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MĀLPILS NOVADA DOMES  

SĒDES P R O T O K O L S Nr.8 
 

Mālpils novada Mālpilī      26.08.2015. 
 

Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 15.30 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI. 
 

1. Par Mālpils novada attīstības programmas 2012.-
2018.gadam aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu. 

2. Par zemes vienību apvienošanu. 
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
5. Par biedrības MC Dzelzs Ērglis iesnieguma izskatīšanu. 
6. Par izglītības iestāžu gatavību 2015./2016. mācību gadam. 
7. Par Mālpils novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. 
8. Par interešu izglītības programmu finansēšanu. 
9. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēknes un 

pedagoga apbalvošanu. 
10. Par izmaiņām amatu sarakstā. 
11. Par administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja amata 

kandidāta izvirzīšanu. 
12. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 
13. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja 

vietniecei. 
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mālpils zivīm” 

izstrādātajam projektam. 
 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs  
  
Sēdi protokolē: lietvede Jolanta Epalte 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – A. Lielmežs, L. Ligeris, M. Ārente, S. Strausa, L. Amerika,  
R. Jomerts, A. Hildebrante, V. Mihelsons. 
 
 
 
 



Nav ieradušies deputāti – Andris Apsītis – pamatdarba dēļ 
 
Administrācijas darbinieki –  

 
Lietvede Jolanta Epalte; 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova; 
Izpilddirektora p.i. Ineta Broka; 
Speciāliste izglītības jomā pašvaldībā Anita Sārna; 
Personāldaļas vadītāja - sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa. 
 
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt 
izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante), deputātam Valtam 
Mihelsonam balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus par 1 (vienu) punktu šādā redakcijā: 
 
15. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņu uzņemšanas 
termiņa pagarināšanu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

8/1.  
Par Mālpils novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam 

aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. pantu, 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
1.      Apstiprināt Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam  
aktualizēto Investīciju plānu 2015.-2016.gadam (pielikumā). 
2.      Lēmumu par Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 
aktualizētā Investīciju plāna 2015. - 2016.gadam apstiprināšanu nosūtīt 
Rīgas  plānošanas reģionam. 
3.      Informāciju par Mālpils novada attīstības programmas 2012.– 2018. 
gadam  aktualizētā Investīciju plāna 2015- 2016.gadam apstiprināšanu 
publicēt informatīvajā izdevumā  „Mālpils novada vēstis” un mājas lapā 
www.malpils.lv. 
 
 

8/2.  
Par zemes vienību apvienošanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

Mālpils novada domē 2015. gada 18. augustā saņemts SIA 
„KVIST” iesniegums (reģ. Nr.411) par tam piederošo nekustamo īpašumu 
zemes vienību ar kopējiem robežu posmiem: 

1)  SIA „LAIKO”, kadastra Nr.80740020136, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumiem 80740020136, platību 4.0 ha, 80740020138, platību 
1.2 ha un 80740020137, platību 0.8 ha, 

 2) “Rīta Laiko”, kadastra Nr.80740020014, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 002 0014, platību 0.2696 ha, 

3) “Druveļi”, kadastra Nr.80740020046, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumiem 8074 002 0046, platību 7.0 ha un   8074 002 0139, 
platību 1.7 ha  

apvienošanu, veidojot  jaunu nekustamo īpašumu, sastāvošu  no  
vienas zemes vienības. 

 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra likuma „Zemes 

ierīcības likums” 8. panta 3. daļu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269, 
„Adresācijas sistēmas noteikumi”,  
 
Dome, balsojot ar 8  balsīm „par”  (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
 1. Atļaut sadalīt SIA „KVIST”, reģ. Nr. 40103477031, nekustamo 
īpašumu “Druveļi”, kadastra Nr.8074 002 0046, atdalot zemes vienības ar 

http://www.malpils.lv/


kadastra apzīmējumiem 8074 002 0046, kopplatību 7.0 ha un 8074 002 0139, 
kopplatību 1.7 ha. 

2. Atļaut apvienot blakus esošās nekustamo īpašumu SIA „LAIKO”, 
kadastra Nr.8074 002 0136, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8074 
002 0136, kopplatību 4.0 ha, 8074 002 0137, kopplatību 0.8 ha un 8074002 
0138, ar kopplatību 1.2 ha, nekustamā īpašuma ”Rīta Laiko”, kadastra 
Nr.8074 002 0014, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0014, 
kopplatību 0.2696 un no nekustamā īpašuma “Druveļi” atdalītās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumiem 8074 002 0046, kopplatību 7.0 ha un 
8074 002 0139, kopplatību 1.7 ha vienā zemes vienībā. 

3.Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai un uz tās esošajām 
ražotnes ēkām piešķirt vienotu adresi Tīnes iela 1, Upmalas, Mālpils nov., LV-
2152. 

4.Jaunizveidotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve (NĪLM kods 1001). 
 
 
 

8/3.  
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

1. Mālpils novada domē 2015. gada 30.jūlijā saņemts  R.O. pilnvarotās 
personas A.R. iesniegums (reģ. Nr.384) par atļauju sadalīt nekustamo 
īpašumu Ziemeļi – Ūpes ar kadastra Nr. 8074 003 0313, kopējo platību 29.87 
ha, sastāvošu no trīs zemes vienībām, atdalot  zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 8074 003 0314, platību 11.54 ha un 8074 003 0499, platību 
10.24 ha. 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra likumu „Zemes ierīcības likums”, 
2011. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”, 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 2009. gada 3. novembra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un 
2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas kārtība”,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  

  
1.1. Atļaut sadalīt R.O., personas kods „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, 
piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8074 003 0313, kopējo platību 
29.87 ha, atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8074 003 0314 
platību 11.54 ha un 8074 003 0499, platību 10.24 ha, veidojot atsevišķus 
īpašumus. 
1.2. Piešķirt jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0314, platību 11.54 ha nosaukumu “Lauka 
Ūpes”, Mālpils nov., 
1.3.Piešķirt jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0499, platību 10.24 ha nosaukumu “Meža 
Ūpes”’, Mālpils nov., 



1.4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80740030314 platību 
11.54 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101), 
1.5 Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0499, 
kopplatību 10.24 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods - 0201) 
1.6. Paliekošā zemes vienība, kadastra apzīmējums 8074 003 0313, platība 
8.09 ha, saglabāt adresi "Ziemeļi-Ūpes", Mālpils nov., LV-2152,  
1.7. Paliekošai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8074 003 0313, platība 
8.09 ha, saglabā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

 
2. Mālpils novada domē 2015. gada 25. augustā  saņemts  R.M. pilnvarotās 
personas G.V.J. iesniegums (reģ. Nr.424) par atļauju sadalīt nekustamā 
īpašuma “Vibroka”, kadastra Nr. 8074 003 0631, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0264, kopplatību 6.78  ha, par kuru īpašuma tiesības ir 
reģistrētas Rīgas rajona tiesas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.456 uz 
R.M. vārda, atdalot zemes gabalu ar aptuveno platību 4.00 ha, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu. Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar 
kredītsaistībām. 
 
Pamatojoties uz 2011. gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2006. gada 14. septembra 
likumu „Zemes ierīcības likums” un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
2.1. Atļaut sadalīt R.M., personas kods: „dzēsts”, deklarētā adrese: „dzēsts”, 
piederošo nekustamā īpašuma „Vibroka”, Mālpils novads, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0264 kopplatību 6.78 ha, atdalot zemes 
gabalu ar aptuveno platību 4.00 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 
2.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 
 
 

 
8/4.  

Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 

1. Mālpils novada domē 2015. gada 17. augustā saņemts 
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrības 
iesniegums (reģ. Nr.412) par zemes nomas līguma noslēgšanu par 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pils iela 8B”, Mālpils, Mālpils 
novads, kadastra Nr.8074 003 0845,  zemes vienības kadastra apzīmējums 
8074 003 0845 , kopplatība 0.1385 ha, nomu. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0845, kopplatību 
0.1385 ha, ir Mālpils novada pašvaldības  īpašumā, atbilstoši ierakstam Rīgas 
rajona tiesu zemesgrāmatas   Mālpils novada zemesgrāmatu nodalījumā  Nr. 
100000480959. 

Atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Apbūves 
noteikumiem, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0845, 



kopplatību 0.1385 ha, atrodas publiskās apbūves teritorijā un tā nav 
apbūvēta. 

Zemes vienībai noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir: 
neapgūta sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zem, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa kods – 0900. 

 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Kultūrvēsturiskā mantojuma 
aizsardzības un attīstības biedrību par pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Pils iela 8B”, Mālpils,  Mālpils novads,  kadastra Nr.8074 003 0845,  
zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0845 , kopplatība 0.1385 ha, 
nomu. 
1.2. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju 
reģistrācijas žurnālā. 
 
2. Mālpils novada domē 2015.gada 2.augustā  (Reģ.Nr.731) saņemts AS 
”Sadales tīkls” iesniegums par zemes nomas līguma slēgšanu 
elektroenerģijas objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamo 
zemes gabalu nomu: 

1) transformatora apakšstacijas TP – 9208, būves kadastra 
apzīmējums 8074 003 0277 001 uzturēšanai zemes gabala ar 
platību 0.0077 ha, zemes vienībā Ķiršu ielā 28, Mālpilī, Mālpils 
novadā ar kadastra apzīmējumu 8074  003 0688; 

2) brīvgaisa iekārtas SP-911, būves kadastra apzīmējums 8074 003 
0278 012, uzturēšanai zemes gabala ar platību 0.0203 ha, zemes 
vienībā Rūpniecības ielā 9, Mālpilī, Mālpils novadā ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0902. 
 

Nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 8074 003 0910, zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0902, kopplatību 10 2200 ha, adresi: Rūpniecības iela 
9, Mālpils, Mālpils novads, pieder pašvaldībai, atbilstoši ierakstam Rīgas 
rajona tiesu zemesgrāmatas Mālpils novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 
100000511946. 
Atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Apbūves 
noteikumiem, tā atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. 
Nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 8074 003 0868, zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0868, kopplatību 3.98 ha, adresi: Ķiršu ielā 28, Mālpils, 
Mālpils novads pieder pašvaldībai, atbilstoši ierakstam Rīgas rajona tiesu 
zemesgrāmatas Mālpils novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000391104 
Atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024 .gadam  Apbūves 
noteikumiem, tā atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. 
  
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
2.1.Slēgt zemes nomas līgumu ar AS ”Sadales tīkls” par zemes gabalu ar 
par platību 0.0203 ha (203 m2), nomu, kas ir daļa pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 8074 003 0910, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, kopplatību 10.2200 ha, adresi: 
Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils novads. 



2.2. Mainīt nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 8074 003 0910, Rūpniecības 
iela 9, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0902, platību 10.2200 ha lietošanas mērķus, nosakot: 

2.2.1. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un  
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods - 1201) – 0.0203 ha. 
2.2.2. rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods - 1001) 
– 3.7000  ha. 
2.2.3. pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods - 
0502) - 4.0000 ha. 
2.2.4.  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  
(NĪLM kods - 1010) – 2.4997 ha.                                         
 
 

 2.3. Slēgt zemes nomas līgumu ar AS ”Sadales tīkls” par zemes gabalu ar 
platību 0.0077 ha (77 m 2), nomu, kas ir daļa no pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma, kadastra Nr. 8074 003 0868, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0868, kopplatība 3.98 ha, adresi: Ķiršu ielā 
28, Mālpils, Mālpils novads.  
  
2.4. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nekustamā īpašuma, 
kadastra Nr. 8074 003 0868, adrese: Ķiršu ielā 28, Mālpils, Mālpils novads, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0868, kopplatība 3.98 ha, 
nosakot:  

2.4.1. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods - 1201) – 0.0077 ha. 
2.4.2. rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods - 1001) 
– 3.9723  ha. 

 
 

8/5.  
Par biedrības MC Dzelzs Ērglis iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
   1. Mālpils novada domē 2015. gada 6. augustā saņemts biedrības MC 
Dzelzs Ērglis valdes priekšsēdētāja Raimonda Groļļa iesniegums ar lūgumu 
atļaut motobraucējiem un citiem interesentiem pulcēties Mālpils centrā uz 
Moto Sezonas noslēguma braucienu š.g. 26. septembrī no plkst. 11.00 – 
15.00. Uz pulcēšanās laiku nepieciešams slēgt Nākotnes ielu posmā no pasta 
līdz tirgus laukumam. Pasākuma laikā tiks nodrošināta sabiedriskā kārtība, 
tualetes, dalībnieku ēdināšana. Pēc pasākuma tiks veikta teritorijas 
sakopšana. Sezonas noslēgums ir iekļauts Latvijas Moto klubu asociācijas 
rīkoto pasākumu kalendārā. Biedrība MC Dzelzs Ērglis šo pasākumu organizē 
jau vienpadsmito gadu. Lai reklamētu Mālpils novadu, biedrība ir gatava 
sadarbībai ar vietējiem uzņēmējiem un pašvaldību. 
 

2. Mālpils novada domē 18.08.2015. saņemts kultūras centra 
pasākumu organizatores Sandras Rogules iesniegums ar priekšlikumu 
biedrības MC Dzelzs Ērglis organizētā pasākuma ietvaros noorganizēt 
Latvijas labākās hārdmetāla grupas „COLT” un solista Ata Ieviņa uzstāšanos. 



Mālpils kultūras centrs lūdz domi atbalstīt šo pasākumu, piešķirot 700 EUR 
(bez PVN) koncerta nodrošināšanai. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 

Piešķirt 700 EUR grupas „Colt” koncertam no budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem. 
 
 
 

8/6. 
Par izglītības iestāžu gatavību 2015./2016.mācību gadam.  

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: A. Sārnai, L. Amerikai, V. Mihelsonam 

 
 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”: 
 Bērnu kopējais skaits pirmsskolas izglītības iestādē – 160; pa vecuma 
grupām : 

 1,5 – 3 gadi – 35; 

 3 - 4 gadi – 36; 

 4 gadi – 25; 

 Obligātā sagatavošana – 64 ( 3 grupas). 
 Darbinieku kopējais skaits – 34, no tiem 19 pedagogi (2 bērnu 
kopšanas atvaļinājumā), 15 tehniskie darbinieki (1 bērnu kopšanas 
atvaļinājumā). 
Pirmsskolas izglītības iestāde darbojās visu vasaras periodu - pieteikti bija 9 
bērni, taču iestādi regulāri apmeklēja 20 bērni. Šajā periodā strādāja 6 
darbinieki. 
Vasaras periodā: 

  Veikti remontdarbi visās 3.grupas telpās; 
 Iegādāta multifunkcionāla iekārta metodiskajā kabinetā; 
 Iegādātas mēbeles 3.gr. – gultiņas (18 gab.), garderobes skapīši, 

rakstāmgalds, skapis grupas darbiniekiem, veļas skapji (4 gab.), 
galdiņš, podu stelāža, apmeklētāju krēsli; 

 Žalūzijas sporta zālē, 12.gr. guļamistabai, grupas telpai, 5.gr. telpai 
(AHĀ centrs), vadītājas kabinetā, 3.gr. guļamistabai un grupas telpai; 

 Nopirktas zēnu bikses(15 gab.) un krekliņi (23 gab.), noadītas 
rakstainas pusgarās zeķes meitenēm (10pāri) un īsās zeķes zēniem 
(10 pāri) iestādes deju svētku dalībniekiem; 

 Nomainītas smiltis smilšu kastēs; 

 Vasaras periodā, strādājot jūlija mēnesī, iegādātas smilšu rotaļlietas, 
lejkannas, grozi rotaļlietām, pārsegi smilšu kastēm. 
 

Vēl nepieciešams: 

 Kanalizācijas aku remonts (3 gab.); 

  Nomainīt 2 ugunsdzēsības kastes (kompl.). 

 
 
Mālpils novada vidusskola: 
 



 Mālpils novada vidusskolā uz 25.08.2015. izglītojamo skaits ir 340 
skolēni (27.05.2015. skaits bija 344). Mācības 1.klasē uzsāks 30 izglītojamie, 
10.klasē 13 izglītojamie. Skola turpina realizēt 6 izglītības programmas. Tiks 
piedāvātas 16 dažādas interešu izglītības programmas. Skola ir iesaistījusies 
datorikas mācību programmu aprobācijas projektā un tiks uzsākta Datorikas 
programmas realizēšana 1. un 4.klasē.  
 Tiks turpināta dalība projektos: Erasmus+ programmas projekts «Mācīt 
un mācīties uzņēmējdarbību» un Erasmus+ programmas projekts „Skolotāju 
profesionālo un svešvalodu kompetenču uzlabošana kā skolas 
modernizācijas un internacionalizācijas priekšnoteikums”, kā arī ir apstiprināta 
dalība divos jaunos Erasmus+ projektos. Uzsākta dalība Nacionālajā veselību 
veicinošo skolu tīkla kustībā. Ar 1. septembri tiks uzsākta dalību Go Beyond 
biedrības 2015.-2018.g. pētījumā par alkohola un citu atkarību izraisošo vielu 
prevenciju 7.klašu izglītojamiem. Lai veicinātu izglītojamo veselības stāvokļa 
uzlabošanos, 1.-7. klasēs sporta nodarbību skaits ir palielināts uz 4 stundām 
nedēļā, no kurām divas ir peldēšanas nodarbības 1., 2. klases izglītojamiem 
nedēļā ir 5 sporta nodarbības, no kurām 2 ir peldēšanas nodarbības, 1 
ritmikas nodarbība. 10.-12. klasē izglītojamie turpinās apgūt “Esi Līderis!” 
programmas kursu. Skola turpinās savu darbību Ekoskolu kustībā, piedaloties 
dažādās akcijās. Skolā tiks rīkotas radošās nodarbības un lekcijas “Drosme 
draudzēties” sadarbībā ar Dardedzes centru. 
Vasaras periodā: 

 Veikti kosmētiskie remonti mācību kabinetos; 

 No Sidgundas skolas pārvestas mēbeles, kas ļāva nomainīt solus 
vairākās klasēs; 

 Iegādātas jaunas mēbeles klasēm un kabinetiem; 

 Visi izglītojamie ir nodrošināti ar mācību procesam nepieciešamajām 
mācību grāmatām un darba burtnīcām; 

Mālpils Profesionālā vidusskola: 
 
 Mālpils Profesionālajā vidusskolā 2015./2016.m.g.   mācības turpina 99 
izglītojamie. Pirmajos kursos uzņemti  30  izglītojamie. Izglītojamo piesaistei 
veiktie profesionālās orientācijas pasākumi : 

 Reklāma televīzijā ( Mālpils novada pašvaldības līdzekļi); 
 Reklāma Siguldas radio  un Siguldas pilsētas  informācijas stendos; 
 Vēstules Pašvaldībām ar lūgumu izlikt informāciju to ziņojumu stendos; 
 Informācija laikrakstos, t.sk. Mālpils novada informatīvajā izdevumā 

“Mālpils Vēstis”; 
 Mācību gada laikā reklāmas braucieni uz citu pašvaldību skolām; 
 Vairākkārtīga informācija novadu un sociālajiem dienestiem; 
 Vairākkārtīga informācija uz skolām; 
 Dalība “Jaunatnes dziesmu un deju svētkos” Vērmanes dārzā ar 

reklāmas uzvedumu un meistardarbnīcām; 
 Braucieni pa novadiem, dažādiem publiskiem  pasākumiem 

interesentiem izsniegtas  un līmētas informatīvās lapiņas par audzēkņu 
uzņemšanu. 

Papildus izstrādātas un licencētas izglītības programmas: “Būvdarbi”  (ar 
mācību ilgumu 4.gadi un 1.5. gadi (pēc vispārējās vidējas izglītības 
iegūšanas). 
Veiktie remontdarbi: 

 Metināšanas darbnīcā remonts (grīdas betonēšana un telpu 
kosmētiskais remonts); 



 I stāva gaiteņa daļējs kosmētiskais remonts  ( prakses ietvaros un 
prakses līdzekļi); 

 Boileru sildķermeņu remonts. 

Mālpils internātpamatskola: 
 
 Mālpils internātpamatskolā uz 25.08.2015. ir 124 izglītojamie, t.sk., 
1.klasē - 5 skolēni. Papildus izstrādātas un licencētas 3 izglītības 
programmas: 

  Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem 
mācīšanās traucējumiem”;   

 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 
traucējumiem; 

 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem.  

Izstrādāta un īstenota tālākizglītības A programma “ Pedagogu atbalsts 
skolēniem mācīšanās prasmju pilnveidošanā”.  
Tiek īstenots projekts “Eiropas pietura”; 
 
Veikti iepirkumi par: 

 Autobusa pakalpojumu skolēnu pārvadāšanai; 
 Kancelejas precēm (e-iepirkums). 

 

Vasaras periodā:  
 Divas klasēs grīdas pamatnes remonts, linoleja ieklāšana un visas 

klases kosmētiskais remonts; 
 Visu klašu daļējs remonts – atbilstoši izvērtējumam un 

nepieciešamībai; 
 Boileru sildķermeņu remonts; 
 Grāmatu un metodisko materiālu papildinājums, īpaši pirmsskolai; 

 Mēbeļu iegāde un papildinājumi - divās klasēs jauni soli un krēsli, galda 
virsmu nomaiņa atbilstoši izvērtējumam un nepieciešamībai; 

 Puķu kastu iegāde un kompozīciju audzēšana piebraucamajā ceļā uz 
skolu; 

 Smilšu kastes iegāde – sākumskolas skolēniem; 

 Āra vides labiekārtošanas darbi. 
Vasaras laikā līdz 27.08.2015.dienesta viesnīcā, internātos un mācību 
korpusā notiek nometnes. 
 
Mālpils Mūzikas un mākslas skola: 
 

2015./2016. mācību gada sākumā 123 audzēkņi: Mūzikas nodaļā - 70 
audzēkņi un Mākslas nodaļā - 53 audzēkņi. 

Skolā strādā 15 pedagogi, 9 no tiem Mūzikas nodaļā un 6 no tiem 
Mākslas nodaļā. 

Ir iegādāta keramikas krāsns.  
 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
Pieņemt zināšanai ziņojumu par izglītības iestāžu gatavību jaunajam 
2015./2016. mācību gadam. 



 
 
 

8/7. 
Par Mālpils novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu  

Ziņo: A. Lielmežs 

 
2015.gada 26.jūnija sēdē Mālpils novada dome pieņēma lēmumu 

(protokols Nr.6/13) par Mālpils novada vidusskolas Sidgundas filiāles 
darbības pārtraukšanu ar 2015.gada 31.augustu, nodrošinot Mālpils novada 
Sidgundas filiāles izglītojamos ar iespēju turpināt izglītības ieguvi atbilstoši 
izglītojamo vajadzībām un izglītības programmām Mālpils novada pašvaldības 
izglītības iestādēs. Mālpils novada direktorei tika uzdots līdz 2015.gada 
1.septembrim veikt izmaiņas Mālpils novada vidusskolas nolikumā. 2015.gada 
17.augustā Mālpils novada domē saņemts vidusskolas direktores J.Caunes 
iesniegums (reģ.Nr.410) par Mālpils novada vidusskolas nolikuma 
apstiprināšanu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības 
likuma 8.un 9.pantu,,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
1. Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas nolikumu (pielikumā); 
2. Atzīt par spēku zaudējušu Mālpils novada vidusskolas nolikumu, kas 
apstiprināts ar Mālpils novada domes 2013.gada 12.jūlija sēdes lēmumu 
Nr.10/3. 

 
 
 

8/8. 
Par interešu izglītības programmu finansēšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: A. Sārnai 
 
Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādes – Mālpils novada vidusskola, 
Mālpils internātpamatskola, Mālpils Profesionālā vidusskola un Mālpils 
Mūzikas un mākslas skola iesniegušas saskaņošanai interešu izglītības 
programmas 2015./2016.mācību gadam.  
 17.08.2015. Mālpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija izvērtēja izglītības iestāžu 
iesniegtās interešu izglītības programmas. Izglītības iestādēs atsevišķas 
interešu izglītības programmas vairs netiks realizētas, tomēr skolas piedāvā 
vairākas  jaunas programmas:  “Metālapstrāde”- Mālpils Profesionālajā 
vidusskolā, “Stīgu instrumentālais ansamblis”- Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolā, “Netradicionālās dejas”, “Koris”, “Kokapstrāde” un “Uzņemējdarbība”- 
Mālpils internātpamatskolā, Mālpils novada vidusskola papildus nodrošinās  
koncertmeistaru “Kora” un “Ansambļa” interešu izglītības programmu 
realizēšanai. Komisija pieņēma lēmumu saskaņot iesniegtās interešu 
izglītības programmas, atbilstoši 9,81 likmei, kas atbilst iepriekš finansētajam 
interešu izglītības programmu apjomam, tai skaitā:  

Mālpils novada vidusskolā – 4,19 likmes; 



Mālpils internātpamatskolā – 2,38 likmes; 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā – 3,10 likmes; 
Mālpils Mūzikas un mākslas skolā- 0,14 likmes. 

 sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju interešu izglītības programmu 
finansēšanai Mālpils novada vidusskolai, Mālpils internātpamatskolai un 
Mālpils Profesionālajai vidusskolai proporcionāli, ņemot vērā izglītojamo 
skaitu izglītības iestādē uz 27.05.2015., lūgt Mālpils novada domi piešķirt 
papildus finansējumu no pašvaldības budžeta, jo valsts piešķirtās 
mērķdotācijas apmērs ir nepietiekams iesniegto interešu izglītības programmu 
realizācijai. 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
1. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu 
realizēšanai atbilstoši interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 
mērķdotācijas sadales komisijas lēmumam, nosakot Mālpils novada 
vidusskolai 56%, Mālpils internātpamatskolai 22%, Mālpils Profesionālajai 
vidusskolai 22% no valsts piešķirtās mērķdotācijas; 
2. Piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta Mālpils novada vidusskolas, 
Mālpils internātpamatskolas, Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils 
Mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības programmu realizēšanai, 
nodrošinot visu saskaņoto interešu izglītības programmu īstenošanu. 
 

 
 

8/9.  
Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēknes un pedagoga 

apbalvošanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 12.08.2015. saņemts Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolas direktora pieteikums un iesniegums (reģ.Nr.405) par Mūzikas un 
mākslas skolas audzēknes Eimijas Mihelsones un skolotājas Maijas Mackus 
apbalvošanu par panākumiem un gūto atzinību Starptautiskajā vizuālās 
mākslas konkursā Trojā, (Francijā) International Visual Arts Competition.  
 Saskaņā ar 2015.gada 28.janvārī Mālpils novada domes sēdē (lēmums 
Nr.1/26) apstiprinātā nolikuma “Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšana un apbalvošana”  7.punktu, 
kas nosaka, ka par sasniegumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās, novada dome pieņem atsevišķu lēmumu,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto atzinību, piešķirt 
Eimijai Mihelsonei naudas balvu 30,-EUR apmērā un skolotājai Maijai Mackus 
naudas balvu 30,-EUR apmērā. 
 
  



 
8/10. 

Par izmaiņām amatu sarakstā. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: I. Krieviņai 
 
 
1. Ņemot vērā izpilddirektora Agra Bukovska ierosinājumu un noklausoties 

novada domes personāldaļas vadītājas I.Krieviņas mutisko ziņojumu par 
nepieciešamību izdarīt atsevišķas izmaiņas amatos, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  
 

Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
1.1. Ar 2015.gada 3. septembri likvidēt P/A „Mālpils sociālais dienests” amatu 

Mikroautobusa šoferis. 
1.2. Palielināt novada domes administrācijas amata Mikroautobusa šoferis 

vienādo amata vienību skaitu par vienu vienību ar 2015.gada 1.septembri, 
nosakot amatam 1 likmi, summēto darba laiku un darba algu 3.74EUR/h. 

1.3. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.4 „Par Mālpils 
novada domes budžetu 2015.gadam” Pielikuma Nr.11 punktu Nr.12 un ar 
2015.gada 1.septembri izteikt to šādā redakcijā: 

 
 

2. 2015.gada 18. augustā novada domē saņemts Mālpils novada 
vidusskolas direktores J.Caunes iesniegums, kurā lūgts veikt atsevišķas 
izmaiņas novada vidusskolas amatos. Skolā jau vairākus gadus ir telpa, kurā 
katram izglītojamajam tiek nodrošināts individuāls skapītis personīgo mantu 
uzglabāšanai. Pēc skolas darbinieku novērojumiem, vecāku un izglītojamo 
anketēšanas rezultātiem, vairākkārtēji tika konstatēts, ka, izglītojamo un viņu 
vecāku skatījumā, šī telpa ir bērniem nedroša no drošības prasību viedokļa – 
skapīši tiek uzlauzti, pazūd personīgās mantas, notiek arī konflikti starp 
izglītojamiem. Lai nodrošinātu bērniem brīvu piekļuvi savām mantām, arī 
garderobes ārdurvis netiek slēgtas, kas savukārt, neizslēdz nepiederošu 
personu iekļūšanu skolas telpās.  

Lai vērstu situāciju par labu un uzlabotu drošības prasību ievērošanu, 
ar 2015.gada 2.februāri Mālpils novada vidusskolā tika izveidots amats 
Garderobiste ar slodzi 0,75 likmes. Savus pienākumus garderobists pildīja no 
plkst. 10.00 līdz 16.30.  

Izveidojot šo amatu, kārtība garderobes telpā ir krasi uzlabojusies, ir 
samazinājies uzlauzto skapīšu skaits, izglītojamiem ir atbildīgāka attieksme 
pret skapīšu lietošanas noteikumu ievērošanu, šī telpa vairs nav “aklais” 
punkts, kas sekmē konfliktu risināšanu tajā.  

Izglītojamie skolā ierodas jau pirms plkst. 8.00, līdz ar to arī šajā laika 
posmā ir nepieciešams cilvēks, kas sekotu līdzi, lai garderobē neiekļūst 
nepiederošas personas, palīdzētu nodrošināt kārtību un uzturētu tīru 
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garderobes telpu, sekotu līdzi skapīšu lietošanas noteikumu ievērošanai, 
palīdzētu jaunāko klašu bērniem ar skapīšu atslēgšanu un aizslēgšanu.  

Lai nodrošinātu garderobistes pienākumu veikšanu no bērnu ierašanās 
brīža skolā, ir nepieciešams palielināt garderobistes slodzi no 0.75 likmēm uz 
1 likmi. 

Šobrīd Sētnieks Mālpils novada vidusskolā strādā ar nepilnu slodzi 
0,75 likmes.  

Amata apraksts paredz uzturēt kārtībā skolas teritoriju, atbildēt par tās 
kārtību. Līdz šim, lai ziemas un vasaras periodā nodrošinātu visu darbu izpildi, 
atbilstoši amata aprakstam, sētnieks strādāja arī ārpus sava darba laika.  

Lai skolas teritoriju sakoptu jau pirms izglītojamo un darbinieku 
ierašanās, darba diena bija jāsāk jau 6.00 no rīta, līdz ar to, darbadienas 
beigas bija jau plkst. 12.00. Tā kā pēcpusdiena ir tas laiks, kad skolas 
teritorijā pārvietojas lielāks cilvēku skaits, ir nepieciešams cilvēks, kas 
nepārtraukti uzrauga teritorijas kārtību (ziemas periodā tīra un kaisa celiņus, 
kāpnes, vasaras periodā slaucīt celiņus, salasīt papīrus, savākt papīrus, pļaut 
zālāju, ravēt, apgriezt apstādījumus). 

Lai amata pienākumi nebūtu jāveic darbinieka brīvajā laikā un 
brīvdienās, ir nepieciešams palielināt sētnieka slodzi no 0.75 likmēm uz 1 
likmi. 

Līdz šim dežuranta pienākumus kā papildpienākumus Mālpils novada 
vidusskolā veica apkopējas.  

Dežuranta pienākumi paredz sagaidīt skolā ienākošās personas, 
reģistrēt apmeklējumu, norādīt un pavadīt pie skolas darbinieka apmeklētājus.  

Tā kā apkopējai, kas papildus veica šos pienākumus, darba laikā bija 
jāveic tiešie pienākumi, tad ir laika posmi, kad skolas 1.stāva vestibilā 
neatrodas neviens darbinieks, kurš sagaida skolā ienākošās personas, 
viesus. 

No drošības viedokļa un apmeklētāju puses šāda situācija nav 
pieļaujama, jo skolā ienākot, persona nav pamanīta un reģistrēta.  

Lai uzlabotu situāciju un nodrošinātu drošības noteikumu ievērošanu, 
nepieļautu nepamatotu nepiederošu personu uzturēšanos skolā, ir 
nepieciešams ar 2015.gada 1.septembri izveidot amata vienību Dežurants ar 
likmi 1 slodze. 
 
Dome, pamatojoties uz 25.06.2015. novada domes sēdes Nr.6 lēmumu Nr.13 
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, balsojot ar 8 
balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente, L. Amerika, R. Jomerts,  
L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
1.4. Ar 2015.gada 30.septembri likvidēt Mālpils novada vidusskolas amatu 

Saimnieciskā darba vadītājs. 
1.5. Ar 2015.gada 31.augustu samazināt amata Apkopēja ar slodzi 0,5 limes 

vienādo amatu skaitu no 3 uz 1. 
1.6. No 2015.gada 1.septembra izveidot jaunu amata vietu Ēkas dežurants, 

nosakot pilnu darba laiku – 1 slodzi un amata algu 393 EUR mēnesī. 
1.7. No 2015.gada 1.septembra palielināt amata Garderobists  slodzi no 0,75 

uz 1 likmi. 
1.8. No 2015.gada 1.septembra palielināt amata Sētnieks slodzi no 0,75 uz 1 

likmi. 
1.9. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.4„Par Mālpils 

novada domes budžetu 2015.gadam” Pielikuma Nr.15 punktus Nr.7, 



Nr.11, Nr.15, papildināt ar punktu Nr.16 un ar 2015.gada 1.septembri 
izteikt to šādā redakcijā. 
 

 

Nr. 
p. 
k. 

Amata  
nosaukums 

Slo- 
dze 

Saimes (apakšsaimes) 
nosaukums 

L
īm

e
n
is

 

Mēneš 
algu 

 grupa 

Vienādo  
amatu 
skaits 

Noteiktā 
alga 

2015.ga
dam 
EUR 

Piezīmes 

7. Apkopējs 0.5 
13.Fiziskais un kvalificētais 
darbs 

IB 3 1 
196 

Papildpien
ākumi: 

dežuranta 
pienākumi.  

11. Sētnieks 1 
13.Fiziskais un kvalificētais 
darbs 

I 1 1 360  

15. Garderobists 1 4.Apsardze IA 4 1 393  

16. 
Ēkas 
dežurants 

1 4.Apsardze IA 4 1 393  

 
 

 
 

8/11. 
Par administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja amata kandidāta 

izvirzīšanu. 

Ziņo:A. Lielmežs 
 
 
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
Atlikt jautājuma izskatīšanu uz septembra Domes sēdi. 
 
 
 

8/12. 
Par  atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. 

Ziņo: L. Amerika 
 

Mālpils novada domē 19.08.2015. saņemts Mālpils novada domes 
priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža iesniegums (reģ. Nr. 418) ar lūgumu 
piešķirt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – vienu kalendāro nedēļu no 
2015.gada 28.septembra līdz 2015.gada 4.oktobrim. 
 Dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likuma 41.pantu, Darba likuma 149.panta pirmo un 
otro daļa, Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.6.punktu, balsojot ar 7  
balsīm „par”  (S. Strausa, M. Ārente, L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris,  
A. Hildebrante, V. Mihelsons), vienam deputātam A.Lielmežam saskaņā ar 
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 



Piešķirt Mālpils novada domes priekšsēdētājam Aleksandram Lielmežam  
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – 1(vienu) kalendāro nedēļu – no 
2015.gada 28.septembra līdz 2015.gada 4.oktobrim par darba laiku no 
2014.gada 28.jūnija līdz 2015.gada 27.jūnijam. 
 
 

 
8/13. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
2015.gada 19.augustā saņemts novada domes priekšsēdētāja vietnieces 
Solvitas Strausas iesniegums (reģ.Nr.419), kurā lūgts piešķirt atvaļinājumu, 
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu, 41.panta pirmo daļu, 
42.panta pirmo un devīto daļu, Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.6., 2.7., 
2.10.punktiem un šī nolikuma pielikumu Nr.3 „Apmaksātā papildatvaļinājuma 
ilgums un tā piešķiršanas kārtība” un pielikumu Nr.5 „Atvaļinājuma pabalsti un 
to piešķiršanas kārtība”, 
 
Dome, balsojot ar 7  balsīm „par”  (A. Lielmežs, M. Ārente, L. Amerika, R. 
Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons),  un vienam deputātam 
S.Strausai saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai neizmantoto 
ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu: 

1.1. 4 (četras) darba dienas no 2015.gada 22.septembra līdz 2015.gada 
25.septembrim par darba laiku no 2013.gada 29.decembra līdz 
2014.gada 28.decembrim. 

1.2. 5 (piecas) darba dienas no 2015.gada 5.oktobra līdz 2015.gada 
9.oktobrim par darba laiku no 2013.gada 29.decembra līdz 
2014.gada 28.decembrim. 

2. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai: 
2.1. ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu - 1(vienu) kalendāro nedēļu no 

2015.gada 10.oktobra līdz 2015.gada 16.oktobrim par darba laiku 
no 2014.gada 29.decembra līdz 2015.gada 28.decembrim. 

2.2. pabalstu, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, 50% apmērā no 
S.Strausas mēnešalgas. 

 
 
  



 
8/14. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mālpils zivīm” izstrādātājam 
projektam. 

Ziņo: A. Lielmežs 
Tiek dots vārds: S. Strausai, L. Amerikai, M. Ārentei 
 
 
Mālpils novada dome, izskatot biedrības „Mālpils zivīm” (turpmāk- Biedrība), 
iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Sauleskalna dabas pamatnes 
labiekārtošanai, konstatēja, ka: 

- Biedrība sagatavoja projekta pieteikumu „Sauleskalna dabas 
pamatnes labiekārtošana”, kura ietvaros paredzēts izbūvēt bruģētu 
laukumu (80-100m² platībā), ierīkot grantētu celiņu no ielas līdz 
bruģētajam laukumam un grantētu 0,50m² platu joslu ap katru 
akmens skulptūru. Projekta kopējā summa sastāda EUR 7012,48. 
Projekta pieteikums tika iesniegts LR Saeimas sadraudzības grupai 
ar Taivānu, kas piedāvāja iespēju saņemt finansiālo atbalstu no 
Taipejas misijas Latvijas Republikā. Projekta pieteikums tika 
novērtēts, un Taipejas misija tā īstenošanai piešķīrusi EUR 4000. 
Taipejas misija Latvijas Republikā ir Ķīnas Republikas (Taivānas) 
pārstāvniecība Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kuras galvenā misija ir 
būt par sadarbības tiltu starp Ķīnas Republiku (Taivānu) un Baltijas 
valstīm ekonomikas, kultūras, izglītības, zinātnes un citās jomās. 
Biedrība „Mālpils zivīm” lūdz Mālpils novada domi piedalīties 
projekta īstenošanā ar līdzfinansējumu EUR 3012,48  apmērā. 

- Biedrība jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas vides un tūrisma 
objektu labiekārtošanā un uzturēšanā. Mālpils pašvaldība ar 
biedrību 2015.gada 9.jūnijā ir noslēgusi līgumu, ar kuru deleģējusi 
biedrību organizēt  tūrisma aktivitātes, nodrošināt  tūrisma 
infrastruktūras objektu uzturēšanu un apsaimniekošanu  Biedrības  
izveidotās Dabas takas teritorijā, kā arī  citus līgumā noteiktos 
uzdevumus. 

- Sauleskalns, ko Biedrība ir ieplānojusi labiekārtot, iekļaujas Dabas 
takas teritorijā. Šajā vietā atrodas Mālpils pašvaldībai piederoši 
kultūrvēsturiski objekti – sešas 1986.gada Tēlniecības simpozijā 
Mālpilī radītās akmens skulptūras. Biedrība ar zemes īpašnieku 
Raimondu Tāli 2015.gada 20. augustā noslēgusi zemes nomas 
līgumu par zemes izmantošanu. 
 

Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2. un 5. punktu, Tūrisma likuma 8.panta 
pirmās daļas 2.punktu,  

 
 

Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
 

1) Pēc projekta skiču vai vizualizācijas saskaņošanas būvvaldē un 
informācijas sniegšanas par veikto cenu aptauju, piešķirt biedrībai 
„Mālpils zivīm”, reģ.Nr.40008107281, līdzfinansējumu līdz EUR 



3000,00 apmērā projekta „Sauleskalna dabas pamatnes 
labiekārtošana” realizācijai.  

2) Uzdot Mālpils novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt Līgumu 
par līdzfinansējuma piešķiršanu. 

 
 

8/15. 
Par Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņu uzņemšanas termiņa 

pagarināšanu. 

Ziņo: A. Lielmežs 
 
Mālpils novada domē 26.08.2015. saņemts Mālpils Profesionālās vidusskolas 
direktores iesniegums Nr.1-17/30 (reģ.Nr.425) ar lūgumu atļaut pagarināt 
izglītojamo uzņemšanas termiņu līdz 2015.gada 30.septembrim. 
Saskaņā ar to, ka pašlaik norit Izglītības un zinātnes ministrijas 2012.gada 
20.jūnija iekšējo noteikumu Nr.12 „Kārtība, kādā personas uzņem 
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās 
izglītības programmās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās 
valsts profesionālās izglītības iestādēs” (izdarīti grozījumi ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas 2013.gada 4.septembra iekšējiem noteikumiem Nr.24 un 
2014.gada 2.septembra iekšējiem noteikumiem Nr.28) grozījumu 
saskaņošana, kas paredz, ka 2015./2016. mācību gadā mācībām klātienē 
izglītības iestādes pieņem šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus līdz 
2015. gada 30.septembrim,  
 
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (A. Lielmežs, S. Strausa, M. Ārente,  
L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hildebrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:  
 
Atļaut pagarināt izglītojamo uzņemšanas termiņu Mālpils Profesionālajā 
vidusskolā līdz 2015.gada 30.septembrim. 
 
 
 
Sēdes vadītājs: 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 
 
 
Protokoliste:  
Lietvede        J. Epalte 
 
 
 
31.08.2015. 


