MĀLPILS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000048398
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152
Tālrunis/fakss 67925342; tālr.67970888; e-pasts:dome@malpils.lv

MĀLPILS NOVADA DOMES
SĒDES Nr.4
PROTOKOLS
Mālpils novada Mālpilī

27.03.2013.

Sēdi atklāj: plkst.15.00
Sēdi slēdz: plkst. 17.30

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
Par adreses piešķiršanu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
Par SIA „LAIKO TRADE” nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu.
7. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
8. Par PSIA „Norma K” iesnieguma izskatīšanu.
9. Par līdzfinansējumu projektam „Mālpils novada bibliotēkas
labiekārtošana”.
10. Par biedrības „Idoves mantojums” organizēto zinātnisko konferenci un
izstādi.
11. Par atbalstu Mālpils kapsētas vecās kapličas renovācijas projektam.
12. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Idoves mantojums”.
13. Par Mālpils kultūras centra gatavotajiem projektu pieteikumiem
LEADER projektu konkursam.
14. Par projekta pieteikumu sporta infrastruktūras attīstībai.
15. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Mālpils
novadā” apstiprināšanu.
16. Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
17. Par kompensācijas mācību izdevumu segšanai piešķiršanas kārtības
apstiprināšanu.
18. Par valsts institūciju pārbaudes rezultātiem Mālpils vidusskolā
19. Par atklāta konkursa nolikuma uz vakanto amatu Mālpils novada
vidusskolas direktors apstiprināšanu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

20. Par jauna amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu Mālpils
vidusskolā.
21. Par izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti – J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,E. Saleniece, M. Ārente,
L. Ligeris
Administrācijas darbinieki:
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja L. Mičule
Projektu koordinatore I. Pauloviča
Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklis V. Cērps
Vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās A. Skroderis
Mālpils vidusskolas skolotāja D. Klintsone
Mālpils vidusskolas skolotāja A. Vecroze
Personāldaļas vadītāja I. Krieviņa
Nav ieradušies deputāti: A. Hildebrante – bērna slimības dēļ, R. Tāle –
pamatdarba dēļ.
Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
informē deputātus par aktuālākajiem jautājumiem no sēdes līdz sēdei:
 piedalījies Lauku atbalsta dienesta organizētajā seminārā slieku
audzētājiem;
 piedalījies LPS Valdes sēdē;
 Piedalījies 25. marta Komunistiskā terora upuru piemiņas dienai
veltītajā piemiņas brīdī Sidgundā un Mālpilī.
Priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa ziņo, ka Mālpils Profesionālajā
vidusskolā uzņemti Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji par iespējamo
sporta programmu realizēšanu.
Deputāte Edīte Saleniece informē, ka piedalījusies seminārā par eiro
ieviešanu.

Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt
izskatāmos jautājumus ar 1 (vienu) punktu:
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts,
V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, L. Ligeris) NOLEMJ:
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 1 (vienu) punktu šādā redakcijā:
22. Par Solvitas Lapiņas atbrīvošanu no
direktores amata pienākumu pildīšanas.

Mālpils

vidusskolas

4/1.
Par adreses piešķiršanu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 03. novembra noteikumiem
Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm
„par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Piešķirt Mālpils novada domei, reģistrācijas Nr.90000048398, reģistrācijas
adrese Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, piederošajām būvēm:
-

pamatskola, kadastra apzīmējums 8074005 0409 001;
saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 8074005 0409 002;
šķūnis, kadastra apzīmējums 8074005 0409 003;
pagrabs, kadastra apzīmējums 8074005 0409 004;
pamati, kadastra apzīmējums 8074005 0409 005,

kuras atrodas uz Mālpils novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
zemes 2,0 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0409, adresi
Juglas iela 6, Sidgunda, Mālpils novads.

4/2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

Mālpils novada domē reģistrēts SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādātais
zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma „dzēsts”, zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 8074 001 0447 un 8074 003 0464. Pamatojoties uz
2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2007. gada
11. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 86. „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils
pagasta teritorijas plānojumu, 2009.gada 03. novembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2006. gada 20.
jūnija Ministru kabineta noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”,
dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts,
V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, L. Ligeris) NOLEMJ:
Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „dzēsts”, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 8074
001 0447 un ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0464.
1. Nekustamajam īpašumam 51,54 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 001
0447, sastāvošam no divām zemes vienībām, Nr.1 – 36,54 ha platībā,
kadastra apzīmējums 8074 001 0447 un Nr.3 – 15,0 ha platībā, kadastra
apzīmējums 8074 003 0464, saglabāt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils
novads.
2. Nekustamajam īpašumam „dzēsts” apstiprināt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus:

zemes vienībai 36,54 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0447
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods – 0101,
- zemes vienībai 15.0 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0464
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods – 0101.
3. Atdalītajām zemes vienībām Nr.2 – 17,1 ha platībā un Nr.4 – 14,3 ha
platībā, piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads.
4. Zemes vienībai Nr.2 – 17,1 ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods – 0201;
5. Zemes vienībai Nr.4 – 14,3 ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods – 0201.
-

4/3.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Saskaņā ar 2006. gada 20. jūnija LR Ministru kabineta noteikumiem nr. 496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un 2008. gada 30. jūlijā
apstiprināto Mālpils pagasta teritorija plānojumu, dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, L. Ligeris)
NOLEMJ:
1.
Mainīt Mālpils novada domes, reģistrācijas Nr.90000048398,
reģistrācijas adrese Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, nekustamā
īpašuma „Meža Urdzēni”, kadastra Nr. 8074 004 0169, zemes vienībai 14,0
ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0169, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi, nosakot to – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods – 0201.

4/4.
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
1. Mālpils novada domē reģistrēts A. Ģ. iesniegums, kurā viņš atsakās no
pašvaldības zemes nomas 1,26 ha platībā, kas ir daļa no iznomātās
nekustamā īpašuma „dzēsts” zemes. Pamatojoties uz 1997.gada
27.novembra LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”,
2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, un 2008. gada
30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu, dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V.
Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Sadalīt Mālpils novada domes, reģ. Nr.90000048398, reģ. adrese,
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, nekustamo īpašumu Priežkalni”,

3,24 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 004 0225, atdalot zemes vienību 1,26
ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0226.
1.1. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods –
0101.
1.2. Atdalītajai zemes vienībai 1,26 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074
004 0226 piešķirt nosaukumu „Briežgravas”, Mālpils novads.
1.2. Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības 1,98 ha
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0225 un uz tā esošajam
mājīpašumam, saglabāt adresi „Priežkalni”, Mālpils novads.
1.4. Zemes vienībai 1,98 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 004 0225,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101.
2. Mālpils novada domē reģistrēts E.B. iesniegums, kurā viņa lūdz atļaut
sadalīt nekustamo īpašumu „dzēsts”, atdalot zemes vienību 11,9 ha platībā.
Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes
ierīcības likums”, un 2008. gada 30. jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta
teritorijas plānojumu, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”
(J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, L. Ligeris) NOLEMJ:
2. Atļaut sadalīt E.B., personas kods „dzēsts”, dzīvojošas „dzēsts”, Mālpils
novads, nekustamo īpašumu „dzēsts”, 18,3 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074
003 0261, atdalot zemes vienību 11,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074
003 0261.
2.1. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods –
0101.
2.2. Atdalītajai zemes vienībai 11,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074
003 0261 piešķirt nosaukumu „dzēsts”, Mālpils novads.
2.3. Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības 6,4 ha
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0310, saglabāt nosaukumu
„dzēsts”, Mālpils novads.
2.4. Zemes vienībai 6,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0310,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201.

4/5.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
Mālpils novada domē 2013.gada 4.martā ar Nr.125 reģistrēts D.V.
iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
Iesniegumā norādīts, ka ģimenē ir trīs bērni, kas mācās.
Pēc pašvaldības rīcībā esošām ziņām Lauku atbalsta dienests
saimniecībā „dzēsts” nav konstatējis neapstrādātas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības, kā arī, nav ziņu par īpašuma izmantošanu

saimnieciskā darbībā. PMLP Iedzīvotāju reģistrā esošās ziņas apstiprina D.V.
sniegto informāciju, ka ģimenē ir trīs bērni, no kuriem viens ir pilngadīgs. Visi
bērni mācās Mālpils vidusskolā.
Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvāri 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 atvieglojumu piešķiršanas
un iesniegumu izskatīšanas kārtību. Minēto noteikumu punktā 2.3. noteikts,
ka atvieglojumus 25 % apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa
summas ir tiesīgi saņemt vecāki, kuru ģimenēs ir trīs vai vairāk bērni, kuri
mācās un atrodas minēto personu apgādībā.
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts,
V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs,S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, L. Ligeris) NOLEMJ:
Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu”, p.2.3.:
Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25 % apmērā
par nekustamo īpašumu „dzēsts” (zemi un dzīvojamo māju), D.V., personas
kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, Mālpils, Mālpils novads, LV2152.

4/6.
Par SIA „LAIKO TRADE” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Maksātnespējas reģistrā ir izdarīts ieraksts par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „LAIKO TRADE”, reģistrācijas Nr.40103219262, juridiskā
adrese: Brīvības iela 137, Rīga, likvidēšanu 06.09.2012. Maksātnespējas
procesa izbeigšana reģistrēta 2012.gada 18.augustā. Pamatojums: pabeigta
bankrota procedūra. Tiesa: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa,
lietas numurs C30613409.
SIA „LAIKO TRADE” maksātnespēja tika pasludināta ar Rīgas pilsētas
Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu 01.03.2010. Pēc stāvokļa uz
27.03.2013. SIA „LAIKO TRADE” nekustamā īpašuma nodokļa parāds
Mālpils novada domei ir LVL 2,92, tai skaitā, pamatparāds LVL 1,81 un
nokavējuma nauda LVL 1,11.
LR likuma ”Par nodokļiem un nodevām” :
25.panta pirmajā daļā noteikts, ka nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājiem juridiskās
personas maksātnespējas procesa lietā, ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts
juridiskās personas maksātnespējas process, pabeidzot bankrota procedūru;
25.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 14.08.2012.
spriedumu SIA „LAIKO TRADE” par maksātnespējas procesa izbeigšanu un
LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu, dome,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
L. Ligeris) NOLEMJ:
Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LAIKO TRADE”, reģistrācijas
Nr. 40103219262, juridiskā adrese: Brīvības iela 137, Rīga, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Mālpils novada domei par summu LVL 2,92, tai
skaitā, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds LVL 1,81 un nokavējuma
nauda LVL 1,11.

4/7.
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.

Mālpils novada domē 2013.gada 19.martā ar Nr.170 I.E. iesniegums
ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: „dzēsts”, I.K.
Iesniegumā norādīts, ka I.K. dzīvesvietu norādītajā adresē deklarējis pēc
vienošanās ar viņu kā dzīvokļa īpašnieci. „dzēsts”.
I.K. nosūtīts rakstisks uzaicinājums ierasties Mālpils novada domē
iesnieguma izskatīšanas laikā, lai sniegtu papildus informāciju. Vēstulē
norādīts, ka plānots I.E. iesniegumu izskatīt Mālpils novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē š.g. 21.martā, sēdes sākums
plkst.16.00, un domes sēdē š.g. 27.martā, sēdes sākums pl.15.00. Uz
komitejas un domes sēdēm I.K. nav ieradies.
Konstatēts, ka I.K. dzīvesvietu adresē: „dzēsts”, deklarējis 2010.gada
20.septembrī un kā tiesisko pamatu norādījis „vienošanās ar īpašnieku,
„dzēsts””. Pašvaldības rīcībā esošā informācija apliecina, ka I.E. uz „dzēsts”,
Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības 2002.gada 18.decembrī.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par
deklarēto dzīvesvietu anulēšana- 1.punkta otro daļu ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts,
V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, L. Ligeris) NOLEMJ:
Ņemot vērā I.E. iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta 1.punkta otro daļu, anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
adresē: „dzēsts”, I.K. personas kods „dzēsts”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar
brīdi, kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā.

4/8.
Par PSIA „Norma K” iesnieguma izskatīšanu.

Mālpils novada domē (turpmāk tekstā – Dome) 2013.gada 20. martā
saņemts pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekļa Voldemāra Cērpa
iesniegums, ar kuru viņš lūdz nodot PSIA „Norma K” īpašumā Mālpils novada
domes nekustamo īpašumu Enerģētikas iela 3, ar kadastra Nr. 8074 003
0278, kas sastāv no: zemes gabala 0.8652 ha kopplatībā ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0904; katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 8074 003
0278 002; skursteņa ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0278 010; skursteņa
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0278 011; katlu mājas ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0278 017, kā arī nekustamo īpašumu Enerģētikas iela
7, ar kadastra Nr. 8074 003 0909.
Lai Dome varētu nodot pašvaldības SIA „Norma K” iepriekš minētos
nekustamos īpašumus, kā arī saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu – publiskas personas
nekustamo un kustamo mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības
pamatkapitālā;
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.panta
pirmo un otro daļu – lēmumu par publiskas personas mantas ieguldīšanu
esošas kapitālsabiedrības pamatkapitālā pieņem atvasinātas publiskas
personas lēmējinstitūcija. Kapitālsabiedrībā ieguldāmo mantu novērtē
Komerclikumā noteiktajā kārtībā;
saskaņā ar Komerclikuma 154.panta pirmo daļu - mantisko ieguldījumu
novērtē un atzinumu par to sniedz persona, kura iekļauta mantiskā
ieguldījuma vērtētāju sarakstā;
saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmo - mantisko ieguldījumu novērtē un
atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes
apstiprinātajā sarakstā, dome NOLEMJ:
1.
Atbalstīt nekustamā īpašuma Enerģētikas iela 3, ar kadastra Nr. 8074
003 0278, kas sastāv no:
-

zemes gabala 0.8652 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003
0904;
katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0278 002;
skursteņa ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0278 010;
skursteņa ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0278 011;
katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0278 017,

un nekustamā īpašuma Enerģētikas iela 7, ar kadastra Nr. 8074 003 0909
nodošanu pašvaldības SIA Norma K īpašumā.

2. Uzdot pašvaldības SIA „Norma K” veikt iepriekš minētās mantas
novērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4/9.
Par līdzfinansējumu projektam „Mālpils novada bibliotēkas
labiekārtošana”.
Mālpils novada bibliotēkas labiekārtošanai tiek plānots sagatavot un
iesniegt projektu Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajam
konkursam projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtā Lauku attīstības
programmas
2007.-2013.gadam pasākuma
“Vietējās
attīstības
stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai
2.1.1.rīcībā: Atbalsts iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai.
Projektā „Mālpils novada bibliotēkas labiekārtošana” paredzēts atjaunot grīdu
divās bibliotēkas telpās un iegādāties mēbeles bērnu lasītavai.
Projekta kopsumma ir 4053.15 LVL, tajā skaitā grīdu remonts - 2477,73 LVL
un bibliotēkas mēbeļu komplekts - 1575,42 LVL. Ir nepieciešams nodrošināt
novada domes līdzfinansējumu 10% apmērā jeb 405.32 LVL apjomā un
projekta priekšfinansēšanu.
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts,
V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Nodrošināt novada domes līdzfinansējumu projektam „Mālpils novada
bibliotēkas labiekārtošana” 405.32 LVL apjomā un projekta
priekšfinansēšanu.

4/10.
Par biedrības „Idoves mantojums” organizēto zinātnisko konferenci un
izstādi.
Mālpils novada domē 2013. gada 21. martā saņemts Biedrības „Idoves
mantojums” valdes priekšsēdētājas iesniegums (reģ. Nr. 175), ka sadarbībā
ar Latvijas Zinātņu akadēmiju biedrība „Idoves mantojums” organizē
zinātnisko konferenci „Mālpils novada kultūrvēsturiskie jautājumi” šī gada 29.30. augustā, kā arī gatavo izstādi par Mālpils novada arheoloģiskajiem
pieminekļiem un etnogrāfisko mantojumu, ko paredzēts atklāt konferences
laikā. Pasākums noritēs Mālpils kultūras centra Mazajā zālē un būs publiski
pieejams iedzīvotājiem.
Konferences un izstādes organizēšanai paredzēts iesniegt projekta
„Zinātniskā konference un izstāde „Mālpils novada kultūrvēsturiskie
jautājumi”” pieteikumu Valsts Kultūrkapitāla fondam, tiks lūgts finansiāls
atbalsts
transportam,
konferences
tehniskajam
nodrošinājumam,
naktsmītnēm (viesiem), konferences dokumentēšanai (videoieraksta

pakalpojumam), izstādes planšetu drukāšanai un rāmēšanai, slēgtu vitrīnu
nomai. Kopējā projekta summa sastāda 2 445,00 Ls.
Biedrība „Idoves mantojums” lūdz Mālpils novada domi atvēlēt Kultūras
centra telpas gan konferences norisei, gan izstādei, nodrošināt
materiāltehniskos līdzekļus prezentācijas vajadzībām, nodrošināt kafijas
pauzes konferences laikā (četras reizes, aptuveni 70 personām), organizēt
pieņemšanu Mālpils muižā 29. augusta vakarā (apmēram 30-40 personām).
Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 5. punktu, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,
L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Idoves mantojums” iniciatīvu un piedalīties zinātniskās
konferences un izstādes rīkošanā, nodrošinot pasākuma vajadzībām
nepieciešamos materiāltehniskos līdzekļus un telpas Kultūras centrā.
2. Nodrošināt domes līdzfinansējumu projektam „Zinātniskā konference un
izstāde „Mālpils novada kultūrvēsturiskie jautājumi”” 780,00 LVL apmērā.

4/11.
Par atbalstu Mālpils kapsētas vecās kapličas renovācijas projektam.
Mālpils novada domē 21.03.2013. saņemts biedrības „Idoves”
mantojums valdes priekšsēdētājas iesniegums (reģ. Nr. 174). Līdz šī gada
18.aprīlim biedrība „Idoves mantojums” gatavojas iesniegt projekta pieteikumu
par Mālpils kapsētas vecās kapličas renovāciju Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER pasākumam.
Ir paredzētas divas projekta kārtas (pieejamā finansējuma ierobežojuma dēļ).
Pirmajā kārtā plānots demontēt šīfera jumtu un remontēt to koka konstrukciju,
kas ir tieši uz mūra daļas. Darbu laikā liks jaunu mūrlatu, jaunas sijas, spāres,
vekseļus, latojumu un ieklās jaunu māla kārniņu segumu, noslēgumā atjaunos
grants grīdas segumu un labiekārtos apkārtni. Plānotā projekta līgumsumma
sastāda 14 659,02 Ls.
2012. gada 25. janvāra domes sēdē tika pieņemts lēmums (Nr. 2/16) projekta
atbalsta gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu līdz 25 %.
Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 5. punktu, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V.
Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, L.
Ligeris) NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Idoves mantojums” sagatavoto projektu „Mālpils
kapsētas vecās kapličas renovācija” (pirmā kārta) iesniegšanai LEADER
pasākumam.
2. Nodrošināt projektam līdzfinansējumu
kopsummas, bet ne vairāk kā 4000,00 LVL.

25%

apmērā

no

projekta

4/12.
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Idoves mantojums”
Mālpils novada domē 21.03.2013. saņemts biedrības „Idoves
mantojums” valdes priekšsēdētājs iesniegums (reģ. Nr. 176) par Mālpils
novada vēsturiskā mantojuma krājuma saglabāšanas projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtās daļas – 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. Savukārt, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu, privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt
ar līgumu, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.
Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo
uzdevumu var veikt efektīvāk nekā pašvaldība.
Biedrība „Idoves mantojums”, reģistrācijas Nr.40008119825, ir
izveidota saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un 2007.gada
16.oktobrī reģistrēta Uzņēmuma reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā.
Ar LR Finanšu ministrijas 2008.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.56 „Par
sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Idoves
mantojums” biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Biedrības
darbības mērķis –Mālpils novada kultūras, vēstures un dabas mantojuma
aizsardzības un saglabāšanas veicināšana. Savas darbības piecos gados
biedrība „Idoves mantojums” ir realizējusi vairākus projektus
Mālpils
pašvaldībā, tā pierādot savu ieinteresētību un kompetenci Mālpils novada
kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un saglabāšanā.
Biedrība „Idoves mantojums” 2013., 2014.gadā ir iecerējusi vairākas
aktivitātes, tai skaitā, zinātnisko konferenci „Mālpils novada kultūrvēsturiskie
jautājumi”, izstādi „Arheoloģija un etnogrāfija Mālpils novadā”, Mālpils novada
kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizēšanu, pretendējot uz VKKF, ELFLA,
EEZ finansējumu saskaņā ar projektu pieteikumiem. ELFLA LEADER
pasākuma izsludinātajam konkursam projekta „Mālpils novada vēsturiskā
mantojuma saglabāšana un popularizēšana” kopējā summa sastāda 9974,00
LVL. Projektā, lai nodrošinātu Krājuma saglabāšanu un tā popularizēšanu
paredzētas aktivitātes: iegādāties vai izveidot speciālas datu bāzes
programmas atbilstoši mūsdienu prasībām, darbam ar krājumu nepieciešamā
aprīkojuma iegāde – dators, divi cietie ārējie diski, printeris/kopētājs,
kvalitatīvs skeneris, divi krājuma plaukti, krājuma popularizēšanai – izstāžu
vajadzībām slēgto vitrīnu iegāde, izveidot divas jaunas darba vietas uz vienu
gadu speciālam darbam ar krājumu. Plānotie uzdevumi – krājuma kartotēku
pārrakstīt elektroniskajā datu bāzē, digitalizēt atsevišķas krājuma vienības
(fotogrāfijas, dokumenti, manuskripti utt.), izvērtēt un sistematizēt ārpus
Krājuma esošos (neierakstītos) priekšmetus, kas saistāmi ar novada vēsturi.
Lai nodrošinātu savu autonomo funkciju izpildi un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 15.panta ceturto daļu, Valsts

pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu un 45., 46. pantu, kā
arī ņemot vērā augstākminēto, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”
(J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Slēgt Deleģēšanas līgumu ar biedrību „Idoves mantojums” par pārvaldes
uzdevumu, kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām - saskaņā ar
pielikumu (biedrības „Idoves mantojums” iesniegtais plāns).
2. Kā deleģēšanas līguma un pašvaldības autonomās funkcijas izpildei
nepieciešamos resursus nodot biedrībai „Idoves mantojums” bezatlīdzības
lietošanā pašvaldībai piederošās telpas Nr. 219., 220., 221., kas atrodas
Mālpils novada domes administratīvās ēkas 2.stāvā Nākotnes ielā 1, Mālpilī,
kā arī Mālpils novada pašvaldības kultūrvēsturiskā mantojuma krājuma
priekšmetus un inventāru.
3. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram parakstīt Mālpils novada
pašvaldības vārdā šī lēmuma 1. punktā minēto Deleģēšanas līgumu.
4. Atbalstīt biedrības „Idoves mantojums” projekta „Mālpils novada vēsturiskā
mantojuma saglabāšana un popularizēšana” ieceri.
5. Projekta atbalsta gadījumā paredzēt 10% līdzfinansējumu (997.40 LVL)
projekta īstenošanai.
4/13.
Par Mālpils kultūras centra gatavotajiem projektu pieteikumiem LEADER
projektu konkursam.
Mālpils novada domē 21.03.2013. saņemts kultūras centra direktores
iesniegums (reģ. Nr.177) par Mālpils kultūras centra ieceri sagatavot trīs
projekta pieteikumus ELFLA LEADER pasākuma izsludinātajam konkursam
un lūdz piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā šiem projektiem:
1. „Mālpils folkloras kopas "Mālis" aktivitāšu veicināšana - tērpu
komplektu iegāde” – kopējā projekta summa 8 740,00 LVL, no kuras
attiecināmās izmaksas 7 223,15 LVL.
2. „Gaismu iekārtas un aparatūras apskaņošanas iekārtas nomaiņa
Mālpils kultūras centra skatītāju zālē” – projekta kopējā summa
12 908,11 LVL, no kuras attiecināmās izmaksas sastāda 10 667,86
LVL.
3. „Mālpils kultūras centra Lielās zāles skatuves grīdas renovācija” –
projekta kopējā summa 13 309,60 LVL, no kuras attiecināmās
izmaksas sastāda 10 999,67 LVL.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Dome,
atklāti
balsojot,
ar
11
balsīm
„par”
(J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus, nodrošināt projekta
priekšfinansēšanu un līdzfinansējumu sekojošiem projektiem:
1.1.

„Mālpils folkloras kopas "Mālis" aktivitāšu veicināšana - tērpu
komplektu iegāde” – domes līdzfinansējums 2 239,17 LVL, t.sk.
10% no attiecināmo izdevumu kopsummas 722,32 LVL un
neattiecināmās izmaksas (PVN) 1 516,85 LVL,

1.2.

„Gaismu iekārtas un aparatūras apskaņošanas iekārtas
nomaiņa Mālpils kultūras centra Lielajā zālē” – domes
līdzfinansējums - 3307,04 LVL, t.sk. 10% no attiecināmo
izdevumu kopsummas 1 066,79 LVL un neattiecināmās
izmaksas (PVN) 2 240,25 LVL),

1.3.

„Mālpils kultūras centra Lielās zāles skatuves grīdas renovācija”
- domes līdzfinansējums 3 409,90 LVL ( t. sk. 10% no
attiecināmo izdevumu kopsummas 1 099,97 LVL un
neattiecināmās izmaksas (PVN) 2 309,93 LVL).

4/14.
Par projekta pieteikumu sporta infrastruktūras attīstībai.
Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu projektu konkursu
„Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai
izglītības iestādēs”. Konkursa mērķis ir atbalstīt mācību priekšmeta „Sports”
valsts standarta realizācijai nepieciešamā inventāra iegādi, sekmējot
izglītojamo veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, fizisko spēju attīstīšanu
un pamatprasmes, kā arī veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta
aktivitāšu apguvē. Projekta iesniegšanas termiņš – 22. aprīlis. Iesniedzējs –
pašvaldības. Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 95 000 LVL
apmērā. Vienam projektam var saņemt atbalstu no 500 LVL līdz 3 000 LVL
apmērā, bet līdzfinansējumam jābūt ne mazāk kā 50% apmērā no kopējās
projekta summas. Projekta īstenošanas termiņš – 2013. gada 15. novembris.
Ir priekšlikums izmantot iespēju un piedalīties šajā konkursā, paredzot
iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un inventāru mācību priekšmeta „Sports”
standarta nodrošināšanai novada izglītības iestādēs. Kopējā projekta summa
varētu sastādīt 6 000 LVL, t. sk. pašvaldības līdzfinansējums 50% apmērā jeb
3 000 LVL.
Dome,
atklāti
balsojot,
ar
11
balsīm
„par”
(J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Sagatavot un iesniegt projekta „Sporta inventāra iegāde Mālpils novada
izglītības iestādēm” pieteikumu Izglītības un zinātnes ministrijas
izsludinātajam projektu konkursam.

2. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu vismaz 50% apmērā no kopsummas,
t. i. 3 000 LVL.

4/15.
Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Mālpils
novadā” apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu, atklāti balsojot, ar 11 balsīm
„par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, L. Ligeris) NOLEMJ:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Mālpils
novadā”. (lieta Nr. 1-01.1)

4/16.
Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

Izskatot Natālijas Fiolas 26.02.2013. pieteikumu uz bāriņtiesas locekļa
amatu, izvērtējot pieteikumam pievienotos izglītības dokumentus un izvērtējot
N. Fiolas atbilstību bāriņtiesas locekļa amatam, kā arī pamatojoties uz
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas locekļus
ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem, dome, atklāti balsojot,
ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, L. Ligeris)
NOLEMJ:
Ar 2013.gada 2.aprīli ievēlēt Natāliju Fiolu, personas kods „dzēsts”, par
Mālpils novada bāriņtiesas locekli uz 5 gadiem.

4/17.
Par kompensācijas mācību izdevumu segšanai piešķiršanas kārtības
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 26.panta pirmo un
trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”,
„Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma (apstiprināts 23.01.2013. sēdes Nr.2 lēmums
Nr.18) 4.9 punktu, dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”

(J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Apstiprināt Mālpils novada domes noteikumus „Noteikumi par
kompensācijas mācību izdevumu segšanai piešķiršanas kārtību Mālpils
novada pašvaldībā”, saskaņā ar pielikumu. (Lieta Nr. 3-03.2)
2. Mālpils novada domes izpilddirektoram kontrolēt šī lēmuma izpildi.

4/18.
Par valsts institūciju pārbaudes rezultātiem Mālpils vidusskolā.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Izglītības kvalitātes
valsts dienests 2013. gada 14. februārī ir veikuši dienesta pārbaudi Mālpils
vidusskolā, saistībā ar 2013. gada 11. februārī saņemto informāciju par
iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem angļu valodas stundas laikā 2013.
gada 5. februārī, ko atspoguļoja arī raidījums „Bez Tabu” 2013.gada
11.februārī.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas veiktās pārbaudes laikā
noskaidrots, ka skolas direktore S.Lapiņa, 2012.gada 24.augustā, pieņemot
darbā angļu valodas skolotāju S. Šteinbergu, nav pieprasījusi informāciju
Iekšlietu ministrijas Informācijas centram. Līdz ar to nav ievērots Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteiktais, ka, pieņemot darbā
izglītības iestāžu darbiniekus, darba devēja obligāts pienākums ir pieprasīt no
Sodu reģistra izziņu par šo personu sodāmību, kā arī par to, vai personai
piemērots administratīvais sods par Administratīvo pārkāpumu kodeksa
155.panta trešajā un ceturtajā daļā, 167., 167. 2, 172., 172.1, 172.2, 172.3,
172.4, 172.5 vai 173.pantā minēto administratīvo pārkāpumu. Inspekcija
uzskata, ka skolas direktore S.Lapiņa nav ievērojusi visas normatīvajos aktos
noteiktās obligātās prasības, lai pilnvērtīgi nodrošinātu skolas audzēkņu
tiesību un interešu aizsardzību, kā rezultātā. skolas direktores S.Lapiņas
nolaidīgās rīcības dēļ tika apdraudēta skolas audzēkņu drošība. Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcija lūgusi izvērtēt nepieciešamību skolas direktori
S.Lapiņu saukt pie disciplinārās atbildības.
Pārbaudes laikā Izglītības kvalitātes dienests konstatējis, ka:
1)
Izglītības iestādes direktore Solvita Lapiņa laikā periodā no
2011.gada 7.novembra līdz 2012.gada 24.septembrim ir nodibinājusi darba
tiesiskās attiecības ar sešām personām, tomēr nav pieprasījusi no Latvijas
Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Soda reģistra izziņu par
viņu sodāmību, kā rezultātā nodibinot darba tiesiskās attiecības ar
S.Šteinbergu netika savlaicīgi konstatēta viņas administratīvā sodāmība pēc
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 172.2 panta
otrās daļas un līdz ar to tika pieļauts, ka S.Šteinberga strādā Izglītības
iestādē. Netika nodrošinātas IL 55.panta 8.punktā noteiktās izglītojamā
tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās
organizētajos pasākumos.
2)
Izglītības iestādes dokuments „Iekšējās kārtības noteikumi”
(turpmāk – iekšējās kārtības noteikumi) izdots saskaņā ar spēkā neesošiem
Ministru kabineta noteikumiem. Turklāt iekšējās kārtības noteikumos netika

norādīta informācija atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra
noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētajos pasākumos” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1338)
6.punkta 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. un 6.5.apakšpunktā noteiktajām prasībām. Līdz
ar to Izglītības kvalitātes dienests secināja, ka Izglītības iestādes direktore
S.Lapiņa nav pildījusi Ministru kabineta noteikumu Nr.1338 3.punkta
3.5.apakšpunktā noteikto funkciju izglītojamo drošības jautājumos.
3)
Saskaņā ar Izglītības iestādes tarifikācijā „Mālpils vidusskolas
(vispārējās izglītības) pedagogu tarifikācija Nr. Finansējums – valsts budžeta
mērķdotācija 11.02.2013” ietverto informāciju:
Izglītības iestādes pedagogam Laimai Balodei tarificētas stundas mācību
priekšmetā „Politika un tiesības” (12.klasē), „Sociālās zinības” (8.n un
9.klasē), „Latvijas un pasaules vēsture” (12.n un 9.n klasē), audzināšana 12.n
klasē un 9.n klasē kopā 15,427 stundas nedēļā un 0,56 likmes kā Izglītības
iestādes direktora vietniekam izglītības jomā kopā 22,4 stundas nedēļā, 0.333
likmes kā sociālam pedagogam kopā 10 stundas nedēļā, 0,143 likmes kā
interešu izglītības skolotājam kopā 3 stundas nedēļā. Izglītības
iestādes
direktores vietniecei izglītības jomā L.Balodei vienlaikus direktores vietnieces
darbam tarificēts pedagoģiskais darbs kopā 28,427 stundas nedēļā. Savukārt
saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.836)
13.punktā noteikto regulējumu L.Balodei vienlaikus Izglītības iestādes
direktores vietnieces izglītības jomā amatam maksimālais pieļaujamais
pedagoģiskais darbs var būt kopā 24,32 stundas nedēļā. Tādējādi Izglītības
iestādes direktores vietniecei izglītības jomā L.Balodei, tarificējot direktores
vietnieces izglītības jomā amatu un pedagoģisko darba slodzi kopā ir 50,827
stundas nedēļā, nav ievērots MK noteikumu Nr.836 36.punktā noteiktais, ka
kopējais tarificēto stundu skaits nedēļā nedrīkst pārsniegt Darba likumā
noteikto normālo nedēļas darba laiku – 40 stundas nedēļā. Līdz ar to
Kvalitātes dienests secināja, ka Izglītības iestādes darbībā netika ievērots MK
noteikumu Nr.836 13.punktā un 36.punktā noteiktais regulējums.
4)
Izglītības
iestādes
direktores
vietniecei
izglītības
jomā/pedagogam L.Balodei ir iegūta augstākā akadēmiskā izglītība, tomēr
nav iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība, kā arī pārbaudes laikā netika gūts
dokumentārs apliecinājums par viņas uzsāktām studijām pedagoģiskās
izglītības iegūšanai. Tādējādi Kvalitātes dienests secināja, ka Izglītības
iestādes darbībā netika ievērotas IL 48.pantā pirmajā daļā un Ministru
kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumu Nr.347 „Noteikumi par prasībām
pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.347) Pielikuma „Prasības pedagogiem
nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” (turpmāk –
Pielikums) 2.punkta 2.1.apakšpunktā, 3.punkta 3.1.apakšpunktā , 6.punktā
un 7.punkta 7.2.apakšpunktā noteiktās prasības.
Līdz ar to Izglītības iestādes direktores S.Lapiņas darbībā tika
konstatētas administratīvā pārkāpuma pazīmes atbilstoši LAPK 201.61 panta
pirmajā daļā un LAPK 201.64 panta pirmajā daļā noteiktajam un 2013.gada
13.martā tika pieņemts lēmums sodīt Izglītības iestādes direktori S.Lapiņu pēc
LAPK 201.64 panta pirmās daļas, piemērojot naudas sodu. Ņemot vērā
Izglītības iestādes direktores S.Lapiņas darbībā konstatētos normatīvo aktu
pārkāpumus, Kvalitātes dienests, ievērojot IL 17.panta trešās daļas 2.punktā ,

IL 20.panta trešās daļas 3.punktā un VIL 11.panta trešajā daļā noteikto
regulējumu, ierosina Izglītības iestādes dibinātājam – Mālpils novada domei,
izvērtēt Izglītības iestādes direktores S.Lapiņas atbilstību ieņemamajam
amatam.
Mālpils novada domē saņemti Mālpils vidusskolas 2. klases vecāku
padomes iesniegums (12.02.2013.), Mālpils vidusskolas skolotāju atklāta
vēstule (12.02.2013.), Karīnas un Naura Dombrovsku atklāta vēstule (14. 02.
2013.), Mālpils vidusskolas skolēnu vecāku iesniegums (15.02.2013.) ar
lūgumu izvērtēt radušos situāciju Mālpils vidusskolā.
Ar 2013. gada 26. marta rīkojumu Nr. 4-01/47, Mālpils vidusskolas
direktorei S.Lapiņai piemērots disciplinārsods – rājiens.
2013. gada 25. martā Mālpils novada domē reģistrēts S.Lapiņas
iesniegums par atbrīvošanu no Mālpils vidusskolas direktores amata
pienākumu pildīšanas ar 27.03.2013.
Izvērtējot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Izglītības
kvalitātes valsts dienesta konstatētos faktus un ieteikumus, ņemot vērā
S. Lapiņai piemēroto disciplinārsodu, S. Lapiņas 2013. gada 25.marta
iesniegumu par atbrīvošanu no Mālpils vidusskolas direktores amata, dome,
atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, L. Ligeris),
deputātei S. Strausai balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ:
Atzīt, ka nav lietderīgi veikt izvērtējumu Solvitas Lapiņas atbilstībai Mālpils
vidusskolas direktores amatam, jo ir saņemts viņas iesniegums par
atbrīvošanu no Mālpils vidusskolas direktores amata pienākumu pildīšanas.

4/19.
Par atklāta konkursa nolikuma uz vakanto amatu Mālpils novada
vidusskolas direktors apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto atklāta konkursa nolikuma projektu, dome, atklāti balsojot,
ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V. Mihelsons,
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, L. Ligeris)
NOLEMJ:
Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu uz vakanto amatu Mālpils novada
vidusskolas direktors. (lieta Nr. 3-03.1).

4/20.
Par jauna amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu Mālpils
vidusskolā.
Izskatot Mālpils vidusskolas direktores 21.03.2013. iesniegumu
(reģ.Nr.178), kurā lūgts izveidot jaunu amata vienību Skolas muzeja vadītājs,
dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J. Lauva, A. Apsītis, R. Jomerts,

V. Svikšs, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece,
M. Ārente, L. Ligeris) NOLEMJ:
1. Izveidot Mālpils vidusskolā ar 2013.gada 1.aprīļa jaunu amata vienību
Skolas muzeja vadītājs, nosakot amatam 0,25 likmi un darba algu
93.00 LVL mēnesī.
2. Papildināt Mālpils novada domes 23.01.2012. Saistošo noteikumu Nr.5
„Par Mālpils novada domes budžetu 2013.gadam” pielikumu Nr.14 ar
punktu Nr.9.
3. Uzdot Mālpils vidusskolas vadībai organizēt amata apraksta izstrādi,
izraudzīties atbilstošu amata kandidātu un slēgt darba līgumu.
Papildinājums Pielikumam Nr.14
Nr.
p.
k.

Amata
nosaukums

Slodze

Saimes
(apakšsaimes)
nosaukums

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

Vienādo
amatu
skaits

Noteiktā alga
2013.gadam

9.

Skolas muzeja
vadītājs

0,25

18.5.Muzeja
pakalpojumi

II

8

1

93.00 LVL

4/21.
Par izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.
Ziņo:
Tiek dots vārds:
Jautājums netiek izskatīts.

4/22.
Par Solvitas Lapiņas atbrīvošanu no Mālpils vidusskolas direktores
amata pienākumu pildīšanas.
Mālpils novada domē 2013. gada 25. martā saņemts Solvitas Lapiņas
iesniegums (reģ. Nr. 182) par atbrīvošanu no Mālpils vidusskolas direktores
amata pienākumu pildīšanas. 2013. gada 27. martā ir noslēgta vienošanās
Nr. 2/2013 ar S. Lapiņu par atbrīvošanu no Mālpils vidusskolas direktores
amata pienākumu pildīšanas ar 2013. gada 28. martu.

Ņemot vērā Solvitas Lapiņas 2013. gada 25. marta iesniegumu un
2013. gada 27. martā noslēgto vienošanos Nr. 2/2013, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta 9. punktu, Izglītības likuma trešās daļas 2.
punktu, Darba likuma 100. panta ceturto daļu, dome atklāti balsojot, ar 10
balsīm „par” (S. Strausa, A. Apsītis, R. Jomerts, V. Svikšs, V. Mihelsons, A.
Lielmežs, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, L. Ligeris), deputātam
J. Lauvam balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ:
1. Ar 2013. gada 28. martu atbrīvot Solvitu Lapiņu no Mālpils vidusskolas
direktores amata pienākumu pildīšanas.
2. Uzdot izpilddirektoram iecelt Mālpils vidusskolas direktora amata
pienākumu izpildītāju.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

A.Lielmežs

Protokoliste
Kancelejas vadītāja

S. Ozola

03.04.2013.

