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

 
Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2020.gada 25.martā                                                                                                 Nr.3 
 
Sēdi atklāj: plkst.15:00 
Sēdi slēdz: plkst.15:30 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 
 

1. Par  rīkojumiem ārkārtējā situācijā. 

2. Par koncesijas līguma darbības apturēšanu un zaudējumu atlīdzināšanu. 

3. Par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu Mālpils Mūzikas un mākslas skolā. 

4. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” organizēšanu. 

5. Par pagaidu ierobežojumu noteikšanu pārvietoties un veikt kravu pārvadājumus  pa 

Mālpils novada pašvaldībai piederošajiem ceļiem ar grants  segumu. 

6. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 30.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.12 “Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu 

tirdzniecību  Mālpils novadā” precizēšanu. 

7. Par  saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 

29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.17 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 

vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada teritorijā”” precizēšanu. 

8. Par saistošo noteikumu Nr.11„Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 

23.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Mālpils novada pašvaldības simboliku”” 

precizēšanu. 

9. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Mālpils novada domes 2019.gada 

30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums”” 

apstiprināšanu. 

10. Par detektīvseriāla “Bezvēsts  pazudušās“ filmēšanu  Mālpils novadā. 

11. Par  dokumentālās filmas “Operetes sargs” producenta iesnieguma izskatīšanu.   

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
 
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Jolanta Dinka 
 

 

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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Sēdē piedalās: 
Deputāti – L.Amerika, A.Lielmežs, J.Paulovičs, P.Ozoliņš, T.Stašāns, M.Pudelis      
                  E.Junga-Ķēniņa 
 
Nav  ieradies deputāts  V.Mihelsons (personīga iemesla dēļ) 
 
Administrācijas darbinieki –  A.Bukovskis  
 
 
 
 

3/1. 
Par rīkojumiem ārkārtējā situācijā 

Ziņo: S.Strausa 
 

Saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību 2020.gada 

12.martā Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”. 

Lai nodrošinātu Ministru kabineta rīkojumā Nr.103 noteikto pasākumu īstenošanu 

2020.gada 13.martā  Mālpils  novada domes priekšsēdētāja  ir  izdevusi  rīkojumu  

Nr.3-14/20/10-R “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,  

2020.gada 16.martā rīkojumu Nr.3-14/20/11-R par īrnieku uzņemšanas pārtraukšanu 

dienesta viesnīcā, rīkojumu Nr.3-14/20/12-R “Par darbības nodrošināšanu Mālpils  

pirmsskolas  izglītības iestādē un novada vidusskolā” un  rīkojumu  Nr.3-14/20/13-R  

“Par Mālpils pašvaldības Klientu apkalpošanas centra darbību”, 2020.gada 17.martā 

rīkojumu Nr.3-14/20/16-R “Par Mālpils novada pašvaldības  administrācijas  darbību”,  

2020.gada 19.martā rīkojumu Nr.3-14/20/17-R “Par Mālpils novada bibliotēku  

darbību”. 

Vadoties no  Epidemioloģiskās drošības likuma 8.panta pirmās daļas, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Mālpils novada domes priekšsēdētājas rīkojumus: 

1. 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.3-14/20/10-R “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”. 

2. 2020.gada 16.marta rīkojumu Nr.3-14/20/11-R “Par īrnieku uzņemšanas 

pārtraukšanu dienesta viesnīcā”. 

3. 2020.gada 16.marta rīkojumu Nr.3-14/20/12-R  “Par darbības nodrošināšanu 

Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē un novada vidusskolā”.  

4. 2020.gada 16.marta rīkojumu Nr.3-14/20/13-R “Par Mālpils pašvaldības Klientu 

apkalpošanas centra darbību”.  

5. 2020.gada 17.marta rīkojumu Nr.3-14/20/16-R “Par Mālpils novada pašvaldības  

administrācijas  darbību”.  

6. 2020.gada 19.marta rīkojumu Nr.3-14/20/17-R “Par Mālpils novada bibliotēku  

darbību”. 
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3/2. 
Par koncesijas līguma darbības apturēšanu un zaudējumu atlīdzināšanu 

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils novada domē 2020.gada 16.martā saņemts SIA “Aniva” iesniegums 

(reģ.Nr.20/350-S), kurā tiek lūgts nepiemērot īres maksu uz ārkārtējās situācijas 

izsludināšanas laiku. 2020.gada 20.martā Dome saņem atkārtotu SIA “Aniva” 

iesniegumu (reģ.Nr.20/376-S), kurā SIA “Aniva” informē pašvaldību, ka vēlas pārtraukt 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādē 

“Māllēpīte”, jo minēto izglītības iestādi apmeklē tikai pieci audzēkņi un ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšana tik nelielam audzēkņu skaitam rada SIA “Aniva” finansiālus 

zaudējumus. 

Dome konstatē,  ka  2009.gada 4.augustā  ir  noslēgts  koncesijas līgums  ar  Sia 

“Aniva” (turpmāk tekstā - Līgums) par tiesībām sniegt maksas ēdināšanas 

pakalpojumus Mālpils novada  izglītības  iestādēs un Mālpils sporta kompleksā. 

Līguma 4.1.apakšpunkts nosaka, ka līguma grozīšana ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 

gadā, ja attiecībā uz līguma izpildi ir notikušas būtiskas izmaņas. 

Saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību 2020.gada 

12.martā Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, saskaņā, ar minēto rīkojumu tiek pārtraukta mācību procesa norise 

klātienē visās izglītības iestādēs un pārtraukta visa veida izglītības procesu klātienes 

formā īstenošanu ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā pārtraukta visu kultūrizglītības 

un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu 

(treniņu, sacensību un mēģinājumu norise), atcelta un aizliegta neatkarīgi no to 

apmeklētāju skaita visi sabiedrībai publiski pieejamie svētku, piemiņas, izklaides, 

kultūras, sporta, atpūtas pasākumi (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, 

gājieni un piketi, reliģiskās darbības veikšana pulcējoties. 

Domes ieskatā izveidojusies situācija ir atzīstama par tādu, kas būtiski ietekmē 

saistību izpildi, tādēļ, atbilstoši 2009.gada 4.augustā  noslēgtā  koncesijas līguma   

4.1.apakšpunktam ir pieļaujama grozījumu veikšana minētajā līgumā.  

 Dome uzskata, ka ir atbalstāma koncesijas līguma darbības apturēšana attiecībā 

uz ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Mālpils novada vidusskolā un Mālpils sporta 

kompleksā, bet ir turpināma ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Mālpils novada 

pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”.  

 Pašvaldības uzdevums ārkārtējās situācijas laikā ir sniegt atbalstu novada 

iedzīvotājiem. Ārkārtējās situācijas laikā daļai novada iedzīvotāju nav iespējams 

pašiem pieskatīt bērnus, tādēļ pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte” nodrošināma 

dežūrgrupas darbība. Ievērojot to, ka  pirmsskolas izglītības iestādi “Māllēpīte” 

apmeklē ne vairāk kā 10 bērnu, koncesijas līgumā paredzēto 160 bērnu vietā 

(koncesijas līguma 7.1.apakšpunkts), SIA “Aniva” ārkārtējās situācijas laikā 

maksājama kompensācija par zaudējumiem 700 EUR mēnesī.  

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 



4 
 

1.  Atbalstīt grozījumu izdarīšanu 2009.gada  4.augustā  noslēgtajā koncesijas 

līgumā starp  Mālpils  novada domi  un  Sia “Aniva”, reģ.Nr.50003115551. 

2. SIA “Aniva” ārkārtējās situācijas laikā turpināt nodrošināt ēdināšanu 

pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”, saņemot kompensāciju par zaudējumiem 

700 EUR mēnesī. 

3. Domes izpilddirektoram parakstīt vienošanos par 2009.gada 4.augustā  

noslēgtā koncesijas līguma grozīšanu, minētajā dokumentā paredzot, ka koncesijas 

līguma darbība tiek apturēta attiecībā uz ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Mālpils 

novada vidusskolā un Mālpils sporta kompleksā, turpinot nodrošināt ēdināšanu 

pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”. 

 
 

3/3. 
Par  vecāku līdzfinansējuma atcelšanu Mālpils Mūzikas un mākslas skolā 

Ziņo: S.Strausa 
 

Mālpils novada domē 18.03.2020. saņemts  Mālpils  Mūzikas  un  mākslas skolas    

direktores M.Ārentes iesniegums (reģ.Nr.20/358-S) par vecāku līdzfinansējuma  

apturēšanu  izsludinātās ārkārtējās situācijas  laikā. 

Dome konstatē, ka  2018.gada  26.septembrī  ir apstiprināti saistošie noteikumi  

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

Saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību, 2020.gada 

12.martā Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”. Saskaņā ar minēto rīkojumu tiek pārtraukta mācību procesa norise 

klātienē visās izglītības iestādēs un pārtraukta visa veida izglītības procesu klātienes 

formā īstenošana ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā pārtraukta visu kultūrizglītības 

un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu 

(treniņu, sacensību un mēģinājumu norise), atcelti un aizliegti, neatkarīgi no to 

apmeklētāju skaita, visi sabiedrībai publiski pieejamie svētku, piemiņas, izklaides, 

kultūras, sporta, atpūtas pasākumi (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, 

gājieni un piketi, reliģiskās darbības veikšana pulcējoties. 

Domes ieskatā izveidojusies situācija ir atzīstama par nepārvaramas varas 

apstākļiem.  

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
  
 Atcelt vecāku līdzfinansējuma maksu Mālpils Mūzikas un mākslas  skolā  laikā  

no  2020.gada 13.marta  līdz  2020.gada 14.aprīlim, vai līdz brīdim, kad tiks atcelts vai 

grozīts Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”. 
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3/4. 
Par  pagaidu ierobežojumu noteikšanu pārvietoties un veikt kravu 

pārvadājumus pa Mālpils novada pašvaldībai piederošajiem ceļiem ar grants 
segumu 

Ziņo: S.Strausa 
 

Ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus 2020.gada pavasara periodā un Mālpils 

novada teritorijā esošo ceļu ar grants segumu tehnisko stāvokli, nepieciešams izdod 

administratīvo aktu, kas ierobežotu transportlīdzekļu kustību, veicot dažādus kravu 

pārvadājumus (kokmateriālu, smilts, grants u.c. būvmateriālu transportēšana) pa 

Mālpils novada pašvaldībai piederošajiem ceļiem ar grants segumu. 

Administratīvā akta izdošanas nepieciešamība ir pamatota ar sabiedrisko drošību 

un transporta infrastruktūras aizsardzību. Minēto mērķu sasniegšanai ir nepieciešama 

steidzama pašvaldības rīcība, izdodot administratīvo aktu konkrētas rīcības 

ierobežošanai. 

Likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, 

laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru 

un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole).   

Savukārt Administratīvā procesa likuma 1.panta trešā daļa nosaka, ka 

administratīvais akts ir uz āru vērsts tiesību akts, ko iestāde izdod publisko tiesību jomā 

attiecībā uz individuāli noteiktu personu vai personām, nodibinot, grozot, konstatējot 

vai izbeidzot konkrētas tiesiskās attiecības vai konstatējot faktisko situāciju. 

Administratīvais akts ir arī tāds lēmums, kuru likumā paredzētajos gadījumos iestāde 

izdod attiecībā uz individuāli nenoteiktu personu loku, kas atrodas konkrētos un 

identificējamos apstākļos (vispārīgais administratīvais akts). 

Ievērojot teikto un vadoties no likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 

2.punkta, 21.panta pirmās daļas 27.punkta, Administratīvā procesa likuma 1.panta 

trešās daļas, 69.panta pirmās daļas 1.punkta, 

 
Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt noteikumus “Par kārtību, kādā slēdzami sadarbības līgumi, par 

kravu pārvadājumiem vai pārvietošanos ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa 

pārsniedz  7 tonnas, pa ceļiem ar grants segumu Mālpils novada pašvaldības teritorijā”. 

2. Noteikt pagaidu ierobežojumu Mālpils novada administratīvajā teritorijā 

aizliedzot pārvietoties un veikt kravu pārvadājumus (transportēt būvmateriālus, 

kokmateriālus, u.c.) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru  pilna  masa  pārsniedz 

7(septiņas) tonnas, pa Mālpils novada pašvaldībai piederošajiem ceļiem ar grants 

segumu bez sadarbības līguma noslēgšanas ar Mālpils novada pašvaldību.  

3. Noteikt, ka ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms augstāk norādīto kravu 

pārvadājumu uzsākšanas pasūtītājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, 

lietotājs vai to pilnvarotā persona, kuru uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, tiek veikti 
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kravu pārvadājumi) iesniedz Mālpils novada pašvaldībai pieteikumu un shēmu par 

plānotās darbības uzsākšanu, norādot ceļa posmu, laiku un plānoto kravu intensitāti. 

4. Pilnvarot Mālpils novada domes izpilddirektoru, iestājoties labvēlīgiem 

laikapstākļiem, ar rīkojumu atcelt lēmumā norādīto pagaidu ierobežojumu. 

5. Ievietot informāciju Mālpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Mālpils Vēstis” un  Mālpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.malpils.lv.  

6. Administratīvais akts stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.  
 

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 

189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu 

namā, pieteikumu iesniedzot viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža. 

 

 

3/5. 
Par  atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” organizēšanu 

Ziņo: S.Strausa 
 

Projekta konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” mērķis ir atbalstīt jaunatnes organizāciju, biedrību vai 

nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, projektus, lai sasniegtu projekta “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” mērķus: 

1. Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo 

motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē; 

2. Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos 

jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, 

nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un  jauniešu dzīves un mācību 

vietai. 

Anotācija: Pašvaldība var organizēt atklātu projektu konkursu jaunatnes 

organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem, izmantojot piešķirtās kvotas 3 projektiem. 

Viena projekta īstenošanai tiek piešķirti 4600,00 EUR. Pašvaldībai jānodrošina šo 

projektu vērtēšana un uzraudzība. 

Saskaņā ar Mālpils novada domes dalību kā sadarbības partnerim Eiropas 

Savienības struktūrfondu projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšana”, pamatojoties uz atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (turpmāk tekstā – 

projektu konkurss) nolikumu un saskaņā ar 2019.gada 3.septembra  Vienošanos  Nr.1 

par grozījumiem 2017.gada 31.augusta sadarbības līgumā par Eiropas Savienības 

struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

īstenošanu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un  41.panta  2.punktu, 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu (pielikumā). 

http://www.malpils.lv/
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2. Uzdot Mālpils novada domes projektu vadītājai Elita Kārkliņai organizēt atklātu 

projektu konkursu. 

3. Apstiprināt vērtēšanas komisiju projektu konkursa saņemto iesniegumu 

vērtēšanai šādā sastāvā: 

     Komisijas priekšsēdētāja: Līvija Mukāne, Mālpils novada domes projektu  

vadītāja; 

      Komisijas locekļi: Jeļena Caune,  Mālpils novada vidusskolas direktore; 

                            Toms Stašāns, Mālpils novada domes deputāts; 

      Komisijas sekretāre: Elita Kārkliņa, Mālpils novada domes projektu vadītāja. 

Komisijas priekšsēdētājam, locekļiem un sekretārei, apvienojot pamatdarbu ar darbu 

komisijā, nerodas interešu konflikts. 

4. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram pēc projektu konkursa 

iesniegumu izvērtēšanas un apstiprināšanas vērtēšanas komisijā slēgt līgumus ar 

projekta iesniedzējiem.  

5. Uzdot Mālpils novada domes priekšsēdētājai apstiprināt īstenoto projektu 

mērķu sasniegšanu un noslēguma pārskatus. 

 
 

3/6. 

Par  saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 

30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par ielu tirdzniecību un nodevas 

apmēru par ielu tirdzniecību  Mālpils novadā” precizēšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 6.marta atzinumā Nr.1-18/2024 “Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.9” norādītos ieteikumus,  

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

1. Precizēt Mālpils novada domes 2020.gada 26.februāra saistošos noteikumus 

Nr.9  „Grozījumi  Mālpils  novada  domes  2014.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.12 “Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā””. 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus to galīgajā redakcijā. 

3. Pēc saistošo noteikumu parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā 

veidā nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai; 

4. Publicēt saistošos noteikumus:   

4.1.Mālpils novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Mālpils 

Vēstis”;  

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

4.3. izvietot redzamā vietā Mālpils novada domes telpās. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Mālpils novada domes izpilddirektoram.  
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3/7. 

Par  saistošo noteikumu Nr.10 
„ Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 29.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.17 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas 

vērstas pret publisku vietu Mālpils novada teritorijā”” precizēšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 6.marta atzinumā Nr.1-18/2020 “Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.10” norādītos ieteikumus,  

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Precizēt Mālpils novada domes 2020.gada 26.februāra saistošos noteikumus 

Nr.10 „Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.17 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 

vietu Mālpils novada teritorijā””. 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus to galīgajā redakcijā. 

3. Pēc saistošo noteikumu parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā 

veidā nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai; 

4. Publicēt saistošos noteikumus:   

4.1. Mālpils novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Mālpils 

Vēstis”;  

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

4.3. izvietot redzamā vietā Mālpils novada domes telpās. 

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

 
 

 

3/8. 

Par  saistošo noteikumu Nr.11„ Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 

23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Mālpils novada pašvaldības 

simboliku”” precizēšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, ievērojot Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 6.marta atzinumā Nr.1-18/2025 “Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.11” norādītos ieteikumus,  

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
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1. Precizēt Mālpils novada domes 2020.gada 26.februāra saistošos noteikumus 

Nr.11 „Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 4 “Par Mālpils novada pašvaldības simboliku””. 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus to galīgajā redakcijā. 

3. Pēc saistošo noteikumu parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā 

veidā nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai; 

4. Publicēt saistošos noteikumus:   

4.1. Mālpils novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Mālpils 

Vēstis”;  

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

4.3. izvietot redzamā vietā Mālpils novada domes telpās. 

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

 

 

 

3/9. 

Par  saistošo noteikumu Nr.12„ Grozījumi Mālpils novada domes  2019.gada 

30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Mālpils novada pašvaldības 

nolikums”” apstiprināšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. un 27.punktu 

un 24.pantu,  

 
Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Mālpils novada  domes  saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi 

Mālpils novada  domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.1 “Mālpils 

novada pašvaldības nolikums””.  

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;  

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

 

 

 

3/10. 

Par  detektīvseriāla “Bezvēsts pazudušās” filmēšanu Mālpils novadā 

Ziņo: S.Strausa 

 

Mālpils novada domē 26.02.2020 saņemta izpildproducentes Lienes Bankovskas 

vēstule (reģ.Nr.20/228-S) par jauna detektīvseriāla "Bezvēsts pazudušās" filmēšanu.   

Projekts ir balstīts uz Leldes Kovaļovas (viņa ir arī projekta producente) debijas 

romāna "Bezvēsts pazudušās" ekranizāciju, ko 2019.gada beigās izdeva "Latvijas 

https://www.la.lv/foto-vala-verts-leldes-kovalovas-debijas-romans-psihologiskas-spriedzes-zanra-bezvests-pazudusas
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Mediji" un grāmata nonāca visu Latvijas grāmatu tīklu pārdotāko topos.  Būtiski, ka tieši 

MĀLPILS autori iedvesmoja grāmatas sižetam.  Uz grāmatas vāka, kā arī viena no 

darbības vietām gan grāmatā, gan sižetā būs Mālpils muiža. 

Šī gada 20.aprīlī plānots uzsākt 8 sēriju filmēšanu, 60 - 70% visa TV seriāla 

plānots uzņemt tieši Mālpilī - Mālpils muižā, Mālpils vidusskolā, ciema ielās, tiks īrētas 

mājas un dzīvokļi, plānots iesaistīt filmēšanā gan skolniekus, gan teātra aktierus no 

Kultūras centra utml. Galvenajās lomās būs 95% latviešu aktieri, kā piemēram - 

Mārtiņš Vilsons, Lelde Dreimane, Niklāvs Kurpnieks u.c. 

L.Bankovska norāda, ka  šis seriāls būs arī fantastiska reklāma Mālpils novadam 

kopumā, jo, lai gan seriālā mazās pilsētiņas nosaukums ir izdomāts un nosaukts par 

Mēronu, skatītājam tāpat tiek atklāts, ka norises vieta ir Mālpils un arī autore intervijās 

saka, ka stāsta norise ir domāta Mālpils un tieši Mālpils novads iedvesmojis romānam. 

Seriālu plānots  rādīt no 2020.gada rudens platformā "Shortcut TV" un no 2021.gada 

1.februāra arī "Helio Media" (TET) televīzijas kanālos. 

Tā  kā  kopumā seriāls būs redzams gan interneta platformā, gan televīzijas 

kanālā un tam plānotas arī dažādas mārketinga aktivitātes, tiek lūgts  Mālpils novada 

domes  atbalsts - neliels, simbolisks līdzfinansējums (tas tiktu iztērēts Mālpilī, 

nodrošinot īres maksas, samaksu par filmēšanos vietējiem iedzīvotājiem utml.) vai arī 

tā būtu palīdzība ar trūkstošo telpu piesaisti un lokācijām. 

 

Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Atbalstīt detektīvseriāla "Bezvēsts pazudušās" filmēšanu Mālpils novadā,  

iespēju robežās nodrošinot  filmēšanu  Mālpils novada vidusskolā un internāta telpās.  

 

 

 

3/11. 

Par  dokumentālās filmas “Operetes sargs” producenta iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo: S.Strausa 

 

 Mālpils novada domē 13.03.2020. saņemts  dokumentālās filmas “Operetes 

sargs” producenta Lūkasa Maira Marcinkeviča iesniegums (reģ.Nr.20/327-S). Pie 

filmas izveides darbs ir jau sācies, tā ir iecerēta kā atgādinājums par nu jau gandrīz 

aizmirsto Rīgas Operetes teātri, tā solistiem,  krāšņajiem uzvedumiem un visos laikos 

tik nepieciešamo dzīvesprieku. 

 Filmas veidotāji cenšas pagūt nofilmēt vēl dzīvos tā laika lieciniekus. Viens no 

filmas pamatuzdevumiem ir iepazīstināt jaunāko paaudzi ar šobrīd Latvijā maz 

izmantotām operetes un mūzikla žanra iespējām. Filma tiks veidota cerībā, ka tā 

noderēs par tramplīnu operetes žanra atdzimšanai Latvijā. 

Filmas pirmizrāde ir plānota 2021.gadā kinoteātrī “Splendid palace”. Filma ir 

paredzēta demonstrēšanai Latvijas kinoteātros, kultūras namos, televīzijā.  

Domei tiek lūgts finansiāls atbalsts 500 EUR apmērā  topošās dokumentālās 

filmas “Operetes sargs” kino arhīva materiālu piekļuvei un izpētei.  
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Dome atklāti balsojot ar 8 (astoņām) balsīm „par” (L.Amerika, A.Lielmežs, J.Paulovičs, 
T.Stašāns, M.Pudelis, P.Ozoliņš, E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa) NOLEMJ: 
 

Nepiešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem topošās 

dokumentālās filmas “Operetes sargs” kino arhīva materiālu piekļuvei un izpētei. 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja                                        S.Strausa 

 

 

Protokoliste                                  J.Dinka 


