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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.12 

P R O T O K O L S 
Mālpils novada Mālpilī      27.09.2017. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst.16.00 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI. 
 

1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
3. Par īres  maksas noteikšanu pašvaldības dzīvoklī Parka Gravas. 
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
5. Par nekustamā īpašuma sadali. 
6. Par nekustamo īpašumu apvienošanu. 
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 
9. Par  Mālpils novada domes 30.08.2017. lēmuma  Nr.11/5 “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu” precizēšanu. 
10. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
11. Par Celtnieku ielas 1 iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu. 
12. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 
13. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu 

īstenošanai Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 2017.gada 
septembra -decembra mēnešiem. 

14. Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības budžeta. 
15. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un apstiprināšanu. 
16. Par PII "Māllēpīte" nolikuma apstiprināšanu. 
17. Par noteikumu “Pedagoģisko darbinieku darba samaksas fonda ekonomijas 

līdzekļu sadales kārtība” saskaņošanu. 
18. Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā. 
19. Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  Uzraudzības 

padomes nolikumā. 
20. Par pārstāvniecību  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  

Uzraudzības padomē. 
21. Par izmaiņām amatu sarakstos. 
22. Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 

27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”” 
apstiprināšanu. 

23. Par biedrības “Mālpils Tautskola” iesnieguma izskatīšanu. 
24. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu. 
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25. Par laminēšanas pakalpojumu izcenojuma noteikšanu Mālpils novada 
bibliotēkā. 

26. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Mālpils novada domes 2017. gada 25. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 
2017. gadam”” apstiprināšanu. 
 
 
 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – Atis Aigars, Aleksandrs Lielmežs, Valts Mihelsons, Solvita Strausa, 
Leontina Amerika, Elīna Junga 
 

Administrācijas darbinieki – 
 
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
Izglītības speciāliste pašvaldībā Anita Sārna 
Mālpils novada vidusskolas direktore Jeļena Caune 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
Nav ieradušies deputāti – Jūlija Ņikitina – pamatdarba dēļ, Dainis Pudelis – 
pamatdarba dēļ, Jānis Paulovičs – pamatdarba dēļ 
 
 
Sēdes vadītāja Solvita Strausa ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 3 
(trijiem) jautājumiem. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 3 (trijiem) jautājumiem: 
 
27. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 
internātpamatskolā. 
28. Par Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” izglītības 
programmu saskaņošanu. 
29. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai. 
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12/1. 
Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

2017.gada 4.septembrī Mālpils novada domē  ar Nr.  17/1165-S reģistrēts A.R. 
iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par A.M. deklarēto dzīvesvietu adresē: “dzēsts”, 
ņemot vērā, ka viņa kā mājas īpašniece  īres līgumu ar A.M. nav slēgusi. A.R. piekrīt 
lietas izskatīšanai bez viņas klātbūtnes un mutiski informējusi, ka A.M. iepriekš 
norādītajā adresē nedzīvo. 

Konstatēts, ka A. M. deklarētā dzīvesvieta adresē: “dzēsts” (pirms adreses 
maiņas “dzēsts”, PMLP Iedzīvotāju reģistra datu bāzē reģistrēta no  2010.gada 2.jūlija, 
tiesiskais pamats  - radniecība ar I. M. (māte). Ieraksti Zemesgrāmatā liecina par to, 
ka  2013.gada 20.decembrī uz Mālpils novada nekustamo īpašumu “dzēsts” I.M. 
īpašuma tiesības izbeigtas. 

06.09.2017. A.M. uz deklarētās dzīvesvietas adresi nosūtīta vēstule ar 
informāciju, ka A.R. iesniegumu plānots izskatīt sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sēdē š.g. 20.septembrī, sēdes sākums pl.16.00 un novada 
domes sēdē š.g. 27.septembrī, 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:  Kroņu iela 13, Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152. Nosūtītā 
vēstule nav sasniegusi adresātu un ir saņemta atpakaļ. 
 
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta – ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšana -  1.punkta  otro daļu ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde 
anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa, 
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta 1.punkta  otro daļu, anulēt ziņas par A.M., personas kods  “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.  
 

 
12/2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē saņemts   iesniegums no otrās grupas invalīdes   L.B.  ar 
lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. Iesniegumam pievienota  
invaliditātes apliecības “dzēsts” kopija, derīguma termiņš 14.09.2017.-16.02.2018. 

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. 
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Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
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.2.2.1.:    
   
Piešķirt  nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  otrās grupas 
invalīdei  L.B., personas kods   “dzēsts”,  deklarētās dzīvesvietas adrese:   “dzēsts”,    
par  nekustamo īpašumu  adresē:  “dzēsts”, par laiku no 2017.gada septembra līdz 
2018.gada februārim. 

 
 

12/3. 
Par īres  maksas noteikšanu pašvaldības dzīvoklī Parka Gravas. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Bukovskim, A. Lielmežam 

 
Izskatot SIA “Norma K” valdes locekļa Voldemāra Cērpa ierosinājumu un sagatavoto 
īres maksas aprēķinu (pielikumā), 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
1. Noteikt īres maksu pašvaldības dzīvokļa īpašumam Nr. 4, „Parka Gravas”, Mālpils, 
Mālpils novads  - 0.93 EUR/m2 mēnesī. 
2. Noteikt īres maksu pašvaldības dzīvokļa īpašumam Nr. 5, „Parka Gravas”, Mālpils, 
Mālpils novads  - 0.49 EUR/m2 mēnesī. 
 

3. Lēmums stājas spēkā ar domes sēdes protokola parakstīšanas brīdi. 

 
 

12/4. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
1. Mālpils novada domē 2017.gada 11.septembrī reģistrēts SIA "Rīgas mērniecības 
birojs", Reģ. Nr.LV40103623011, iesniegums, kurā lūdz apstiprināt sertificētā 
mērnieka Uģa Čuma-Zvirbuļa, Nr. BA-151, izstrādāto zemes ierīcības projektu 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tehnikuma Mazdārziņi”, kadastra Nr. 
8074 003 0250, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0250 sadalei. 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”,  19. 
pantu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”, 26. un 28.punktu, 2013.gada 29.maijā apstiprināto 
Mālpils novada teritorijas plānojumu, 2015.gada 8. decembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2. punkta 9. apakšpunktu, Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu, 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, 
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Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
1.1 Apstiprināt zemes ierīcības projektu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
“Tehnikuma Mazdārziņi”, kadastra Nr. 8074 003 0250, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0250, sadalei. 
1.2. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu  8074 003 0991, platību 1.31 ha, piešķirt  nosaukumu Salas iela 3 
Mālpils novads. 
1.3. Zemes vienībai ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 0991, platību 
1.31 ha, piešķirt adresi Salas iela 3, Mālpils, Mālpils novads. 
1.4. Zemes vienībai Nr. 1 ar  pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 0991, 
platību 1.31 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101) 
– 1.31 ha; 
1.5. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr.2  ar pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu  8074 003 0992, platību 1.01 ha, piešķirt nosaukumu  Lejciema iela 4 , 
Mālpils nov., 
1.6.  Zemes vienībai Nr.2  ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 0992, 
platību 1.01 ha, piešķirt adresi Lejciema iela 4, Mālpils, Mālpils novads, 
1.7.  Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 0992, 
platību 1.01 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600). 
1.8. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr.3  ar pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu  8074 003 0993, platību 0.81 ha, piešķirt nosaukumu  “Lejciema iela 6”, 
Mālpils nov., 
1.9.  Zemes vienībai Nr.3  ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 0993, 
platību 0.81 ha, piešķirt adresi Lejciema iela 6, Mālpils, Mālpils novads. 
2.9.  Zemes vienībai Nr.3 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 0993, 
platību 0.81 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600). 
 
2. Mālpils novada domē 2017.gada 21.septembrī reģistrēts AS  "Mērniecības Centrs 
MC", Reģ. Nr.LV40003717132, iesniegums, kurā lūdz apstiprināt sertificētā mērnieka 
Egīla Krafta, sertifikāta Nr. BA-381, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Saulītes”, kadastra Nr. 8074 002 0157, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 002 0157 sadalei. 
 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”,  19. 
pantu, 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”, 26. un 28.punktu, 2013.gada 29.maijā apstiprināto 
Mālpils novada teritorijas plānojumu, 2015.gada 8. decembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2. punkta 9. apakšpunktu, Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu, 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 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
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2.1 Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Saulītes”, kadastra Nr. 
8074 002 0157, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 002 0157, sadalei. 
2.2. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu  8074 002 0173, platību 1.64 ha, saglabāt  nosaukumu “Saulītes”, 
Mālpils novads. 
2.3. Zemes vienībai ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 002 0173, platību 
1.64 ha un uz tās esošajām ēkām  saglabāt adresi “Saulītes”, Mālpils novads. 
2.4. Zemes vienībai Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 002 0173, 
platību 1.64 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101) – 1.64 ha; 
2.5. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr. 2 ar pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu  8074 002 0174, platību 1.00 ha, piešķirt  nosaukumu “Aitiņas”, Mālpils 
novads. 
2.6. Zemes vienībai  Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 002 0174, 
platību 1.00 ha, piešķirt  adresi “Aitiņas”, Mālpils novads. 
2.7. Zemes vienībai Nr. 2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 002 0174, 
platību 1.00 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101) 
– 1.00 ha. 

 
 

12/5. 
Par nekustamā īpašuma sadali. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Izvērtējot pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļa īpašumus, tiek konstatēts, ka mājas 
5770/20110 neprivatizētās  domājamās daļas dzīvoklis Nr. 4 ar adresi “Parka Gravas”, 
Mālpils novads (zg.  Nr. 100000524683,  sastāvošs no telpu grupas ar kadastra 
apzīmējumu    platību 57.7 m2   un 6. palīgēkām) ir izveidots, apvienojot divas telpu 
grupas. Ņemot vērā pieprasījumu pēc dzīvojamās platības,  būtu lietderīgi veikt 
dzīvokļa sadali, izveidojot divus atsevišķus dzīvokļus. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15 . panta 9. punktu un 21. panta 27. punktu, 
Kadastra likuma 7. pantu, 11. pantu, 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
1.Sadalīt dzīvokli Nr.4 ar adresi Parka gravas 4, Mālpils nov.,  veidojot divus 
atsevišķus dzīvokļu īpašumus. 
2.Uzdot veikt visas nepieciešamās darbības telpu grupas sadalei pašvaldības SIA  
Norma K. 

 
 

12/6. 
Par nekustamo īpašumu apvienošanu. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 

Izvērtējot pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošos īpašumus, tiek konstatēts, ka būtu 
lietderīgi nekustamā īpašuma “Piekrastes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0945 platību 0.24 ha, pievienot nekustamā īpašuma “Centra ūdenskrātuve”, 
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Mālpils novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0248, platību 1.60 
ha, kurām ir kopējs robežu posms un zemes ierīcības projekts  nav jāizstrādā, 
saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta 3. daļas otro punktu, kurš nosaka, ka  
zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus 
esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. 

Pamatojoties uz  Zemes ierīcības likuma 8. panta (3) daļas otro punktu  un Zemes 
ierīcības likuma  pārejas noteikumu 1. punktu, Kadastra likuma 19. panta 4. punktu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
1.  Pievienot nekustamā īpašuma “Piekrastes” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0945, platību 0.24 ha, nekustamā īpašuma “Centra 
ūdenskrātuve”, Mālpils novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0248, platību 1.6 ha. 
2.  Apvienotajai zemes vienībai  ar  kadastra apzīmējumu 8074 003 0248, platību 
1.84 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

1) fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu 
teritorijas (NĪLM kods -0302) – 1.60 ha; 
2) Dabas pamatnes, parki zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa(NĪLM kods -0502) – 0.24 ha. 

 
 

12/7. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
1. Mālpils novada domē 2017. gada  7.  septembrī    saņemts   SIA „Emu Skulte”, 
Reģ. Nr.50003330891, iesniegums (Nr.17/1181-S), 2017. gada  19. septembrī    
“dzēsts” iesniegums (Nr. 3-18/17/1262-S)  un 2017. gada  19.   septembrī    SIA “Bits”, 
Reģ. Nr. 50103071681 iesniegums (Nr. 3-18/17/1261-S)  ar lūgumu slēgt zemes 
nomas līgumu par  pašvaldībai piederošās  zemes daļas nomu  nekustamā īpašuma 
Nākotnes iela 1, Mālpils novads,  zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 
0329, platība 1.32 ha, uz kuras atrodas SIA „Emu Skulte”, “dzēsts”, SIA “Bits”, Mālpils 
novada domes un “dzēsts” kopīpašumā esošais ēku būvju īpašums ar adresi 
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils nov., domājamo daļu apjomā un Mālpils novada 
domei piederošais ēku būvju īpašums ar adresi Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils nov. 

  
  Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas personas 
zemes nomu”,  

 
Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons,   
L. Amerika, E. Junga), un vienam deputātam - S.Strausai, saskaņā ar likumu „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties, 
NOLEMJ: 

 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Emu Skulte” par pašvaldībai 

piederošās daļas no  nekustamā īpašuma “Nākotnes iela 1”, Mālpils novads, zemes 
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vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0329, zemes nomu domājamo daļu apjomā,   
(par  zemes platību  0.0217 ha). 

1.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar “dzēsts” par pašvaldībai piederošās daļas 
no  nekustamā īpašuma “Nākotnes iela 1”, Mālpils novads, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 003 0329, zemes nomu domājamo daļu apjomā, (par  zemes 
platību 0.0519 ha). 

1.3. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Bits” par pašvaldībai piederošās daļas 
no  nekustamā īpašuma “Nākotnes iela 1”, Mālpils novads, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 003 0329, zemes nomu domājamo daļu apjomā, (par  zemes 
platību 0.0169 ha). 

1.4. Reģistrēt nomas līgumus Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 

 
2. Mālpils novada domē  2017. gada  19.   septembrī saņemts G.V.J., p.k. “dzēsts”, 
iesniegums par   zemes nomas līguma noslēgšanu par pašvaldībai piekrītošās daļas 
no  nekustamā īpašuma “dzēsts”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0864, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu māja, atbilstoši dzīvokļa īpašumam 252/4935 
domājamo daļu apjomam, nomu. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas personas zemes 
nomu”,  

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 

2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar “dzēsts” par 252/4935 domājamajām daļām no 
nekustamā īpašuma “dzēsts”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0864 nomu. 

2.2. Reģistrēt nomas līgumus Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā. 

 
3. Mālpils novada domē  2017. gada  4.  septembrī saņemts A.B., p.k. “dzēsts”,  
iesniegums ar lūgumu slēgt  zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0902 daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par publiskas personas zemes 
nomu”, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar “dzēsts” par pašvaldībai piederošā  nekustamā 
īpašuma Rūpniecības iela 9, Mālpils nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0902, daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 
3.2. Reģistrēt nomas līgumus Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 
žurnālā.  
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12/8. 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
Mālpils novada domē  2017. gada  31.augustā saņemts O.S. iesniegums (Reģ. 

Nr.17/1152) ar lūgumu mainīt  zemes lietošanas mērķus nekustamā īpašuma 
”Jauneranda”, Mālpils nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0536. 

Nekustamā īpašuma ”Jauneranda”, Mālpils nov., zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0536 platība  ir 8.80 ha. Zemes lietošanas mērķis - 
lauksaimniecības rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods – 1003) – 8.80 ha. 

Zemes gabals atrodas lauku zemju teritorijā, bet  saskaņā Mālpils teritorijas 
plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.2. punktu,  izdalīta kā 
rūpnieciskās apbūves teritorija.  

Kadastra informācijas sistēmā  zemes gabalā reģistrētajai  būvei (šķūnis) ar 
platību 664 m2 galvenais būves lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas 
(kods 1274), 

Inženierbūvei (ūdenstornis) galvenais būves lietošanas veids ir vietējās 
nozīmes ūdens piegādes cauruļvadi (kods – 2222). 

Zemes vienībai 2013. gadā veikta instrumentālā uzmērīšana un precizētas 
zemes lietošanas veidu platības. 

Izvērtējot  kadastra informācijas sistēmas datos reģistrēto informāciju par 
zemes lietošanas veidu aizņemtajām platībām, un faktisko zemes lietošanas veidu, 
tiek konstatēts, ka lietošanas mērķis - lauksaimniecības rakstura uzņēmumu apbūve 
atbilstošas ir platības, kuras reģistrētas kā zeme zem ēkām un būvēm - 0.94 ha un 
zeme zem ceļiem - 0.36 ha.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
un maiņas kārtība” 29. punktu, saskaņā  ar Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013-
2024 gadam, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 

Mainīt Nekustamā īpašuma "Jauneranda", Mālpils nov., zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu  8074 001 0536, platību 8.80 ha,  lietošanas mērķi, nosakot: 
1) lauksaimniecības rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods – 1003) – 1.30 ha; 
2) zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 
0101) – 7.50 ha. 
 

 
12/9. 

Par  Mālpils novada domes 30.08.2017. lēmuma  Nr.11/5 “Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu” precizēšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Mālpils novada domē  2017. gada  12. septembrī saņemts SIA “Dizozols”, reģ. Nr. 
44103079618, iesniegums ar lūgumu  izmainīt nosaukumu atdalāmajam  zemes 
gabalam ar pirmsreģistrēto zemes vienības kadastra apzīmējumu 8074 003 0988, 
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platību 1.00 ha, kurš zemes ierīcības projekta realizācijas gadījumā tiks atdalīts no 
nekustamā īpašuma “Ziemeļi - Ūpes”, Mālpils novads, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0313. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
Precizēt   30.08.2017. gada lēmuma Nr.11/5  punktu 1.1., izsakot sekojoši: 
 
1.1. īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu  8074 003 0988, platību 1.00 ha, un ēkām piešķirt nosaukumu  un adresi 
- “Jaunziemeļi”, Mālpils novads. 
 

 
 

12/10. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 
1. Mālpils novada dome ar 2017.gada 26.jūlija sēdes lēmumu Nr.10/21 nolēma  
organizēt nedzīvojamās ēkas (šķūņa) ”Ceros” nomas tiesību izsoli, apstiprināja izsoles 
noteikumus. Nomas tiesību izsoles noteikumi paredz minētā nomas objekta izsoles 
sākuma cenu (nosacīto nomas maksu) 0,10 EUR (desmit euro centi) par vienu ēkas 
kvadrātmetru mēnesī.  
 Nomas objekta – nedzīvojamās ēkas (šķūņa) “Ceros”, Mālpils novadā, nomas 
tiesību izsole ar augšupejošu soli notika 2017. gada 18.septembrī. Uz izsoli noteiktajā 
termiņā pieteicās trīs izsoles dalībnieki: juridiska persona - z/s “Ruķi”, reģ. 
Nr.40101005571, juridiska persona - z/s “Pamales”, reģ.Nr. 40101004415 un juridiska 
persona - SIA “AGATNIEKI”, reģ.Nr.40103499857. Izsoles dalībnieku iesniegtie 
pieteikumi bija sagatavoti atbilstoši izsoles noteikumu prasībām. 
 Saskaņā ar 2017. gada 26. jūlija Mālpils novada domes sēdes lēmumu 
Nr.10/21 apstiprināto Nomas objekta – nedzīvojamās ēkas (šķūņa) “Ceros”, Mālpils 
novadā nomas tiesību izsoles noteikumu 21.punktu, z/s “Ruķi”, reģ.Nr.40101005571, 
nosolīja nomas tiesības par 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) par vienu ēkas 
kvadrātmetru mēnesī.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 14. 
panta otrās daļas 3.punktu, kā arī 26.07.2017. Mālpils domes sēdē apstiprināto 
izsoles noteikumu 27.punktu un  ņemot vērā nomas tiesību izsoles protokolu Nr.44,  

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
1.1. Apstiprināt 2017. gada 18.septembrī notikušās nedzīvojamās ēkas (šķūņa) 
“Ceros”, Mālpils novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus. 
1.2. Slēgt līgumu ar z/s “Ruķi”, reģ.Nr.40101005571, par nomas objekta - 
nedzīvojamās ēkas (šķūņa) “Ceros”, Mālpils novadā nomas tiesību piešķiršanu par 
0,40 EUR (četrdesmit euro centi) par vienu ēkas kvadrātmetru mēnesī.  

 
 

2. Mālpils novada dome ar 2017.gada 26.jūlija sēdes lēmumu Nr.10/10 nolēma 
atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo dzīvokļu 
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īpašumu ”Lielvārdes šoseja 10-5” , kas sastāv no dzīvokļa 14,3m2 platībā un 
1430/20330 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, 
kadastra Nr.8074 900 4216, atrodas Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā. 
Ir noteikta nekustamā īpašuma  sākuma cena 350.00 EUR (trīs simti piecdesmit euro), 
apstiprināti  dzīvokļu īpašumu ”Lielvārdes šoseja 10-5” atsavināšanas to pārdodot 
izsoles noteikumi. Mālpils novada domes Iepirkuma komisijai tika uzdots organizēt  un 
veikt nekustamā īpašuma izsoli.  
 Uz izsoli, atbilstoši izsoles noteikumu 10.punktā norādītajam datumam un 
laikam – 2018.gada 18.septembra plkst. 9.45, Mālpils novada domes Kancelejā netika 
saņemts neviens pieteikums. Pēc izsoles noteikumu 7. un 8. punkta, izsoles 
dalībniekiem ir jāiemaksā izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums. Pēc 
Finanšu un ekonomikas daļas sniegtajiem datiem, ne kasē, ne bankā nav saņemti 
maksājumi par izsoles dalības maksu un nodrošinājumu. Izsole uzskatāma par 
nenotikušu. 

 
Pamatojoties uz likumu likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likums” 31.panta pirmo daļu,  
 

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
2.1. Atzīt 2018.gada 18.septembrī organizēto dzīvokļu īpašumu ”Lielvārdes šoseja 10-
5”, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā. izsoli ar augšupejošu 
soli   par nenotikušu. 

 
 
3. Mālpils novada dome ar 2017. gada 26.jūlija sēdes lēmumu Nr.10/21 nolēma pārdot 
izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
„Jaunā iela 7”, kadastra Nr. 8074 003 0743, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no 
zemes gabala 0,2906 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0743). Ir noteikta 
nekustamā īpašuma nosacītā (sākuma) cena 10 000,- EUR (desmit tūkstoši euro, 
apstiprināti nekustamā īpašuma „Jaunā iela 7”, atsavināšanas to pārdodot izsoles 
noteikumi. Mālpils novada domes Iepirkuma komisijai tika uzdots organizēt  un veikt 
nekustamā īpašuma izsoli.  

Nekustamā īpašuma mutiska izsole ar augšupejošu soli tika organizēta 2017. 
gada 18.septembrī. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viens izsoles dalībnieks, 
juridiska persona – SIA “WOODPRO”, reģ.Nr.40103498334, iesniedzot visus izsoles 
noteikumos minētos dokumentus. 

Saskaņā ar 2017. gada 26.jūlija Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.10/21 
apstiprinātā „Nekustamā īpašuma „Jaunā iela 7”, atsavināšanas to pārdodot izsoles 
noteikumi” 15.punktu, SIA “WOODPRO”, reģ.Nr.40103498334, nosolīja nekustamo 
īpašumu „Jaunā iela 7”, kadastra Nr. 8074 003 0743, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes gabala 0,2906 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0743). 
Līdz ar to nekustamais īpašums izsolē pārdots par 10 100,- EUR (desmit tūkstoši 
viens simts euro). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 
21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likums” 34.panta otro daļu, un ņemot vērā nekustamā īpašuma izsoles protokolu 
Nr.46,  

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
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3.1. Apstiprināt 2017. gada 18.septembrī notikušās nekustamā īpašuma „Jaunā iela 
7”, kadastra Nr. 8074 003 0743, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
gabala 0,2906 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0743). izsoles rezultātus; 
3.2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “WOODPRO”, reģ.Nr.40103498334, par nekustamā 
īpašuma nekustamā īpašuma „Jaunā iela 7”, kadastra Nr. 8074 003 0743, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes gabala 0,2906 ha platībā (kadastra apzīmējums 
8074 003 0743) atsavināšanu par 10100,-EUR (desmit tūkstošiem vienu simtu euro);  

 

 
 

12/11. 
Par Celtnieku ielas 1 iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 

Mālpils novada domē 2017.gada 28.jūnijā tika saņemts dzīvojamās mājas 
Celtnieku ielā 1, Mālpilī, iedzīvotāju iesniegums ar lūgumu  izskatīt jautājumu par 
finansējuma piešķiršanu siltummezgla izbūvei dzīvojamai mājai Celtnieku ielā 1, 
Mālpilī. 

Minētais jautājums tika izskatīts Domes 2017.gada 28.jūnija sēdē (protokols Nr. 
9, 9/19. lēmums), kurā tika nolemts:   
1. Atbalstīt siltummezgla izbūvi dzīvojamā ēkā Celtnieku ielā 1, Mālpilī; 
2. Jautājumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu izlemt pēc iepazīšanās ar siltummezgla 
izbūves tehnisko projektu un faktisko izdevumu tāmi; 
3. Noteikt, ka Pašvaldības atbalsta summa nedrīkst pārsniegt 3000,00 euro. 
 

2017.gada 20.septembrī Dome saņem dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 1 
iedzīvotāju pārstāves I.Z. elektroniskā pasta vēstuli, kurai pievienota  dzīvojamās 
mājas Celtnieku ielā 1, Mālpilī siltummezgla izbūves tāme, no kuras redzams, ka 
materiālu un darbu kopējās izmaksas sastāda 6089,30 euro. Elektroniskā pasta 
vēstulei pievienots 2017.gada 8.septembra dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 1 
iedzīvotāju pārstāves I.Z. noslēgtais Uzņēmuma Līgums  Nr. P390/15 par 
siltummezgla izbūvi ēkas pagrabstāvā adresē Celtnieku ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā, no kura redzams, ka iedzīvotāji sedz siltummezgla izbūves izdevumus 
3139,30 euro apmērā. Starpība sastāda 2950 euro, kuru tiek lūgts segt no 
pašvaldības līdzekļiem.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā 
atrodas dzīvojamais fonds. 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta,  
 

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt finanšu līdzekļus 2950.00 euro apmērā siltummezgla izbūvei dzīvojamā ēkā 
Celtnieku ielā 1, Mālpilī; 
2. Pilnvarot Domes priekšsēdētāju S.Strausu parakstīt Piegādes līgumu ar akciju 
sabiedrību „Lafipa” par preču piegādi siltummezgla izbūvei dzīvojamā ēkā Celtnieku 
ielā 1, Mālpilī. 
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12/12. 
Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 
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 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), 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). 

 
 
 

12/13. 
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu 
īstenošanai Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 2017.gada 

septembra -decembra mēnešiem. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
30.08.2017. Mālpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.11/7 par interešu 
izglītības programmu finansēšanu 2017./2018.mācību gadā, paredzot sadalīt valsts 
budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu realizēšanai atbilstoši interešu 
izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas lēmumam, 
nosakot Mālpils novada vidusskolai 76%, Mālpils internātpamatskolai 24%, no valsts 
piešķirtās mērķdotācijas. 
 Mālpils novada domē 26.09.2017. no Latvijas Pašvaldību savienības tika 
saņemta vēstule (reģ.Nr.17/1282-s) ar lūgumu izskatīt Izglītības un zinātnes ministrijas 
sagatavoto rīkojuma projektu par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību 
izglītības iestādēm 2017.gadam. Atbilstoši rīkojuma projektam Mālpils novada 
pašvaldībai ir piešķirta valsts budžeta mērķdotācija 11168,00 EUR apmērā (tai sk. 
812,00 EUR pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksas) 2017.gada 
septembra-decembra mēnešiem interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  
 Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības sniegto informāciju par Izglītības un 
zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par mērķdotācijas 
sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2017.gadam” un 
pamatojoties uz 28.08.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 “Interešu izglītības 
programmu finansēšanas kārtība” 6.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
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1. Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju 2017.gada septembra-decembra 

mēnešiem interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada izglītības iestādēm sekojoši:  

1.1. Mālpils novada vidusskolai – 8519.00 EUR (2129,75 EUR/mēnesī); 

2.2. Mālpils internātpamatskolai – 2649,00 EUR (662,25 EUR/mēnesī). 
2. Uzdot izglītības speciālistei Anitai Sārnai pēc mērķdotāciju sadalījuma 
apstiprināšanas Ministru kabinetā, pārskatīt un precizēt piešķirtā finansējuma 
atbilstību Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajā Rīkojumā projektā 
norādītajam mērķdotācijas apjomam.   

 
 
 

12/14. 
Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības budžeta. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Saskaņā ar 30.08.2016. Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.11/7 par 
finansējuma piešķiršanu no pašvaldības budžeta novada izglītības iestādēm interešu 
izglītības programmu realizēšanai 2017./2018.mācību gadā, nodrošinot visu Mālpils 
novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas 
sadales komisijas 2017. gada 23. augusta sēdē (protokols Nr.1) saskaņoto interešu 
izglītības programmu īstenošanu, un pamatojoties uz 28.08.2001. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 6.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
1.Piešķirt finansējumu 2017. gada septembra-decembra mēnešiem interešu izglītības 
programmu realizēšanai no pamatbudžeta interešu izglītības pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada izglītības 
iestādēm sekojoši:  

1.1.Mālpils novada vidusskolai – 7172,00 EUR (1793,00 EUR/mēn) 
1.2. Mālpils internātpamatskolai – 2017,00 EUR ( 504,25 EUR/mēnesī); 
1.4. Mālpils Mūzikas un mākslas skolai – 449.00 EUR (112.25 EUR/mēn); 
1.5. Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” – 1195.00 EUR (298.75 
EUR/mēnesī) 

 

 
 

12/15. 
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Sārna 
Tiek dots vārds: S. Strausai, A. Lielmežam 

 
Mālpils novada domē izglītības iestāžu vadītāji iesnieguši pedagogu tarifikācijas uz 

2017.gada 1.septembri. Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības sniegto 

informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma 

projektu “Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 

2017.gadam”, Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu 

15.09.2017. finansēšanas līgumu Nr.5-5.5/247  un pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija 
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Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

12.punktu, 

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 

1. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā); 

2. Saskaņot Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” pedagogu 

tarifikāciju (pielikumā); 

3. Saskaņot Mālpils Internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā); 

4. Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikāciju (pielikumā); 

5. Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas direktora tarifikāciju (pielikumā); 

6. Apstiprināt Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vadītāja 

tarifikāciju (pielikumā); 

7. Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas direktora tarifikāciju (pielikumā). 

8. Apstiprināt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora tarifikāciju (pielikumā). 

9. Uzdot izglītības speciālistei Anita Sārnai piecu darbdienu 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.   

 

 
12/16. 

Par PII "Māllēpīte" nolikuma apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
 
Mālpils novada domē 18.09.2017. reģistrēts Mālpils novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Māllēpīte” vadītājas Maldas Čelnovas iesniegums Nr.10 (reģ.Nr.17/1234) 
par Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” 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 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” nolikumu 
(pielikumā); 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Māllēpīte” nolikumu, kas apstiprināts ar Mālpils novada domes 2013.gada 
25.septembra sēdes lēmumu Nr.14/13 

 
 

12/17. 
Par noteikumu “Pedagoģisko darbinieku darba samaksas fonda ekonomijas 

līdzekļu sadales kārtība” saskaņošanu. 
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Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē 19.09.2017. saņemts Mālpils novada vidusskolas 
direktores J.Caunes iesniegums Nr.1-8/173 par grozījumu veikšanu noteikumos 
“Pedagoģisko darbinieku darba samaksas fonda ekonomijas līdzekļu sadales kārtība” 
un noteikumu izteikšanu jaunā redakcijā, paredzot, ka “Izmantojot ietaupītos darba 
samaksai paredzētos budžeta līdzekļus, pedagogam var piešķirt prēmiju vai naudas 
balvu, kuru kopējais apjoms no valsts budžeta mērķdotācijas kalendārā gadā nedrīkst 
pārsniegt 120 procentus no pedagoga mēneša darba algas, bet kopējais apjoms 
kalendārā gadā nedrīkst pārsniegt 175 procentus no pedagoga mēneša darba algas”. 
 Izskatot jaunā redakcijā izteiktos noteikumus “Pedagoģisko darbinieku darba 
samaksas fonda ekonomijas līdzekļu sadales kārtība” un pamatojoties uz 2016. gada 
5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
26.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
Saskaņot Mālpils novada vidusskolas noteikumus “Pedagoģisko darbinieku darba 
samaksas fonda ekonomijas līdzekļu sadales kārtība” (pielikumā); 

 
 

12/18. 
Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ierosinājumu veikt 
grozījumus tās nolikumā, Mālpils novada Dome konstatēja, ka  

1) Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) 
ir dibināta 2009.gada kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones 
novada,  Garkalnes novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, 
Mārupes novada, Ropažu novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, 
Stopiņu novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji) pašvaldību dibināta patstāvīga kopīgās 
sadarbības iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus, organizētu un sniegtu 
pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā. 

2) Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu kopīgu uzdevumu 
risināšanai pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes. Šādas 
iestādes darbojas uz attiecīgo domju apstiprināta nolikuma pamata. Nolikums nosaka 
pašvaldību kopīgās iestādes (turpmāk — kopīgā iestāde) kompetenci, tās 
finansēšanas, uzraudzības, likvidēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek 
izstāšanās no kopīgās iestādes, un citus pašvaldību kopīgās iestādes darbības 
jautājumus. 

3) Saskaņā ar Pārvaldes  nolikuma 8. sadaļas 2. punktu jebkādi grozījumi un 
papildinājumi nolikumā var tikt izdarīti tikai vienojoties visiem dibinātājiem un tie tiek 
apstiprināti tādā pašā kārtībā, kā tiek apstiprināts šis nolikums. Grozījumi stājas spēkā 
pēc tam, kad tos ir apstiprinājuši visi dibinātāji. 

 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  
nolikuma 8. sadaļas 2. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
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Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  

nolikumā:  
1. Grozīt 2. sadaļas 2.1.7.2.  punktu un izteikt to šādā redakcijā:   
„2.1.7.2.  izstrādāt izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītības A programmas, 

izsniedzot profesionālās kompetences pilnveidi apliecinošu dokumentu;” 
 
2. Grozīt 2. sadaļas 3. 2.1.12. punktu un izteikt šādā redakcijā:  
“2.1.12.   koordinēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes  novērtēšanu 

dibinātājpašvaldību izglītības iestādēs , t.sk. apkopojot  IZM pieprasīto  informāciju par 
pedagogiem, kuri  pretendē un  ir ieguvuši profesionālās kvalitātes pakāpes;” 

3. Svītrot nolikuma 2.sadaļas  2.1.13.punktu  
 
4. Grozīt pārvaldes  nolikuma 3. sadaļas 4.3. punktu un izteikt šādā redakcijā:  
„4.3. slēgt darba un uzņēmuma līgumus, bez Uzraudzības padomes akcepta slēgt 

saimnieciskos līgumus, ja darījuma kopsumma nepārsniedz 4500.0 EURO (četri 
tūkstoši pieci simti EURO, 00 centi ) ( bez PVN), nomas vai īres līgumus, kā arī citus 
atlīdzības un/vai bezatlīdzības līgumus, izsniedz pilnvaras, apstiprina amatu aprakstus 
u.c.;” 

 
5. Grozīt  5. sadaļas 7. punktu  un izteikt to šādā redakcijā:  
„ 7. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību par ceturkšņa  finanšu pārskata 

sagatavošanu un iesniegšanu, iekļaut Pārvaldes   mēneša , ceturkšņa un gada 
finanšu pārskatus Mārupes novada pašvaldības konsolidētajā finanšu pārskatā.” 

 
 

12/19. 
Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  Uzraudzības 

padomes nolikumā. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ierosinājumu veikt 
grozījumus tās Uzraudzības padomes nolikumā, Mālpils novada Dome konstatēja, ka  

1) Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir 
dibināta 2009.gada kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones 
novada,  Garkalnes novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, 
Mārupes novada, Ropažu novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas 
novada, Stopiņu novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji) pašvaldību dibināta patstāvīga 
kopīgās sadarbības iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus, organizētu un 
sniegtu pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā.  

2) 2009.gadā tika nodibināta Pārvaldes Uzraudzības padome, kura ir koleģiāla 
iestāde, kas izveidota pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.1.pantu un tā 
īsteno Pārvaldes darbības uzraudzību. 

3) Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai 
pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes.  

4) Tā paša likuma 991.panta pirmā otrā daļa noteic, ka kopīgās iestādes 
pārraudzību šo iestādi izveidojušās pašvaldības īsteno ar uzraudzības padomes 
starpniecību. Ja pašvaldības izveido vairākas kopīgās iestādes, to pārraudzībai var 
izveidot vienu uzraudzības padomi. Uzraudzības padomes sastāvā ir vismaz trīs 
locekļi, bet ne mazāk par kopīgo iestādi veidojošo pašvaldību skaitu. Katra pašvaldība 
darbam uzraudzības padomē deleģē domes priekšsēdētāja vietnieku, kā arī pēc 
saviem ieskatiem — citas amatpersonas. 
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Atbilstoši tā paša likuma panta ceturtajai daļai Uzraudzības padome darbojas saskaņā 
ar attiecīgo pašvaldību domju apstiprinātu nolikumu, kurā reglamentē uzraudzības 
padomes kompetenci un darbības kārtību, kā arī padomes priekšsēdētāja 
izraudzīšanās kārtību, padomes locekļu tiesības, pienākumus un aizvietošanas 
kārtību. 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 991.panta ceturto daļu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldes Uzraudzības padomes nolikumā: 
1.  Papildināt  2. sadaļas 1. punktu ar teikumu šādā redakcijā:  
„Līdz ar jaunu domes sasaukumu lēmums par Uzraudzības padomes   

locekļa  izvirzīšanu tiek pieņemts atkārtoti, ne vēlāk kā līdz 01.oktobrim.” 
 
2.  Grozīt  nolikuma 2. sadaļas 3. punktu un izteikt to šādā redakcijā:  
„ 3. Uzraudzības padomes priekšsēdētāju ar balsu vairākumu atklātā  

balsojumā ievēl  uz  sasaukuma domes termiņa pilnvaru laiku.” 
 
3.  Grozīt nolikuma 3. sadaļas 2.3.. punktu  un izteikt to šādā redakcijā:  
„2.3. izskata Pārvaldes priekšnieka lūgumu slēgt līgumu par pakalpojuma 

saņemšanu, ja  noslēdzamā līguma summa pārsniedz - 4500.0 EURO ( četri 
tūkstoši pieci simti EURO, 00 centi ) ( bez PVN).” 

 
 

12/20. 
Par pārstāvniecību  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  

Uzraudzības padomē. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Izskatījusi Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ierosinājumu izvirzīt 
Mālpils novada Domes pārstāvi darbam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes Uzraudzības padomes sastāvā, Mālpils novada Dome konstatēja, ka  

1) Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir 
dibināta 2009.gada kā Pierīgas reģiona Ādažu novada, Babītes novada, Baldones 
novada,  Garkalnes novada, Krimuldas novada, Inčukalna novada, Mālpils novada, 
Mārupes novada, Ropažu novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas 
novada, Stopiņu novada, (turpmāk tekstā – dibinātāji) pašvaldību dibināta patstāvīga 
kopīgās sadarbības iestāde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus, organizētu un 
sniegtu pakalpojumus izglītības, kultūras un sporta jomā.  

2) 2009.gadā tika nodibināta Pārvaldes Uzraudzības padome, kura ir koleģiāla 
iestāde, kas izveidota pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.1.pantu un tā 
īsteno Pārvaldes darbības uzraudzību. 

3) Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 99.pantu kopīgu uzdevumu risināšanai 
pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgas iestādes.  

4) Tā paša likuma 991.panta pirmā otrā daļa noteic, ka kopīgās iestādes 
pārraudzību šo iestādi izveidojušās pašvaldības īsteno ar uzraudzības padomes 
starpniecību. Ja pašvaldības izveido vairākas kopīgās iestādes, to pārraudzībai var 
izveidot vienu uzraudzības padomi. Uzraudzības padomes sastāvā ir vismaz trīs 
locekļi, bet ne mazāk par kopīgo iestādi veidojošo pašvaldību skaitu. Katra pašvaldība 
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darbam uzraudzības padomē deleģē domes priekšsēdētāja vietnieku, kā arī pēc 
saviem ieskatiem — citas amatpersonas. 
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 99.1.pantu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
Deleģēt darbam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības 

padomē Mālpils novada domes priekšsēdētājas vietnieku Valtu Mihelsonu. 
 
 

12/21. 
Par izmaiņām amatu sarakstos. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
 

1. 2017.gada 30.augustā Mālpils novada Dome sēdē Nr.11 pieņēma lēmumu 
Nr.21 “Par Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju”, uzsākot šo procesu, 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos par iestādes likvidāciju ir 
brīdināti visi Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogi un lielākā daļa 
tehniskie darbinieki. Taču ir nepieciešams nodrošināt dienesta viesnīcas 
darbību. 2017.gada 6.septembrī esošajiem Mālpils Profesionālās vidusskolas 
dienesta viesnīcas darbiniekiem un ēkas dežurantei skolā, tika piedāvāts 
turpināt darba tiesiskās attiecības ar Mālpils novada domi. Līdz 2017.gada 
18.septembrim ir saņemti visu darbinieku iesniegumi par darba tiesisko 
attiecību turpināšanu ar Domi, līdz ar to ir nepieciešams veikt izmaiņas Mālpils 
novada domes administrācijas amatu sarakstā, izveidojot struktūrvienību 
Dienesta viesnīca un jaunas amata vietas.  

 
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 13.punktu, Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs,  
V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
 

1.1. Ar 2017.gada 1.oktobri novada domes administrācijā izveidot jaunu 
struktūrvienību Dienesta viesnīca un jaunas amata vietas.  Grozīt Mālpils 
novada domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils novada domes 
budžetu 2017.gadam”, papildinot ar  Pielikumu Nr.26 šādā redakcijā: 

 

Nr. 
p. 
k. 

Amata  nosaukums 
Slo- 
dze 

Saimes (apakšsaimes) 
nosaukums 

Līme
-nis 

Mēneš- 
algu 

 grupa 

Vienādo  
amatu 
skaits 

Noteiktā alga 
2017.gadam 

1. 
Dienesta viesnīcas 
vadītājs 

1 23.Klientu apkalpošana IIC 7 1 598,00 

2. 
Dienesta viesnīcas 
dežurants 

1 23.Klientu apkalpošana I 4 4 2,3827EUR/h 

3. Apkopēja 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 1 380,00 

 
 
 



 

20 
 

2. Noklausoties izpilddirektora A.Bukovska sniegto informāciju par to, ka ir 
nepieciešams izdarīt izmaiņas Mālpils novada domes administrācijas amatu 
sarakstā, kā arī izvērtējot Investīciju un ārējo sakaru nodaļas struktūrā esošos 
cilvēkresursus nodaļas funkciju nodrošināšanai,  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
 

2.1. No 2017.gada 1.oktobra palielināt amata Investīciju un ārējo sakaru daļas 
vadītājs slodzi no 0,8 uz 1 likmi un amata algu 1075,00 EUR mēnesī. 

2.2. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils novada 
domes budžetu 2017.gadam” Pielikuma Nr.11 punktu Nr. 16 un ar 
2017.gada 1.oktobri izteikt to šādā redakcijā: 

Nr. 
p. 
k. 

Amata  nosaukums 
Slo- 
dze 

Saimes (apakšsaimes) 
nosaukums 

Līme
-nis 

Mēneš- 
algu 

 grupa 

Vienādo  
amatu 
skaits 

Noteiktā alga 
2017.gadam 

16. 
Investīciju un ārējo 
sakaru daļas vadītāja 

1 32.Projektu vadība IIA 9 1 1075,00 

 
 
3. 2017.gada 18.septembrī novada domē saņemts Mālpils internātpamatskolas 

direktores F.Ģēveles iesniegums (reģ.Nr.17/1234-S), kurā lūgts veikt izmaiņas 
Mālpils internātpamatskolas amatu sarakstā, kas pamatojas ar neatliekamu 
saimnieciska rakstura pasākumu veikšanu skolā 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
 
3.1. Ar 2017.gada 27.oktobri izslēgt no Mālpils internātpamatskolas amatu 

saraksta amatus: 
3.1.1. Darba aizsardzības speciāliste. 
3.1.2. Skolas māsa. 
3.1.3. Mantzine. 
3.1.4. Veļas pārzine. 

3.2. Ar 2017.gada 16.oktobri samazināt amata Apkopēja vienādo amatu skaitu 
no 4 uz 3. 

3.3. Ar 2017.gada 16.oktobri samazināt amata Aukle vienādo amatu skaitu no 7 
uz 6, nosakot: 

3.3.1.  5 amata vienībām 1,0 likmi un amata algu 2,3827EUR stundā; 
3.3.2. 1 amata vienībai 0,6.likmi un amata algu 2,3827EUR stundā. 

3.4. Ar 2017.gada 27.oktobri samazināt sekojošu amatu darba slodzes: 
3.4.1. Amata vienībai Daiļdārzniece – no 1,0 uz 0,5 un nosakot amata algu 

278,00 EUR mēnesī. 
3.4.2. Amata vienībai Apkopēja – no 1,0 uz 0,8 un nosakot amata algu 

351,20 EUR mēnesī. 
3.4.3. Vienai amata vienībai Apkopēja – no 1,0 uz 0,8 un nosakot amata 

algu 304,00 EUR mēnesī. 
3.4.4. Amata vienībai Saimniecības pārzine – no 1,0 uz 0,7 un nosakot 

amata algu 382,20 EUR mēnesī. 
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3.5. Amatam Aukle (darba alga 413,00EUR mēnesī) mainīt amata nosaukumu 
uz Skolotāja palīgs. 

3.6. Palielināt Mālpils internātpamatskolas amata Ēkas dežurante vienādo 
amata vienību skaitu par vienu vienību ar 2017.gada 1.oktobri, nosakot 
amatam 0,8 likmi un amata algu 330,40EUR mēnesī. 

3.7. Ar 2017.gada 1.oktobri izveidot jaunu amata vienību Labiekārtošanas 
strādnieks, nosakot amatam pilnu darba laiku – 1 slodzi un amata algu 
413,00EUR mēnesī 

3.8. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils novada 
domes budžetu 2017.gadam” Pielikumu Nr.17. (skatīt pielikumā) 

 
 

12/22. 
Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 

27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības 
nolikums”” apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
1. Nepieciešams grozīt Mālpils novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošo 
noteikumu Nr. 1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums” 5.punktu, izsakot to šādā 
redakcijā: 
“5. Mālpils novada domes administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes 
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī veic tās darba organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu, un tā sastāv no sekojošām struktūrvienībām: 
5.1. Pārvalde; 
5.2. Finanšu un ekonomikas daļa; 
5.3. Investīciju un ārējo sakaru daļa; 
5.4. Kanceleja; 
5.5. Pašvaldības policija; 
5.6. Saimnieciskās darbības sekmēšanas daļa; 
5.7. Mālpils sporta komplekss; 
5.8. Dienesta viesnīca. 
 
2. Papildināt Mālpils novada pašvaldības 2010.gada 27.janvāra saistošos noteikumus 
Nr. 1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums” ar 51 punktu šādā redakcijā:  
 
5.1. Mālpils novada domes administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma 
pamata. Mālpils novada domes administrācijas struktūrvienības darbojas uz Mālpils 
novada domes administrācijas nolikuma un Mālpils novada domes administrācijas 
struktūrvienību nolikumu pamata.” 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 “Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums””. 
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12/23. 
Par biedrības “Mālpils Tautskola” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
 

  Mālpils novada domē  19.09.2017. saņemts sabiedriskā labuma biedrības 
“Mālpils Tautskola”, reģ.Nr. LV40008057987  vadītājas LĪVIJAS MUKĀNES  
iesniegums ar lūgumu anulēt Biedrības un Mālpils novada domes 2017.gada 3.aprīlī 
noslēgto Patapinājuma līgumu par  Mālpils kultūras centra Telpas Nr.126 izmantošanu 
un noslēgt Nomas līgumu par šis telpas izmantošanu laikā no 2017.gada 
27.septembra līdz 2027.gada 27.septembrim. 
 Telpa nepieciešama LEADER programmas projekta „Daudzfunkcionālās 
nodarbību telpas izveide” īstenošanai un turpmākai mācību nodarbību organizēšanai. 
Nomas līgums nepieciešamas saskaņā ar projektu konkursa organizatora lauku 
atbalsta  dienesta Lielrīgas RPL Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas prasību. 
 
 Dome konstatē, ka:  
- biedrība  “Mālpils Tautskola” ir sabiedriskā labuma organizācija. Mālpils novada 
izglītības iestādes un pašvaldība ir šīs biedrības biedrs. Biedrības mērķis ir 
demokrātiskas, pilsoniskas un izglītotas sabiedrības un reģionālās attīstības 
veicināšana, kultūras un izglītības iestāžu, NVO un pašvaldības radošās iniciatīvas, 
mūžizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšana. Starp aktuāliem biedrības 
uzdevumiem ir kursu un citu izglītojošu pasākumu organizēšana novada 
iedzīvotājiem, jaunu projektu sagatavošana iesniegšanai ES fondu programmās un 
citiem potenciālajiem finansētājiem; 
- saskaņā ar  Mālpils pagasta padomes 12.07.2006.  lēmumu Nr.10/10 Mālpils 
novada pašvaldības nekustamajā īpašumā kadastra Nr. 8074 003 0329, Nākotnes ielā 
5, Mālpilī, Mālpils  novadā, telpu nomas maksa ir 1.42 EUR/m2, neieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli. 
   
 Izvērtējot augstākminēto un  ņemot vērā, ka nomas objektu iznomā biedrībai, 
kuras darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, tā  vērsta uz 
izglītības, zinātnes un  kultūras veicināšanu un Nomnieks plāno piesaistīt  projektu 
līdzekļus Telpas rekonstrukcijai un uzlabošanai,   
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 14.punkta b) 
apakšpunktu  un 2010.gada 8.jūnija MK noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas 
personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem”,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa, L. 
Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
  
1. Slēgt nomas līgumu ar biedrību „Mālpils Tautskola” reģ.Nr. LV40008057987, 
par Telpas Nr.126 (saskaņā ar Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu Telpas 
Nr.51,52,53), kuras kopplatība ir 22,8 m2, un kas atrodas Mālpils novada kultūras 
centra 1.stāvā, Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, ēkas kadastra  apzīmējums 
80740030329002, izmantošanu no 2017.gada 27.septembra līdz 2027.gada 
26.septembrim. 
2. Noteikt nomas maksu  0.50 EUR par kvm. 
3.  Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – daudzfunkcionālas nodarbību 
telpas izveide un mācību nodarbību organizēšana. 
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4. Izbeigt   2017.gada 3.aprīlī  Pušu starpā noslēgto Patapinājuma līgumu par Telpas 
Nr.126 izmantošanu. 
5. Uzdod izpildinstitūcijai sagatavot un noslēgt nomas līgumu. 

 
12/24. 

Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam, V. Mihelsonam 

 
Mālpils novada domē 28.08.2017. ar Nr. 17/1141-s un 27.09.2017. ar 

Nr.17/1284-s reģistrēti Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” iesniegumi, 
kuros biedrība pateicas Mālpils novada domei par sešu pieaugušo neformālās 
izglītības programmu vadītāju atalgojuma nodrošinājumu 2016./17. mācību gadā un 
Mālpils sporta kompleksa peldbaseina atlaidi 50% apmērā personām ar invaliditāti. 
Tas deva iespēju vairāk nekā 15 biedrības biedriem, personām ar invaliditāti novada 
profesionāļu vadībā darboties atbilstoši savām interesēm, vajadzībām, attīstīt savas 
dotības, nostiprināt veselību  un rast prieku kustībā, darbībā, dziesmā un dejā. 
 

Lai turpmāk nodrošinātu invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 
biedriem un novada iedzīvotāju mazākaizsargāto grupu pārstāvjiem kvalitatīvus 
sociālās rehabilitācijas un sociālās integrācijas pakalpojumus novadā, biedrība lūdz 
2017./18. mācību gadā apmaksāt pieaugušo neformālās izglītības programmas:  

1) “Esi aktīvs  ūdenī!”, programmas apjoms 120 h. Programmas īstenotāja 
iestāde - Mālpils Sporta komplekss. 

2) ,,Veselības vingrošana”, programmas apjoms 120 h. Programmas īstenotāja 
iestāde - Mālpils Sporta komplekss. 

3) Mūzika visiem”, programmas apjoms 120 h. Programmas īstenotāja iestāde - 
Mālpils kultūras centrs. 

4) ,,Nūjošana”, programmas apjoms 120 h. Programmas īstenotāja –invalīdu un 
viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!”. 

5) ,,Mājturība”, programmas apjoms 120 h. Programmas īstenotāja –invalīdu un 
viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!”.  

6) “Sveču liešanas darbnīca”, programmas apjoms 60 h. Programmas 
īstenotāja –invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!”. 

7) “Sociālās un sadzīves prasmes”. programmas apjoms 60 h. Programmas 
īstenotāja –invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!”. 

8) “Individuālā datorapmācība” programmas apjoms 60 h. Programmas 
īstenotāja –invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!”. 

 
Biedrība lūdz augstāk minēto programmu vadītājiem piešķirt atalgojumu 

programmu īstenošanai 2017./2018.mācību gadā, Lūdz Mālpils Sporta kompleksa 
peldbaseina atlaidi biedrības biedriem, invalīdiem, invalīdu asistentiem. 
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt Mālpils sporta kompleksa licencēto pieaugušo neformālās izglītības 
programmu “Esi aktīvs ūdenī” un “Veselības vingrošana” realizēšanu, 
nodrošinot finansējumu oktobra-decembra mēnešiem 557.00 EUR apmērā; 

2. Atbalstīt Mālpils kultūras centra licencētās pieaugušo neformālās izglītības 
programmas “Mūzika visiem” realizēšanu, nodrošinot finansējumu oktobra-
decembra mēnešiem 279.00 EUR apmērā; 
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3. Plānojot 2018.gada Mālpils sporta kompleksa un Mālpils kultūras centra  
budžetu,  ņemt vērā un iespēju robežās nodrošināt invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrības “Notici sev” ierosināto pieaugušo neformālās izglītības programmu 
“Esi aktīvs ūdenī” , “Veselības vingrošana” , “Mūzika visiem”  īstenošanu. 

 
12/25. 

Par laminēšanas pakalpojumu izcenojuma noteikšanu Mālpils novada 
bibliotēkā. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
Izskatot Mālpils novada bibliotēkas vadītājas ierosinājumu noteikt laminēšanas 
pakalpojumu izcenojumu Mālpils novada bibliotēkā,  

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
Noteikt laminēšanas izmaksas Mālpils novada bibliotēkā (t.sk. PVN): 
 
A5 formāts un mazāks – 0,40 EUR 
A4 formāts – 0,60 EUR 
A3 formāts – 0,80 EUR 

 
12/26. 

Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Mālpils novada domes 2017. gada 25. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2017. 

gadam”” apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
 

Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 “Grozījumi Mālpils novada domes 2017. gada 
25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2017. 
gadam””. 

 
12/27. 

Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 
internātpamatskolā. 

Ziņo:S. Strausa  
Tiek dots vārds: A. Lielmežam, A. Bukovskim 
 
Izskatot Mālpils internātpamatskolas direktores iesniegumu un pamatojoties  uz  
Mālpils internātpamatskolas nolikuma  62. un  65.3.punktu, 

 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
Apstiprināt  sekojošus  maksas  pakalpojumu  izcenojumus no  2017.gada  
1.oktobra:  
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(izcenojumi  atbilstoši  Mālpils  novada  domes 24.02.2016. sēdē  Nr.2  
apstiprinātajiem  maksas pakalpojumu izcenojumiem  Mālpils Profesionālajā  
vidusskolā): 
 

N.p.
k. 

Maksas  pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums 
par mērvienību 
EUR (ar PVN) 

1. Trenažieru  zāles  īres  abonementa  
maksa       2  reizes nedēļā  

mēnesī  vienai 
personai 

17,20 

2. Trenažieru zāles īres abonementa maksa           
3  reizes nedēļā  

mēnesī  vienai 
personai 

25,00 

3. Trenažieru zāles īre  viena reize   
vienai personai 

2,50 

4. Trenažieru zāles īre  1 stunda 15,00  

5. Mīkstās zāles īre 1 stunda 7,50   

6. Sporta zāles īre 1 stunda 15,00  

 
* Pakalpojumi  tiek  sniegti  tikai tad, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu 
un izglītojamo interešu izglītības vajadzības.  
 

12/28. 
Par Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” izglītības 

programmu saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
 

Mālpils novada domē 26.09.2017. saņemts Mālpils novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītājas  p.i. A.Kantiševas iesniegums Nr. 13 
(reģ.Nr.17/1279-s), kurā lūgts saskaņot speciālās pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanu, programmas kods: 01015811. 

Pamatojoties uz 14.07.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.775 “Vispārējās 
un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.punkta 
3.4.apakšpunktu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
Saskaņot speciālās pirmsskolas izglītības programmas (izglītības programmas kods 
01015811)  īstenošanu Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”. 
 
 

12/29. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Pamatojoties uz novada domes priekšsēdētājas Solvitas Strausas iesniegumu, kurā 
lūgts piešķirt atvaļinājumu, un 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 2.6. punktu,  
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Dome, balsojot ar 5 balsīm “par” (A. Aigars, A. Lielmežs, V. Mihelsons,   
L. Amerika, E. Junga), un vienam deputātam - S.Strausai, saskaņā ar likumu „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties, 
NOLEMJ: 
 

Piešķirt domes priekšsēdētājai Solvitai Strausai neizmantoto ikgadējo apmaksāto 
atvaļinājumu 12(divpadsmit) kalendārās dienas no 2017.gada 18.oktobra līdz 
2017.gada 29.oktobrim par darba laiku no 2015.gada 29.decembra līdz 2016.gada 
28.decembrim. 
 
 
 
Sēdes vadītājs: 
Novada domes priekšsēdētāja      S. Strausa 
 
 
Protokoliste: 
Kancelejas vadītāja        S. Ozola 
 
03.10.2017. 


