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MĀLPILS  NOVADA DOMES SĒDES    

P R O T O K O L S 
 

Mālpilī, Mālpils novadā 
 
2021.gada  27.janvārī                                                                                              Nr.1 
 
Sēdi atklāj: plkst.15:00 
Sēdi slēdz: plkst.17:10 
 
Sēde notiek attālināti videokonferences režīmā. 
 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.  

2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.  

3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

4. Par dzīvokļu īpašuma izveidošanu.  

5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. 

6. Par Mālpils novada vidusskolas akreditācijas dokumentu saskaņošanu.  

7. Par  noteikumu  „Kārtība, kādā  Mālpils novada vidusskolā tiek piešķirta  stipendija  

8.–12.klašu izglītojamiem” saskaņošanu. 

8. Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 1.- 4.klašu izglītojamiem attālinātu mācību 

laikā. 

9. Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmām Mālpils Mūzikas 

un mākslas skolā uz ārkārtējās situācijas laiku. 

10. Par iesnieguma izskatīšanu Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējuma 

maksai. 

11. Par papildus piemaksu noteikšanu p/a “Mālpils sociālais dienests” darbiniekiem. 

12. Par grozījumu apstiprināšanu Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.  

13. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.   

14. Par investīciju projekta “Enerģētikas ielas pārbūve” īstenošanu un pašvaldības 

līdzfinansējuma noteikšanu. 

15. Par Mālpils novada attīstības programmas 2019.- 2025.gadam Rīcības un 

Investīciju plāna  2021.gadam aktualizētās redakcijas saskaņošanu. 

16. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 

2021.gadam” apstiprināšanu. 

 

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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17. Par 2021.gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam novadam” 

noteikumu  apstiprināšanu. 

18. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam 

izstrādes uzsākšanu. 

19. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas slimnīca”. 

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

1/1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu  

Ziņo: S.Strausa  

 
1. Mālpils  novada  domē 2021.gada 5.janvārī  saņemts  iesniegums  

(reģ.Nr.21/8-S) no politiski represētās personas [dzēsts] par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanu: 

 Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi  Saistošos noteikumus 

Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros noteiktas 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, kā arī  

vispārēji noteikumi par iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas  kārtību. 

Ņemot vērā personas iesniegumu  un  pamatojoties uz LR likuma “Par nekustamā 

īpašuma nodokli”  5.panta  otro daļu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 

 

1.1. Piešķirt  nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu 50% apmērā politiski 

represētai personai [dzēsts], personas kods [dzēsts], deklarētās dzīvesvietas adrese: 

Tērauda iela 4, Jūrmala, LV-2015,  par  Mālpils  novada  nekustamā īpašuma “Kulītes” 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0087 un zemi 0.8 ha platībā zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0127, ņemot vērā, ka 4,5 ha zemes 

iznomāta saimnieciskajai darbībai. 
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2. Mālpils novada domē saņemti iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanu: 

1) 11.01.2021. no  otrās  grupas invalīdes [dzēsts], iesnieguma reģ. Nr.21/30-S. 

Iesnieguma pielikumā invaliditātes apliecības Nr.1525287 kopija, apliecībā  norādīts 

derīguma termiņš līdz 16.11.2030; 

2) 12.01.2021.no otrās grupas invalīdes  [dzēsts], iesnieguma reģ.Nr.21/37-S.    

Iesniegumā uzrādīta informācija par invaliditātes apliecību Nr.29129030, apliecība 

beztermiņa;     

3) 14.01.2021. no otrās grupas invalīda [dzēsts], iesnieguma reģ.Nr.21/55-S.   

Iesnieguma  pielikumā  invaliditātes apliecības Nr.1523084 kopija, apliecībā  norādīts 

derīguma termiņš līdz 18.10.2025. 

4) 20.01.2021. saņemta informācija no otrās grupas invalīda [dzēsts] par noteiktās 

invaliditātes pagarinājumu uz laiku līdz 03.08.2022. 

5) 21.01.2021. saņemts iesniegums no otrās grupas invalīdes [dzēsts], iesnieguma 

reģ.Nr.21/90-S. Iesniegumā informācija par invaliditātes apliecību Nr.  1517247, kurā 

norādīts tās derīguma termiņš līdz 18.10.2030. 

Mālpils novada dome 2011.gada 26.janvārī apstiprinājusi  saistošos noteikumus 

Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”, kuros noteiktas 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs, kā arī  

vispārēji noteikumi par iesniegumu izskatīšanas un atvieglojumu piešķiršanas  kārtību. 

Ņemot vērā personu iesniegumus un pamatojoties uz Mālpils novada domes 

2011.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanu” 2.2.1.punktu,    

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 

 

2.1.  Piešķirt  2021.gadā nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu 50 % apmērā  

otrās grupas invalīdei [dzēsts], personas kods [dzēsts],  deklarētās dzīvesvietas 

adrese:  Nākotnes iela 4-5, Mālpils,   Mālpils  novads,  LV-2152,  par Mālpils novada  

dzīvokļa īpašumu  adresē: Nākotnes iela 4-5, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152. 
 

2.2. Piešķirt  2021.gadā nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  

otrās grupas invalīdei [dzēsts], personas kods [dzēsts], deklarētās dzīvesvietas 

adrese: “Žīburti”,  Mālpils  novads,  LV-2152, par  Mālpils novada  nekustamo īpašumu 

“Žīburti”. 
 

2.3. Piešķirt  2021.gadā nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu 50 % apmērā  

otrās grupas  invalīdam [dzēsts], personas kods  [dzēsts],  deklarētās dzīvesvietas 

adrese: Krasta iela 5-4,  Mālpils, Mālpils  novads,  LV-2152,  par  Mālpils novada  

dzīvokļa īpašumu  adresē:  Krasta iela 5-4,  Mālpils, Mālpils  novads,  LV-2152. 
 

2.4. Piešķirt  2021.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu 50 % apmērā 

otrās grupas invalīdam [dzēsts], personas kods [dzēsts],  deklarētās dzīvesvietas 

adrese:  “Kalnrautēni”, Mālpils  novads,  LV-2152, par  Mālpils novada nekustamā 
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īpašuma “Kalnrautēni”  ēkām un zemi 25,84 ha platībā, ņemot vērā, ka 21.36 ha zemes 

tik iznomāta zemnieka saimniecībai “Upesjaunzemi”. 
 

2.5. Piešķirt  2021.gadā nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu 50 % apmērā  

otrās grupas invalīdei  [dzēsts], personas kods [dzēsts],  deklarētās dzīvesvietas 

adrese:  Nākotnes iela 4-8, Mālpils,   Mālpils  novads,  LV-2152,  par Mālpils novada  

dzīvokļa īpašumu  adresē: Nākotnes iela 4-8, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152. 

 
 

1/2. 

Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada domē 2021.gada 11.janvārī saņemts [dzēsts] iesniegums 

(reģ.Nr.21/32-S) ar lūgumu anulēt ziņas par  [dzēsts] deklarēto dzīvesvietu viņam 

piederošā īpašumā adresē: Mergupes iela 9, Mālpils, Mālpils novads, ņemot vērā, ka 

[dzēsts] norādītajā adresē nedzīvo un deklarācijai zudis tiesiskais pamats kopš 

2013.gada 6.marta, kad īpašuma tiesības Zemesgrāmatā reģistrētas uz  iesnieguma 

iesniedzēja vārda. Iesniegumā norādīts, ka pēc īpašuma iegādes vairākkārt notikusi 

sazināšanās ar [dzēsts] dēlu un vedeklu, no kuriem īpašums iegādāts, taču līdz šim 

laikam [dzēsts] nav iesniegusi dzīvesvietas deklarāciju savā jaunajā faktiskajā 

dzīvesvietā. 

Atbilstoši “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11.pantam iestādei ir tiesības pēc 

savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt, vai 

deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, un 3.panta 

otrā daļā noteikts, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā 

nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts 

īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Saskaņā ar 

“Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 4.panta pirmo daļu dzīvesvietas maiņas gadījumā 

attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā 

dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.   

 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas  ziņas 

par deklarēto  dzīvesvietu”, kas  izdoti  saskaņā  ar  “Dzīvesvietas  deklarēšanas  

likuma”  12.panta trešo daļu, 2.punktā noteikto “Iestāde personas deklarācijā sniegtās 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iesniegumu vai iestādes rīcībā 

esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un motivēta lēmuma pieņemšanas par dzīvesvietas ziņu anulēšanu (turpmāk-

lēmums)”. Saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12. panta pirmās daļas 

2.punktu  ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Piemērojot iepriekš minēto likuma 

normu, pašvaldībai ir pienākums pārliecināties, kas veido personas tiesisko pamatu 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā un vai personas tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā ir zudis. 

Izvērtējot Mālpils novada domes rīcībā esošo informāciju par to, ka [dzēsts] 

faktiski nedzīvo Mālpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un ar lietu 
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saistītos apstākļus, nepieciešamā informācija tika iegūta tiešsaistē  LR Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā un Zemesgrāmatā. Pēc stāvokļa uz 

2021.gada 19.janvāri konstatēts sekojošais: [dzēsts] dzīvesvieta adresē: Mergupes 

iela 9, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, uzskatāma par dzīvesvietas pirmreizējo 

deklarāciju līdz laikam, kad persona deklarē citu dzīvesvietu šajā likumā noteiktajā 

kārtībā, kā to nosaka “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma”, kurš stājās spēkā 

2003.gada 1.jūlijā, Pārejas noteikumu 1.punkts. Personas pieraksts attiecīgajā 

dzīvesvietā pirms “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” stāšanās spēkā  prezumē 

personas sākotnējo tiesisko pamatu lietot attiecīgās dzīvojamās telpas. Savukārt, 

ieraksti zemesgrāmatā liecina par to, ka [dzēsts]  īpašuma tiesības uz īpašuma adresē: 

Mergupes iela 9, Mālpils, Mālpils novads, ½ domājamo daļu  nostiprinātas 2011.gada 

13.oktobrī un izbeigtas 2012.gada 4.oktobrī, kad  šo īpašumu 1/1 ieguvusi [dzēsts], 

kuras īpašuma tiesības izbeigtas ar 2013.gada 6.marta lēmumu, kad par īpašnieku 

reģistrēts [dzēsts] un [dzēsts] dzīvesvietā adresē: Mergupes iela 9, Mālpils, Mālpils 

novads, LV-2152, vairs nedzīvo. Zemesgrāmatā nav izdarītas atzīmes par [dzēsts] 

tiesībām turpmāk lietot minēto īpašumu.  

Ņemot vērā [dzēsts] iesniegumu un pamatojoties uz “Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma” 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 

 

Anulēt ziņas par [dzēsts], personas kods  [dzēsts], deklarēto dzīvesvietu adresē:  

Mergupes iela 9, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu lēmums stājas spēkā ar brīdi, 

kad tas izsniegts adresātam, bet sūtot pa pastu - septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 

Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007. 

 

 

1/3. 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

Ziņo: S.Strausa  

 

1. Mālpils novada domē 2021.gada 12.janvārī  saņemts  [dzēsts]  iesniegums 

(reģ.Nr.21/38-S), kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Klabkalni”, Mālpils 

novads, kadastra Nr.8074 005 0221, kopējā platība 18.5 ha, sastāvošu  no četrām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8074 005 0221, 8074 005 0222, 8074 005 

0223 un 8074 005 0224, sadalot trīs daļās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

8074 005 0221 un atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8074 005 0222, 

8074 005 0223 un 8074 005 0224, par kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas Mālpils 

Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.365 uz [dzēsts] vārda. 
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Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos”, 2002.gada 27.augusta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.384 “Adresācijas noteikumi”, 2006.gada 14.septembra LR likumu „Zemes ierīcības 

likums”, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” un 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils novada 

teritorijas plānojumu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
 

1.1.  Atļaut sadalīt [dzēsts], personas kods [dzēsts], dzīvojošam Ķiršu iela 4-10, 

Mālpils novads, nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8074 005 0221, atdalot zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0222, platību 0,5 ha, 8074 005 0223, platību 

7,0 ha un 8074 005 0224, platību 7,7 ha. 

1.2. Paliekošajai  zemes  vienībai  ar  kadastra apzīmējumu 8074 005 0223, 

platību 7,0 ha:  

1.2.1. atstāt nosaukumu ”Klabkalni“, Mālpils novads; 

1.2.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā   

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 7,0 ha. 

1.3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0221, ar 

platību 3,3 ha, tiek izstrādāts Zemes ierīcības projekts.  

        1.4. Atdalāmajai  zemes vienībai  ar  kadastra  apzīmējumu  8074 005 0222,  

platību  0,5 ha:  

1.4.1.  piešķirt adresi “Ābeļu iela 10”, Sidgunda, Mālpils novads; 

  1.4.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0,5 ha. 

1.5. Atdalāmajai  zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0224, 

platību 7,7 ha:  

1.5.1.  piešķirt nosaukumu “Klabkalnu mežs”, Mālpils novads; 

1.5.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201) – 7,7 ha. 

 
 

2. Izvērtējot pašvaldības zemes un ņemot vērā  interesi par pašvaldības zemes 

daļu nekustamajā īpašumā “Tuņķu nogabals”, Mālpils novads, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 8074 004 0234, kura ir lauksaimniecības zeme, ir nepieciešams  

veikt nekustamā īpašuma sadali. 

Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos”, 2002.gada 27.augusta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.384 “Adresācijas noteikumi”, 2006.gada 14.septembra LR likumu „Zemes ierīcības 

likums”, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” un  2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils novada 

teritorijas plānojumu, 
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Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
 

2.1. Sadalīt pašvaldībai piekritīgu nekustamo īpašumu “Tuņķu nogabals”, Mālpils 

novads, kadastra Nr. 8074 004 0275, atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8074 004 0234, platību 0,62 ha,  un  kadastra  apzīmējumu  8074 004 0189, platību 

7,6 ha. 

2.2. Paliekošajai zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0275,  

platību 2,0 ha:  

             2.2.1. atstāt nosaukumu ”Tuņķu nogabals“, Mālpils novads; 

  2.2.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā  

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 2,0 ha. 

2.3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0234, ar 

platību 0,6 ha:  

2.3.1. piešķirt nosaukumu “Gārgales”, Mālpils novads; 

2.3.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods  0101) – 0,5 ha. 

2.4. Atdalāmajai  zemes  vienībai  ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0189, 

platību 7,6 ha:  

      2.4.1. mainīt nosaukumu no “Ķikuti” uz nosaukumu “Sudrabkaijas”, Mālpils 

novads; 

      2.4.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 7,6 ha. 

 

3. Mālpils novada domē 2021.gada 26.janvārī reģistrēts [dzēsts] iesniegums (reģ. 

Nr.21/110-S), kurā viņa lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Laivenieki”, Mālpils 

novads, kadastra Nr. 8074 004 0082, kopējā platība 6,68 ha, sastāvošu no divām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8074 004 0082 un 8074 004 0083, atdalot 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0083 par kuru īpašuma tiesības ir 

reģistrētas Mālpils Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.408 uz [dzēsts] vārda. 

Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likumu “Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos”, 2002.gada 27.augusta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.384 “Adresācijas noteikumi”, 2006.gada 14.septembra LR likumu „Zemes ierīcības 

likums”, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” un 2013.gada 29.maijā apstiprināto Mālpils novada 

teritorijas plānojumu, 

 
Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
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3.1. Atļaut sadalīt [dzēsts], personas kods [dzēsts], dzīvojošai „Laivenieki”, 

Mālpils novads, nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 8074 004 0082, atdalot zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0083, platību 3,8 ha. 

3.2. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0082, ar 

platību 2,88 ha:  

3.2.1. saglabāt adresi „Laivenieki”, Mālpils novads;  

    3.2.2. saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi :  zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) - 2,88 ha. 

3.3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0083, platību 

3,8 ha:  

3.3.1. piešķirt nosaukumu “Saulespuķes”; 

             3.3.2. noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods  0101) - 3,8 ha. 

 

 

 

  

1/4. 

Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu 

Ziņo: S.Strausa  

 
Mālpils novada dome (turpmāk tekstā – pašvaldība) 2020.gada 21.decembrī 

saņēma pašvaldības iedzīvotāja [dzēsts] iesniegumu (reģ.Nr.20/1929-S), kurā 

iesniedzējs lūdz izskatīt iespēju apvienot dzīvokļus. 

Iepazīstoties ar iesniegumā minēto pašvaldība konstatē, 2013.gada 1.augustā 

starp pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Norma K” un iesniedzēju tika noslēgts 

Dzīvojamās telpas īres līgums, saskaņā ar kuru iesniedzējam tika  izīrēts dzīvoklis 

Nr.2, dzīvojamā ēkā “Ādmiņi”, Mālpils novadā. Izīrētais dzīvoklis sastāv no divām 

istabām ar dzīvojamo platību 31,91 m2, virtuves bez dabiskā apgaismojuma (loga), 

dzīvokļa kopējā platība sastāda 47,93 m2. Izīrētajā dzīvoklī ir deklarēts iesniedzējs un 

viņa ģimenes locekļi: sieva un meita ar ģimeni (tajā skaitā diviem nepilngadīgiem 

dažāda dzimuma bērniem). 

2015.gada 11.martā starp pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Norma K” un 

[dzēsts] tika noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums saskaņā, ar kuru iesniedzējam 

tika izīrēts dzīvoklis Nr.1, dzīvojamā ēkā “Ādmiņi”, Mālpils novadā. 2020.gada 

21.decembrī pašvaldība saņēma [dzēsts] iesniegumu, kurā viņa lūdz ar 2021.gada 

1.janvāri pārtraukt Dzīvojamās telpas īres līguma darbību. 

2021.gada 20.janvārī pašvaldība saņēma pašvaldības dzīvojamā fonda 

apsaimniekotāja pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Norma K” ziņojumu, kurā 

norādīts, ka SIA “Norma K” ir veikusi dzīvokļa Nr.1, dzīvojamā ēkā “Ādmiņi”, Mālpils 

novadā, apsekošanu un konstatējusi, ka dzīvoklis ir bez labierīcībām, apkures iekārtas 

ir kritiskā stāvoklī un nav atjaunojamas. SIA “Norma K” lūdz pašvaldību izvērtēt iespēju 

apvienot dzīvokļus Nr.1 un Nr.2 dzīvojamā ēkā “Ādmiņi”, Mālpils novadā. 

Pašvaldības ieskatā ir apmierināms pašvaldības dzīvojamā fonda 

apsaimniekotāja – pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Norma K” un iesniedzēja 
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lūgums par dzīvokļu īpašumu Nr.1 un Nr.2, dzīvojamā ēkā “Ādmiņi”, Mālpils novadā, 

apvienošanu. 

Vadoties no teiktā un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
 

1. Apvienot dzīvokļu īpašumus Nr.1 un Nr.2, dzīvojamā ēkā “Ādmiņi”, Mālpils 

novadā, izveidojot vienu dzīvokļa īpašumu. 

2. Pilnvarot pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Norma K” veikt normatīvajos 

aktos paredzētās darbības lēmuma 1.punktā minēto dzīvokļu īpašumu apvienošanai. 

3. Pilnvarot pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Norma K” pārjaunot 2013.gada 

1.augustā starp pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Norma K” un [dzēsts] noslēgto 

Dzīvojamās telpas īres līgumu. 

4. Noteikt, ka dzīvokļu īpašumu Nr.1 un Nr.2, dzīvojamā ēkā “Ādmiņi”, Mālpils 

novadā, apvienošanas izmaksas sedz [dzēsts]. 

 

 

 

1/5. 

Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai 

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) ar  25.11.2020. lēmumu Nr.15/4 Par 

nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai atzina, ka nekustamais īpašums 

“Mārtiņkalni”, Mālpils novads, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, un 

nolēma to nodot atsavināšanai, uzdodot izpildinstitūcijai veikt nekustamā īpašuma 

novērtēšanu atsavināšanas vajadzībām. 

Nekustamais īpašums “Mārtiņkalni”, Mālpils novads (turpmāk – Nekustamais 

īpašums), kadastra Nr.8074 003 0927, sastāv no vienas zemes vienības (kadastra 

apzīmējums 8074 003 0889) 20,05 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze. Saskaņā 

ar ierakstu Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā 1000 0055 2557 Nekustamais 

īpašums pieder Mālpils novada pašvaldībai.  

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma Meža apsaimniekošanas plānu (2018.gada 

inventarizācija) Nekustamā  īpašuma  sastāvā  ietilpst mežaudzes krāja apmēram 

4767 m3 apjomā. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

programmas datiem Nekustamā īpašuma zemes vienības kadastrālā vērtība uz 

25.01.2021. ir  2705 EUR, mežaudzes  vērtība  uz  29.12.2020.  ir  16 637 EUR, kopā 

19 342 EUR. 

Saskaņā ar SIA „Interbaltija”, reģ. Nr. 40003518352, sniegto novērtējumu 

(20.01.2021.) Nekustamā īpašuma visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir 105 000 EUR. 

Nekustamā īpašuma pašreizējais lietošanas mērķis pēc VZD kadastra 

informācijas sistēmas datiem ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
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mežsaimniecība (kods 0201), plānotais izmantošanas veids pēc teritoriālā plānojuma 

ir lauku meža zemes. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta piektajā 

daļā noteikto - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī 

atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās 

izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

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

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

pirmās daļas 17.punktu, 

 
Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
 

1. Atsavināt rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei 

piederošo nekustamo īpašumu “Mārtiņkalni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 

0927, kas sastāv no zemes vienības 20,05 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze.  

2. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 105 000 EUR. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma atsavināšanas to pārdodot izsoles noteikumus 

(pielikumā). 

4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 

īpašuma izsoli. 

5. Paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoli publicēt laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvā izdevumā “Mālpils Vēstis” un 

pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. 

 

 

1/6. 

Par Mālpils novada vidusskolas akreditācijas dokumentu saskaņošanu 

Ziņo: S.Strausa  
 

Mālpils novada domē saņemts Mālpils novada vidusskolas direktores Jeļenas 

Caunes iesniegums par  pašnovērtējuma ziņojuma, attīstības plāna saskaņošanu un  

skolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. 

Izskatot sagatavotos dokumentus un pamatojoties uz Ministru kabineta  

2020.gada 6.oktobra  noteikumu Nr.618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu 

Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības 

iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” 4.punktu,  Vispārējās 

izglītības likuma 9.pantu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
 

1.  Saskaņot  Mālpils novada vidusskolas pašnovērtējuma ziņojumu (pielikumā). 

http://www.malpils.lv/
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
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2. Saskaņot Mālpils novada vidusskolas attīstības prioritātes 2020./2021.-

2022./2023.mācību gadam (pielikumā). 

3.   Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas nolikumu (pielikumā). 

 

 

1/7. 

Par grozījumu saskaņošanu “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek  

piešķirta stipendija 8.-12.klašu izglītojamiem”    

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada domē 2020.gada 20.janvārī saņemts Mālpils novada vidusskolas 

direktores J.Caunes iesniegums (reģ.Nr.21/79-S) par grozījumu  saskaņošanu  skolas 

iekšējos noteikumos  „Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek piešķirta stipendija 

8.–12.klašu izglītojamiem”. 

Izskatot  sagatavotos  grozījumus, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
 

Saskaņot Mālpils novada vidusskolas iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā Mālpils 

novada vidusskolā tiek piešķirta stipendija 8.–12.klašu izglītojamiem” (pielikumā). 

 

 

1/8. 
Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 1.- 4.klašu izglītojamiem  

attālinātu mācību laikā 

Ziņo: S.Strausa  

 

  Ir aktualizējams jautājums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu  Mālpils 

novada vidusskolas 1.- 4.klašu izglītojamiem attālinātā  mācību procesa īstenošanas 

laikā. 

Saskaņā ar  grozījumiem  Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā 

Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", no  2021.gada  25.janvāra  Mālpils 

novada vidusskolā attālinātais mācību  process  tika  noteikts  arī  1.- 4.klašu  

izglītojamajiem. 

Dome konstatē, ka 2020.gada 28.oktobra domes sēdē Nr.14 un 2020.gada 

29.decembra sēdē  Nr.17 tika pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu pārtikas paku 

veidā  Mālpils novadā  deklarētajiem Mālpils novada vidusskolas 5.-12.klašu    

izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, attālinātā  

mācību procesa norises laikā. 2020.gada 6.novembrī pašvaldība noslēdza līgumu ar  

SIA Aniva par pārtikas paku komplektēšanu un piegādi.   

Pašvaldības ieskatā 1.-4.klašu izglītojamajiem, kuri ir no trūcīgām, 

maznodrošinātām mājsaimniecībām  vai daudzbērnu ģimenēm, arī sniedzams  

atbalsts pārtikas produktu paku veidā. 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 

6.,7.apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
 

1. Sniegt atbalstu izglītojamā ēdināšanai Mālpils novadā deklarētajiem Mālpils 

novada vidusskolas 1. - 4.klašu izglītojamajiem no trūcīgām, maznodrošinātām 

mājsaimniecībām vai daudzbērnu ģimenēm, attālināta mācību procesa norises laikā. 

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

aizgādībā) ir šī lēmuma 1.punktā minētais izglītojamais un kurai  ir noteikts trūcīgas 

vai maznodrošinātas mājsaimniecības, vai daudzbērnu ģimenes statuss var 

saņemt par katru darba dienu sākot no 2021.gada 25.janvāra visa attālinātā mācību 

perioda laikā, par  katru  izglītojamo 1,60 euro/dienā (8,00 euro/nedēļā) ekvivalentu 

pārtikas paku.  

3.  Lēmuma izpildi nodrošināt no  Mālpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Ēdināšanas atbalsta sniegšanu koordinē Mālpils novada vidusskolas  

direktore.  

 

 

1/9. 
Par  līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmām 

 Mālpils Mūzikas un mākslas skolā uz ārkārtējās situācijas laiku 

Ziņo: S.Strausa  

 

Mālpils novada domē 2021.gada 13.janvārī saņemts Mālpils Mūzikas un mākslas 

skolas direktores M.Ārentes iesniegums (reģ.Nr.21/46-S) par profesionālās ievirzes 

izglītības  programmu  izglītojamo   vecāku  līdzfinansējuma  maksas  samazinājumu  

50% apmērā  valstī  izsludinātās  ārkārtējās  situācijas  laikā uz attālināto mācību  

periodu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā noteikta ārkārtējā situācija līdz 

2021.gada 7.februārim un minētā rīkojuma 5.13.4.apakšpunkts nosaka “interešu 

izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti”. 

Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2018.gada 26.septembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.6 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mālpils  Mūzikas un mākslas 

skolā”,  

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 

 

1.Samazināt par 50% līdzfinansējuma maksu valstī izsludinātās ārkārtējās 

situācijas laikā par profesionālās ievirzes izglītības programmām, kuru apguvi  Mālpils  



13 
 

Mūzikas un mākslas skola nodrošina attālināti, sākot no 2021.gada 1.janvāra, bet  ne 

ilgāk kā  līdz  2021.gada 31.maijam. 

2.Pilnu līdzfinansējuma maksu piemērot pēc ārkārtējās situācijas beigām, sākot 

ar jaunu kalendāro mēnesi. 

3.Izglītības iestādes direktorei nodrošināt izglītojamo likumisko pārstāvju 

informēšanu. 

 

 

 

1/10. 
Par  iesnieguma izskatīšanu Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 

līdzfinansējuma maksai 

Ziņo: S.Strausa 

 

        Mālpils novada domē 2021.gada 13.janvārī saņemti [dzēsts] iesniegumi 

(reģ.Nr.21/44; Nr.21/45) par neapmaksāto rēķinu samazināšanu par dēlu [dzēsts] un 

[dzēsts] mācību periodu Mālpils Mūzikas un mākslas skolā. Iesniegumā norādīts, ka 

mācības skolā bieži  kavētas slimības dēļ.       

Dome konstatē, ka līdzfinansējuma maksas parāds ir par laiku no 2016.gada 

janvāra līdz 2017.gada maijam, t.i. uz  27.01.2021. debitora  parāds  kopā  284,80 

EUR (par  [dzēsts] – 92,40 EUR, par [dzēsts] – 192,40 EUR). 

Ņemot vērā  personas iesniegumu un izvērtējot ģimenes situāciju, pamatojoties 

uz pašvaldības noteikumiem “Debitoru parādu piedziņas kārtība Mālpils novada 

pašvaldībā”, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 

 

Dzēst debitora [dzēsts], personas kods [dzēsts], parādu 284,80 EUR (divi simts 

astoņdesmit četri euro 80 centi) par dēliem [dzēsts] un [dzēsts]. 

 

 

 

1/11. 
Par papildus piemaksu noteikšanu p/a “Mālpils sociālais dienests” 

darbiniekiem  

Ziņo: S.Strausa  

 

Mālpils novada domē 2021.gada 14.janvārī saņemts pašvaldības aģentūras 

“Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra) direktores O.Volosatovas 

iesniegums (reģ.Nr.21/50-S) ar ierosinājumu piešķirt piemaksas sociālās aprūpes 

centra darbiniekiem un aprūpētājiem. 

Aģentūras darbinieki, kuru ikdienas darbs saistīts ar klientu aprūpi, valstī 

izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā strādā paaugstināta riska apstākļos. Līdz šim ne 
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Mālpils sociālās aprūpes centrā, ne Aprūpe mājās klientiem nav konstatēta saslimšana 

ar Covid-19. Lai arī likuma “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likumā” 47.panta otrā daļa nosaka, ka piemaksas darbiniekiem nosaka, ja ir konstatēta 

saslimšana, svarīgāk ir, lai klienti un darbinieki nesaslimtu. Šāda rezultāta 

sasniegšanai ir svarīga darbinieku augsta atbildības sajūta. 

Izvērtējot riskus un atbildības līmeni, Aģentūras direktore ierosina Mālpils 

sociālās aprūpes centra darbiniekiem un aprūpētājiem mājās nodrošināt piemaksas 

10% apmērā no darba algas, tādejādi materiāli stimulējot darbiniekus. 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

15.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības amatpersonai (darbiniekam) speciālās 

piemaksas par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, un par nosacījumiem, kuri 

saistīti ar amata (darba) specifiku, kā arī to amatpersonu (darbinieku) sarakstu, 

kurām šādas piemaksas pienākas, un šo piemaksu apmēru nosaka attiecīgās 

pašvaldības dome. Piemaksu apmērs nedrīkst pārsniegt tiešās pārvaldes iestāžu 

amatpersonām (darbiniekiem) Ministru kabineta noteikto speciālo piemaksu apmēru.  

Pamatojoties uz Darba likuma 66.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta trešo daļu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 

 

Noteikt pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” sociālās aprūpes 

centra darbiniekiem (saskaņā ar klātpievienoto sarakstu) un aprūpētājiem mājās 

piemaksu pie darba algas 10% apmērā par darbu paaugstināta riska un slodzes 

apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 

uzliesmojumu, laikā  no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.martam. 

 

 

 

1/12. 

Par  grozījumu apstiprināšanu “Mālpils novada domes deputātu,  

pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” 

Ziņo: S.Strausa 

 

Dome, izskatot sagatavotos „Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma” grozījumus, pamatojoties 

uz  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu,  

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
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1. Izdarīt Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. Svītrot Nolikuma 2.3.punktu. 

1.2. 3.2.1.punktā aizstāt skaitli “9,00” ar skaitli “10,00”. 

1.3. 3.2.2.punktā aizstāt skaitli “6,50” ar skaitli “7,50”. 

1.4. Izteikt Nolikuma pielikumu Nr.1 šādā redakcijā: 
 

“DARBINIEKU MĒNEŠALGU IZMAIŅAS 2021.GADĀ” 

“Noteikt, ka izpilddirektora, administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju 

un darbinieku amatalgas 2021.gadā tiek palielinātas, izvērtējot darbinieku 

profesionālo kvalifikāciju, atbildību, noslogotību un amata kompetences.” 

 

2. Noteikt, ka Nolikuma grozījumi stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. 

 

 

 

1/13. 

Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem 

Ziņo: S.Strausa 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, 

kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem”,   
 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
 

 Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem 2021.gadam: 

1. Pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte” (pielikumā); 

2. Mālpils novada vidusskolai (pielikumā); 

3. Mālpils novada vidusskolas neklātienes grupai (pielikumā). 

 

 

1/14. 

Par investīciju projekta “Enerģētikas ielas pārbūve”  īstenošanu un 

pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu 

Ziņo: S.Strausa 

  

Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības attīstības programmas 2019.-

2025.gadam Investīciju plānu 2021.gadam, kā nozīmīgs ieguldījums transporta 

infrastruktūras uzlabošanai 2020.gadā tika izstrādāts Enerģētikas ielas pārbūves 

būvprojekts. Enerģētikas iela nodrošina izejmateriālu (šķeldas) piegādes transporta 
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plūsmu uz Mālpils centrālo katlu māju. Lai  īstenotu  Investīciju plānā paredzēto ielas  

pārbūvi, nepieciešams aizņēmums Valsts kasē.   

Investīciju projektā “Enerģētikas ielas pārbūve” paredzēts atjaunot 0,1 km garu 

ielas posmu, plānotās izmaksas, saskaņā ar būvprojekta kontroltāmi ir 92 842,28 EUR, 

tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. 

Plānotajiem būvdarbiem izstrādātais būvprojekts ir saskaņots un akceptēts 

Būvvaldē, būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.5-2020-433. Uzsākts darbs pie iepirkumu 

procedūras izsludināšanas. Būvdarbus ir paredzēts uzsākt līdz jūnija mēneša 

sākumam, apgūstot šajā būvniecības sezonā pieprasītā valsts budžeta aizdevumu 

pilnā apmērā. Pārbūves darbi  jāveic 7 mēnešu periodā no līguma noslēgšanas dienas. 

Veicamos pārbūves darbus paredzēts īstenot 2021.gadā. 

Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts 23 210,57 EUR apmērā 

(25 %), investīciju projekta finansēšanai nepieciešamais aizņēmums ir  69 631,71 EUR 

apmērā. Pašvaldība  par  saviem līdzekļiem nodrošina ūdensvada un kanalizācijas 

tīkla pārbūvi 11 294,59 EUR apmērā. Aizņēmumam nav būtiskas ietekmes uz 

pašvaldības kopējo saistību apmēru, sasniedzot 9,5% no prognozējamā 

pamatbudžeta ieņēmumu apjoma. 

2020.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.456 “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās 

situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”  

3.1.2.apakšpunkts nosaka, ka pašvaldības investīciju projektu iesniedz Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ja investīciju projekta īstenošana 

paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un atbilst 

šādam mērķim - pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, 

stāvlaukumi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā 

arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā 

iekļauto ielu vai ceļu, u.c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projekta 

ietvaros plānoto būvdarbu izmaksas  uz  transporta  infrastruktūras  1 km  nepārsniedz 

1 000 000 euro. 

Ievērojot noteikto, nepieciešams sagatavot investīciju projekta “Enerģētikas ielas 

pārbūve” pieteikumu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā ar kopējām projekta izmaksām  92 842,28 EUR  apmērā. 

Vadoties no  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta un 2020.gada 14.jūlija Ministru 

kabineta noteikumu Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā 

pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 

novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.1.2.apakšpunkta,   

 
Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt investīciju projekta “Enerģētikas ielas pārbūve” īstenošanu un iesniegt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta  pieteikumu. 

2. Projekta kopējais finansējums 92 842,28 EUR, Mālpils novada pašvaldības 

līdzfinansējums 23 210,57 EUR. 

3. Projekta realizācijas laiks 2021.gada jūnijs - 2021.gada decembris. 
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4. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu parakstīt ar 

projekta realizāciju saistītos dokumentus. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.     

 

 

 

1/15. 

Par Mālpils novada attīstības programmas 2019.- 2025.gadam  

Rīcības un Investīciju plāna 2021.gadam aktualizēto redakciju 

Ziņo: S.Strausa 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu , 

kas paredz Rīcības plānu un Investīciju plānu aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, 

ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam un balstoties uz Mālpils novada 

attīstības programmas 2019.- 2025.gadam Rīcības un Investīciju plāna uzraudzības 

kārtību, 

  

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Mālpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 

Investīciju plāna 2021.gadam aktualizēto redakciju (pielikumā).  

2. Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītajai Ineta Brokai  

aktualizēto Investīciju plānu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas  

sistēmā (TAPIS). 

 

 

1/16. 

Par  saistošo noteikumu Nr.1 “Par  Mālpils novada  pašvaldības budžetu 

2021.gadam” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu  un  pamatojoties uz  likuma  

„Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas  2. un 16.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu  

2021.gadam”.  
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1/17. 

Par 2021.gada iedzīvotāju iniciatīvu projekta konkursa “Mēs savam novadam” 

noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa „Mēs savam novadam” mērķis ir veicināt 

Mālpils pašvaldības iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot vietējo dzīves 

kvalitāti. 

Pieejamais finansējums  2020.gadā bija 6000,00 EUR. Projektu  konkursam bija 

iesniegti 4 projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu 3728.36 EUR (trīs tūkstoši 

septiņi simti divdesmit astoņi euro 36 centi). Pēc to izvērtēšanas konkursa žūrija 

nolēma piešķirt domes līdzfinansējumu 3 projektu pieteikumiem. Faktiski tika īstenoti 

2 projekti par kopējo summu 1744,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit četri 

euro). Tā kā valstī 2020.gadā saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika noteikti dažādi 

pulcēšanās ierobežojumi, bija neiespējami īstenot atsevišķu projektu aktivitātes un 

finansējums netika apgūts. 

Lai turpinātu uzsākto darbu, šī gada novada domes budžetā ir paredzēti līdzekļi 

4 000 EUR apmērā iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa „Mēs savam novadam” 

finansēšanai. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju 2021.gadā, kā arī 

pagājušā gada pieredzi ar noteikta veida aktivitāšu īstenošanu, nepieciešami 

precizējumi konkursa noteikumos, izslēdzot no atbalstāmo aktivitāšu veida 

pasākumus, kuros paredzēta plašāka personu pulcēšanās. 2021.gada konkursa 

noteikumos kā atbalstāmi pasākumi noteikti  vides (publiski pieejamu vietu) 

sakārtošana; ģimeņu un bērnu atpūtas vietu izveide, kā arī esošo un jaunu aktīvās 

atpūtas vietu pilnveide. 

Lai turpinātu konkursu, izvērtētu nākamos projektu pieteikumus un projektu grupu 

paveikto, ir nepieciešams: 1) apstiprināt 2021.gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu 

konkursa “Mēs savam novadam” noteikumus un pieteikuma veidlapu; 2) apstiprināt 

konkursa žūriju. 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt 2021.gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs savam 

novadam” noteikumus un pieteikuma veidlapu (pielikumā). 

2. Apstiprināt konkursa žūriju sekojošā sastāvā:  

          2.1. Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors; 

          2.2.Leontina Amerika, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas pr-tāja;  

          2.3. Elita Kārkliņa, Mālpils novada domes projektu vadītāja;  

          2.4. Edīte Priekule, Mālpils kultūras centra direktore;  

          2.5. Jānis Paulovičs, Mālpils novada domes deputāts. 
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1/18. 

Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.- 2045.gadam 

izstrādes uzsākšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, 

pašvaldībām, lai izpildītu savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir pienākums 

izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, vietējā 

pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības 

programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos 

plānojumus. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 66.punktu pašvaldības dome pieņem 

lēmumu par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas izstrādes 

uzsākšanu vai aktualizēšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, kurā 

iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, un  atbilstoši  tam  

pašvaldība sagatavo ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas 

projektu. Noteikumu 18.punkts noteic, ka “Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādā, 

ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attiecīgā plānošanas reģiona 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kā arī izvērtējot blakus esošo pašvaldību ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas”. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9.pants 

noteic, ka jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu 

izstrādi līdz 2021.gada 30.jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju 

skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.  

Pirms ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanas, nepieciešams 

izstrādāt un apstiprināt Darba uzdevumu, kurš tika apstiprināts ar Siguldas novadā 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2020.gada 30.oktobra lēmumu “Par 

Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045.gadam un Siguldas 

novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam Darba uzdevumu apstiprināšanu” 

un 2020.gada 12.novembra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par 

Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam darba 

uzdevuma apstiprināšanu” (Nr.14, 22§).  

Lai izvēlētos ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes izstrādātāju, Siguldas 

novada pašvaldības Iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu “Siguldas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.– 2045.gadam un attīstības programmas 2021. 

– 2027.gadam izstrāde” (identifikācijas Nr.SNP 2020/22/AK). Iepirkuma rezultātā tika 

pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “METRUM”. Siguldas novada pašvaldībai, 

pamatojoties uz 2020.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.631 

“Jaunizveidojamo novadu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”, ir piešķirts līdzfinansējums 36 200  EUR apmērā 

un tā ir saņēmusi 50% no piešķirtā līdzfinansējuma 18100 EUR apmērā Siguldas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un Siguldas novada 

attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādei.  Attiecīgi  konstatējams, ka 
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“Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un attīstības 

programmas 2021. – 2027.gadam izstrāde” (identifikācijas Nr. SNP 2020/22/AK) 

realizācijai pilnībā pietiek ar valsts mērķdotācijas ietvaros šim mērķim  piešķirto 

finansējuma apmēru un papildu finansējums, kā arī vienošanās par finansējuma 

kārtību un apmēru no Siguldas novadā apvienojamām pašvaldībām šim mērķim nav 

nepieciešami.  

Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija 2021.gada 11.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 

2045.gadam izstrādes uzsākšanu”, ar kuru nolēma:  

1. Virzīt jautājumu “Par Siguldas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2021. – 

2045.gadam izstrādes uzsākšanu” izskatīšanai 2021.gada janvāra Siguldas, 

Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldības domes sēdē. Pieņemtos minētos 

domes lēmumus Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldībām nekavējoties 

nosūtīt Siguldas novada pašvaldībai zināšanai.  

2. Noteikt par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. 

gadam izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes 

vadītāju. 

3. Apstiprināt Vadības grupu Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2021.-2045. gadam izstrādei, kuru administrē Siguldas novada pašvaldības Teritorijas 

attīstības pārvaldes vadītāja, šādā sastāvā: 

3.1. Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību domju 

priekšsēdētāji vai to vietnieki; 

3.2.  Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību izpilddirektori 

vai to vietnieki;  

3.3. Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja,  

Inčukalna novada pašvaldības par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādi atbildīgais darbinieks, Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas 

vadītāja, Mālpils novada pašvaldības Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas 

daļas vadītāja.  

4. Atbalstīt iepirkuma līguma slēgšanu par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2021.- 2045.gadam izstrādi ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

"METRUM", reģ. Nr. 40003388748 par summu 11000,00  EUR  bez PVN un ar izpildes 

termiņu no 2021.gada janvāra līdz 2021.gada oktobrim.  

5. Šī  lēmuma  lemjošās  daļas 4.punkts  stājas  spēkā  nākamajā  dienā  pēc  

visu Siguldas novadā apvienojamo novada pašvaldību domju pozitīva lēmuma 

pieņemšanas “Par Siguldas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2021.–

2045.gadam izstrādes uzsākšanu”.  

Saskaņā ar Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

2020.gada 30.oktobrī pieņemtajā  lēmumā “Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2021.– 2045.gadam un Siguldas novada attīstības programmas 2021.– 

2027.gadam Darba uzdevumu apstiprināšanu” iekļauto informāciju, Siguldas novada 

attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrāde tiks uzsākta pēc Siguldas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam pabeigšanas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, 
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Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 12.panta pirmo 

daļu, 21.pantu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66.punktu, Ministru 

kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” 6.2.apakšpunktu, kā arī Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas 2021.gada 20.janvāra  atzinumu (prot.Nr.1,15.p.),  

 

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.- 

2045.gadam Darba uzdevumu. 

2. Apstiprināt Siguldas novada Attīstības programmas 2021.- 2027.gadam Darba 

uzdevumu. 

3. Uzsākt Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.- 2045.gadam 

izstrādi saskaņā ar apstiprināto Siguldas  novada  Ilgtspējīgas  attīstības stratēģijas 

2021.- 2045.gadam Darba uzdevumu. 

4. Noteikt par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.- 

2045.gadam izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības 

pārvaldes vadītāju. 

5. Apstiprināt Vadības grupu Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2021.- 2045.gadam izstrādei, kuru administrē Siguldas novada pašvaldības Teritorijas 

attīstības pārvaldes vadītāja, šādā sastāvā: 

5.1.Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novadu domju priekšsēdētāji vai 

to vietnieki, 

5.2.Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novadu pašvaldību 

izpilddirektori vai to vietnieki,  

5.3.Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja,  

Inčukalna novada pašvaldības par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi 

atbildīgais darbinieks, Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas 

vadītāja, Mālpils novada pašvaldības Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas 

daļas vadītāja.  

6. Domes lēmumu nekavējoties nosūtīt Siguldas novada pašvaldībai zināšanai.  

7. Paziņojumu par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-

2045.gadam izstrādes uzsākšanu publicēt  Mālpils  novada  pašvaldības  tīmekļvietnē  

un informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”. 

 

 

1/19. 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Siguldas slimnīca”  

Ziņo: S.Strausa 

 

Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā 2021.gada 11.janvārī 

tika izskatīts un konceptuāli atbalstīts lēmums “Par veselības aprūpes pakalpojumu 
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pieejamības nodrošināšanu SIA „Siguldas slimnīca””. Izskatījusi konceptuāli atbalstīto 

lēmumu, Dome konstatē:  

1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes 

pieejamību. 

2. Saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma 4.panta pirmās daļas 

7.punktu viens no iespējamiem veselības aprūpes finansēšanas avotiem ir 

pašvaldību budžeta finansējums saskaņā ar pašvaldību lēmumiem, kas 

pieņemti veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kā arī 

atsevišķu pakalpojumu izmaksu segšanai. 

3. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras 

autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt 

privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas 

kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu 

privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts 

ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta 

otrās un trešās daļas noteikumus attiecībā uz ierobežojumiem pārvaldes 

uzdevumu deleģēšanā. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja 

pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, kā pašvaldība. 

4. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu privātpersonai 

jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes 

uzdevumu deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, 

resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. 

5. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu lēmumā par 

deleģēšanu  konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas 

noteikumus. 

6. SIA „Siguldas slimnīca” 2004.gada 9.septembrī  ir reģistrēta, bet slimnīcu 

darbības jomā tās vēsture ir daudz senāka. Pašvaldību reformas rezultātā 

Rīgas rajona pašvaldība nodeva 100% slimnīcas kapitāla daļas Siguldas 

novada pašvaldībai, kura ir slimnīcas vienīgais īpašnieks.  Siguldas novada 

pašvaldības dome 2016.gada 16.martā ar lēmumu par līdzdalības  saglabāšanu 

(prot.Nr.4, §17) ir apliecinājusi, ka SIA „Siguldas slimnīca” pašvaldības 

administratīvajā teritorijā efektīvi nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 6.punkta izrietošu uzdevumu – veselības aprūpes 

nodrošināšanu. 

7. Mālpils novadā ārpus ģimenes ārstu darba laika nav pieejams valsts apmaksāts 

pediatrs, tāpēc novada iedzīvotāji ar bērniem, ārpus ģimenes ārstu darba laika, 

bērnu saslimšanas gadījumā meklē ambulatoro palīdzību Bērnu klīniskās 

universitātes slimnīcā, kur tiek nodrošināta neatliekamā palīdzība akūtu 

saslimšanu gadījumos 24 stundu režīmā. 

8. Pediatru konsultāciju laika ārpus ģimenes ārstu darba laika – brīvdienās un 

svētku dienās sešas stundas – no plkst. 10.00 līdz 16.00 nodrošināšanai no 

2021.gada 18.janvāra līdz 2022.gada 17.janvārim ir nepieciešams kopējais 

finanšu apmērs EUR 26 599,04 (divdesmit seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit 
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deviņi euro 4 centi), tajā skaitā, no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 

30.jūnijam nepieciešamais finansējuma apmērs ir EUR 11 728, 71 (vienpadsmit 

tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro 71 cents). 

9. Saskaņā ar 2020.gada 15.oktobrī parakstīto sadarbības līgumu Nr.2020/855 

“Par Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību sadarbību 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos 

aktos noteikto mērķu un rīcību sasniegšanai”(turpmāk – Sadarbības līgums) 1.1. 

punkta B sadaļā noteikto ka, lai nodrošinātu Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un 

Mālpils novada pašvaldību sadarbību administratīvi teritoriālās reformas 

ietvaros reformu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu un rīcību 

sasniegšanu un jaunveidojamās Siguldas novada pašvaldības stratēģisku un 

ilgtspējīgu attīstību, apņemas sadarboties, tai skaitā […] veselības aprūpes 

pakalpojumi. Nodrošinot pediatru konsultācijas ārpus ģimenes ārstu darba laika 

– brīvdienās un svētku dienās sešas stundas – no plkst. 10.00 līdz 16.00 

pakalpojumu, tiktu panākts labākais risinājums pašvaldības iedzīvotājiem – 

ģimenēm ar bērniem šāda veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai 

tuvāk dzīves vietai. Nodrošinot pediatru konsultācijas jaunveidojamajā Siguldas 

novadā apvienojamās pašvaldībās, minētā veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamību Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldības 

finansē no saviem budžeta līdzekļiem proporcionāli pašvaldības teritorijas 

iedzīvotāju skaitam atbilstoši aktuālajiem iedzīvotāju datiem1:  

9.1. Siguldas novada pašvaldība maksā 53,26 % no summas 11 728,71 

EUR, kas ir 6246,71 EUR,   

9.2. Inčukalna novada pašvaldība maksā 22,91% no summas 11 728,71 

EUR, kas ir 2687,05 EUR;  

9.3. Krimuldas novada pašvaldība maksā 14,06 % no summas 11 728,71 

EUR, kas ir 1649,06 EUR;  

9.4. Mālpils novada pašvaldība maksā 9,77 % no summas 11 728,71 EUR, 

kas ir 1145,89 EUR. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantu,15.panta pirmās daļas 6.punktu un 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo 

un piekto daļu, kā arī Veselības aprūpes finansēšanas likuma 4.panta pirmās daļas 

7.punktu,  

  

Dome atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (V.Mihelsons, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
P.Ozoliņš, T.Stašāns, L.Amerika, M.Pudelis, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav , 
NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus veselības aprūpes pakalpojumam - pediatra 

konsultāciju pieejamības nodrošināšanai SIA “Siguldas slimnīca” laika posmā no 

2021.gada 1.februāra  līdz  2021.gada 30.jūnijam  ārpus  ģimenes  ārstu prakses  

 
1 Siguldas novadā 19125, Inčukalna novadā  8229, Krimuldas novads 5049, Mālpils novads 3510; 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/ 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/
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darba laika 1145,89 euro (viens tūkstotis simts četrdesmit pieci euro  89 centi) apmērā, 

kas ietver pediatra darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

2. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Siguldas slimnīca” (pielikumā) par 

pašvaldības autonomās funkcijas – veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu, 

nosakot pediatra pieejamības nodrošināšanu brīvdienās un svētku dienās no 

plkst.10:00 līdz 16:00. 

3. Uzdot kancelejas vadītājai pēc deleģēšanas līguma parakstīšanas publicēt to  

Mālpils novada pašvaldības mājaslapā internetā. 

4. Par šo lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.  

 

 

 

Sēdes vadītāja              (paraksts)                   S.Strausa 

 

Protokoliste              (paraksts)                       J.Dinka                 

 

 

  

   


