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MĀLPILS NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90000048398 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 

Tālr. 67970888, fakss 67925342, e-pasts: dome@malpils.lv 

 
MĀLPILS  NOVADA  DOMES SĒDES Nr. 5 

P R O T O K O L S 
 

Mālpils novada Mālpilī                        30.05.2018. 
 
Sēdi atklāj: plkst. 15.00 
Sēdi slēdz: plkst. 17.00 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

1. Par līguma slēgšanu par ceļa servitūta nodibināšanu. 
2. Par zemes gabalu nomu mazdārziņu ierīkošanai. 
3. Par ģimenes ārsta prakses telpu nomas līguma pagarināšanu. 
4. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.  
5. Par firmas I. K. “Beata – Marija” iesnieguma izskatīšanu. 
6. Par Rīgas Plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. 

gadam 2. redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu. 
7. Par grozījumiem Mālpils novada domes 2018. gada 28. februāra lēmumā Nr. 

2/12 “Par Mālpils internātpamatskolas slēgšanu”. 
8. Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izskatīšanu. 
9. Par biedrības “Notici sev” iesnieguma izskatīšanu. 
10. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 
11. Par naudas balvas piešķiršanu A. Lielmežam. 
12. Par izmaiņām amatu sarakstos. 
13. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S. Strausai. 
14. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 
15. Par Mālpils novada vidusskolas iesnieguma izskatīšanu.  
16. Par Mālpils novada domes 2018.gada projektu konkursa  “”Mēs savam 

novadam”  neizlietoto līdzekļu novirzīšanu citiem mērķiem. 
17. Par saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi Mālpils novada domes 2018. gada  

31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada pašvaldības 
budžetu 2018. gadam”” apstiprināšanu. 

18. Par SIA “Alternative Shop” iesnieguma izskatīšanu. 
19. Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu 

Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās” apstiprināšanu. 
20. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas akreditāciju un direktora atbilstību 

ieņemamajam amatam. 
21. Par sadarbības līguma par  nometni “Jaunsargu sporta spēles 2018” 

apstiprināšanu. 
 
 
 



2 
 

 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Epalte 
 
Sēdē piedalās: 
 
Deputāti – S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. Mihelsons, E. 

Junga-Ķēniņa, D. Pudelis 
 
Nav ieradušies  - J. Ņikitina, A. Aigars,  
 
 
 
 
Administrācijas darbinieki – izpilddirektors A. Bukovskis 

            
         

 
 

5/1. 
Par līguma slēgšanu par ceļa servitūta nodibināšanu. 

  
Ziņo:  S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Mālpils novada domē 2018. gada 25. aprīlī saņemts  Akciju sabiedrības 
“Latvenergo” iesniegums ar lūgumu slēgt vienošanos   par ceļa servitūta 
nodibināšanu Mālpils novada  domei  piekrītošajā  zemes gabalā  ar adresi  
Nākotnes iela 8, Mālpils, Mālpils novads par labu  AS “Latvenergo” piederošajam  
ēku - būvju  īpašumam, kadastra Nr. 8074 503 0024 ēkai  ar adresi  Nākotnes iela   
8B, Mālpils, Mālpils  novads. 

Akciju sabiedrības “Latvenergo  piederošā transformatora ēka ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0300 005, atrodas  uz valsts rezerves zemju fondā ieskaitītā 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  8074 003 0953, platība 0.01 ha, kurš 
nerobežojas ar pašvaldības ielu. Piekļūt zemes gabalam un transformatora ēkai ir 
iespējams tikai caur pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0300, platība  0.5120 ha, tāpēc  nepieciešams  nodibināt ceļa servitūtu. 

  
 Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar servitūta 
nodibināšanu izskata tiesa.  Saskaņā ar LR Civillikuma 1156.pantu ar ceļa servitūtu 
var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu, bet saskaņā ar Civillikuma 1231.pantu 
servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu, kā arī 
atbilstoši Civillikuma 1235.pantam no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un 
spēkā abām pusēm tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatās; līdz tam 
laikam viņu starpā pastāv vienīgi personiska saistība, kuras ierakstīšanu zemes 
grāmatās var tomēr prasīt katra puse, ja vien izpildīti visi citi servitūtam 
nepieciešamie noteikumi. 

Pamatojoties uz Civillikuma 231. panta 3. punktu un likuma “Par 
pašvaldībām”, 14 panta  pirmās daļas  2 punktu, 21. panta pirmās daļas  27.punktu,  
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Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 

  
1) Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu pašvaldības zemes gabalā ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0300 par labu  nekustamajam  īpašumam  
kad. Nr. 8074 503 0024, piekrītošo tiesību uz braucamo ceļu 4.5 m platumā 
un 14m garumā ar kopējo platību 63m2, saskaņā ar grafisko pielikumu 
pielikums  Nr.1 
2) Noslēgt līgumu par reālservitūta – ceļa servitūta nodibināšanu ar A/S 
“Latvenergo”, pēc  zemes  gabala  īpašuma tiesības  nostiprināšanas  
zemesgrāmatā uz pašvaldības  vārda. 
3) Izdevumus, kas saitīti ar Servitūta līguma ierakstīšanu  zemesgrāmatā   
sedz  AS “Latvenergo”. 

 
 

 
5/2. 

Par zemes gabalu nomu mazdārziņu ierīkošanai. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
  
 
1. Mālpils novada domē 2018. gada 8.maijā (reģ. Nr.18/689-S) saņemts 

privātpersonas  [dzēsts] iesniegums zemes nomas līguma noslēgšanai par 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902,  ar adresi Ķiršu iela 
4, Mālpils, Mālpils novads, daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, kurš nosaka, ka, 
pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas 
privāttiesiska rakstura darbības, Mālpils novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.10 Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai 
zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai. 

Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 

 
 
1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar privātpersonu  (dzēsts) par zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, Rūpniecības iela 9, Mālpils, Mālpils 
novads, daļas nomu, mazdārziņa ierīkošanai.  

1.2. Reģistrēt zemes nomas līgumu Mālpils novada nomas zemju žurnālā. 
 
 
 

5/3. 
Par ģimenes ārsta prakses telpu nomas līguma pagarināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
   

Mālpils novada pašvaldībā 2018.g. 21. maijā ir saņemts J.Sprūdes 
iesniegums (turpmāk - Iesniegums), ar lūgumu turpināt telpu nomu „Vecajā pastā”, 
Mālpilī, Mālpils novadā, Jevgeņijas Sprūdes ģimenes ārsta privātprakses 
nodrošināšanai uz  privātprakses darbības laiku. 

Dome konstatē: 
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1) ka  2009.gada 24.septembrī  starp Mālpils novada domi un Jevgeņiju Sprūdi ir 
noslēgts Līgums par nedzīvojamo telpu nomu 67,8 kvm kopplatībā, kas atrodas 
„Vecajā pastā” Mālpilī, Mālpils novadā, ģimenes  ārsta prakses nodrošināšanas 
vajadzībām. Līgums  ir noslēgts uz 5 gadi, tas ir,  līdz 2014.gada 1.oktobrim. 
2014.gadā Nomas līgums ir pagarināts līdz 2018.gada  1.jūnijam; 

2) pamatojoties uz Mālpils novada domes 16.12.2009. sēdes lēmumu nr.10/29, 
nomas maksai  bija  piemērota  50%  atlaide, un tā bija  0.71 EUR/m2, kas 
mēnesī sastādīja EUR 48,14 (četrdesmit astoņi eiro 14 centi) plus  pievienotās 
vērtības nodoklis. Papildus Nomnieks maksāja par patērēto elektroenerģiju un 
komunālos maksājumus; 

3) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
6.1panta pirmā daļa nosaka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav 
paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu uz laiku, kas nav ilgāks par 
pieciem gadiem,  nekustamā īpašuma nomas līgumu - uz laiku, kas nav ilgāks par 
30 gadiem; 

4) Savukārt, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 6.1panta pirmā prim daļa paredz, ka ja slēdz šā panta pirmajā 
daļā minēto nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem 
gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas maksas 
apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos 
gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam 
nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma 
Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā; 

5) 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 "Noteikumi par publiskas 
personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem” (turpmāk – Noteikumi) 9.punkts nosaka, ka 
iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir 
tiesības izlemt, vai attiecīgā nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku 
(nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka 
pienākumus, tai skaitā tam nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī 
iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu 
maksājumu parādu, vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, 
ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma 
termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.  

 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.panta ceturto 
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 6.1panta pirmo daļu un pirmo prim daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. 
noteikumiem Nr. 515 "Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas 
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem”,  
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 

 
 

1. Pagarināt uz 3 gadiem 2009.gada 24.septembrī starp Mālpils novada domi un 
ārstes Jevgeņijas Sprūdes praksi, reģistrācijas Nr.807400002, pašvaldības 
nekustamā īpašuma - nedzīvojamās telpas ar kopēju platību 67,8 m2, kadastra 
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apzīmējums telpu grupai  8074 003 0709 001 005, adrese: Ķiršu iela 2A - 5, 
Mālpils, Mālpils novads, noslēgto Nomas līgumu. 
2. Uzdot izpilddinstitūcijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu nomas maksas 
noteikšanai un izpilddirektoram sagatavot attiecīgos grozījumus nomas maksai 
līgumā. 

 
 
 

5/4. 
Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

Mālpils novada domē 2018. gada 21. maijā saņemts  dr. J. Sprūdes 
iesniegums ar lūgumu pagarināt Dzīvokļa īres līgumu.  J. Sprūdes pastāvīgā dzīves 
vieta ir Rīga, Mālpils novada pašvaldībā viņai nepieder dzīvojamā platībā. 
2009.gada 29.septembrī, kad Mālpils pašvaldībā uzsāka darbu J. Sprūdes ģimenes 
ārsta prakse, Mālpils novada dome J. Sprūdei izīrēja dzīvokli 30,4 m2 kopplatībā, 
kas atrodas  Ķiršu ielā 2 -1, Mālpilī, Mālpils novadā.  

Mālpils novadā veselības aprūpes nozarē darbojas vairākas institūcijas, tai 
skaitā, Jevgeņijas Sprūdes ģimenes ārsta prakse. Šo institūciju speciālisti atzīstami 
par kvalificētiem speciālistiem, kuriem nepieciešamības gadījumā sniedzama 
palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā un atsevišķām dzīvojamām telpām 
nosakāms kvalificētam speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statuss 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punkts nosaka, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību, kā arī 
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. Pildot likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 
6.punktā noteikto autonomo funkciju Mālpils novada pašvaldībai jānodrošina 
veselības aprūpes pieejamība vairāk kā 3000 novada iedzīvotājiem, līdz ar to  
veselības aprūpe atzīstama par prioritāru nozari, kurā nepieciešami kvalificēti 
speciālisti. 

Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
6.punktu, 21. panta pirmās daļas 23.punktu,  „Par palīdzību dzīvokļu jautājuma 
risināšanā” 211.pantu, 212.pantu 

 
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 

 
1.  Noteikt, ka  ar dzīvojamo telpu prioritārā secībā nodrošināmi veselības aprūpes 
nozarē strādājoši kvalificēti speciālisti. 
2. Noteikt  dzīvojamai telpai - dzīvoklim Nr.1, Ķiršu ielā 2,  Mālpils, Mālpils novads 
kvalificētam speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.  
3. Deleģēt SIA „Norma”  noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu  ar  ģimenes ārstes 
Jevgeņijas Sprūdes ārsta praksi uz  J. Sprūdes darba tiesisko attiecību laiku, bet ne 
ilgāk kā uz 3 gadiem, tas ir līdz  2021.gada 1.jūnijam.  
Izbeidzoties dzīvojamās telpas īres līguma termiņam, pašvaldībai ir tiesības lemt par 
īres līguma pagarināšanu, ja speciālists joprojām ir nodarbināts ģimenes ārsta 
praksē. 
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5/5. 
Par firmas I. K. “Beata – Marija” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 

Izskatot IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese: 
Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, 02.05.2018. iesniegumu, kurā tiek lūgts 
atļaut āra kafejnīcas tirdzniecību pie ‘Aldara” firmas galdiņiem ar 16 sēdvietām, 
dome konstatē, ka IK „Beata-Marija” uz vasaras sezonu no š.g. 3.maija līdz 
1.septembrim vēlas iekārtot āra kafejnīcu blakus pastāvīgajām veikala-kafejnīcas 
telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā. IK “Beata-Marija” sola uzturēt 
kārtību, ievērot tirdzniecības kārtību, kā arī sadarboties ar pašvaldības policiju. 

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.  

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, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , 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, pie firmas “Aldaris” galdiņiem ar 16 sēdvietām. 
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2. Atļaujas darbības laiks no 2018.gada 29.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. 

 
 
 
 

5/6.  
Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. 

gadam 2. redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 
2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma 
"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu un 2016.gada 3.martā 
noslēgto Rīgas plānošanas reģiona un Mālpils novada pašvaldības sadarbības 
līgumu Nr.11.14.3/11 par ES struktūrfonda projekta „Deinstitucionalizācija un 
sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu Mālpils 
novadā. 
 
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 

 
1. Saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. 
gadam 2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras attīstības 
risinājumu, tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa 
finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības (pielikumā). 

2. Īstenot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. 
gadam 2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļautos sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus. 

3. Sadarboties ar citām pašvaldībām un īstenot sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un 
bērniem” (Nr.9.2.2.1/15/I/002) mērķa grupām. 
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5/7.  
Par grozījumiem Mālpils novada domes 2018. gada 28. februāra lēmumā Nr. 

2/12 “Par Mālpils internātpamatskolas slēgšanu”. 

Ziņo:S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 
 
 

Mālpils novada dome 2018.gada 28.februārī pieņēma lēmumu Nr. 2/12 „Par 
Mālpils internātpamatskolas slēgšanu”, ar kuru tika nolemts likvidēt Mālpils novada 
pašvaldības izglītības iestādi Mālpils Internātpamatskolu, likvidācijas procesu 
uzsākot ar 2018.gada 1.martu un pabeidzot līdz 2018.gada 1.septembrim. 

Minētais lēmums, cita starpā, paredzēja pienākumu Mālpils 
Internātpamatskolas direktoram  normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos 
brīdināt par iestādes likvidāciju tā pakļautībā esošos Mālpils Internātpamatskolas 
pedagogus un tehniskos darbiniekus. 

Ievērojot to, ka lēmumā par Mālpils internātpamatskolas slēgšanu Mālpils 
novada domes izpilddirektoram tika uzdots pēc  lēmuma stāšanās spēkā 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt par   Mālpils 
Internātpamatskolas likvidāciju izglītības iestādes direktoru, Mālpils novada domes 
izpilddirektoram deleģējamas arī tiesības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un 
termiņos brīdināt par iestādes likvidāciju  un darba tiesisko attiecību izbeigšanu 
Mālpils Internātpamatskolas pedagogus un tehniskos darbiniekus. 

Vadoties no iepriekš teiktā un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 37.panta 
pirmās daļas, 

 
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 

  
Grozīt Mālpils novada domes 2018.gada 28.februāra lēmuma Nr. 2/12 „Par 

Mālpils internātpamatskolas slēgšanu” 8.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
 
„8. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā un termiņos brīdināt par iestādes likvidāciju un darba tiesisko attiecību 
izbeigšanu Mālpils Internātpamatskolas pedagogus un tehniskos darbiniekus.” 

 

 
 

5/8. 
Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Liemežam 

Mālpils novada domē 2018. gada 14. maijā saņemts mākslinieku biedrības 
“Sidegunde” iesniegums, kurā lūdz materiālo atbalstu biedrības „Sidegunde” 
rīkotajam simpozijam „Krāsu frekvence”,  kurš notiks no š.g.  16.07.- 22.07. Mālpilī. 
Lai simpozijs varētu norisināties,  biedrība ir iesniegusi pieteikumu Vidzemes 
reģionālajā konkursā un ir saņēmusi  atbalstu no Vidzemes reģiona 2000 EUR 
apmērā. Projekta kopējā tāme ir 8000 EUR, biedrības līdzfinansējums – 4450 EUR,  
projekta veiksmīgai realizācijai vēl nepieciešams 1550 EUR. 

 
Mālpils plenēri un simpoziji ir ieguvuši lielu atsaucību māksliniekos, biedrības 

veidotie pasākumi ir iegājuši starptautiskā apritē, un kā vienmēr gribētāju skaits 
piedalīties pasākumā pārsniedz reālās iespējas, pagājušajā gadā piedalījās 32 
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dalībnieki. Lai nezaudētu plenēra norises kvalitāti, biedrība paredzējusi ierobežot 
dalībnieku skaitu, tas šogad būs 15. 

 
Mālpilī notiks ikgadējā jau par tradīciju kļuvusī simpozija darbu izstāde. Pateicībā 

par Mālpils novada domes sniegto atbalstu simpozijam, biedrība garantē, ka uz 
visiem reklāmas materiāliem līdz ar Vidzemes plānošanas reģiona logo tiks izvietots 
arī  simpozija atbalstītāja Mālpils novada logo, tāpat Mālpils novada sniegtais 
atbalsts tiks obligāti pieminēts visās publikācijās par simpoziju (radio, TV, prese).  

 
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 

 
 
1. Piešķirt līdzfinansējumu 800 EUR apmērā simpozija “Krāsu frekvence” 

atbalstam no atbalsta fonda līdzekļiem.  
2.  Biedrībai ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.decembrim Domei iesniegt atskaiti par 

pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu (Nolikuma „Par Mālpils novada 
pašvaldības finansējuma saņemšanu biedrībām un nodibinājumiem” 
Pielikums Nr.2) 

 

 
 
 

 
5/9. 

Par biedrības “Notici sev” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds:  
Mālpils novada domē 2018. gada 8. maijā saņemts invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrības “Notici sev” iesniegums ar lūgumu piešķirt apmaksātu transporta 
pakalpojumu š.g. 19. maijā, lai astoņi biedrības biedri ar invaliditāti , pārvietošanās 
traucējumiem un viņu asistenti piedalītos Latvijas 7. paralimpiskās sportošanas 
svētkos – sporta festivālā “Paralimpiskā sporta diena Rīgas pilsētā”. 

 
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 
 
Piešķirt apmaksātu transporta pakalpojumu š.g. 19. maijā, lai astoņi biedrības biedri 
ar invaliditāti , pārvietošanās traucējumiem un viņu asistenti piedalītos Latvijas 7. 
paralimpiskās sportošanas svētkos – sporta festivālā “Paralimpiskā sporta diena 
Rīgas pilsētā”. 
 

 
 

5/10. 
Par biedrības  “Mālpils zivīm ”iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
Mālpils  novada pašvaldībā 2018. gada 10. maijā ir saņemts biedrības „Mālpils 

zivīm” (turpmāk tekstā – biedrība)  iesniegums  ar lūgumu atbalstīt finansiāli 2000 
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EUR apmērā  bērnu un jauniešu vasaras nometni „Asarītis” 
10.05.2018.reģ.NR.18/707-s).  

Biedrība jau 9.gadu pēc kārtas rīko jauno  makšķernieku vides izglītības 
nometni „Asarītis”. Šogad nometne notiks 3 dienas – no 20.līdz 22.jūlijam, kurā  
piedalīsies ap 60 Mālpils pašvaldības  bērnu. Nometnes dalībnieki papildinās savas 
teorētiskas un praktiskās zināšanas makšķerēšanā un vides aizsardzības jomā. Ir 
ieplānotas tikšanās ar pazīstamiem vides speciālistiem, starptautisku sacensību 
uzvarētājiem. Kopējās nometnes realizācijas izmaksas sastāda 7000.00 EUR, ko 
apliecina iesniegumam pievienotā Projekta tāme. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta  pirmās daļas 4.  un 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu,   
Dome, balsojot 6 balsīm “par” (S. Strausa,. L.Amerika, J. Paulovičs, V. Mihelsons, 
E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , deputātam A. Lielmežam balsojumā nepiedaloties 
NOLEMJ:  

 
Atbalstīt Biedrības „Mālpils zivīm” bērnu un jauniešu vasaras nometnes 

projektu „Asarītis”, piešķirot līdzfinansējumu   2000 EUR apmērā, no dabas resursu 
nodokļa līdzekļiem. 

 
 

 
5/11. 

Par naudas balvas piešķiršanu A.Lielmežam. 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds: 
 
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2018.gada 
27.martā nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības 
krusta III šķiru un iecelt par ordeņa komandieri Mālpils iedzīvotāju un ilggadējo 
Mālpils pašvaldības priekšsēdētāju  Aleksandru Lielmežu. 
Pamatojoties uz personāldaļas mutisko ierosinājumu un „Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 3.panta ceturtās daļas 
5.punktu un Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.11.punktu, Mālpils novada domes deputātu, 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma pielikuma 
Nr.2 “Naudas balvas apmēra noteikšanas un piešķiršanas kārtība” 9.6.punktu,  
 
Dome, balsojot 6 balsīm “par” (S. Strausa,  L.Amerika, J. Paulovičs, V. Mihelsons, 
E.Junga-Ķēniņa, D.Pudelis), deputātam A. Lielmežam balsojumā nepiedaloties, 
NOLEMJ:  

 

   Pasniegt  Aleksandram Lielmežam  naudas balvu 90,00 EUR (deviņdesmit 
euro 00 centi) pirms nodokļu nomaksas.  

 
5/12. 

Par izmaiņām amatu sarakstos. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

 
2018.gada 28.februārī Mālpils novada Dome sēdē Nr.2 pieņēma lēmumu Nr.12 “Par 
Mālpils internātpamatskolas slēgšanu”. Uzsākot šo procesu, normatīvajos aktos 
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paredzētajā kārtībā un termiņos par iestādes likvidāciju tiks brīdināti visi Mālpils 
internātpamatskolas pedagogi un lielākā daļa tehniskie darbinieki. Taču ir 
nepieciešams nodrošināt gan dienesta viesnīcas darbību, gan pieteikto nometņu 
darbību, kā arī uzturēt kārtībā skolas un internātu telpas un apkārtni. Līdz ar to 
jāveic izmaiņas Mālpils novada struktūrvienības Dienesta viesnīca amatu sarakstā, 
izveidojot jaunas amata vietas. 
 
Dome, ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 13.punktu,  
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 
 
 

1. Ar 2018.gada 1.jūniju struktūrvienībā Dienesta viesnīca izveidot jaunas 
amata vietas: 
1.1. Saimniecības vadītājs; 
1.2. Remontstrādnieks; 
1.3. Sētnieks; 
1.4. Ēkas dežurants.  

2. Palielināt amata Apkopējs vienādo amata vienību skaitu par divām vienībām 
ar 2018.gada 1.jūniju. 

3. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils novada 
pašvaldības budžetu 2018.gadam” Pielikuma Nr.12 punktu Nr.3 un papildināt 
ar punktiem Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 šādā redakcijā: 

 

5/13. 
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai S. Strausai. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds:  

 
Novada domē saņemts novada domes priekšsēdētājas Solvitas Strausas 
iesniegums (18/785-s), kurā lūgts piešķirt atvaļinājumu, dome pamatojoties uz 

N.p.k
. 

Amata 
nosaukums 

Slodze 
Saimes (apakšsaimes) 

nosaukums 
Līmenis 

Mēneš- 
algu 

grupa 

Vienādo 
amatu 
skaits 

Noteiktā 
mēnešalga 
2018.gadā 

3. Apkopēja 1 
13.Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 3 430,00 

4. 
Saimniecības 
vadītājs 

1 3. Apsaimniekošana IIB 8 1 850,00 

5. Remontstrādnieks 1 
13.Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 1 600,00 

6. Sētnieks 1 
13.Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 1 430,00 

7. Ēkas dežurants 1 23.Klientu apkalpošana I 4 5 2,69EUR/h 
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Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, Mālpils novada domes deputātu, 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 2.6. punktu, 
Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikuma Pielikumu Nr.3 “Apmaksātā papildatvaļinājuma ilgums un tā 
piešķiršanas kārtība”:  
Dome, balsojot 6 balsīm “par” ( A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. Mihelsons, 
E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis), vienam deputātam S.Strausai saskaņā ar likumu „Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties, 
NOLEMJ: 

 
Piešķirt domes priekšsēdētājai Solvitai Strausai: 
1. neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 1(vienu) kalendāro dienu 

2018.gada 28.jūnijā par darba laiku no 2015.gada 29.decembra līdz 

2016.gada 28.decembrim. 

2. neizmantoto ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu 9(deviņas) darba dienas 

2018.gada 29.jūnijā un no 2018.gada 2.jūlija līdz 2018.gada 6.jūlijam un no 

2018.gada 10.jūlija līdz 2018.gada 12.jūlijam par darba laiku no 2015.gada 

29.decembra līdz 2016.gada 28.decembrim. 

3. ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 17(septiņpadsmit) kalendārās dienas no 

2018.gada 13.jūlija līdz 2018.gada 29.jūlijam par darba laiku no 2016.gada 

29.decembra līdz 2017.gada 28.decembrim. 

 
 

5/14. 
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds:  
Mālpils novada domē 2018. gada 21. maijā saņemta biedrības “Latvijas politiski 
represēto personu apvienības” vēstule ( Nr. 18/765-s) ar lūgumu atbalstīt Mālpils 
novadā dzīvojošo politiski represēto personu  dalības maksājumu  70 EUR apmērā 
visu Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanas izdevumu 
segšanai, kā arī nodrošināt transporta pakalpojumu politiski represēto personu 
nokļūšanai Ikšķilē. Salidojums notiks š.g. 25. augustā plkst. 13.00 Brīvdabas 
estrādē, Ikšķilē. 
 
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 
 
Atbalstīt Mālpils novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalību visas Latvijas 
politiski represēto personu salidojumā 2018. gada 25. augustā ar maksājumu 70.00 
EUR (septiņdesmit euro) apmērā salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai, kā 
arī nodrošināt transporta pakalpojumu politiski represēto personu nokļūšanai Ikšķilē, 
finansējumu nodrošināt no atbalsta fonda līdzekļiem. 
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5/15. 
Par Mālpils novada vidusskolas iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S.Strausa 
Tiek dots vārds:  
Mālpils novada domē saņemts Mālpils novada vidusskolas iesniegums ar lūgumu 
apstiprināt pārdošanas cenas sekojošiem prezentācijas materiāliem, kuri paredzēti 
tirdzniecībai 2018. gada 9. jūnija absolventu salidojumā Mālpils novada vidusskolā: 
 
ECO Bloknots St. Louis EUR 2 ( preces iegādes cena EUR 1,73) 
 
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 
 
 
Apstiprināt Mālpils novada vidusskolas iesniegto pārdošanas cenu bloknotam ar 
skolas logo  EUR 2. 
 
 
 
 

5/16. 
Par Mālpils novada domes 2018.gada projektu konkursa  “”Mēs savam 

novadam”  neizlietoto līdzekļu novirzīšanu citiem mērķiem. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds:  

Šī konkursa ietvaros visi līgumi ir noslēgti, kopējā summa projektu īstenošanai ir 
3900 EUR. 2018.gada budžetā tika plānoti 6000 EUR projektu īstenošanai. Līdz ar 
to izveidojies atlikums 2100 EUR. 

Ņemot vērā konkursa “Mēs savam novadam” mērķi: 
1) veicināt Mālpils novada iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi; 
2) uzlabot vietējo dzīves kvalitāti. 
Ierosinām nenokontraktētos līdzekļus pārvirzīt šī mērķa otrās daļas īstenošanai gan 
Mālpilī, gan Sidgundā. 
 
Projekta „Jauniešu līdzdalība Mālpilī” jauniešu anketēšanas laikā, tika norādīts, ka 
Mālpils novada sporta kompleksā nepieciešami bērnu pārtinamie galdi, nav 
iespējams droši, ērti, higiēniski veikt bērna pārģērbšanu. Izskatot internetveikalu 
piedāvājumus, pārtinamais galds (bez atvilktnēm) ar mīksto gumijoto segumu 
maksā līdz 150,00 EUR gabalā (t.sk. PVN). 
 
Sidgundas āra aktivitāšu laukuma sakārtošanai darba grupa “Mēs savam novadam” 
projekta konkursa ietvaros iesniedza projekta pieteikumu, taču veicamie darbi 
paredzēti volejbola  laukuma sakārtošanai un āra trenažieru laukuma sakārtošanai” 
(projekts iesniegts par maksimālo pieejamo finansējumu). Vienlaikus blakus esošais 
laukums ir sliktā stāvoklī,  uzstādīti rotaļu elementi ir morāli novecojuši un nav droši 
ekspluatācijā. Laukums atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes. Lai 
veicinātu teritorijas tālāku attīstību par dažāda vecuma grupām piemērotu aktīvās 
atpūtas zonu, no pieejamā līdzekļu atlikuma uzstādīt vismaz vienu rotaļu elementu. 
Ierobežotā finansējuma dēļ, iesakām uzstādīt šūpoles.  Sazinoties ar 3 dažādām 
firmām, kompleksās šūpoles (mazuļiem paredzētā daļa + lielākiem bērniem 
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piemērotas) kopā ar uzstādīšanu maksā vidēji 1150,00 EUR, līdzsvara šūpoļu cena 
vidēji 550,00 EUR (abas cenas norādītas ar PVN ). 
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 
 
 
1)      Iegādāties 2 pārtinamos galdus sporta kompleksam, ievietošanai vīriešu un 
sieviešu ģērbtuvēs, nodrošinot vecākiem iespēju veikt bērna apkopi drošā un ērtā 
veidā; 

2)      Demontēt vecās un uzstādīt jaunas šūpoles Sidgundas āra aktivitāšu 
laukumā, paredzot tādu šūpoļu uzstādīšanu, kas piemērotas visām bērnu vecuma 
grupām. 

5/17. 
Par saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi Mālpils novada domes 2018. gada 31. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada pašvaldības 
budžetu 2018. gadam”” apstiprināšanu. 

Ziņo:S. Strausa 
Tiek dots vārds: 
 
Izskatot sagatavotos saistošos noteikumus Nr. 3 “Grozījumi Mālpils novada domes 
2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada 
pašvaldības budžetu 2018. gadam”, 

 
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 
 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 “Grozījumi Mālpils novada domes 2018. 
gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Mālpils novada pašvaldības 
budžetu 2018. gadam””. 

 
 
 

5/18. 
Par SIA “Alternative Shop” iesnieguma izskatīšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Liemežam, A. Bukovskism, J. Paulovičam 
 

Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 23.maijā saņemts 
Alternative Shop SIA (turpmāk – Uzņēmums) valdes locekles Ramonas Ozoliņas 
iesniegums ar lūgumu veikt novērtējumu un izsoli par Domei piederošā zemes 
gabala Rūpniecības ielā 13, Mālpilī, Mālpils novadā (kadastra Nr. 8074 003 0867) 
pārdošanu vai nomu. 

Uzņēmums plāno izveidot bioloģiskas izcelsmes produktu pārstrādes ražotni, 
uzceļot jaunu ražošanas ēku (angāra tipa būvi), aprīkot to ar nepieciešamajām 
iekārtām un pēc ražotnes uzbūves izveidot aptuveni 5 – 6 jaunas darba vietas. 
2017.gadā Uzņēmums izveidoja divas bioloģiskas izcelsmes pārtikas produktu 
līnijas un šobrīd ražo tādus inovatīvus pārtikas produktus kā bio ābolu rullīši, bio 
aveņu rullīši, bio ķirbju cepumi, bio burkānu cepumi, karoba šokolādes batoniņi, 
karoba konfektes un citi. Šie produkti ir īpaši veselīgi un tajā skaitā piemēroti arī 
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cilvēkiem ar glutēna nepanesību un cukura diabēta slimniekiem (specifiski katrā 
gadījumā). Uzņēmuma pārstāvis informē, ka faktisko zemes pirkšanas vai nomas 
darījumu veiks uzņēmums SIA “Raw Bite“ un plāno, ka šis uzņēmums veiks 
ieguldījumus ražošanas attīstībā. 

Dome konstatē, ka nekustamais īpašums Rūpniecības iela 13, Mālpils, 
Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0867, sastāv no vienas zemes vienības 2,04 
ha kopplatībā, un tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

Atbilstoši Mālpils novada Teritorijas plānojumam 2013.-2024.gadam 
Nekustamā īpašuma plānotā atļautā izmantošana ir rūpnieciskās apbūves teritorija. 

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 1771 EUR. 
 

 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantu  
 
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 
 

 
1. Konceptuāli piekrist nodot atsavināšanai vai nomai ar apbūves tiesībām nekustamo 

īpašumu Rūpniecības iela 13, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0867. 
2. Uzdot izpildinstitūcijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu atsavināšanas un 

nomas vajadzībām. 
 
 

 
 
 
 

5/19. 
Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu 

Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās” apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds:  
 
Mālpils novada dome, izskatot Apvienoto  komiteju sēdē iesniegto lēmuma projektu 
par Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „ Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās”, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21. 
pantu, 45.pantu: 
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Mālpils novada domes saistošajos noteikumus Nr. 4 „ Nolikums par 
licencēto makšķerēšanu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas 
zonās”, 
 
2. Pēc saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas triju darba dienu 
laikā elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 
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3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 
iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, publicēt saistošos 
noteikumus 
Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”; 
 
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”; 

 

5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā 
internetā www.malpils.lv, un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Mālpils 
novada pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.  

 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada domes izpilddirektoram 
 
 
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 
 
 
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu 
Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās”. 
 
 
  

 
5/20. 

Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas akreditāciju un direktora atbilstību 
ieņemamajam amatam. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: D. Pudelim, A. Liemežam 

 
Mālpils novada domē 25.05.2018.saņemta Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta vēstule Nr. 1-19.2/1065, kurā dienests  informē, ka Akreditācijas ekspertu 
komisija , kas izveidota ar kvalitātes dienesta 2018.gada 29.marta rīkojumu Nr.1-
06/125 „Par akreditācijas ekspertu komisijas izveidi”, no 2018.gada 23.aprīļa līdz 
2017.gada 27.aprīlim veica izglītības iestādes „Mālpils Mūzikas un mākslas skolas” 
darbības kvalitātes novērtēšanu profesionālās ievirzes izglītības programmu 
īstenošanā un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.831 
,,Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības 
likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un 
novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības 
iestāžu vadītāju profesionālo darbību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.831) 22.punktā 
noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un atbilstoši ekspertu komisijas ,,Akreditācijas 
ekspertu komisijas ziņojums un priekšlikums” projektā norādītajam: 
1. Izglītības iestādes darbības kvalitāte visu izvērtējamo izglītības programmu 
īstenošanā novērtēta ar vērtējumu ,,nepietiekami” kritērijos ,,Izglītojamo drošības 
garantēšana (drošība un darba aizsardzība)”, ,,Fiziskā vide un vides pieejamība”, 
,,Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” un ,,Izglītības 
iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība”;  
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2. Izglītības iestādes darbības kvalitāte mūzikas nodaļas programmu 
īstenošanā novērtēta ar vērtējumu ,,nepietiekami” kritērijā ,,Mācību saturs – 
iestādes īstenotās izglītības programmas”; 
3. Izglītības iestādes darbības kvalitāte izglītības programmas Ģitārspēle 
īstenošanā novērtēta ar vērtējumu ,,nepietiekami” kritērijā ,,Personālresursi”; 
4. Izglītības iestādes darbības kvalitāte visu izvērtējamo izglītības programmu 
īstenošanā novērtēta ar vērtējumu „pietiekami” kritērijā ,,Izglītības iestādes 
sadarbība ar citām institūcijām”; 
5. Izglītības iestādes darbības kvalitāte mūzikas nodaļas programmu 
īstenošanā novērtēta ar vērtējumu „pietiekami” kritērijos ,,Mācīšanas kvalitāte”, 
,,Iekārtas un materiāltehniskie resursi”.  
Pārējie kritēriji ir novērtēti ar ,,labi” un ,,ļoti labi”.  

Kvalitātes dienests informē, ka akreditācijas ekspertu komisijas priekšlikums 
par izglītības iestādes akreditācijas atteikumu iesniegumā pieteikto programmu 
īstenošanā un izglītības iestādes  vadītāja  neatbilstību amatam tiks virzīts 2018. 
gada 13. jūnija Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu 
akreditācijas komisijas sēdē. 

Ņemot vērā augstāk minēto un Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā 
norādītos trūkumus 

 
Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 

  
 

1. Izglītības iestādes vadītājam Jurim Vītumam iesniegt paskaidrojumu par 
akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādītajiem trūkumiem. 

2. Nodrošināt izglītības iestādes darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu 
un tiesību aktu izstrādāšanu vai aktualizēšanu, kā arī to izpildi un ievērošanu līdz 
2018.gada 10.jūnijam. 

3. Nodrošināt izglītības iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem. 
4. Izvērtēt darbinieku atbilstību konkrēto uzdevumu veikšanai. 
5. Nodrošināt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu fizisko vidi un vides 

pieejamību, kā arī drošību un darba aizsardzību. 
6. Uzdot Mālpils novada domes speciālistam izglītības jomā Anitai Sārnai 

pārraudzīt un kontrolēt izglītības iestādes “Mālpils Mūzikas un mākslas skolas” 
normatīvo aktu izstrādi, darba organizēšanu un metodisko jautājumu risināšanu.      

7. Domes speciālistam izglītības jautājumos Anitai Sārnai sniegt paskaidrojumu 
par izglītības iestādes “Mālpils Mūzikas un mākslas skolas”  pārraudzību ar 
izglītības darba organizēšanu un metodisko jautājumu risināšanu saistīto pienākumu 
izpildi. 

 
 

5/21. 
Par sadarbības līguma par  nometni “Jaunsargu sporta spēles 2018” 

apstiprināšanu. 

Ziņo: S. Strausa 
Tiek dots vārds: A. Lielmežam 

Izskatot Jaunsardzes un informācijas centra, reģistrācijas 
Nr.LV90009222536, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 10/12, Rīgā, priekšlikumu 
par jaunsargu spartakiādes organizēšanu Mālpilī,  dome, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Valsts pārvaldes  61.panta pirmo daļu,  
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Dome, balsojot 7 balsīm “par” (S. Strausa, A. Lielmežs. L.Amerika, J. Paulovičs, V. 
Mihelsons, E. Junga-Ķēniņa, D. Pudelis)  , NOLEMJ: 
 
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Jaunsardzes un informācijas centru, reģistrācijas 
Nr.LV90009222536, par jaunsargu spartakiādes  organizēšanu Mālpils  novada  
Mālpilī  laikā no 2018. gada 13 . jūnija līdz 2018. gada 16 . jūnijam. 
2. Noteikt Mālpils novada sporta kompleksa vadītāju Valtu Mihelsonu  kā atbildīgo 
personu sadarbības koordinēšanai noslēgtā līguma ietvaros. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētāja      S. Strausa 
 
 
 
 


