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MĀLPILS NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90000048398 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 

Tālr. 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv 

 
MĀLPILS  NOVADA  DOMES  SĒDES NR. 2 

PROTOKOLS 
 
Mālpils novada Mālpilī       28.02.2018. 
 
Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 16.55 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

 
1. Par detālplānojuma izstrādes nepieciešamību. 
2. Par zemes ierīcības plāna projekta apstiprināšanu. 
3. Par nekustamā īpašuma  nomas līguma pagarināšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 
5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 
6. Par biedrības “Notici sev” iesnieguma izskatīšanu. 
7. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada vidusskolas Nolikumā. 
8. Par akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumu ieviešanas saskaņošanu. 
9. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas mūzikas instrumentu nomas maksas 

apstiprināšanu.  
10. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas akreditācijas iesnieguma,  izglītības 

iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas iesnieguma un  
pašnovērtējuma ziņojuma saskaņošanu.  

11. Par izmaiņām Mālpils internātpamatskolas tarifikācijā. 
12. Par Mālpils internātpamatskolas slēgšanu. 
13. Par Mālpils novada jaunatnes politikas rīcības virzienu un uzdevumu 2019.-

2025. gadam” pieņemšanu zināšanai. 
14. Par finansiāla atbalsta sniegšanu hokeja klubam “Mālpils”. 
15. Par telpu nomas maksas samazināšanu Mālpils kultūras centrā Pierīgas 

izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajām reģionālajām skatēm 
un konkursiem. 

16. Par pārstāvja deleģēšanu Sociālās aprūpes padomei. 
17. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa statusa maiņu. 
18. Par balvas piešķiršanu pensionāru padomes priekšsēdētājai.  
19. Par 2018. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam 

novadam” noteikumu apstiprināšanu. 
20. Par biedrības “Tautsaimnieks” iesnieguma izskatīšanu. 
21. Par izlīguma noslēgšanu Civillietā. 
22. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 
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Sēdes vadītāja Solvita Strausa ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 
1 (vienu) jautājumu. 
 
Dome, balsojot ar  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, 
A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina),  NOLEMJ: 
 
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 1 (vienu) jautājumu: 
23. Par darba grupas izveidi. 

 
 
 
Sēdi vada: Domes priekšsēdētāja  Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Epalte 
 
 
 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – S. Strausa, V. Mihelsons, L. Amerika, J. Paulovičs, A. Lielmežs, A.Aigars, 
J. Ņikitina, D. Pudelis 
  
 
Administrācijas darbinieki –  
 
Kancelejas vadītāja Jolanta Epalte 
 
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
 
Mālpils internātpamatskolas direktore Frančeska Ģēvele 
 

 
Nav ieradušies deputāti – E. Junga pamatdarba dēļ 
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2/1  

Par detālplānojuma izstrādes nepieciešamību. 

Ziņo: S. Strausa 
Mālpils novada dome 13.12.2017. saņēmusi  akciju sabiebrības “Latvijas 

Valsts meži” iesniegumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, meža autoceļa 
“Lapi –Kungukalni” pieslēguma projektēšanai pie valsts autoceļa V-63, 
uzņēmuma piederošajā  zemes vienībā ar kadastra Nr. 8074 006 0232, Mālpils 
novads. 
Dome konstatē: 
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mālpils novada 

zemesgrāmatu nodalījumu Nr. 100000452373 nekustamais īpašums “Lapu 

mežs” ar kadastra Nr. 8074 006 0232 platība 195.73ha pieder  akciju 

sabiebrībai “Latvijas Valsts meži” 

2. Saskaņā ar Mālpils novada domes 29.05.2013. domes saistošie noteikumiem 

Nr. 9 „Mālpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam grafiskā daļa 

un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, minētā pieslēguma vietas 

plānotā atļautā izmantošana ir Mežu teritorijas. 

3. Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 28. panta trešo daļu 

detālplānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes 

vienību sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem 

risinājumiem un ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi 

4. Saskaņā ar 14.102014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38. punktu  

Detālplānojumu izstrādā, lai īstenotu konkrētu attīstības priekšlikumu vai 

plānošanas uzdevumu detalizējot teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā 

noteiktās prasības un saskaņā ar 40.2 apakšpunktu Lauku teritorijā 

detālplānojumu izstrādā,  ja plānotā jaunu zemes vienību veidošana un 

apbūve rada nepieciešamību pēc kompleksiem transporta infrastruktūras vai 

inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem. Savukārt 98.punktā noteikts, ka 

Pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, 

apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju vai noraida iesniegumu, 

sniedzot atbilstošu pamatojumu. 

5. Dome 12.02.2018 saņēmusi VAS “Latvijas Valsts ceļi ” ( Reģ nr. 3-06.1) 

skaidrojumu par detālplānojuma izstrādes nepieciešamību meža autoceļa 

pieslēguma vietas projektēšanai, kur norādīts, ka persona, kura vēlas izveidot 

ceļa pievienojumu valsts autoceļam iesniedz attiecīgajā Latvijas Valsts ceļu 

rajona nodaļā iesniegumu noformētu atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 

7.jūlija noteikumu Nr. 505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju 

ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” 2. pielikuma prasībām 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 
28. panta trešo daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38., 40 punktu,  
40.2. apakšpunktu un  98 punktu un Mālpils novada domes saistošie 
noteikumi Nr.9 “Mālpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadiem” 
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.  
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Dome, balsojot ar 8 (astoņām) balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. 
Lielmežs, L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 

 
 
1. Atteikt detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Mālpils novada 

nekustamā īpašumā „Lapu mežs” Kadastra Nr. 8074 006 0232. 

 
 
 

2/2.  
Par zemes ierīcības plāna projekta apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

Mālpils novada domē 2018.gada 19.februārī  iesniegts apstiprināšanai,  
sertificētas mērnieces [dzēsts], sertifikāta Nr. AA 000000101, izstrādātais zemes 
ierīcības projekts  nekustamā īpašuma “Liepas” , Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 004 0024, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0024  sadalei. 

Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības 
likums”, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 26.punktu, 28.punktu 2013.gada 29.maijā 
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, Kadastra likuma 1. panta 14 
apakšpunktu 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta  noteikumu Nr. 496  
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas kārtība” 16.punkta pirmo apakšpunktu, 
 

Dome, balsojot ar 7 (septiņām) balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, L. 
Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), deputāts A. Lielmežs 
balojumā nepiedalās,  NOLEMJ: 

 
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma “Liepas” , Mālpils 

novads, kadastra Nr. 8074 004 0024, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 004 0024, platību 65.5 ha,  sadalei. 

2. Īpašumam,  (atdalītais gabals) sastāvošam no zemes vienības Nr. 2 ar 
pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 004 0333, platību 22.3 ha, 
piešķirt  nosaukumu “Dižliepas”, Mālpils novads. 

3. Zemes vienībai Nr. 2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 004 
0333, platību 22.3 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: - zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods-0101) 

4. Īpašumam,  (Paliekošā daļa) sastāvošam no zemes vienības Nr.1  ar 
pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 004 0334, platību 43.2 ha, 
saglabāt nosaukumu  “Liepas” , Mālpils novads. 

5. Zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 004 0334, 
platību 43.2 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  (NĪLM kods 0201) – 
43.2 ha; 
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2/3.  
Par nekustamā īpašuma  nomas līguma pagarināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 20. februārī saņemts [dzēsts] 
pilnvarotās personas  [dzēsts] iesniegums (reģ. Nr. 18/311-S) ar lūgumu pagarināt 
2017.gada 1.augustā noslēgto Nomas līgumu nekustamajam  īpašumam, kas 
atrodas  [dzēsts]. 

 
Dome konstatē, ka, pamatojoties uz Mālpils novada domes 2017.gada 24.maija  
lēmumu Nr.7/7 „Par pagaidu līguma noslēgšanu”,  2017.gada 1.augustā starp 
Mālpils novada domi un  [dzēsts], personas kods  [dzēsts] 
 (turpmāk – Nomnieks) ir noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums par  zemes 
vienības daļas 6308 m2 kopplatībā, ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0747, būves  
238,6 m2 kopplatībā, ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 004 un  būves 
daļas  ar aptuveno  platību 760 m2, kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 003, 
(turpmāk  tekstā – Īpašums) iznomāšanu. Noslēgtā līguma termiņš bija 7 mēneši. 
Par Īpašumu Mālpils novada dome ir pieņēmusi vēl 2 lēmumus: lēmums par 
nekustamā īpašuma sadali un lēmums par nekustamā īpašuma nodošanu 
atsavināšanai izsolē. 
Šobrīd vēl nav pilnībā pabeigta Īpašuma sadale, precīza uzmērīšana un dokumentu  
sakārtošana  atsavināšanai. Lai nekustamais īpašums tiktu apsaimniekots, 
pašvaldībai ir lietderīgi to nodot nomā.   
Esošais nomnieks ir pildījis  01.08.2017. Nomas līgumā noteiktos pienākumus. Tā 
kā pašvaldība  ir iecerējusi Īpašumu pārdot, tad Nomas līgumam ir pagaidu raksturs 
un  tas tiek slēgts  līdz  īpašuma  atsavināšanai. Līdz ar to nav lietderīgi  Īpašumam 
meklēt jaunu nomnieku. 

Pamatojoties uz Likuma Par pašvaldībām 14. panta  pirmās daļas 2.punktu 
un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par 
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktu, Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 5. punktu, 

 
Dome, balsojot ar  8 (astoņām)  balsīm “par” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs,  
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 

 
1. Pagarināt  2017.gada 1.augustā ar  [dzēsts] noslēgtā nomas līguma par     
nekustamo īpašumu [dzēsts],zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80740030747 
daļas 6308 m2 kopplatībā un būves daļas ar aptuveno platību 760 m2, , ar kadastra 
apzīmējumu 80740030256003 un būves 238, 6 m2  kopplatībā, ar kadastra 
apzīmējumu 80740030256004 termiņu līdz  nekustamā īpašuma atsavināšanai, bet 
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. septembrim. 
2. Uzdod izpilddirektoram slēgt Grozījumus  01.08.2017 Līgumā Nr.17/170. 
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2/4. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē saņemti  iesniegumi ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu  no fiziskām personām 

 
[dzēsts] 
 
   Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi Saistošos 

noteikumus Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros 
noteiktas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu 
apmērs, kā arī  vispārēji noteikumi par iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu 
piešķiršanas  kārtību. 
  
Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
  
Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.2.1.:    

   
[dzēsts] 
 

Ņemot vērā personas iesniegumu un pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” , p.2.1.1.:    

  
[dzēsts] 

 
 

2/5.  
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
2018.gada 22.janvārī Mālpils novada domē  ar Nr.18/149-S reģistrēts   [dzēsts] 
iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par  [dzēsts] deklarēto dzīvesvietu viņam 
piederošā īpašumā adresē: [dzēsts] 
ņemot vērā, ka  persona sniegusi nepatiesas ziņas, norādot radniecību ar  [dzēsts] 
Iesnieguma iesniedzējs rakstiski apliecinājis, ka piekrīt lietas izskatīšanai bez viņas 
klātbūtnes un mutiski informējis, ka  faktiski  [dzēsts] nedzīvo adresē, kas norādīta 
kā viņas deklarētā dzīvesvietas adrese. 
Konstatēts, ka ieraksti Zemesgrāmatā liecina par to, ka  2016.gada  25.februārī 
[dzēsts] uz dzīvokļa īpašumu “Lielvārdes šoseja 10-8”  nostiprinātas īpašuma 
tiesības, pamatojoties uz 2009.gada 20.februārī noslēgto Pirkuma līgumu.  [dzēsts] 
deklarētā dzīvesvieta adresē: [dzēsts] 
PMLP Iedzīvotāju reģistra datu bāzē reģistrēta    2014.gada 26.jūnijā elektroniski  
tīmekļa vietnē www.latvija.lv, norādot  tiesisko pamatu  - radniecība ar   [dzēsts]. 

 Pašvaldība   PMLP Iedzīvotāju reģistra datu bāzē nav ieguvusi apstiprinošas 
ziņas par  [dzēsts]un  [dzēsts]savstarpējo radniecību. 2018.gada 25.janvārī  [dzēsts] 
uz deklarētās dzīvesvietas adresi nosūtīta vēstule ar informāciju, ka   [dzēsts] 
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iesniegumu plānots izskatīt sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 
š.g. 21.februārī, sēdes sākums pl.16.00 un novada domes sēdē š.g. 28.februārī, 
sēdes sākums pl.15.00, un aicinājumu piedalīties sēdēs un sniegt paskaidrojumus, 
kā arī,  ja tādi ir,  uzrādīt un iesniegt Mālpils novada domei dokumentu kopijas, kas 
apliecina tiesisko pamatu deklarētās dzīvesvietas reģistrēšanai adresē: 
[dzēsts]Nosūtītā vēstule   nav  saņemta atpakaļ. [dzēsts] ar pašvaldību nav 
sazinājusies. 
Mālpils novada pašvaldības policijas inspektoram  [dzēsts][dzēsts] apstiprinājis , ka 
vēstuli  [dzēsts] saņēmusi, tā kā ik pa laikam savā deklarētajā dzīvesvietā ierodas, 
bet faktiski dzīvo Siguldā .  

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta –ziņu par 
deklarēto dzīvesvietu anulēšana-  1.punkta   pirmo daļu  ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu iestāde anulē, ja dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, 
vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, 
deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas. 

 

Dome, balsojot ar 8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 
Ņemot vērā  [dzēsts] iesniegumu un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas  
likuma 12.panta 1.punkta pirmo daļu, nolēma: 
Anulēt ziņas par   [dzēsts], deklarēto dzīvesvietu adresē: [dzēsts] 
 

 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad 
tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu- septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

 

Lēmumu 30 dienu laikā var pārsūdzēt   Administratīvajā rajona tiesā, Rīgā, Antonijas 
ielā 6. 

 

 
2/6.  

Par biedrības “Notici sev” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 08.02.2018. saņemts Invalīdu un viņu 

atbalstītāju biedrības “Notici sev!” (turpmāk – Biedrība), reģistrācijas Nr. 
50008100001, juridiskā adrese: Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils novads, 
iesniegums ar lūgumu reģistrēt Biedrības struktūrvienību ““Notici sev!” Centrs” 
Domei piederošajā īpašumā – Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, par ko 
29.01.2018. noslēgts Telpu patapinājuma līgums uz 10 gadiem. Iesniegumā 
norādīts, ka Biedrība tuvākajā laikā plāno uzsākt saimniecisko darbību. 
Iesniegumam pievienots struktūrvienības nolikuma projekts. 

 Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr. 537 “Noteikumi par 
nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts 
ieņēmumu dienestā” 18.3.punkts nosaka, ka, reģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā 
nodokļu maksātāja struktūrvienību, galvenais uzņēmums (arī fiziskās personas, kas 
veic saimniecisko darbību), uzrādot iesniedzēja (pilnvarotās personas) personu 
apliecinošu dokumentu un pilnvarojumu iesniegt dokumentus, papildus iesniedz 
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nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu 
struktūrvienības reģistrēšanai tam piederošajā nekustamajā īpašumā, izņemot 
gadījumu, ja struktūrvienības telpas ir reģistrētāja īpašumā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 6.punktu un Ministru kabineta 22.09.2015. noteikumu Nr. 537 
“Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju 
Valsts ieņēmumu dienestā” 18.3.punktu, 

  
Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 

 
Piekrist, ka Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!”, reģistrācijas Nr. 

50008100001, juridiskā adrese: Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils novads, reģistrē 
savu struktūrvienību ““Notici sev!” Centrs” Mālpils novada pašvaldībai piederošajā 
ēkā, adrese: Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV 2152 (kadastra apzīmējums 
8074 003 0628 001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/7.  
Par grozījumu veikšanu Mālpils novada vidusskolas Nolikumā. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē 22.01.2018. reģistrēts Mālpils novada vidusskolas 
direktores Jeļenas Caunes iesniegums Nr.1-8/12 (reģ.Nr.18/158-s) par grozījumiem 
Mālpils novada vidusskolas nolikumā un šo grozījumu 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 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt sekojošus grozījumus Mālpils novada vidusskolas nolikumā: 
1.1.Grozīt 28.punktu un  izteikt to šādā redakcijā:  

“28. Saskaņā ar direktora rīkojumu, mācību gada laikā izglītojamie var 

doties mācību ekskursijās, piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, 

sporta pasākumos, konkursos, projektos un citos ar mācību un 

audzināšanas procesu saistītos pasākumos, izmantojot šiem mērķiem 

līdz 15 mācību dienām 1.-9.klasē un līdz 5 mācību dienām 10-

12.klasē.” 

 

1.2. Grozīt 29.punktu un  izteikt to šādā redakcijā: 
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“29. Projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādes laiku apstiprina ar 

direktora rīkojumu. Projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādi un 

aizstāvēšanu nosaka “Mālpils novada vidusskolas kārtība par projektu 

darbu izstrādi” un “Mālpils novada vidusskolas kārtība par zinātniski 

pētniecisko darbu izstrādi.” 

 

 
 

2/8.  
Par akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumu ieviešanas saskaņošanu. 

Ziņo S. Strausa 
 

Mālpils novada domē 19.02.2018. reģistrēts Mālpils novada vidusskolas 
direktores Jeļenas Caunes iesniegums Nr.1-8/34 (reģ.Nr.18/302-s), kurā lūgts 
saskaņot Mālpils novada vidusskolas akreditācijas ekspertu komisijas 26.02.2015. 
ziņojumā norādīto ieteikumu  ieviešanu. Iesniegumam pievienota informācija par 
akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu (rekomendāciju) 
ieviešanu uz 2018.gada 1.februāri. 
 Pamatojoties 20.12.2016.Ministru kabineta noteikumu Nr. 831 “Kārtība, kādā 

akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā 
noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē 
valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu 
vadītāju profesionālo darbību”, 20.punktu,:  

 
 

 
Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 

Saskaņot Mālpils novada vidusskolas sniegto informāciju par akreditācijas ekspertu 
komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu (rekomendāciju) ieviešanu uz 2018.gada 1. 
februāri (pielikumā). 

 
 
 

 
2/9.  

Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas mūzikas instrumentu nomas maksas 
apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 Mālpils novada domē saņemts Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora 
J. Vītuma iesniegums, kurā lūdz apstiprināt mūzikas instrumentu nomas maksu. 
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta 4.punktu un 21. 
panta  14. punkta g. apakšpunktu :  

 
Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt mūzikas instrumentu nomas maksas cenrādi saskaņā ar pielikumu; 

https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
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2.  Apstiprināt tipveida Mūzikas instrumenta nomas līgumu; 
3.  Publicēt mūzikas instrumentu nomas maksas cenrādi Mālpils novada     
     pašvaldības mājaslapā. 

 
 
 

2/10.  
Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas akreditācijas iesnieguma,  izglītības 

iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas iesnieguma un  
pašnovērtējuma ziņojuma saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Mālpils novada domē 20. 02.2018. saņemts Mālpils Mūzikas un mākslas 

skolas direktora Jura Vītuma iesniegums (reģ. Nr. 3-18/18/310-S) par akreditācijas 
iesnieguma, izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas 
iesnieguma un pašnovērtējuma ziņojuma saskaņošanu. 
 Pamatojoties uz 20.12.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 831 “Kārtība, 
kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā 
noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē 
valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu 
vadītāju profesionālo darbību” 4.punktu,  
Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 
 

 
1. Saskaņot Mālpils Mālpils Mūzikas un mākslas skolas akreditācijas 

iesniegumu (pielikumā). 
2. Saskaņot Mālpils Mālpils Mūzikas un mākslas skolas izglītības iestādes 

vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas iesniegumu (pielikumā). 
3. Saskaņot Mālpils Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma 

ziņojumu (pielikumā). 
 
 
 
 

2/11.  
Par izmaiņām Mālpils internātpamatskolas tarifikācijā. 

Ziņo: S. Strausa 
Mālpils novada domē 06.02.2018. reģistrēts Mālpils internātpamatskolas 

direktores Frančeskas Ģēveles iesniegums (reģ.Nr.18/233-s), ar lūgumu palielināt 
darba slodzi un darba samaksu, sakarā ar to, ka no 22.01.2018. izveidojusies 
direktora vietnieka izglītības jomā vakance.  Atbilstoši 05.07.2016. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās 
vidējās izglītības iestādēs” un 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” regulējumam, Mālpils internātpamatskola, 
sastādot tarifikācijas sarakstu uz 01.09.2017., paredzēja  0,762 direktora darba 
slodzi, lai nodrošinātu arī divus direktora vietniekus ar 0,187 darba slodzi katram. 
Direktora algas likme tarificēta atbilstoši valstī noteiktajai zemākajai darba algas 
likmei par izglītojamo skaitu izglītības iestādē (līdz 100 izglītojamiem), tas ir 900 
EUR par pilnu slodzi. Saskaņā ar 27.09.2017. domes sēdes lēmumu Nr.12/15 
apstiprināto Mālpils internātpamatskolas direktora tarifikācijas sarakstu, atbilstoši 

https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums


11 
 

0,762 darba slodzei  un zemākajai darba algas likmei, Mālpils internātpamatskolas 
direktores alga ir 685,80 EUR mēnesī.  

 Tā kā no 22.01.2018. ir izveidojusies direktora vietnieka vakance atbilstoši 
0,187 darba slodzei, tad ir iespēja šo vakantā amata darba samaksu izmantot, 
palielinot direktores darba slodzi uz 0,93 likmēm un nosakot mēneša darba algu 
837,00 EUR mēnesī. Pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta 
noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu, 

 
Dome, balsojot ar  2 (astoņām) balsīm “par”, (D. Pudelis, J. Ņikitina), 6 (sešām) 
balsīm “pret” (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, A. Aigars, J. 
Paulovičs), NOLEMJ: 
 
Nesaskaņot Mālpils internātpamatskolas direktora pārtarifikācijas sarakstu. 
 

 
 

2/12.  
Par Mālpils internātpamatskolas slēgšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: F. Ģēvelei, A. Lielmežam 

Mālpils novada dome izskatot iesniegto lēmuma projektu par Mālpils   
Internātpamatskolas likvidāciju un izvērtējot situāciju Mālpils Internātpamatskolā 
konstatē: 

 
[1]  2016.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 477 „Speciālās izglītības 

iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības 
klašu (grupu) finansēšanas kārtība” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka no valsts 
budžeta finansē pašvaldību padotībā esošo internātskolu uzturēšanas 
izdevumus, pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas. Minēto noteikumu 1.pielikumā noteikts, ka uzturēšanas 
izdevumu normatīvs (gadā) vienas internātskolas izglītojamam, kas saņem 
internāta pakalpojumus sastāda 3 158.77 euro, attiecīgi mēnesī- 263.23 euro. 

 
[2] 2017.gada 19.decembrī Ministru kabinets pieņem noteikumus Nr. 792 

„Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu 
uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem 
izglītojamiem”. Noteikumu 1.punkts nosaka, ka pašvaldībām aprēķina un 
piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par 
internātskolā uzņemtiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības 
palikuši bērni, kā arī izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.    
Minēto noteikumu 3.3.punkts nosaka, ka mērķdotāciju pašvaldībām aprēķina, 
nosakot bāreņu un maznodrošināto izglītojamo skaita īpatsvaru pret kopējo 
internātskolā uzņemto izglītojamo skaitu, gadījumā,  ja īpatsvars ir virs 75 
procentiem līdz 90 procentiem, mērķdotācija vienam mēnesim par vienu 
bāreni un maznodrošināto izglītojamo ir 196,91 euro mēnesī. 

 
[3] No citētajām tiesību normām izriet, ka valsts mērķdotācija Mālpils 

Internātpamatskolas uzturēšanas izdevumu segšanai tiek piešķirta tikai daļēji. 
Proti, 2016.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 477 „Speciālās 
izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās 
izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” noteiktā normatīva vietā- 
263.23 euro mēnesī par vienu izglītojamo, faktiski tiek piešķirts 196.92 euro 
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mēnesī un tikai par izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības 
palikuši bērni, kā arī izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.    
Tādejādi mērķdotācijas apmērs no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 
31.augustam sastāda 119 721 euro. Savukārt Mālpils Internātpamatskolas 
plānotie faktiskie uzturēšanas izdevumi šim pašam laika posmam sastāda 
193 615 euro 

 
[4] 2018.gada 1.janvārī spēkā stājas Grozījumi izglītības likumā, ar kuriem 

Izglītības likuma pārejas noteikumi tiek papildināti ar jaunu 61.punktu, kurš 
nosaka, ka jaunu internātskolu dibināšana no 2018.gada 1.janvāra nav 
atļauta. Internātpamatskolas, kas nodibinātas līdz minētajam datumam, valsts 
turpina līdzfinansēt līdz 2018.gada 31.decembrim. 

 
[5] Mālpils Internātpamatskolā vērojams būtisks izglītojamo skaita 

samazinājums, proti: 
- 2017.gada 1.septembrī mācības Internātpamatskolā uzsāka 87 izglītojamie 

(pirmsskolas izglītības programmās 6 izglītojamie, pamatizglītības 
programmās 72 izglītojamie, profesionālās pamatizglītības programmas 
3.kursā 9 izglītojamie, profesionālās pamatizglītības programmas 1. un 
2.kursu ar audzēkņiem nokomplektēt neizdevās); 

- 2018.gada 1.janvārī  mācības Internātpamatskolā turpināja vairs 76 izglītojamie 
(pirmsskolas izglītības programmās 4 izglītojamie, pamatizglītības 
programmās 63 izglītojamie un profesionālās pamatizglītības programmas 
3.kursā 9 izglītojamie); 

- savukārt 2018.gada 13.februārī mācības Internātpamatskolā turpināja tikai 66 
izglītojamie (pirmsskolas izglītības programmās 5 izglītojamie, pamatizglītības 
programmās 52 izglītojamie un profesionālās pamatizglītības programmas 
3.kursā 9 izglītojamie); 

- 2018.gada maijā izglītības iestādi pabeigs 19 izglītojamie ( 10 pamatizglītības 
programmas 9.klases skolēni un 9 profesionālās pamatizglītības programmas 
3.kursa audzēkņi); 

-  Tādejādi uz 2018.gada 1.jūniju potenciālais atlikušo audzēkņu skaits sastādīs 
47.  

 
[6] Pie šāda atlikušo izglītojamo skaita pastāv reāls risks, ka ar valsts piešķirto 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai nepietiks, lai varētu apmaksāt visas 
izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamās pedagoģiskās likmes. 

 
Ievērojot to, ka valsts paredzamā nākotnē pārtrauks finansēt pašvaldību dibināto 
internātskolu daļējos uzturēšanas izdevumus, kā  arī to, ka  2019.gada 1.augustā 
stāsies spēkā Grozījumi Izglītības likumā, kuri paredzēs svītrot no Izglītības likuma 
tādu izglītības iestāžu veidu kā internātskolas un, ka Mālpils Internātpamatskolā ir 
kritiski zems audzēkņu skaits,  lai nodrošinātu Mālpils novada pašvaldības finanšu 
līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un izveidotu optimālu un kvalitatīvu 
izglītības sistēmu Mālpils  novadā, pieņemams lēmums par Mālpils 
Internātpamatskolas likvidāciju. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, ar kuru 
noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 
21.panta 8.punktu, ar kuru noteikts, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un 
likvidēt pašvaldības iestādes, „Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 1.punktu, ar 
kuru ir noteikts, ka novada pašvaldība saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, 
dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes, tai skaitā internātskolas, 
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23.panta 2.daļu, ar kuru noteikts, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, 
reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai 
attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju,  Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 15 panta ceturtās daļas 3.punktu un 30.panta otro daļu,  
 
Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 

 
 
1. Likvidēt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādi Mālpils 

Internātpamatskolu (reģistrācijas Nr. 90000453848, juridiskā adrese: Pils 
iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152). 

 
2. Mālpils Internātpamatskolas likvidāciju uzsākt ar 2018.gada 1.martu un 

pabeigt līdz 2018.gada 1.septembrim. 
 
3. Saskaņot Mālpils Internātpamatskolas likvidāciju ar Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministriju, uzdot Mālpils novada domes speciālistei 
izglītības jautājumos A. Sārnai lēmumu par  Mālpils Internātpamatskolas 
likvidāciju nosūtīt saskaņošanai LR Izglītības un zinātnes ministrijai. 

 
4.Noteikt, ka Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādes Mālpils 

Internātpamatskolas tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības 
un arhīva pārņēmēja ir Mālpils novada dome. 

 
5. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram izveidot Mālpils 

Internātpamatskolas likvidācijas komisiju. Likvidācijas komisijai nodrošināt 
Mālpils Internātpamatskolas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, 
slēguma bilances sastādīšanu, mantas vērtības un saistību apjoma 
noteikšanu, kā arī nodrošināt mantas, finanšu līdzekļu, saistību, lietvedības 
un arhīva nodošanu Mālpils novada domei. 

 
6. Uzdot Mālpils novada domes speciālistei izglītības jautājumos A.Sārnai 

sagatavot nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos Izglītības kvalitātes 
valsts dienestā, lai dzēstu Mālpils Internātpamatskolu no izglītības iestāžu 
reģistra. 

 
7. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram A. Bukovskim pēc šī lēmuma 

stāšanās spēkā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt 
par   Mālpils Internātpamatskolas likvidāciju tās direktoru. 

 
8. Uzdot   Mālpils Internātpamatskolas direktoram  normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt par iestādes likvidāciju tā pakļautībā 
esošos Mālpils Internātpamatskolas pedagogus un tehniskos darbiniekus. 

 
9. Uzdot   Mālpils Internātpamatskolas direktoram ne vēlāk kā līdz 2018.gada 

1.jūnijam informēt izglītojamo vecākus par Mālpils Internātpamatskolas 
likvidāciju un par izglītības iespējām izglītības iestādēs, kurās ir internāti. 

 
10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram  

A. Bukovskim. 
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2/13  
Par Mālpils novada jaunatnes politikas rīcības virzienu un uzdevumu 2019.-

2025. gadam” pieņemšanu zināšanai. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē saņemts jaunatnes lietu speciālistes Antras Austriņas 
Seņkānes iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu “Par Mālpils novada jaunatnes 
politikas rīcības virzieniem un uzdevumiem 2019.-2025. gadam” projekta “Jauniešu 
līdzdalība Mālpilī” ietvaros. 
 
Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 

 
Pieņemt zināšanai Mālpils novada jaunatnes politikas rīcības virzienus un 
uzdevumus 2019.-2025.gadam esošajā redakcijā (pielikumā). 
 

 
 
 

2/14. 
Par finansiāla atbalsta sniegšanu hokeja klubam “Mālpils”. 

Ziņo: S. Strausa 
Mālpils novada domē 2018. gada 15. janvārī saņemts  [dzēsts] iesniegums par 

finansiāla atbalsta sniegšanu hokeja komandām. Hokeja komanda “Mālpils” tika 
izveidota 2011. gadā ar nodomu ap sevi pulcēt Rīgā dzīvojošus mālpiliešus ar vēlmi 
piedalīties hokeja turnīrā. Komanda ar atzīstamām sekmēm piedalās amatieru 
hokeja turnīros. Augstākais sasniegums ir Entuziastu hokeja līgā izcīnītais kauss kā 
labākajai komandai R2 divīzijas izslēgšanas spēļu sērijā 2013./2014. gada sezonā. 
Šobrīd Mālpils komandas sastāva treniņprocesā piedalās 5 mālpilieši, bet līgas 
spēlēs divi.  

Hokeja komanda “Mālpils” ir ieguvusi popularitāti amatieru hokejā  un spēj to 
parādīt laukumā, tā ir bijusi laba reklāma Mālpils novadam. Līgas vadība un citas 
komandas vienmēr ir apsveikušas komandas vēlmi pārstāvēt noteiktu apdzīvotu 
vietu.  

 
Hokeja komanda atrodas tiešā biedrības “Mālpils sporta klubs” paspārnē, lai 

būtu iespējams slēgt līgumu ar ledus halli par ledus laukuma izmantošanu, taču ar 
noteikumu, ka komanda pati sedz visas izmaksas. 
Hokeja komanda Mālpils lūdz domes atbalstu ledus laukuma īres izmaksu segšanai 
viena kalendārā mēneša ietvaros, kas ir 1000 EUR. Vienas ledus stundas izmaksas 
ir 200 EUR. 
Atbalstu ir iespējams saņemt, pārskaitot līdzekļus uz biedrības “Mālpils sporta klubs” 
kontu. 

   
Dome, balsojot ar 3 (trīs)  balsīm “par” (A. Lielmežs, L. Amerika, A. Aigars), 3 (trīs) 
balsīm “atturas” (J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina),deputātiem S. Strausai, V. 
Mihelsonam, balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 
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1. Ņemot vērā balsojuma rezultātu, lēmums par finansiālu atbalstu hokeja 

komandai “Mālpils” netiek pieņemts. 
 

Dome, balsojot ar 6 (sešām)  balsīm “par” (A. Lielmežs, L. Amerika, A. Aigars, D. 
Pudelis, J. Paulovičs, J. Ņikitina), deputātiem S. Strausai, V. Mihelsonam balsojumā 
nepiedaloties, NOLEMJ: 

 
 
1. Piešķirt finansiālu atbalstu ledus laukuma īres izmaksu segšanai Hokeja 

komandai “Mālpils vilki” –  400 EUR apmērā. 
2. Naudas līdzekļus piešķirt no Atbalsta fonda finansējuma, pārskaitot uz 

biedrības “Mālpils sporta klubs” kontu. 
3.  Biedrībai iesniegt atskaiti par piešķirtajiem līdzekļiem līdz š.g. 1. jūnijam. 

 
 

 
 

 
 
 
 

2/15. 
Par telpu nomas maksas samazināšanu Mālpils kultūras centrā Pierīgas 

izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajām reģionālajām skatēm un 
konkursiem. 

Ziņo: S. Strausa 
Mālpils novada domē 13.02.2018. saņemts Pierīgas izglītības, kultūras un 

sporta pārvaldes  iesniegums ar lūgumu   par 50%  samazināt telpu nomas maksu 
Mālpils kultūras centrā Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
organizētajām reģionālajām skatēm un konkursiem. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 14.punkta b) 
apakšpunktu, 
  
Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 
 
1. Samazināt Mālpils kultūras centra telpu nomas maksājumus par 50%  Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  2018.gadā rīkotajiem sekojošiem 
pasākumiem: 

1.1 Pierīgas mūsdienu deju autoru radošais konkurss (I kārta), Pierīgas 
mūsdienu deju atklātais konkurss “Pierīgas kauss 2018” – 16.02.2018. 

1.2. Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu skate – 
02.04.2018. 

1.3.Pierīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate – 20.04.2018. 
1.4. Pierīgas pašvaldību amatierteātru skate “Gada izrāde 2018” I kārta – 

.12.2018.(datums tiks precizēts). 
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2/16. 
Par pārstāvja deleģēšanu Sociālās aprūpes padomei. 

Ziņo: S. Strausa 
Mālpils novada dome ir saņēmusi p/a “Mālpils sociālais dienests” iesniegumu ar 

lūgumu deleģēt Mālpils novada domes pārstāvi Mālpils sociālās aprūpes centra 
Sociālās aprūpes padomei.. 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 30.pants nosaka, ka institūcijas 
vadītājs izveido sociālās aprūpes padomi, kuras sastāvā ietilpst ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā dzīvojošās personas, to radinieki, 
institūcijas darbinieki un vietējās pašvaldības pārstāvji.  Sociālās aprūpes padome 
tiek izveidota, lai sekmētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijās dzīvojošo personu tiesību ievērošanu. 

 
Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 
 
Virzīt Mālpils sociālā aprūpes centra Sociālās aprūpes padomei deputāti Leontinu 
Ameriku 

 
 

 
2/17. 

Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa statusa maiņu. 

Ziņo: S. Strausa 
Mālpils novada dome ir saņēmusi p/a “Mālpils sociālais dienests” iesniegumu par 
dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības piederošajam dzīvoklim Nr.11 
Dārza ielā 4, Mālpilī, un izīrēt dienesta dzīvokli p/a “Mālpils sociālais dienests” 
sociālajai darbiniecei. 
Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 26.pants nosaka, ka valsts vai pašvaldības 
dienesta dzīvokļa īres līgumu uz termiņu, ne ilgāku par trim gadiem, noslēdz 
dienesta dzīvokļa izīrētājs ar personu, kurai uz darba vai mācību laiku nodod 
lietošanā dienesta dzīvokli. 

 
Ja darba devējs un valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa izīrētājs nav 

viena un tā pati persona, dienesta dzīvokļa īres līgumu noslēdz ar darba devēja 
piekrišanu. 

 
Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 

  
1) noteikt  Mālpils novada pašvaldības dzīvoklim nr.11 Dārza ielā 4, Mālpilī, 

Mālpils novadā dienesta dzīvokļa statusu; 
2) nodot dienesta dzīvokli nr.11 Dārza ielā 4, Mālpilī, Mālpils novadā p/a 

“Mālpils sociālais dienests” pārraudzībā; 
3) sagatavot dienesta dzīvokļu izīrēšanas kārtības un lietošanas noteikumus; 
4) kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram 
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2/18. 
Par balvas piešķiršanu pensionāru padomes priekšsēdētājai. 

Ziņo: S. Strausa 
Mālpils novada domē 16.02.2018.g. saņemts  [dzēsts] iesniegums par atzinības   

izteikšanu  [dzēsts] sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju. [dzēsts] Mālpilī dzīvo no 
1976.gada. Strādājusi kolhozā Sidgunda par agronomi un par arodbiedrības 
priekšsēdētāju. No 2001.g. līdz 2005.gadam bijusi Mālpils pagasta padomes 
priekšsēdētāja. Vēlāk izveidojusi savu zemnieku saimniecību. Vienmēr strādājusi 
pēc labākās sirdsapziņas. Arī tagad ilgus gadus ir pensionāru padomes 
priekšsēdētāja un senioru ansambļa Sidgundietes vecākā. Joprojām ļoti aktīva un 
darbīga. Sakarā ar to, ka šā gada 17.martā  [dzēsts] paliek 80 gadi, vēlams būtu 
izteikt pateicību par ieguldījumu Mālpils novada dzīvē ar atzinības rakstu. 

 
Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 
Sakarā ar 80 gadu jubileju un ieguldījumu Mālpils novadā  [dzēsts] izteikt pateicību   
ar novada Atzinības rakstu un ziediem.       
 
 
 
 
 

2/19. 
Par 2018. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam novadam” 

noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa „Mēs savam novadam” mērķis 

ir veicināt Mālpils pašvaldības iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot 
vietējo dzīves kvalitāti saskaņā ar Mālpils novada Attīstības programmas (2012–
2018) nostādnēm.  
Pieejamais finansējums iepriekšējā 2017. gadā bija 5000 EUR 

 2017. gadā apstiprināti 5 projektu iesniegumi par 2883,EUR apmērā, noslēgti 4 
līgumi.  1.projekts netika īstenots. 
Īstenoto projektu faktiskās izmaksas 1371,20 EUR jeb nepilni 30% no  konkursa 
posmā pieejamā finansējuma. Pilnīgi visi īstenotie projekti neizlietoja visu plānoto 
finansējumu. 

                 
Lai turpinātu uzsākto darbu, šī gada novada domes budžetā ir paredzēti līdzekļi 6 
000 EUR apmērā iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa „Mēs savam novadam” 
finansēšanai, paredzot vienam projektam finansiālu atbalstu līdz 700 EUR.  Lai 
turpinātu konkursu, izvērtētu nākamos projektu pieteikumus un projektu grupu 
paveikto, ir nepieciešams: 

1) apstiprināt 2018. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam 
novadam” noteikumus un pieteikuma veidlapu, 

2) izveidot un apstiprināt konkursa žūriju. 
 

Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 



18 
 

 
 

1. Apstiprināt 2018. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam 
novadam” noteikumus un pieteikuma veidlapu (skatīt pielikumā). 

2. Izveidot konkursa žūriju sekojošā sastāvā: 
 2.1. Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors, 
 2.2. Leontīna Amerika, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas  

priekšsēdētāja, 
 2.3. Māra Ārente, Mālpils kultūras centra izstāžu kuratore 
 2.4. Edīte Priekule, Mālpils kultūras centra direktore. 
 2.5. Jānis Paulovičs, Mālpils novada domes deputāts. 

 
 

2/20. 
Par biedrības “Tautsaimnieks” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Mālpils novada domē saņemta biedrības “Tautsaimnieks” vēstule ar lūgumu 

finansiāli atbalstīt  informatīvo kampaņu, kurā biedrība skaidros  iedzīvotājiem  par 
reālo nodokļu apmēru, tā izlietojumu un nepieciešamību pieprasīt no Valsts 
kvalitatīvus pakalpojumus. Informatīvās kampaņas kopējais budžets sastāda 72 000 
eiro (bez PVN). Biedrība “Tautsaimnieks”  lūdz  piešķirt 250 eiro informatīvajai 
kampaņai.  

   

Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 
Nepiešķirt finansējumu 250 eiro apmērā biedrības “Tautsaimnieks” rīkotajai 
kampaņai. 
 

 
 

2/21. 
Par izlīguma noslēgšanu Civillietā. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada dome (turpmāk tekstā – Dome) 2018.gada 21.februārī saņēma 
[dzēsts] pilnvarotās pārstāves zvērinātas advokātes  [dzēsts] iesniegumu „Par 
izlīguma noslēgšanu civillietā Nr. C30489415”. Iesniegumā  [dzēsts] pilnvarotā 
pārstāve piedāvā noslēgt izlīgumu civillietā saistībā ar  [dzēsts] prasību pret Domi 
par vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā un atlīdzības par 
darba piespiedu kavējumu piedziņu. Izlīguma projektā tiek piedāvāts izbeigt 
tiesvedību civillietā, Domei samaksājot  [dzēsts] atlīdzību par piespiedu darba 
kavējumu 4000.00 EUR apmērā un tiesāšanās izdevumus (atlīdzību par juridiskās 
palīdzības sniegšanu) 1000.00 EUR apmērā. 
Izvērtējot iesniegumā minēto Dome konstatē, ka  Rīgas rajona tiesa 2017.gada 
26.septembrī noraidīja  [dzēsts] prasību pret  Domi  par 2017.gada 28.aprīļa 
Vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas 
piedziņu. Par minēto spriedumu  [dzēsts] iesniegusi apelācijas sūdzību. 

Savukārt 2017.gada 30.augustā Dome pieņem lēmumu Nr.11 „Par Mālpils 
profesionālās vidusskolas likvidāciju”, šo Domes lēmumu Izglītības un zinātnes 
ministrija saskaņo 2017.gada 31.oktobrī (vēstule Nr. 01-14e/4483), 2017.gada 
5.decembrī ar lēmumu Nr. 2-26/701 Izglītības kvalitātes valsts dienests svītro 
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Mālpils Profesionālo vidusskolu no izglītības iestāžu reģistra un atzīst par spēku 
zaudējušu tās 2009.gada 30.septembra izglītības iestādes reģistrācijas apliecību 
(skat.pielikumā). 
Patreiz civillieta  [dzēsts] prasībā pret Domi atrodas apelācijas instances tiesā – 
Rīgas apgabaltiesā. 
Dome uzskata, ka nekad nav veikusi tādas darbības, kuras būtu tulkojamas kā 
„spiediens” pret  [dzēsts] ar mērķi piespiest  [dzēsts] parakstīt vienošanos par darba 
līguma grozījumiem daļā ar kuru  [dzēsts] pārtrauktu pildīt Mālpils profesionālās 
vidusskolas direktores amatu. Domes ieskatā, parakstot 2017.gada 28.aprīļa 
Vienošanos Nr.2/2017 par izmaiņām 2009.gada 1.septembra Darba līguma Nr. 
30/09 nosacījumos puses (gan Dome, gan  [dzēsts] 
) brīvi, bez viltus, maldības vai spaidiem pauda gribu noslēgt tāda veida darījumu.  
Ievērojot teikto Dome uzskata, ka nav pamata noslēgt izlīgumu ar  [dzēsts]. 

Vadoties no iepriekš teiktā un likuma Par pašvaldībām 21.panta,  
 
Dome, balsojot ar 8 (astoņām) balsīm “par” (S.Strausa, V.Mihelsons, L.Amerika, 
J.Paulovičs, A.Lielmežs, A.Aigars, J.Ņikitina, D.Pudelis),  NOLEMJ: 

 
Neslēgt izlīgumu civillietā Nr. C33496217 (CA-4166-17/5), [dzēsts] prasībā pret 

Mālpils novada domi, par vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu 
darbā un atlīdzības par darba piespiedu kavējumu piedziņu 
 

2/22. 
Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 

Ziņo: S. Strausa 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, 

kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās 
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”,  

 
Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes: 
1. Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte” (pielikumā); 
2. Mālpils novada vidusskolai (pielikumā); 
3. Mālpils novada vidusskolas neklātienes nodaļai (pielikumā). 
 

2/23. 
Par darba grupas izveidi. 

Ziņo: S. Strausa 
Mālpils novada domē 28.02.2018. (reģ. nr. 18/349-s) saņemts deputātu D. 

Pudeļa un J. Ņikitinas iesniegums par nepieciešamību izveidot darba grupu Mālpils 
novada domes tīmekļa vietnes www.malpils.lv uzlabojumu veikšanai. 

 
Dome, balsojot ar  8 (astoņām) balsīm “par”, (S. Strausa, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
L. Amerika, A. Aigars, J. Paulovičs, D. Pudelis, J. Ņikitina), NOLEMJ: 
 
Izveidot darba grupu Mālpils novada domes tīmekļa vietnes www.malpils.lv 
uzlabojumu veikšanai sekojošā sastāvā: 

1. Agris Bukovskis - Mālpils novada domes izpilddirektoru; 
2. Iveta Krieviņa - Mālpils novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste; 
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3. Salvis Krieviņš - Mālpils novada domes datorsistēmu administrators; 
4. Esmeralda Tāle - Mālpils novada domes informatīvā izdevuma “Mālpils 

vēstis” pārstāve; 
5. Ineta Broka - Mālpils novada attīstības jautājumos atbildīgo darbinieku; 
6. Mālpils novada kultūras dzīves organizatoru; 
7. Līdz diviem Mālpils jauniešiem; 
8. Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pārstāvis; 
9. Jūliju Ņikitinu - Mālpils novada domes deputāte; 
10. Daini Pudeli -  Mālpils novada domes deputāts; 
11. Citus, ar šo informācijas resursa darbību saistītus pārstāvjus no novada 

domes darbinieku un iedzīvotāju puses. 
 

 
Sēdes vadītājs:  
Domes priekšsēdētāja      S. Strausa 
 
 
07.03.2018. 
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