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Mālpils novada Mālpilī      24.04.2013. 
 
Sēdi atklāj: plkst.15.00 
Sēdi slēdz: plkst.17.00 
 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 

 
1. Par būves piekritību valstij. 
2. Par nekustamā īpašuma „Upeslīči” atsavināšanu. 
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 
4. Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 
5. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 
6. Par Mālpils novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 

apstiprināšanu. 
7. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā telpu nomas līguma 

pagarināšanu. 
8. Par administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja iecelšanu. 
9. Par atļauju Raitim Ašakam savienot amatus. 
10. Par atļauju Natālijai Fiolai savienot amatus. 
11. Par Mālpils novada domes 19.12.2012. lēmuma Nr. 13/16 „Par 

līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mālpils zivīm” iesniegtajam 
projekta pieteikumam” anulēšanu. 

12. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Mālpils zivīm”. 
13. Par izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu. 
14. Par Mālpils novada domes 2012. gada pārskata apstiprināšanu. 

 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola 
 
Sēdē piedalās: 
Deputāti – J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante  
 
 



 
Administrācijas darbinieki:  
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja L. Mičule 
Juriste A. Višķere 
Projektu koordinatore I. Pauloviča 
Izpilddirektors A. Bukovskis 
Lietvede J. Epalte 
 
 
Nav ieradušies deputāti:  
A.Apsītis – pamatdarba dēļ, V. Svikšs – pamatdarba dēļ, L. Ligeris – 
pamatdarba dēļ, R. Tāle – pamatdarba dēļ. 
 
 
Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
informē deputātus par aktuālākajiem jautājumiem no sēdes līdz sēdei: 
 

 Piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības kārtējā valdes sēdē un 
ārkārtas valdes sēdē; 

 Ticies ar Citadeles bankas pārstāvi; 

 Piedalījies ES Reģionu komitejas Plenārajā sesijā; 

 Piedalījies Mālpils Profesionālās vidusskolas rīkotajā pasākumā „Putnu 
dienas”. 
 

Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt 
izskatāmos jautājumus ar 5 (pieciem) punktiem:  
 
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, 
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) 
NOLEMJ: 
 
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 5 (pieciem) punktiem šādā redakcijā: 
 

15. Par ēdināšanas izmaksām Mālpils vidusskolā un Sidgundas 
pamatskolā. 

16. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai. 
17. Par slodžu palielināšanu p/a „Mālpils sociālais dienests”. 
18.  Par projektu konkursa „Mēs savam novadam” rezultātu 

apstiprināšanu. 
19. Par atļauju rīkot Pavasara gadatirgu. 

 



5/1. 
Par būves piekritību valstij. 

 
Mālpils novada domē vērsusies VAS „Privatizācijas aģentūra” ar lūgumu 
izskatīt jautājumu par būves – saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0280 004 piekritību. Saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0280 004 atrodas uz valstij piekrītošas zemes vienības „Ķiršu iela 
27 ” 0,434 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0280 un ir funkcionāli 
saistīta ar valstij piekrītošu dzīvojamo māju „Ķiršu iela 27 ” ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0280 001. 
 
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, 
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) 
NOLEMJ: 
 
1. Atzīt, ka saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0280 004, 
kas atrodas uz valstij piekrītošas zemes vienības „Ķiršu iela 27 ” 0,434 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0280 ir funkcionāli saistīta ar 
dzīvojamo māju „Ķiršu iela 27 ” ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0280 001 
un piekrīt valstij, VAS „Privatizācijas aģentūra”, reģistrācijas 
Nr.40003192154, personā. 
 
 

5/2. 
Par nekustamā īpašuma „Upeslīči” atsavināšanu. 

 
Dome konstatē, ka kopš 2008.gada tika organizētas astoņas 

nekustamā īpašuma „Upeslīči”, sastāvoša no zemes vienības 8,7 ha platībā 
ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323, noliktavas 1124,4 m2 platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 001 un lidlauka 18000 m2 platībā ar 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 001, atsavināšanas izsoles ar dažādām 
sākuma cenām, bet visas atzītas par nenotikušām, jo neviens pircējs nav 
pārsolījis izsoles sākumcenu. Sagatavotajā Mālpils novada teritorijas 
plānojuma 2012.- 2024. gadam 1. redakcijā nekustamā īpašuma „Upeslīči” 
teritorija ir noteikta kā Publiskās apbūves teritorija. Līdzšinējā Mālpils pagasta 
teritorijas plānojumā 2008.-2020. gadam nekustamā īpašuma „Upeslīči” 
teritorijas plānotā atļautā izmantošana ir noteikta kā Satiksmes infrastruktūras 
apbūves teritorija. Pēc jaunā teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam galīgās 
apstiprināšanas nekustamā īpašuma „Upeslīči” teritorijas plānotās atļautās 
izmantošanas mērķi tiks paplašināti, tādējādi uzlabojot tirgus situāciju. Dome 
atzīst, ka būtu lietderīgi atkārtoti rīkot nākošo izsoli, jo nekustamais īpašums 
„Upeslīči” nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kā arī 
pašvaldības budžetā 2013. gadam ir paredzēti ieņēmumi no nekustamā 
īpašuma „Upeslīči” atsavināšanas. 

 
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, 
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) 
NOLEMJ: 
 



1. Nodot atsavināšanai Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu 
„Upeslīči”, kadastra Nr. 8074 001 0323, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv 
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 un platību 8,7 ha, 
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 001 un lidlauka ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0323 002. 

 
 

5/3. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

 
Mālpils novada domē saņemts iesniegums, reģ.Nr. 67, no otrās grupas 

invalīdes G.B., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvieta „dzēsts”, ar 
lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2013.gadā par  
nekustamo īpašumu “dzēsts”.     

Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas Lauku atbalsta dienests 
minētajās saimniecībās nav konstatējis neapstrādātas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platības, kā arī nav ziņu par īpašuma izmantošanu 
saimnieciskā darbībā. Nodokļa parādu G. B. nav. 

Atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem 
Saistošiem noteikumiem Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu”, p.2.2.1., dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva,  
R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, 
M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā 
otrās grupas invalīdei G.B., personas kods „dzēsts”, deklarētā dzīvesvietas 
adrese „dzēsts”, par nekustamā īpašuma “dzēsts” zemi 18.2 ha kopplatībā un 
dzīvojamo māju.  
 

5/4. 
Par zemes nomas līgumu anulēšanu. 

 
1. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no I. E., kurā viņa lūdz 
pašvaldību anulēt zemes nomas līgumu mazdārziņa vajadzībām 0,05 ha 
platībā domes nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3”. Dome, atklāti 
balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1. Anulēt zemes nomas līgumu, reģistrēts Mālpils novada nomas zemju 
reģistrā ar Nr. 22/11, par nekustamo īpašumu „Enerģētikas iela 3” 0,05 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums - 8074 003 0278. 
 
2. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no L.K., kurā viņa lūdz 
pašvaldību anulēt zemes nomas līgumu mazdārziņa vajadzībām 0,06 ha 
platībā domes nekustamajā īpašumā „Enerģētikas iela 3”. Dome, atklāti 
balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs, 
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 



2. Anulēt zemes nomas līgumu, reģistrēts Mālpils novada nomas zemju 
reģistrā ar Nr. 56/12 par nekustamo īpašumu „Enerģētikas iela 3” 0,06 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 003 0278. 
 
 

5/5. 
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu. 

 
1. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no A.V., kurā viņa lūdz 
pašvaldību iznomāt zemi 0,05 ha platībā domes nekustamajā īpašumā 
„Enerģētikas iela 3”.  
 
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, 
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) 
NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un A. V. 
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,05 ha platībā 
nekustamā īpašuma „Enerģētikas iela 3” zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0278. 
 

 

2. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no T. S., kurā viņa lūdz 
pašvaldību iznomāt zemi 0,06 ha platībā domes nekustamajā īpašumā 
„Enerģētikas iela 3”.  
 
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, 
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) 
NOLEMJ: 
 
2. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un T.S., 
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,06 ha platībā 
nekustamā īpašuma „Enerģētikas iela 3” zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0278. 
 
3. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no R.J., kurā viņš lūdz 
pašvaldību iznomāt zemi 0,09 ha platībā domes nekustamajā īpašumā 
„Tehnikuma mazdārziņi”.  
 
Dome, atklāti balsojot, ar ar 8 balsīm „par” (J. Lauva, V. Mihelsons,  
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante), 
deputātam R. Jomertam saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ: 
 
3. Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un R.J., 
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,09 ha platībā 
nekustamā īpašuma „Tehnikuma mazdārziņi” zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0250. 



 
 

5/6. 
Par Mālpils novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 

apstiprināšanu. 

 
Apkopojot Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 

pilnveidotās 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos institūciju 
atzinumus, tika konstatēts, ka institūcijām nav būtisku iebildumu pret 
izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju. Nepieciešams precizēt novecojošos 
Ministru kabineta noteikumus paskaidrojuma rakstā un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos. Pilnveidotās 1. redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas laikā netika saņemti iedzīvotāju iesniegumi. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23. 
pantu un 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ” 92. un 93. punktu, 
dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, 
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) 
NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam 
pilnveidoto 1.redakciju kā galīgo redakciju un iepazīstināt ar to sabiedrību. 
2.  Publicēt paziņojumu Mālpils novada vietnē www.malpils.lv un Mālpils 
novada domes informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis” par sabiedrības 
iespēju iepazīties ar Mālpils novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju no 
2013. gada 30. aprīļa līdz 14. maijam. 
3. Mālpils novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju sabiedrības 
iepazīstināšanas laikā ievietot novada vietnē www.malpils.lv. 
 

 
5/7. 

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā telpu nomas līguma 
pagarināšanu. 

 
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra 
Nr. 0100 021 0085, turpmāko izmantošanu, dome konstatē: 

1. Ķekavas novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Ādažu 
novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Babītes novada 
pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, Salaspils novada 
pašvaldība, Sējas novada pašvaldība, Stopiņu novada pašvaldība, 
Krimuldas novada pašvaldība, Mālpils novada pašvaldība, Mārupes 
novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Saulkrastu novada 
pašvaldība, Baldones novada pašvaldība, Inčukalna novada 
pašvaldība, Carnikavas novada pašvaldība, turpmāk tekstā – 
Pašvaldības, un SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 
40003060213, 2010.gada 9.aprīlī ir noslēgušas līgumu Nr.230 par 
nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, telpu nomu, kura 
4.2.apakšpunktā ir noteikts, ka līgums darbojas 3 (trīs) gadus no tā 
parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 9.aprīlim. 

http://www.malpils.lv/
http://www.malpils.lv/


2. Pašvaldības un SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 
40003060213, 2011.gada 1.martā ir noslēgušas vienošanos Nr.1 
pie 2010.gada 9.aprīļa nekustamā īpašuma telpu nomas līguma 
Nr.230, ar kuru līguma Nr.230 par nekustamā īpašuma Lāčplēša 
ielā 24, Rīgā, telpu nomu, 5.1.punkts ir izteikts jaunā redakcijā, 
nosakot, ka Nomnieks, sākot ar 2011.gada 10.aprīli, par Telpu 
izmantošanu apņemas samaksāt Iznomātājam ikmēneša nomas 
maksu 804,96 LVL (astoņi simti četri lati un deviņdesmit seši 
santīmi) apmērā līdz nākamā mēneša 10 (desmitajam) datumam, 
kā arī 7.1.punkts ir izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka par 
nekustamā īpašuma izmantošanu Nomnieks maksā nomas maksu 
804,96 LVL (astoņi simti četri lati un deviņdesmit seši santīmi) 
mēnesī, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, veicot pārskaitījumu 
uz nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 24, Rīgā (kadastra Nr. 0100 
021 0085) kopīpašnieku bankas kontiem, atbilstoši katra 
kopīpašnieka domājamai daļai, savukārt 5.punkts nosaka 
vienošanās darbības termiņu.  

3. Saskaņā ar Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 87.punktu - Nomas līgumiem, kas noslēgti līdz šo 
noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti, kas 
bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu. Iznomātājam, ievērojot 
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības 
pagarināt nomas līguma termiņu. Pagarinot nomas līguma termiņu, 
ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst 
pārsniegt likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma termiņu, 
izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus. 

4. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, Pašvaldībai ir 
pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, t.i 
rīcībai jābūt tādai, lai sasniegtu atbilstošu nekustamā īpašuma 
uzturēšanu, bez īpašnieka (pašvaldības) finanšu līdzekļu 
ieguldīšanas. 

5. 2013.gada 27.martā un 2013.gada 17.aprīlī notika daļas pašvaldību 
un SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 
40003060213, sanāksme, kuras rezultātā tika panākta konceptuāla 
vienošanās Pašvaldību domēs pieņemt lēmumu par: 

a. piekrišanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, 
kadastra Nr. 0100 021 0085, atsavināšanai pēc 2013.gada 
pašvaldību vēlēšanām, pārdodot to izsolē; 

b. 2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 4.2.apakšpunktā noteiktā 
darbības termiņa un 2011.gada 1.martā noslēgtās 
vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktā darbības termiņa 
pagarināšanu līdz nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, 
Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085, pārdošanas izsoles 
rezultātu apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 
9.aprīlim; 



c. Ķekavas novada pašvaldības vai citas pašvaldības 
pilnvarošanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, 
kadastra Nr. 0100 021 0085, pārdošanas izsoles rīkošanai 
nepieciešamo dokumentu sagatavošanai, paredzot, ka to 
izdevumus Kopīpašnieku pašvaldības sedz proporcionāli 
īpašuma domājamām daļām, un, ka tie izsoli organizējošai 
pašvaldībai tiks segti no īpašuma pārdošanas cenas. 

 
 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 77.panta pirmo, otro un 
ceturto daļu; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3.panta 1.punktu; Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija 
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 87.punktu; Civillikuma 927., 2122. un 2123.pantu; 
 
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, 
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) 
NOLEMJ: 
 
1. Piekrist vienošanās slēgšanai ar SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas 

numurs 40003060213, par 2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 
4.2.apakšpunktā noteiktā darbības termiņa un 2011.gada 1.martā 
noslēgtās vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktā darbības termiņa 
pagarināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 9.aprīlim. 
 

2. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu parakstīt 
vienošanos ar SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 
40003060213, saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto vienošanās 
projektu. 

 
Pielikumā:   
- Vienošanās projekts par 2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 4.2.apakšpunktā 
noteiktā darbības termiņa un 2011.gada 1.martā noslēgtās vienošanās Nr.1 
5.punktā noteiktā darbības termiņa pagarināšanu līdz nekustamā īpašuma 
Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085, pārdošanas izsoles 
rezultātu apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 9.aprīlim; 
- Pašvaldību un SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 
40003060213, 2013.gada 17.aprīļa sēdes protokols Nr.1. 
 
 

5/8. 
Par administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja iecelšanu. 

 
2013. gada 4. aprīlī novada domē saņemts Raita Ašaka, p.k. „dzēsts”, 

dzīvojoša „dzēsts”, iesniegums (reģ.Nr.192), kurā viņš lūdz pieņemt darbā par 
Mālpils novada domes Administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāju. 

 



Dome, pamatojoties uz „Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 207.pantu un 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot, ar 
9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa,  
L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
1. Papildināt Administratīvās komisijas sastāvu ar Raiti Ašaku, pers. kods: 
„dzēsts”, no 2013. gada 2. maija. 
2. Iecelt Raiti Ašaku, pers. kods: „dzēsts”par Mālpils novada administratīvās 
komisijas priekšsēdētāju no 2013. gada 2. maija. 
 

 
5/9. 

Par atļauju Raitim Ašakam savienot amatus. 

 
1. Izskatījusi Mālpils novada pašvaldības policijas inspektora un Mālpils 
novada domes administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja Raita Ašaka 
11.04.2013. iesniegumu ar lūgumu atļaut savstarpēji savienot inspektora 
amatu ar administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja amatu, un abus iepriekš 
minētos amatus savienot ar SIA „A-Bonjor”, reģistrācijas Nr. 40103605514, 
juridiskā adrese: Liliju iela 5, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-
2111, autovadītāja amatu, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) 
konstatēja:  
  
1.1. Atbilstoši 08.04.2013. Darba līgumam Nr. 4-12/29, Raitis Ašaks veic 
Mālpils novada pašvaldības policijas inspektores pienākumus. Darba laika 
organizācija R.Ašakam noteikta saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu.  
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta otro daļu, kur noteikts, ka par valsts 
amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus 
valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības 
izdot administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai 
sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā 
pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā 
finanšu līdzekļiem, pašvaldības policijas inspektors ir valsts amatpersona, uz 
kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie amatu savienošanas 
ierobežojumi. 
1.2. Atbilstoši Domes 24.04.2013. lēmumam Nr. 5/8 viņš iecelts par Mālpils 
novada domes administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāju. Saskaņā ar 
Likuma 4. panta otro daļu, administratīvo lietu komisijas priekšsēdētājs ir 
valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā minētie 
amatu savienošanas ierobežojumi. 
1.3. Atbilstoši R.Ašaka sniegtajai informācijai, viņš sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību „A-Bonjor” kopš 2013. gada veic autovadītāja amata pienākumus. 
Saskaņā ar Likuma 4.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību autovadītājs 
nav valsts amatpersona.  
 
2. Likuma 7.panta sestās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības policijas 
amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., pašvaldības policijas 
inspektors var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, 
uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma 



izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās 
valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 
rakstveida atļauja. 
 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktam, 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu 
vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā 
paredzētajos gadījumos. Līdz ar to secināms, ka Mālpils novada dome ir 
institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas 3. punktu ir 
kompetenta sniegt atļauju R.Ašakam savienot minētos amatus.  
 
4.1. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas 
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu 
savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida 
atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai 
pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai 
amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu 
ar citu amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi). 
4.2. Likuma 8.¹ panta ceturtā daļa nosaka, ja valsts amatpersona ieņem 
vairākus valsts amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram 
amatam, kura savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu ir 
nepieciešama atļauja. 
 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada pašvaldības policijas 
inspektora amata, Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas 
priekšsēdētāja amata un SIA „A-Bonjor” autovadītāja amata pienākumus, kā 
arī uzklausot R.Ašaka apliecinājumu par to, ka viņš nepiedalīsies lēmumu 
pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatiem saistītas 
darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņa, viņa radinieku vai darījuma 
partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana 
nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņa tiešo, kā amatpersonas, 
pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestās daļas 3. punktu, 
8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27. punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, 
dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, 
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) 
NOLEMJ: 
 
1. Atļaut Raitim Ašakam, personas kods „dzēsts”, savienot Mālpils novada 
pašvaldības policijas inspektora amatu ar Mālpils novada domes 
administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja amatu un ar SIA „A-Bonjor”, 
reģistrācijas Nr. 40103605514, juridiskā adrese: Liliju iela 5, Katlakalns, 
Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2111, autovadītāja amatu.  
2. Atļaut Raitim Ašakam, personas kods „dzēsts”, savienot Mālpils novada 
domes administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja amatu ar Mālpils novada 
pašvaldības policijas inspektora amatu un ar SIA „A-Bonjor”, reģistrācijas Nr. 
40103605514, juridiskā adrese: Liliju iela 5, Katlakalns, Ķekavas pag., 
Ķekavas novads, LV-2111, autovadītāja amatu. 



3. Ar Lēmumu iepazīstināt R.Ašaku.  
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
5. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 
vēršoties Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, 
Rīgā, LV-1010.  
 
 

5/10. 
Par atļauju Natālijai Fiolai savienot amatus. 

 
1. Izskatījusi Mālpils novada bāriņtiesas locekles Natālijas Fiolas 15.04.2013. 
iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot bāriņtiesas locekles un sociālā 
darbinieka amatu VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”, vienotais 
reģistrācijas Nr. 40003457128, juridiskā adrese: Vienības gatve 45, Rīga, 
Novietnē Gaiļezerā, Mālpils novada dome (turpmāk tekstā arī - Dome) 
konstatēja:  
  
1.1. Atbilstoši Domes 27.03.2013. lēmumam Nr. 4/16 Par bāriņtiesas locekļa 
ievēlēšanu, Natālija Fiola ar 2013.gada 2.aprīli ievēlēta par Mālpils novada 
bāriņtiesas locekli uz 5 gadiem. Darba laika organizācija N.Fiolai noteikta 
saskaņā ar bāriņtiesas locekļa amata aprakstu. Saskaņā ar likuma „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 
4. panta otro daļu, kur noteikts, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī 
personas, kurām, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī 
veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz 
personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties 
ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, bāriņtiesas 
loceklis ir valsts amatpersona, uz kuru attiecas Likuma 7.panta sestajā daļā 
minētie amatu savienošanas ierobežojumi. 
1.2. Atbilstoši N.Fiolas sniegtajai informācijai, viņa arī turpmāk VSIA „Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīca” Novietnē Gaiļezerā vēlas veikt sociālā 
darbinieka pienākumus. Saskaņā ar Likuma 4.pantu sociālais darbinieks 
valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību nav valsts amatpersona.  
 
2. Likuma 7. panta sestās daļas 3.punkts nosaka Likuma 4.panta otrajā daļā 
minēto amatpersonu amata savienošanas ierobežojumus, t.i., bāriņtiesas 
loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, 
uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma 
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās 
valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 
rakstveida atļauja. 
 
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktam, 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un 
locekļus. Līdz ar to secināms, ka Mālpils novada dome ir institūcija, kas 
saskaņā ar Likuma 7.panta sestās daļas 3. punktu ir kompetenta sniegt 
atļauju N.Fiolai savienot minētos amatus.  
 



4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas 
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu un šāda amatu 
savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida 
atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai 
pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai 
amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu 
ar citu amatu. 
 
5. Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Mālpils novada bāriņtiesas locekles 
amata un VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” sociālā darbinieka 
amata pienākumus, kā arī uzklausot N.Fiolas apliecinājumu par to, ka viņa 
nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts 
amatpersonas amatiem saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt 
viņas, viņas radinieku vai darījuma partneru personiskās un mantiskās 
intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un 
nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 
sestās daļas 3. punktu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un Administratīvā procesa 
likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”  
(J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
  
1. Atļaut Natālijai Fiolai, personas kods „dzēsts”, savienot Mālpils novada 
bāriņtiesas locekles amatu ar VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”, 
vienotais reģistrācijas Nr. 40003457128, juridiskā adrese: Vienības gatve 45, 
Rīga, novietnes Gaiļezerā sociālā darbinieka amatu.  
2. Ar Lēmumu iepazīstināt N.Fiolu.  
3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.  
4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 
vēršoties Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, 
Rīgā, LV-1010.  

5/11. 
Par Mālpils novada domes 19.12.2012. lēmuma Nr. 13/16 „Par 

līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mālpils zivīm” iesniegtajam 
projekta pieteikumam” anulēšanu. 

 
1. Mālpils novada domē 27.03.2013. saņemts biedrības „Mālpils zivīm” valdes 
priekšsēdētāja Vladislava Komarova iesniegums (reģ. Nr. 188), kurā informē, 
ka Valsts vides fondā iesniegtais projekta pieteikums „Bērnu un jauniešu 
nometne „Asarītis”” finanšu līdzekļu trūkuma dēļ ir atteikts. 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”  
(J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1. Anulēt Mālpils novada domes 19.12.2012. lēmumu Nr. 13/16 „Par 
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Mālpils zivīm” iesniegtajam projekta 
pieteikumam”. 
 



5/12. 
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Mālpils zivīm”. 

 
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība ir izsludinājusi atklāta konkursa 
projekta iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. 
gadam pasākumam „Vietējās attīstības stratēģijas”. Šī pasākuma ietvaros tiek 
atbalstītas vairākas aktivitātes un rīcības, t.s. rīcības „Sporta, tehniskās 
jaunrades un citu brīvā laika pavadīšanas veidu izveide un attīstība”. Biedrība 
„Mālpils zivīm” strādā pie projekta pieteikuma „Bērnu un jauniešu vasaras 
nometne „Asarītis 2013””sagatavošanas un lūdz Mālpils novada domi piešķirt 
līdzfinansējumu 750.00 LVL apmērā (iesniegums Nr. 188, saņemts Mālpils 
novada domē 2013. gada 27. martā). 
 
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, 
A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) 
NOLEMJ: 
1. Piešķirt līdzfinansējumu 750.00 LVL apmērā biedrības „Mālpils zivīm” 
„Bērnu un jauniešu vasaras nometne „Asarītis 2013”” realizācijai. 
 

 
5/13. 

Par izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu. 

 
Dome, izskatot iesniegto Mālpils vidusskolas pedagogu tarifikācijas, 
pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”  
(J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika,  
E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
1. Saskaņot Mālpils vidusskolas pedagogu tarifikācijas (skatīt pielikumā). 

 
 
 

5/14. 
Par Mālpils novada domes 2012. gada pārskata apstiprināšanu. 

 
 
Dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta 
noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, atklāti balsojot, 
ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,  
S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt p/a „Mālpils sociālais dienests” 2012.gada pārskatu par 
kopējo summu LVL 176 212.00 
2. Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas 2012.gada pārskatu par 
kopējo summu LVL 1 410 154.00 
3. Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas 2012.gada pārskatu par kopējo 
summu LVL 373 384.00 



4. Apstiprināt Mālpils novada domes 2012.saimnieciskā gada pārskatu 
par kopējo summu LVL  8 174 196.00 
5. Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2012.saimnieciskā 
gada pārskatu par kopējo summu LVL 10 133 640.00 
 
 

5/15. 
Par ēdināšanas izmaksām Mālpils vidusskolā un Sidgundas pamatskolā. 

 
Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2013.gada 27.martā saņemta 

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
Uzraudzības departamenta (turpmāk tekstā – Kvalitātes dienests) vēstule Nr. 
4-05/131 Par Mālpils vidusskolas izglītojamo nodrošināšanu ar 
brīvpusdienām, kurā lūgts izvērtēt Mālpils novada domes 2009.gada 
19.augusta sēdes laikā pieņemtā lēmuma tiesiskumu saistībā ar Mālpils 
novada izglītības iestāžu 1. un 2.klases izglītojamo nodrošināšanu ar 
brīvpusdienām un rakstveidā informēt Kvalitātes dienestu.  
Dome, izskatot iepriekš minēto vēstuli, konstatē sekojošo: 
1. Izglītojamo ēdināšanu Mālpils vidusskolā nodrošina SIA „Aniva”, 
saskaņā ar 2009.gada 4.augustā noslēgto Koncesijas līgumu. Līguma termiņš 
ir 10 gadi, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, t.i., 2019.gada 3.augusts. 
2. Pamatojoties uz Koncesijas līguma 8.2.punktu, kurš nosaka, ka 
ēdināšanas maksas izmaiņas tiek saskaņotas ar Domi, Dome ar savu 
2009.gada 19.augusta lēmumu Nr. 4/3 Par ēdināšanas maksas saskaņošanu 
novada domes izglītības iestādēs nolēma saskaņot komplekso pusdienu 
cenas novada domes izglītības iestādēs: Mālpils vidusskolā kompleksās 
pusdienas LVL 1,- (no personas). 
3. Ar 01.01.2011. stājās spēkā MK 28.12.2010. noteikumi Nr. 1206 
„Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus 
pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” (turpmāk tekstā – 
Noteikumi), kuru sākotnējā redakcija paredzēja piešķirt pašvaldībām valsts 
budžeta līdzekļus pašvaldības teritorijā esošo izglītības iestāžu 1.klases 
izglītojamo ēdināšanai, paredzot 0,80 latu dienā vienam izglītojamam.  
4. Ar 01.01.2013. stājās spēkā grozījumi iepriekš minētajos Noteikumos, 
kuru pašreiz spēkā esošā redakcija paredz piešķirt pašvaldībām valsts 
budžeta līdzekļus pašvaldības teritorijā esošo izglītības iestāžu 1. un 2. klases 
izglītojamo ēdināšanai, paredzot 0,80 latu dienā vienam izglītojamam.  
5. Kopš 2011.gada 1.janvāra 1.klases izglītojamo vecāki (un kopā 
2013.gada 1.janvāra – arī 2.klases izglītojamo vecāki) par kompleksajām 
pusdienām maksā 0,20 latus dienā, jo 0,80 lati dienā tiek piešķirti no valsts 
budžeta. 
6. Kvalitātes dienests savā vēstulē secina, ka Mālpils vidusskolas 1.-
2.klases izglītojamo vecāku veiktās piemaksas izglītojamo nodrošināšanai ar 
brīvpusdienām ir pretrunā ar Noteikumu 3.punktā noteikto, ka viena izglītības 
iestādes 1. un 2.klases izglītojamā ēdināšanai dienā tiek piešķirti valsts 
budžeta līdzekļi Ls 0,80 apmērā, un Noteikumu 4.punktā noteikto, ka 
pašvaldībai, kurai piešķirti valsts budžeta līdzekļi, jānodrošina izglītības 
iestādes izglītojamo ēdināšanu atbilstoši minēto noteikumu 1.pielikumā 
noteiktajām prasībām vienas dienas pusdienu ēdienkartei. 



7. SIA „Aniva” Domē iesniegusi komplekso pusdienu izcenojumus, 
apliecinot, ka komplekso pusdienu cena 1. – 2.klases izglītojamo ēdināšanai 
izmaksā Ls 1,- dienā un to nav iespējams samazināt uz Ls 0,80 dienā, jo 
netiks ievēroti veselīga uztura principi un ēdināšanas normas, kā to paredz 
spēkā esošie normatīvie akti.  
8. Dome konstatē, ka visi valsts budžeta piešķirtie līdzekļi tiek sadalīti 1. 
un 2.klases izglītojamo ēdināšanai atbilstoši Noteikumu prasībām, tomēr tie 
nesedz komplekso pusdienu izcenojumu, tāpēc starpību apmaksā izglītojamo 
vecāki.  
9. Dome konstatē, ka Noteikumi neparedz obligātu pašvaldības 
pienākumu nodrošināt 1.-2.klases izglītojamos ar brīvpusdienām, tāpēc 
uzskata, ka Kvalitātes dienesta secinājumi nav pamatoti. 
10. Dome atzīst, ka nepieciešams precizēt Domes 2009.gada 19.augusta 
lēmumu Nr. 4/3, norādot, ka 1.- 2.klases izglītojamo ēdināšanai 0,80 lati dienā 
tiek piešķirti no valsts budžeta, pārējo maksā vecāki.  
 
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz MK 28.12.2010. 
noteikumiem Nr. 1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts 
budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu 
ēdināšanai” dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts,  
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,  
A. Hildebrante) NOLEMJ: 

 
1. Saskaņot maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu pašvaldības 
izglītības iestādēs 2012./2013. mācību gadā: 
 
1.1. kompleksās pusdienas Mālpils vidusskolā    LVL 1,- dienā* 
1.2. kompleksā ēdināšana (brokastis, pusdienas, launags) 
 Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē „Māllēpīte”  LVL 1,70 dienā 
1.3. kompleksās pusdienas Sidgundas pamatskolā  LVL 0,90 dienā* 
1.4. launags Sidgundas pamatskolā    LVL 0,20 dienā 
 
 * 1.-2. klases izglītojamiem LVL 0,80 tiek apmaksāti no valsts budžeta, 
starpību apmaksā izglītojamo vecāki 
2. Uzdot izpilddirektoram lūgt skaidrojumu, kādi normatīvie dokumenti uzliek 
par pienākumu pašvaldībai piedalīties valsts apmaksātu 1.-2. klašu 
ēdināšanas izdevumu segšanā. 
3. Atkārtoti izskatīt jautājumu 2013. gada jūlija domes sēdē. 
 

5/16. 
Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai. 

 
Izskatot IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese: 

Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut 
blakus pastāvīgajām veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, 
Mālpils novadā, uzstādīt no a/s „Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā 
ar 12 apmeklētāju sēdvietām, dome konstatē, ka IK „Beata-Marija” uz vasaras 
sezonu vēlas iekārtot āra kafejnīcu. 



Saskaņā ar 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” (turpmāk tekstā – Noteikumi) ielu tirdzniecība ir preču 
pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās 
vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta; 
publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, 
kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem. 

Saskaņā ar Noteikumu 8.punktu pašvaldības dome ielu tirdzniecības jomā ir 
tiesīga noteikt:  
8.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators 
saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu; 
8.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus 
kārtības nodrošināšanai;  
8.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;  
8.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana;  
8.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības 
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;  
8.6. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs 
noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas 
nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta 
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, 
paredzot, ka tirdzniecības dalībniekam par preču pārdošanu attiecīgajā 
tirdzniecības vietā vienlaicīgi nevar tikt piemērota pašvaldības nodeva par 
tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas 
nodrošināšanu.  
Ņemot vērā, ka pašvaldība nav izdevusi saistošos noteikumus, nosakot 
iepriekš minētās prasības un kārtību, tas jānosaka ar individuālu lēmumu 
katrā atsevišķā gadījumā. 
Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 11.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, un uz 
Noteikumu 8.punktu, dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva,  
R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, 
M. Ārente, A. Hildebrante) NOLEMJ: 
 
1. Atļaut IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese: 
Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, ierīkot āra kafejnīcu blakus 
pastāvīgajām veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils 
novadā, uzstādot no a/s „Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā ar 12 
apmeklētāju sēdvietām. 
2. Atļaujas darbības laiks no 2013.gada 4. maija līdz 1.septembrim, saglabājot 
pašvaldībai tiesības pārtraukt āra kafejnīcas darbību, ja pašvaldības policija 
konstatē sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus, kā arī uz laiku apturēt 
atļaujas darbību, rakstiski brīdinot uzņēmēju 1 dienu iepriekš. 
3. Āra kafejnīcas darba laiks darbdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 23.00, 
sestdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 24.00, svētdienās no plkst. 11.00 līdz. 
plkst. 21.00. 
 



5/17. 
Par slodžu palielināšanu p/a „Mālpils sociālais dienests”. 

 
Mālpils novada domē 23.04.2013. saņemts Mālpils novada 

pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” iesniegums (reģ. Nr. 230) 
ar lūgumu mainīt esošās amata vienības Aprūpētājs mājās slodzi. 
2011. gada jūnijā Labklājības ministrijā tika reģistrēts pakalpojums „Aprūpe 
mājās”, plānojot šo pakalpojumu attīstīt, piesaistot ESF līdzekļus. Projekta 
iesniegums ESF netika sagatavots, bet pašvaldībā ir nepieciešamība pēc šī 
pakalpojuma. Normatīvie dokumenti nosaka, ka, reģistrējot plānotos 
pakalpojumus, tie jāattīsta divu gadu laikā no reģistrēšanas. 2013.gada laikā 
plānots uzsākt sniegt šo pakalpojumu 8 personām. 

Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts,  
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,  
A. Hildebrante) NOLEMJ: 

1. No 2013.gada 24.aprīļa palielināt p/a „Mālpils sociālais dienests” amata 
Aprūpētājs mājās slodzi līdz pilnai slodzei (esošās 0,1), saglabāt 
esošās divas vienādās amata vienības, noteikt stundas tarifa likmi 
1,203 LVL stundā. 

2. Uzdot P/A „Mālpils sociālais dienests” direktorei organizēt amata 
apraksta izstrādi, izraudzīties atbilstošu amata kandidātu un slēgt 
darba līgumu. 

 
 
Grozījumi  

Nr. 
p.k. 

Amata 
nosaukums 

Slodze 
Saimes 

(apakšsaimes) 
nosaukums 

Līme-
nis 

Mēneš- 
algu 

 grupa 

Vie- 
nādo 

amatu 
skaits 

Noteiktā 
alga 

2013. 
gadam 

 

Piezīmes 

12. 
Aprūpētājs 
mājās 

1 
39.Sociālais 

darbs 
I 3 2 

1,203Ls/
h 

 

 
 

5/18. 
Par projektu konkursa „Mēs savam novadam” rezultātu apstiprināšanu. 

 
Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam „Mēs savam novadam” 

iesniegti vienpadsmit projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu 
5 493,20 LVL (pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs lati 20 santīmi).  

Žūrija ir iepazinusies ar šiem pieteikumiem, tiem pievienotajiem 
fotomateriāliem, skicēm un projektu tāmēm. Saskaņā ar konkursa nolikumu, 
vadītājiem tika nodrošināta iespēja papildus prezentēt savu projektu žūrijas 
sanāksmes laikā, par ko tika paziņots visiem projektu vadītājiem gan pa e-
pastu, gan telefoniski. 

Iepazīstoties ar iesniegto projektu pieteikumiem un noklausoties 
projektu vadītāju papildus informāciju žūrijas sanāksmes laikā, žūrija nolēma: 
 



1. Atzīt par konkursa nolikumam atbilstošiem un piešķirt Mālpils novada 
domes finansējumu saskaņā ar projektu tāmēs pieprasīto, bet ne vairāk kā 
500,00 Ls (pieci simti lati 00 santīmi) katram no sekojošiem projektiem: 
1.1. Viens, divi... TRĪS, projekta vadītāja Daiga Brežinska; 
1.2. Dārza ielas atpūtas vietas, projekta vadītāja Lija Preisa; 
1.3. Zaļi un veseli, projekta vadītāja Daiga Lāce; 
1.4. Krasta pagalms, projekta vadītāja Elita Mieze; 
1.5. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas āra laukuma izveide „Pirmais 
solis”, projekta vadītāja Dace Andrejeva; 
1.6. Jauniešu aktīvās atpūtas āra laukuma izveide „Otrais solis”, 
projekta vadītāja Sarmīte Dadeika; 
1.7. „Saules vārtu” avotiņa sakopšana un piekļuves nodrošināšana, 
projekta vadītāja Inguna Sīmansone; 
1.8. Sakoptā vidē sakopts cilvēks, projekta vadītāja Gundega Vanaga-
Janberga; 
1.9. Hokeja laukuma uzturēšana, projekta vadītājs Uģis Reinbaks;  
1.10. Veļas žāvēšanas vietas rekonstrukcija, projekta vadītāja Māra 
Ārente – ar nosacījumu, ka no piešķirtā finansējuma apmaksā tikai materiālu 
iegādi saskaņā ar konkursa nolikumu. 
 
2. Noraidīt sekojošu projektu: 
2.1. Mūsdienīgas viesu apkalpošanas mācību klases izveide Mālpils 
profesionālajā vidusskolā, projekta vadītāja Gunta Jēkabsone. Projekts 
nevar tikt atbalstīts, jo konkursa nolikumā nav paredzēts atbalsts izglītības 
programmu nodrošinājumam mācību iestādēs. 
 
Kopējais piešķirtais finansējums ir 4 996,20 LVL (četri tūkstoši deviņi simti 
deviņdesmit seši lati 20 santīmi). 
Dome, ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (J. Lauva, 
R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, 
A. Hildebrante), deputātei M. Ārentei saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties,  NOLEMJ:  
 
1. Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā „Mēs savam novadam” piešķirt 
finansējumu sekojošiem projektiem: 
1.1. Viens, divi... TRĪS, projekta vadītāja Daiga Brežinska; 
1.2. Dārza ielas atpūtas vietas, projekta vadītāja Lija Preisa; 
1.3. Zaļi un veseli, projekta vadītāja Daiga Lāce; 
1.4. Krasta pagalms, projekta vadītāja Elita Mieze; 
1.5. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas āra laukuma izveide „Pirmais 
solis”, projekta vadītāja Dace Andrejeva; 
1.6. Jauniešu aktīvās atpūtas āra laukuma izveide „Otrais solis”, 
projekta vadītāja Sarmīte Dadeika; 
1.7. „Saules vārtu” avotiņa sakopšana un piekļuves nodrošināšana, 
projekta vadītāja Inguna Sīmansone; 
1.8. Sakoptā vidē sakopts cilvēks, projekta vadītāja Gundega Vanaga-
Janberga; 
1.9. Hokeja laukuma uzturēšana, projekta vadītājs Uģis Reinbaks; 
1.10. Veļas žāvēšanas vietas rekonstrukcija, projekta vadītāja Māra 
Ārente – ar nosacījumu. 



 
 

5/19. 
Par atļauju rīkot Pavasara gadatirgu. 

 
Mālpils novada domē 24.04.2013. reģistrēts Mālpils kultūras centra 

direktores Edītes Priekules iesniegums, reģ.Nr.234/1, kurā tiek lūgta 
pašvaldības atļauja 2013. gada 12.maijā rīkot Pavasara gadatirgu Mālpils 
centrā. 
  
Dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (J. Lauva, R. Jomerts,  
V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. Strausa, L. Amerika, E. Saleniece, M. Ārente,  
A. Hildebrante) NOLEMJ: 
  
 

1. Atļaut Mālpils kultūras centram rīkot Pavasara gadatirgu š.g. 12.maijā  
Mālpils centra teritorijā. 

2. Apstiprināt Pavasara gadatirgus - 2013 nolikumu (sk.pielikumā). 
 
 
 
Sēdes vadītājs 
Domes priekšsēdētājs      A.Lielmežs 
 
 
Protokoliste 
Kancelejas vadītāja       S. Ozola 
 
29.04.2013. 


