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MĀLPILS  NOVADA  DOMES  ĀRKĀRTAS SĒDES    
P R O T O K O L S 

 
Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2020.gada 16.decembrī                                                                                         Nr.16 
 
Sēdi atklāj: plkst.17:00  
Sēdi slēdz: plkst.17:10 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 
 
1. Par izmaiņām PII “Māllēpīte” amatu sarakstā. 

2. Par atbrīvošanu no  vecāku līdzfinansējuma Mālpils Mūzikas un mākslas skolā. 

3. Par saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījums Mālpils novada domes 2011.gada 

23.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 

dienests” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu. 

4. Par saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos  Nr.4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”” apstiprināšanu. 

 
 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Dinka 
 
 
Sēdē piedalās:  
 
Deputāti :  Aleksandrs Lielmežs, Leontina Amerika, Valts Mihelsons, Solvita Strausa,      
                 Pēteris Ozoliņš, Toms Stašāns, Jānis Paulovičs  
 
Nepiedalās: Mārtiņš Pudelis (pamatdarba dēļ),  
                    Elīna Junga-Ķēniņa (personīga iemesla dēļ) 
 
Administrācijas darbinieki – izpilddirektors Agris Bukovskis 
 

 

MĀLPILS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000048398 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 
Tālrunis 67970888, e-pasts: dome@malpils.lv 
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16/1. 
Par izmaiņām PII “Māllēpīte” amatu sarakstā 

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada domē 09.11.2020. saņemts PII “Māllēpīte” vadītājas iesniegums 

(reģ.Nr.20/1732-S) par nepieciešamību izdarīt atsevišķas izmaiņas iestādes amatu 

sarakstā. Iestādes vadītāja, saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī un līdz ar to 

medmāsas darba apjoma palielināšanos, lūdz palielināt medmāsas  darba  likmi no 

0.8 uz 1 slodzi.  

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

 

Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , NOLEMJ: 
 

1.  Palielināt ar 2020.gada 1.decembri amata Medmāsa darba slodzi no 0,8 uz 1. 

2. Grozīt Mālpils novada domes 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils 

novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”  pielikumu Nr.20, izsakot to šādā redakcijā: 
 

Nr. 
p. 
k. 

Amata  
nosaukums 

Slo- 
dze 

Saimes 
(apakšsaimes) 

nosaukums 
Līmenis 

Mēneš- 
algu 

 grupa 

Vienādo  
amatu 
skaits 

Noteiktā 
mēnešalga 

2020.gadam 

 
Piezīmes 

4. Medmāsa 0,8 5.2. Aprūpe II 6 1 510,00 
līdz 

30.11.2020. 

4. Medmāsa 1 5.2. Aprūpe II 6 1 638,00 

no  
01.12.2020. 

 

 

 

16/2. 
Par  atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma Mālpils Mūzikas un mākslas skolā 

Ziņo: S.Strausa 

 
Mālpils novada domē  saņemts  Mālpils  Mūzikas  un  mākslas skolas  direktores 

M.Ārentes iesniegums (reģ.Nr.20/1889-S) par interešu izglītības programmas  

izglītojamo vecāku atbrīvošanu no  līdzfinansējuma maksas  valstī  izsludinātās 

ārkārtējās situācijas  laikā. Interešu izglītības programmas audzēkņi  ir  pirmsskolas 

un sākumskolas vecuma bērni, kuri  bez vecāku līdzdalības patstāvīgi  nav  spējīgi  

attālināti veikt  nepieciešamos mācību uzdevumus. Skolas administrācija ir vienojusies 

ar interešu izglītības programmas audzēkņu vecākiem, ka mācību process tiek 

pārtraukts uz nenoteiktu laiku.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  un MK rīkojuma Nr.655 2020.gada 24.novembra  

grozījumos  noteikto, kā  arī  atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu 

Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” prasībām, Mālpils Mūzikas un mākslas skolas  direktore  24.11.2020. 

ir izdevusi rīkojumu “Par atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas”. 
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Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktores 2020.gada  

24.novembra  rīkojumu Nr.4-4/45  “Par  atbrīvojumu  no līdzfinansējuma maksas”. 

 

 

16/3. 

Par  saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījums Mālpils novada domes 2011.gada 
23.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības aģentūras „Mālpils 

sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 
 

Izskatot sagatavotos saistošos noteikumus Nr.16 “Grozījums Mālpils novada 

domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības aģentūras 

„Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”” un saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantu,   

 
Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  saistošos noteikumus Nr.16 “Grozījums Mālpils novada domes 

2011.gada  23.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības aģentūras „Mālpils 

sociālais dienests” maksas pakalpojumiem””. 

2. Pēc saistošo noteikumu parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā 

veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus:   

   3.1. Mālpils novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Mālpils 

Vēstis”;  

   3.2. Mālpils novada domes tīmekļa vietnē internetā www. malpils.lv;  

   3.3. izvietot redzamā vietā Mālpils novada domes telpās. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada domes izpilddirektoram.  

 

 

16/4. 

Par saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi  Mālpils novada domes  2013.gada 
23.janvāra saistošajos noteikumos  Nr.4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 
 

Izskatot sagatavotos saistošos noteikumus Nr.17 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos  Nr.4 “Par trūcīgas un 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā ”” un 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,   



4 
 

 
Dome atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  saistošos noteikumus Nr.17 “Grozījumi Mālpils novada domes 

2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos  Nr.4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā ””. 

2. Pēc saistošo noteikumu parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā 

veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos noteikumus:   

   3.1. Mālpils novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Mālpils 

Vēstis”;  

   3.2. Mālpils novada domes tīmekļa vietnē internetā www. malpils.lv;  

   3.3. izvietot redzamā vietā Mālpils novada domes telpās. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada domes izpilddirektoram.  

 

  

 

Sēdes vadītāja                               S.Strausa 

 

Protokoliste                                  J.Dinka 

 

 

 


