MĀLPILS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000048398
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālrunis 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Mālpilī, Mālpils novadā
2019.gada 25.septembrī

Nr.10

Sēdi atklāj: plkst.16:00
Sēdi slēdz: plkst.17:00
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
1. Par zemes dalīšanu/apvienošanu.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3. Par pašvaldības ceļa likvidēšanu.
4. Par traktortehnikas iegādi pašvaldības Sia “Norma K” vajadzībām.
5. Par biedrības juridiskās adreses reģistrēšanu.
6. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos.
7. Par bāriņtiesas priekšsēdētājas un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu.
8. Par biedrības “Dzelzs Ērglis” iesnieguma izskatīšanu.
9. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
10. Par projekta pieteikumu “Aktīvās atpūtas zonas izveide un apgaismojuma
ierīkošana Mālpils parka teritorijā”.
11. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem .
12. Par noteikumu „Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība sadala valsts piešķirto
mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu.
13. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un apstiprināšanu.
14. Par interešu izglītības programmu saskaņošanu.
15. Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu
2019.gadam”” apstiprināšanu.
16. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S.Strausai.
Sēdes vadītāja ierosina papildināt
jautājumiem.

izsludināto

darba

kārtību

ar

2(diviem)

Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
Papildināt izsludināto darba kārtību ar diviem jautājumiem:
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17. Par Mālpils novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības
grupas izveidošanu.
18. Par dalības maksas apstiprināšanu.
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Dinka
Sēdē piedalās:
Deputāti – L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa, J.Paulovičs, V.Mihelsons
Nav ieradušies: T.Stašāns (personīga iemesla dēļ), A.Lielmežs (slimības dēļ),
P.Ozoliņš (pamatdarba dēļ), J.Eizenberga (neattaisnota iemesla dēļ)
Administrācijas darbinieki – A.Bukovskis

10/1.
Par zemes dalīšanu /apvienošanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
1. Izstrādājot pārbūves projektu pašvaldībai piederošajām inženierbūvēm:
pašvaldības ielām Jaunā iela, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8074 003 0755, ar platību 0.38 ha, un Krasta iela, kura atrodas uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8074 003 0654, ar platību 0.34 ha, tiek konstatēts,
ka ielas konstruktīvo elementu, tai skaitā automašīnu stāvlaukuma, izbūvei uz
Jaunās ielas, kura nepieciešama pirmsskolas izglītības iestādes apmeklētājiem
personīgo transportlīdzekļu novietošanai, gājēju celiņa un pazemes komunikāciju
izbūvei, nepieciešama daļa no robežojošā zemes gabala, kas ir pašvaldībai piederošā
zeme ar adresi: Jaunā iela 5 A, Mālpils, Mālpils novads, ar kadastra apzīmējumu 8074
003 0283, platību 0.1280 ha, uz kuras atrodas privātpersonu īpašumā esošā
daudzdzīvokļu māja,
atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam zemes
vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas, izstrādājams zemes ierīcības
projekts.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 29.punktam, ja zemes ierīcības darbi paredzēti lineāras
inženierbūves būvniecības ieceres dokumentācijā, projektu izstrādā, neizsniedzot
Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
19.panta 2.daļu, 24.panta 2.daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmo daļu, Zemes pārvaldības likuma
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1.panta 15.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, Mālpils
novada teritorijas plānojumu 2013.- 2024.gadiem.
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1.1. Veikt pašvaldībai piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074
003 0654, platību 0.34 ha, ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0283, platību 0.1280 ha
un ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0755, platību 0.38 ha, robežu pārkārtošanu
atbilstoši būvprojekta iecerei, izstrādājot zemes ierīcības projektu.

2. Mālpils novada domes Būvvaldes 2019.gada 16.augusta sēdē Nr.24 izskatot
privātpersonu [dzēsts] un [dzēsts] 2019.gada 12.augusta
iesniegumu
(reģ.Nr.19/1003-S) par nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei
nekustamo īpašumu: “Gulbīši”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0289, platību 1.7 ha un “Avotkalns”, Mālpils novads, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0564, platību 1.7ha, robežu pārkārtošanai,
ar mērķi atdalīt no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0564 daļu ar
platību 0.07 ha un pievienot to zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0289.
Izvērtējot nekustamā īpašuma “Gulbīši”, Mālpils novads, īpašnieka [dzēsts]
priekšlikumu par pašvaldības ielas statusa atcelšanu zemes ierīcības projekta teritorijā
reģistrētajai inženierbūvei, tiek secināts, ka jautājums būtu skatāms novada domes
sēdē pieaicinot nekustamā īpašuma “Gulbīši”, Mālpils novads, īpašnieku.
Izskatot plānoto zemes ierīcības darbu risinājumu, tā atbilstību Mālpils novada
teritorijas plānojumam, uzklausot nekustamā īpašuma “Gulbīši”, Mālpils novads,
īpašnieka [dzēsts] skaidrojumu par zemes gabala plānoto izmantošanu un
plānotajiem labiekārtošanas darbiem vides sakārtošanā, Mālpils ciema iedzīvotāju un
viesu atpūtas, sporta un izklaides pasākumu norisēm piemērotas vides izveidošanā,
kā arī vienojoties par servitūta tiesības nodibināšanu par labu pašvaldībai piederošā
īpašuma “Centra ūdenskrātuve”, Mālpils novads, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0249, kas nodrošinās piekļuvi operatīvajiem dienestiem un
pašvaldības dienestiem neatliekamo apsaimniekošanas darbu veikšanai.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta 13.punktu, 21.panta
27.punktu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 11.2.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
2.1.Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei un izsniegt zemes ierīcības
projekta nosacījumus zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8074 003 0289 un
8074 003 0564 robežu pārkārtošanai.
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10/2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada domē 2019.gada 17.septembrī saņemts (reģ.Nr.19/1163-S)
apstiprināšanai, zemes ierīcības darbu veikšanai sertificētas personas Lienes
Vecgailes, sertifikāta Nr.BA 554, izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamā
īpašuma “Mežvidi”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074
005 0168, sadalei.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 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, Ministru
kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.punkta 7.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, 4.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1.Apstiprināt Lienes Vecgailes, sertifikāta Nr. BA 554, izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Mežvidi”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8074 005 0168, sadalei.
2. Zemes vienība Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 005 0647,
platību 5.0 ha, kura ir sadalītās zemes vienības paliekošā daļa, paliek nekustamā
īpašuma “Mežvidi”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 005 0168, sastāvā.
3. Zemes vienībai Nr.1 ar pirmsreģistrēto kadastra 8074 005 0647, platību 5.0
ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods-0101) 5.0 ha.
4.Jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar
pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 005 0646, platību 3 ha, un uz tā
esošajām būvēm piešķirt nosaukumu “Jaunvidi”, Mālpils novads.
5. Zemes vienībai ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu 8074 005 0646,
platību 3.0 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods-0101) – 3.0 ha.
6. Likvidēt adresi: Mežvidi, Mālpils novads.
7. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai ar
pirmsreģistrēto kadastra
apzīmējumu 8074 005 0646, platību 3.0 ha, uz tās esošajām būvēm piešķirt adresi
”Jaunvidi”, Mālpils novads.
Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu nams (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007).
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10/3.
Par pašvaldības ceļa likvidēšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Veicot izvērtējumu pašvaldībai piederošajai inženierbūvei I-50 Peldu iela,
balstoties uz Mālpils novada domes Objektu apsekošanas komisijas atzinumu un
pašvaldības īpašumu uzturētāja un apsaimniekotāja Sia “Norma K” skaidrojumu, tiek
secināts:
- inženierbūve I-50 Peldu iela atrodas pašvaldības bilancē ar bilances vērtību
687.93 EUR (uz 24.09.2019.);
- tā reģistrēta Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datos ar
kadastrālo vērtību 801.00 EUR (uz 01.01.2019.);
- iela iekļauta pašvaldības ceļu un ielu sarakstā un reģistrēta VAS “Latvijas Valsts
ceļi” reģistrā;
- iela ir sliktā tehniskā stāvoklī;
- tā atrodas uz privātpersonu zemes;
- atbilstoši Mālpils novada teritorijas plānojumam, iela plānota, lai nodrošinātu
piekļuvi sabiedriskās un daudzstāvu apbūves teritorijā no Vibrokas ielas līdz
pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam “Centra ūdenskrātuve”, Mālpils
novads;
- atbilstoši faktiskajai situācijai teritorija netiek izmantota plānošanas periodā
noteiktajiem teritorijas plānošanas un izmantošanas noteikumiem kā apbūves zemes;
- Peldu iela nenodrošina piekļuvi nevienam no zemes gabaliem, kas būtu ar
dzīvojamo māju apbūvi;
- piekļuve pašvaldības īpašumam ”Centra ūdenskrātuve”, Mālpils novads,
operatīvajiem dienestiem un tās īpašniekam apsaimniekošanai neatliekamo
pasākumu veikšanai var tikt nodrošināta slēdzot vienošanos par servitūta tiesību;
- ceļa statusa izmaiņas gadījumā gājēju piekļuve peldētavai netiks ierobežota.
Likuma Par pašvaldībām 4.pants nosaka, ka realizējot vietējo pārvaldi,
pašvaldības likumā noteiktajos ietvaros ir publisko tiesību subjekts, bet privāttiesību
jomā pašvaldībām ir juridiskās personas tiesības, savukārt 14.panta otrās daļas
3.punktā noteikti pašvaldības pienākumi racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, savukārt 15.panta 10.punkts uzliek kā
pienākumu sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kas
izriet no pašvaldībai noteiktajām autonomajām funkcijām.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 4.pantu,14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta 27.punktu, likuma Par autoceļiem 8.panta otro daļu, Ministru kabineta
noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 145.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.punktu:
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1. Likvidēt pašvaldības ielu I-50 Peldu iela.
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2. Izņemt inženierbūvi no pašvaldības bilances.
3. Dzēst būvi Valsts kadastra informācijas sistēmas datos.
4. Reģistrēt izmaiņas Mālpils novada domes ceļu un ielu sarakstā, VAS “Latvijas
Valsts ceļi”.
5. Slēgt vienošanos par servitūta tiesības nodibināšanu.

10/4.
Par traktortehnikas iegādi pašvaldības Sia “Norma K” vajadzībām
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
2019.gada 27.martā ar Mālpils novada dome sēdes lēmumu Nr.3/10 tika atļauts
pašvaldības SIA „Norma K” (turpmāk PSIA „Norma K”) iegādāties līzingā traktortehniku
ceļu dienesta vajadzībām, nepārsniedzot 50 000 EUR.
2019.gada 12.augustā PSIA „Norma K” izsludināja iepirkuma procedūru par
riteņtraktora iekrāvēja – ekskavatora iegādi saskaņā ar tehnisko specifikāciju PSIA
„Norma K” ceļu dienesta vajadzībām.
2019.gada 12.septembrī iepirkuma procedūra noslēdzās. Pēc dokumentu
pārbaudes un no pretendenta saņemtās izziņas par nodokļu parādu neesamību,
2019.gada 17.septembrī PSIA „Norma K” iepirkuma komisija nolēma slēgt līgumu par
riteņtraktora iekrāvēja – ekskavatora iegādi ar uzņēmumu Sia „INTRAC Latvija”, reģ.
nr. 40003227920. Pretendenta piedāvājums ir 81 295 EUR, PSIA “Norma K” īpašumā
esošā traktora NewHolland B115B, 2010.g., šasijas Nr.FNHB115BNAHH01420,
atpirkšanas cena 30 000 EUR, summa apmaksai par jaunā traktora iegādi 51 295
EUR (bez PVN).
Ņemot vērā iepriekš minēto, PSIA „Norma K” lūdz Mālpils novada domi palielināt
PSIA „Norma K” pamatkapitālu par 50 000 EUR riteņtraktora iekrāvēja – ekskavatora
iegādei līzingā un lūdz paredzēt sekojošu maksājumu grafiku:
1) 2.mēnesī pēc līguma noslēgšanas ar līzinga kompāniju – 1851,16 EUR;
2) 3. un 4.mēnesī – 1791,06 EUR mēnesī;
3) 30 mēnešus – 1453 EUR mēnesī;
4) pēdējā mēnesī – 976,72 EUR.
Līzinga noformēšanas, summas starpību 1295 EUR un tehnikas apdrošināšanu PSIA
„Norma K” sedz no saviem līdzekļiem.
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1. Palielināt PSIA „Norma K” pamatkapitālu par 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši
euro) riteņtraktora iekrāvēja – ekskavatora iegādei līzingā.
2.Slēgt vienošanos ar PSIA „Norma K” par pamatkapitāla palielināšanas
nosacījumiem, kurā atrunāta finanšu līdzekļu uzskaites un atspoguļošanas kārtība, kā
arī naudas atgriešanas nosacījumi, ja nenotiek pamatkapitāla palielināšana.
3. Līdzekļus pamatkapitāla palielinājumam paredzēt no pašvaldības budžeta.
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10/5.
Par biedrības juridiskās adreses reģistrēšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 12.septembrī saņemts
biedrības “Latvijas mākslas skolu skolotāju asociācija” (turpmāk – Biedrība), vienotais
reģistrācijas Nr.40008051734, juridiskā adrese: Brīvības gatve 310 – 53, LV 1006,
iesniegums ar lūgumu reģistrēt Biedrību adresē: Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils
novads, LV 2152. Iesniegumā norādīts, ka:
1) Biedrība ir sabiedriska organizācija, kas neveic saimniecisku vai komerciālu
darbību un tās iepriekšējā adrese tika reģistrēta privātā dzīvoklī;
2) Biedrības darbība notiek attālināti, tai nav nepieciešamas konkrētas telpas
savu funkciju izpildei;
3) adrese nepieciešama, lai būtu iespējami precizējumi Uzņēmumu reģistrā, kā
arī iespējamās korespondences saņemšanai;
4) Biedrības sastāvā notikusi valdes sastāva maiņa – valdes sastāvā ievēlēta
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktore Māra Ārente.
Dome konstatē, ka adresē: Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils novads, atrodas
Domei piederoša būve – Mālpils kultūras centrs (kadastra apzīmējums 8074 003 0329
002), kurā atrodas arī Mālpils mūzikas un mākslas skola.
Biedrību un nodibinājuma likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, biedrības un
nodibinājuma juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta biedrību un nodibinājumu
reģistrā. Biedrību un nodibinājumu reģistra iestādei piesakāma juridiskās adreses
maiņa.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu un Biedrību un nodibinājuma likuma 5.panta
pirmo daļu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1. Piekrist, ka biedrība “Latvijas mākslas skolu skolotāju asociācija”, vienotais
reģistrācijas Nr. 40008051734, juridiskā adrese: Brīvības gatve 310 – 53, LV 1006,
maina savu juridisko adresi un turpmāk reģistrē to adresē: Nākotnes iela 5, Mālpils,
Mālpils novads, LV 2152.

10/6.
Par izmaiņām amatu vienību sarakstos
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
1. Novada domē 16.09.2019. saņemts Bāriņtiesas priekšsēdētājas A.Višķeres
iesniegumu (reģ.19/1161-S), kurā lūgts izveidot jaunu amata vietu Bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietniece.
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Izvērtējot iestādē esošos cilvēkresursus Bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai, kā
arī lai uzlabotu un pilnveidotu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un atjaunotu
bāriņtiesas sastāvu nolikumā minētajā apjomā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1.1. Ar 2019.gada 1.oktobri izveidot Mālpils novada Bāriņtiesā jaunu amata
vienību Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece, nosakot amatam nepilnu darba laiku –
0,2 slodzes (8 stundas nedēļā) un amata algu 211 EUR (divi simts vienpadsmit euro )
mēnesī.
1.2. Grozīt Mālpils novada domes 30.01.2019. Saistošo noteikumu Nr.2 „Par
Mālpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” pielikumu Nr.14, papildinot ar
punktu Nr.5 un ar 2019.gada 1.oktobri izteikt to šādā redakcijā:
Nr.
p.
k.

5.

Amata nosaukums
Bāriņtiesas
priekšsēdētājas
vietniece

Slodze

Saimes
(apakšsaimes)
nosaukums

0,2

45.Bāriņtiesas

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

Vienādo
amatu
skaits

Noteiktā
mēnešalga
2019.gadam
EUR

III

11

1

211,00

Piezīmes

1.3. Uzdot izpilddirektoram organizēt amata apraksta izstrādi, izraudzīties
atbilstošu amata kandidātu un slēgt darba līgumu.

2. Novada domē saņemts pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests”
direktores O.Volosatovas 18.09.2019. iesniegums (reģ.Nr.19/1165-S), kurā lūgts
izdarīt izmaiņas aģentūras amatu sarakstā un izveidot jaunu amata vietu Ģimenes
asistents.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
2.1. Ar 2019.gada 1.oktobri izveidot p/a “Mālpils sociālais dienests” jaunu amata
vienību Ģimenes asistents, nosakot amatam nepilnu darba laiku - 0,5 slodzes
(20 stundas nedēļā) un darba algu 5,00 EUR (pieci euro) stundā.
2.2. Grozīt Mālpils novada domes 30.01.2019. Saistošo noteikumu Nr.2 „Par
Mālpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” Pielikumu Nr.25, papildinot ar
punktu Nr.20 un ar 2019.gada 1.oktobri izteikt to šādā redakcijā:
Nr.
p.
k.
20.

Amata nosaukums

Ģimenes asistents

Slodze

0,5

Saimes
(apakšsaimes)
nosaukums
39.Sociālais darbs

8

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

Vienādo
amatu
skaits

Noteiktā
mēnešalga
2019.gadam
EUR

IIIA

8

1

5,00EUR/h

Piezīmes

2.3. Uzdot P/A „Mālpils sociālais dienests” direktorei organizēt amata apraksta
izstrādi, izraudzīties atbilstošu amata kandidātu un slēgt darba līgumu.

3. 2019.gada 1.aprīlī novada domē ir licencēta bērnu un jauniešu interešu
izglītības programma un pieaugušo neformālās izglītības programma “Vizuāli
plastiskā māksla”, līdz ar to ir nepieciešams izdarīt izmaiņas Kultūras centra amatu
sarakstā un palielināt amata vietas Mākslas studijas vadītāja darba slodzi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
3.1. Ar 2019.gada 1.oktobri palielināt Kultūras centra amata vietas Mākslas
studijas vadītāja darba slodzi no 0,1 uz 0,2 slodze (8 stundas nedēļā) un darba algu
5,27 EUR stundā.
3.2. Grozīt Mālpils novada domes 30.01.2019. Saistošo noteikumu Nr.2 „Par
Mālpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” Pielikumu Nr.21 un ar 2019.gada
1.oktobri izteikt 27.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.
k.
27.

Amata nosaukums
Mākslas studijas
vadītāja

Slodze

Saimes
(apakšsaimes)
nosaukums

0,2

33.Radošie darbi

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

Vienādo
amatu
skaits

Noteiktā
mēnešalga
2019.gadam
EUR

IB

7

1

5,27EUR/h

Piezīmes

10/7.
Par bāriņtiesas priekšsēdētājas, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces
un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 19.augustā saņemts
bāriņtiesas priekšsēdētājas Annas Višķeres iesniegums (reģ.Nr.19/1035-S), kurā
norādīts, ka 2020.gada 29.februārī beigsies ievēlēšanas termiņš bāriņtiesas
priekšsēdētājai un trim bāriņtiesas locekļiem. A.Višķere norādījusi, ka viņa piekrīt vadīt
bāriņtiesas darbu un pildīt bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumus arī nākošos piecus
gadus. Līdzšinējie bāriņtiesas locekļi – Ērika Caune, Malda Čelnova un Anita Vīksne
– piekrīt turpināt darbu bāriņtiesas sastāvā, ko apliecina viņu iesniegumi (reģ.Nr.19/
1159;1160;1164)
Domē 16.09.2019. saņemts bāriņtiesas priekšsēdētājas Annas Višķeres
iesniegums (reģ.Nr.19/1161-S) ar lūgumu ievēlēt bāriņtiesas sastāvā bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku, kuram būtu pieredze bāriņtiesas vadīšanā, un kurš
nepieciešamības gadījumā varētu aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju, pieņemt
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vienpersoniskus lēmumus, vadīt bāriņtiesas sēdes, pārstāvēt bāriņtiesu tiesā un vadīt
bāriņtiesas darbu bāriņtiesas priekšsēdētājas prombūtnes laikā.
Domē 16.09.2019. saņemts
Dainas
Reizenbergas
iesniegums
(reģ.Nr.19/1158-S) ar lūgumu ievēlēt viņu Mālpils novada bāriņtiesas sastāvā.
D.Reizenbergas iesniegumam pievienoti viņas izglītību un darba pieredzi apliecinoši
dokumenti, kas liecina, ka D.Reizenberga ilgstoši vadījusi Siguldas novada bāriņtiesas
darbu.
Bāriņtiesu likuma 9.panta ceturtajā daļā noteikts, ka, organizējot bāriņtiesas
priekšsēdētāja amata vēlēšanas, attiecīgās pašvaldības dome izprasa no Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu par bāriņtiesas darbību pēdējo triju gadu
periodā un, 9.panta piektajā daļā noteikts, ka, ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāju,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes
pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību
šī likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajām prasībām. Pašvaldības domes
pienākums ir minētās ziņas par bāriņtiesas priekšsēdētāju atkārtoti pārbaudīt ne retāk
kā reizi gadā.
Saskaņā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI)
09.09.2019. vēstuli Nr.1-5/3799 VBTAI ir atzinusi, ka, kopsakarā izvērtējot Bāriņtiesas
darbību, konstatējams, ka Bāriņtiesa veic darbības savas kompetences ietvaros bērnu
un aizgādnībā esošu personu tiesību un tiesisko interešu nodrošināšanai.
Informācija no Sodu reģistra liecina, ka Annai Višķerei, Ērikai Caunei, Maldai
Čelnovai, Anitai Vīksnei un Dainai Reizenbergai nepastāv Bāriņtiesu likuma 11.pantā
noteiktie šķēršļi pildīt bāriņtiesas priekšsēdētājas, bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietnieces un bāriņtiesas locekļa pienākumus.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktā noteikts, ka dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmajā daļā noteikts, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē
attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem.
Izskatot saņemtos iesniegumus, izvērtējot bāriņtiesas darbību iepriekšējos
piecos gados un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo un trešo daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1.Ievēlēt Annu Višķeri, personas kods [dzēsts], par Mālpils novada bāriņtiesas
priekšsēdētāju uz 5 gadiem, sākot ar 2020.gada 1.martu.
2.Ievēlēt Ēriku Cauni, personas kods [dzēsts], par Mālpils novada bāriņtiesas
locekli uz 5 gadiem, sākot ar 2020.gada 1.martu.
3.Ievēlēt Maldu Čelnovu, personas kods [dzēsts], par Mālpils novada bāriņtiesas
locekli uz 5 gadiem, sākot ar 2020.gada 1.martu.
4.Ievēlēt Anitu Vīksni, personas kods [dzēsts], par Mālpils novada bāriņtiesas
locekli uz 5 gadiem, sākot ar 2020.gada 1.martu.
5.Ievēlēt Dainu Reizenbergu, personas kods [dzēsts], par Mālpils novada
bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci uz 5 gadiem, sākot ar 2019.gada 1.oktobri.
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10/8.
Par biedrības “Dzelzs Ērglis” iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada domē 2019.gada 10.septembrī saņemts biedrības “Dzelzs
Ērglis” viceprezidenta [dzēsts]
iesniegums (reģ.Nr.19/1130-S) par atļaujas
izsniegšanu publiska pasākuma - motobraucēju un citu interesentu pulcēšanos
Mālpils centrā uz Moto Sezonas noslēguma pasākumu 2019.gada 28.septembrī no
plkst.9:30 līdz 15.00. Uz pulcēšanās laiku nepieciešams slēgt Nākotnes ielu posmā
no pasta līdz tirgus laukumam. No plkst.12:15 līdz 13:00 notiks Latvijas Streetbike
Freestyle amatieru čempionāts “StuntFightersCup2019”. Pasākuma laikā tiks
nodrošināta sabiedriskā kārtība, tualetes, dalībnieku ēdināšana. Laukumā Nākotnes
ielā 1, tiks izveidota skatuve un pulcināti pasākuma dalībnieki. Pēc pasākuma tiks
veikta teritorijas sakopšana. Pasākumam beidzoties, motociklisti, ievērojot satiksmes
noteikumus, dosies braucienā pa maršrutu Mālpils - Inčukalns - Allaži - Mālpils.
Sezonas noslēgums ir iekļauts Latvijas Moto klubu asociācijas rīkoto pasākumu
kalendārā. Lai reklamētu Mālpils novadu, biedrība ir gatava sadarbībai ar vietējiem
uzņēmējiem un pašvaldību. Biedrība lūdz iespēju robežās atbalstīt rīkoto pasākumu.
Vadoties no Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.panta,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1. Izsniegt atļauju biedrībai “Dzelzs Ērglis” Moto Sezonas noslēguma pasākuma
rīkošanai Mālpils centrā 2019.gada 28.septembrī no plkst.9:30 – 15:00.
2. Noteikt biedrībai “Dzelzs Ērglis” ievērot:
2.1. Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 10.panta otro un
trešo daļu;
2.2. Mālpils novada domes 28.09.2011. saistošo noteikumu Nr.11 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” 3.4.punktu.

10/9.
Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
2019.gada 19.septembrī saņemts biedrības „Mālpils zivīm” iesniegums
(reģ.Nr.19/1174-S) ar lūgumu paredzēt līdzfinansējumu projekta īstenošanai.
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (turpmāk - RRLAB) ir izsludinājusi
projektu iesniegšanas 6.kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros apstiprinātas stratēģijas ieviešanai. Biedrība “Mālpils zivīm” ir
sagatavojusi iesniegšanai RRLAB projekta pieteikumu “Bērnu un jauniešu ikgadējās
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vasaras nometnes “Asarītis” norises nodrošināšana 2020.gadā”. Konkursa nolikums
paredz, ka sabiedriskā labuma projekti var iegūt 90% finansējuma no Eiropas
Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai līdzekļiem. Ir jāparedz līdzfinansējums 10%
no kopējās projekta tāmes, kas kopā sastāda 11 696,87 EUR.
Biedrība „Mālpils zivīm” ir sabiedriskā labuma organizācija no 2010.gada
7.jūlija. Mālpils novada dome 27.06.2019. ir noslēgusi Deleģēšanas līgumu ar biedrību
par atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu, cita starpā, nodrošināt atpūtas un brīvā
laika pavadīšanas iespējas Mālpils pašvaldības iedzīvotājiem un tūristiem,
popularizējot aktīvas atpūtas dabā nozīmīgumu veselīga dzīvesveida nodrošināšanā,
(līguma 1.1.punkts). Minētā pārvaldes uzdevuma realizācijas ietvaros ir sagatavots
projekta pieteikums RRLAB.
Biedrība, pamatojoties uz Deleģēšanas līguma 2.1.4.punktu, lūdz Mālpils
novada domi paredzēt 2020.gada pašvaldības budžetā 10% līdzfinansējumu no
kopējās projekta tāmes.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, 46.panta
6.punktu un 2019.gada 27.jūnija Deleģēšanas līguma 2.1.4.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1. Paredzēt Mālpils novada pašvaldības 2020.gada budžetā līdzfinansējumu
10% apmērā no kopējās projekta tāmes biedrības “Mālpils zivīm” projekta „Bērnu un
jauniešu ikgadējās vasaras nometnes “Asarītis” norises nodrošināšana 2020.gadā”
īstenošanai.

10/10.
Par projekta pieteikumu “Aktīvās atpūtas zonas izveide un apgaismojuma
ierīkošana Mālpils parka teritorijā”
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Saskaņā ar Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 19.2.pasākuma
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
rīcību 2.1. “Vietējās teritorijas, infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” plānota projekta pieteikuma sagatavošana
un iesniegšana Lauku atbalsta dienestā līdz 2019.gada 9.oktobrim.
Plānots izstrādāt projektu par aktīvās atpūtas zonas izveidi un apgaismojuma
ierīkošanu Mālpils parka teritorijā, tādejādi sasniedzot apakšpasākuma mērķi
(palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, vietas potenciālu un pievilcību). Projektā
tiktu paredzēta aktīvās atpūtas zonas izveide dažādām vecuma grupām (plānotā vieta
- teritorija aiz Kultūras centra), kā arī apgaismojuma ierīkošana Mālpils parkā.
Projektam pieejamais maksimālais attiecināmais LEADER finansējums EUR
50 0000, pašvaldībai jānodrošina 10% līdzfinansējums. Par pieejamo attiecināmo
finansējumu būtu iespējams labiekārtot aktīvās atpūtas zonu. Apgaismojuma
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ierīkošanu pašvaldība šī projekta ietvaros varētu veikt par uzkrājumiem no Dabas
resursu nodokļa.
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1. Uzdot projektu vadītājai E.Kārkliņai sagatavot projekta pieteikumu par
“Aktīvās atpūtas zonas izveidi un apgaismojuma ierīkošanu Mālpils parka teritorijā”
iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā līdz 2019.gada 9.oktobrim.
2. Apgaismojuma ierīkošanai plānotās izmaksas, kas pārsniedz projektā
attiecināmo izmaksu summu, plānot kā neattiecināmās izmaksas un paredzēt to
segšanu no uzkrātā Dabas resursu nodokļa.

10/11.
Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016.noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) 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).

10/12.
Par noteikumu „Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība sadala valsts
piešķirto mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai”
apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Ir precizēti ar 2016.gada 28.septembra lēmumu Nr.12/13 apstiprinātie
noteikumi “Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība sadala valsts piešķirto
mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās
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pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 3.punktu un 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 6.,9.,35.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība sadala valsts
piešķirto mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Mālpils novada domes 2016.gada
28.septembra lēmumu Nr.12/13 apstiprinātos noteikumus “Kārtība, kādā Mālpils
novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un
profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.

10/13.
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Novada izglītības iestāžu vadītāji Mālpils novada domē iesnieguši pedagogu
tarifikācijas uz 2019.gada 1.septembri.
Pamatojoties uz 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 12.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā);
2. Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” pedagogu
tarifikāciju (pielikumā);
3. Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā);
4. Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas direktora tarifikāciju (pielikumā);
5. Apstiprināt Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītāja
tarifikāciju (pielikumā).
6. Apstiprināt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora tarifikāciju (pielikumā).
7. Uzdot izglītības speciālistei Daigai Melcerei piecu darba dienu laikā pēc
mērķdotāciju sadalījuma apstiprināšanas Ministru kabinetā, ievadīt Valsts izglītības
informācijas sistēmā piešķirtās mērķdotācijas apjomu katrai izglītības iestādei un
elektroniski saskaņot izglītības iestāžu iesniegtās tarifikācijas Valsts izglītības
informācijas sistēmā, nodrošinot tarifikācijas atbilstību piešķirtajam valsts budžeta
finansējumam.
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10/14.
Par interešu izglītības programmu saskaņošanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādes – Mālpils novada vidusskola,
Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” un Mālpils Mūzikas un mākslas
skola iesniegušas saskaņošanai interešu izglītības programmas 2019./2020.mācību
gadam.
Mālpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotāciju sadales komisija izvērtēja izglītības iestāžu iesniegtās interešu izglītības
programmas. Komisija pieņēma lēmumu saskaņot interešu izglītības programmas:
Mālpils novada vidusskolā – 3,168 likmes; Mālpils Mūzikas un mākslas skolā – 0,821
likmes; Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”– 0,4 likmes.
Komisija lūdz Mālpils novada domi piešķirt papildus finansējumu no pašvaldības
budžeta, jo valsts piešķirtās mērķdotācijas apmērs ir nepietiekams iesniegto un
saskaņoto interešu izglītības programmu realizācijai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu un Ministru
kabineta 28.08.2001. noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas
kārtība” 2.punktu,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta Mālpils novada vidusskolas,
Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” un Mālpils Mūzikas un mākslas
skolas interešu izglītības programmu realizēšanai, nodrošinot visu saskaņoto interešu
izglītības programmu īstenošanu.

10/15.
Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Mālpils novada domes
2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Izskatot sagatavotos saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi Mālpils novada
domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Mālpils novada
pašvaldības budžetu 2019.gadam”,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi Mālpils novada domes
2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Mālpils novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam”.
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10/16.
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
2019.gada 13.septembrī saņemts novada domes priekšsēdētājas Solvitas
Strausas iesniegums (reģ.Nr.19/1151-S), kurā lūgts piešķirt atvaļinājumu.
Dome pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Mālpils novada domes deputātu,
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.10.punktu:
Dome atklāti balsojot ar 4 (četrām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs), S.Strausa balsojumā nepiedalās pamatojoties uz likumu
“Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, NOLEMJ:
1. Piešķirt domes priekšsēdētājai Solvitai Strausai
ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no 2019.gada 1.oktobra līdz
2019.gada 14.oktobrim par darba laiku no 2017.gada 29.decembra līdz 2018.gada
28.decembrim.
2. Piešķirt atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no S.Strausas mēnešalgas.

10/17.
Par Mālpils novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības
sadarbības grupas izveidošanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Lai īstenotu Mālpils novada pašvaldības iestāžu un institūciju sadarbību atbilstoši
to kompetencē esošajiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un darbības
mērķiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 23.punktu,
21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma
6.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumiem
Nr.545 „Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1. Izveidot Mālpils novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības
grupu (turpmāk – Sadarbība grupa) šādā sastāvā:
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1.1. Juris Stankēvičs, Mālpils novada pašvaldības policijas vecākais inspektors;
1.2. Olga Volosatova, p/a “Mālpils sociālais dienests” direktore;
1.3. Daiga Melcere, Mālpils novada domes izglītības speciāliste;
1.4. Anna Višķere, Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
1.5. Lāsma Lapiņa, Mālpils novada domes psiholoģe;
1.6. Jeļena Caune, Mālpils novada vidusskolas direktore
1.7. Malda Čelnova, Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte”
vadītāja.
2. Apstiprināt Sadarbības grupas nolikumu saskaņā ar pielikumu.

10/18.
Par dalības maksas apstiprināšanu
Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:
Izskatot 2019.gada 25.septembrī saņemto Mālpils kultūras centra direktores
E.Priekules iesniegumu (reģ.Nr.19/1195-S), kurā lūgts apstiprināt dalības maksu
bērnu un jauniešu interešu izglītības; pieaugušo neformālās izglītības programmas
“Vizuāli plastiskā māksla” studijā un keramikas studijā “MĀL- PILS”,
Dome atklāti balsojot ar 5 (piecām) balsīm „par” (L.Amerika, E.Junga-Ķēniņa,
V.Mihelsons, J.Paulovičs, S.Strausa) NOLEMJ:
1.Apstiprināt dalības maksu Vizuāli plastiskās mākslas studijā no 2019.gada1.oktobra:
1.1. Pieaugušajiem 10,00 EUR mēnesī;
1.2. Bērniem un jauniešiem 5,00 EUR mēnesī.
2. Apstiprināt dalības maksu keramikas studijā “MĀL- PILS” no 2019.gada 1.oktobra:
2.1. Pieaugušajiem 10,00 EUR mēnesī;
2.2. Bērniem 3,50 EUR mēnesī.
3. Ar šī lēmuma pieņemšanu spēku zaudē Mālpils novada domes 25.06.2014. sēdes
lēmums Nr.8/14 “Par dalības maksas apstiprināšanu keramikas studijā „MĀL-PILS””.

Sēdes vadītāja

S.Strausa

Protokoliste

J.Dinka
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