
MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒDES Nr. 1 

P R O T O K O L S 
 
Mālpilī, Mālpils novadā        27.01.2010. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 20.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par nekustamā īpašuma „Kalna Ķikuti” turpmāko izmantošanu. 
2. Par nekustamā īpašuma „Upeslīči” izsoles nolikuma apstiprināšanu. 
3. Par cirsmu izsoli. 
4. Par nedzīvojamo telpu Ķiršu ielā 2 tālāko izmantošanu. 
5. Par administratīvās komisijas sastāva izmaiņām. 
6. Par darba grupas izveidi projekta „Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes 

„Māllēpīte” energoefektivitātes paaugstināšana” realizēšanai. 
7. Par pašvaldības pārstāvja ievēlēšanu zemes reformas pabeigšanas komisijā. 
8. Par domes pārstāvja deleģēšanu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 

Uzraudzības padomē. 
9. Par Bāriņtiesas locekļu pieteikšanās izsludināšanu. 
10. Par Mālpils novada domes struktūru. 
11. Par Saistošo noteikumu Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums” 

apstiprināšanu. 
12. Par Atbalsta fonda nolikuma apstiprināšanu.  
13. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” nolikuma apstiprināšanu. 
14. Par izmaiņām „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes” nolikumā. 
15. Par Mālpils profesionālās vidusskolas attīstības stratēģijas apstiprināšanu. 
16. Par Mālpils internātpamatskolas attīstības stratēģijas apstiprināšanu. 
17. Par dalību biedrībā „Siguldas reģiona tūrisma attīstības biedrība”. 
18. Par atkritumu poligona vietas noteikšanu. 
19. Par garāžas vietas noteikšanu novada domes automašīnām. 
20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 
21. Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem” apstiprināšanu. 
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
23. Par Mūzikas un mākslas skolas mācību maksas noteikšanu. 
24. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu.  
25. Par interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadali. 
26. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 
27. Par Saistošo noteikumu Nr.3 „Par Mālpils novada domes budžetu 2010.gadam” 

apstiprināšanu. 
 

 
1/1. 

Par nekustamā īpašuma „Kalna Ķikuti” turpmāko izmantošanu. 
 

2009. gada 30.decembrī novada domē reģistrēts SIA „FTD Agro”, iesniegums 
(reģ.Nr.488), kurā tiek lūgts uz 25 gadiem iznomāt zemes gabalu „Kalna Ķikuti” kadastra 
Nr. 80740040086, ar mērķi veikt kūdras ieguvi. 

2010.gada 7.janvārī novada domē saņemta Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra vēstule, kurā tiek informēts, ka zemes gabalā 58,4ha lielā platībā ir 
aplēsti ap 141,73 tūkst. tonnas lieli kūdras krājumi. Lai precizētu kūdras krājumus un 
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izstrādātu kūdras ieguves projektu, būtu nepieciešams veikt papildu ģeoloģisko izpēti vai 
kūdras lauku inventarizācijas darbus. Zemes īpašums lielākoties atrodas N (novērtēto) 
kategorijas krājumu aprēķina laukumā. Neliela daļa no īpašuma (apmēram 0,9ha) atrodas 
atradnes P (prognozēto) kategorijas resursu laukumā. Lai uzsāktu ieguvi kūdras atradnes 
daļā, kur apzināti P kategorijas resursi, nepieciešams veikt ģeoloģiskās izpētes darbus 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

2010.gada 21.janvārī saņemts novada domes priekšsēdētāja A.Lielmeža iesniegums, 
kurā lūgts novada domei izvērtēt nekustamā īpašuma „Kalna Ķikuti” atsavināšanas 
lietderību. 
   Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu 
lauku apvidos”, 2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2009.gada 
03.novembra MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2006. gada 
20. jūnija MK noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība” un 2008. gada 30. jūlijā 
apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, dome NOLĒMA: 
 
1.Sadalīt Mālpils novada domei, piederošo nekustamo īpašumu „Kalna Ķikuti” 74,5 ha 

kopplatībā, atdalot otro zemes vienību 11,8 ha platībā. 
2. Pirmajai zemes vienībai 62,7 ha platībā: 

2.1. Atstāt piešķirto nosaukumu „Kalna Ķikuti”, Mālpils novads. 
2.2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kods 0401, derīgo izrakteņu 

ieguves teritorijas. 
3.Otrajai zemes vienībai 11,8 ha platībā: 

3.1. Piešķirt nosaukumu „Meža Ķikuti”, Mālpils novads. 
3.2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – kods 0201, zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
4.Atsavināt nekustamā īpašuma „Kalna Ķikuti”, pirmo zemes gabalu 62,7ha kopplatībā,  

kas atrodas Mālpils novadā, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli. 
5.Iepirkumu komisijai organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, izsoles noteikumu 

izstrādāšanu. 
 
 
 

1/2. 
Par nekustamā īpašuma „Upeslīči” izsoles nolikuma apstiprināšanu. 

 
Izskatot iepirkumu komisijas izstrādāto nekustamā īpašuma „Upeslīči” 

atsavināšanas izsoles nolikuma projektu, dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 
mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, NOLĒMA: 
 

Apstiprināt nekustamā īpašuma „Upeslīči” atsavināšanas, to pārdodot, izsoles 
nolikumu.  
 
 

1/3. 
Par cirsmu izsoli. 

 
Saskaņā ar mežu ierīcības projektu tika veikta augošu koku uzmērīšana un 

novērtēšana 2,6 ha lielā cirsmā nekustamajā īpašumā „Lūši” un 1,8ha, 0,5, ha lielās 
cirsmās nekustamajā īpašumā „Saulieši”. 

Ņemot vērā, ka visas iepriekš minētās cirsmu izsoles ar Mālpils novada domes 
16.12.2009. sēdes lēmumu Nr. 10/28. tika atzītas par nenotikušām un pamatojoties uz 
Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 32. panta ceturto daļu, 3. un 7.pantu, 
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kuri nosaka, ka kustamo mantu var atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, ja pirmā izsole 
bijusi nesekmīga, dome NOLĒMA: 

 
1. Izsludināt pārdošanu par brīvu cenu uz pašvaldībai piederošām cirsmām: 
1.1. nekustamā īpašuma „Lūši”, Mālpils novadā 4. meža kvartāla 6.,7.,8.,9.,12.,15. un 

16. nogabalā 2,6 ha kopplatībā un noteikt sākuma cenu 5 580Ls. Kopējais 
pārdodamais apjoms 539m3, cirtes paņēmiens – kailcirte. 

1.2. nekustamā īpašuma „Saulieši”, Mālpils novadā 4. meža kvartāla 2.. nogabalā 1,8 ha 
kopplatībā un noteikt sākuma cenu 5 220 Ls. Kopējais pārdodamais apjoms 464m3, 
cirtes paņēmiens – kailcirte.  

1.3. nekustamā īpašuma „Saulieši”, Mālpils novadā 4. meža kvartāla 7. nogabalā 0,5 ha 
kopplatībā un noteikt sākuma cenu 1 530 Ls. Kopējais pārdodamais apjoms 163m3, 
cirtes paņēmiens – kailcirte  
 

2. Noteikt izsoles vietu – Mālpils novada domes mazajā zālē, un laiku - 2010. gada 
15.februārī plkst. 10.00. Izsoles dalībniekiem pieteikties rakstiski domē līdz š.g. 
15.februārim, plkst. 9.30.  

3. Noteikt izsoles dalības maksu 15 Ls, par cirsmu un nodrošinājumu 10% no nosacītās 
cenas, kas jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms 
izsoles sākuma. 

4. Sludinājumu par cirsmu izsoli: 
- izlikt publiski apskatāmā vietā pagasta ēkā un uz ziņojumu dēļa 
- ievietot domes informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”, www.malpils.lv, u.c. 

bezmaksas interneta portālos 
 
 
 

1/4. 
Par nedzīvojamo telpu Ķiršu ielā 2 tālāko izmantošanu. 

 
Novada dome izsludināja pieteikšanos uz nedzīvojamo telpu Ķiršu ielā 2 tālāko 

izmantošanu. 
2009.gada 10.decembrī novada domē saņemts Invalīdu un viņu atbalstītāju 

biedrības „Notici sev” iesniegums (reģ.Nr.473), kurā ierosināts izmantot šīs telpas Mālpils 
novada „Dienas centra” izveidei. 
 2010.gada 21.janvārī novada domē saņemts SIA „Tuktuk” valdes locekļa 
iesniegumus (reģ.Nr.20), kurā tiek lūgts iznomāt telpas pārtikas mazumtirdzniecības 
internetveikala noliktavas izveidošanai. 
 2010. gada 27.janvārī novada domē saņemts SIA „Parka aptieka” valdes locekles 
iesniegums, kurā tiek lūgts iznomāt telpas aptiekas izveidei.  
 

Dome NOLĒMA: 
 

1. Nemainīt lietošanas mērķi – nedzīvojamās telpas, telpām Ķiršu ielā 2, Mālpilī, 
Mālpils novadā. 

2. Finanšu trūkuma dēļ neveidot Dienas centru Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā. 
3. Rīkot nedzīvojamo telpu 72m2 Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā nomas tiesību 

izsoli ar augšupejošu soli. 
4. Noteikt izsoles sākuma cenu 1LVL/m2 un soli 0,05LVL/m2. 
5. Noteikt izsoles dalības maksu 5LVL 
6. Noteikt izsoles vietu – Mālpils novada domes mazajā zālē, un laiku 2010.gada 

15.februārī plkst.11.00. Izsoles dalībniekiem pieteikties rakstiski domē līdz š.g. 
15.februārim plkst.10.30. 

7. Iepirkumu komisijai organizēt izsoli. 
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1/5. 

Par administratīvās komisijas sastāva izmaiņām. 
 

1. Novada domē 28.12.2009. saņemts I.Osītes iesniegums, kurā viņa atsauc 
iesniegumu par pieņemšanu darbā administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatā, 
sakarā ar to, ka nav iespējams apvienot ar pamatdarbu. 
 Novada dome 2009.gada 16. decembrī ar sēdes lēmumu 10/30 apstiprināja I.Osīti 
par administratīvās komisijas priekšsēdētāju. 
 2. 2009.gada 6.novembrī novada domē saņemts administratīvās komisijas 
sekretāres M.Nīgrandes iesniegums, kurā viņa lūdz atbrīvot no sekretāres pienākumu 
pildīšanas un izslēgt no administratīvās komisijas sastāva. 
 2010.gada 21.janvārī novada domē saņemts D.Lejiņas iesniegums, kurā tiek lūgts 
izskatīt viņas kandidatūru Administratīvās komisijas sekretāres amatam. 

Dome, pamatojoties uz „Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 207.pantu un likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, NOLĒMA: 
 

1. Atbrīvot INDRU OSĪTI no administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata. 
2. Izsludināt pieteikšanos uz administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu līdz 

2010. gada 16.februārim. 
3. Sludinājumus publicēt informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis” un domes mājas 

lapā. 
4. Atbrīvot MĀRĪTI NĪGRANDI, no administratīvās komisijas sekretāres amata ar 

31.01.2010. 
5. Papildināt Administratīvās komisijas sastāvu ar DACI LEJIŅU, no 2010.gada 

1.februāri. 
6. Iecelt DACI LEJIŅU, par Mālpils novada administratīvās komisijas sekretāri no 

2010. gada 1.februāri. 
 
 

1/6. 
Par darba grupas izveidi projekta  

„Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte”  
energoefektivitātes paaugstināšana” realizēšanai. 

 
 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu konkursā 
„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” ir iegūts finansējums projektam 
„Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” energoefektivitātes paaugstināšana.” 
Projekta kopējais budžets – 151062,62 LVL. 
Mālpils novada dome piedalās projektā ar 25,1% līdzfinansējumu. 
Projekts tiks realizēts līdz 2010.gada 1.decembrim. 

Lai sekmīgi realizētu projektu ir nepieciešams izveidot darba grupu, dome 
NOLĒMA: 
 
Izveidot projekta realizācijai darba grupa sekojošā sastāvā: 

Agris Bukovskis – izpilddirektors,  
Līvija Mukāne –projekta koordinatore, 
Līvija Mičule -  galvenā grāmatvede, 
Ineta Endele -  iepirkumu komisijas speciāliste  
Malda Čelnova – pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītāja 
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1/7. 

Par pašvaldības pārstāvja ievēlēšanu 
zemes reformas pabeigšanas komisijā. 

 
2010.gada 13. janvārī novada domē saņemta VZD Rīgas reģionālās nodaļas 

vēstule (reģ.Nr.28), kurā tiek lūgts pilnvarot pašvaldības pārstāvi darbam vietējās 
pašvaldības līmeņa un rajona līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijās, dome 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, NOLĒMA: 
 

Ievēlēt Mālpils novada domes vecāko speciālistu nekustamo īpašumu lietās 
AIVARU SKRODERI darbam vietējās pašvaldības līmeņa un rajona līmeņa zemes 
reformas pabeigšanas komisijās ar tiesībām apstiprināt arī zemes gabalu robežu shēmas. 
 
 

 
1/8. 

Par domes pārstāvja deleģēšanu  
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomē. 

 
Pamatojoties uz pašvaldību iestādes „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldes” Uzraudzības padomes nolikuma 2.daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībā” 
99.1. pantu, dome NOLĒMA: 
 

Deleģēt novada domes priekšsēdētāju A.Lielmežu pārstāvēt Mālpils novada domi 
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomē. 
 
 

1/9. 
Par Bāriņtiesas locekļu pieteikšanās izsludināšanu. 

 
2010.gada 20.janvārī saņemts Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 

iesniegums, kurā informēts, ka š.g. 28.februārī beidzas pilnvaru termiņš bāriņtiesas 
priekšsēdētājai un trim bāriņtiesas locekļiem. Bāriņtiesu likuma 9.pants nosaka, ka 
bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs 
bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Bāriņtiesas 
priekšsēdētāja piekrīt vadīt bāriņtiesas darbu un pildīt bāriņtiesas priekšsēdētāja 
pienākumus arī nākošos piecus gadus. 

 
Dome NOLĒMA: 
 

1. Izsludināt pieteikšanos uz trim bāriņtiesas locekļu amatiem. 
2. Pieteikšanos noteikt līdz 2010.gada 17.februārim plkst.14.00. 
3. Sludinājumu publicēt informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis” un novada domes 

mājas lapā www.malpils.lv.  
 
 

1/10. 
Par Mālpils novada domes struktūru. 

 
Ar 2002.gada 24.aprīļa Mālpils pagasta padomes lēmumu Nr.8/22 tika nodibināts 

Mālpils novadpētniecības muzejs. 
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 2008. gadā muzejs tika pieteikts pirmreizējai akreditācijai. Ar 2008.gada 
5.novembra Latvijas Muzeju Padomes atzinumu muzeja akreditācija tika atteikta, jo 
muzeja darbība neatbilst Muzeju likuma 11.panta otrās daļas 2.punktam. 
 2009.gadā muzejs tika pieteikts atkārtotai akreditācijai. Ar 2010.gada 20.janvāra 
Kultūras ministrijas lēmumu Nr.2.1.-3/1 muzeja akreditācija tika atteikta un pamatojoties 
uz Muzeju likuma 9.panta trešo daļu, ieteikts muzeju likvidēt un izveidot Mālpils novada 
vēstures centru, nepretendējot uz muzeja statusu. Akreditācijas atteikšanas iemesli minēti 
Kultūras ministrijas 2010.gada 20.janvāra lēmumā. 
 Muzeju likuma (turpmāk – Likums) 9.panta trešā daļa nosaka, ja muzejs, kuram ir 
pienākums akreditēties, netiek akreditēts, tas gada laikā var atkārtoti pieteikties 
akreditācijai. Ja arī pēc atkārtotas pieteikšanās muzejs netiek akreditēts, to likvidē. 
 Saskaņā ar Likuma 8.panta otro daļu, pašvaldību muzejus likvidē attiecīgā 
pašvaldība, konsultējoties ar Muzeju padomi jautājumos par turpmāko rīcību ar 
Nacionālajā krājumā iekļautajiem attiecīgā muzeja priekšmetiem. 
 Šobrīd muzejs ir iekļauts kultūrvides attīstības daļas struktūrā. 
 Dome atzīst, ka būtu lietderīgi saglabāt esošos muzeja krājumus, kā arī turpināt 
materiālo un nemateriālo kultūras un dabas vērtību uzkrāšanu, dokumentēšanu un 
saglabāšanu, kā arī muzeja krājumu un ar to saistītās informācijas pētniecību un muzeja 
krājumu pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem, jo viena no pašvaldības autonomajām 
funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 
tautas jaunrades attīstību. 
 Dome atzīst, ka būtu lietderīgi veikt optimizācijas pasākumus gan 
novadpētniecības muzeja un kultūrvides attīstības daļas, gan Mālpils kultūras nama, 
Mālpils mūzikas un mākslas skolas, bibliotēku, informācijas centra, sporta nodaļas, 
būvvaldes un kancelejas darbībā. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Muzeju likuma 8.panta otro un 
ceturto daļu, 9.panta trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās piekto 
punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, dome NOLĒMA: 
 
1. Ar 2010.gada 28.februāri likvidēt Mālpils novadpētniecības muzeju, nodrošinot esošo 
muzeja krājumu saglabāšanu un pieejamību apmeklētājiem. 
 
2. Ar 2010.gada 28.februāri likvidēt kultūrvides attīstības daļu un sekojošas amata vietas: 

2.1. Kultūrvides attīstības daļas vadītāja; 
2.2. Novadpētniecības muzeja vadītāja; 
2.3. Novadpētniecības muzeja krājumu glabātājs 

 
3. Ar 2010.gada 28. februāri Būvvaldē likvidēt domes administratīvās ēkas pārvaldnieka 
amatu. 
 
4. Ar 2010.gada 1.martu reorganizēt kultūras namu, izveidojot Mālpils novada kultūras 
centru (struktūra pielikumā) un jaunas amata vietas: 
 4.1. kultūras centra direktore 
 4.2. kultūras pasākumu organizators 

4.3. vēsturiskā mantojuma speciāliste 
 4.4. kultūrvides speciāliste 
 4.5. ēku pārvaldnieks - elektriķis/gaismotājs 
 4.6. apkopēja 
 
4.7. Par kultūras centra direktori apstiprināt EDĪTI PRIEKULI. 
 
5. Ar 2010.gada 31.janvāri likvidēt Informācijas centru un amata vietu Informācijas centra 
vadītājs-sabiedrisko attiecību speciālists. 
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6. Ar 2010. gada 1.februāri Informācijas centra darbiniekus – datorsistēmu administrators 
un informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” redaktore iekļaut novada domes kancelejas 
sastāvā. Sabiedriskā attiecību speciālista pienākumus uzdot veikt kancelejas vadītājai, 
izstrādājot jaunu amata aprakstu. 
 
7. Ar 2010. gada 31.janvāri likvidēt sporta nodaļu un sporta nodaļas vadītāja amatu. 
 
8. Ar 2010. gada 1.februāri izveidot jaunu amata vietu Mālpils sporta kompleksā – sporta 
darba organizators. 
 
9. Izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildi. 
 
 

1/11. 
Par Saistošo noteikumu Nr.1  

„Mālpils novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu. 
 

Izskatot sagatavoto Saistošo noteikumu Nr.1 projektu, dome NOLĒMA: 
 
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”.   
 

1/12. 
Par Atbalsta fonda nolikuma apstiprināšanu. 

 
Lai 2010.gadā varētu juridiski pareizi līdzfinansēt Holandes KNHM fonda 

iedzīvotāju iniciatīvu projektus un izskatot sagatavoto Atbalsta fonda nolikuma projektu, 
dome NOLĒMA: 
 
Apstiprināt Atbalsta fonda nolikumu. 
 
 

1/13. 
Par pirmsskolas izglītības iestādes  

„Māllēpīte” nolikuma apstiprināšanu. 
 

Izskatot sagatavoto pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” nolikuma projektu, 
dome pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu 
NOLĒMA: 
 
Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” nolikumu.  
 

 
1/14. 

Par izmaiņām „Pierīgas izglītības,  
kultūras un sporta pārvaldes” nolikumā. 

 
Pamatojoties uz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības 

padomes 22.01.2010. sēdes protokolu Nr.2, dome NOLĒMA: 
 

1. Izdarīt sekojošas izmaiņas pašvaldību iestādes Pierīgas izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes nolikumā : 

1.1. otrajā sadaļā „Pārvaldes uzdevumi” iekļaut papildus punktu 2.1.11. sekojošā 
redakcijā: „veikt Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) Dibinātāju izglītības 
iestāžu administratora – konsultanta funkcijas.” 
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1.2. septītās sadaļas „Pārvaldes finansēšanas kārtība” 3. punktu izmainīt sekojošā 

redakcijā: „Dibinātāji, pamatojoties uz Pārvaldes un dibinātāju noslēgto līgumu 
pārskaita pārvaldes kontā Uzraudzības padomes apstiprinātā budžeta daļu. 
Maksājumi tiek veikti vienu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša 10. datumam 1/12 
daļas apmērā no dibinātājam noteiktā maksājuma kopsummas.”  

 
2. Izdarīt izmaiņas pašvaldību iestādes Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes nolikuma otrajā sadaļā „Pārvaldes uzdevumi”, iekļaujot papildus punktu 
2.1.1.2. sekojošā redakcijā: „Izsniegt vispārējās izglītības dokumenta dublikātus 
saskaņā ar LR Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumu Nr. 913 „Kārtība, kādā 
izsniedzami Valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti” prasībām. 

 
 

1/15. 
Par Mālpils profesionālās vidusskolas  
attīstības stratēģijas apstiprināšanu. 

 
Izskatot Mālpils profesionālās vidusskolas attīstības stratēģijas projektu, dome 

NOLĒMA: 
 
Apstiprināt Mālpils profesionālās vidusskolas attīstības stratēģiju 2010.-2015.gadam.  

 
 

1/16. 
Par Mālpils internātpamatskolas  

attīstības stratēģijas apstiprināšanu. 
 

Izskatot Mālpils internātpamatskolas attīstības stratēģijas projektu, dome 
NOLĒMA: 
 
Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas attīstības stratēģiju 2010.-2015.gadam.  
 
 

1/17. 
Par dalību biedrībā „Siguldas reģiona tūrisma attīstības biedrība”. 

 
Mālpils novada dome kopš 2007.gada 5.jūnija ir Siguldas reģiona tūrisma 

biedrības biedrs. Līdz šim biedra nauda maksāta 300 Ls gadā no Kultūrvides attīstības 
daļas budžeta. Šogad, plānojot budžetu 2010. gadam, ierobežoto budžeta līdzekļu dēļ 
nav iespējams paredzēt līdzekļus biedra naudas samaksai. Kā arī, izvērtējot ieguvumu no 
dalības SRTB, jāsecina, ka tas ir nepietiekams – informāciju par finansu piesaisti tūrisma 
attīstībai un fondiem var iegūt arī no domes projektu koordinatoriem. Biedrība piedāvā 
tikai atlaides par informācijas izvietošanu tūrisma informācijas izdevumos un interneta 
mājas lapā, nevis nodrošina to biedriem par brīvu. Par pašvaldības tūrisma objekta 
iekļaušanu projektā „Siguldas spieķis” jāmaksā papildus. Arī izglītojošie semināri vairāk 
domāti tieši uzņēmējiem tūrisma jomā. 
 Ņemot vērā augstāk minēto, dome NOLĒMA: 

Izstāties no Siguldas reģiona tūrisma biedrības. 
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1/18. 
Par atkritumu poligona vietas noteikšanu. 

 
Pamatojoties uz LR „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 18. pantu , kas nosaka 

„Pašvaldība nosaka poligonus , kuros tiks apglabāti tās teritorijā savāktie sadzīves 
atkritumi. Pēc reģionālā sadzīves atkritumu poligona darbības uzsākšanas attiecīgā 
reģiona pašvaldību teritorijās radītos sadzīves atkritumus apglabā tikai šajā sadzīves 
atkritumu poligonā vai nodod tos attiecīgajās pārkraušanas stacijās.” Saskaņā ar 
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2002.-2012.gadam Mālpils novads ir iekļauts  
Pierīgas reģionā, kura cieto sadzīves atkritumu poligons ir „Getliņi”. Atsaucoties uz 
Pierīgas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013. gadam ( spēkā esošs 
no 2007.09.19. MK rīkojums Nr.589) 6.1.3. punktā ir minēts, ka „Neapšaubāmi, ka tas, 
kuru poligonu izvēlēties atkritumu apglabāšanai, ir katras konkrētās pašvaldības 
prerogatīva, bet, raugoties no ģeogrāfiskā novietojuma viedokļa, var pieņemt, ka 
pašvaldībās savākto atkritumu apglabāšana varētu norisināties sekojošos poligonos: 

- “Getliņos”, kas atrodas Rīgas rajona Stopiņu novadā: lielākā daļa Rīgas rajona 
pašvaldību un visas Ogres rajona pašvaldības (apmēram 132 000 m3/gadā);    

- “Daibē”, kas atrodas Cēsu rajona Stalbes pagastā: Rīgas rajona ZA – daļa, 
ieskaitot Siguldas pilsētu (apmēram 35 000 m3/gadā);   

- “Brakšķos”, kas atrodas Jelgavas rajona Līvbērzes pagastā: Olaines pilsēta un 
tai piegulošie pagasti (apmēram 20 000 m3/gadā). ” 

Mālpils pašvaldība ir Pierīgas reģiona ZA daļā un attālums līdz sadzīves atkritumu 
poligoniem „Getliņi” un „Daibe” ir aptuveni vienāds. 

Vairāk kā 300 mājsaimniecību ir noslēgušas līgumus ar SIA „ZAOO” par atkritumu 
savākšanu un nogādāšanu poligonā „Daibe”, tāpēc dome NOLĒMA:: 
 

1.  Mālpils novadā savāktie sadzīves atkritumi tiks apglabāti sadzīves atkritumu 
poligonā „Getliņi” ( Stopiņu novads) un poligonā „Daibe” ( Stalbes pagasts). 

2. Domei noslēgt līgumus ar sadzīves atkritumu poligoniem „Getliņi” un „Daibe”. 
 
 

1/19. 
Par garāžas vietas noteikšanu novada domes automašīnām. 

 
Sakarā ar to, ka Mālpils novada domei nav pietiekoši daudz atbilstošas vietas, kur 

varētu droši glabāt dienesta automašīnas, kā arī lai darbinieki varētu operatīvi pildīt 
dienesta pienākumus būtu lietderīgi noteikt automašīnu glabāšanas vietas darbinieku 
dzīves vietās, kas līdz šim bija noteiktas izpilddirektora kompetences līmenī. Dome 
NOLĒMA: 
Deviņām pašvaldības automašīnām noteikt garāžas vietas Mālpilī, Mālpils novadā. 

 
 

1/20. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

 
 

Ņemot vērā iesniegumus un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
12.panta 1.punkta 2.daļu dome NOLĒMA: 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē:  Dārza iela 4 dz.11, Mālpils, Mālpils  
novads, LV-2152. 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: Ķiršu iela 4 dz.15, Mālpils, Mālpils  
novads, LV-2152.   
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1/21. 

Par Saistošo noteikumu Nr.2  
„Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma 
 nodokļa maksātājiem” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto Saistošo noteikumu Nr.2 projektu, dome NOLĒMA: 
 

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem”.  
 

 
 

1/22. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

 
Mālpils novada domē saņemti 10 iesniegumi no politiski represētām personām un 

2 iesniegumi no 2.grupas invalīdiem ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus 2010.gadā.   

Dome, pamatojoties uz LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro 
daļu NOLĒMA: 
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā 10 politiski represētām 
personām  un diviem 2.grupas invalīdiem. 

 

 
1/23. 

Par Mūzikas un mākslas skolas mācību maksas noteikšanu. 
 

2010. gada 20. janvārī novada domē saņemts Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
vecāku iesniegums (reģ.Nr.16), kurā tiek lūgts pārskatīt augsto mācību maksu. 

Sakarā ar valsts budžeta līdzekļu krasu samazinājumu mūzikas un mākslas skolu 
pedagogu darba algu samaksai, Mālpils novada dome ar 2009.gada 19.augusta sēdes 
lēmumu Nr.4/4 palielināja mācību maksu no 7LVL uz 17LVL. 

Ar 2010.gada 1.janvāri daļēji atjaunots mērķdotācijas finansējums mūzikas un 
mākslas skolas pedagogu atlīdzībai, tāpēc ir iespējams samazināt vecāku 
līdzfinansējumu – mācību maksu par 4LVL. 

Dome NOLĒMA: 
 

1. No 2010.gada 1.februāra Mūzikas un mākslas skolā noteikt mācību maksu 
13LVL/mēnesī: 
1.1. ja skolu apmeklē 2 vai vairāk bērni no vienas ģimenes, atlaide mācību maksai 

20% par katru bērnu. 
1.2. atbrīvot no mācību maksas valsts konkursu laureātus, kā arī tos audzēkņus, kuri 

iepriekšējā gada laikā ir uzrādījuši izcilas sekmes, 
1.3. atbrīvot no mācību maksas audzēkņus, kuri ir talantīgi un nāk no trūcīgām 

ģimenēm. 
2. Ar šī lēmuma pieņemšanu spēku zaudē Mālpils novada domes 19.08.2009. sēdes 

lēmums Nr.4/4. 
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1/24. 
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu. 

 
Izskatot iesniegtās izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas un pamatojoties uz 

2009. gada 28. jūlija MK noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
9.punktu, dome NOLĒMA: 
 
1. Saskaņot: 

1.1. Mālpils vidusskolas pedagogu tarifikāciju  
1.2. Sidgundas pamatskolas pedagogu tarifikāciju.  
1.3. Mālpils internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju.  
1.4. Mālpils profesionālās vidusskolas pedagogu tarifikāciju  
1.5. Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju.  
1.6. Pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” pedagogu tarifikāciju.  
 
Dome NOLĒMA: 

2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāja vietnieci, saskaņot turpmākās izmaiņas 
izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijās. 

 
 
 

1/25. 
Par interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadali. 

 
2009.gada 23.decembrī novada domē saņemta Izglītības un Zinātnes ministrijas 

vēstule (reģ.Nr.1005), kurā norādīts, ka saskaņā ar MK 2001.gada 28.augusta noteikumu 
Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu pašvaldības 
izvērtē interešu izglītības programmas un sadala mērķdotāciju.  

Mālpils novada izglītības iestādēm interešu izglītības programmu realizēšanai 
piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija ir 133 27,-LVL. 
 

Dome NOLĒMA: 
 
Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju starp novada izglītības iestādēm sekojoši: 

1. Mālpils vidusskolai – 8716,-LVL 
2. Sidgundas pamatskolai – 1972,-LVL 
3. Mālpils internātpamatskolai – 2639,-LVL 

 
 

1/26. 
Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu  

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem” un nepieciešamību noslēgt līgumus ar citām pašvaldībām, 
kuru audzēkņi izglītību iegūst Mālpils novada izglītības iestādēs ir nepieciešams 
apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu tāmes, lai noteiktu viena skolēna faktiskās 
izmaksas, dome NOLĒMA: 

 
Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes: 

- Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte”; 
- Sidgundas pamatskolai; 
- Mālpils vidusskolai. 
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1/27. 
Par Saistošo noteikumu Nr.3 „Par Mālpils  

novada domes budžetu 2010.gadam” apstiprināšanu. 
 

Izskatot pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju sagatavotās 2010.gada 
budžeta tāmes, dome NOLĒMA: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Par Mālpils novada domes budžetu 
2010.gadam” ar pielikumiem. 

2. Saistošie noteikumi Nr.3 „Par Mālpils novada domes budžetu 2010.gadam” stājas 
spēkā ar 01.01.2010. 

 
 
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs        A.Lielmežs 
 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja          I.Krieviņa 
 
01.02.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


