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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.11 

P R O T O K O L S 
Mālpils novada Mālpilī      30.08.2017. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst.15.30 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI. 
 

1. Par Valsts rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Mālpils novada 
pašvaldībai. 
2. Par nekustamā īpašuma sadali.  
3. Par nekustamā īpašuma adreses / nosaukuma piešķiršanu. 
4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. 
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
6. Par izglītības iestāžu gatavību uzsākt 2017./2018.mācību gadu. 
7. Par interešu izglītības programmu finansēšanu. 
8. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek piešķirta stipendija 8.-
12. klašu izglītojamiem”  apstiprināšanu 
9. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. 
10. Par izmaiņām Mālpils Profesionālās vidusskolas amatu sarakstā. 
11. Par darba grupas izveidošanu. 
12. Par izmaiņām administratīvo lietu komisijas sastāvā. 
13. Par pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidi. 
14. Par dienesta pārbaudes rezultātiem. 
15. Par struktūrvienības reģistrēšanu. 
16. Par atbalsta sniegšanu DA “Daiļrade” izbraukuma mēģinājumu norisē. 
17. Par SIA „Ziņas TV” iesnieguma izskatīšanu. 
18. Par biedrības “Dzelzs Ērglis” iesnieguma izskatīšanu. 
19. Par atļauju rīkot rudens gadatirgu. 
 

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

Administrācijas darbinieki – 
 
Kancelejas vadītāja Santa Ozola 
Izpilddirektors Agris Bukovskis 
Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores p.i. Daiga Melcere 
Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores vietniece Gunta Jēkabsone 
Nekustamo īpašumu speciāliste Tatjana Deņisova 
Izglītības speciāliste pašvaldībā Anita Sārna 
Mālpils novada vidusskolas direktore Jeļena Caune 
Jurists Rolands Broks 
 
 
 
Nav ieradušies deputāti – Atis Aigars – pamatdarba dēļ, Dainis Pudelis – pamatdarba 
dēļ. 
 
Sēdes vadītāja Solvita Strausa ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 4 
(četriem) jautājumiem. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
Papildināt izsludināto darba kārtību ar 4 (četriem) jautājumiem: 
 
20. Par grozījumu veikšanu Mālpils internātpamatskolas nolikumā. 
21. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju. 
22. Par Mālpils novada domes 2017.gada 24.maija lēmuma Nr. 7/1  
“Par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 
optimizāciju” atcelšanu. 
23. Par Mālpils novada domes 2017.gada 24.maija lēmuma Nr. 7/28 “Par vienotās 
grāmatvedības izveidi” atcelšanu. 
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1/1. 
Par Valsts rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Mālpils 

novada pašvaldībai. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: T. Deņisovai, A. Lielmežam 
 
   Izvērtējot Valsts zemes dienesta sagatavotos Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par rezerves zemes fondā ieskaitītiem 
zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, 
tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība 
vai piekritība Mālpils novadā, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.marta 
noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto 
zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību 
vai piekritību”  3.1. apakšpunktam, tika konstatēts: 

1] Atbilstoši likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pantam, 
Ministru kabineta rīkojumam  Nr. 82  “Par zemes reformas pabeigšanu Mālpils novada 
lauku apvidū”, izdots 2016. gada 28.janvārī; 

2] Atbilstoši   Ministru kabineta    noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem 
lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību 
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 5.punktam, 

pašvaldībā ir iesniegti  nozaru ministriju izvērtējumi no: 
1)  valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi”  21.05.2017 vēstule 

Nr.3/2-3/7456 “Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu izvērtēšanu” 
informējot, ka sarakstā norādītās zemes vienības nav piekritīgas vai piederīgas 
Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā; 

2)  Ekonomikas ministrijas 10.07.2017 vēstule Nr. 732-6-2571 “Par zemes vienību 
piekritību Mālpils  novadā” informējot, ka atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta pirmās 
daļas 3.punktam un 8.panta 4.1 daļai, valstij ir piekritīga zemes vienība (zemes 
vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0953) Mālpils novadā, jo uz tās atrodas 
akciju sabiedrībai “Latvenergo” piederoša transformatoru apakšstacijas TP-9105 ēka 
(būves kadastra apzīmējums 8074 003 0300 005), kas nekustamā īpašuma (būvju 
īpašuma kadastra numurs 8074 503 0024) sastāvā ierakstīta Mālpils novada 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000521191. 

3) Zemkopības ministrijas  2017 gada 28. jūnijā iesniegtais saraksts (dokuments 
Nr. 4.1-2_05p1_260_17_733)  informējot, ka  valstij  pieder un ir ierakstāmas 
zemesgrāmatā uz Zemkopības Ministrijas vārda,  saskaņā ar likumu “Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0571 ar platību 0.38 ha. 

4)  No citu nozaru ministrijām izvērtējumi likumā noteiktajā termiņā nav saņemti. 
3] Zemes pārvaldības likuma 13. panta trešā daļa nosaka, ka vietējā  

pašvaldība, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina  zemes pārraudzību savā 
administratīvajā teritorijā un nodrošina rezerves zemes fonda pārvaldību. Savukārt 
likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka Rezerves zemes fondā ieskaitītā un zemes 
reformas pabeigšanai neizmantotā zeme ir attiecīgās pašvaldības valdījumā līdz 
brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 
valsts vārda, vai tā tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

4] Rezerves zemju fondā ieskaitīto zemju sarakstā iekļautas 56 zemes vienības 
Mālpils novadā.  

5  Pašvaldībai piekritināmi un ierakstāmi zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 
tās funkciju nodrošināšanai nepieciešamie zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem: 

 1) 8074 001 0556, platība 0.04 ha;  
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 2) 8074 003 0985,  platība 0.11 ha; 
 3) zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0984, kopplatību 0.08 ha, 

daļa ar platību 0.036 ha. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 13. 

pantu, 17. panta pirmo daļu, 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā 
pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma 
tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību”  3.1. un 12. 
punktiem, Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 2. punktu, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 

1. Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautā publiskās lietošanas transporta 
infrastruktūras objekta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0556, 
platību 0.04 ha (grafiskais pielikums Nr.1), saskaņā ar likuma “Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. 
panta otrās daļas 2. punktu, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz 
Mālpils novada pašvaldības vārda. Izpildot robežu kadastrālās uzmērīšanas 
darbus, zemes vienības platība var tikt precizēta. 
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0556, platību 0.04 ha noteikt 
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods – 1101). 
3. Īpašumam sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 
0556 platību 0.04 ha piešķirt nosaukumu  Ceļš C-67 Ceļmalnieki - Zemnieki- 
Kurlēni. 
4. Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautā, plānotā publiskās lietošanas 
transporta infrastruktūras objekta izbūvei  un rekreācijas zonas paplašināšanai 
nepieciešamā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0985,  platību 0.11 
ha (grafiskais pielikums Nr.2) saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 2. 
punktu, piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Mālpils novada 
pašvaldības vārda. Izpildot robežu kadastrālās uzmērīšanas darbus, zemes 
vienības platība var tikt precizēta 
5. Īpašumam, sastāvošam no zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0985, platību 0.11 ha,  piešķirt nosaukumu  “Ābeļdārza  nobrauktuve”. 
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0985, platību 0.11 ha,  
noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods – 1101); 
7. Sadalīt rezerves zemes fondā iekļauto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0984 platību 0.08 ha, atdalot gabalu ar platību 0.036 ha, veidojot 
atsevišķu īpašumu, piešķirot nosaukumu “Dārza ceļš”. Izpildot robežu kadastrālās 
uzmērīšanas darbus, zemes vienības platība var tikt precizēta (grafiskais pielikums 
Nr.3). 
8. Noteikt, ka atdalītais zemes gabals zem plānotā publiskās lietošanas transporta 
infrastruktūras objekta ar platību  0.036 ha (grafiskais pielikums Nr.4), saskaņā ar 
likuma Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās 3. panta otrās daļas 2. punktu, piekrīt pašvaldībai un ierakstāms 
zemesgrāmatā uz Mālpils novada pašvaldības vārda. Izpildot robežu kadastrālās 
uzmērīšanas darbus, zemes vienības platība var tikt precizēta. 
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9. Atdalītajam zemes gabalam ar  platību 0.036 ha  noteikt lietošanas mērķi - 
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā (NĪLM kods – 1101); 
10. Paliekošajai zemes gabala daļai ar platību  ar platību 0.044 ha noteikt  
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(NĪLM kods – 0101). 

 
 

11/2. 
Par nekustamā īpašuma sadali. 

Ziņo: S. Strausa 
 

1. Mālpils novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā ir  zemes 
gabali, ar citām personām piederošām vai tiesiskajā valdījumā esošām būvēm, kurus, 
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  nosacījumiem, būvju 
īpašnieki var iegūt īpašumā, ja īpašuma tiesības uz būvēm ir nostiprinātas 
zemesgrāmatā. 

 Vēlmi iegādāties īpašumā zemes gabalus ir izteikušas personas, kurām pieder 
būves - uz nekustamā īpašuma “Sidgundas Vagari”, Mālpils novads, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0441, platību 0.4785 ha, Sidgundas ciemā Rikteres 
ielā 4  un uz nekustamā īpašuma “Starpgabals”, Mālpils novads zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0300, platību 0.5149 ha, Mālpils ciemā, Nākotnes ielā 
8. 

 Lai varētu uzsākt atsavināšanas procesu,  saskaņā ar Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumu, ir nepieciešams  veikt nekustamo īpašumu sadali,  
atdalot zemes vienības, veidojot atsevišķus īpašumus. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju tiek konstatēts: 
1] Nekustamais īpašums ‘’Sidgundas Vagari”, Mālpils nov., kad.Nr.8074 005 0428, 
sastāv no četrām atsevišķām  apbūvētām zemes vienībām ar kopējo platību 2.6076 
ha, kuras atrodas Sidgundas ciema, Mālpils novada teritorijā: 

Ābeļu ielā 4 - ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0442, platību 0.0241 ha; 
Juglas ielā 28 - ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0428, platību 0.9150 ha; 
Kroņu ielā 5 - ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0393, platību 1.19 ha; 
Rikteres ielā 4 - ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0441, platību 0.4785 ha,  

uz kurām atrodas  zemes īpašniekam nepiederošas būves.  Īpašuma tiesības par 
Nekustamā īpašuma “Sidgundas Vagari”, Mālpils novads, zemi, nostiprinātas uz 
Mālpils pašvaldības vārda zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000485976 

Nekustamā īpašuma “Starpgabals”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 
0811, sastāvā iekļautas  12 zemes vienības, ar kopējo platību 3.6249 ha, ir 
pašvaldības tiesiskajā valdījumā, tai skaitā trīs no tām ir apbūvētas. 

 Uz  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0300, platību 0.5149 ha 
atrodas ZS “Kalna Kastaņi” īpašumā esošas ēkas ar adresi Nākotnes iela 8, Mālpils, 
Mālpils novads.  

Zemes vienība nav  kadastrāli uzmērīta.  
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta pirmās 

daļas 7. un 14. punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.06.2006. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punkta pirmo daļu un 
30. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, 21. panta 
27. punktu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu 
2013.-2024. gadam, 
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Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
1.1. Sadalīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Sidgundas Vagari”, Mālpils 
nov., kad. Nr. 8074 005 0428, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 
005 0441, platību 0.4785 ha. 
1.2. Jaunizveidotajam īpašumam  piešķirt nosaukumu Rikteres iela 4, Mālpils novads. 
 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0441, platību 0.4785 ha, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - lauksaimniecības rakstura uzņēmumu apbūve 
(NĪLM kods-1003). 
1.3. Sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemju īpašumu ar nosaukumu “Starpgabals”, 
kadastra Nr.8074 003 0811, atdalot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0300, platību 0.5149 ha. 
1.4. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu Nākotnes iela 8, Mālpils novads. 
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0300, platību 0.5149,  noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  - komercdarbības objektu apbūve ( NĪLM kods-
0801). 
 
2. Mālpils novada domē 2017. gada 29. augustā saņemts (reģ.Nr.17/1146-S) D.K., 
D.M., M.M., A.M.  iesniegums, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamā īpašuma 
„Vecpumpuri”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 005 0453, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 8074 005 0453, platību 2.88 ha, atdalot zemesgabalu ar aptuveno platību 
2.26 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

 
Pamatojoties uz 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2006. gada 14. septembra likumu „Zemes 
ierīcības likums” un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas 
plānojumu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
  
2.1. Atļaut sadalīt D.K., D.M., M.M., A.M. kopīpašuma  „Vecpumpuri”, Mālpils novads, 
kadastra Nr.8074 005 0453, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0543, 
kopplatību 2.88 ha, atdalot zemes gabalu ar aptuveno platību 2.26 ha, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu. 
2.2. Nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādāšanai lēmuma pielikumā. 

 
11/3. 

Par nekustamā īpašuma adreses/ nosaukuma piešķiršanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

1. Mālpils novada pašvaldībā 2017. gada 24. jūlijā (reģ. Nr.17/086-S) saņemts 
A.B.  iesniegums par adreses maiņu nekustamā īpašuma “Lillijas”, Mālpils novads, 
zemes vienībai, kuras apbūvēšanai ir izsniegta būvatļauja. 

Pamatojoties uz 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 698  
“Adresācijas noteikumi” 2. punkta devīto apakšpunktu un 2013. gada 29. maijā 
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
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1.1. Mainīt nekustamā īpašuma “Lillijas”, Mālpils novads, viensētas apbūvei 
paredzētajā  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0033,  jaunbūves 
stadijā esošajām ēkām  adresi no “Lilijas”, Mālpils nov. LV-2152 uz “Lillijas”, Mālpils 
nov., LV-2152. 

 
 

2. Mālpils novada pašvaldībā 2017. gada 28. augustā (reģ. Nr.17/1142-S) saņemts 
L.C. iesniegums  par nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam, kas tiks 
izveidots,  atdalot no  nekustamā īpašuma “Gatves”, Mālpils novads, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu  8074 005 0357, platību  2.3  ha. 

 
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta pirmās daļas 
14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 30. punktu, likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta 27. punktu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
2.1. Piešķirt nosaukumu „Jaungatves”, Mālpils novads, īpašumam, kurš izveidots,  
atdalot no nekustamā īpašuma “Gatves”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 005 0391, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0357, platību 2.3 ha. 
2.2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 005 0357, platību 2.3 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods – 0201). 

 
 
3. Mālpils novada pašvaldībā 2017. gada 29. augustā (reģ. Nr.17/1146-S) saņemts 
D.K., D.M., M.M., A.M.  iesniegums   par nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam 
īpašumam, kas tiks izveidots,  atdalot no  nekustamā īpašuma “Vecpumpuri”, Mālpils 
novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  8074 005 0368, platību 10.0  ha, 
piešķirot nosaukumu “Jaunpumpuri”, Mālpils novads. 

 
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta pirmās daļas 
14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 30. punktu, likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta 27. punktu un 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils 
novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
3.1. Piešķirt nosaukumu „Jaunpumpuri”, Mālpils novads, īpašumam, kurš izveidots,  
atdalot no nekustamā īpašuma “Vecpumpuri”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 005 
0453, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0368, platību 10.0 ha. 
3.2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8074 005 0368, platību 10.0 ha – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101). 
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11/4. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu.  

Ziņo: S. Strausa 
 

1. Mālpils novada domē 2017. gada 24. jūlijā (reģ. Nr.17/984-S) saņemts SIA 
„AB Pakalpojumi”, reģ. Nr. 40103739812, īpašnieka A.B. iesniegums ar lūgumu slēgt 
zemes nomas līgumu par  pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma “Sidgundas 
Vagari”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 005 0428, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8074 005 0441, platība 0,4785 ha, zemes nomu, uz kuras atrodas tai 
piederošais ēku būvju īpašums ar adresi Rikteres iela 4, Sidgunda, Mālpils nov.  - 
minerālmēslu noliktava, par kuru īpašuma tiesības  uz SIA „AB Pakalpojumi” vārda 
nostiprinātas 21.07.02017. pamatojoties uz 06.07.2017. noslēgto darījuma līgumu. 

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 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
1.1. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr.53/10 ar SIA “Sidgunda 2” par pašvaldībai 

piederošā  nekustamā īpašuma, “Sidgundas Vagari”, Mālpils novads, kadastra 
Nr.8074 005 0428, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 005 0441, platība 
0,4785 ha, nomu ar 20.07.2017. 

1.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA „AB Pakalpojumi”, reģ. Nr. 
40103739812, par pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma, “Rikteres iela 4”, 
Mālpils novads, kadastra Nr.8074 005 0428, zemes vienības kadastra apzīmējums 
8074 005 0441, platība 0,4785 ha, zemes nomu, uz kuras atrodas uzņēmumam 
piederošās ēkas.  

1.3. Nomas maksa aprēķināma no 21.07.2017. 
1.4. Reģistrēt nomas līgumu Mālpils novada domes Nomas zemju reģistrācijas 

žurnālā. 
1.5. Veikt grozījumus Zemes nomas līgumā ar reģ. Nr. 53/10. 

 
 
 

11/5. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.  

Ziņo:  S. Strausa 
 
1. Mālpils novada domē 2017.gada 26.jūnijā reģistrēts SIA  “Novadmērnieks”, reģ. Nr. 
44103086130, iesniegums, kurā lūdz apstiprināt sertificētās mērnieces Sarmītes 
Alekses, sertifikāta Nr. BA - 480, izstrādāto zemes ierīcības projektu “Ziemeļi - Ūpes” 
nekustamā īpašuma „ Ziemeļi - Ūpes”, kadastra Nr. 8074 003 0138, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0313 sadalei. 

 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 

2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi”, 26. un 27.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 
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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 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
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 - “Lejas Ziemeļi - Ūpes”, Mālpils novads. 

1.2. Zemes vienībai Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 
0988, platību 1.00 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101) – 1.00 ha. 

1.3. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr.2  ar pirmsreģistrēto 
kadastra apzīmējumu  8074 003 0989, platību 7.09 ha un ēkām saglabāt nosaukumu  
un adresi “Ziemeļi –Ūpes”, Mālpils nov. 

1.4.  Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 
0989, platību 7.09 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)  – 7.09 ha. 
 
 
2. Mālpils novada domē 2017.gada 18.augustā reģistrēts AS  “Mērniecības centrs 
MC”, reģ. Nr. 40008717132, iesniegums, kurā lūdz apstiprināt sertificētā mērnieka 
Egīla Krafta, sertifikāta Nr. BA - 381, izstrādāto zemes ierīcības projektu “Ķešāni” 
nekustamā īpašuma „Ķešāni”, kadastra Nr. 8074 001 0094, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0094, sadalei. 
 
Pamatojoties uz 2006. gada 14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 
2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi”, 26. un 27.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 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
2.1. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu  8074 001 0562, platību 80.1 ha, saglabāt nosaukumu “Ķešāni”, Mālpils 
novads. 
2.2. Zemes vienībai Nr. 1 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 001 0562, 
platību 80.1 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101) 
– 42.1 ha; 
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  (NĪLM kods 0201) 
– 38.0 ha. 
2.3. Īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr.2  ar pirmsreģistrēto kadastra 
apzīmējumu  8074 003 0563, platību 1.10 ha, piešķirt nosaukumu  “Ķešānu mājas”, 
Mālpils nov., 
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2.4. Uz zemes vienības Nr.2  ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 0563, 
platību 1.10 ha esošajai viensētai mainīt adresi no “Ķešāni”, Mālpils nov. uz “Ķešānu 
mājas”, Mālpils nov. nosakot vienotu adresi zemes vienībai un ēkām. 
2.5.  Zemes vienībai Nr.2 ar pirmsreģistrēto kadastra apzīmējumu  8074 003 0563, 
platību 1.10 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)  . 
 
 
 

11/6. 
Par izglītības iestāžu gatavību uzsākt 2017./2018.mācību gadu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: J. Mihejevai 
 
 
Mālpils novada vidusskola 
 

2017./2018.m.g. Mālpils novada vidusskola turpina realizēt sešas izglītības 
programmas: 
1) Pamatizglītības programma (kods 21011111); 
2) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 
(kods 21015611); 
3) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (kods 21015811); 
4) Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) neklātienes programma; 
5) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011); 
6) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma (kods 
31011013). 

Uz 2017.gada 23.augustu skolā ir 344 skolēni. Mācības 1.klasē uzsāks 30 
bērni, 10.klasē – 28 skolēni. Mācību programmu realizēšanu nodrošinās 50 pedagogi. 
Skolā strādā 13 tehniskie darbinieki. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu speciālo programmu realizēšanu, bērniem ir 
pieejams atbalsta personāls: psihologs, logopēds, speciālais pedagogs un pedagoga 
palīgs. 

Arī šajā mācību gadā skolā ir dažādu interešu izglītības jomu nodarbību 
piedāvājums, skola plāno piedāvāt gidu nodarbības, vides pētnieku nodarbības, 
matemātikas nodarbības ar Montesori pedagoģijas elementiem, gleznošanu, kā arī 
turpina realizēt jau iepriekš piedāvātās programmas.  

Šogad skola darbosies trijos starptautiskajos projektos: “Jaunieši un veselīgs 
dzīves veids digitālajā laikmetā”, “COLENT Kooperatīvās mācīšanās metodes un 
digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā”, “Māksla un veselīgs dzīvesveids”, kā 
arī piedalīsies projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā”, 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kā arī “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.  

Vidusskolas posmā skola turpina piedāvāt piedalīties programmā “Esi Līderis”, 
kā arī plāno piedāvāt komerczinību programmu 7., 8.klasēm. 

Skola aktīvi darbojas arī Ekoskolu un Draudzīgā skola kustībās. 
 Sagatavojot skolu jaunajam mācību gadam, ir veikts remonts skolas 3.stāvā: 
izremontēti un iekārtoti gaiteņi, veikts remonts piecās klašu telpās, iekārtots moderns 
fizikas kabinets, jauna datorklase ar 20 darbavietām. Ir iegādātas mēbeles atsevišķām 
klases telpām.  
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Lai nodrošinātu mūsdienīgu pieeju darbam un mācīšanās procesam, skolā ir 
ierīkots moderns interneta tīkls. Tiek turpināts darbs pie ugunsdrošības un 
signalizācijas sistēmas ierīkošanas. 

 

PII "Māllēpīte" 
 
Iestādē uz 1.septembri 157 audzēkņi 8 grupās; 
- no tiem 65 bērni no piecu gadu vecuma obligātajā sagatavošanā skolai 3 grupās; 
- 3 grupas bērni vecumā no 3-5 gadiem; 2 grupas bērni vecumā no 1,5 - 3 gadiem. 
 
Iestādē strādā 27 darbinieki, vēl 3 darbinieki atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. 
- Tehniskie darbinieki: 12 
- Pedagoģiskie darbinieki: 14, no tiem 9 grupu darbinieki. 
 
Patreiz turpinās jaunu darbinieku pieņemšana darbā, jo darbu uzteica 3 skolotāju 
palīgi un 2 pedagogi. Atbilstoši procedūrai, notiek pārrunas ar jauno darbinieku 
kandidātiem, viņu noformēšana darbā, turpinās pārrunas ar jauno logopēdu par darba 
laika saskaņošanu. 
 
Turpmāk iestādē, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu ar bērniem, kuriem ir īpašas 
vajadzības, ļoti nepieciešams atbalsta personāls: 
- pirmsskolas bērnu psihologs 0,5 likme; 
- speciālais pedagogs 0,5 likme; 
- asistents 2 bērniem ar dažādām diagnozēm. 
 
Atkarībā no iepirkuma rezultātiem, kuri vēl nav zināmi, iestāde cer, ka varēs uzsākt 
remontu grupā "Bitīte" plānotā budžeta ietvaros. Remonts plānojas septembra 
mēnesī, tas nekādā ziņā neietekmēs iestādē paredzēto darbu, jo bērni tiks izvietoti 
brīvās grupas telpās. 
 
Atbilstoši budžetā plānotajiem līdzekļiem, šovasar ir veikti apjomīgi darbi iestādes 
teritorijas labiekārtošanā, kuri jāturpina nākošgad. Šobrīd ir paveikti sekojoši darbi: 
- stādījumu daļēja rekonstrukcija un sakopšana; 
- izstrādāta teritorijas apstādījumu rekonstrukcijas ideja ar dekoratīvo augu sugu 
piedāvājumu; 
- nobruģēti 338 kvadrātmetru platībā gājēju celiņš un iekšpagalma laukums; 
- uzstādītas trīs jaunas rotaļu iekārtas bērnu rotaļu laukumos. 
 
Atbilstoši teritorijas platībai un bērnudārza rotaļu laukumu specifikai, ir nepieciešams 
vēl viens darbinieks uz pilnu slodzi, lai uzturētu kārtībā izveidoto zaļo zonu un augu 
stādījumus. 
 
 
Mālpils Mūzikas un mākslas skola 
 
1) Mālpils Mūzikas un mākslas skolā audzēkņu skaits uz 2017. gada 22. augustu ir 
135 audzēkņi. Skolu beidza 5 audzēkņi mākslas nodaļā; 
2) Pedagogu skaits: 17; 
3) Programmu skaits 8; 
4) No jauna tiks pieakreditēta programma pūšaminstrumentu spēle: klarnetes spēle 
5)Ir daļēji apgūti Valsts kultūrkapitāla fonda naudas līdzekļi jauna pc iMac iegāde, 
grafikas preses iegāde ir procesā. 
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6) Pirmā septembra pasākuma laiks plkst: 13:00 Kultūras centra lielajā zālē. 
 
 

Mālpils internātpamatskola 

1. Pašlaik izglītības iestādē  ir 86 skolēni. Turpinās jauno skolēnu uzņemšana, 
sadarbībā ar Rīgas reģiona novadu un pilsētu sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām.  
2016./2017.māc.g. 1. septembrī bija 113 skolēni, absolvēja izglītības iestādi 15 
skolēni. 

2. Pašlaik skolā trūkst angļu valodas skolotāja, ir pieteikusies skolotāja uz pārrunām 
28. augustā.  Pārējie skolotāji ir ar atbilstošām kvalifikācijām.  

3. Mācību literatūra ir atbilstoša izglītības iestādē īstenojamajām izglītības 
programmām un pietiekamā daudzumā. 

4. Tehniskie mācību līdzekļi ir pietiekamā daudzumā. 
5. Izglītības iestādes skolotāji mācās un gūst pieredzi ES projekta “Kompetenču 

pieeja mācību saturā” ietvaros. Skola ir pieteikusies projektā “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.  

6. Ir izstrādāta internātskolas skolēnu vajadzībām atbilstoša un aktuāla “Sociālās 
rehabilitācijas programma”, par to informēta Izglītības un zinātnes ministrija, 
Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Skola turpina aprēķinus par 
nepieciešamo finanšu ieguldījumu programmas īstenošanai. 

7. Saskaņā ar 27.06.2017.MK noteikumu izmaiņām “Noteikumi par sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” iesniegti iesniegumi Labklājības ministrijā, 
piedāvājot pildīt Sociālo pakalpojumu institūciju funkcijas, konkrēti: 1) “Bērnu 
ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija” un 2) “Krīzes centrs”. 

8. Licencētas jaunas 3 profesionālās pamatizglītības programmas, pēc 8. klases  ar 
mācību ilgumu 2 gadi: 1) Ēdināšanas pakalpojumu, kvalifikācija –pavāra palīgs; 
2) Būvdarbi, kvalifikācija – būvstrādnieks; 3) Kokizstrādājumu izgatavošana, 
kvalifikācija – galdnieka palīgs. 

9. Ir notikušas diskusijas Saeimas izglītības komisijā, Izglītības un zinātnes 
ministrijā, Rīgas plānošanas reģionā par iespējamo internātskolu finansēšanu ar 
2018. gada 1. janvāri.  

10. Tehnisko darbinieku sarakstā nav izmaiņas. 
11. Skolēniem ēdināšanas pakalpojumus turpinās sniegt  “Žaks-2”. 
12. Gultas veļa ir pietiekamā daudzumā, bet būtu nepieciešams iegādāties 50 jaunus 

gultas veļas komplektus. 
13. Mācību telpas un internātu dzīvojamās ir atbilstošas un  ikdienā tiek ievēroti MK 

noteikumu “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības un profesionālās izglītības iestādēm “prasības: 1)  Veselības inspekcijas 
27.12.2016. Atzinums par objekta gatavību darbības turpināšanai” Nr. 5.3-
10/35107/3611 un 05.05.2017. Kontroles akts Nr.00187917; 2)Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1 mācību 
korpusā, veikta pārbaude internāta ēkās.  

14. Katra klase un gaiteņi tiks noformēti, kad skolotāji atgriezīsies no atvaļinājuma. 
15. Veiktie remontdarbi, vienoti ar Mālpils Profesionālo vidusskolu: 1) Mācību 

korpusā nomainīts centrālais elektrosadales skapis Pils ielā 14.; 2) Mācību 
korpusā Veikta elektroinstalācijas pārbaude; 

16.  Savlaicīgi tika veikts internātā, Pils ielā 12 iekštelpu kosmētiskais remonts. 
Mācību klasēs un internātos kosmētiskais remonts finanšu iespēju robežās tiks 
veikts pēc nometņu noslēguma (30.08.2017.) un skolēnu rudens brīvdienās. 



 

13 
 

17. Papildus nepieciešamie remontdarbi: 1. līdz apkures sezonas sākumam:1) 
Apkures sistēmas skalošana; 2) Siltuma skaitīja nomaiņa Pils ielā 14; 2. 
Internātpamatskolas internātos Pils ielā 10 un Pils ielā 12 videonovērošanas 
sistēmas modernizācija. 

18. Estētiski sakārtota izglītības iestādes un internātu ārējā vide.   

 
Mālpils Profesionālā vidusskola 
 
2017.gada 23.augustā  mācījās 34  audzēkņi. 
 

Izglītības programma kurss Audzēkņu skaits 

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 4 6 

Ēdināšanas pakalpojumi 2 15 

Ēdināšanas pakalpojumi 3 6 

Ēdināšanas pakalpojumi 4 7 

 Kopā 36 

 
2017.gada 30.augustā  mācās 2  audzēkņi. 
Ir trīs reflektantu iesniegumi pirmajā kursā. 

 
2017./2018. mācību gadā minētajām izglītības programmām pēc izglītības 

programmu mācību plāna jātarificē 3202 kontaktstundas (pielikums Nr.1). Tas ir 2,43 
pedagoģiskās likmes (pielikums Nr.2). Viena profesionālās vidusskolas pedagoga 
slodze ir 1320 stundas gadā. Nevienam no izglītības iestādes  pedagogiem nav 
iespējams tarificēt vienu darba likmi, līdz ar to 10 pedagogi varētu iesniegt atlūgumus. 

 
Pie esošā audzēkņu skaita nav iespējams kvalitatīvi nodrošināt mācību 

procesu, sastādīt stundu sarakstu. 
 
 
 

 
11/7. 

Par interešu izglītības programmu finansēšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Sārnai 
 
Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādes – Mālpils novada vidusskola, Mālpils 
internātpamatskola, Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” un Mālpils 
Mūzikas un mākslas skola iesniegušas saskaņošanai interešu izglītības programmas 
2017./2018.mācību gadam.  
 23.08.2017. Mālpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija izvērtēja izglītības iestāžu iesniegtās 
interešu izglītības programmas. Izglītības iestādēs atsevišķas interešu izglītības 
programmas vairs netiks realizētas, tomēr skolas  piedāvā vairākas  jaunas 
programmas:  “Rokdarbi”, “Ielu vingrošana”, “Veselību veicinošās skolas pulciņš” - 
Mālpils internātpamatskolā, “Dabas pētnieki”, Gleznošana”, “Gidu pulciņš”, “Mazpulki” 
“Projektu darbnīcas”, “Radošās angļu valodas pulciņš”  - Mālpils novada vidusskolā.  
Komisija pieņēma lēmumu saskaņot interešu izglītības programmas, atbilstoši 6,28 
likmēm (188,50 stundas/nedēļā, kas ir par 60,30 stundām/nedēļā jeb 2,01 likmēm 
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mazāk salīdzinot ar iepriekš finansēto interešu izglītības programmu apjomu), tai 
skaitā:  

Mālpils novada vidusskolā – 4,48 likmes (134,5 stundas/nedēļā); 
Mālpils internātpamatskolā – 1,33 likmes (40 stundas/nedēļā.); 
Mālpils Mūzikas un mākslas skolā- 0,13 likmes (4 stundas/nedēļā); 
Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte” – 0,33 likmes (10 

stundas/nedēļā). 
Saskaņošanai iesniegto interešu izglītības programmu skaits ir samazinājies 

salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, jo  interešu izglītības programmas 
neiesniedza Mālpils Profesionālā vidusskola, par 0,34 likmēm samazinājies Mālpils 
internātpamatskolas saskaņošanai iesniegto programmu apjoms.   
 Komisija pieņēma lēmumu sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju interešu 
izglītības programmu finansēšanai Mālpils novada vidusskolai un Mālpils 
internātpamatskolai proporcionāli, ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē uz 
01.09.2016., un lūgt 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.pantu 4.punktu un 28.08.2001. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas 
kārtība” 2.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
1. 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; 

2. Piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta Mālpils novada vidusskolas, 

Mālpils internātpamatskolas, Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” un 

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības programmu realizēšanai, 

nodrošinot visu saskaņoto interešu izglītības programmu īstenošanu. 

 
 

11/8.  
Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek piešķirta stipendija 

8.-12. klašu izglītojamiem”  apstiprināšanu 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam, J. Mihejevai 
 
Mālpils novada domē 21.08.2017. saņemts Mālpils novada vidusskolas direktores 
iesniegums Nr.1-8/155, (reģ.Nr.17.1115-s) par grozījumu veikšanu noteikumos 
“Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek piešķirta stipendija 9.-12. klašu 
izglītojamiem” un noteikumu izteikšanu jaunā redakcijā, paredzot stipendiju piešķirt 
sākot no 8. klases. 8.klases skolēni, kuri atbilst nolikumā norādītajiem sekmības 
kritērijiem, stipendiju var saņem sākot ar 2.semestri, ņemot vērā 1.semestra mācību 
sasniegumus. Jaunā redakcijā izteiktajos noteikumos “Kārtība, kādā Mālpils novada 
vidusskolā tiek piešķirta stipendija 8.-12. klašu izglītojamiem” paredzēts palielināt 
stipendijas apmēru par 5 eiro mēnesī izglītojamam, ja izglītojamā vidējais vērtējums 
iepriekšējā semestrī  ir no 8,51 ballēm līdz 10,00 ballēm, tādējādi tiek piešķirta 
stipendija  35.00 eiro apmērā (iepriekš 30.00 eiro). 
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 Izskatot jaunā redakcijā izteiktos noteikumus “Kārtība, kādā Mālpils novada 
vidusskolā tiek piešķirta stipendija 8.-12. klašu izglītojamiem” un pamatojoties uz 
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21.punktu, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek piešķirta 
stipendija 8.-12. klašu izglītojamiem” (lieta Nr. 3-03.2). 
 

 

 
11/9. 

Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
 

Mālpils novada domē 21.08.2017. saņemts Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
direktora pieteikums (reģ.Nr. 17/1113-S) par Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un 
skolotāju gūtajiem panākumiem starptautiska mēroga konkursos. Atbilstoši nolikuma 
“Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu 
izvērtēšana un apbalvošana”  11.punktam, par rezultātiem, kas nav bijuši zināmi līdz 
kārtējā mācību gada 20.aprīlim, pēc izglītības iestāžu vadītāju pieteikuma 
saņemšanas, kārtējā komitejas un domes sēdē tiek izvērtēti sasniegumi un pieņemts 
lēmums par apbalvošanu. Godalgotas vietas starptautiskos konkursos guvuši divi 
Mālpils Mūzikas un māksas skolas audzēkņi: 

1) trešo vietu starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Klusā daba ar zilo šķīvi” 

guvusi Anastasija Fiļipova, skolotāja – Esmeralda Tāle. 

2) trešo vietu 47. starptautiskajā bērnu mākslas darbu konkursā Tokijā (Japānā) 

guvis Ronalds Lukačs, skolotāja – Daina Galakrodzeniece 

Saskaņā ar 2016.gada 29.janvārī Mālpils novada domes sēdē (lēmums Nr.1/11) 
apstiprinātā nolikuma “Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un 
pedagogu sasniegumu izvērtēšana un apbalvošana”  9.punktu, kas nosaka, ka par 
sasniegumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, konkursos, sacensībās, novada 
dome pieņem atsevišķu lēmumu par apbalvošanu un naudas balvas apmēru,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 

1. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto trešo vietu, 
piešķirt Anastasijai Fiļipovai naudas balvu 40,-EUR apmērā un skolotājai 
Esmeraldai Tālei naudas balvu 60,-EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas; 

2. Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un iegūto trešo vietu, 
piešķirt Ronaldam Lukačam naudas balvu 40,-EUR apmērā un skolotājai 
Dainai Galakrodzeniecei naudas balvu 60,-EUR apmērā pēc nodokļu 
nomaksas; 

3. Skolēnu un skolotāju apbalvošanu organizēt 1.septembrī – Zinību dienas 
svinīgajā pasākumā. 
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11/10. 
Par izmaiņām Mālpils Profesionālās vidusskolas amatu sarakstā. 

Ziņo: S. Strausa  
 

Izskatot novada domē 21.08.2017. saņemto Mālpils Profesionālās vidusskolas 
direktores p.i. iesniegumu (reģ.Nr.17/1117-S) un 30.08.2017. saņemto iesniegumu 
(reģ. Nr. 17/1149-S) par nepieciešamību izdarīt atsevišķas izmaiņas iestādes amatu 
sarakstā, jo Mālpils Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā/ viesnīcā – Pils ielā 7, 
šobrīd ir 18 īrnieki, t.sk. seši bērni. Īrnieki strādā maiņu darbu, bērni apmeklēs 
izglītības iestādes, tāpēc lai nodrošinātu pastāvīgu dežuranta klātbūtni, papildus 
nepieciešama viena ēkas dežuranta likme. 

 Sakarā ar to, ka dienesta viesnīcā vairs nedzīvo Mālpils Profesionālās 
vidusskolas audzēkņi, nav nepieciešama veļas pārziņa amata vieta. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
1.1. Palielināt ar 2017.gada 1. septembri Mālpils Profesionālās vidusskolas 

amata Dienesta viesnīcas dežurants vienādo amata vienību skaitu par vienu 
vienību, nosakot amatam vienu slodzi un amata algu 2,3827EUR/stundā; 

1.2. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils novada 
domes budžetu 2017.gadam”  Pielikumu Nr.16, izsakot to šādā redakcijā: 

 
 

 
1.3. Likvidēt Mālpils Profesionālajā vidusskolā  amata  vienību   „Veļas  pārzinis” ar   
2017.gada 1. oktobri. 
 
 

 
11/11. 

Par darba grupas izveidošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Izskatot Mālpils Jaunatnes lietu speciālistes Antras Austriņas – Seņkānes iesniegumu 
(14.08.2017. reģ.Nr. 17/1092-S), 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
Izveidot darba grupu plānošanas dokumenta darbā ar jaunatni Mālpils novadā 
izstrādei sekojošā sastāvā: 

1. Darba grupas vadītāja – Mālpils Jaunatnes lietu speciāliste Antra Austriņa – 
Seņkāne; 

Nr. 
p. 
k. 

Amata  nosaukums 
Slo- 
dze 

Saimes (apakšsaimes) 
nosaukums 

Līme
-nis 

Mēneš- 
algu 

 grupa 

Vienādo  
amatu 
skaits 

Noteiktā alga 
2017.gadam 

11. 
Dienesta viesnīcas 
dežurants 

1 
4.Apsardze un 
uzraudzība 

IA 4 4 2,3827EUR/h 
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2. Mālpils novada domes deputāts Dainis Pudelis; 
3. Iepirkumu speciāliste, speciāliste izglītības jautājumos pašvaldībā Anita Sārna; 
4. Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja Līvija Mukāne; 
5. Mālpils novada vidusskolas skolotāja Ilze Apsīte; 
6. Mālpils Kultūras centra direktore Edīte Priekule; 
7. Adrians Rakuzovs; 
8. Natālija Estere Tamma; 
9. Liene Kristovska; 
10. Kristers Balodis; 
11. Roberts Straumanis. 

 
 

11/12. 
Par izmaiņām administratīvo lietu komisijas sastāvā. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Pamatojoties uz domes priekšsēdētājas Solvitas Strausas mutisku ierosinājumu, 
dome, pamatojoties uz „Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 207.pantu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 61.pantu,  
 
Dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, S. Strausa, 
L. Amerika, E. Junga), vienai deputātei – J. Ņikitinai, saskaņā ar likumu „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 
 
Papildināt administratīvo lietu komisijas sastāvu, iekļaujot tās sastāvā no 01.09.2017. 
Jūliju Ņikitinu, pers. kods: [dzēsts]. 
 

 
11/13. 

Par pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidi. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: J. Ņikitinai, A. Lielmežam, L. Amerikai 
 
 
10.07.2017.Mālpils novada domē saņemta Centrālās vēlēšanu komisijas vēstule 
(reģ.Nr.17/943-S), kurā minēts, ka saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu domei triju mēnešu laikā pēc 
ievēlēšanas  ir jāievēl pašvaldības vēlēšanu komisija. Tiesības izvirzīt un pieteikt 
savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju un to apvienību 
centrālajām pastāvīgi funkcionējošām  vadības institūcijām, katram domes deputātam, 
kā arī ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem. Paziņojums par vēlēšanu 
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu  izliekams redzamā vietā pie domes 
ēkas. 

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 
iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo daļu - Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā 
novadā no vēlētājiem tiek izveidota novada vēlēšanu komisija 7-15 locekļu sastāvā.  

Deputāte Leontina Amerika ir iesniegusi pieteikumu (reģ.Nr.17/1140), kurā tiek 
izvirzītas 2 kandidatūras – Jolanta Dinka, Ausma Čīma. 

Deputāte Solvita Strausa ir iesniegusi pieteikumu (reģ.Nr.17/1147), kurā tiek 
izvirzītas 7 kandidatūras – Agrita Višķere, Anna Višķere, Ilva Nagle, Māra Ārente, 
Indra Asne, Ģirts Lielmežs, Ingrīda Kajaka. 
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Pieteikumi ir aizpildīti saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 8.panta prasībām.  
Izvirzītie kandidāti atbilst minētā likuma 6.panta prasībām. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Dome, balsojot par katru kandidātu atsevišķi ar 6 balsīm 
“par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, V. Mihelsons, S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), 
vienam deputātam – A. Lielmežam, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties,  NOLEMJ: 
 
 

Par Mālpils novada domes komisijas locekļiem ievēlēt: 
1. Jolantu Dinku, pers. kods: [dzēsts] 
2. Ausmu Čīmu, pers.kods: [dzēsts] 
3. Agritu Višķeri, pers. kods: [dzēsts] 
4. Annu Višķeri, pers. kods: [dzēsts] 
5. Ilvu Nagli, pers. kods: [dzēsts] 
6. Māru Ārenti, pers. kods: [dzēsts] 
7. Indru Asni, pers.kods: [dzēsts] 
8. Ģirtu Lielmežu, pers.kods: [dzēsts] 
9. Ingrīdu Kajaku, pers.kods: [dzēsts] 

 
 

 
11/14. 

Par dienesta pārbaudes rezultātiem. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Mālpils novada dome ir iepazinusies ar dienesta pārbaudes komisijas 2017. gada 25. 
jūlija ziņojumu un tajā atspoguļotajiem secinājumiem par finansiālās darbības likumību 
un lietderību Mālpils Profesionālajā vidusskolā un Mālpils internātpamatskolā un  
balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
1. Minēto ziņojumu nosūtīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 
izvērtēšanai. 
2. Uzdot izpilddirektoram izteikt rājienu Mālpils internātpamatskolas direktorei  
F. Ģēvelei par dienesta automašīnas izmantošanu no darba brīvajā laikā. 
3. Uzdot F. Ģēvelei atmaksāt domei nelietderīgi izmantotos līdzekļus.  
 
 
 

11/15. 
Par struktūrvienības reģistrēšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 20.07.2017. saņemts biedrības - Futbola 
skolas “Garkalne” (turpmāk – Biedrība), vienotais reģistrācijas Nr. 40008161502, 
juridiskā adrese: Priežu iela 23a, Garkalne, Garkalnes novads, iesniegums ar lūgumu 
reģistrēt Biedrības struktūrvienību “FS Garkalne” “Mālpils Rakari”. Iesniegumā 
norādīts, ka Biedrība strādā ar bērniem no 4 gadu vecuma jau sesto gadu, ar 
mazajiem mālpiliešiem trenējas ceturto gadu, labākajiem futbolistiem tiek dota iespēja 
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trenēties izlases sastāvos, sadarbību ar Mālpils novada pašvaldību vēlas paplašināt, 
veidojot kopīgu mākslīgā seguma futbola laukumu.   
 Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr. 537 “Noteikumi par 
nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu 
dienestā” 18.3.punkts nosaka, ka, reģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā nodokļu 
maksātāja struktūrvienību, galvenais uzņēmums (arī fiziskās personas, kas veic 
saimniecisko darbību), uzrādot iesniedzēja (pilnvarotās personas) personu apliecinošu 
dokumentu un pilnvarojumu iesniegt dokumentus, papildus iesniedz nekustamā 
īpašuma īpašnieka vai tā tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu struktūrvienības 
reģistrēšanai tam piederošajā nekustamajā īpašumā, izņemot gadījumu, ja 
struktūrvienības telpas ir reģistrētāja īpašumā. 
 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 6.punktu un Ministru kabineta 22.09.2015. noteikumu Nr. 537 “Noteikumi 
par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts 
ieņēmumu dienestā” 18.3.punktu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
Piekrist, ka Futbola skola “Garkalne”, vienotais reģistrācijas Nr. 40008161502, 
juridiskā adrese: Priežu iela 23a, Garkalne, Garkalnes novads, reģistrē savu 
struktūrvienību “Mālpils Rakari” sporta bāzē ar sporta zāli un peldbaseinu, adrese: 
Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV  2152 (kadastra apzīmējums 8074 003 0368 
002). 
 
 

11/16. 
Par atbalsta sniegšanu DA“Daiļrade” izbraukuma mēģinājumu norisē. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē 24.07. 2017. saņemts Rīgas domes Kultūras un Tautas mākslas 
centra «Mazā Ģilde» deju ansambļa "Daiļrade” mākslinieciskās vadītājas Ivetas 
Pētersones – Lazdānes iesniegums ar lūgumu sniegt atbalstu DA“Daiļrade” 
izbraukuma mēģinājumu norisē. 
 Rīgas domes Kultūras un Tautas mākslas centra «Mazā Ģilde» deju ansamblis 
"Daiļrade" ir viens no vadošajiem tautas deju ansambļiem Latvijā, kurš rūpīgi kopj 
latviešu kultūras tradīcijas un piedalās to saglabāšanā un pilnveidošanā. “Daiļradē” 
aktīvi darbojas vairāk kā 70 dejotāju 2 vecuma grupās, kuri pamatā ir studenti.  Lai 
apgūtu 2018.gada Dziesmu un Deju svētku daudzveidīgo repertuāru, ansamblis 
organizē izbraukuma mēģinājumus.  Lai arī ansamblis ir viens no vadošajiem 
Latvijā, finansiālais atbalsts Rīgas pilsētas ansambļiem izbraukuma mēģinājumu 
norisēm netiek piešķirts, kā rezultātā jaunieši un viņu ģimenes ir šādus pasākumus 
finansē no saviem līdzekļiem.  
 Deju ansamblis ir vērsies pie Mālpils novada Kultūras centra, lai saskaņotu un 
apstiprinātu šī rudens izbraukumu kopmēģinājumu norisi laika posmā no 8.-
10.09.2017. Ir panākta vienošanās, ka DA “Daiļrade” labprāt izmantotu saviem 
mēģinājumiem šajos datumos Kultūras centra deju zāli un lielās zāles skatuvi, kā arī 
dažas telpas. 
  Tā kā deju ansamblis nav maksāt spējīga organizācija, taču darbojas, lai 
pilnveidotos un ar savām dejas prasmēm iepriecinātu skatītājus, lūdz Mālpils novada 
domes vadību atbalstīt ar telpām mēģinājumu norisei, pretim piedāvājot sadarbības 
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iespējas, kādā novada pasākumā iekļaut deju programmu “Cieši, cieši”, kas ir jauns, 
aizraujošs 35 min. garš folkbaleta deju uzvedums par jauniešiem un viņu piedzīvoto 
(mūzikas apvienības “RAXTU, RAXTI” mūzika, A.Daņiļeviča horeogrāfija, J.Znotiņa 
horeogrāfija, R.Bugavičutes-Pēces scenārijs). 
 

Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
 
1. Iznomāt DA“Daiļrade” mēģinājumiem laika posmā no 8.-10.09.2017. Kultūras centra 
deju zāli un lielās zāles skatuvi, par 100 EUR + PVN. 
2. Deju ansamblim “Daiļrade” sniegt koncertu ar deju programmu “Cieši, cieši”  Mālpils 
novada kultūras centrā. 
 

 
11/17. 

Par SIA „Ziņas TV” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 

Mālpils novada domē 10.08.2017. saņemts SIA „Ziņas TV” iesniegums ar 

lūgumu atbalstīt projektu  „Lai dzīvo bērni!”. 

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Valsts Izglītības satura centru, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Ceļu policiju, CSDD, A/S „Latvijas gāze”, AS 
„Latvenergo”, Rīgas domi, Latvijas novadu pašvaldībām un vairākiem sociāli 
atbildīgiem uzņēmumiem,  kopš 2002.gada, jau 15 reizi  tiek realizēts bērnu drošības 
projekts „ Lai dzīvo bērni!”.  
Pēc Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un  Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
nodaļas rādītājiem, neraugoties uz to, ka bērnu dzimstība Latvijā ar katru gadu krītas,  
bērnu traumatisms, nemainīgi, ir ļoti augsts. Šo rādītāju ziņā Latvija ir teju līdere visā 
Eiropas Savienībā. Bērnu klīniskās  universitātes slimnīcā pērn palīdzība sniegta 
vairāk nekā  20 tūkstošiem bērnu. Vairums no viņiem savainojušies mājas apstākļos, 
brīvā dabā, skolā. 
 
Šogad, projekta “Lai dzīvo bērni!” ietvaros, taps sociāla kampaņa, kuras ietvaros 
sabiedrību uzrunās - Veselības ministre Anda Čakša; SPKC Veselības veicināšanas 
departamenta direktore Ilze Straume; bērnu traumu, ortopēdijas un mugurkaula 
ķirurgs Jānis Upenieks;  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas komunikācijas 
nodaļas vadītāja Vita Šteina, Valsts izglītības satura centra vecākā eksperte Inese 
Bautre, trīs bērnu tēvs Armands Simsons, kā arī pašu bērnu stāsti par piedzīvoto. 
 
Kampaņas video materiāli tiks iekļauti Valsts Izglītības satura centra organizētajā 
skolēnu „Drošības nedēļā”, izsūtīti skolām kā vizuālais materiāls audzināšanas 
stundās, kā arī tiks vismaz 10x demonstrēti TV kanālos - LNT, LTV7, laikraksta 
„Diena” elektroniskajā versijā un izvietots YouTube. Klašu audzinātāji gaida šo 
materiālu, jo ir jau pieraduši, ka katru gadu pie viņiem nonāk aktuāls drošības 
pamatnoteikumu stāsts. 
Pagājušo gadu drošības filmas tika daudzkārt demonstrētas Latvijas televīzijas 
kanālos, kā arī Latvijas skolās, izvietota YouTube, kur katrai no filmām ir redzams liels 
skatījumu skaits (no 50 000 – 127 000). 
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SIA “Ziņas TV” lūdz Mālpils novada domei rast iespēju atbalstīt projekta  „Lai dzīvo 
bērni!” realizēšanu ar 100.00 - 300.00 EUR. 
 
Pateicībā par atbalstu SIA „Ziņas TV”  visos kampaņas laikā izstrādātajos materiālos 
izteiks pateicību Mālpils novada domei kā arī izvietos tās logo, tāpat pieminēs Mālpils 
novada domes vārdu visos ar kampaņu saistītos prezentācijas materiālos un 
pasākumos.          
 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
Nepiešķirt finansējumu SIA “Ziņas TV” projektam  „Lai dzīvo bērni!” realizēšanai. 

 
11/18. 

Par biedrības “Dzelzs Ērglis” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa  
Tiek dots vārds: L. Amerikai 
 

Mālpils novada domē 2017. gada 28. augustā saņemts biedrības Dzelzs Ērglis 
viceprezidenta Raimonda Groļļa iesniegums ar lūgumu atļaut motobraucējiem un 
citiem interesentiem pulcēties Mālpils centrā uz Moto Sezonas noslēguma braucienu 
š.g. 23. septembrī no plkst. 10.00 – 15.00. Uz pulcēšanās laiku nepieciešams slēgt 
Nākotnes ielu posmā no pasta līdz tirgus laukumam. Pasākuma laikā tiks nodrošināta 
sabiedriskā kārtība, tualetes, dalībnieku ēdināšana. Laukumā Nākotnes iela 1, tiks 
izveidota skatuve un pulcināti pasākuma dalībnieki. Pēc pasākuma tiks veikta 
teritorijas sakopšana. Pasākumam beidzoties, motociklisti, ievērojot satiksmes 
noteikumus, dosies pa maršrutu Mālpils – Inčukalns – Ragana - Turaida. 

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. 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
 

Atļaut biedrībai  Dzelzs Ērglis rīkot Mālpils centrā Moto Sezonas noslēguma braucienu 
š.g. 23. septembrī no plkst. 10.00 – 15.00. 
 
 

 
11/19. 

Par atļauju rīkot rudens gadatirgu. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Izskatot 30.08.2017. saņemto Mālpils kultūras centra direktores Edītes Priekules 
iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja 17. septembrī rīkot Rudens gadatirgu Mālpils 
centrā un izskatot iesniegto Rudens gadatirgus - 2017 nolikuma projektu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
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1. Atļaut Mālpils kultūras centra darbiniekiem rīkot Rudens gadatirgu š.g. 17. 
septembrī Mālpils centra teritorijā. 
2. Apstiprināt iesniegto Rudens gadatirgus - 2017 nolikumu. (Skatīt pielikumā). 
 
 

11/20. 
Par grozījumu veikšanu Mālpils internātpamatskolas nolikumā. 

Ziņo: S. Strausa  
 
Mālpils novada domē 29.08.2017. reģistrēts Mālpils internātpamatskolas direktores 
Frančeskas Ģēveles iesniegums Nr.2-01/17 (reģ.Nr.17/1145-s) par grozījumiem 
Mālpils internātpamatskolas nolikumā un šo grozījumu apstiprināšanu. Mālpils 
internātpamatskolas nolikumā ir veikti sekojoši grozījumi: II nodaļa “Iestādes darbības 
mērķis, pamatvirziens un uzdevumi” papildināta ar 8.1.punktu šādā redakcijā: “Iestāde 
sniedz sociālos pakalpojumus”. 
 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 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas nolikuma grozījumus, II nodaļu papildinot 
ar 8.1. punktu šādā redakcijā: “8.1. Iestāde sniedz sociālos pakalpojumus”. 

 
11/21. 

Par Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju. 

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

Mālpils novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par Mālpils   
Profesionālās vidusskolas likvidāciju un izvērtējot situāciju Mālpils Profesionālajā 
vidusskolā konstatē: 
1] Ar 2017.gada 1.septembri valsts pārtrauks pašvaldību profesionālo skolu  
finansēšanu atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajiem informatīvajam 
ziņojumam  “Par pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas principiem” 
un pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2017.gadam” Izglītības un zinātnes 
ministrijas budžeta apakšprogrammai 02.01.00. „Profesionālās izglītības programmu 
īstenošana” apstiprināto dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem apmēru, Ministru 
kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr. 655 „Noteikumi par profesionālās 
izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo” un 
Ministru kabineta 12.jūnija sēdes protokolā Nr. 33 45.paragrāfā noteikto; 
2] Mālpils profesionālajā vidusskolā vērojams kritisks audzēkņu skaita samazinājums:  
2016.gada 1.septembrī mācījās 109 audzēkņi; 
2017.gada 31.maijā  mācījās 74  audzēkņi; 
2017.gada 23.augustā  mācījās 34  audzēkņi; 
2017.gada 30.augustā  mācās 2  audzēkņi. 

Ar mērķi nodrošināt Mālpils novada pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un 
efektīvu izmantošanu un izveidot optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Mālpils  
novadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, ar kuru 
noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta 
8.punktu, ar kuru noteikts, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt 



 

23 
 

pašvaldības iestādes, Izglītības likuma 23.panta 2.daļu, ar kuru noteikts, ka 
pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar 
Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un 
zinātnes ministriju, Profesionālās izglītības likuma 14.panta otro daļu, ar kuru noteikts, 
ka Pašvaldību profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē attiecīgo 
pašvaldību domes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju,  Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 15. panta ceturto daļu un 30.panta otro daļu,  
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
1. Likvidēt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādi Mālpils Profesionālā 
vidusskola (reģistrācijas Nr. 90000067596, juridiskā adrese: Pils iela 14, Mālpils, 
Mālpils novads, LV-2152). 
 
2. Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju uzsākt ar 2017.gada 1.septembri un 
pabeigt līdz 2018.gada 1.martam. 
 
3. Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju ar Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministriju, uzdot Mālpils novada domes speciālistei izglītības 
jautājumos A. Sārnai lēmumu par  Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju nosūtīt 
saskaņošanai LR Izglītības un zinātnes ministrijai. 
 
4.Pēc lēmuma saskaņošanas dokumentus iesniegt Izglītības kvalitātes valsts dienestā 
Mālpils Profesionālās vidusskolas svītrošanai no Izglītības iestāžu reģistra. 
 
5.Noteikt, ka Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādes Mālpils Profesionālās 
vidusskolas tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības un arhīva 
pārņēmēja ir Mālpils novada dome. 
 
6. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram / priekšsēdētājai izveidot Mālpils 
Profesionālās vidusskolas likvidācijas komisiju. Likvidācijas komisijai nodrošināt 
Mālpils Profesionālās vidusskolas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, 
slēguma bilances sastādīšanu, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī 
nodrošināt mantas, finanšu līdzekļu, saistību, lietvedības un arhīva nodošanu Mālpils 
novada domei. 
 
7. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram A. Bukovskim pēc šī lēmuma 
stāšanās spēkā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt par   
Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju tās direktoru. 
 
8. Uzdot   Mālpils Profesionālās vidusskolas direktoram  normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt par iestādes likvidāciju tā pakļautībā esošos 
Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogus un tehniskos darbiniekus. 
 
9. Uzdot   Mālpils Profesionālās vidusskolas direktoram ne vēlāk kā līdz 2017.gada 
1.oktobrim informēt izglītojamo vecākus par   Mālpils Profesionālās vidusskolas 
likvidāciju un par izglītības iespējām izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās 
izglītības programmas. 
 
10. Lūgt Izglītības un zinātnes ministrijai Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogu 
atlaišanas pabalstiem izmantot piešķirto mērķdotāciju pedagogu atalgojumam. 
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11. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram  
A. Bukovskim. 
 

11/22.  
Par Mālpils novada domes 2017.gada 24.maija lēmuma Nr. 7/1  

“Par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas 
optimizāciju” atcelšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Ņemot vērā Mālpils novada domes 2017. gada 30. augusta lēmumu Nr.1/21 “Par 
Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju”, 
 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 

 
Atcelt Mālpils novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu Nr. 7/1 “Par Mālpils 
internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas optimizāciju”. 
 

11/23.  
Par Mālpils novada domes 2017.gada 24.maija lēmuma Nr. 7/28 “Par vienotās 

grāmatvedības izveidi” atcelšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
 
Ņemot vērā Mālpils novada domes 2017. gada 30. augusta lēmumu Nr.1/21 “Par 
Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju”, 

 
Dome, balsojot ar 7 balsīm “par” (J. Ņikitina, J. Paulovičs, A. Lielmežs, V. Mihelsons, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Junga), NOLEMJ: 
 
Atcelt Mālpils novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu Nr. 7/28 “Par vienotās 
grāmatvedības izveidi”. 
 
Sēdes vadītājs: 
Novada domes priekšsēdētāja      S. Strausa 
 
 
Protokoliste: 
Kancelejas vadītāja        S. Ozola 
04.09.2017. 


