
2019.gada 29.jūnijā, Mālpils centra teritorijā.

tirdziņu

7/10.
Par saistošo noteikumu Nr.8
“Mālpils novada kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi” precizēšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 29.maija atzinumā Nr.1-18/5183 “Par
saistošajiem noteikumiem Nr.8” norādītos iebildumus, Finanšu komitejas lēmuma
projektu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, L.Amerika,
D.Pudelis, J.Paulovičs) NOLEMJ:
1. Precizēt Mālpils novada domes 2019.gada 24.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.8 „Mālpils novada kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi ”.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus to galīgajā redakcijā.
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3. Pēc saistošo noteikumu parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā
veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai;
4. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti
iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus:
4.1. Mālpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”;
4.2. Mālpils novada domes tīmekļa vietnē internetā www.malpils.lv;
4.3. izvietot redzamā vietā Mālpils novada domes telpās.
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada domes izpilddirektoram.

7/11.
Par izmaiņām novada domes deputātu sastāvā
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
1. Mālpils novada domē 2019.gada 18.jūnijā saņemts deputāta Daiņa Pudeļa
iesniegums (reģ.Nr.840-S) par savu pilnvaru nolikšanu personīgu iemeslu dēļ.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu statusa likuma 3.pants
nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa
iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir
saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
Centrālās vēlēšanu komisijas 06.03.2013.apstiprinātā “Kārtība, kādā nosakāms
deputāta kandidāts bijušā deputāta vietā” nosaka, ka novada vēlēšanu komisija
sēdē pieņem lēmumu par deputāta kandidātu, kurš uzaicināms stāties bijušā
deputāta vietā, to nosakot pēc vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokola.
Mālpils novada vēlēšanu komisija 21.06.2019. sēdē Nr.2/2019 izskatīja
jautājumu par deputāta kandidātu, kurš uzaicināms stāties bijušā deputāta vietā.
Pamatojoties uz 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātiem Mālpils
novadā no deputātu kandidāta saraksta “Mūsu Mālpils” nākamais kandidāts, kurš
ieguvis lielāko balsu skaitu, ir Toms Stašāns. T.Stašāns atsaucās mutiskam
uzaicinājumam un 20.06.2019. rakstveidā apliecina, ka piekrīt veikt Mālpils novada
domes deputāta pienākumus.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu statusa
likuma 3.panta pirmo daļu un Republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likuma 43.pantu:
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, L.Amerika,
D.Pudelis, J.Paulovičs) NOLEMJ:
1.1. Izbeigt Dainim Pudelim deputāta pilnvaras pirms termiņa pamatojoties uz
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
1.2. Noteikt Tomu Stašānu, personas kods [dzēsts] , par Mālpils novada domes
deputātu no saraksta “Mūsu Mālpils”.
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2. Pamatojoties uz izmaiņām novada domes deputātu sastāvā un uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (S.Strausa, V.Mihelsons, L.Amerika,
D.Pudelis, J.Paulovičs) NOLEMJ:
2.1.Izslēgt Daini Pudeli no Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu
komitejas sastāva saistībā ar deputāta pilnvaru izbeigšanu.
2.2.Ievēlēt Tomu Stašānu Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu
komitejas sastāvā.

Sēdes vadītāja

S.Strausa

Protokoliste

J.Dinka
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