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Sēdi atklāj: plkst.15.00
Sēdi slēdz: plkst.18.30

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Par 1. un 2. klašu izglītojamo nodrošināšanu ar brīvpusdienām.
Par ēdināšanas maksas saskaņošanu novada domes izglītības iestādēs.
Par izglītības iestāžu gatavību 2013./2014. mācību gadam.
Par darba grupas izveidošanu būvniecības ieceres SVID analīzes veikšanai.
Par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2033. gadam
izstrādi.
7. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
8. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Upeslīči” atsavināšanu.
10. Par atbrīvošanu no mācību maksas Mālpils Mūzikas un mākslas skolā.
11. Par atbalstu Latvijas Pensionāru federācijai.
12. Par piedalīšanos Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli Latvija”.
13. Par biedrības MC Dzelzs Ērglis iesnieguma izskatīšanu.
14. Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti – A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps, L. Ligeris,
S. Strausa, V. Mihelsons
Administrācijas darbinieki –
juriste A. Višķere
vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās A. Skroderis

finanšu un ekonomikas daļas vadītāja L. Mičule
6-17. jaut. izskatīšanā piedalās izpilddirektors A. Bukovskis
1. jautājuma izskatīšanā piedalās –
Mālpils novada vidusskolas direktors G. Gžibovskis
Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas direktore F. Ģēvele
Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece D. Ulase
15.,16. jautājuma izskatīšanā piedalās personāldaļas vadītāja I. Krieviņa
5. jautājuma izskatīšanā piedalās SIA Mālpils Agro pārstāve A. Lancmane
Nav ieradušies deputāti – R. Jomerts – pamatdarba dēļ.

Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs informē
deputātus par aktuālākajiem jautājumiem no sēdes līdz sēdei:








Piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības aktivitātēs:
LPS Novadu sanāksmē;
LPS Valdes sēdē;
LPS Kongresā;
LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē.
Pašvaldības darbinieki piedalījušies Pierīgas pašvaldību darbinieku sporta
spēlēs,
Tiecies ar mācību centra „BUTS” pārstāvjiem,
Sniedzis interviju Latvijas Radio,
Tiek meklēti ēkas Nākotnes ielā 1 ierakstīšanas zemesgrāmatā risinājumi,
Tiecies ar AS „Swedbank” pārstāvjiem.

Deputāts V. Mihelsons piedalījies LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē.
Deputāts V. Cērps ziņo, ka Lauku atbalsta dienests apstiprinājis trīs domes iesniegtos
projektus.
Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt izskatāmos
jautājumus ar 4 (četriem) jautājumiem. Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm ”par”
(A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa,
V. Mihelsons) NOLEMJ:
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 4 (četriem) punktiem šādā redakcijā:
15. Par izmaiņām P/A „Mālpils sociālais dienests” amatu sarakstos.
16. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei.
17. Par traktortehnikas iegādi PSIA „Norma K” ceļu dienestam.
18. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības programmu saskaņošanu.

13/1.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Ziņo: A. Skroderis
Tiek dots vārds: A. Lielmežam
1. Mālpils novada domē 2013. gada 19.augustā reģistrēts (reģ. Nr.430) A.K.
iesniegums, kurā viņš lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „dzēsts”, atdalot no
pirmās zemes vienības zemi aptuveni 1,4 ha platībā. Pamatojoties uz 1997.gada
27.novembra LR likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2006.gada
14. septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, un 2013. gada 29. maijā
apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu, dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm
”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa,
V. Mihelsons) NOLEMJ:
1.Atļaut sadalīt A.K., personas kods „dzēsts”, dzīvojoša „dzēsts”, Mālpils novadā,
nekustamā īpašuma „dzēsts”, kadastra Nr. 8074 005 0400 zemes vienību 17,6 ha
kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 005 0400, atdalot zemes vienību aptuveni 1,4
ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.

13/2.
Par 1. un 2. klašu izglītojamo nodrošināšanu ar brīvpusdienām.
Ziņo: A. Višķere
Tiek dots vārds: S. Strausai, V. Mihelsonam, L. Amerikai, L. Mičulei, A. Lielmežam
Mālpils novada domē (turpmāk tekstā – Dome) saņemta Izglītības kvalitātes
valsts dienesta (turpmāk tekstā – Kvalitātes dienests) 14.08.2013. vēstule Nr. 119.2/374 ar lūgumu atkārtoti izvērtēt Mālpils novada domes 2013.gada 24.aprīļa sēdes
laikā pieņemtā lēmuma tiesiskumu saistībā ar Mālpils novada izglītības iestāžu 1. un
2.klases izglītojamo nodrošināšanu ar brīvpusdienām, t.sk., izglītojamo vecākiem
noteiktā pienākuma veikt līdzmaksājumu uzņēmēja noteiktās pusdienu cenas un valsts
piešķirto budžeta līdzekļu starpības segšanai.
Dome, iepazīstoties ar Kvalitātes dienesta sniegto skaidrojumu, gūst
apstiprinājumu jau 2013.gada 24.aprīļa sēdē konstatētajam un secina, ka neviens
normatīvais akts neuzliek pašvaldībai par pienākumu piedalīties valsts apmaksātu 1.2.klašu ēdināšanas izdevumu segšanā. Kvalitātes dienests secina, ka pašvaldībai
tomēr būtu pienākums nodrošināt iespēju visiem 1.-2.klašu izglītojamiem saņemt
brīvpusdienas, tomēr no Kvalitātes dienesta skaidrojama nav saprotams, kurš konkrēti
normatīvais akts nosaka pašvaldības pienākumu nodrošināt iespēju visiem 1.-2.klašu
izglītojamiem saņemt brīvpusdienas. Tāpat neviens normatīvais akts nedefinē un
neparedz brīvpusdienas jeb bezmaksas pusdienas.
Skolēnu ēdināšana un nodrošināšana ar brīvpusdienām nav pašvaldības
autonomā funkcija, kura būtu jāfinansē no attiecīgās pašvaldības budžeta un par kuras
izpildi atbild pašvaldības.
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar
likumu.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 9. pantu, valsts pārvaldes iestādes, ja tas
paredzēts likumos vai Ministru kabineta noteikumos, var pilnvarot pašvaldības pildīt
atsevišķas valsts pārvaldes iestāžu funkcijas, nosakot to izpildes kārtību un uzraugot šo
funkciju izpildi. Nododot valsts pārvaldes iestāžu funkciju izpildi pašvaldībām, vienlaikus
tām nododami līdzekļi, kas paredzēti attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu budžetā šo
funkciju veikšanai. Pašvaldībām nodoto valsts pārvaldes iestāžu funkciju izpildi organizē
attiecīgā pašvaldība, bet par to izpildi ir atbildīga valsts pārvaldes iestāde, kas šīs
funkcijas nodevusi pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1206
„Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus
pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” (turpmāk tekstā – MK
noteikumi Nr. 1206), 1.-2.klašu skolēnu ēdināšanas apmaksu ir uzņēmusies valsts,
paredzot 0,80 latus dienā vienam izglītojamam.
Pašvaldības pienākums atbilstoši MK noteikumos Nr. 1206 noteiktajam ir:
1)
nodrošināt izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu
1.pielikumam,
2)
atbilstoši 1. un 2.klases izglītojamo skaitam sadalīt valsts budžeta līdzekļus
attiecīgās pašvaldības teritorijā esošajām izglītības iestādēm 1. un 2.klases izglītojamo
ēdināšanai,
3)
katru gadu līdz 15.februārim iesniegt ministrijā pārskatu par valsts budžeta
līdzekļu izlietojumu izglītojamo ēdināšanai laikposmā no 1.janvāra līdz 31.decembrim
(2.pielikums),
ko Dome arī pienācīgi pilda.
Saskaņā ar 2009.gada 4.augustā noslēgto Koncesijas līgumu, skolēnu
ēdināšanu Mālpils novada vidusskolā jau piekto mācību gadu nodrošinās SIA „Aniva”,
reģ. Nr. LV 50003115551. Dome vēl pirms valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas 1.klases
skolēnu ēdināšanai ar savu 2009.gada 19.augusta lēmumu Nr. 4/3 ir saskaņojusi
komplekso pusdienu cenu Mālpils vidusskolā – 1,- LVL no personas dienā.
Domē 2013.gada 28.augustā saņemts SIA „Aniva” iesniegums, kurā finansiāli
pamatots komplekso pusdienu izcenojums, norādot, ka kopš 2010.gada pārtikas
produktu cenas ir pieaugušas vidēji par 38,2% un firma neredz iespēju samazināt
komplekso pusdienu cenu 1.-2.klašu skolēniem uz LVL 0,80 dienā. SIA „Aniva” lūgusi
saskaņot komplekso pusdienu izcenojumu Mālpils novada vidusskolā līdzšinējā līmenī LVL 1,- apmērā, kā arī palielināt komplekso pusdienu izcenojumu Mālpils novada
vidusskolas Sidgundas filiālē no LVL 0,90 uz LVL 1,- no personas dienā.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, publiska persona rīkojas ar saviem finanšu
līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu
līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Dome konstatē, ka 1.-2.klašu skolēnu
ēdināšanas apmaksu ir uzņēmusies valsts, paredzot 0,80 latus dienā vienam
izglītojamam, tomēr valsts piešķirtie budžeta līdzekļi nesedz komplekso pusdienu
izcenojumu Mālpils novada vidusskolā, jo nepieciešami vēl 0,20 lati dienā katram 1.2.klašu skolēnam, tāpēc ar valsts piešķirto finansējumu netiek nodrošinātas bezmaksas
pusdienas Mālpils novada vidusskolā. SIA „Aniva” jau 2009.gadā uzvarēja izsolē par
koncesijas resursu piešķiršanu un ieguva tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumus
Mālpils izglītības iestādēs. Ja valsts vēlas nodrošināt bezmaksas pusdienas visiem 1.2.klašu skolēniem Mālpils vidusskolā, prasot atbildību no pašvaldības, tad šīs funkcijas
izpildei vienlaikus nododami arī attiecīgi finanšu līdzekļi, un tas nepārprotami jāparedz
attiecīgajos ārējos normatīvajos aktos.

Dome atzīst, ka pašvaldībai būtu lietderīgi un atbalstāmi nākotnē kā brīvprātīgu
iniciatīvu uzņemties daļēju 3.-4.klašu izglītojamo ēdināšanas apmaksu, lai sniegtu
finansiālu atbalstu arī citiem skolēniem.
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 8 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
Atzīt, ka 24.04.2013. Mālpils novada domes sēdes lēmums Nr. 5/15 ir tiesisks.

13/3.
Par ēdināšanas maksas saskaņošanu novada domes izglītības iestādēs.
Ziņo: A. Lielmežs
Tiek dots vārds: S. Strausai, L. Amerikai, V. Mihelsonam, V. Cērpam, L. Ligerim
Domē 2013.gada 28.augustā saņemts SIA „Aniva” iesniegums, kurā finansiāli
pamatots komplekso pusdienu izcenojums, norādot, ka kopš 2010.gada pārtikas
produktu cenas ir pieaugušas vidēji par 38,2% un firma neredz iespēju samazināt
komplekso pusdienu cenu 1.-2.klašu skolēniem uz LVL 0,80 dienā. SIA „Aniva” lūgusi
saskaņot komplekso pusdienu izcenojumu Mālpils novada vidusskolā līdzšinējā līmenī LVL 1,- apmērā, kā arī palielināt komplekso pusdienu izcenojumu Mālpils novada
vidusskolas Sidgundas filiālē no LVL 0,90 uz LVL 1,- no personas dienā un launagam
no LVL 0.20 uz LVL 0.40 no personas dienā.
Pamatojoties uz 04.08.2009. Koncesijas līguma 8.2 punktu, dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps,
L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
Saskaņot maksu par bērnu un skolēnu ēdināšanu pašvaldības izglītības iestādēs
2013./2014. mācību gadam novada domes izglītības iestādēs no 01.10.2013.:
Mālpils novada vidusskolā kompleksās pusdienas
launags

LVL 1,-/no personas*
LVL 0,40/no personas

Mālpils pirmskolas izglītības iestādē „Māllēpīte”
(brokastis, pusdienas un launags)

LVL 1,70/no personas

* 1.-2. klases izglītojamiem LVL 0,80 tiek apmaksāti no valsts budžeta, starpību
apmaksā izglītojamo vecāki.

13/4.
Par izglītības iestāžu gatavību 2013./2014. mācību gadam.
Ziņo: A. Lielmežs
Tiek dots vārds: V. Cērpam, L. Amerikai, G. Gžibovskim, F. Ģēvelei, D. Ulasei
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs V.Cērps un
deputāte L. Amerika ziņo, ka Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādē, uzsākot

mācību gadu, ir 172 bērni. Paveiktais vasarā - izremontētas tualetes. Vecāki projekta
ietvaros izveidojuši baskāju taku. SIA „Aniva” ir izremontējusi ēdamtelpu un sanitārās
telpas darbiniekiem. Ir pasūtītas jaunas ēdamtelpas mēbeles. Pilnībā izremontēta grupa
„Rūķītis”. Problēmas – drūp skursteņi, vienai grupai nepieciešams kapitālais remonts,
novecojuši flīžu ceļi.
Mālpils novada vidusskolas direktors G. Gžibovskis ziņo:
Mālpils novada vidusskolā izremontētas daļa tualešu, taču vēl ir vajadzīgi līdzekļi, lai
izremontētu visas. Ir iegādāti materiāli ķīmijas un fizikas kabinetiem. Mājturības
kabinetā iegādāti uzskatāmie materiāli, taču vēl vajadzīgi lieli ieguldījumi materiālās
bāzes uzlabošanai. Daudz darba jāiegulda koplietojamās telpās un kabinetos. Tiek
plānots pilnveidot zēnu mājturības klasi, nomainīt darbagaldus. Gribētu uzsākt koridoru,
vestibilu kosmētisko remontu. Galvenā problēma ir noturēt skolēnus, liela nozīme ir
skolas materiālajai bāzei. Ir veiktas pārmaiņas skolas vadībā – trīs direktora vietnieki uz
pilnu slodzi – direktora vietnieks mācību darbā, direktora vietnieks saimnieciskajā
darbā, direktora vietnieks audzināšanas darbā. Mālpils novada vidusskolas Sidgundas
filiālē par struktūrvienības vadītāju apstiprināta Nora Pavlova. Vidusskolā pieņemta
darbā mūzikas skolotāja 1.-4. klasei. Tiek plānots izveidot kori uz 2.-4. klašu bāzes. Tiks
īstenotas peldēšanas nodarbības, vecākajām klasēm uz fakultatīvu pamata.
Neklātienes nodarbības vadīs Laima Balode. Sidgundas filiālē darba attiecības ir
izbeigušas ķīmijas un krievu valodas skolotājas, bet ir atrasti aizvietotāji. Keramikas
nodarbības turpmāk organizēs Kultūras centrs. 1. klasē mācības uzsāks Mālpils novada
vidusskolā – 18 bērni, Sidgundas filiālē – 6 bērni, 10. klasē mācības uzsāks 10 bērni.
Kopējais skolēnu skaits 345, no tiem - 292 audzēkņi Mālpilī, 53 Sidgundas filiālē.
Pedagogu skaits – pamatdarbā Mālpilī 32, Sidgundā 7. Tehnisko darbinieku skaits nav
mainījies.
Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas direktore F. Ģēvele
ziņo:
Mālpils internātpamatskolā mācību gadu uzsāks 136 skolēni. 4 skolēni pieteikušies
pirmsskolas izglītības programmā, 4 skolēni 1. klasē. 1. un 2. klases ir apvienotas.
Tiks sākta īstenot pirmsskolas izglītības programma ar domu, lai nākotnē vieglāk varētu
nokomplektēt 1. klasi.
Mālpils internātpamatskolā tiks realizētas 4 izglītības programmas:
pamatizglītības programma, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem, profesionālās pamatizglītības programma, pirmsskolas
izglītības programma. Pieņemti darbā 3 jauni skolotāji. Remonti veikti visās klasēs,
nomainīts apgaismojums, sakārtotas tualetes. Šogad notikušas 8 vasaras nometnes.
Realizēts ESF projekts par signalizācijas izveidošanu. Darbs pie remontiem vēl
turpinās. Internātos nepieciešams nomainīt 10 ārējās durvis. Divos kabinetos
nepieciešami jauni datori.
Mālpils Profesionālajā vidusskolā 1. kursā uzņemtas 2 grupas – 42 audzēkņi. Citos
kursos nākuši klāt 7 audzēkņi. Kopējais audzēkņu skaits – 173. Divi jauni skolotāji siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju priekšmetā un angļu valodā. Telpās nokrāsotas
grīdas, uzstādītas novērošanas kameras. Kopmītnēs izremontētas 6 dušas telpas, 6
tualetes, 3 mazgājamās telpas, 4 virtuves, 1 istabiņa ar trenažieri brīvā laika
pavadīšanai. Salaboti ugunsdrošības signalizācija un dūmu detektori.
Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece D. Ulase ziņo:

Mālpils mūzikas un mākslas skolā mācību gadu uzsāks kopā 103 audzēkņi (38
audzēkņi mākslas nodaļā, 65 audzēkņi mūzikas nodaļā). Ir pagarināta pieteikšanās.
Sagatavošanā un pirmajā klasē Mākslas nodaļā iestājušies 9 audzēkņi, mūzikas nodaļā
10 audzēkņi. Strādā 15 pedagogi. Mazāk populāras klases – vijole, čells, flauta un
saksofons.
Dome, atklāti balsojot, ar 8
balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika,
M. Ārente, V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai mācību iestāžu vadītāju ziņojumus par izglītības iestāžu
gatavību jaunajam 2013./2014.mācību gadam.
13/5.
Par darba grupas izveidošanu būvniecības ieceres SVID analīzes veikšanai.
Ziņo: A. Lielmežs
Tiek dots vārds: L. Amerikai, V. Cērpam, L. Ligerim, S. Strausai, V. Mihelsonam,
A.Apsītim
Ir saņemts ierosinājums no V.Komarova izveidot darba grupu SIA „Mālpils Agro”
ierosinātās būvniecības ieceres – cūku intensīvās audzēšanas ferma ar biogāzes
ražotni zemes gabalā „Klūgas – Grūbas” SVID analīzes veikšanai.
Dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
Izveidot darba grupu SIA „Mālpils Agro” ierosinātās būvniecības ieceres – cūku
intensīvās audzēšanas ferma ar biogāzes ražotni zemes gabalā „Klūgas – Grūbas”
SVID analīzes veikšanai sekojošā sastāvā:
1. Darba grupas vadītāja: teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka.
2. Darba grupas locekļi:
2.1. saimnieciskās darbības sekmēšanas daļas vadītāja Nellija Andrukele
2.2. arhitekte Indra Reitere
2.3. juriste Anna Višķere
2.4. SIA Mālpils Agro pārstāve Anita Lancmane
2.5. SIA Mālpils Agro pārstāvis Juris Raudzeps
2.6. Gints Apsītis
2.7. Vladislavs Komarovs
2.8. Andis Zīlāns

13/6.
Par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2033. gadam izstrādi.
Ziņo: I. Broka
Tiek dots vārds: S. Strausai, L. Ligerim, V. Mihelsonam, M. Ārentei, A. Lielmežam
Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka Teritorijas attīstības plānošana
vietējā līmenī notiek saskaņā ar savstarpēji saskaņotiem attīstības plānošanas
dokumentiem. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) plānošanas

dokuments, kas nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu,
stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā
un grafiskā veidā. Vietējai pašvaldībai līdz 2013. gada 31. decembrim jānodrošina
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20. un 21. pantu, Attīstības
plānošanas likuma 8. un 9. pantu, dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm ”par” (A. Apsītis,
A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons),
NOLEMJ:
1.
Uzsākt Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. -2033. gadam
izstrādi.
2.
Norīkot Inetu Broku par atbildīgo par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādi.
3.
Izveidot Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadības grupu
šādā sastāvā:
3.1. priekšsēdētāja vietniece S. Strausa;
3.2. izpilddirektors A. Bukovskis;
3.3. teritorijas plānotāja – vides speciāliste I. Broka.
4.
Pieaicināt ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadības grupā Rīgas
plānošanas reģiona pārstāvi.
5.
Apstiprināt Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2033. gadam
izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņu saskaņā ar 1. pielikumu.
6.
Paziņojumu par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv un „Mālpils Vēstīs”.
7.
Lēmumu par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
uzsākšanu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam.

13/7.
Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
Ziņo: I. Broka
Tiek dots vārds: V. Cērpam, A. Lielmežam
1. Mālpils novada domē saņemts iesniegums no D.D., kurā viņa lūdz pašvaldību anulēt
zemes nomas līgumu mazdārziņa vajadzībām 0,036 ha platībā domes nekustamajā
īpašumā „Rūpniecības iela 9”.
Dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
Anulēt zemes nomas līgumu, reģistrēts Mālpils novada nomas zemju reģistrā ar Nr.
81/09, par nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemi 0,036 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 8074 003 0902 nomu.
2. Saistībā ar to, ka persona A.K. ir mirusi, nepieciešams anulēt zemes nomas līgumu
mazdārziņa vajadzībām nekustamajā īpašumā „Ādmiņi” 0,32 ha kopplatībā, kadastra
apzīmējums 8074 003 0120.
Dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:

Anulēt zemes nomas līgumu, reģistrēts Mālpils novada nomas zemju reģistrā ar Nr.
75/09, par nekustamā īpašuma „Ādmiņi” zemi 0,32 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums
8074 003 0120.
13/8.
Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
Ziņo: I. Broka
Tiek dots vārds: L. Amerikai, V. Cērpam, A. Lielmežam
1. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no R.P., kurā viņa lūdz pašvaldību
iznomāt zemi 0,036 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela 9”
mazdārziņa vajadzībām.
Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
Apstiprināt zemes nomas līgumu starp:
Mālpils novada domi un R.P. personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes
nomu 0,036 ha platībā nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 8074 0030902.
2. Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums no L.Z., kurā viņa lūdz pašvaldību
iznomāt zemi 0,20 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Ādmiņi” mazdārziņa
vajadzībām.
Dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
Apstiprināt zemes nomas līgumu starp:
Mālpils novada domi un L.Z., personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „”dzēsts”, par zemes
nomu 0,20 ha platībā nekustamā īpašuma „Ādmiņi” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0120.
13/9.
Par nekustamā īpašuma „Upeslīči” atsavināšanu.
Ziņo: A. Višķere
Tiek dots vārds: V. Cērpam, A. Bukovskim, L. Amerikai, A. Lielmežam
Mālpils novada domē 2013.gada 23.maijā saņemts AS „BDO”, reģ. Nr.
40003035771, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 19, Rīga, veikts Mālpils novada
domei piederošā nekustamā īpašuma „Upeslīči”, Mālpils novadā (turpmāk –
Nekustamais īpašums), novērtējums.
Dome konstatē, ka kopš 2008.gada tika organizētas vairākas Nekustamā
īpašuma atsavināšanas izsoles ar dažādām sākuma cenām, bet visas atzītas par
nenotikušām, jo neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu. Dome atzīst, ka būtu
lietderīgi atkārtoti rīkot nākošo izsoli, jo Nekustamais īpašums nav nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, vairāki uzņēmēji ir izrādījuši interesi par
Nekustamā īpašuma izmantošanas un iegūšanas iespējām, un 2013.gada 29. maijā ir
apstiprināts Mālpils novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 8,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8074 001 0323, noliktavas 1124,4 m 2 platībā ar kadastra apzīmējumu
8074 001 0323 001 un lidlauka 18000 m 2 platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 001
0323 001.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto kadastra izziņu (10.02.2012.),
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība uz šo brīdi ir 72509 lati, t.sk., zemes vienības
kadastrālā vērtība ir 4176 lati, noliktavas kadastrālā vērtība ir 21533 lati un lidlauka
kadastrālā vērtība ir 46800.
Saskaņā ar AS „BDO” sniegto novērtējumu (23.05.2013.), Nekustamā īpašuma
tirgus vērtība, piedāvājot īpašumu atklātā tirgū bez ierobežojumiem, ir 12 000 lati.
Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība (izsoles sākuma cena) ir 9 600 lati.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) pārejas
noteikumu 11.punkts paredz, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums,
atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no
šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.
Likuma 5.panta piektā daļa - lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek
noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās
izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 10.pantu, dome, atklāti balsojot, ar 8
balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps, L. Ligeris, S.
Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
1.Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo nekustamo
īpašumu „Upeslīči”, kadastra Nr. 8074 001 0323, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv
no zemes vienības 8,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323, noliktavas ar
kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 001, un lidlauka ar kadastra apzīmējumu 8074
001 0323 002.
2.Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 25 000,- LVL (divdesmit pieci
tūkstoši Latvijas valsts lati), t.sk., zemes vienības cena LVL 6 000,- noliktavas cena LVL
15 000,- lidlauka cena LVL 4 000,-.
3.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Upeslīči” atsavināšanas to pārdodot izsoles nolikumu
(pielikumā).
4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma
izsoli.
13/10.
Par atbrīvošanu no mācību maksas Mālpils Mūzikas un mākslas skolā.
Ziņo: A. Lielmežs
Tiek dots vārds: V. Cērpam, L. Amerikai, S. Strausai
Mālpils novada domē 14.08.2013. saņemts U.T. iesniegums ar lūgumu atbrīvot
viņas dēlu L.T., p.k. „dzēsts”, no Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējuma.
Iesniegumam pievienots LR Labklājības ministrijas Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas lēmums Nr. 24-2011-103 par invaliditāti L.T., kurā redzams, ka
invaliditāte noteikta līdz 24.08.2021.
Mālpils novada domes 2013. gada 23. janvāra saistošo noteikumu Nr. 3 „Par
Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas
skolas līdzfinansējumu” punktā 2.4.1.1. noteikts, ka no līdzfinansējuma maksas uz

mācību gadu atbrīvoti ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta
Mālpils novadā.
Dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
Atbrīvot L.T., p.k. „dzēsts”, no Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējuma
2013./2014. mācību gadā.
13/11.
Par atbalstu Latvijas Pensionāru federācijai.
Ziņo: A. Lielmežs
Tiek dots vārds: V. Cērpam
Mālpils novada domē 21.08.2013. ar Nr. 439 ir reģistrēts pensionāru padomes
priekšsēdētājas Edītes Salenieces iesniegums, kā arī saņemts elektronisks iesniegums
no LPF Valdes, kuros lūdz pašvaldību atbalstīt vietējo pensionāru organizāciju ar
transportu nokļūšanai Rīgā, kur 7.septembrī plkst. 12.00 Latvijas Pensionāru federācija
(LPF) organizē akciju „Par pensionāru tiesībām” ar mērķi pievērst sabiedrības un LR
Saeimas un valdības uzmanību pensionāru stāvoklim Latvijā. Sakarā ar dzīves
dārdzības pieaugumu pensionāru materiālais stāvoklis turpina pasliktināties, mazo
pensiju indeksācija lielam vairumam pensionāru nespēj nodrošināt nepieciešamo
minimālam dzīves līmenim. Turpina palielināties spiediens uz pašvaldību sociālās
palīdzības budžetiem.
Marta mēnesī LPF organizētās parakstu vākšanas akcijas par pensiju
indeksāciju 2013.gadā rezultātā izdevās panākt pensiju līdz 200 latiem (bez piemaksas
par darba stāžu līdz 1996.gadam) palielināšanu par 4% no š.g. septembra. Reāli
pensijas tiks palielinātas par 4-7 latiem, kā rezultātā atsevišķos gadījumos pensijas
apmērs var nebūtiski pārsniegt pašvaldību noteiktos pensiju apmērus sociālās
palīdzības saņemšanai. LPF Valde, pieņemot lēmumu par pensiju indeksāciju, lūdz
pašvaldības iespēju robežās ņemt vērā šo apstākli, risinot sociālās palīdzības
piešķiršanas jautājumus maznodrošinātajiem pensionāriem.
Dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
Piešķirt transportu Mālpils novada pensionāru padomei 07.09.2013. braucienam uz
Latvijas Pensionāru federācijas organizēto akciju „Par pensionāru tiesībām” Rīgā.

13/12.
Par piedalīšanos Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli Latvija”.
Ziņo: A. Lielmežs
Tiek dots vārds: V. Cērpam, L. Amerikai
Latvijas Pašvaldību savienības valde, dome un kongress ir atbalstījusi jaunas
institūcijas - Latvijas pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli Latvija” izveidošanu
ar mērķi ir apvienot visas Latvijas vietējā līmeņa pašvaldības:
1. sabiedrības iniciatīvu veicināšanai,

2. sadarbībai projektu realizācijai,
3. kopīgu pasākumu organizēšanai,
4. starptautiskai sadarbībai.
Dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
1. Iestāties Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli Latvija”.
2. Par Mālpils novada pārstāvi dalībai apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli Latvija”
deleģēt investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāju Līviju Mukāni.

13/13.
Par biedrības MC Dzelzs Ērglis iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: A. Lielmežs
Tiek dots vārds: S. Strausai, M. Ārentei, A. Bukovskim, A. Višķerei
Mālpils novada domē 2013. gada 13. augustā saņemts biedrības MC Dzelzs Ērglis
valdes priekšsēdētāja Raimonda Groļļa iesniegums ar lūgumu atļaut motobraucējiem un
citiem interesentiem pulcēties Mālpils centrā uz Moto Sezonas noslēguma braucienu
š.g. 28. septembrī no plkst. 12.00 – 14.00. Uz pulcēšanās laiku nepieciešams slēgt
Nākotnes ielu posmā no pasta līdz tirgus laukumam. Pasākuma laikā tiks nodrošināta
sabiedriskā kārtība, tualetes, dalībnieku ēdināšana. Pēc pasākuma tiks veikta teritorijas
sakopšana. Sezonas noslēgums ir iekļauts Latvijas Moto klubu asociācijas rīkoto
pasākumu kalendārā. Biedrība MC Dzelzs Ērglis šo pasākumu organizē jau devīto
gadu.
Dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
Atļaut Biedrībai MC Dzelzs Ērglis rīkot Moto Sezonas noslēguma pasākumu š.g. 28.
septembrī no plkst. 12.00 – 14.00 Nākotnes ielā, Mālpilī.

13/14.
Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: A. Lielmežs
Tiek dots vārds: S. Strausai, L. Amerikai
Izskatot 21.08.2013. reģistrēto Mālpils kultūras centra direktores Edītes Priekules
iesniegumu (reģ.Nr.438), kurā tiek lūgta atļauja 15.septembrī rīkot Rudens gadatirgu
Mālpils centrā un izskatot iesniegto Rudens gadatirgus - 2013 nolikuma projektu, dome,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
1. Atļaut Mālpils kultūras centra darbiniekiem rīkot Rudens gadatirgu š.g. 15.
septembrī Mālpils centra teritorijā.
2. Apstiprināt iesniegto Rudens gadatirgus - 2013 nolikumu. (Skatīt pielikumā)

13/15.
Par izmaiņām P/A „Mālpils sociālais dienests” amatu sarakstos.
Ziņo: I. Krieviņa
Tiek dots vārds: A. Lielmežam
1. Noklausoties novada domes personāldaļas I.Krieviņas mutisko ziņojumu par
nepieciešamību izdarīt atsevišķas izmaiņas P/A „Mālpils sociālais dienests" amatos,
dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps, L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.5 „Par Mālpils novada domes
budžetu 2013.gadam” Pielikuma Nr.12 punktu Nr.7 un ar 2013.gada 21.augustu izteikt
to šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Slodze

Saimes
(apakšsaimes)
nosaukums

7.

Sociālās
palīdzības
organizators

1

23.Klientu
apkalpošana

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

Vienādo
amatu skaits

Noteiktā
alga
2013.gad
am (LVL)

IIB

7

1

400

13/16.
Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietniecei.
Ziņo: A. Lielmežs
Tiek dots vārds: S. Strausai, A. Lielmežam
2012.gada 28. augustā saņemts novada domes priekšsēdētāja vietnieces
Solvitas Strausas iesniegums (reģ.Nr.448.1), kurā lūgts piešķirt ikgadējo atvaļinājumu.
Dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 149.panta otro daļu,
atklāti balsojot, ar 7 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
V. Cērps, L. Ligeris, V. Mihelsons), deputātei S. Strausai saskaņā ar likumu „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedaloties,
NOLEMJ:
Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – divas kalendārās nedēļas no 2013.gada 23.septembra līdz
2013.gada 6.oktobrim par darba laiku no 2012.gada 29.decembra līdz 2013.gada
28.decembrim.

13/17.
Par traktortehnikas iegādi PSIA „Norma K” ceļu dienestam.
Ziņo: V. Cērps
Tiek dots vārds: L. Amerikai, S. Strausai, L. Ligerim, V. Mihelsonam, A. Lielmežam
Mālpils novada domē 28.08.2013. saņemts PSIA „Norma K” iesniegums ar
lūgumu atļaut iegādāties traktortehniku pašvaldības SIA „Norma K” ceļu dienesta
vajadzībām. Iepriekšējā tehnika ir novecojusi, ar neekonomisku degvielas patēriņu, nav

pieejamas rezerves daļas. Traktors un sniega lāpsta tiks iegādāti līzingā uz 3 gadiem
par aptuveno cenu LVL 40 000.
Dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente,
L. Ligeris, S. Strausa, V. Mihelsons), deputātam V. Cērpam balsošanā nepiedaloties,
NOLEMJ:
Atļaut pašvaldības SIA „Norma K” iegādāties traktortehniku ceļu dienesta vajadzībām,
nepārsniedzot LVL 40 000,00.

13/18.
Par Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības programmu saskaņošanu.
Ziņo: F. Ģēvele
Tiek dots vārds: A. Lielmežam
Mālpils Profesionālās vidusskolas direktore F. Ģēvele ziņo, ka Mālpils
Profesionālajā vidusskolā turpinās uzņemšana un lūdz saskaņot izglītības programmu
īstenošanu.
Iepazīstoties ar Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores sniegto informāciju, dome,
pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 30. panta otro daļu, atklāti balsojot, ar 8
balsīm ”par” (A. Apsītis, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente, V. Cērps, L. Ligeris,
S. Strausa, V. Mihelsons) NOLEMJ:
Saskaņot programmu īstenošanu šādām Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības
programmām:
Izglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi” kods 3381102, kvalifikācija –
ēdināšanas pakalpojumu speciālists,
mācību ilgums – 4 gadi;
Izglītības programma „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” kods 3358203,
kvalifikācija – ēku inženiertīklu tehniķis,
mācību ilgums – 4 gadi;
Izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana” kods 3354304, kvalifikācija –
mēbeļu galdnieks,
mācību ilgums – 4 gadi;
Izglītības programma „Interjera dizains” kods 33 214 03 –
kvalifikācija – interjera noformētājs,
mācību ilgums – 4 gadi.
Izglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi” kods 35b 811 02, kvalifikācija –
ēdināšanas pakalpojumu speciālists,
mācību ilgums – 1,5 gadi;
Izglītības programma „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” kods 35b 582 03,
kvalifikācija – ēku inženiertīklu tehniķis,
mācību ilgums – 1,5 gadi;

Izglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”
kods 35b 543 04, kvalifikācija – mēbeļu galdnieks,
mācību ilgums – 1,5 gadi;
Izglītības programma „Interjera dizains” kods 35b 214 03 – kvalifikācija – interjera
noformētājs,
mācību ilgums – 1,5 gadi.
Izglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi” kods 32 811 02 –
konditors,
mācību ilgums – 3 gadi.

kvalifikācija –

Izglītības programma „Būvdarbi” kods 33 582 01, kvalifikācija – ēku celtnieks,
mācību ilgums – 4 gadi.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

A. Lielmežs

Protokoliste
kancelejas vadītāja

S. Ozola

03.09.2013.

APSTIPRINĀTS:
Mālpils novada dome
28.08.2013. sēdē Nr._______

RUDENS GADATIRGUS - 2013
Nolikums
VIETA :
LAIKS :
DALĪBNIEKI :

ORGANIZĒTĀJS:
Organizētājs:
Darbinieki:

Nākotnes iela, Mālpils
2013. gada 15.septembrī no pl. 8. 00 – 15. 00
 pārtikas preču tirgotāji,
 nepārtikas preču tirgotāji,
 amatnieki,
 zemnieki, lauksaimnieki,
 atrakciju rīkotāji, loteriju organizētāji.
Mālpils kultūras centrs
Edīte Priekule
Anita Korenkeviča – vietu rezervētāja un ierādītāja
Ināra Šukote – nodevu iekasētāja,
Indra Zvīgule – nodevu iekasētāja,
Edīte Priekule – nodevu iekasētāja,
Jānis Graudiņš – saimniecisko darbu veicējs,
Uģis Reinbaks - elektriķis,

Pašvaldības apstiprināta VIETAS NAUDA:

Maksa
No kravas automašīnām vai to piekabēm
Tirdzniecībai arī reklāmai no nojumēm, teltīm( līdz 3m ) vieglajām automašīnām
Rūpniecības precēm
Mājamatniecības precēm, bižutērija, rotas
Pārtikas precēm
Koku un krūmu stādiem
Puķu stādiem
Par tirdz. Vietu ( 1m ) bez transporta un nojumēm
Mājdzīvnieki
Ar koku, krūmu stādiem
Ar ziediem puķu stādiem
Ar mājražotāju produkciju arī medu
Ar piparkūkām
Sabiedriskā ēdināšana
Sabiedriskā ēdināšana ar alu
Par atrakciju un citu izklaides pasākumu organizēšanu
Par izstrādājumu prezentācijām

5,un to piekab.

5,3,5,5,3,-

2,3,1,3,2,5,7,10,5,-

KĀRTĪBU NODROŠINA:
- Mālpils novada pašvaldības policija
GŪTO LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA:
ieņēmumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā. 80 % no ieņēmumiem tiek izmantoti šī
pasākuma organizēšanas nodrošināšanai.

Mālpils kultūras centra direktore:

E. Priekule

DARBA UZDEVUMS
MĀLPILS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
2013.- 2033. GADAM IZSTRĀDEI
1. Izstrādāt Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2033.gadam, kurā noteikts
ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīva.
2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes pamatojums:
2.1.
Likums „Par pašvaldībām”;
2.2.
Attīstības plānošanas sistēmas likums;
2.3.
„Teritorijas attīstības plānošanas likums;
2.4.
Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā”.
3. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām, kā arī apzināt, analizēt un ņemt vērā esošos Mālpils novada
attīstības plānošanas dokumentus, kaimiņu novadu attīstības plānošanas dokumentus,
Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus, Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju un topošo Latvijas Nacionālo attīstības plānu
4. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzdevumi:
4.1.
noteikt Mālpils novada pašreizējo telpisko struktūru un vēlamās ilgtermiņa
izmaiņas,
4.2.
noteikt Mālpils novada pašreizējo un nākotnē vēlamo ekonomisko specializāciju,
4.3.
definēt ilgtermiņa nākotnes redzējumu,
4.4.
noteikt stratēģiskos mērķus,
4.5.
noteikt attīstības prioritātes,
4.6.
noteikt telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā,
4.7.
noteikt teritorijas attīstības vadlīnijas.
5. Veicināt Mālpils novada domes deleģēto pārstāvju un novada iedzīvotāju līdzdalību
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās
apspriedēs, atbilstoši Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta 16.10.2012.
noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”. Organizēt sanāksmes plānošanas darba grupas pārstāvjiem un ārējiem
ekspertiem.
6. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir izstrādājama kā lakonisks, vizuāli izteiksmīgs
dokuments vienā sējumā, kura apjoms nepārsniedz 20 lappuses.
7. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcija jāizstrādā iesietā veidā 4 eksemplāros,
cietos vākos un elektroniskā formātā 1 eksemplārā, teksta daļu iesniedzot ar MS Word
palīdzību rediģējamā formātā un grafisko daļu – ĢIS formātā, kā arī JPG, GIF vai PNG
formātā.
8. Noteikt ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes laika grafiku:
8.1. 1. redakcijas izstrāde – 2013. gada 10. oktobris;
8.2. 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana – 2013. gada novembris ;
8.3. gala redakcijas izstrāde – 2013. gada novembris-decembra sākums.
8.4.
saskaņošana ar Rīgas plānošanas reģionu – 2013.gada decembris;
8.5.
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšana – 2013. decembris.
Domes priekšsēdētājs

A. Lielmežs

