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MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒDES Nr.3 

PROTOKOLS 
 

 
Mālpilī, Mālpils novadā       23.03.2011. 
 
Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 18.00 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

1. Par SIA „Mālpils Agro” saimniecisko darbību. 
2. Par atļauju realizēt projektu „Hokeja laukums”. 
3. Par projekta „Latviskās dzīvesziņas māja” realizāciju. 
4. Par SIA Firts Malpils Power. 
5. Par siltumavotu turpmāko attīstību. 
6. Par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu 

apstiprināšanu. 
7. Par vienotas atlīdzības noteikšanu SIA „Norma K” valdes loceklim. 
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 
10. Par Saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi 26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”” apstiprināšanu. 
11. Par Saistošo noteikumu Nr.6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils 

sociālais dienests” nolikums” apstiprināšanu. 
12. Par Saistošo noteikumu Nr.7 „Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 

dienests” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu. 
13. Par atļauju rīkot Lieldienu gadatirgu. 
14. Par civilās aizsardzības komisijas izveidošanu. 
15. Par Mālpils vidusskolas izglītības programmu saskaņošanu. 
16. Par grozījumiem 23.02.2011. novada domes sēdes lēmumā Nr.2/11.  
17. Par grozījumiem Mālpils Profesionālās vidusskolas nolikumā. 
18. Par grozījumiem Mālpils internātpamatskolas nolikumā. 
19. Par Mālpils sporta kompleksa nolikuma apstiprināšanu. 
20. Par noteikumu Nr.1 „Kārtībā, kādā Mālpils novada pašvaldības amatpersonas un 

darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu. 
21. Par pašvaldības automašīnu nodošanu individuālā lietošanā. 
22. Par noteikumu Nr.2 „Kārtība, kādā sastādāmi un iesniedzami valsts amatpersonu 

saraksti un to grozījumi, un kārtība, kādā savienojami valsts amatpersonas amati 
Mālpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 

23. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai F.Ģēvelei. 
24. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai A.Višķerei. 
25. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai V.Kalniņai. 
26. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai I.Brokai. 
27. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai I.Reiterei. 
28. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai R.Betei. 
29. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai I.Kajakai. 
30. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai S.Rogulei. 
31. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai E.Priekulei. 
32. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai O.Volosatovai 
33. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai M.Čelnovai. 

 
34. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas programmu saskaņošanu. 
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35. Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu pašvaldības SIA „Norma K” un 
mēnešalgas noteikšanu. 

36. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai V.Mihelsonam. 
37. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai S.Feldmanei. 
38. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai V.Bērziņai. 
39. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Silai. 
40. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai L.Vaivarei. 
41. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Frīdbergai 
42. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Andrejevai. 
43. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai I.Reķei. 
44. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai I.Zuterei. 
45. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Lūkai. 
46. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Lejiņai. 
47. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai S.Lapiņai. 
48. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai J.Mihejevai. 
49. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai N.Pavlovai. 
50. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai B.Poišai. 
51. Par noteikumu Nr.3 „Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās 

informācijas resursu publiskas izmatošanas kārtība Mālpils novada Sidgundas 
bibliotēkā” apstiprināšanu. 

52. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
53. Par noteikumu Nr. 4 „Par piemaksas noteikšanu par papildus darba veikšanu 

Mālpils novada pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām” apstiprināšanu. 
54. Par darba grupas izveidi Izglītības un zinātnes ministra vizītes sagatavošanai 

Mālpilī. 
55. Par grozījumiem 26.01.2011. novada domes sēdes Nr.1 lēmumā Nr.12. 
56. Par grozījumiem 23.02.2011. novada domes sēdes Nr. 2 lēmumā Nr.9. 
 

 
 

3/1. 
Par SIA „Mālpils Agro” saimniecisko darbību. 

 
2011.gada 11.martā novada domē saņemts SIA „Mālpils Agro” valdes 

priekšsēdētāja J.Raudzepa iesniegums (reģ.Nr.138), kurā informēts, ka uzņēmums 
panācis konceptuālu vienošanos par saimnieciskās darbības vietu. Tie varētu būt gan 
nekustamie īpašumi „Auzas” un „Normaļi”, gan arī nekustamais īpašums „Klūgas-
Grūbas”. 

2011.gada 16.martā domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 
uzņēmuma pārstāvji – valdes priekšsēdētājs J.Raudzeps un A.Lancmane deputātus 
iepazīstināja ar plānoto uzņēmuma saimniecisko darbību un iespējamiem risinājumiem 
tās realizācijai. Deputāti tika informēti, ka diviem nekustamajiem īpašumiem tiks uzsākta 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.  

 
Dome NOLEMJ: 

 
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka:  
1. Izvēlētās vietas cūku kompleksa būvniecībai atbilst Mālpils novada teritorijas 

plānojumam 2008.-2020.gadam. 
2. SIA „Mālpils Agro” veiks ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajiem 

īpašumiem „Auzas”, „Normaļi” un nekustamajam īpašumam „Klūgas-Grūbas”, lai izvēlētos 
piemērotāko. 
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3/2. 
Par atļauju realizēt projektu „Hokeja laukums”. 

 
2011.gadā turpinās KNHM (Nīderlande) fonda projektu konkurss „Sabiedrība ar 

dvēseli”. Iedzīvotāju iniciatīvas grupa ir izstrādājusi projekta pieteikumu „Hokeja laukums”, 
kurā ir paredzēts izveidot hokeja laukumu Mālpils sporta kompleksa tuvumā uz Mālpils 
pašvaldībai piederošas zemes, kas ir iznomāta biedrībai „Mālpils sporta klubs”. Projekta 
realizācija ir saskaņota ar biedrību „Mālpils sporta klubs”. 
 

Dome NOLEMJ: 
 

Atļaut realizēt Mālpils novada iedzīvotāju iniciatīvas grupai projektu „Hokeja 
laukums” uz zemes gabala Sporta ielā 1, Mālpilī, kadastra Nr.8074 003 0368, kas ir 
iznomāta biedrībai „Mālpils sporta klubs”.  

 
 
 

3/3. 
Par projekta „Latviskās dzīvesziņas māja” realizāciju. 

 
2011.gada 15.martā saņemts kultūras centra direktores Edītes Priekules 

iesniegums (reģ.Nr.140), kurā lūgts atļaut, piesaistot projektu līdzekļus, sākt izpētes 
darbus -tehniskā stāvokļa novērtēšanu, uzmērīšanu un daļēju plānošanu Mālpils novada 
domei piederošajā īpašumā „Tehnikuma garāžas”, lai varētu attīstīt projekta „Latviskās 
dzīvesziņas māja” realizāciju. 

Mālpils Profesionālās vidusskolas Attīstības stratēģijā esošajā nekustamajā 
īpašumā paredzēts – Izglītojamo uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana – izglītības 
programmā „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”. 

 
Dome NOLEMJ: 

 
Jautājuma izlemšanu atlikt. 
 

 
3/4. 

Par SIA „First Malpils Power”. 
 

Mālpils novada dome (turpmāk arī – Dome) konstatē, ka SIA „First Malpils Power” 
nav parakstījusi Domes piedāvāto Vienošanos pie 30.05.2008. Zemes gabala nomas 
līguma, kura apstiprināta ar Domes 2011.gada 23.februāra lēmumu Nr. 2/1 Par First 
Malpils Power iesnieguma izskatīšanu. 
 Mālpils novada dome ar 2011.gada 5.martu vienpusēji izbeigusi 2008.gada 
30.maijā ar SIA „First Malpils Power” savstarpēji noslēgto Zemes gabala nomas līgumu 
par zemes gabala 0,82 ha platībā, kas ir daļa no nekustamā īpašuma „Enerģētikas iela 
3”, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 003 0278, nomu ar apbūves tiesībām. 
Dome 2010.gada 28.decembrī ir nosūtījusi paziņojumu SIA „First Malpils Power” par 
nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa, pieprasot samaksāt nomas maksas parādu, 
nokavējuma naudu un apkures katla ekspluatācijas izmaksas. 
 Uz 2011.gada 23.martu SIA „First Malpils Power” ir nomas maksas parāds par 
2010.gada 3.ceturksni un 2011.gada diviem mēnešiem Ls 233,23 apmērā, nokavējuma 
naudas parāds Ls 39700,- apmērā par laika periodu no 2010.gada 2.februāra līdz 
2011.gada 5.martam, kā arī ekspluatācijas izmaksas par apkures katla apkalpošanu Ls 
1100,- apmērā, kopā Ls 41033,23 (četrdesmit viens tūkstotis trīsdesmit trīs lati un 23 
santīmi). 
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 SIA „First Malpils Power” Mālpils sporta kompleksam piegādājusi pagaidu apkures 
katlu, lai nodrošinātu ar siltumu Mālpils sporta kompleksu līdz koģenerācijas stacijas 
izbūvei, bet SIA „First Malpils Power” nav izpildījusi savas saistības par koģenerācijas 
stacijas izbūvi noteiktajā termiņā un nodarījusi gan tiešos zaudējumus Domei vismaz Ls 
41033,23 apmērā, gan netiešos zaudējumus, kura apmēri būs nosakāmi tikai tad, kad tiks 
novērstas 30.05.2008. Zemes gabala nomas līguma neizpildes sekas. Domei būtu 
jāvēršas tiesā ar prasības pieteikumu par maksājuma saistības piespiedu izpildi. Dome ir 
noskaidrojusi, ka SIA „First Malpils Power” 2009.gadā un 2010.gadā ir strādājusi ar 
zaudējumiem, tai ir kreditoru prasības, nepieder nekustamie īpašumi Latvijas Republikas 
teritorijā un cita manta vai naudas līdzekļi, uz kuriem būtu iespējams vērst piedziņu, firma 
neatrodas savā norādītajā juridiskajā adresē: Stabu ielā 17, Rīgā.  

No iepriekš minētajiem faktiem Dome konstatē, ka ir ļoti maza varbūtība un 
iespēja, ka Domei izdosies piedzīt kaut daļu parāda no SIA „First Malpils Power”. 
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 1.punktu, valsts nodeva par 
prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā ir noteikta 490 lati plus 1% no prasības summas, 
kas pārsniedz 20000 latus. Lai Dome varētu iesniegt tiesā prasību par Ls 41033,23 
piedziņu no SIA „First Malpils Power”, būtu jāsamaksā valsts nodeva Ls 700,33 apmērā, 
kas ir ievērojama summa. 

Ņemot vērā, ka SIA „First Malpils Power”, nepildot nomas līguma saistības, ir 
nodarījusi zaudējumus Domei Ls 41033,23 apmērā, bet Dome nesaskata lietderību 
vērsties ar prasību tiesā, kā arī ņemot vērā to, ka Domei ir nepieciešama papildus 
siltumenerģijas ražošanas jauda, lai visu gadu nodrošinātu ar siltumu Mālpils sporta 
kompleksu, ko nevar nodrošināt pašvaldības SIA „Norma K” ar esošo katlu, kuram 
steidzami nepieciešams kapitālais remonts, tāpēc būtu nepieciešams saglabāt pagaidu 
apkures katlu pie Mālpils sporta kompleksa, dome NOLEMJ: 
 

Izteikt piedāvājumu SIA „First Malpils Power” un aicināt vienoties par nokavējuma 
naudas un nomas maksas parāda summas Ls 41033,23 (četrdesmit viens tūkstotis 
trīsdesmit trīs lati un 23 santīmi) aizstāšanu ar esošā pagaidu apkures katla 
saglabāšanu pie Mālpils sporta kompleksa, nododot to Mālpils novada domei īpašumā. 
 

 
3/5. 

Par siltumavotu turpmāko attīstību.  
 

Mālpils novada dome ar 2011.gada 5.martu vienpusēji izbeigusi 2008.gada 
30.maijā ar SIA „First Malpils Power” savstarpēji noslēgto Zemes gabala nomas līgumu, 
jo netika izpildīti 23.02.2011. novada domes sēdes Nr.2 lēmuma Nr.1 nosacījumi. 

16.03.2011. novada domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē tika 
uzklausīts SIA „Norma K” valdes loceklis R.Taranda, kurš informēja deputātus, ka 
esošajam Dāņu katlam ir nepieciešams kapitālais remonts. Aptuvenās kapitālā remonta 
izmaksas no 30 000 – 50 000LVL. Iespējamais siltumenerģijas tarifa pieaugums tuvāko 
gadu laikā sasniegs 20%—30%. 

 
Dome NOLEMJ: 

 
Izsludināt iepirkuma procedūru pašvaldības zemes gabala 0,82 ha platībā, kas ir 

daļa no nekustamā īpašuma „Enerģētikas iela 3”, kad.Nr.8074 003 0278, nomai ar 
izmantošanas mērķi koģenerācijas stacijas izbūvei, nosakot piedāvājumu vērtēšanas 
kritēriju – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kurā siltumenerģijas iepirkuma cenai ir 
izšķirošā ietekme. 
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3/6. 
Par pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla  

palielināšanu un statūtu apstiprināšanu. 
 

Lai Mālpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā īstenotu 
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Mālpilī” un nodrošinātu Mālpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma objektu 
turpmāku racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu, kā arī ņemot vērā Mālpils novada 
domes 2011.gada 26.janvāra lēmumu Nr. 1/20 Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
nodošanu bez atlīdzības, ieguldot pamatkapitālā, kā arī 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt 
kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās;  

saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 
42.pantu, kas nosaka, ka pamatkapitālu drīkst palielināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku 
sapulces lēmumu, kurā iekļauti palielināšanas noteikumi; 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 
sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, dalībniekam izdarot ieguldījumus sabiedrības 
pamatkapitālā, pretī saņemot jaunu daļu skaitu; 48.panta pirmās daļas 9.punktu, kas 
nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par pamatkapitāla 
palielināšanu; 

saskaņā ar Komerclikuma 198.pantu, kas nosaka pamatkapitāla palielināšanas 
noteikumu saturu; 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 
2.punktu, 77.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmo daļu, 42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu, 
Komerclikuma 153.pantu, 154.pantu, 196.pantu, 197.pantu, 198.pantu, kā arī ņemot vērā 
mantiskā ieguldījuma sertificēta vērtētāja a/s „BDO” 2010.gada 28.decembra atzinumu 
par nekustamo īpašumu objektu vērtību, dome NOLEMJ: 
 
1. Palielināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu par LVL 118 900,- (viens simts 

astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti Latvijas valsts lati), Mālpils novada domei izdarot 
mantisko ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaistu. 

2. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu LVL 700 368,- (septiņi simti 
tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi Latvijas valsts lati) apmērā, kas sadalīts 700 368 
daļās. 

3. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 
4. Apstiprināt pašvaldības SIA „Norma K” Statūtus jaunā redakcijā. 
5. Pilnvarot pašvaldības SIA „Norma K” valdes locekli Raimondu Tarandu, nodrošināt 

visu darbību veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par pašvaldības SIA „Norma K” 
pamatkapitāla izmaiņām, grozījumiem Statūtos un izmaiņām dalībnieku reģistrā. 

6. Pēc pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijas LR Uzņēmumu reģistrā, Mālpils novada 
domes Finanšu un ekonomikas daļai, sadarbībā ar pašvaldības SIA „Norma K”, 
sagatavot šim lēmumam atbilstošu nodošanas-pieņemšanas aktu par nekustamā 
īpašuma Pilskalna ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, nekustamā īpašuma Torņa ielā 5, 
Mālpilī, Mālpils novadā, un nekustamā īpašuma Dīķa ielā 10, Mālpilī, Mālpils novadā, 
nodošanu pašvaldības SIA „Norma K”. 

7. Pēc šī lēmuma 6.punktā minētā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas izslēgt 
no Mālpils novada domes bilances sekojošus pamatlīdzekļus: nekustamo īpašumu 
Pilskalna ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,37ha 
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kopplatībā kad.Nr.8074 003 0851 ar bilances vērtību LVL 131,00 un uz tā atrodošās 
būves – „Kanalizācijas sūkņu stacija” ar bilances vērtību 8317,65LVL, nekustamo 
īpašumu Torņa ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, kas sastāv no zemes vienības 
0,4930ha kopplatībā kad.Nr. 8074 003 0251 ar bilances vērtību 197,00LVL un uz tā 
atrodošās būves „Mālpils ūdenstornis ar atdzelžošanas staciju” ar bilances vērtību 
8674,68LVL, un nekustamo īpašumu Dīķa ielā 10, Mālpilī, Mālpils novadā, kas sastāv 
no zemes vienības 2,7548ha kopplatībā kad.Nr.8074 003 0408 ar bilances vērtību 
758,00 LVL un uz tā atrodošās būves – „Mālpils bioloģiskā attīrīšanas stacija” ar 
bilances vērtību 44684,09LVL.  

8. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim R.Tarandam nodrošināt pieteikuma par 
pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrēšanu komercreģistra 
iestādē līdz 2011.gada 15.aprīlim. 

9. Pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim R.Tarandam 2011.gada 20. aprīļa Domes 
sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma izpildi. 

 
 

3/7. 
Par vienotas atlīdzības noteikšanu SIA „Norma K” valdes loceklim. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 61.panta trešo daļu, kas nosaka, ka valdes locekļa mēnešalgu 
pārrēķina katru gadu un pārrēķināto mēnešalgu sāk izmaksāt ar attiecīgā gada 1.aprīli, un 
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr. 311 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, 
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 7.punktu, 
kas nosaka, ka kapitālsabiedrības valdes loceklim nosaka vienotu mēnešalgu par darbu 
valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā līdz 90 procentiem no valdes 
priekšsēdētāja mēnešalgas, dome NOLEMJ: 

 
1. Noteikt vienotu mēnešalgu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Norma 

K” valdes loceklim R.Tarandam par darbu valdē un siltumdienesta vadītāja 
pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā 740,- LVL mēnesī sākot ar 2011.gada 1.aprīli, 
atlīdzību izmaksājot no kapitālsabiedrības līdzekļiem. 

2. Izpilddirektoram izdarīt attiecīgus grozījumus R.Tarandas darba līgumā. 
 
 

3/8. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

 
1. Mālpils novada domē reģistrēts SIA „ABC Mērniecība” izstrādātais zemes 

ierīcības projekts nekustamajam īpašumam „Vectuņķi”. Dome, pamatojoties uz 
2006.gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2007. gada 11. decembra 
MK noteikumiem Nr. 86. „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2008. gada 30. 
jūlijā apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu, 2009.gada 03. novembra MK 
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija MK 
noteikumiem „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija NOLEMJ: 

 
1.1. Apstiprināt SIA „ABC Mērniecība” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Vectuņķi”. 
1.2. Zemes vienībai „1” - 2,8 ha platībā , saglabāt adresi „Vectuņķi”, Mālpils novads. 
1.3. Zemes vienībai „2”- 2,3 ha kopplatībā piešķirt nosaukumu „Evijas”, Mālpils 
       novads. 
1.4. Zemes vienībai „1” apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
       zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 
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1.5. Zemes vienībai „2” noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
      galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

 
 

3/9. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

 
 

1. Dome, ņemot vērā iesniegumu, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta 1.punkta 2.daļu NOLEMJ: 

 
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: „Birznieki”, Mālpils, Mālpils  novads, LV-
2152.   
 
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. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, 
Rīgā.  
 

2. Dome, ņemot vērā iesniegumu, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta 1.punkta 2.daļu NOLEMJ: 

 
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē: Krasta iela 2, korpuss 1 dzīvoklis 

36, Mālpils, Mālpils  novads, LV-2152,   divām personām.   
 
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. 
 
Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā.  

 

3/10. 
Par Saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi 26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.2 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”” apstiprināšanu. 
 

Izskatot saistošo noteikumu Nr.5 projektu, dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi 26.01.2011. saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu””.  

 
 

 
 

3/11. 
Par Saistošo noteikumu Nr.6 „Mālpils novada 

 pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” nolikums” apstiprināšanu. 
 

Izskatot saistošo noteikumu Nr.6 projektu, dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Mālpils novada pašvaldības aģentūras 

„Mālpils sociālais dienests” nolikums”. 
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3/12. 

Par Saistošo noteikumu Nr.7 „Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 
dienests” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu. 

 
Izskatot saistošo noteikumu Nr.7 projektu, dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Par pašvaldības aģentūras „Mālpils 

sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”.  
 

 
 

3/13. 
Par atļauju rīkot Lieldienu gadatirgu. 

 
2011.gada 8.martā novada domē saņemts Kultūrvēsturiskā mantojuma 

aizsardzības un attīstības biedrības valdes locekles S.Eimanes iesniegums (reģ.Nr.131), 
kurā informēts, ka 24.aprīlī Mālpils muižas teritorijā tiks organizēts Lieldienu gadatirgus. 
Iesniegumā norādīts, ka par gadatirgus organizēšanu un normatīvajos aktos noteikto 
prasību izpildes nodrošināšanu atbildīgā persona būs D.Veics. 

 
Dome NOLEMJ: 
 
Atļaut „Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības biedrībai” organizēt Lieldienu 

gadatirgu nekustamā īpašuma „Mālpils muiža” teritorijā, Pils ielā 6, Mālpilī  š.g.24.aprīlī no 
pl.9.00 līdz 18.00. 

1. Apstiprināt gadatirgus nolikumu. 
2. Pilnvarot Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrības 

pārstāvi D.VEICU, iekasēt pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās 
vietās uz pašvaldības izsniegtajām kvīšu grāmatiņām un izsniegt pašvaldības 
atļauju tirdzniecībai gadatirgū. 

3. Dailim Veicam 26.04.2011. iemaksāt iekasētās pašvaldības nodevas Mālpils 
novada domes kasē un iesniegt atskaiti par izlietotajām kvīšu grāmatiņām. 

 
 

3/14. 
Par civilās aizsardzības komisijas izveidošanu. 

 
2011.gada 9.martā saņemts apvienotās pašvaldību Civilās aizsardzības komisijas 

priekšsēdētāja Andreja Ences vēstule (reģ.Nr.237), kurā lūgts izskatīt iespēju pašvaldībai 
veidot savu civilās aizsardzības komisiju.  

Patreiz ar Ādažu novada domes, Babītes novada domes, Baldones novada 
domes, Garkalnes novada domes, Ķekavas novada domes, Krimuldas novada domes, 
Inčukalna novada domes, Olaines novada domes, Ropažu novada domes, Mālpils 
novada domes, Mārupes novada domes, Salaspils novada domes, Siguldas novada 
domes, Saulkrastu novada domes, Sējas novada domes, Stopiņu novada domes 
lēmumiem ir izveidota pašvaldību apvienotā civilās aizsardzības komisija.  

2011.gada 1.martā pašvaldību domju priekšsēdētāju sapulcē tika ierosināts 
izvērtēt apvienotās komisijas lietderīgumu un efektivitāti, jo komisijai nav pastāvīgas 
mītnes vietas un pastāvīga darbinieka, kurš būtu pieejams jebkurā diennakts laikā, ņemot 
vērā, ka dažos novados ir iespējamas specifiskas situācijas, kādas nav aktuālas pārējos 
novados, kā arī to, ka attālums starp novadiem ir pietiekami liels. 
 
Dome NOLEMJ: 
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Piedāvāt Siguldas un Inčukalna novada domēm veidot vienotu civilās aizsardzības 

komisiju. 
 
 

3/15. 
Par Mālpils vidusskolas izglītības programmu saskaņošanu. 

 
Pamatojoties uz 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.775 

„Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.4.punktu  
(iesniegumam Izglītības kvalitātes valsts dienestam pievieno šādus dokumentus: 3.4. 
izglītības iestādes dibinātāja saskaņojumu izglītības programmas īstenošanai.), dome 
NOLEMJ: 

 
Saskaņot licencēšanu šādām Mālpils vidusskolas izglītības programmām: 

1. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta (sporta) virziena programma  
(izglītības programmas kods 31014011); 

2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem   
(integrēti vispārējās pamatizglītības klasē) (izglītības programmas kods 21015611); 

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (integrēti vispārējās pamatizglītības klasē) (izglītības programmas kods 
21015811). 

 
 

 
3/16. 

Par grozījumiem 23.02.2011. novada domes sēdes lēmumā Nr.2/11. 
 

23.02.2011. Mālpils novada dome pieņēma lēmumu Nr. 2/11 Par Lāčplēša ielas 24, 
Rīgā, telpu nomas līguma grozījumiem (turpmāk tekstā – Lēmums), ar kuru tika nolemts: 

1. Noteikt nomas maksu par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā telpu nomu 
par 1 m² 0,30 LVL , kas sastāda 804.96 LVL mēnesī . 

2. Izdarīt šādus grozījumus 2010.gada 9.aprīļa nomas līgumā: 
2.1.. Līguma punktu 2.3.7. izteikt šādā redakcijā: 
     „2.3.7. Kopīgu uzdevumu risināšanai izveidotā pašvaldības iestāde „Pierīgas izglītības, 

kultūras un sporta pārvalde” par mansarda telpām ar kopējo platību 243.7 m² 
(mansarda telpas sastāv no 2 auditorijām, 4 darba kabinetiem un palīgtelpām – 
tualetes, gaitenis) maksā Nomniekam nomas maksu ar 2011.gada 1.martu 1,05 LVL 
saskaņā ar Ministra kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par 
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem””. 

2.2. Līguma punktu 5.1. izteikt šādā redakcijā: 
     „5.1. Nomnieks, sākot ar 2011.gada 10.aprīli, par Telpu izmantošanu apņemas 

samaksāt Iznomātājam ikmēneša nomas maksu 804,96 LVL (astoņi simti četri lati un 
deviņdesmit seši santīmi) apmērā līdz nākamā mēneša 10 (desmitajam) datumam.” 

2.3. Līguma punktu 7.1. izteikt šādā redakcijā: 
     „7.1. Par nekustamā īpašuma izmantošanu Nomnieks maksā nomas maksu 804,96 

LVL (astoņi simti četri lati un deviņdesmit seši santīmi) mēnesī, ieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli, veicot pārskaitījumu uz nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24, Rīga 
(kadastra Nr. 0100 021 0085) kopīpašnieku bankas kontiem, atbilstoši katra 
kopīpašnieka domājamai daļai.” 

3. Apstiprināt vienošanos pie 2010.gada 9.aprīļa nekustamā īpašuma telpu nomas 
līguma Nr.230 projektu. 
 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/programmu%20paraugi/31014011_profesionali%20orient_preciz.doc


 10

 2011.gada 1.martā notika nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīga, 
kopīpašnieku sanāksme, kurā tika pārrunāta kopīpašuma iznomāšana un līdzšinējā 
nostāja šai sakarā. Kopīpašnieki mutiski panāca vienošanos, ka grozījumi 2010.gada 
9.aprīļa Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumā Nr.230 stāsies spēkā ar 2011.gada 
10.aprīli, kā arī nepieciešams samazināt Līguma grozījumu 2.3.7. punktā noteikto 
iznomāto platību pašvaldības iestādei „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” un 
noteikt to 175,4 m² un atstājot, ka nomnieks maksā nomas maksu ar 2011.gada 10.aprīli 
saskaņā ar Ministra kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par 
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 
un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, nenorādot konkrētu summu, kā iepriekš tika 
norādīts. Ņemot vērā, ka tiek mainīts Līguma grozījumu spēkā stāšanās laiks, mainās arī 
Līguma grozījumu 5.1. un 7.1. punkta darbības termiņš, t.i., tas tiek noteikts uz gadu – 
līdz 2012.gada 9.aprīlim. 

Civillikuma 1068. pants nosaka, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā 
tā arī noteiktās atsevišķās daļās drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu, neviens 
atsevišķs kopīpašnieks nevar bez visu pārējo piekrišanas ne apgrūtināt kopīpašuma 
priekšmetu ar lietu tiesībām, ne atsavināt to visā tā sastāvā vai pa daļām ne arī kaut kādi 
to pārgrozīt.  

Ņemot vērā, ka pamatojoties uz Lēmumu, Līguma grozījumi tādā redakcijā netika 
parakstīti un kopīpašnieki ir panākuši vienošanos par Līguma grozījumu precizēšanu, un 
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 
trešo punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu un panta otro daļu, likuma „Par valsts un 
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” pārējas noteikumu 
5.punktu, MK 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem” 3.nodaļu, dome NOLEMJ: 

 
Izdarīt šādus precizējumus un grozījumus Mālpils novada domes 23.02.2011. 

lēmumā Nr. 2/11: 
 

1. Izteikt Lēmuma 2.1.punktu šādā redakcijā: 
    „2.1. Līguma punktu 2.3.7. izteikt šādā redakcijā: 
    „2.3.7. Kopīgu uzdevumu risināšanai izveidotā pašvaldības iestāde „Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvalde” par mansarda telpām ar kopējo platību 175.4 m² (mansarda 
telpas sastāv no 2 auditorijām, 4 darba kabinetiem un palīgtelpām – tualetes, gaitenis) 
maksā Nomniekam nomas maksu ar 2011.gada 10.aprīli saskaņā ar Ministra kabineta 
2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem””. 

 
2. Papildināt Lēmuma 2.punktu ar 2.4.punktu šādā redakcijā:  
    „2.4. Noteikt, ka Līguma 5.1. un 7.1.punktu grozījumi ir spēkā līdz 2012.gada 9.aprīlim.” 
3. Apstiprināt precizēto vienošanos pie 2010.gada 9.aprīļa nekustamā īpašuma telpu 

nomas līguma Nr.230 projektu. 
 

 
3/17. 

Par grozījumiem Mālpils Profesionālās vidusskolas nolikumā. 
 

2011.gada 18.martā novada domē reģistrēts Mālpils Profesionālās vidusskolas 
direktores iesniegums (reģ.Nr.154), kurā lūgts izdarīt grozījumus iestādes nolikumā, 
papildinot to ar vienu punktu un pielikumu Nr.2. 
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Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu 
NOLEMJ: 

 
Grozīt Mālpils Profesionālās vidusskolas nolikumu un: 

1. Papildināt ar 35.3.1. punktu sekojošā redakcijā: 
„Darbinieka prombūtnes laikā (kursu, semināru apmeklējums; komandējums, 

darbnespēja, ikgadējais atvaļinājums un tml.) direktore norīko citu darbinieku, kurš 
aizvieto un izpilda promesoša darbinieka pienākumus saskaņā ar „Mālpils Profesionālās 
vidusskolas darbinieku aizvietošanas kārtību” (pielikums Nr.2)”. 
 
2. Papildināt nolikumu ar pielikumu Nr.2 „Mālpils Profesionālās vidusskolas darbinieku 

aizvietošanas kārtība”. 
 

 
3/18. 

Par grozījumiem Mālpils internātpamatskolas nolikumā. 
 

2011.gada 18.martā novada domē reģistrēts Mālpils internātpamatskolas 
direktores Frančeskas Ģēveles iesniegums (reģ.Nr.153), kurā lūgts izdarīt grozījumus 
iestādes nolikumā, papildinot to ar vienu punktu un pielikumu Nr.2. 
 

Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu 
NOLEMJ: 

 
Grozīt Mālpils internātpamatskolas nolikumu un: 

1. Papildināt ar 35.3.1. punktu sekojošā redakcijā: 
„Darbinieka prombūtnes laikā (kursu, semināru apmeklējums; komandējums, 

darbnespēja, ikgadējais atvaļinājums un tml.) direktore norīko citu darbinieku, kurš 
aizvieto un izpilda promesoša darbinieka pienākumus saskaņā ar „Mālpils 
internātpamatskolas darbinieku aizvietošanas kārtību” (pielikums Nr.2)”. 
 
2. Papildināt nolikumu ar pielikumu Nr.2 „Mālpils internātpamatskolas darbinieku 

aizvietošanas kārtība”.  
 
 

3/19. 
Par Mālpils sporta kompleksa nolikuma apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto Mālpils sporta kompleksa nolikuma projektu un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Mālpils sporta kompleksa nolikumu. 

 
 

 
3/20. 

Par noteikumu Nr. 1 „Kārtība, kādā 
 Mālpils novada pašvaldības amatpersonas 

 un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un  
finanšu resursus” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto noteikumu Nr.1 projektu, dome NOLEMJ: 
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Apstiprināt noteikumus Nr. 1 „Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldības 
amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”. 
 

 
 

3/21. 
Par pašvaldības automašīnu nodošanu individuālā lietošanā. 

 
Dome, pamatojoties uz noteikumu Nr.1 „Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldības 

amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” 2.5.1. 
punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības īpašumā un valdījumā esošos transportlīdzekļus 
amatpersonām un darbiniekiem individuālā lietošanā piešķir ar domes lēmumu, 
NOLEMJ: 
 
 Piešķirt individuālā lietošanā: 
 
1. Saimnieciskās darbības sekmēšanas daļas vadītājai automašīnu SUBARU IMPREZA, 

reģ. Nr. DE 510, 
2. Vecākajam speciālistam nekustamo īpašumu lietās automašīnu OPEL VECTRA, 

reģ.Nr. FJ 7674, 
3. Domes priekšsēdētājam automašīnu ŠKODA OCTAVIA, reģ. Nr. FZ 724, 
4. Izpilddirektoram automašīnu VW PASSAT, reģ. Nr. GZ 2985, 
5. Mālpils profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas direktorei 

automašīnu TOYOTA AVENSIS, reģ.Nr. GR 5851. 
 
 
 

3/22. 
Par noteikumu Nr. 2 „Kārtība, kādā sastādāmi un iesniedzami valsts amatpersonu 
saraksti un to grozījumi, un kārtība, kādā savienojami valsts amatpersonas amati 

Mālpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 
 
 

Izskatot sagatavoto noteikumu Nr.2 projektu, dome NOLEMJ: 
 

Apstiprināt noteikumus Nr.2 „Kārtība, kādā sastādāmi un iesniedzami valsts 
amatpersonu saraksti un to grozījumi, un kārtība, kādā savienojami valsts amatpersonas 
amati Mālpils novada pašvaldībā”. 
 
 

 
3/23. 

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai F.Ģēvelei. 
 
1. Izskatījusi Mālpils profesionālās vidusskolas direktores un Mālpils internātpamatskolas 

direktores Frančeskas Ģēveles 14.03.2011. un 21.03.2011. iesniegumus ar lūgumu 
atļaut savstarpēji savienot profesionālās vidusskolas direktora amatu ar 
internātpamatskolas direktora amatu, un abus iepriekš minētos amatus savienot ar 
komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē ESF projekta 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 
ietvaros un ar pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas 
priekšsēdētājas vietnieces pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu 
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konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros, 
Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 01.09.2009. Darba līgumam Nr. 30/09, F.Ģēvele kopš 2009.gada 

1.septembra veic Mālpils profesionālās vidusskolas direktores un Mālpils 
internātpamatskolas direktores pienākumus. Mālpils profesionālā vidusskola un 
Mālpils internātpamatskola ir Mālpils novada domes izglītības iestādes. Darba laika 
organizācija F.Ģēvelei noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un iestādes 
nolikumiem. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu, pašvaldības iestādes 
vadītājs ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta piektajā daļā minētie 
amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši F.Ģēveles sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē kopš 
2009.gada 11.decembra veic papildus darbu - komisijas priekšsēdētājas pienākumus 
ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” ietvaros. Saskaņā ar Likuma 4.pantu komisijas priekšsēdētājs 
projekta ietvaros nav valsts amatpersona. 

1.3. Atbilstoši F.Ģēveles sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē kopš 
2011.gada1.janvāra veic papildus darbu - pedagogu profesionālās darbības 
novērtēšanas komisijas priekšsēdētājas vietnieces pienākumus programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. 
Saskaņā ar Likuma 4.pantu komisijas priekšsēdētāja vietnieks nav valsts 
amatpersona. 

 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja amata 

savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītājam ir atļauts savienot 
valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 
koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 
apstiprinājusi amatā. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju F.Ģēvelei savienot minētos 
amatus.  

 
4.1. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot 

valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

4.2. Likuma 8.¹ panta ceturtā daļa nosaka, ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts 
amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura 
savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu ir nepieciešama atļauja. 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils profesionālās vidusskolas direktores 

amata, Mālpils internātpamatskolas direktores amata, komisijas priekšsēdētājas 
pienākumus un pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas 
priekšsēdētājas vietnieces pienākumus, kā arī uzklausot F.Ģēveles apliecinājumu par 
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to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts 
amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, 
viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo 
amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā 
amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta 
piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Frančeskai Ģēvelei, savienot Mālpils profesionālās vidusskolas direktores 

amatu ar Mālpils internātpamatskolas direktores amatu, ar komisijas priekšsēdētājas 
pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros un ar pedagogu 
profesionālās darbības novērtēšanas komisijas priekšsēdētājas vietnieces pienākumu 
pildīšanu Mālpils novada domē programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. 

2. Atļaut Frančeskai Ģēvelei, savienot Mālpils internātpamatskolas direktores amatu ar 
Mālpils profesionālās vidusskolas direktores amatu, ar komisijas priekšsēdētājas 
pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros un ar pedagogu 
profesionālās darbības novērtēšanas komisijas priekšsēdētājas vietnieces pienākumu 
pildīšanu Mālpils novada domē programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. 

3. Ar Lēmumu iepazīstināt F.Ģēveli.  
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
5. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
 
 

3/24. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai A.Višķerei. 

 
1. Izskatījusi Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas, Mālpils novada dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājas vietnieces un Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas 
locekles Annas Višķeres 16.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto 
bāriņtiesas priekšsēdētājas, dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces un 
administratīvo lietu komisijas locekles amatu ar personāldaļas vadītājas amatu Mālpils 
novada domē uz personāldaļas vadītājas Baibas Poišas darbnespējas laiku, Mālpils 
novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 11.08.1999. Darba līgumam Nr. 257 (un secīgiem tā grozījumiem), 

A.Višķere kopš 1999.gada 11.augusta veic Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
pienākumus. Darba laika organizācija A.Višķerei noteikta saskaņā ar darba līgumu, 
amata aprakstu un iestādes nolikumu. Mālpils novada bāriņtiesa ir Mālpils novada 
domes iestāde. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta pirmās daļas 16.punktu, 
pašvaldības iestādes vadītājs ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta 
piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši A.Višķeres sniegtajai informācijai viņa kopš 2009.gada 15.aprīļa veic 
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces pienākumus. Saskaņā ar 
Likuma 4. panta pirmās daļas 16.punktu, pašvaldības iestādes vadītāja vietnieks ir 
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valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta piektajā daļā minētie amatu 
savienošanas ierobežojumi. 

1.3. Atbilstoši A.Višķeres sniegtajai informācijai viņa kopš 2009.gada 22. jūlija veic Mālpils 
novada domes administratīvo lietu komisijas locekles pienākumus. Saskaņā ar Likuma 
4.panta otro daļu, administratīvo lietu komisijas loceklis ir valsts amatpersona, uz kuru 
attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.4. Atbilstoši A.Višķeres sniegtajai informācijai, viņa vēlas veikt personāldaļas vadītājas 
pienākumus Mālpils novada domē uz personāldaļas vadītājas B.Poišas darbnespējas 
laiku. Saskaņā ar Likuma 4.pantu personāldaļas vadītājs nav valsts amatpersona. 

 
2.1. Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja amata 

un pašvaldības iestādes vadītāja vietnieka amata savienošanas ierobežojumus, t.i., 
pašvaldības iestādes vadītājam un pašvaldības iestādes vadītāja vietniekam ir atļauts 
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības 
institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 
amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

2.2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 
amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., administratīvo lietu komisijas 
loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma 
līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības 
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu un 7.panta sestās daļas 3.punktu ir kompetenta sniegt atļauju 
A.Višķerei savienot minētos amatus.  

 
4.1. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot 

valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

4.2. Likuma 8.¹ panta ceturtā daļa nosaka, ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts 
amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura 
savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu ir nepieciešama atļauja. 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata, 

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amata, Mālpils novada 
domes administratīvo lietu komisijas locekļa amata un personāldaļas vadītājas amata 
pienākumus, kā arī uzklausot A.Višķeres apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies 
lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas 
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma 
partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav 
pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu 
pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 
8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 
punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 
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1. Atļaut Annai Višķerei, savienot Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu ar 

personāldaļas vadītājas amatu Mālpils novada domē.  
2. Atļaut Annai Višķerei, savienot Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

vietnieces amatu ar personāldaļas vadītājas amatu Mālpils novada domē.  
3. Atļaut Annai Višķerei, savienot Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas 

locekles amatu ar personāldaļas vadītājas amatu Mālpils novada domē. 
4. Ar Lēmumu iepazīstināt A.Višķeri.  
5. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
6. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 

 
3/25. 

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai V.Kalniņai. 
 
1. Izskatījusi Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Viktorijas Kalniņas 

16.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas amatu ar personāldaļas vadītājas amatu Mālpils novada domē uz 
personāldaļas vadītājas Baibas Poišas darbnespējas laiku, Mālpils novada dome 
(turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 01.04.1997. Darba līgumam Nr. 18 (un secīgiem tā grozījumiem), V.Kalniņa 

kopš 1997.gada 1.aprīļa veic Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
pienākumus. Darba laika organizācija V.Kalniņai noteikta saskaņā ar darba līgumu, 
amata aprakstu un iestādes nolikumu. Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa ir Mālpils 
novada domes iestāde. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta pirmās daļas 16.punktu, 
pašvaldības iestādes vadītājs ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta 
piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši V.Kalniņas sniegtajai informācijai, viņa vēlas veikt personāldaļas vadītājas 
pienākumus Mālpils novada domē uz personāldaļas vadītājas B.Poišas darbnespējas 
laiku. Saskaņā ar Likuma 4.pantu personāldaļas vadītājs nav valsts amatpersona. 

 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja amata 

savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītājam ir atļauts savienot 
valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 
koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 
apstiprinājusi amatā. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju V.Kalniņai savienot minētos 
amatus.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
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rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

amata un personāldaļas vadītājas amata pienākumus, kā arī uzklausot V.Kalniņas 
apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas 
ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt 
viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, 
ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā 
amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta 
piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Viktorijai Kalniņai, savienot Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

amatu ar personāldaļas vadītājas amatu Mālpils  novada domē.  
2. Ar Lēmumu iepazīstināt V.Kalniņu.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 

 
 

3/26. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai I.Brokai. 

 
1. Izskatījusi Mālpils novada domes teritoriālplānotājas – vides speciālistes un būvvaldes 
locekles Inetas Brokas 16.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot 
teritoriālplānotājas – vides speciālistes un būvvaldes locekles amatu ar administratīvās 
komisijas priekšsēdētāja vietnieces amatu, ar vēlēšanu komisijas locekles amatu un 
objektu apsekošanas komisijas locekles amatu Mālpils novada domē, Mālpils novada 
dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  
  
1.1. Atbilstoši 29.09.2008. Darba līgumam Nr. 43/08 (un secīgiem tā grozījumiem), 

I.Broka veic Mālpils novada teritoriālplānotājas-vides speciālistes un būvvaldes locekļa 
pienākumus. Darba laika organizācija I.Brokai noteikta saskaņā ar darba līgumu, 
amata aprakstu un struktūrvienības nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta otro 
daļu, kur noteikts, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, 
pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, 
izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai 
netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā 
finanšu līdzekļiem, būvvaldes loceklis ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 
7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši I.Brokas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē veic 
administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieces pienākumus. Saskaņā ar Likuma 
4. panta otro daļu, administratīvās komisijas loceklis ir valsts amatpersona, uz kuru 
attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.3. Atbilstoši I.Brokas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē veic objektu 
apsekošanas komisijas locekles pienākumus. Saskaņā ar Likuma 4.pantu, objektu 
apsekošanas komisijas loceklis nav valsts amatpersona. 

1.4. Atbilstoši I.Brokas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē veic vēlēšanu 
komisijas locekles pienākumus. Saskaņā ar Likuma 4.pantu un Republikas pilsētu 
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un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta piekto 
daļu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām 
Likuma izpratnē. Secināms, ka minētajā amatā I.Broka nav uzskatāma par valsts 
amatpersonu.  

 
2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 

amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., būvvaldes loceklis var savienot 
valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta 
vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu 
konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa 
pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta sestās 
daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju I.Brokai savienot minētos amatus.  
 
4.1. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot 

valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot 
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma 
izpildi). 

4.2. Likuma 8.¹ panta ceturtā daļa nosaka, ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts 
amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura 
savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu ir nepieciešama atļauja. 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada teritoriālplānotājas-vides 

speciālistes un būvvaldes locekles amata pienākumus un administratīvās komisijas 
priekšsēdētāja vietnieces amata, objektu apsekošanas komisijas locekļa un 
vēlēšanu komisijas locekļa amata pienākumus Mālpils novada domē, kā arī 
uzklausot I.Brokas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, 
kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas 
ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, viņa radinieku vai darījuma partneru personiskās 
un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām 
un nekaitēs viņa tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 
sestās daļas 3. punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 
70.pantu dome NOLEMJ: 

 
  
1. Atļaut Inetai Brokai, savienot Mālpils novada domes teritoriālplānotājas – vides 

speciālistes un būvvaldes locekles amatu ar administratīvās komisijas priekšsēdētāja 
vietnieces amatu, ar vēlēšanu komisijas locekles amatu un objektu apsekošanas 
komisijas locekles amatu Mālpils novada domē. 

2. Atļaut Inetai Brokai, savienot Mālpils novada domes administratīvās komisijas 
priekšsēdētāja vietnieces amatu ar teritoriālplānotājas – vides speciālistes un 
būvvaldes locekles amatu, vēlēšanu komisijas locekles amatu un objektu 
apsekošanas komisijas locekles amatu Mālpils novada domē. 
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3. Ar Lēmumu iepazīstināt I.Broku.  
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
5. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
 

3/27. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai I.Reiterei. 

 
1. Izskatījusi Mālpils novada arhitektes un būvvaldes locekles Indras Reiteres 18.03.2011. 

iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot arhitektes un būvvaldes locekles amatu ar 
Madlienas būvvaldes vadītājas amatu Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta 
pārvaldē, juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Madlienas pag., Madliena, Ogres novads, 
Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 12.09.2003. Darba līgumam Nr. 40/03 (un secīgiem tā grozījumiem), 

I.Reitere veic Mālpils novada būvvaldes un arhitektes pienākumus. Darba laika 
organizācija I.Reiterei noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un 
struktūrvienības nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta otro daļu, kur noteikts, ka 
par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata 
pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 
tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai 
sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā 
pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu 
līdzekļiem, būvvaldes loceklis ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 
7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši I.Reiteres sniegtajai informācijai, viņa Ogres novada pašvaldības Madlienas 
pagasta pārvaldē kopš 1997.gada veic būvvaldes vadītājas pienākumus. Darba laika 
organizācija Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldē I.Reiterei 
noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un struktūrvienības nolikumu. 
Saskaņā ar Likuma 4. panta otro daļu, būvvaldes loceklis ir valsts amatpersona, uz 
kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas 
ierobežojumi. 

 
2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 

amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., būvvaldes loceklis var savienot 
valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta 
vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu 
konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa 
pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju I.Reiterei savienot minētos 
amatus.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
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rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada būvvaldes locekles un arhitektes 

amata un Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes Madlienas 
būvvaldes vadītājas amata pienākumus, kā arī uzklausot I.Reiteres apliecinājumu par 
to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts 
amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, 
viņa radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo 
amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa tiešo, kā 
amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3. punktu, 8.¹panta 
piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Indrai Reiterei, savienot Mālpils novada būvvaldes locekles un arhitektes amatu 

ar Madlienas būvvaldes vadītājas amatu Ogres novada pašvaldības Madlienas 
pagasta pārvaldē. 

2. Ar Lēmumu iepazīstināt I.Reiteri.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
 

3/28. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai R.Betei. 

 
1. Izskatījusi Mālpils novada būvvaldes vadītājas Rudītes Betes 18.03.2011. iesniegumu 

ar lūgumu atļaut savienot būvvaldes vadītājas amatu ar Siguldas novada būvvaldes 
vadītājas amatu, Siguldas novada iepirkumu komisijas locekles amatu un Siguldas 
novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas locekles amatu Siguldas 
novada domē, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, Mālpils novada 
dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 10.04.2000. Darba līgumam Nr. 334 (uz secīgiem tā grozījumiem), R.Bete 

veic Mālpils novada būvvaldes vadītājas pienākumus. Darba laika organizācija 
R.Betei noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un struktūrvienības 
nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta otro daļu, kur noteikts, ka par valsts 
amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus valsts 
vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot 
administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas 
funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai 
tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, 
būvvaldes vadītājs ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā 
daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši R.Betes sniegtajai informācijai, viņa Siguldas novada domē kopš 
2006.gada decembra mēneša veic būvvaldes vadītājas pienākumus, kā arī Siguldas 
novada iepirkumu komisijas locekļa pienākumus un Siguldas novada pašvaldības 
īpašumu novērtēšanas komisijas locekļa pienākumus. Darba laika organizācija 
Siguldas novada domē R.Betei noteikta saskaņā ar amata aprakstu, struktūrvienības 
un komisiju nolikumiem. Saskaņā ar Likuma 4. panta otro daļu, būvvaldes vadītājs ir 
valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu 
savienošanas ierobežojumi. 
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2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 

amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., būvvaldes vadītājs var savienot 
valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta 
vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu 
konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa 
pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju R.Betei savienot minētos amatus.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada būvvaldes vadītājas amata, 
Siguldas novada būvvaldes vadītājas amata, Siguldas novada iepirkumu komisijas 
locekles amata un Siguldas novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas 
locekles amata pienākumus, kā arī uzklausot R.Betes apliecinājumu par to, ka viņa 
nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas 
amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, viņa radinieku vai 
darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana 
nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa tiešo, kā amatpersonas, pienākumu 
pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3. punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Administratīvā procesa 
likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

  
1. Atļaut Rudītei Betei, savienot Mālpils novada būvvaldes vadītājas amatu ar Siguldas 

novada būvvaldes vadītājas amatu, ar Siguldas novada iepirkumu komisijas locekles 
amatu un Siguldas novada pašvaldības īpašumu novērtēšanas komisijas locekles 
amatu Siguldas novada domē. 

2. Ar Lēmumu iepazīstināt R.Beti.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
 
 

3/29. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai I.Kajakai. 

 
1. Izskatījusi Mālpils vidusskolas direktores vietnieces saimnieciskajā jomā Ingrīdas 

Kajakas 21.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto izglītības iestādes 
direktores vietnieces amatu ar koordinatores amatu „Valsts asinsdonoru centrā”, 
reģistrācijas Nr. 90000013926, juridiskā adrese: Sēlpils 6, Rīga, ar Mālpils novada 
vēlēšanu komisijas locekles amatu un ar darba vadītājas pienākumu pildīšanu Mālpils 
novada domē ESF projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 
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pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros, Mālpils novada dome 
(turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši I.Kajakas sniegtajai informācijai, viņa kopš 2009. gada 1.septembra veic 

Mālpils vidusskolas direktores vietnieces saimnieciskajā jomā pienākumus. Darba 
laika organizācija I.Kajakai noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un 
iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu, 
pašvaldības iestādes vadītāja vietnieks ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 
7.panta piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši I.Kajakas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē kopš 2010.gada 
1.oktobra veic papildus darbu - darba vadītājas pienākumus ESF projekta „Darba 
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai” ietvaros. Saskaņā ar Likuma 4.pantu darba vadītājs nav valsts 
amatpersona. 

1.3. Atbilstoši I.Kajakas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē veic vēlēšanu 
komisijas locekles pienākumus. Saskaņā ar Likuma 4.pantu un Republikas pilsētu un 
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta piekto daļu 
republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām 
Likuma izpratnē. Secināms, ka minētajā amatā I.Kajaka nav uzskatāma par valsts 
amatpersonu.  

1.4. Atbilstoši I.Kajakas sniegtajai informācijai, viņa kopš 2010.gada 13.septembra veic 
koordinatores pienākumus „Valsts asinsdonoru centrā”, kas ir Latvijas Republikas 
veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Saskaņā ar Likuma 
4.pantu koordinators nav valsts amatpersona. 

 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja vietnieka 

amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītāja vietniekam ir 
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības 
institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 
amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju I.Kajakai savienot minētos amatus, 
pie izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. 

3.2. I.Kajakas tiešais darba devējs Mālpils vidusskolā ir tās direktore, kura neiebilst 
iepriekš minēto amatu savienošanai. I.Kajakas tiešais darba devējs Mālpils novada 
domē ir tās izpilddirektors, kurš neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils vidusskolas direktores vietnieces 

saimnieciskajā jomā amata, koordinatores amata „Valsts asinsdonoru centrā”, 
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vēlēšanu komisijas locekles un darba vadītājas amata pienākumus ESF projekta 
„Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai 
un uzturēšanai” ietvaros, kā arī uzklausot I.Kajakas apliecinājumu par to, ka viņa 
nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas 
amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku 
vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu 
savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā 
amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta 
piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
 
1. Atļaut Ingrīdai Kajakai savienot Mālpils vidusskolas direktores vietnieces 

saimnieciskajā jomā amatu ar koordinatores amatu „Valsts asinsdonoru centrā” ar 
Mālpils novada vēlēšanu komisijas locekles amatu un ar darba vadītājas pienākumu 
pildīšanu Mālpils novada domē ESF projekta „Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros. 

2. Ar Lēmumu iepazīstināt I.Kajaku un Mālpils vidusskolas direktori S.Lapiņu.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 

 
 

3/30. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai S.Rogulei. 

 
1. Izskatījusi Mālpils vidusskolas direktores vietnieces pasākumu organizēšanā Sandras 

Rogules 23.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto direktores 
vietnieces amatu ar kultūras pasākumu organizatores amatu Mālpils kultūras centrā, 
Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši S.Rogules sniegtajai informācijai, viņa kopš 2009.gada 1.septembra veic 

Mālpils vidusskolas direktores vietnieces pasākumu organizēšanā pienākumus. 
Darba laika organizācija S.Rogulei noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata 
aprakstu un iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu, 
pašvaldības iestādes vadītāja vietnieks ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas 
Likuma 7.panta piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši 02.01.2008. Darba līgumam Nr. 2/08 (un secīgiem tā grozījumiem), 
S.Rogule kopš 2008.gada 2.janvāra veic kultūras pasākumu organizatores 
pienākumus Mālpils kultūras centrā. Mālpils kultūras centrs ir Mālpils novada domes 
iestāde. Darba laika organizācija S.Rogulei noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata 
aprakstu un iestādes nolikumu. Saskaņā ar Likuma 4.pantu kultūras paskumu 
organizators nav valsts amatpersona. 

 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4.punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja vietnieka 

amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītāja vietniekam ir 
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības 
institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 
amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 
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3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 
var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju S.Rogulei savienot minētos 
amatus, pie izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. 

3.2. S.Rogules tiešais darba devējs Mālpils vidusskolā ir tās direktore, kura neiebilst 
iepriekš minēto amatu savienošanai. S.Rogules tiešais darba devējs Mālpils kultūras 
centrā ir tā direktore, kura neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils vidusskolas direktores vietnieces 

pasākumu organizēšanā amata un kultūras pasākumu organizatores amata 
pienākumus Mālpils kultūras centrā, kā arī uzklausot S.Rogules apliecinājumu par to, 
ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts 
amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, 
viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo 
amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā 
amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta 
piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Sandrai Rogulei savienot Mālpils vidusskolas direktores vietnieces pasākumu 

organizēšanā amatu ar kultūras pasākumu organizatores amatu Mālpils kultūras 
centrā. 

2. Ar Lēmumu iepazīstināt S.Roguli, Mālpils vidusskolas direktori S.Lapiņu un Mālpils 
kultūras centra direktori E.Priekuli.  

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
 
 

3/31. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai E.Priekulei. 

 
1. Izskatījusi Mālpils kultūras centra vadītājas Edītes Priekules 22.03.2011. iesniegumu ar 

lūgumu atļaut savienot minēto kultūras centra vadītājas amatu ar darba vadītājas 
pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē ESF projekta „Darba praktizēšanas 
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” 
ietvaros, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 02.01.1997. Darba līgumam (un secīgiem tā grozījumiem), E.Priekule kopš 

1991.gada 16.septembra veic Mālpils kultūras centra vadītājas pienākumus. Darba 
laika organizācija E.Priekulei noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un 
iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
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amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta pirmās daļas 16.punktu, 
pašvaldības iestādes vadītājs ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 
7.panta piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši E.Priekules sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē kopš 
2010.gada 1.aprīļa veic papildus darbu - darba vadītājas pienākumus ESF projekta 
„Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros. Saskaņā ar Likuma 4.pantu darba vadītājs nav 
valsts amatpersona. 

 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja amata 

savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītājam ir atļauts savienot 
valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 
koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 
apstiprinājusi amatā. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju E.Priekulei savienot minētos 
amatus.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils kultūras centra vadītājas amata un darba 

vadītājas amata pienākumus ESF projekta „Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros, kā arī 
uzklausot E.Priekules apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu 
pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, 
kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru 
personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar 
ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, 
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 
7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
 
1. Atļaut Edītei Priekulei savienot Mālpils kultūras centra vadītājas amatu ar darba 

vadītājas pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē ESF projekta „Darba 
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai” ietvaros.  

2. Ar Lēmumu iepazīstināt E.Priekuli.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
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3/32. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai O.Volosatovai. 

 
1. Izskatījusi pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” direktores Olgas 

Volosatovas 22.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto pašvaldības 
aģentūras direktores amatu ar pasākuma organizatora pienākumu pildīšanu Mālpils 
novada domē ESF projekta „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja 
darba devējs ir pašvaldība” ietvaros un ar iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amatu 
pašvaldības aģentūrā „Mālpils sociālais dienests”, juridiskā adrese: Garkalnes iela 8, 
Mālpils, Mālpils novads, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 01.04.2004. Darba līgumam (un secīgiem tā grozījumiem), O.Volosatova 

kopš 2005.gada 1.septembra veic pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 
direktores pienākumus. Darba laika organizācija O.Volosatovai noteikta saskaņā ar 
darba līgumu, amata aprakstu un iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta pirmās 
daļas 16.punktu, pašvaldības iestādes vadītājs ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas 
Likuma 7.panta piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši O.Volosatovas sniegtajai informācijai, viņa pašvaldības aģentūrā „Mālpils 
sociālais dienests” veic iepirkumu komisijas priekšsēdētājas pienākumus. Saskaņā ar 
Likuma 4.panta pirmās daļas 24.punktu publiskā iepirkuma komisijas loceklis ir valsts 
amatpersona, uz kuru neattiecas Likuma 7.pantā minētie amatu savienošanas 
ierobežojumi. 

1.3. Atbilstoši O.Volosatovas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē kopš 
2009.gada septembra mēneša veic papildus darbu - pasākuma organizatora 
pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē ESF projekta „Apmācība darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” ietvaros. Saskaņā ar Likuma 
4.pantu pasākuma organizators projekta ietvaros nav valsts amatpersona. 

 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja amata 

savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītājam ir atļauts savienot 
valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 
koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 
apstiprinājusi amatā. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju O.Volosatovai savienot minētos 
amatus.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 

dienests” direktora amata, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amata un pasākuma 
organizatora amata pienākumus ESF projekta „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un 
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uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” ietvaros, kā arī uzklausot O.Volosatovas 
apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas 
ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt 
viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, 
ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā 
amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta 
piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Olgai Volosatovai savienot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 

direktores amatu ar pasākuma organizatora pienākumu pildīšanu Mālpils novada 
domē ESF projekta „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba 
devējs ir pašvaldība” ietvaros un ar iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amatu p/a 
„Mālpils sociālais dienests”.  

2. Ar Lēmumu iepazīstināt O.Volosatovu.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
 

3/33. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai M.Čelnovai. 

 
1. Izskatījusi Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītājas un Mālpils 

novada bāriņtiesas locekles Maldas Čelnovas 23.03.2011. iesniegumu ar lūgumu 
atļaut savstarpēji savienot minēto iestādes vadītājas amatu ar bāriņtiesas locekles 
amatu, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 02.01.1997. Darba līgumam Nr. 23 (un secīgiem tā grozījumiem), 

M.Čelnova kopš 1992.gada 1.jūlija veic Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes 
„Māllēpīte” vadītājas pienākumus. Darba laika organizācija M.Čelnovai noteikta 
saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 
4. panta pirmās daļas 16.punktu, pašvaldības iestādes vadītājs ir valsts 
amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta piektajā daļā minētie amatu 
savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 2. un 9.pantā noteiktajam, ar Mālpils novada domes 
24.02.2010. lēmumu Nr. 2/22 „Par bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu”, 
M.Čelnova ar 2010.gada 1.martu ievēlēta Mālpils novada bāriņtiesas locekļa amatā 
uz pieciem gadiem. Darba laika organizācija M.Čelnovai noteikta saskaņā ar amata 
aprakstu un iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta otro daļu, kur noteikts, ka 
par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata 
pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 
tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai 
sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā 
pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu 
līdzekļiem, bāriņtiesas loceklis ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 
7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

 
2.1. Likuma 7. panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja amata 

savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītājam ir atļauts savienot 
valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to 
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savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 
koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi 
vai apstiprinājusi amatā. 

2.2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 
amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., bāriņtiesas loceklis var 
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā 
panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada 
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja 
vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu un 7.panta sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju 
M. Čelnovai savienot minētos amatus.  

 
4.1. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot 

valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

4.2. Likuma 8.¹ panta ceturtā daļa nosaka, ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts 
amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura 
savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu ir nepieciešama atļauja. 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes 

„Māllēpīte” vadītājas amata un Mālpils novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus, 
kā arī uzklausot M.Čelnovas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu 
pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, 
kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru 
personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar 
ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, 
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
7.panta piektās daļas 4.punktu, 7.panta sestās daļas 3.punktu, 8.¹panta piekto un 
septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Maldai Čelnovai savienot Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” 

vadītājas amatu ar Mālpils novada bāriņtiesas locekļa amatu.  
2. Atļaut Maldai Čelnovai savienot Mālpils novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Mālpils 

pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītājas amatu.  
3. Ar Lēmumu iepazīstināt M.Čelnovu.  
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
5. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
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3/34. 
Par Mālpils Profesionālās vidusskolas programmu saskaņošanu. 

 
2011.gada 22.martā novada domē saņemts Mālpils Profesionālās vidusskolas 

direktores Frančeskas Ģēveles iesniegums (reģ.Nr.166), kurā lūgts saskaņot izglītības 
programmas 
 

Dome, pamatojoties uz 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.775 
„Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.4.punktu, 
Mālpils Profesionālās vidusskolas nolikuma 10.punktu NOLEMJ: 

 
Saskaņot licencēšanu šādām Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības 

programmām: 
1. Ēdināšanas pakalpojumi (33 811 02) – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, 

iegūstamā kvalifikācija – ēdināšanas  pakalpojumu speciālists (īstenošanas ilgums 4 
gadi); 

 2. Kokizstrādājumu izgatavošana (33 543 04) - 3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, iegūstamā kvalifikācija – mēbeļu galdnieks (īstenošanas ilgums 4 gadi); 

 3. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (33 582 03) - 3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, iegūstamā kvalifikācija – ēku inženiertīklu tehniķis (īstenošanas ilgums 4 gadi); 

 4. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (35b 582 03) - 3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, iegūstamā kvalifikācija – ēku inženiertīklu tehniķis (īstenošanas ilgums 1,5 gadi); 

 5. Ēdināšanas pakalpojumi (35b 811 02) – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
iegūstamā kvalifikācija – ēdināšanas  pakalpojumu speciālists (īstenošanas ilgums 1,5 
gadi); 

 6. Interjera dizains (33 214 03) – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, iegūstamā 
kvalifikācija – interjera noformētājs (īstenošanas ilgums 4 gadi). 
 

 
 

3/35. 
Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu 

 pašvaldības SIA „Norma K” un mēnešalgas noteikšanu. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 14.panta pirmo un sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu un 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.311 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un 
valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka 
atlīdzību” 12.punktu un 14.punktu, dome NOLEMJ: 

1. Iecelt Mālpils novada domes priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu par Mālpils 
novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi pašvaldības kapitālsabiedrībā – 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Norma K”. 

2. Noteikt mēnešalgu pašvaldības SIA „Norma K” kapitāla daļu turētāja pārstāvim par 
pienākumu pildīšanu kapitālsabiedrībā LVL 136,- apmērā sākot ar 2011.gada 
1.aprīli, atlīdzību izmaksājot no kapitālsabiedrības līdzekļiem. 
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3/36. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai V.Mihelsonam. 

 
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, V.Mihelsons paziņo, ka 
nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 
 
1. Izskatījusi Mālpils novada domes deputāta un Mālpils Sporta kompleksa vadītāja Valta 

Mihelsona 16.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto deputāta un 
struktūrvienības vadītāja amatu ar valdes priekšsēdētāja amatu sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību „VSJ”, juridiskā adrese: Tallinas iela 61-2, Rīga, un valdes 
priekšsēdētāja amatu biedrībā „Mālpils sporta klubs”, juridiskā adrese: Sporta iela 1, 
Mālpils, Mālpils novads, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Saskaņā ar 06.06.2009. pašvaldību vēlēšanu rezultātiem V.Mihelsons ievēlēts par 

Mālpils novada domes deputātu. No likuma „Par pašvaldībām” 19.panta pirmās 
daļas normas secināms, ka jaunievēlētā dome pilnvaras iegūst ar jaunievēlētās 
domes pirmo sēdi. Jaunievēlētās domes pirmā sēde sasaukta 01.07.2009. Atbilstoši 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – 
Likums) 4. panta pirmās daļas 15. punktam, pašvaldības domes deputāts ir valsts 
amatpersona.  

1.2. Atbilstoši 02.01.2007. Darba līgumam Nr. 2/07 (un secīgiem tā grozījumiem), 
V.Mihelsons kopš 2007.gada 2.janvāra veic Mālpils sporta kompleksa vadītāja 
pienākumus. Darba laika organizācija V.Mihelsonam noteikta saskaņā ar darba 
līgumu, amata aprakstu un struktūrvienības nolikumu. Saskaņā ar Likuma 4. panta 
otro daļu, kur noteikts, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, 
kurām, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt 
uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas 
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai 
pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, sporta kompleksa vadītājs ir valsts 
amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu 
savienošanas ierobežojumi. 

1.3. Atbilstoši V.Mihelsona sniegtajai informācijai, viņš sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
„VSJ” kopš 1999.gada novembra veic valdes priekšsēdētāja pienākumus. Saskaņā 
ar Likuma 4.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes priekšsēdētājs nav 
valsts amatpersona.  

1.4. Atbilstoši V.Mihelsona sniegtajai informācijai, viņš biedrībā „Mālpils sporta klubs”, 
kopš 2009.gada novembra veic valdes priekšsēdētāja pienākumus. Saskaņā ar 
Likuma 4.pantu biedrības valdes priekšsēdētājs nav valsts amatpersona.  

  
2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 

amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., sporta kompleksa vadītājs var 
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā 
panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada 
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai 
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.  Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7. panta 



 31

sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju V.Mihelsonam savienot minētos 
amatus.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi).  

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada domes deputāta amata, Mālpils 

sporta kompleksa vadītāja amata, SIA „VSJ” valdes priekšsēdētāja un biedrības 
„Mālpils sporta klubs” valdes priekšsēdētāja amata pienākumus, kā arī uzklausot 
V.Mihelsona apliecinājumu par to, ka viņš nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī 
neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai 
varētu ietekmēt viņa, viņa radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās 
intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs 
viņa tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3. 
punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome 
NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Valtam Mihelsonam savienot Mālpils sporta centra vadītāja amatu ar Mālpils 

novada domes deputāta amatu, ar SIA „VSJ” valdes priekšsēdētāja amatu un ar 
biedrības „Mālpils sporta klubs” valdes priekšsēdētāja amatu.  

2. Ar Lēmumu iepazīstināt V.Mihelsonu.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
 

3/37. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai S.Feldmanei. 

 
 
1. Izskatījusi pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” direktora vietnieces 

aprūpes jautājumos Sarmas Feldmanes 22.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut 
savienot minēto direktora vietnieces aprūpes jautājumos amatu ar p/a „Mālpils 
sociālais dienests” iepirkumu komisijas locekles amatu, Mālpils novada dome 
(turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši S.Feldmanes sniegtajai informācijai, viņa kopš 2005.gada 1.septembra 

pašvaldības aģentūrā „Mālpils sociālais dienests” veic direktora vietnieces aprūpes 
jautājumos pienākumus. Darba laika organizācija S.Feldmanei noteikta saskaņā ar 
darba līgumu un amata aprakstu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu, 
pašvaldības iestādes vadītāja vietnieks ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 
7.panta piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši S.Feldmanes sniegtajai informācijai, viņa pašvaldības aģentūrā „Mālpils 
sociālais dienests” veic iepirkumu komisijas locekles pienākumus. Saskaņā ar Likuma 
4.panta pirmās daļas 24.punktu publiskā iepirkuma komisijas loceklis ir valsts 
amatpersona, uz kuru neattiecas Likuma 7.pantā minētie amatu savienošanas 
ierobežojumi. 
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2. Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja vietnieka 

amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītāja vietniekam ir 
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības 
institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 
amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju S.Feldmanei savienot minētos 
amatus, pie izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. 

3.2. S.Feldmanes tiešais darba devējs ir pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 
dienests” direktore, kura neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai. 

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 

dienests” direktora vietnieces aprūpes jautājumos amata un iepirkumu komisijas 
locekles amata pienākumus, kā arī uzklausot S.Feldmanes apliecinājumu par to, ka 
viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas 
amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku 
vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu 
savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā 
amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta 
piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Sarmai Feldmanei savienot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 

direktora vietnieces aprūpes jautājumos amatu ar iepirkumu komisijas locekles amatu 
p/a „Mālpils sociālais dienests”.  

2. Ar Lēmumu iepazīstināt S.Feldmani un p/a „Mālpils sociālais dienests” direktori 
O.Volosatovu. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 

 
3/38. 

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai V.Bērziņai. 
 
1. Izskatījusi pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” saimniecības daļas 

vadītājas Vitas Bērziņas 21.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto 
saimniecības daļas vadītājas amatu ar p/a „Mālpils sociālais dienests” iepirkumu 
komisijas locekles amatu un ar darba vadītājas pienākumu pildīšanu Mālpils novada 
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domē ESF projekta „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba 
devējs ir pašvaldība” ietvaros, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) 
konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši V.Bērziņas sniegtajai informācijai, viņa kopš 2005.gada 1.septembra 

pašvaldības aģentūrā „Mālpils sociālais dienests” veic saimniecības daļas vadītājas 
pienākumus. Darba laika organizācija V.Bērziņai noteikta saskaņā ar darba līgumu un 
amata aprakstu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta otro daļu, kur noteikts, ka par 
valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus 
valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot 
administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas 
funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai 
tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, 
saimniecības daļas vadītājs ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta 
sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši V.Bērziņas sniegtajai informācijai, viņa pašvaldības aģentūrā „Mālpils 
sociālais dienests” veic iepirkumu komisijas locekles pienākumus. Saskaņā ar Likuma 
4.panta pirmās daļas 24.punktu publiskā iepirkuma komisijas loceklis ir valsts 
amatpersona, uz kuru neattiecas Likuma 7.pantā minētie amatu savienošanas 
ierobežojumi. 

1.3. Atbilstoši V.Bērziņas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē kopš 2009. 
gada 1.oktobra veic papildus darbu – pilda darba vadītājas pienākumus Mālpils 
novada domē ESF projekta „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja 
darba devējs ir pašvaldība” ietvaros. Saskaņā ar Likuma 4.pantu pasākuma darba 
vadītājs projekta ietvaros nav valsts amatpersona. 

  
2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 

amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., saimniecības daļas vadītājs var 
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā 
panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada 
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai 
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju V.Bērziņai savienot minētos 
amatus, pie izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. 

3.2. V.Bērziņas tiešais darba devējs pašvaldības aģentūrā „Mālpils sociālais dienests” ir 
tās direktore, kura neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai. V.Bērziņas tiešais 
darba devējs Mālpils novada domē ir tās izpilddirektors, kurš neiebilst iepriekš minēto 
amatu savienošanai. 

  
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 



 34

5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 
dienests” saimniecības daļas vadītājas amata, iepirkumu komisijas locekles amata un 
darba vadītājas amata ESF projekta „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” ietvaros pienākumus, kā arī uzklausot 
V.Bērziņas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī 
neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai 
varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās 
intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs 
viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 
3.punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome 
NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Vitai Bērziņai savienot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 

saimniecības daļas vadītājas amatu ar iepirkumu komisijas locekles amatu p/a 
„Mālpils sociālais dienests” un ar darba vadītājas pienākumu pildīšanu Mālpils novada 
domē ESF projekta „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba 
devējs ir pašvaldība” ietvaros. 

2. Ar Lēmumu iepazīstināt V.Bērziņu un p/a „Mālpils sociālais dienests” direktori 
O.Volosatovu..  

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 

 
3/39. 

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Silai. 
 
1. Izskatījusi Mālpils novada domes privatizācijas komisijas locekles Dainas Silas 

22.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot privatizācijas komisijas locekles 
amatu ar finansistes amatu Mālpils novada domē, Mālpils novada dome (turpmāk 
tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 02.01.1997. Darba līgumam Nr. 16 (uz secīgiem tā grozījumiem), D.Sila 

veic finansistes pienākumus Mālpils novada domē. Darba laika organizācija D.Silai 
noteikta saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu. Saskaņā ar likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 
4.pantu, finansists nav valsts amatpersona. 

1.2. Atbilstoši D.Silas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē veic privatizācijas 
komisijas locekļa pienākumus. Saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu, privatizācijas 
komisijas loceklis ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā 
daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

 
2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 

amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., privatizācijas komisijas loceklis 
var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā 
panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada 
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai 
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
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amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju D.Silai savienot minētos amatus.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada domes privatizācijas komisijas 

locekļa pienākumus un Mālpils novada domes finansistes amata pienākumus, kā arī 
uzklausot D.Silas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā 
arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu 
vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un 
mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un 
nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3. 
punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome 
NOLEMJ: 

 
  
1. Atļaut Dainai Silai savienot Mālpils novada domes privatizācijas komisijas locekļa 

amatu ar finansistes amatu Mālpils novada domē.  
2. Ar Lēmumu iepazīstināt D.Silu.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 

 
 

3/40. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai L.Vaivarei. 

 
1. Izskatījusi pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” sociālās darbinieces 

darbam ar ģimenēm un bērniem Lūcijas Vaivares 21.03.2011. iesniegumu ar lūgumu 
atļaut savienot minēto sociālās darbinieces darbam ar ģimenēm un bērniem amatu 
ar valdes locekles amatu invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībā „Notici sev”, 
reģistrācijas Nr. 50008100001, juridiskā adrese: Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils 
novads, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši L.Vaivares sniegtajai informācijai, viņa kopš 2005. gada 1.jūnija 

pašvaldības aģentūrā „Mālpils sociālais dienests” veic sociālās darbinieces darbam 
ar ģimenēm un bērniem pienākumus. Darba laika organizācija L.Vaivarei noteikta 
saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu. Saskaņā ar likuma „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta otro 
daļu, kur noteikts, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, 
pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt 
uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas 
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai 
pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, sociālais darbinieks darbam ar 
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ģimenēm un bērniem ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā 
daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši L.Vaivares sniegtajai informācijai, viņa invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībā 
„Notici sev” veic valdes locekļa pienākumus. Saskaņā ar Likuma 4.pantu valdes 
loceklis biedrībā nav valsts amatpersona. 

 
2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 

amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., sociālais darbinieks darbam 
ar ģimenēm un bērniem var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, 
uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja 
to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai 
pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 
var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju L.Vaivarei savienot minētos 
amatus, pie izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. 

3.2. L.Vaivares tiešais darba devējs ir pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 
direktore, kura neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai. 

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot 
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma 
izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 

dienests” sociālās darbinieces darbam ar ģimenēm un bērniem amata un biedrības 
„Notici sev” valdes locekles amata pienākumus, kā arī uzklausot L.Vaivares 
apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas 
ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu 
ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās 
intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs 
viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 
3.punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome 
NOLEMJ: 

 
 
1. Atļaut Lūcijai Vaivarei savienot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 

sociālās darbinieces darbam ar ģimenēm un bērniem amatu ar valdes locekļa amatu 
biedrībā „Notici sev”. 

2. Ar Lēmumu iepazīstināt L.Vaivari un p/a „Mālpils sociālais dienests” direktori 
O.Volosatovu. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
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3/41. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Frīdbergai. 

 
1. Izskatījusi Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces informātikas jautājumos 

Daigas Frīdbergas 21.03.2011. iesniegumus ar lūgumu atļaut savienot minēto 
direktores vietnieces amatu ar bibliotekāres amatu Mālpils internātpamatskolā, ar 
avīzes redaktores amatu Mālpils novada domē un ar pedagogu profesionālās 
darbības novērtēšanas komisijas locekles pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē 
projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” ietvaros, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši D.Frīdbergas sniegtajai informācijai, viņa kopš 2007.gada 11.septembra 

veic Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces informātikas jautājumos 
pienākumus. Mālpils internātpamatskola ir Mālpils novada domes izglītības iestāde. 
Darba laika organizācija D.Frīdbergai noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata 
aprakstu un iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu, 
pašvaldības iestādes vadītāja vietnieks ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 
7.panta piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši D.Frīdbergas sniegtajai informācijai, viņa kopš 2001.gada 5.decembra veic 
bibliotekāres pienākumus Mālpils internātpamatskolā. Darba laika organizācija 
D.Frīdbergai noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un iestādes nolikumu. 
Saskaņā ar Likuma 4.pantu bibliotekārs nav valsts amatpersona. 

1.3. Atbilstoši D.Frīdbergas sniegtajai informācijai, viņa kopš 2009.gada 11.decembra 
veic pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas locekles pienākumus 
Mālpils novada domē projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Saskaņā ar Likuma 4.pantu komisijas 
loceklis projekta ietvaros nav valsts amatpersona. 

1.4. . Atbilstoši 02.01.2007. Darba līgumam Nr. 1/07 (un secīgiem tā grozījumiem), 
D.Frīdberga kopš 2007.gada 2.janvāra veic avīzes redaktores pienākumus Mālpils 
novada domē. Darba laika organizācija D.Frīdbergai noteikta saskaņā ar darba līgumu 
un amata aprakstu. Saskaņā ar Likuma 4.pantu avīzes redaktors nav valsts 
amatpersona. 

 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4.punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja vietnieka 

amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītāja vietniekam ir 
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības 
institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 
amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju D.Frīdbergai savienot minētos 
amatus, pie izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. 

3.2. D.Frīdbergas tiešais darba devējs Mālpils internātpamatskolā ir tās direktore, kura 
neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai. D.Frīdbergas tiešais darba devējs 
Mālpils novada domē ir tās izpilddirektors, kurš neiebilst iepriekš minēto amatu 
savienošanai.  
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4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces 

informātikas jautājumos amata, bibliotekāres amata, avīzes redaktores amata un 
pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas locekles pienākumus, kā arī 
uzklausot D.Frīdbergas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu 
pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, 
kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru 
personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar 
ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, 
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 
7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
 
1. Atļaut Daigai Frīdbergai savienot Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces 

informātikas jautājumos amatu ar bibliotekāres amatu Mālpils internātpamatskolā, ar 
avīzes redaktores amatu Mālpils novada domē un ar pedagogu profesionālās 
darbības novērtēšanas komisijas locekles pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē 
projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” ietvaros. 

2. Ar Lēmumu iepazīstināt D.Frīdbergu un Mālpils internātpamatskolas direktori F.Ģēveli.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
 

 
3/42. 

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Andrejevai. 
 
1. Izskatījusi Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces audzināšanas darbā 

Daces Andrejevas 21.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto 
direktores vietnieces amatu ar pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas 
komisijas locekles pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē projekta „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros, 
Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši D.Andrejevas sniegtajai informācijai, viņa kopš 2005.gada 5.oktobra veic 

Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces audzināšanas darbā pienākumus. 
Mālpils internātpamatskola ir Mālpils novada domes izglītības iestāde. Darba laika 
organizācija D.Andrejevai noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un 
iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu, 
pašvaldības iestādes vadītāja vietnieks ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 
7.panta piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši D.Andrejevas sniegtajai informācijai, viņa kopš 2009.gada11.decembra veic 
pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas locekles pienākumus 
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Mālpils novada domē projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Saskaņā ar Likuma 4.pantu komisijas 
loceklis projekta ietvaros nav valsts amatpersona. 

 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4.punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja vietnieka 

amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītāja vietniekam ir 
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības 
institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 
amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju D.Andrejevai savienot minētos 
amatus, pie izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. 

3.2. D.Andrejevas tiešais darba devējs Mālpils internātpamatskolā ir tās direktore, kura 
neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces 

audzināšanas darbā amata un pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas 
komisijas locekles pienākumus, kā arī uzklausot D.Andrejevas apliecinājumu par to, 
ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts 
amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, 
viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo 
amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā 
amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta 
piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
 
1. Atļaut Dacei Andrejevai savienot Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces 

audzināšanas darbā amatu ar pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas 
komisijas locekles pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē projekta „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. 

2. Ar Lēmumu iepazīstināt D.Andrejevu un Mālpils internātpamatskolas direktori F.Ģēveli.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
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3/43. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai I.Reķei. 

 
1. Izskatījusi Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces mācību darbā Ingas Reķes 

21.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto direktores vietnieces amatu 
ar pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas locekles pienākumu 
pildīšanu Mālpils novada domē projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros, Mālpils novada dome (turpmāk 
tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši I.Reķes sniegtajai informācijai, viņa kopš 2002.gada 19.novembra veic 

Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces mācību darbā pienākumus. Mālpils 
internātpamatskola ir Mālpils novada domes izglītības iestāde. Darba laika 
organizācija I.Reķei noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un iestādes 
nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” (turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu, pašvaldības iestādes 
vadītāja vietnieks ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta piektajā daļā 
minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši I.Reķes sniegtajai informācijai, viņa kopš 2009.gada 11.decembra veic 
pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas locekles pienākumus 
Mālpils novada domē projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Saskaņā ar Likuma 4.pantu komisijas 
loceklis projekta ietvaros nav valsts amatpersona. 

 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4.punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja vietnieka 

amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītāja vietniekam ir 
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības 
institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 
amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju I.Reķei savienot minētos amatus, 
pie izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. 

3.2. I.Reķes tiešais darba devējs Mālpils internātpamatskolā ir tās direktore, kura neiebilst 
iepriekš minēto amatu savienošanai.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces 

mācību darbā amata un pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas 
locekles pienākumus, kā arī uzklausot I.Reķes apliecinājumu par to, ka viņa 
nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas 
amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku 
vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu 
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savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā 
amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta 
piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
 
1. Atļaut Ingai Reķei savienot Mālpils internātpamatskolas direktores vietnieces mācību 

darbā amatu ar pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas locekles 
pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē projekta „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. 

2. Ar Lēmumu iepazīstināt I.Reķi un Mālpils internātpamatskolas direktori F.Ģēveli.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 

 
 

3/44. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai I.Zuterei. 

 
1. Izskatījusi Mālpils novada Sidgundas bibliotēkas vadītājas Irenes Zuteres 23.03.2011. 

iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto bibliotēkas vadītājas amatu ar ūdens 
uzskaites kontroliera amatu pašvaldības SIA „Norma K”, juridiskā adrese: Nākotnes 
iela 1, Mālpils, Mālpils novads, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) 
konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 01.01.2001. Darba līgumam Nr. 576 (un secīgiem tā grozījumiem) I.Zutere 

kopš 1981.gada 6.jūlija veic Mālpils novada Sidgundas bibliotēkas vadītājas 
pienākumus. Darba laika organizācija I.Zuterei noteikta saskaņā ar darba līgumu, 
amata aprakstu un iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta pirmās daļas 
16.punktu, pašvaldības iestādes vadītājs ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas 
Likuma 7.panta piektajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši I.Zuteres sniegtajai informācijai, viņa pašvaldības SIA „Norma K” kopš 
1996.gada veic ūdens uzskaites kontroliera pienākumus. Darba laika organizācija 
pašvaldības SIA „Norma K” I.Zuterei noteikta saskaņā ar darba līgumu un amata 
aprakstu. Saskaņā ar Likuma 4.pantu ūdens uzskaites kontrolieris nav valsts 
amatpersona. 

 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja amata 

savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītājam ir atļauts savienot 
valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 
koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 
apstiprinājusi amatā. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju I.Zuterei savienot minētos amatus.  
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4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada Sidgundas bibliotēkas vadītājas 

amata un pašvaldības SIA „Norma K” ūdens uzskaites kontroliera amata pienākumus, 
kā arī uzklausot I.Zuteres apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu 
pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, 
kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru 
personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar 
ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, 
pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 
7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Irenei Zuterei savienot Mālpils novada Sidgundas bibliotēkas vadītājas amatu ar 

ūdens uzskaites kontroliera amatu pašvaldības SIA „Norma K”.  
2. Ar Lēmumu iepazīstināt I.Zuteri.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 

 
 

3/45. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Lūkai. 

 
1. Izskatījusi Mālpils novada pašvaldības policijas vecākās inspektores un Mālpils novada 
domes administratīvo lietu komisijas locekles Daces Lūkas 23.03.2011. iesniegumu ar 
lūgumu atļaut savstarpēji savienot vecākās inspektores amatu ar administratīvo lietu 
komisijas locekļa amatu, un abus iepriekš minētos amatus savienot ar SIA „Stīverkalns”, 
juridiskā adrese: „Stīverkalns”, Allažu pagasts, Siguldas novads, valdes locekļa amatu, 
Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  
  
1.1. Atbilstoši 08.12.2008. Darba līgumam Nr. 48/08 (uz secīgiem tā grozījumiem), 

D.Lūka veic Mālpils novada pašvaldības policijas vecākās inspektores pienākumus. 
Darba laika organizācija D.Lūkai noteikta saskaņā ar darba līgumu un amata 
aprakstu.  

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
(turpmāk – Likums) 4. panta otro daļu, kur noteikts, ka par valsts amatpersonām 
uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības 
institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, 
kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz 
personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar 
valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, pašvaldības policijas 
vecākais inspektors ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā 
daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši D.Lūkas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē veic 
administratīvo lietu komisijas locekles pienākumus. Saskaņā ar Likuma 4. panta otro 
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daļu, administratīvo lietu komisijas loceklis ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas 
Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.3. Atbilstoši D.Lūkas sniegtajai informācijai, viņa sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
„Stīverkalns” kopš 2007.gada veic valdes locekļa pienākumus. Saskaņā ar Likuma 
4.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes loceklis nav valsts amatpersona.  

 
2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības policijas amatpersonu 

amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības policijas vecākais inspektors var 
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā 
panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada 
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai 
viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju D.Lūkai savienot minētos amatus.  

 
4.1. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot 

valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

4.2. Likuma 8.¹ panta ceturtā daļa nosaka, ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts 
amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura 
savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu ir nepieciešama atļauja. 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada pašvaldības policijas vecākās 

inspektores amata, Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas locekles 
amata un SIA „Stīverkalns” valdes locekles amata pienākumus, kā arī uzklausot 
D.Lūkas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī 
neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai 
varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās 
intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs 
viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3. 
punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome 
NOLEMJ: 

 
  
1. Atļaut Dacei Lūkai savienot Mālpils novada pašvaldības policijas vecākās inspektores 

amatu ar Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas locekles amatu un ar 
SIA „Stīverkalns” valdes locekļa amatu.  

2. Atļaut Dacei Lūkai savienot Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas 
locekles amatu ar Mālpils novada pašvaldības policijas vecākās inspektores amatu un 
ar SIA „Stīverkalns” valdes locekļa amatu.  

3. Ar Lēmumu iepazīstināt D.Lūku.  
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
5. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
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3/46. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Lejiņai. 

 
1. Izskatījusi Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas sekretāres Daces 

Lejiņas 23.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot administratīvo lietu 
komisijas sekretāres amatu ar SIA „ALA LIGNEA” juridiskā adrese: Jelgavas 88a-6, 
Rīga, darba aizsardzības speciālistes amatu, SIA „Amateja” juridiskā adrese: „Kadiķi”, 
Ģikši, Amatas pag., Amatas novads, darba aizsardzības speciālistes amatu, SIA 
„Spuru projekti-celtniecība” juridiskā adrese: Purva 9-2, Rīga, darba aizsardzības 
speciālistes amatu, un Igaunijas AS „Tesman”, juridiskā adrese: Igaunija, Kuresaare, 
Kihelkonna maantee 8a darba aizsardzības speciālistes amatu, Mālpils novada dome 
(turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 01.02.2010. Darba līgumam Nr. 1/10, D.Lejiņa veic Mālpils novada domes 

administratīvo lietu komisijas sekretāres pienākumus. Darba laika organizācija 
D.Lejiņai noteikta saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu. Saskaņā ar likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 
4. panta otro daļu, kur noteikts, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī 
personas, kurām, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt 
uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas 
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai 
pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, administratīvo lietu komisijas 
sekretārs ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā 
minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši D.Lejiņas sniegtajai informācijai, viņa sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
„ALA LIGNEA” kopš 2007.gada 1.augusta veic darba aizsardzības speciālistes 
pienākumus. Saskaņā ar Likuma 4.pantu darba aizsardzības speciālists sabiedrībā 
ar ierobežotu atbildību nav valsts amatpersona.  

1.3. Atbilstoši D.Lejiņas sniegtajai informācijai, viņa sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
„Amateja” kopš 2010.gada 19.aprīļa veic darba aizsardzības speciālistes 
pienākumus. Saskaņā ar Likuma 4.pantu darba aizsardzības speciālists sabiedrībā 
ar ierobežotu atbildību nav valsts amatpersona.  

1.4. Atbilstoši D.Lejiņas sniegtajai informācijai, viņa sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
„Spuru projekti-celtniecība” kopš 2009.gada 1.decembra veic darba aizsardzības 
speciālistes pienākumus. Saskaņā ar Likuma 4.pantu darba aizsardzības speciālists 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību nav valsts amatpersona.  

1.5. Atbilstoši D.Lejiņas sniegtajai informācijai, viņa Igaunijas akciju sabiedrībā „Tesman” 
kopš 2008.gada 1.septembra veic darba aizsardzības speciālistes pienākumus. 
Saskaņā ar Likuma 4.pantu darba aizsardzības speciālists akciju sabiedrībā nav 
valsts amatpersona.  

 
2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 

amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., administratīvo lietu komisijas 
sekretārs var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma 
līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības 
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
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secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt atļauju D.Lejiņai savienot minētos amatus.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada domes administratīvo lietu 

komisijas sekretāres amata, SIA „ALA LIGNEA” darba aizsardzības speciālistes 
amata, SIA „Amateja” darba aizsardzības speciālistes amata, SIA „Spuru projekti-
celtniecība” darba aizsardzības speciālistes amata un Igaunijas AS „Tesman” darba 
aizsardzības speciālistes amata pienākumus, kā arī uzklausot D.Lejiņas apliecinājumu 
par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts 
amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, 
viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo 
amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā 
amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3. punktu, 8.¹panta 
piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

  
1. Atļaut Dacei Lejiņai savienot Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas 

sekretāres amatu ar SIA „ALA LIGNEA” darba aizsardzības speciālistes amatu, ar SIA 
„Amateja” darba aizsardzības speciālistes amatu, ar SIA „Spuru projekti-celtniecība” 
darba aizsardzības speciālistes amatu, un ar Igaunijas AS „Tesman” darba 
aizsardzības speciālistes amatu.  

2. Ar Lēmumu iepazīstināt D.Lejiņu.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 

 
3/47. 

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai S.Lapiņai. 
 
1. Izskatījusi Mālpils vidusskolas direktores Solvitas Lapiņas 23.03.2011. iesniegumu ar 

lūgumu atļaut savienot minēto izglītības iestādes direktores amatu ar projekta 
koordinatores pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē ESF projekta „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros laika 
posmā no 2009.gada 1.decembra līdz 2012.gada 31.martam un ar pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas novada komisijas locekļa pienākumu 
pildīšanu Mālpils novada domē laika posmā no 2011.gada 15.februāra līdz 2011.gada 
30.aprīlim, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši 13.08.2008. Darba līgumam Nr. 39/08, S.Lapiņa kopš 2008.gada 

13.augusta veic Mālpils vidusskolas direktores pienākumus. Darba laika organizācija 
S.Lapiņai noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un iestādes nolikumu. 
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
(turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu, pašvaldības iestādes vadītājs ir 
valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta piektajā daļā minētie amatu 
savienošanas ierobežojumi. 
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1.2. Atbilstoši S.Lapiņas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē kopš 
2009.gada 1.decembra veic papildus darbu - projekta koordinatores pienākumus ESF 
projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” ietvaros. Saskaņā ar Likuma 4.pantu projekta koordinators projekta 
ietvaros nav valsts amatpersona. 

1.3. Atbilstoši S.Lapiņas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē kopš 
2011.gada 15.februāra veic papildus darbu - pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanas novada komisijas locekļa pienākumus. Saskaņā ar Likuma 
4.pantu kvalitātes novērtēšanas komisijas loceklis nav valsts amatpersona. 

 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja amata 

savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītājam ir atļauts savienot 
valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 
koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 
apstiprinājusi amatā. 

 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju S.Lapiņai savienot minētos 
amatus.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils vidusskolas direktores amata, projekta 

koordinatores amata un kvalitātes novērtēšanas novada komisijas locekles 
pienākumus, kā arī uzklausot S.Lapiņas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies 
lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas 
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma 
partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav 
pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu 
pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Administratīvā procesa 
likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Solvitai Lapiņai savienot Mālpils vidusskolas direktores amatu ar projekta 

koordinatores pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē ESF projekta „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros un 
ar pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas novada komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē. 

2. Ar Lēmumu iepazīstināt S.Lapiņu.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
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3/48. 

Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai J.Mihejevai. 
 
1. Izskatījusi Mālpils vidusskolas direktores vietnieces Jeļenas Mihejevas 23.03.2011. 

iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto izglītības iestādes direktores vietnieces 
amatu ar pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas novada komisijas 
locekles pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē ESF projekta „Pedagogu  
konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros laika 
posmā no 2011.gada 15.februāra līdz 2011.gada 30.aprīlim, Mālpils novada dome 
(turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši J.Mihejevas sniegtajai informācijai, viņa kopš 2009.gada 1.septembra veic 

Mālpils vidusskolas direktores vietnieces pienākumus. Darba laika organizācija 
J.Mihejevai noteikta saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un iestādes nolikumu. 
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
(turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu, pašvaldības iestādes vadītāja 
vietnieks ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta piektajā daļā minētie 
amatu savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši J.Mihejevas sniegtajai informācijai, viņa Mālpils novada domē kopš 
2011.gada 15.februāra veic papildus darbu - pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanas novada komisijas locekles pienākumus ESF projekta 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 
ietvaros. Saskaņā ar Likuma 4.pantu kvalitātes novērtēšanas komisijas loceklis nav 
valsts amatpersona. 

 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja vietnieka 

amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītāja vietniekam ir 
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības 
institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 
amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju J.Mihejevai savienot minētos 
amatus, pie izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. 

3.2. J.Mihejevas tiešais darba devējs Mālpils vidusskolā ir tās direktore, kura neiebilst 
iepriekš minēto amatu savienošanai.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils vidusskolas direktores vietnieces amata 

un kvalitātes novērtēšanas novada komisijas locekles pienākumus, kā arī uzklausot 
J.Mihejevas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī 
neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai 
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varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās 
intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs 
viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 
4.punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome 
NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Jeļenai Mihejevai savienot Mālpils vidusskolas direktores vietnieces amatu ar 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas novada komisijas locekles 
pienākumu pildīšanu Mālpils novada domē ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. 

2. Ar Lēmumu iepazīstināt J.Mihejevu un Mālpils vidusskolas direktori S.Lapiņu.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
 

3/49. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai N.Pavlovai. 

 
1. Izskatījusi Sidgundas pamatskolas direktores vietnieces Noras Pavlovas 23.03.2011. 

iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto direktores vietnieces amatu ar pedagogu 
profesionālās darbības novērtēšanas komisijas locekles pienākumu pildīšanu Mālpils 
novada domē projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” ietvaros, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) 
konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši N.Pavlovas sniegtajai informācijai, viņa kopš 1998.gada 1.septembra veic 

Sidgundas pamatskolas direktores vietnieces pienākumus. Sidgundas pamatskola ir 
Mālpils novada domes izglītības iestāde. Darba laika organizācija N.Pavlovai noteikta 
saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu un iestādes nolikumu. Saskaņā ar likuma 
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 
4.panta pirmās daļas 16.punktu, pašvaldības iestādes vadītāja vietnieks ir valsts 
amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta piektajā daļā minētie amatu 
savienošanas ierobežojumi. 

1.2. Atbilstoši N.Pavlovas sniegtajai informācijai, viņa kopš 2011.gada 1.janvāra veic 
pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas locekles pienākumus 
Mālpils novada domē projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Saskaņā ar Likuma 4.pantu komisijas 
loceklis projekta ietvaros nav valsts amatpersona. 

 
2. Likuma 7.panta piektās daļas 4.punkts nosaka pašvaldības iestādes vadītāja vietnieka 

amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības iestādes vadītāja vietniekam ir 
atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības 
institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 
amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
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piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju N.Pavlovai savienot minētos 
amatus, pie izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. 

3.2. N.Pavlovas tiešais darba devējs Sidgundas pamatskolā ir tās direktore, kura neiebilst 
iepriekš minēto amatu savienošanai.  

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Sidgundas pamatskolas direktores vietnieces 

amata un pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas locekles 
pienākumus, kā arī uzklausot N.Pavlovas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies 
lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas 
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma 
partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav 
pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu 
pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Administratīvā procesa 
likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Norai Pavlovai savienot Sidgundas pamatskolas direktores vietnieces amatu ar 

pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas locekles pienākumu 
pildīšanu Mālpils novada domē projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. 

2. Ar Lēmumu iepazīstināt N.Pavlovu un Sidgundas pamatskolas direktori A.Sārnu. 
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
 
 

3/50. 
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai B.Poišai. 

 
1. Izskatījusi pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” sociālās palīdzības 

organizatora Baibas Poišas 23.03.2011. iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot minēto 
sociālās palīdzības organizatora amatu ar personāldaļas vadītājas amatu Mālpils 
novada domē, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) konstatēja:  

  
1.1. Atbilstoši B.Poišas sniegtajai informācijai, viņa kopš 2005.gada 1.septembra 

pašvaldības aģentūrā „Mālpils sociālais dienests” veic sociālās palīdzības 
organizatora pienākumus. Darba laika organizācija B.Poišai noteikta saskaņā ar darba 
līgumu un amata aprakstu. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta otro daļu, kur noteikts, ka par 
valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus 
valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot 
administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas 
funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai 
tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, sociālās 
palīdzības organizators ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā 
daļā minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 
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1.2. Atbilstoši 02.01.1997. Darba līgumam Nr. 11 (un secīgiem tā grozījumiem), B.Poiša 
kopš 1997.gada 1.marta veic personāldaļas vadītājas pienākumus Mālpils novada 
domē. Darba laika organizācija B.Poišai noteikta saskaņā ar darba līgumu un amata 
aprakstu Saskaņā ar Likuma 4.pantu personāldaļas vadītājs nav valsts amatpersona. 

 
2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā minēto 

amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., sociālās palīdzības 
organizators var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma 
līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības 
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. 

 
3.1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. Līdz ar to 
secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta 
piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju B.Poišai savienot minētos amatus, 
pie izvērtēšanas pieaicinot tiešo darba devēju. 

3.2. B.Poišas tiešais darba devējs pašvaldības aģentūrā „Mālpils sociālais dienests” ir tās 
direktore, kura neiebilst iepriekš minēto amatu savienošanai. B.Poišas tiešais darba 
devējs Mālpils novada domē ir tās izpilddirektors, kurš neiebilst iepriekš minēto amatu 
savienošanai. 

 
4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 
saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas 
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas 
rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 

 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 

dienests” sociālās palīdzības organizatora amata un personāldaļas vadītājas amata 
pienākumus, kā arī uzklausot B.Poišas apliecinājumu par to, ka viņa nepiedalīsies 
lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas 
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai darījuma 
partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav 
pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu 
pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3.punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Administratīvā procesa 
likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu dome NOLEMJ: 

 
1. Atļaut Baibai Poišai savienot pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” 

sociālās palīdzības organizatora amatu ar personāldaļas vadītājas amatu Mālpils 
novada domē.  

2. Ar Lēmumu iepazīstināt B.Poišu un p/a „Mālpils sociālais dienests” direktori 
O.Volosatovu. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.  
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3/51. 
Par noteikumu Nr.3 „Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās 

informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Mālpils novada Sidgundas 
bibliotēkā” apstiprināšanu. 

 
Izskatot sagatavoto noteikumu Nr.3 projektu, dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt noteikumus Nr.3 „Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās 

informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Mālpils novada Sidgundas 
bibliotēkā”. 
 
 

3/52. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

 
 

 Dome, pamatojoties uz Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra 
Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
”, p. 2.1.1. un p.2.2.4. NOLEMJ: 
 
  
1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā par nekustamā 
īpašuma „Raudas” zemi 13.61 ha kopplatībā un dzīvojamo māju. 
2. . Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par nekustamā 
īpašuma „Rodes” zemi 2.29 ha kopplatībā un dzīvojamo māju. 
 
 

 
3/53. 

Par noteikumu Nr.4 „Par piemaksas noteikšanu 
 par papildus darba veikšanu Mālpils novada 

pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām” apstiprināšanu. 
 

Izskatot sagatavoto noteikumu Nr.4 projektu, dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt noteikumus Nr.4 „Par piemaksas noteikšanu par papildus darba 

veikšanu Mālpils novada pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām”. 
 

 
 

3/54. 
Par darba grupas izveidi Izglītības un 

 zinātnes ministra vizītes sagatavošanai Mālpilī. 
 

2011.gada 9.martā novada domes priekšsēdētājs nosūtīja Izglītības un zinātnes 
ministram R.Brokam vēstuli ar uzaicinājumu apmeklēt Mālpils Profesionālo vidusskolu, lai 
pārrunātu ar izglītības sistēmas attīstību saistītos jautājumus un ministrijas redzējumu par 
Mālpils Profesionālās vidusskolas vietu kopējā izglītības sistēmā. 

Biroja vadītāja I.Matvējeva informēja novada domes priekšsēdētāju, ka vizīte 
notiks š.g. 21.aprīlī. 

 
Dome NOLEMJ: 
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Lai sekmīgi noorganizētu Izglītības un zinātnes ministra vizīti Mālpilī, izveidot 
darba grupu sekojošā sastāvā: 

1. Izpilddirektors A.Bukovskis 
2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja L.Amerika 
3. Profesionālās vidusskolas direktore F.Ģēvele 
4. Kancelejas vadītāja I.Krieviņa 
5. Mālpils vidusskolas direktore S.Lapiņa 
6. Sidgundas pamatskolas direktore A.Sārna 
7. Mūzikas un mākslas skolas direktors J.Vītums 
8. PII „Māllēpīte” vadītāja M.Čelnova 
9. Biedrības „Mālpils tautskolas” vadītāja L.Mukāne 
 

 
3/55. 

Par grozījumiem 26.01.2011. novada 
 domes sēdes Nr.1 lēmumā Nr.12. 

 
Dome pamatojoties uz noteikumiem Nr.4 „Par piemaksas noteikšanu par papildus 

darba veikšanu Mālpils novada pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām” NOLEMJ: 
 

Izdarīt grozījumus 26.01.2011. sēdes lēmumā Nr.1/12 svītrojot 5.punktu. 
 
 

3/56. 
Par grozījumiem 23.02.2011. novada 

 domes sēdes Nr.2 lēmumā Nr.9. 
 
 

Dome pamatojoties uz noteikumiem Nr.4 „Par piemaksas noteikšanu par papildus 
darba veikšanu Mālpils novada pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām” NOLEMJ: 

 
Izdarīt grozījumus 23.02.2011. sēdes lēmumā Nr.2/9 svītrojot 7.punktu. 
 
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 
 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja        I.Krieviņa 
 
 
 
30.03.2011. 
 


