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 31.jūlijā

Nr.8

Sēdi atklāj: plkst. 17:05
Sēdi slēdz: plkst. 17:20
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI

1. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
2. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
3. Par telpu nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
4. Par atlīdzības noteikšanu iedzīvotāju aptaujas komisijai.
5. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
6. Par Mālpils novada domes 2016.gada 24.februāra sēdes Nr.2 lēmuma Nr.2/12
precizēšanu.
7. Par Mālpils novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtību Mālpils novada teritorijā ” precizēšanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada
30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu
2019.gadam” apstiprināšanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu.
Sēdes vadītāja ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 1(vienu) jautājumu.
Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, V.Mihelsons,
A.Lielmežs, T.Stašāns E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš, S.Strausa) NOLEMJ:
Papildināt izsludināto darba kārtību ar vienu jautājumu:
11. Par publiska pasākuma rīkošanas atļauju.
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Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Dinka
Sēdē piedalās:
Deputāti – L.Amerika, V.Mihelsons, A.Lielmežs, E.Junga-Ķēniņa, T.Stašāns,
P.Ozoliņš
Nav ieradušies: J.Paulovičs (pamatdarba dēļ), J.Eizenberga (personīga iemesla dēļ)
Administrācijas darbinieki – izpilddirektors A.Bukovskis

8/1.
Par zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
1. Mālpils novada pašvaldībā 2019.gada 28.jūnijā saņemts juridiskas personas
Sia “RASTATRANS” iesniegums (reģ.Nr.19/874-S) par zemes nomas līguma
noslēgšanu par pašvaldībai piederošā īpašuma “Sidgundas Vagari”, Mālpils novads,
apbūvētā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0393 daļas, kura
nepieciešama būves ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0394 008 uzturēšanai, kas ir
patstāvīgs ēku būvju īpašums un pieder SIA “RASTATRANS”, nomu .
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0393, platība 1.19 ha
kadastrālā vērtība 2356 EUR, lietošanas mērķis - Lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve (NĪLM kods - 1003). Īpašuma tiesības uz pašvaldības vārda
nostiprinātas zemes grāmatu nodalījumā Nr.1000 0048 5976.
Atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam zemes vienība atrodas
Sidgundas ciema rūpnieciskās apbūves teritorijā.
Uz zemes vienības atrodas divi ēku būvju īpašumi, kas ierakstīti zemesgrāmatā :
ar adresi Kroņu iela 5 A, Sidgunda, Mālpils novads, sastāvošs no būves ar kadastra
apzīmējumu 8074 005 0394 008,
ar adresi Kroņu iela 5, Sidgunda, Mālpils novads, sastāvošs no divām būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 8074 005 0394 010 un 8074 005 0394 0013 un būvju īpašuma
sastāvā nereģistrētās būves ar kadastra apzīmējumiem 8074 005 0393 001, 8074 005
0394 011, 8074 005 0394 012 ar adresi Kroņu iela 5, Sidgunda, Mālpils novads, kuras
ir funkcionāli saistītas ar būvju īpašuma būvēm.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0393, ar platību 1.19 ha,
nomu ir noslēgts nomas līgums ar SIA “Sidgunda 2”.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumu” 7.punktu: apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai
uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī –
nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
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Noteikumu 12.punkts nosaka: ja uz apbūvēta zemesgabala atrodas vairāki
patstāvīgi būvju īpašumi, bet to īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai lietotāji nav iesnieguši
notariāli apliecinātu vienošanos par zemesgabala lietošanas kārtību nomas maksas
aprēķināšanai, iznomātājs maksāšanas paziņojuma, rēķina vai nomas līguma
sastādīšanai izmanto Valsts zemes dienesta atzinumā par apbūvētā zemesgabala
sadali domājamās daļās noteikto vai iznomātāja paša aprēķināto katrai būvei
piekritīgo zemesgabala domājamās daļas apmēru.
Noteikumu 17.punkts nosaka, ka: apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā
ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par noteikumu 5. punktā
minēto - 28 euro/gadā).
Pamatojoties uz Likuma par pašvaldībām 14 pantu; Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Ministru kabineta
noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumu” 7.,8.,17. un 134. punktiem,
Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (S.Strausa, L.Amerika,
V.Mihelsons, A.Lielmežs, T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš), NOLEMJ:
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “RASTATRANS” par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8074 005 0393, iznomātāja aprēķināto būvei piekritīgo
zemesgabala domājamās daļas apmēru, nomu.
1.2. Veikt grozījumus Zemes nomas līgumā ar SIA “Sidgunda 2”.
1.3. Reģistrēt nomas līgumus Mālpils novada zemes nomas līgumu reģistrācijas
žurnālā.

2. Mālpils novada domē 2019.gada 30.maijā saņemts SIA “AB Pakalpojumi”
iesniegums (reģ.Nr.19/765-S) par zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai
piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0191 daļu ar platību
0.7 ha, kas atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem ir
reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, nomu ar mērķi zāles nopļaušana.
Īpašuma tiesības uz pašvaldības vārda reģistrētas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Mālpils zemesgrāmatu nodalījumā Nr.275.
Zemes vienības kopējā platība 19.30 ha, zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (LM kods-0201).
Ministru kabineta noteikumu Nr.350 Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumu 28.punkts nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta
zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs.
Ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek
izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk
par sešiem gadiem (noteikumu 29.8.punkts) un ja pēc nomas izsoles publikācijas
noteiktajā termiņā (33.punkta 6.apakšpunkts), kurš nav mazāks kā 5 dienas un ja ir
pieteicies tikai viens pretendents, tad izsoli nerīko un slēdz līgumu ar personu, kura
pieteikusies.
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Noteikumu 30.4.punkts nosaka, ja nomas maksu nosaka iznomājot zemes
gabalu 29.punkta 8.apakšpunkta gadījumā, nomas maksu nosaka atbilstoši
pašvaldības domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts,
ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja
noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu
5.punktā minēto 28 EUR). Nomas pakalpojumu maksas cenrādi un nomas maksu
pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai un maina ne retāk kā Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā
termiņā. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības
summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku
Noteikumu noslēguma jautājumu 139.punkts nosaka, ka pašvaldības izvērtē
saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu" 18.punktu izdotos pašvaldību saistošos noteikumus
un, ja nepieciešams, līdz 2019.gada 1.janvārim izdod jaunus saistošos noteikumus.
Līdz to spēkā stāšanās dienai ir spēkā saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"
18.punktu izdotie pašvaldību saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem
noteikumiem.
Citu personu iesniegumi par augstāk minētā zemes gabala iznomāšanu nav
saņemti.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.,28.,29.8. punktiem
Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (S.Strausa, L.Amerika,
V.Mihelsons, A.Lielmežs, T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš), NOLEMJ:
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “AB Pakalpojumi” par pašvaldībai
piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0191 daļas nomu par
platību 0.7 ha.
2.2. Apstiprināt nosacīto nomas maksu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8074 005 0191 daļai ar platību 0.7 ha – 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā 28.00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā.
2.3. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada zemes nomas līgumu reģistrācijas
žurnālā.

8/2.
Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Jautājums skatīts komiteju sēdē, lēmuma pieņemšana tiek atlikta.
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8/3.
Par telpu nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0054 2559
nostiprinātas īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils
novads, kadastra Nr.8074 503 0031, kurš sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu
8074 003 0329 002 ar kopējo platību 6535.50 m 2, t.sk., uz kafejnīcas telpām 336,23
m2 kopplatībā. Būvju īpašums atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8074 003 0329 ar kopplatību 1.32 ha, kuras 9142/10000 domājamās daļas pieder
Mālpils novada domei, saskaņā ar ierakstu Mālpils zemesgrāmatu nodalījuma Nr.1000
0028 9677 .
Ņemot vērā, ka šobrīd minētās kafejnīcas telpas netiek izmantotas, un lai
nodrošinātu ēkas racionālu apsaimniekošanu, tās būtu lietderīgi iznomāt.
Mālpils novada domes Finanšu un ekonomikas daļa ir aprēķinājusi nosacīto
nomas maksu – 0,15 EUR/m2 mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa) - kafejnīcas
telpām Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada
20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”
81.pantam un saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu. Tādējādi kopējā telpu nomas maksa
mēnesī ir aprēķināta 50,43 EUR/m2, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 23., 24. un 25.punktu
lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Nomnieku
noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par
piemērojamo izsoles veidu, kā arī publicē informāciju par nomas objektu.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumā 6.1 panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz
uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 77.panta pirmo un ceturto daļu, kā arī Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punktu, 61 pantu, MK 20.02.2018. noteikumiem Nr.97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” un MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (S.Strausa, L.Amerika,
V.Mihelsons, A.Lielmežs, T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš), NOLEMJ:
1. Iznomāt Mālpils novada domei piederošā nekustamā īpašuma Nākotnes iela
5, Mālpils, Mālpils novads, būves ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0329 002 daļu
336,23 m2 kopplatībā, kas sastāv no telpām: Nr.31 - 1,0 m2 platībā; Nr.32 - 2,9 m2
platībā; Nr.33 - 3,2 m2 platībā; Nr.34 - 23,2 m2 platībā; Nr.35 - 6,2 m2 platībā; Nr.36 11,6 m2 platībā; Nr.37- 5,1 m2 platībā; Nr.38 - 4,5 m2 platībā; Nr.39 - 79,3 m2 platībā;
Nr.40 - 4,0 m2 platībā; Nr.41 - 4,3 m2 platībā; Nr.42 - 5,9 m2 platībā; Nr.43 - 1,8 m2;
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Nr.44 - 1,8 m2 ; Nr. 45 - 1,8 m2; Nr.46 -1,8 m2 ; Nr.47 - 75,8 m2 platībā; ārtelpas Nr.59
daļu 102,03 m2 platībā, ar mērķi – kafejnīcas darbības nodrošināšanai.
2. Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu 0,15 EUR
par 1 m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (aprēķins pielikumā
Nr.1).
3. Noteikt izsoles soli 0,01 EUR.
4. Noteikt iznomāšanas veidu - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
5. Apstiprināt Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles noteikumus (pielik. Nr.2)
6. Apstiprināt Iznomājamā objekta nomas līguma projektu (pielikums Nr.3).
7.Uzdot Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt
Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoli.

8/4.
Par atlīdzības noteikšanu iedzīvotāju aptaujas komisijai
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Pamatojoties uz Mālpils novada domes 26.06.2019. sēdes lēmumu Nr.7/8
laikā no 2019.gada 15.jūlija līdz 28.jūlijam notika Mālpils novada iedzīvotāju aptauja
“Par iespējamo Mālpils novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām”.
Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (S.Strausa, L.Amerika,
V.Mihelsons, A.Lielmežs, T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš), NOLEMJ:
1. Noteikt atlīdzību iedzīvotāju aptaujas komisijas locekļiem 5,00 EUR stundā.
2. Piešķirt finanšu līdzekļus aptaujas organizēšanai 477,75 EUR apmērā no
pašvaldības 2019.gada budžeta finansējuma neparedzētiem gadījumiem.

8/5.
Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada pašvaldībā 2019. gada 8.jūlijā ir saņemts biedrības „Mālpils
zivīm” (turpmāk tekstā – biedrība) iesniegums (reģ.Nr.19/902-S) ar lūgumu finansiāli
atbalstīt 1852,50 EUR apmērā bērnu un jauniešu vasaras nometni „Asarītis” dalībnieku ēdināšanas izdevumiem.
Biedrība jau 10.gadu pēc kārtas rīko jauno makšķernieku vides izglītības
nometni „Asarītis”. Šogad nometne notika no 12.jūlija līdz 14.jūlijam, kurā piedalījās
95 dalībnieki. Nometnes dalībnieki papildināja savas teorētiskas un praktiskās
zināšanas makšķerēšanā un vides aizsardzības jomā. Bija tikšanās ar pazīstamiem
vides speciālistiem, starptautisku sacensību uzvarētājiem makšķerēšanā. Kopējās
nometnes realizācijas izmaksas sastāda 8200.00 EUR, ko apliecina iesniegumam
pievienotā projekta tāme.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, kā arī Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu,
Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (S.Strausa, L.Amerika,
V.Mihelsons, A.Lielmežs, T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš), NOLEMJ:
1. Atbalstīt Biedrības „Mālpils zivīm” bērnu un jauniešu vasaras nometnes
projektu „Asarītis”, piešķirot līdzfinansējumu 1852,50 EUR apmērā no dabas resursu
nodokļa līdzekļiem.

8/6.
Par Mālpils novada domes 2016.gada 24.februāra sēdes Nr.2
lēmuma Nr.2/12 precizēšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Ir nepieciešams precizēt maksas pakalpojumu izcenojumus Mālpils novada
pašvaldības Internātā Nr.1, Pils ielā 10, un Internātā Nr.2, Pils ielā 12, Mālpilī, Mālpils
novadā.
Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (S.Strausa, L.Amerika,
V.Mihelsons, A.Lielmežs, T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš), NOLEMJ:
1. Precizēt Mālpils novada domes 2016.gada 24.februāra sēdes Nr.2 lēmumu
Nr.2/12 šādā redakcijā:
1.1. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumu Mālpils novada pašvaldības
Internātā Nr.1, Pils ielā 10, un Internātā Nr.2, Pils ielā 12, Mālpilī, Mālpils novadā:
Mērvienība

N.
Pakalpojuma veids
p.k.
1. Internāta istabas īres maksa,
ja istabu izmanto vairākas
personas bez gultas veļas
izmantošanas

viena diennakts
vienai personai

Cena EUR,
t.sk.PVN
7,30

8/7.
Par Mālpils novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Pamatojoties uz “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, likuma
“Par pašvaldībām” 21., 72.pantu un 2010.gada 5.maija Ministru kabineta noteikumiem
Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”,
Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (S.Strausa, L.Amerika,
V.Mihelsons, A.Lielmežs, T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš), NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu.
2. Mālpils novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu iesniegt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai mājas lapā
www.varam.gov.lv.
3. Mālpils novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata pilnu tekstu publicēt
Mālpils novada domes mājas lapā www.malpils.lv.
4. Mālpils novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata pilnu tekstu nodot
Mālpils novada bibliotēkai.

8/8.
Par saistošo noteikumu Nr.6
“Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtību Mālpils novada teritorijā” precizēšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un ievērojot Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 8.jūlija atzinumā Nr.1-18/6559 “Par
Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 un Nr.7” norādītos iebildumus,
Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (S.Strausa, L.Amerika,
V.Mihelsons, A.Lielmežs, T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš), NOLEMJ:
1. Precizēt Mālpils novada domes 2019.gada 27.marta saistošos noteikumus
Nr.6 „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtību Mālpils novada teritorijā”.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus to galīgajā redakcijā.
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.
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8/9.
Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Mālpils novada domes
2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Izskatot sagatavotos saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Mālpils novada
domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Mālpils novada
pašvaldības budžetu 2019.gadam”,
Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (S.Strausa, L.Amerika,
V.Mihelsons, A.Lielmežs, T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš), NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Mālpils novada domes
2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Mālpils novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam”.

8/10.
Par saistošo noteikumu Nr.11 “Par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada dome, izskatot iesniegto saistošo noteikumu projektu “Par
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
kārtību”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
16.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (S.Strausa, L.Amerika,
V.Mihelsons, A.Lielmežs, T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus Nr.11 “Par interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.
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.
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8/11.
Par publiska pasākuma rīkošanas atļauju
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada domē 2019.gada 30.jūlijā saņemts SIA "Annele" iesniegums
(reģ.Nr.19/966-S) par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma - brīvdabas radošā
festivāla "Kņada" rīkošanai īpašumā “Mežarūķi”, Mālpils novadā, no 2019.gada
16.augusta līdz 18.augustam. Pasākuma mērķis ir pulcēt vienuviet dažādu interešu
un sfēru pārstāvjus, lai savstarpēji dalītos pieredzē, rastu kopīgo, dibinātu sadarbību
un integrētu mākslu sfērās, kas tiešā veidā ar to nav saistītas.
Vadoties no Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.panta,
Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (S.Strausa, L.Amerika,
V.Mihelsons, A.Lielmežs, T.Stašāns, E.Junga-Ķēniņa, P.Ozoliņš), NOLEMJ:
1. Izsniegt atļauju Sia "Annele", reģ.Nr.40203045823, brīvdabas radošā festivāla
"Kņada" rīkošanai īpašumā “Mežarūķi”, Mālpils novadā, no 2019.gada 16.augusta
līdz 18.augustam.
2. Noteikt Sia "Annele" ievērot Publisku izklaides un svētku pasākumu
drošības likuma 10.panta otro un trešo daļu.
3. Noteikt Sia “Annele” ievērot Mālpils novada domes 28.09.2011. saistošo
noteikumu Nr.11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā”
3.4.punktu.

Sēdes vadītāja

(paraksts)

S.Strausa

Protokoliste

(paraksts)

J.Dinka
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