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15/1. 
Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

Ziņo:  V.Mihelsons 

  

Mālpils novada domē vērsusies [dzēsts] ar  mutisku  lūgumu  izbeigt  2016.gada 

24.augustā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.88/16 par mazdārziņam izmantotā 

zemes gabala nomu zemes vienībā ar adresi  “Lejciema iela 3”, Mālpils, Mālpils 

novads. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta  2.punktu, kurš nosaka, ka, 

pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības un  zemes nomas līguma Nr.88/16  8.2.1.punktu,  

 

Dome atklāti balsojot ar  7 balsīm „par”, (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis) “pret” – nav, “atturas” – nav , NOLEMJ: 
 
 1. Izbeigt  zemes nomas līgumu Nr.88/16 ar [dzēsts]  par  mazdārziņa  zemes 

gabala  nomu  ar  2020.gada  30.novembri. 

 2. Nodokļu administratorei  M.Nīgrandei  veikt  nomas maksas pārrēķinu. 

 
 
 

15/2. 
Par zemes nomas līguma slēgšanu 

Ziņo: V.Mihelsons 

 

  1. Mālpils novada domē 2020.gada 5.augustā saņemts  fiziskas personas 

[dzēsts] iesniegums (reģ.Nr.3-18/20/1277-S) ar lūgumu noslēgt zemes nomas 

līgumu par nekustamā īpašuma “Krustiņi”, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0863, ar platību 0.1 ha, nomu mazdārziņa 

ierīkošanai.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kurš nosaka, ka, 

pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības, Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem  

Nr.10 “Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 

lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”,  

 

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

1.1. Slēgt  īstermiņā zemes nomas līgumu  ar [dzēsts], personas kods  [dzēsts], 

par nekustamā īpašuma “Krustiņi”, Mālpils, Mālpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8074 003 0863, ar platību 0.1 ha, nomu  mazdārziņa 

ierīkošanai.  

 1.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada  lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes nomas līgumu  reģistrācijas  žurnālā. 
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 2. Mālpils novada domē  2020.gada 10.novembrī  saņemts  fiziskas  personas 

[dzēsts] iesniegums (reģ.Nr.3-18/20/1742-S) zemes nomas līguma noslēgšanai par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0551, ar platību 0.07 ha, nomu 

mazdārziņa ierīkošanai.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kurš nosaka, ka, 

pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības, Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem  

Nr.10 “Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta 

lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”,  

 

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

2.1. Slēgt  īstermiņā zemes nomas līgumu  ar  [dzēsts], personas kods [dzēsts], 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0551, ar platību 0.07 ha,   

nomu mazdārziņa ierīkošanai.  

 2.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada  lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes nomas līgumu  reģistrācijas  žurnālā. 

 

 

15/3. 
Par  adreses piešķiršanu 

Ziņo:  V.Mihelsons 

  

Atbilstoši  2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 

“Adresācijas noteikumi” 14.punktam, ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei 

paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. 

Saskaņā ar noteikumu 9.punktu, pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai 

institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt 

adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt 

adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst  noteikumos minētajām 

prasībām.  

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un Apdzīvoto vietu likuma 13.panta  2. 

un 4.punktu, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 

“Adresācijas noteikumi” 14.punktu un 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils 

novada teritorijas plānojumu  2013.- 2024.gadam, 

 

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

Nekustamā īpašuma “Upes Pīlādži”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8074 003 0570,  piešķirt adresi – Siguldas iela 22A, Mālpils, Mālpils novads, LV-

2152. 
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15/4. 
Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: V.Mihelsons 

   

Mālpils novada domē saņemts domes priekšsēdētājas S.Strausas mutisks 

ierosinājums izvērtēt nekustamā īpašuma “Mārtiņkalni”, Mālpils novads, 

nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai un pieņemt lēmumu par tā nodošanu 

atsavināšanai. 

Nekustamais īpašums “Mārtiņkalni”, Mālpils novads, sastāvošs no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0889, ar platību 20,05 ha, 

saskaņā ar ierakstu Mālpils zemesgrāmatu nodalījumā 100000552557 pieder Mālpils 

novada domei. 

Saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024.gadam īpašums 

atrodas Mālpils novada meža zemju teritorijā.  

Zemes vienības dominējošais zemes lietojuma veids ir mežs. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktā noteikts, ka tikai 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.  

Dome atzīst, ka nekustamais īpašums nav  nepieciešams  pašvaldībai  tās  

funkciju veikšanai, būtu lietderīgi to atsavināt izsoles kārtībā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 

un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, 

 

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

1. Atzīt, ka nekustamais īpašums “Mārtiņkalni”, Mālpils novads, nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un būtu  lietderīgi to nodot iespējamai 

atsavināšanai. 

2. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mārtiņkalni” 

Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0927, sastāvošu no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8074 003 0889, ar platību 20,05 ha, pārdodot to izsolē. 

3. Uzdot izpildinstitūcijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu atsavināšanai. 

 

 
15/5. 

Par zemes gabalu izslēgšanu no privatizācijas reģistra 

Ziņo: V.Mihelsons 

 
 Mālpils novada  domē  2020.gada 12.novembrī saņemts  domes  Privatizācijas  

komisijas  priekšsēdētāja A.Lielmeža iesniegums (reģ.Nr.20/1750-S) ar tam 

pievienotu privatizācijas komisijas 28.09.2020. sēdes Nr.6 protokola izrakstu – 

ierosinājums jautājuma izskatīšanai par trīs zemes gabalu izslēgšanu no privatizācija 

reģistra, izvērtējot turpmāko rīcību ar šiem zemes gabaliem. 
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Dome konstatē sekojošo: 1) Lēmumi par pašvaldības īpašumu nodošanu 

privatizācijai pieņemti Mālpils pagasta padomes 2006.gada  12.jūlija sēdē Nr.10 un 

Mālpils pagasta padomes 2006.gada 20.decembra sēdē Nr.19. 

2) Nekustamais īpašums Rikteres iela 6, Sidgunda, Mālpils novads  kadastra 

Nr.80740050047, zemes vienības kadastra apzīmējums 80740050043, kopplatība 

0,4291 ha, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Lēmums par  tā  daļas 

nodošanu privatizācijai pieņemts Mālpils pagasta padomes 2006.gada 20.decembra 

sēdē Nr.19. Lēmums par  tā nodošanu atsavināšanai pieņemts Mālpils novada 

domes 2020.gada 28.oktobra  sēdē Nr.14.  

3) Nekustamais  īpašums Jaunā iela 3A, Mālpils, Mālpils  novads,  kadastra  

Nr.80740030742, zemes vienības kadastra apzīmējums 80740030742, kopplatība 

0,3069 ha, lēmums par tā nodošanu privatizācijai pieņemts Mālpils pagasta padomes 

2006.gada 20.decembra sēdē Nr.19. Nekustamais īpašums ir nepieciešams  

pašvaldības funkciju veikšanai - sporta, tūrisma pasākuma organizēšanai, veselīga 

dzīves veida popularizēšanai. 

4) Nekustamais  īpašums  Pils iela 9,  Mālpils,   Mālpils  novads,   kadastra   

Nr.80740031012, zemes vienības kadastra apzīmējums 80740030252, kopplatība 

4,19 ha Nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai -  

sporta, tūrisma pasākuma organizēšanai, veselīga dzīves veida popularizēšanai, kā 

arī pašvaldības ceļu uzturēšanai, un  nav  lietderīga tā sadalīšana.  Daļa no šī  

īpašuma tiek  izīrēta mazdārziņu vajadzībām pašvaldības iedzīvotājiem, uz īpašuma 

atrodas pašvaldībai piederošas inženierbūves – daļa no Dārza ielas (I-56), daļa no 

Melioratoru ielas (I-65). 

Saskaņā ar  Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta sesto daļu: Tikai pašvaldības 

dome var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldības īpašuma 

objektu, kā arī pašvaldībai piederošu apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu. 

Pašvaldības struktūrvienības, komitejas, komisijas vai citas institūcijas iebildumi pret 

konkrētā pašvaldības īpašuma objekta un pašvaldībai piederoša apbūvēta un 

neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai 

privatizācijas ierosinājumu neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot 

privatizācijai pašvaldības īpašuma objektu, kā arī apbūvētu un neapbūvētu 

zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas 

komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams. 

Atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.pantam, nosakāmas par pašvaldībai piekrītošām 

un ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un kuras atbilstoši likumam 

„Par pašvaldībām” nepieciešamas pašvaldības  autonomo funkciju veikšanai.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta sesto daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, likuma „Par autoceļiem” 4.panta  

trešo daļu un 12.panta astoto daļu: 

 

Dome atklāti balsojot ar  7 balsīm „par”, (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis) “pret” – nav, “atturas” – nav , NOLEMJ: 
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Izslēgt no privatizācijas reģistra pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus:  

1. Rikteres iela 6, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.80740050043, par kura 

atsavināšanu pieņemts  Mālpils novada domes 2020.gada 28.oktobra  sēdes lēmums 

Nr.14/3. 

2. Jaunā iela 3A, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 80740030742, platība 

0,3069 ha, kurš nepieciešams pašvaldības funkcijas veikšanai - sporta, tūrisma 

pasākumu organizēšanai, veselīga dzīves veida popularizēšanai. 

3. Pils iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 80740031012, platība 4,19 

ha kurš  nepieciešams  pašvaldības funkciju veikšanai - sporta, tūrisma pasākumu 

organizēšanai, veselīga dzīves veida popularizēšanai, kā arī ceļu un ielu uzturēšanai. 

 
 
 

15/6. 

Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei 

Ziņo: V.Mihelsons 

 

Mālpils novada domē 2020.gada 16.novembrī saņemts iesniegums 

(reģ.Nr.20/1769-S) no SIA „Saulkalne S”, reģ.Nr.50003256461, juridiskā adrese: 

Saulkalne, Salaspils l. t., Salaspils novads, LV - 2117, par bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu atļaujas izsniegšanu derīgo izrakteņu atradnē „Birzkalni”,  Mālpils novads, 

zemes vienībā, kas  atdalīta no nekustamā īpašuma “Birzkalni” kadastra Nr. 8074 

001 0099, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0044, derīgo  izrakteņu  

veids - smilts - grants, smilts. 

Likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta piektā daļa nosaka, ka „vietējās 

pašvaldības savās administratīvajās teritorijās, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un 

ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei”. 

Pamatojoties uz  likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta piekto daļu, un saskaņā ar 

06.09.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas 

licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”, 

19.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par 

zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

un atradnes pasi”, 21.08.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.570 „Derīgo 

izrakteņu ieguves kārtība” un „Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.– 

2024.gadam”,  

 

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

 

1. Izsniegt SIA „Saulkalne S”, reģ.Nr.50003256461, bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju Nr.10/2020 derīgo izrakteņu atradnē smilts - grants un  

smilts „Birzkalni”, Mālpils novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 004 

0061. 

2. Pirms atļaujas izsniegšanas pieprasīt uzrādīt dokumentu, kas apstiprina, ka 

samaksāta valsts nodeva par atļauju. Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo 
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izrakteņu ieguves atļauju 142.29 EUR apmērā ieskaitāma Mālpils novada domes 

budžetā. 

3. Reģistrēt atļauju Nr.10/2020 atļauju izsniegšanas reģistrā . 

4. Saskaņot smilts - grants, smilts  atradnes „Birzkalni” rekultivācijas veidu – par 

ūdenskrātuvi. 

5. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu nosūtīt : 

5.1. SIA „Saulkalne S”, reģ.Nr.50003256461, juridiskā adrese Saulkalne, 

Salaspils l. t., Salaspils novads, LV-2117. 

5.2. Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei. 

 

 

15/7. 

Par  līdzdalības pārtraukšanu 

 Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darbībā 

Ziņo: V.Mihelsons  

Izskatījusi jautājumu par līdzdalības pārtraukšanu Pierīgas izglītības, kultūras un 

sporta pārvaldes  darbībā,  Mālpils novada dome (turpmāk – pašvaldība) konstatēja, ka: 

1) Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir 

dibināta 2009.gadā 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) 2020.gada 28.oktobrī pašvaldība pieņēma lēmumu Nr.14/6 “Par 

redakcionālām izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā”.  

Saskaņā ar minēto lēmumu Mālpils novada dome apstiprināja grozījumus 

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 5.sadaļas  “Pārvaldes 

finansēšanas kārtība”  5.punktā nosakot, ka Pārvaldes kontā esošo līdzekļu 

kalendārā gada atlikums, kas radies no Pārvaldes visu veidu ieņēmumiem, kā arī no 

dibinātājpašvaldību līdzmaksājuma daļas, kura  nepārsniedz  9 %  no gada  kopējā  

līdzmaksājuma  apjoma  -  paliek Pārvaldes rīcībā  un  tiek iekļauts  nākamā  

kalendārā  gada  budžeta  izdevumu tāmē (pašvaldības lēmuma 1.punkts).   

Kā arī papildināja Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumu  ar 

3.1.apakšpunktu, šādā redakcijā: 

"3.1. Lai nodrošinātu iestādes un izglītības pakalpojuma sniegšanas 

nepārtrauktību,  līdzmaksājumu  par dalību  Pierīgas  izglītības  un  kultūras  

pārvaldes darbībā 2021.gada 3. un 4.ceturksnī dibinātājpašvaldības veic līdz 
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2021.gada 20.jūnijam." 

4) 2020.gada 30.oktobrī Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisija (turpmāk – Komisija)  pieņēma lēmumu Nr. 7 “Par līdzdalību pašvaldību 

iestādē “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”. Komisija konstatēja, ka 

Siguldas novada pašvaldībā ir Izglītības pārvalde, kā arī Siguldas novada Kultūras 

centrs un Sporta pārvalde, kuru mērķi, uzdevumi un tiesības dublējas ar Pārvaldes 

mērķiem, uzdevumiem un tiesībām. Ņemot vērā, ka 2021.gada 1.jūlija apvienošanas 

rezultātā jaunveidojamā novadā ir institūcijas, kas attiecīgās funkcijas veic, 

konstatējama  funkcijas dublēšanās. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.pantā 1.punktā noteiktajam publiska persona rīkojas ar finanšu 

līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir,  rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar 

mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Tādējādi no 2021.gada 1.jūlija Kri-

muldas novada pašvaldības, Inčukalna novada pašvaldības un Mālpils novada 

pašvaldības līdzdalība Pārvaldē nav lietderīga, tādēļ ir izbeidzama, jo visā 

jaunveidojamā novada teritorijā jāizveido vienota Izglītības pārvalde, kā arī Siguldas 

novada Kultūras centrs un Sporta pārvalde. Pamatojoties uz minēto Komisija nolēma, 

ka  Krimuldas, Inčukalna (cik tālu tas attiecināms uz Inčukalna pagastu) un Mālpils 

novada pašvaldību līdzdalība pašvaldību iestādē “Pierīgas Izglītības, kultūras un 

sporta pārvalde” ne vēlāk kā līdz  2021.gada 30.jūnijam būtu izbeidzama, jo 

administratīvi teritoriālās reformas kontekstā ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām.  

Ievērojot minēto un  pamatojoties uz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldes  nolikuma  6.sadaļas  2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 6.punktu ,21.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 20.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 2., 3.panta 1.punktu,  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta 

desmito daļu, 

 

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

1. Atcelt Mālpils novada domes 2020.gada 28.oktobra lēmuma Nr.14/6 “Par 

redakcionālām izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā” 

daļā par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma papildināšanu ar 

3.1.apakšpunktu. 

2. Noteikt, ka Mālpils novada dome ar 2021.gada 30.jūniju izstājas no 

līdzdalības  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldē. 

3. Noteikt, ka Mālpils novada dome līdzdalības maksājumus Pierīgas izglītības, 

kultūras un sporta pārvaldei veic līdz 2021.gada 30.jūnijam. 

        4. Par pieņemto lēmumu informēt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi 

līdz  2020.gada  5.decembrim uz  e-pasta adresi: olgerts.lejnieks@iksp.lv.  
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15/8. 

Par  atbalstu Mālpils novada vidusskolas dalībai Erasmus + projektos 

Ziņo:  V.Mihelsons 

 

1. Dome konstatē, ka  Mālpils novada vidusskola  2019.gadā  ir  uzsākusi  

dalību Erasmus+ projektā "Every Drop Counts". Tam ir jānoslēdzas 2021.gada 

31.augustā. Saistībā  ar COVID-19 ierobežojumiem un neiespējamību savlaicīgi 

īstenot plānotās obligātās starptautiskās aktivitātes ir iespējams projekta 

pagarinājums līdz 12 mēnešiem, ar noslēgumu ne vēlāk kā 2022.gada 31.augustā. 

Šajā gadījumā 2022.gadā  būs  nepieciešams  projekta  priekšfinansējums  20%  

apmērā   jeb  5710,00 EUR. 

 

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

 

1.1.Atbalstīt  Mālpils novada vidusskolas dalību Erasmus+ programmas 

projektā  Nr. 2019-1-CZ01-KA229-061189_6 "Every Drop Counts", kas tiek 

īstenots no Eiropas Savienības finansējuma. 

 

2. 2020.gadā ir iegūts finansējums Mālpils novada vidusskolas Erasmus+ projektam 

"Respecting Me, Respecting Yourope"  25820,00 EUR apjomā.  Projekta mērķis ir  veidot 

harmonisku un iekļaujošu, mācību sasniegumus veicinošu vidi.   

 

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

2.1. Atbalstīt  Mālpils novada vidusskolas dalību Erasmus+ programmas 

projektā  Nr. 2020-1-ES01-KA229-081894_2  "Respecting Me, Respecting 

Yourope", kas tiek īstenots no Eiropas Savienības finansējuma 01.09.2020. - 

31.08.2022. 

 

3.  2020.gadā ir iegūts finansējums Mālpils novada vidusskolas Erasmus+ 

projektam " On a school stage – another version of education "  28892,00 EUR 

apjomā. Projekta mērķis ir uzlabot uz vispusīgu izpratni balstītas  mācīšanas 

efektivitāti un attīstīt kultūras un estētisko vērtību nozīmes apziņu  ikdienas dzīvē.  

 

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

3.1. Atbalstīt  Mālpils novada vidusskolas dalību Erasmus+ programmas 

projektā  Nr. 2020-1-PL01-KA229-082236_2 "On a school stage – another 

version of education ", kas tiek īstenots no Eiropas Savienības finansējuma 

01.09.2020.-31.08.2022. 
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15/9. 

Par  Mālpils novada domes  Erasmus+ projekta "Role and Opportunities of 

Cultural Heritage in Intergenerational Learning" īstenošanu   

Ziņo: V.Mihelsons 

 

Mālpils novada dome 2019.gadā ir uzsākusi dalību  Erasmus+ projektā "Role 

and Opportunities of Cultural Heritage in Intergenerational Learning”. Projekts  tiek 

īstenots kopā ar partneru organizācijām Austrijā, Čehijā, Francijā un Polijā. Mālpils 

novada dome ir vadošais partneris un visu partneru kopējā finansējuma 106104,00 

EUR apsaimniekotājs.  Projektam  ir  jānoslēdzas  2021.gada  31.augustā.  Saistībā  

ar  COVID-19 ierobežojumiem un neiespējamību savlaicīgi īstenot plānotās obligātās 

starptautiskās aktivitātes ir iespējams projekta pagarinājums līdz 12 mēnešiem, ar 

noslēgumu ne vēlāk kā 2022.gada 31.augustā. Šajā gadījumā 2022.gadā būs 

nepieciešams projekta priekšfinansējums 20% apmērā no Mālpils novada domes 

finansējuma daļas jeb 5145,20 EUR. 

 

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

Atbalstīt   Mālpils novada domes Erasmus+ programmas  projekta  Nr.2019-

1-LV01-KA204-060332 "Role and Opportunities of Cultural Heritage in 

Intergenerational Learning", īstenošanu no Eiropas Savienības finansējuma un 

priekšfinansējuma nodrošināšanu 5145,20 EUR apmērā. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs                           V.Mihelsons 

 

Protokoliste                            L.Graudiņa                  

 

 

  

 


