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MĀLPILS  NOVADA  DOMES  ĀRKĀRTAS SĒDES    
P R O T O K O L S 

 
Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2020.gada  23.septembrī                                                                                       Nr.12 
 
Sēdi atklāj: plkst.17:45 
Sēdi slēdz: plkst.17:55 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 
 
1.  Par sadarbības līguma slēgšanu. 
 

2. Par 2020.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par braukšanas  maksas  

atvieglojumiem  un  transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību  izglītojamajiem 

Mālpils novadā” precizēšanu.  

 

  
 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Dinka 
 
 
Sēdē piedalās:  
 
Deputāti –   L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons, T.Stašāns, M.Pudelis, J.Paulovičs 
 
Nav ieradušies:  P.Ozoliņš (pamatdarba dēļ)  
                           E.Junga-Ķēniņa (personīga iemesla dēļ) 
  
 
 
  
 
 
 

 

MĀLPILS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000048398 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 
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12/1. 

Par sadarbības līguma noslēgšanu 

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils novada dome (turpmāk – pašvaldība)  ir saņēmusi Siguldas novadā 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas priekšlikumu noslēgt Sadarbības līgumu 

“Par Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos 

noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai”. 

Izskatot minēto priekšlikumu pašvaldība konstatē, ka 2020.gada 15.septembra 

Ministru kabineta noteikumi Nr.577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas 

ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada 

pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” (stājās spēkā 2020.gada 

19.septembrī) nosaka nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas 

ietvaros līdz 2021. gada 1 jūlijam pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga 

jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei. 

Minēto noteikumu 3.punkts nosaka, ka “Atbildīgā pašvaldība var pretendēt uz 

mērķdotācijas saņemšanu (valsts budžeta finansējums līdz 18 750,00 euro vienam 

projektam), ja līdz 2020.gada 30.septembrim iesniedz Valsts reģionālās attīstības 

aģentūrā pieteikumu un domes lēmumu par apņemšanos sagatavot administratīvās 

struktūras projektu.  Projekta izstrādes termiņš noteikumos ir 2021.gada 1.jūnijs. 

Atbilstoši noteikumiem atbildīgā pašvaldība ir tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju 

skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2020.gada 1.janvāri (šajā gadījumā  

Siguldas novada pašvaldība).  

Pašvaldība atzīst, ka starpnovadu sadarbība būtu nepieciešama arī plānošanas 

dokumentu izstrādei saistībā ar Ministru kabineta noteikumu projektā 

"Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu 

valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība" (VSS – 606) paredzēto, kā arī citos 

jautājumos, kas izriet no administratīvi teritoriālās reformas.  

Likuma “Par pašvaldībām” 95.panta pirmā  daļa noteic, ka, lai risinātu 

uzdevumus, kuros ir ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, tām ir tiesības 

sadarboties, kā arī dibināt pašvaldību biedrības vai iestāties šādās biedrībās. Minētā 

likuma 95.panta otrā daļa noteic, ka pašvaldību sadarbības līgumi slēdzami 

pašvaldības budžeta ietvaros, ja ir pieņemts attiecīgs domes lēmums vai arī to 

noslēgšanas kārtība paredzēta pašvaldības nolikumā. 

Ievērojot teikto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, 95.panta,  

 

 Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt Sadarbības līguma “Par Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils 

novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu 

regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai” noslēgšanu 

(līguma projekts pielikumā). 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490051
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490051
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2. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju S.Strausu parakstīt 

Sadarbības līgumu “Par Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību 

sadarbību administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos 

normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai”. 

 
 
 

12/2. 

Par  2020.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par braukšanas  maksas  
atvieglojumiem  un  transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību  

izglītojamajiem  Mālpils novadā” precizēšanu 

Ziņo: S.Strausa 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un  ievērojot Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 17.septembra atzinumā Nr.1-18/8321 

“Par saistošajiem noteikumiem” norādītos iebildumus,   

 

Dome atklāti balsojot ar 7(septiņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, V.Mihelsons 
T.Stašāns, M.Pudelis, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Precizēt Mālpils novada domes 2020.gada 26.februāra saistošos noteikumus 

Nr.2 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem  un  transporta izdevumu atlīdzināšanas 

kārtību izglītojamajiem Mālpils novadā” (pielikumā). 

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 bezmaksas 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.  

 
 

 

Sēdes vadītāja                               S.Strausa 

 

Protokoliste                                  J.Dinka 

 

 

 


