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4/1. 
Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem 

 valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā 

Ziņo: S.Strausa 
 

Atbilstoši  Izglītības  likuma 14.panta  44.daļai  un  Ministru  kabineta  2019.gada 

10.decembra noteikumiem Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts 

budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” valsts budžeta dotāciju 

brīvpusdienu nodrošināšanai pašvaldības var izmantot to izglītojamo ēdināšanai, kuri 

klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un  4. klasē. 

Ņemot vērā, ka visā Latvijas teritorijā līdz 2020.gada 12.maijam izsludināta 

ārkārtējā situācija, kuras laikā Latvijas izglītības iestādēs mācības notiek attālināti, ir 

jārod cits risinājums kā nodrošināt ēdināšanu izglītojamiem.  

Ministru kabineta  2020.gada 12.marta rīkojumā  Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu" veikti grozījumi, papildinot to ar 4.3.3.apakšpunktu un nosakot ka, lai 

nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu: 

1) pašvaldība aprīlī saņemto valsts  budžeta  dotāciju  brīvpusdienu nodrošināšanai 

1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā 

situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk 

no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto 

izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);  

2) pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts 

budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos 

pašvaldības  administratīvajā  teritorijā  dzīvesvietu  deklarējušo  5., 6., 7., 8. un  9.klašu 

izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu  

ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas). 

Minētais tiesiskais regulējums piešķir pašvaldībai tiesības novirzīt piešķirtos 

valsts budžeta līdzekļus prioritāri tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 

1., 2., 3. un 4.klases izglītojamo, bet, ja iespējams, arī 5.- 9.klašu izglītojamo, kas nāk 

no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, ēdināšanai, neatkarīgi no 

minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas.  Vienlaikus pašvaldības domes 

lēmumā var noteikt piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu: brīvpusdienu  piegāde 

bērniem mājās vai nodrošināt pārtikas pakas bērna ģimenei. 

Ņemot vērā to, ka izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs SIA 

ANIVA ir maksimāli ierobežojusi savu darbību pakalpojuma nodrošināšanā uz 

izsludinātās ārkārtējās situācijas laika posmu, pašvaldībai nav tehnoloģiski iespējams 

nodrošināt  brīvpusdienu piegādi uz mājām. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta 

paziņojumu Nr.8 “Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā 

situācijā”, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ar 

nolūku nodrošināt ēdināšanas atbalstu Mālpils novadā deklarētajām ģimenēm ar 

bērniem, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, kad izglītības iestādēs mācības 

notiek attālināti, 
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Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, L.Amerika, A.Lielmežs,  
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Atbalstu izglītojamā ēdināšanai persona, kuras  aprūpē (t.sk. audžuģimenē vai 

aizgādībā) ir  izglītojamais un kurai nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes statuss, pamatizglītības posmā no 1. līdz 4.klasei var saņemt par katru 

darba dienu sākot  no  2020.gada 23.marta līdz 12.maijam, par  katru  izglītojamo – 

1,60 euro/dienā vai ekvivalentu pārtikas paku. 

2. Atbalstu izglītojamā  ēdināšanai persona, kuras aprūpē (t.sk.audžuģimenē vai 

aizgādībā) ir izglītojamais un kurai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes statuss, pamatizglītības posmā no 1. līdz 12.klasei var saņemt par katru 

darba dienu sākot no 2020.gada 23.marta  līdz 12.maijam, par  katru  izglītojamo – 

1,60 euro/dienā vai ekvivalentu pārtikas paku. 

3. Atbalstu izglītojamā  ēdināšanai  persona, kuras aprūpē (t.sk.audžuģimenē vai 

aizgādībā) ir izglītojamais un kurai ir noteikts daudzbērnu ģimenes statuss, 

pamatizglītības posmā no 5. līdz 12.klasei var saņemt par katru darba dienu sākot no 

2020.gada 23.marta līdz 12.maijam, par katru izglītojamo – 1,60 euro/dienā vai 

ekvivalentu pārtikas paku. 

4. Atbalstu izglītojamā  ēdināšanai persona, kuras aprūpē (t.sk.audžuģimenē vai 

aizgādībā) ir izglītojamais un kurai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes statuss, daudzbērnu ģimenes statuss, pirmsskolas izglītības posmā, ja 

izglītojamais ārkārtējās situācijas  laikā  neapmeklē  pirmsskolas iestādi, var  saņemt  

par  katru darba  dienu  sākot  no  2020.gada 23.marta  līdz  12.maijam, par  katru  

izglītojamo – 2,42 euro/dienā vai ekvivalentu pārtikas paku.  

5. Lēmuma izpildi nodrošināt no Valsts mērķdotācijas (pārtikas pakas) un Mālpils 

novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

6. Ēdināšanas atbalsta izmaksu koordinē Mālpils novada vidusskolas direktore 

un  pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests”.  

7. Atbalsts izglītojamā ēdināšanai tiek sniegts uz personas, kuras aprūpē  atrodas 

izglītojamais, iesnieguma pamata. Iesniegumu ēdināšanas atbalstam iesniedz Mālpils 

novada domē vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu  atsūta uz e-pasta adresi 

dome@malpils.lv, vai iesniedz izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla 

Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, no 2020.gada 20.aprīļa un ne vēlāk kā 

līdz 15.maijam. 

8. Pašvaldība pēc  lēmuma pieņemšanas to publicē Mālpils novada domes 

tīmekļa vietnē internetā www.malpils.lv  un informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”. 

 

 

 

4/2. 
Par piekrišanu Krimuldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Mežs pie Dzirnavām”, Krimuldas novads, kadastra Nr.8068 007 0448, 
atsavināšanai  

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils  novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) ir saņēmusi Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – ministrija) 

mailto:dome@malpils.lv
https://www.latvija.lv/
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2020.gada 2.aprīļa vēstuli Nr.1-132/3210 (turpmāk – vēstule), kurā ministrija informē, 

ka ir saņēmusi Krimuldas novada domes 2020.gada 30.marta vēstuli Nr.2020/3-6-313 

ar lūgumu ministrijai saskaņot Krimuldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma “Mežs pie Dzirnavām”, kadastra Nr.8068 007 0448, kas sastāv no zemes 

vienības  6,28 ha platībā,  tai skaitā meža zeme 5,81 ha platībā (turpmāk – 

nekustamais īpašums), atsavināšanu. 

Likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.pants nosaka, ka līdz stājas spēkā 

likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot 

ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi 

teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības: 1)uzņemties 

aizņēmumu saistības un sniegt galvojumus atbilstoši  šī  likuma 13.pantā noteiktajiem 

nosacījumiem, izņemot aizņēmumus un galvojumus, kas nepieciešami Eiropas 

Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem; 2) atsavināt 

pašvaldības kustamo un  nekustamo  mantu, kuras  pārdošanas  vērtība  pārsniedz  

50 000 euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. 

Ministrija vēstulē norāda, ka, lai ministrija varētu izpildīt likuma “Par valsts 

budžetu 2020. gadam” 56. pantā uzdoto pienākumu un sagatavotu atzinumu, tā lūdz 

Siguldas, Inčukalna un Mālpils novada domes, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma aktuālās redakcijas Pielikumā (likumprojekta Nr: 462/Lp13) 

plānotā jaunveidojamā Siguldas novadā ietilpstošām pašvaldību domēm, jautājumu 

par Krimuldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežs pie 

Dzirnavām” atsavināšanu, izskatīt domes  sēdē un informēt ministriju par pieņemtajiem 

lēmumiem, nosūtot lēmumu kopijas; tāpat ministrija vēstulē lūdz argumentēt ar 

apsvērumiem un izvērtējumu, vai šis īpašums būtu lietderīgi izmantojams 

jaunveidojamajā Siguldas novadā. 

Kā norādīts Krimuldas novada domes lēmumā, norādītais nekustamais īpašums 

nav nepieciešams pašvaldības funkciju izpildei. Lēmumā norādīts, ka Krimuldas 

novada pašvaldība vēlas atsavināt nekustamo īpašumu lai iegūtu finanšu līdzekļus 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības 

autonomās funkcijas realizēšanai: 2) gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību, ievērojot to, ka labiekārtota Krimuldas novada 

administratīvā teritorija veicina ilgtspējīgu jaunveidojamā Siguldas novada attīstību, 

nav konstatējama šī darījuma neatbilstība administratīvi teritoriālai reformai. 

Likuma “Par pašvaldībām” 5.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības savas 

kompetences un likuma ietvaros darbojas patstāvīgi.  

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts noteic, ka tikai dome 

var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 77.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības īpašums 

ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, 

lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā. 

Likuma “Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļa noteic, ka pašvaldības īpašums 

izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan 

veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju 

https://likumi.lv/ta/id/310965#p13


5 
 

tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un 

veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes). 

Likuma “Par pašvaldībām” 77.panta ceturtā daļa noteic, ka to īpašuma daļu, kas 

nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai 

saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai 

likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmo daļu valsts pārvalde 

ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās 

kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši 

pilnvarojuma jēgai un mērķim.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par  pašvaldībām”  21.panta pirmo 

daļu, likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, L.Amerika, A.Lielmežs,  
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 

  

Piekrist Krimuldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežs pie 

Dzirnavām”, Krimuldas novadā, kadastra Nr.8068 007 0448, kas sastāv no zemes 

vienības 6,28 ha platībā, atsavināšanai, lai no minētā nekustamā īpašuma 

atsavināšanas iegūtajiem finanšu līdzekļiem Krimuldas novada pašvaldība varētu  

veikt ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošanu. 

 

 

4/3. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu 2020.gadā 

Ziņo: S.Strausa 

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu, kas nosaka  ka 

pašvaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa 

samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 

noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros un likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo daļu, kas nosaka ka nekustamā īpašuma 

nodoklis maksājams reizi ceturksnī - ne vēlāk kā  31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 

15.novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas, paredzot, ka 

nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā. 

Ņemot vērā, ka valstī izsludināta ārkārtējā situācija līdz 2020.gada 12.maijam,  

tad  pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka daudziem novada iedzīvotājiem būs apgrūtināta 

iespēja samaksāt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus klātienē, kā arī nepastāv 

iespējas nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus veikt attālināti, it īpaši, gados 

vecākiem novada iedzīvotājiem. Tādejādi secināms, ka nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu kavējumiem, kuri izveidosies ārkārtējā situācijā, ir objektīvs rašanās 

pamats, neatkarīgs no novada iedzīvotāju subjektīvās gribas.  

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu,   

 

https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n31
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15
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Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, L.Amerika, A.Lielmežs,  
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka  nekustamā īpašuma nodoklis  par  2020.gadu  maksājams ne vēlāk 

kā  līdz  2020.gada 15.novembrim. 

2. Noteikt nodokļu administratorei  M.Nīgrandei  par minēto lēmumu  informēt  

SIA “ZZ Dats” un lūgt veikt lēmumam  atbilstošas izmaiņas lietojumprogrammā NINO.   

 

 

4/4. 

Par izmaiņām Mālpils novada vēlēšanu komisijas sastāvā 

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada domē 2020.gada 30.martā saņemts Mālpils novada vēlēšanu 

komisijas locekles Ilvas Nagles iesniegums (reģ.Nr.20/447-S) ar lūgumu atbrīvot viņu 

no darba Mālpils novada vēlēšanu komisijā. 

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 11.panta pirmo daļu vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt darbību 

komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās republikas pilsētas domei vai novada 

domei. 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likuma 11.panta pirmo daļu un I.Nagles iesniegumu, Mālpils novada 

domes priekšsēdētāja 31.03.2020. ir izdevusi rīkojumu Nr.3-14/20/22-R “Par I.Nagles 

atbrīvošanu”. 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (V.Mihelsons, L.Amerika, A.Lielmežs,  
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Mālpils novada domes priekšsēdētājas 2020.gada 31.marta rīkojumu   

Nr.3-14/20/22-R  “Par  I.Nagles atbrīvošanu”. 

 

 

Sēdes vadītāja                                        S.Strausa 

 

Protokoliste                                  J.Dinka 

https://likumi.lv/ta/id/292019-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildes-likums#n15

