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MĀLPILS NOVADA DOMES
SĒDES P R O T O K O L S Nr.10
Mālpils novada Mālpilī

27.08.2014.

Sēdi atklāj: plkst. 15.00
Sēdi slēdz: plkst. 18.00

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI
1.
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē.
2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3.
Par izsoles nolikuma apstiprināšanu.
4.
Par zemes nomas līguma anulēšanu.
5.
Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.
6.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
7.
Par nekustamā īpašuma mērķu maiņu.
8.
Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par koku ciršanu ārpus meža Mālpils
novadā” apstiprināšanu.
9.
Par dalību tematiskajos tīklos Latvijas Pašvaldību savienības projekta
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros.
10.
Par biedrības „Idoves mantojums” iesnieguma izskatīšanu.
11.
Par izmaiņām amatu sarakstos.
12.
Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā.
13.
Par izglītības iestāžu gatavību 2014./2015. mācību gadam.
14.
Par komisijas izveidošanu interešu izglītības programmu izvērtēšanai un
mērķdotācijas sadalei.
15.
Par Mālpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma apstiprināšanu.
16.
Par noteikumu „Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība sadala valsts
budžeta mērķdotāciju no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības
un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu.
17.
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
18.
Par biedrības „Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
19.
Par sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģionu.
20.
Par biedrības MC Dzelzs Ērglis iesnieguma izskatīšanu.
21.
Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
22.
Par atļauju publicēt Mālpils novada ģerboni.
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Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Santa Ozola
Sēdē piedalās:
Deputāti – Rolands Jomerts, Valts Mihelsons, Aleksandrs Lielmežs, Leontina
Amerika, Māra Ārente, Agnese Hildebrante, Andris Apsītis, Solvita Strausa
Administrācijas darbinieki –
PSIA „Norma K” valdes loceklis Voldemārs Cērps;
Kancelejas vadītāja Santa Ozola;
Juriste Anna Višķere;
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka;
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Līvija Mičule;
Projektu koordinatore Ieva Pauloviča;
Speciāliste izglītības jomā pašvaldībā Anita Sārna;
Personāldaļas vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa.
Pirms jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs informē par aktuālākajiem
notikumiem no sēdes līdz sēdei:








Piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības aktivitātēs - valdes sēdē,
sarunās ar Zemkopības ministriju, novadu apvienības valdes sēdē;
SIA „Mālpils Agro” atsaukusi prasību tiesā, tiesvedība izbeigta;
Tikšanās ar Drošības policijas pārstāvjiem par vispārīgo drošību;
Tikšanās ar Valsts policijas pārstāvi par Lielvārdes šoseju 17 un saistībā
ar akcizēto preču nelegālo tirdzniecību veikto kratīšanu;
sarunas ar potenciālo pircēju par nekustamā īpašuma Lielvārdes šoseja
10 pārdošanu izsolē;
Sadarbība ar Valsts Kontroli;
Mālpils novada svētki.

Sēdes vadītājs – domes priekšsēdētājs A. Lielmežs ierosina papildināt
izskatāmos jautājumus ar 3 (trīs) punktiem.
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
Papildināt izskatāmos jautājumus ar 3 (trīs) punktiem šādā redakcijā:
23. Par atbalstu dalībai projektā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes
sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.
24. Par īres līguma pagarināšanu.
25. Par interešu izglītības programmu finansēšanu.
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10/1.
Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē.
Mālpils novada domē 11.08.2014. saņemts Rīgas apgabaltiesas
zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona paziņojums par V.G. piederošā
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17 un 828/13452 kopīpašuma domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Ķiršu ielā 4, Mālpilī,
Mālpils novadā (kadastra Nr. 8074 900 0272) izsoli, kas notiks 2014. gada 17.
septembrī. Izsoles sākuma cena ir 8 800,00 EUR.
Dome konstatē, ka likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmajā daļā ir
noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas, citu starpā 9.punktā ir noteikta
pašvaldības autonomā funkcija - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā. Ievērojot to, ka Mālpils pašvaldībai iepriekš pieminētās
funkcijas realizēšanai nav brīvu izīrējamo platību, un pašvaldības dzīvojamo
telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā ir reģistrētas 17 ģimenes, tad ir
nepieciešams veikt pasākumus papildus dzīvojamās platības iegādei.
Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
1. Mēģināt iegūt Mālpils novada domes īpašumā nekustamo īpašumu- dzīvokli
Nr.17 un 828/13452 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un
zemes, kas atrodas Ķiršu ielā 4, Mālpilī, Mālpils novadā (kadastra Nr. 8074 900
0272), piedaloties izsolē, kuru rīko zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons.
2. Pilnvarot Mālpils novada domes izpilddirektoru A.Bukovski piedalīties izsolē
Mālpils novada domes vārdā un solīt cenu ne augstāku kā nekustamā īpašuma
tirgus vērtība.
3. Iemaksāt zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona depozīta kontā
nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā
īpašuma novērtējuma.

10/2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

Mālpils novada domē 2014. gada 20. augustā ar Nr. 426 reģistrēts N.K.
iesniegums, kurā viņš lūdz apstiprināt SIA „BaltSurvey” izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Niedras” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8074 005 0411. Pamatojoties uz 2006. gada 14.
septembra LR likumu „Zemes ierīcības likums”, 2007. gada 11. decembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 86 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas
plānojumu, 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” un 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība”,
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Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
Apstiprināt SIA „BaltSurvey” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Niedras” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0411.
1.1. Nekustamajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības Nr.1 – 1.21 ha
platībā piešķirt nosaukumu „Sidgunda Bio”, Mālpils novads.
1.2. Zemes vienībai Nr.1 – 1.21 ha platībā apstiprināt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods – 1001).
1.3. Zemes vienībai Nr.2 – 21.36 ha platībā saglabāt nosaukumu „ Niedras”,
Mālpils novads.
1.4. Zemes vienībai Nr.2 – 16.24 ha platībā apstiprināt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101), – 5.12 ha platībā apstiprināt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve (NĪLM kods – 1003).

10/3.
Par izsoles nolikuma apstiprināšanu.
Ar Mālpils novada domes 2014.gada 29.janvāra lēmumu Nr. 2/3 „Par
nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem” tika atzīta par neveiksmīgu objekta Dzīvokļu īpašumu „Lielvārdes šoseja 10” (dzīvoklis Nr.1 - 29,8m2 platība un
2980/20330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma,
kadastra Nr.8074 900 4214, dzīvoklis Nr.2 - 31,6m2 platība un 3160/20330
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra
Nr.8074 900 4215, dzīvoklis Nr.5 – 14,3m2 platība un 1430/20330 domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra Nr. 8074 900
4216), Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā, izsole.
Visu trīs dzīvokļa īpašumu kopējā sākuma cena uz pirmo izsoli tika noteikta
1727 EUR.
Saskaņā ar 26.08.2014. Informatīvajām izdrukām no Kadastra
informācijas sistēmas teksta datiem dzīvokļa īpašuma Nr. 1 kadastrālā vērtība ir
1539 EUR (t.sk. zemes domājamās daļas kadastrālā vērtība 356,05 EUR),
dzīvokļa īpašuma Nr. 2 kadastrālā vērtība ir 1632 EUR (t.sk. zemes domājamās
daļas kadastrālā vērtība 377,55 EUR) un dzīvokļa īpašuma Nr. 5 kadastrālā
vērtība ir 687 EUR, (t.sk. zemes domājamās daļas kadastrālā vērtība 170,85
EUR). Saskaņā ar sertificētas nekustamā īpašuma vērtētājas Daces Baltrumas
sniegto novērtējumu (05.11.2013.), katrs dzīvokļa īpašums novērtēts par 1,42
EUR.
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.
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Likuma 32.panta pirmā un piektā daļa nosaka, ja nekustamā īpašuma
pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar
augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20
procentiem, un atkārtotu izsoļu gadījumā zemes atsavināšanas cena var būt
zemāka par zemes kadastrālo vērtību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 10.pantu un 32.panta pirmo
un piekto daļu, Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A.
Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa),
NOLEMJ:
1.Atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei
piederošos trīs dzīvokļu īpašumus – Nr. 1 ar kadastra Nr. 8074 900 4214,
Nr. 2 ar kadastra Nr. 8074 900 4215 un Nr. 5 ar kadastra Nr. 8074 900 4216, ar
zemi, kuri atrodas Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā, pārdodot
tos kopumā.
2.Noteikt visu trīs dzīvokļu īpašumu nosacīto (sākuma) cenu 1400 EUR (viens
tūkstotis četri simti euro), t.sk. zeme 1395 EUR (viens tūkstotis trīs simti
deviņdesmit pieci euro).
3.Apstiprināt dzīvokļu īpašumu „Lielvārdes šosejā 10” atsavināšanas to
pārdodot izsoles nolikumu (pielikumā).
4. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt dzīvokļu
īpašumu izsoli.

10/4.
Par zemes nomas līguma anulēšanu.
Mālpils novada domē 08.07.2014. saņemts iesniegums (Reģ. Nr.356) no
J.S., kurā viņa lūdz pašvaldību anulēt zemes nomas līgumu mazdārziņa
vajadzībām 0,03 ha platībā domes nekustamajā īpašumā „Rūpniecības iela 9”.
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
Anulēt zemes nomas līgumu, reģistrēts Mālpils novada nomas zemju reģistrā ar
Nr. 65/13, par nekustamā īpašuma „„Rūpniecības iela 9”” 0,03 ha kopplatībā,
kadastra apzīmējums 8074 003 0902, nomu.

10/5.
Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.

Mālpils novada domē reģistrēts iesniegums (Reģ. Nr.355) no M.G., kurā
viņa lūdz pašvaldību iznomāt zemi 0,03 ha platībā domes nekustamajā
īpašumā „Rūpniecības iela 9” mazdārziņa vajadzībām.
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
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Apstiprināt zemes nomas līgumu starp Mālpils novada domi un M.G.,
personas kods „dzēsts”, dzīvojošu „dzēsts”, par zemes nomu 0,03 ha platībā
nekustamā īpašuma „Rūpniecības iela 9” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8074 003 0902.

10/6.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Mālpils novada domē 2014. gada 19.augustā reģistrēts (reģ. Nr.424)
U.O. iesniegums, kurā viņš lūdz pašvaldības atļauju sadalīt nekustamo īpašumu
„Dambīši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 001 0172, atsevišķi atdalot vienu
zemes vienību.
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, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
Atļaut sadalīt U.O., p.k. „dzēsts”, deklarētā adrese „dzēsts”, nekustamo
īpašumu „Dambīši”, kadastra Nr. 8074 001 0172, kas sastāv no diviem zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 8074 001 0172 un 8074 0010173, ar
zemes kopplatību 10.3 ha, atdalot atsevišķi zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8074 001 0172, 6.2 ha platībā.
1. Zemes vienībai 4.10 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0173,
saglabāt nosaukumu „Dambīši”, Mālpils novads.
2. Zemes vienībai 4.10 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0173,
apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods – 0101).
3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības
6.2 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 8074 001 0172, piešķirt nosaukumu
„Lejas Dambīši”, Mālpils novads.
4. Atdalītajai zemes vienībai 6.2 ha platībā, kadastra apzīmējums 8074 001
0172, apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods – 0101).

10/7.
Par nekustamā īpašuma mērķu maiņu.
Mālpils novada domē (turpmāk – Dome) 2014.gada 28.jūlijā saņemts SIA
„ORIONS SILTUMS” iesniegums (reģ. Nr.381) ar lūgumu izskatīt iespēju
Mālpils novada rūpnieciskajā apbūves zonā iznomāt zemi 3 ha platībā pirolīzes
iekārtas uzstādīšanai. Iesniegumā norādīts, ka projekta realizācija veicinās
novada attīstību, radīs jaunas darbavietas un dos pamatu tālākai sadarbībai.
Firma lūdz atbalstīt projekta „Ekoloģiski vienota universāla platforma biomasas
pārstrāde” realizāciju.
Dome, izskatot iesniegumu, konstatē, ka rūpnieciskās apbūves teritorijā
Domei ir iznomājams neapbūvēts zemes gabals 10.22 ha kopplatībā, kadastra
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Nr.8074 003 0910, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0902, kas
atrodas Rūpniecības ielā 9, Mālpilī, Mālpils novadā, un kuru iespējams sadalīt,
atdalot zemes vienību aptuveni 4 ha platībā. Zemes gabalam ir atbilstoši
nekustamā īpašuma pašreizējai izmantošanai ir noteikti divi nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība un pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902 atrodas teritorijā,
kur, saskaņā ar Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemes plānotais
izmantošanas mērķis ir rūpnieciskā apbūves teritorija.
Pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2.apakšpunkts
nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka vai maina atbilstoši vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai un
saskaņā ar 2013. gada 29. maijā apstiprināto Mālpils novada teritorijas
plānojumu 2013.-2024. gadam,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0902, kopējā
platība 10.22 ha, kas atrodas Rūpniecības ielā 9, Mālpilī, Mālpils novadā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 2.52 ha
(NĪLM kods 0101);
- pagaidu izmantošana sakņu dārziem -4.0 ha (NĪLM kods 0502);
- rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve – 3.7 ha (NĪLM kods 1001).
10/8.
Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par koku ciršanu ārpus meža Mālpils
novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: I. Broka
Mālpils novada domē 2014. gada 18.jūnijā saņemti LR Vides un reģionālās
attīstības ministrijas iebildumi par Mālpils novada domes 2014. gada 30. aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Mālpils novadā” ar lūgumu precizēt saistošos noteikumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu,
saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada
2. maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
1. Atcelt Mālpils novada domes 30.04.2014. lēmuma Nr.6/6 „Par Mālpils novada
domes 2014. gada 26. februāra domes sēdes lēmuma Nr. 4/12 atcelšanu un
saistošo noteikumu Nr. 9 „Par koku ciršanu ārpus meža Mālpils novadā”
apstiprināšanu” 2. punktu.
2 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Par koku ciršanu ārpus meža Mālpils
novadā”.
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10/9.
Par dalību tematiskajos tīklos Latvijas Pašvaldību savienības projekta
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”
ietvaros.
Kopš 2014. gada 4. februāra Mālpils novada dome ir viena no deviņām
Latvijas pilotpašvaldībām, kas piedalās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)
projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”,
piedaloties Pirmā tematiskā tīkla – pašvaldības stratēģiskās vadīšanas – darbā.
Šobrīd LPS uzrunā visas Latvijas pašvaldības pieteikties dalībai projekta
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” pārējos
trīs tematiskajos tīklos:
1) pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas
tīkls (T2);
2) pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls (T3);
3) pašvaldību izglītības un kultūras tīkls (T4).
Katrā tīklā plānoti 2 tematiskie darbības cikli, kura ietvaros notiks 8
sanāksmes (laika posmā no 2014. gada septembra līdz 2016. gada aprīlim).
Iesaistītās 18 pašvaldības katra cikla pirmajā sanāksmē kopīgi izvēlēsies vienu,
sev aktuālu tēmu turpmākam tīkla darbam. Tematisko tīklu rezultātā katra
dalībpašvaldība prezentē darbības uzlabojuma plānu konkrētā jomā, ko arī
mēģina ieviest darbā.
Dalības gadījumā jāizvirza savs projekta eksperts, kurš darbosies
konkrētajā tīklā un kuram LPS projekta ietvaros maksās nelielu atlīdzību. Tīklu
sanāksmēs jāpiedalās ne tikai ekspertam, bet arī kādam no vadības –
priekšsēdētājam, izpilddirektoram vai deputātam.
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
1. Piedalīties projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas
uzlabošana” tematiskajā tīklā - pašvaldību izglītības un kultūras tīkls (T4).
2. Izvirzīt par konkrētā tīkla projekta ekspertu speciālisti izglītības jomā
pašvaldībā Anitu Sārnu.

10/10.
Par biedrības „Idoves mantojums” iesnieguma izskatīšanu.
Izskatot biedrības „Idoves mantojums” 11.08.2014. iesniegumu, dome
konstatē, ka ar 2013. gada 27.marta domes lēmumu Nr.4/12 Mālpils pašvaldība
2013.gada 2.aprīlī, noslēdzot Deleģēšanas līgumu, ir uzticējusi biedrībai
„Idoves mantojums” Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājuma
saglabāšanu.
Biedrība „Idoves mantojums” ir īstenojusi ELFLA projektu ”Mālpils
novada vēsturiskā mantojuma krājuma saglabāšana un popularizēšana”, kā
rezultātā ir radusies iespēja izveidot tematiski pārdomātu un pārskatāmu
elektronisko datu bāzi. Tā kā krājumā jau šobrīd atrodas un no iedzīvotāju
puses tiek piedāvāti priekšmeti, kas ne vienmēr attiecas uz Mālpils novadu,
biedrība „Idoves mantojums” lūdz apstiprināt Mālpils novada vēsturiskā
mantojuma krājuma tēmas.
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Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Dome,
balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
1. Apstiprināt sekojošu Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājuma tēmu
sarakstu:
1.1. Arheoloģija;
1.2. Etnogrāfija un amatniecība;
1.3. Vēsturiskās muižas, to īpašnieki;
1.4. Pašvaldība, pagasts, administratīvie centri;
1.5. Baznīcas, draudzes, kapsētas;
1.6. Izglītība, sports, kultūra;
1.7. Veselības un sociālā aprūpe;
1.8. Lauksaimniecība un mežsaimniecība;
1.9. Uzņēmumi, ražošana, tirdzniecība, pakalpojumi un to ēkas;
1.10. Sabiedriskās organizācijas;
1.11. Politiskie režīmi;
1.12. Lauku sētas un dzimtas;
1.13. Izcilas personības.
2. Uzdot izpilddirektoram nodrošināt Deleģēšanas līguma aktualizāciju.

10/11.
Par izmaiņām amatu sarakstos.
1. 2014.gada 20.augustā novada domē saņemts Valsts Kontroles Revīzijas
ziņojuma projekts, kurā norādīts, ka domes finanšu un ekonomikas daļas
darbinieki pilda arī P/A „Mālpils sociālais dienests” grāmatvedības pienākumus,
lai gan darba līgumi starp darbiniekiem un P/A „Mālpils sociālais dienests” nav
noslēgti.
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
1.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu, lai noskaidrotu, vai nav citas iespējas kā
atrisināt konsolidējamās iestādes finanšu grāmatvedības uzskaiti un
pakalpojumus.
2. Izskatot Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores F.Ģēveles 20.08.2014.
iesniegumu (reģ.Nr.443), kurā lūgts atļaut veikt izmaiņas amatu sarakstā, dome,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
2.1. Ar 2014.gada 20.augustu samazināt vienādo amata Ēkas dežurants
vienību skaitu par vienu vienību.
3. Izskatot Mālpils internātpamatskolas direktores F.Ģēveles 20.08.2014.
iesniegumu (reģ.Nr.444), kurā lūgts atļaut veikt izmaiņas amatu sarakstā, dome,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
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Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
3.1. Ar 2014.gada 20.augustu likvidēt amatu Ārste.
3.2. Ar 2014.gada 21.augustu Mālpils internātpamatskolā izveidot jaunu amata
vienību – Ārsta palīgs, nosakot amatam 1 slodzi un amata algu 645 EUR
mēnesī.
3.3. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.5 „Par Mālpils novada
domes budžetu 2014.gadam” Pielikuma Nr.24 punktu Nr.16 un izteikt to
sekojošā redakcijā:
Nr.p.k.

Amata
nosaukums

Slodze

Saimes
(apakšsaimes)
nosaukums

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

Vienādo
amatu skaits

Noteiktā alga
2014.gadam
EUR

16.

Ārsta palīgs

1

5.1.Ārstniecības
pakalpojumi

IA

8

1

645

3.4. Uzdot internātpamatskolas direktorei organizēt amata apraksta izstrādi,
izraudzīties atbilstošu amata kandidātu un slēgt darba līgumu.
3.5. Ar 2014.gada 20.augustu Mālpils internātpamatskolā izveidot jaunu amata
vienību – Ēkas dežurants, nosakot amatam 1 slodzi un amata algu 323EUR
mēnesī.
3.6. Grozīt Mālpils novada domes Saistošo noteikumu Nr.5 „Par Mālpils novada
domes budžetu 2014.gadam” Pielikuma Nr.24, papildinot ar punktu Nr.20 šādā
redakcijā:
Nr.p.k.

Amata
nosaukums

Slodze

Saimes
(apakšsaimes)
nosaukums

Līmenis

Mēnešalgu
grupa

Vienādo
amatu skaits

Noteiktā alga
2014.gadam
EUR

20.

Ēkas
dežurants

1

13.Fiziskais un
kvalificētais darbs

IB

2

1

323

3.7. Uzdot internātpamatskolas direktorei organizēt amata apraksta izstrādi,
izraudzīties atbilstošu amata kandidātu un slēgt darba līgumu.
10/12.
Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā.
Sakarā ar to, ka Mālpils novada domes iepirkumu komisijai nav noteikts
priekšsēdētāja vietnieks, Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Mālpils
novada domes nolikumu, Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts,
V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis),
deputātei S. Strausai, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ:
Veikt grozījumus Mālpils novada domes 26.06.2013. gada lēmuma Nr. 8/18, 1.
punkta 3. apakšpunktā, izsakot to šādā redakcijā:
3) Solvita Strausa – komisijas priekšsēdētāja vietniece.
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10/13.
Par izglītības iestāžu gatavību 2014./2015. mācību gadam.

PII Māllēpīte:
Grupu
skaits

Izglītojamo
skaits

9

Uz 2013.g.
septembri
Uz 2014.g.
20.augustu

8

Kopā

t.s. bērni no 5 gadu
vecuma

Uz skolu
2014.g.
aizgāja

169

86

45

154+1

67+1(mājapmācība)

Jaunie
bērni

2014./2015.m.g.
15 pedagogi + vadītāja, t.sk. 11 grupu pedagogi.
14 tehniskie darbinieki.
1,5 – 3 gadi: 2 grupas – 32 bērni;
3 – 4 gadi: 1 grupa – 22 bērni;
4 gadi: 1 grupa – 23 bērni;
4 – 6 gadi: 1 jaukta vecuma grupa – 23 bērni;
5 – 6 gadi: 1 grupa – 20 bērni;
6 – 7 gadi: 2 grupas – 34 bērni +1(mājapmācība).
Pabeigts remonts grupiņā un sporta zālē. No citām pašvaldībām iestādi
apmeklē 10 bērni.
Mālpils novada vidusskola.
Skolā šobrīd turpinās remonts.
Uz 20.08.2014. skolā ir 330 audzēkņi, no kuriem 40 pirmklasnieki, 11
audzēkņi speciālajā programmā. 10 audzēkņi mācības uzsāks 10.klasē.
Sidgundas filiālē šogad mācības turpinās 31 audzēknis. Skolēnu skaits
samazinājies par 20 bērniem.
Skolā darbu uzsāks jauni matemātikas, angļu valodas, latviešu valodas
pedagogi.
Šogad pirmās stipendijas par labiem un teicamiem sasniegumiem
mācībās pirmajā pusgadā saņems 3 vidusskolas skolēni.
Tehniskā personāla sastāvs nav mainījies.
Ēdināšanas tarifi nemainīsies.
Šogad tiks strādāts pie tālmācības programmas izveides. Tiks strādāts
pie mācību darba kvalitātes uzlabošanas, piedāvāsim interešu izglītības
nodarbības un turpināsim ievērot skolas tradīcijas, ieviešot arī jauninājumus.
Mālpils Profesionālā vidusskola:
Šogad 156 audzēkņi. Ir reklamējušies, lai piesaistītu audzēkņus. Šogad
pieteikušies 30 izglītojamie uz 1.kursu divās izglītības programmās “Ēdināšanas
pakalpojumi” un “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, saskaņojot ar Izglītības
un zinātnes ministriju, grupas tiek atvērtas, un šajās grupās turpinās audzēkņu
uzņemšana līdz 30.septembrim. Turpinās arī audzēkņu uzņemšana ESF grupās
ar vidusskolas izglītību. Jāizvērtē iespēja piesaistīt audzēkņus no ārzemēm.
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Mālpils internātpamatskola:
2014./2015.m.g. 135 skolēni, 5-6 gadīgajā grupā 12 bērni.
Internātpamatskolā darbu sāks 5 jauni darbinieki.
Mālpils Mūzikas un mākslas skola:
2014./2015. mācību gada sākumā 102 audzēkņi.
Skolā saņemti 5 iesniegumi no vecākiem par mācību iestādes maiņu uz
Siguldas Laurenču sākumskolu, kur paralēli mācībām tiek piedāvāta arī
mūzikas apmācība.
Šogad 1. septembris būs plkst. 13.00.
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai mācību iestāžu vadītāju ziņojumus par izglītības iestāžu
gatavību jaunajam 2014./2015. mācību gadam.

10/14.
Par komisijas izveidošanu interešu izglītības programmu izvērtēšanai un
mērķdotācijas sadalei.
Domes izpilddirektors A. Bukovskis, pamatojoties uz 28.08.2001.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība” 10.punktu, 14.08.2014. izdevis rīkojumu Nr. 30-V izveidot komisiju interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas
sadalei šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja
Leontina Amerika – Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšsēdētāja;
Komisijas priekšsēdētājas vietniece
Anita Sārna – Mālpils novada domes speciāliste izglītības jomā pašvaldībā;
Komisijas locekļi
Daina Sila – Mālpils novada domes finansiste;
Anna Višķere – Mālpils novada domes bāriņtiesas priekšsēdētāja, juriste;
Līvija Mukāne – Mālpils novada domes Investīciju un ārējo sakaru daļas
vadītāja, biedrības „Mālpils Tautskola” vadītāja.
Dome, balsojot ar 7 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), deputātei L. Amerikai,
saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā”, balsošanā nepiedaloties, NOLEMJ:
Apstiprināt izpilddirektora 14.08.2014. rīkojumu Nr. 30-V. (lieta Nr. 3-14).
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10/15.
Par Mālpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma
apstiprināšanu.
Izskatot sagatavoto Mālpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma projektu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 3.daļu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikumu (lieta Nr. 3-03.1).

10/16.
Par noteikumu „Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība sadala valsts
budžeta mērķdotāciju no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 3.punktu,
22.12.2009., Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina
un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, 05.07.2011. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.523 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs , kurās
īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās
izglītības programmas”, un 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība sadala valsts
budžeta mērķdotāciju no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības
un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (lieta Nr. 3-03.2).

10/17.
Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
Jautājuma izskatīšana tiek atlikta līdz 2014. gada 24. septembra domes sēdei.
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10/18.
Par biedrības „Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
2014. gada 18.augustā Mālpils novada domē tika saņemts invalīdu un viņu
atbalstītāju biedrības „Notici sev” (biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija)
iesniegums, kurā biedrība informē Mālpils novada domi, ka laika posmā no
2014.gada 25.augusta līdz 29.augustam tiks organizēta vides izglītības
nometne bērniem un jauniešiem ar invaliditāti „Esmu „ zaļš” un lepns par savu
novadu”. Saistībā ar nometnes darba organizēšanu biedrība lūdz atļauju
izmantot Mālpils novada Sporta kompleksa peldbaseinu un sporta zāli (lietus
gadījumā), skolēnu autobusu 26., 27., 28.augustā un teritoriju nojumju
uzstādīšanai pie novada bibliotēkas .
Ievērojot augstāk teikto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas ceturtā punkta, likuma „Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panta otrās daļas
41.punktu, LR Ministru Kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.
981”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 16. un 17.punktu
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
1. Saskaņot vides izglītības nometni bērniem un jauniešiem ar invaliditāti „Esmu
„ zaļš” un lepns par savu novadu”, kuru organizē invalīdu un viņu atbalstītāju
biedrība „Notici sev”.
2. Atļaut izmantot invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai „Notici sev”, bez
maksas, nometnes darbības nodrošināšanai teritoriju pie novada bibliotēkas
„Mālpils parks” 0.1 ha platībā, zemes gabala kadastra Nr.8074 003 0330.

10/19.
Par sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģionu.
Vidzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002180246, adrese J.Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101, organizē uzņēmēju dalību
Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējiem vienotā Vidzemes stendā izstādē
“Riga Food 2014” Rīgā, Ķīpsalā laikā no 2014.gada 4.-7.septembrim.
Sadarbība tiks realizēta sekojoši:
1) Vidzemes plānošanas reģions nodrošina vienota Vidzemes stenda izveidi
izstādē “Riga Food 2014”, stenda uzstādīšanu un vietu izveidi atsevišķiem
reģiona uzņēmējiem atbilstoši vienotai koncepcijai.
2) Pašvaldība vai uzņēmējs nodrošina novada pārtikas nozares uzņēmumu
prezentācijas materiālus, produkciju un personu pārstāvībai izstādē.
Par 1 vietu Vidzemes stendā izstādē “Riga Food 2014” pašvaldība apmaksā
Vidzemes plānošanas reģionam radušos izdevumus stenda izveidē EUR 70.00
(septiņdesmit euro).
No Mālpils novada savu produkciju parādīt ir pieteikusies Kristīne Kaņepēja
(augļu, ogu sulas).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 12.pantu, 15.panta pirmās daļas
10.punktu, 95.panta pirmo un otro daļu, Dome, balsojot ar 8 balsīm „par”
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(R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs, L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante,
A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas reģionu par vienota
Vidzemes stenda izveidi izstādē “Riga Food 2014”, stenda uzstādīšanu un
vietas izveidi.
2. Segt Vidzemes plānošanas reģionam radušos izdevumus vienotā Vidzemes
stenda izveidē par 1 (vienu) vietu EUR 70.00 apmērā.
10/20.
Par biedrības MC Dzelzs Ērglis iesnieguma izskatīšanu.
Mālpils novada domē 2014. gada 6. 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. 27. 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 desmito gadu.
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
Atļaut Biedrībai MC Dzelzs Ērglis rīkot Moto Sezonas noslēguma pasākumu
š.g. 27. septembrī no plkst. 12.00 – 14.00 Nākotnes ielā, Mālpilī.
10/21.
Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
Izskatot 20.08.2014. reģistrēto Mālpils kultūras centra direktores Edītes
Priekules iesniegumu (reģ.Nr.427), kurā tiek lūgta atļauja 14.septembrī rīkot
Rudens gadatirgu Mālpils centrā un izskatot iesniegto Rudens gadatirgus 2014 nolikuma projektu,
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
1.
Atļaut Mālpils kultūras centra darbiniekiem rīkot Rudens gadatirgu š.g.
14. septembrī Mālpils centra teritorijā.
2.
Apstiprināt iesniegto Rudens gadatirgus - 2014 nolikumu. (Skatīt
pielikumā)
10/22.
Par atļauju publicēt Mālpils novada ģerboni.
Izdevējs SIA „PR media” pašlaik sagatavo jauno Kalendāra izdevumu
„VIDZEMES KALENDĀRS 2015”, kas paredzēts izplatīšanai Vidzemes novadu
Pašvaldībām, Valsts un sabiedriskām iestādēm, publiskajā sektorā un
uzņēmumiem.
„VIDZEMES KALENDĀRS 2015” sastāv no četrām ar spirāli savstarpēji
savienotām pamatnēm, uz augšējās pamatnes attēlots nosaukums, kurā
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iekļauts Vidzemes ģerbonis, zemāk izvietoti Vidzemes pašvaldību ģerboņi
alfabētiskā secībā, tālāk, zem atdalošās svītras publicēta uzņēmumu reklāmas
informācija.
Uz otrās pamatnes (zem noplēšamo lapu bloka) publicēta visu augstākminēto
Pašvaldību kontaktinformācija.
Visas pamatnes laminētas, kvalitatīva poligrāfija, augšdaļā
stiprināšanai pie sienas. Kopējais kalendāra izmērs: 297 X 980 mm.

kniede

-

Izdevējs SIA „PR media” lūdzu atļauju publicēt Mālpils novada ģerboni, SIA „PR
media” izdevumā „VIDZEMES KALENDĀRS 2015”, galvgalī, zem Vidzemes
ģerboņa alfabētiskā secībā starp pārējo novadu ģerboņiem.
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
1. Atļaut SIA „PR media” izmantot izdevumā „VIDZEMES KALENDĀRS 2015”
Mālpils novada ģerboni saskaņā ar klāt pievienoto skici. Veidojot maketu un
drukājot, ievērot ģerboņa proporcijas un krāsas – zelts, sudrabs, sarkans, melns
(kontūras).
2. SIA „PR media” samaksāt Mālpils novada domes budžetā nodevu par Mālpils
novada simbolikas izmantošanu.
10/23.
Par atbalstu dalībai projektā „Pasākumi centralizētās siltumapgādes
sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbojoties ar Kohēzija
Fondu ir paziņojusi, ka no 2014.gada 15.septembra līdz 2014.gada
14.novembrim (ieskaitot) notiks atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšana apakšaktivitātes: "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai" 6.projektu iesniegumu atlases kārtā atbilstoši
Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.824 "Noteikumi par
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un
turpmākajām kārtām" 6.projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais
Kohēzijas fonda finansējums - 14 196 678,02 EUR.
1. PROJEKTA IESNIEDZĒJS
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir licence
siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei vai sadalei, ja to nosaka normatīvie akti
enerģētikas jomā.
2. ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES
Siltumavota (tehnoloģisko iekārtu, kas sastāv no vienas vai vairākām
katlu iekārtām, un būvju kopums siltumenerģijas ražošanai)
rekonstrukcija un būvniecība
Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un būvniecība, tai skaitā
tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana.
3. ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS
3.1. Tehnoloģisko pamatiekārtu, palīgiekārtu un materiālu iegādes un
uzstādīšanas izmaksas, kas tieši nodrošina siltumavota un pārvades un sadales
sistēmas darbību;
3.2. Būvdarbu izmaksas:
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siltumavota un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas un būvniecības
izmaksas, ietverot zemes darbu, siltumavota ēku, kurināmā novietņu, dūmgāzu
attīrīšanas iekārtu, pieslēgumu infrastruktūras (elektroapgāde, gāzes apgāde,
ūdens un kanalizācija) izmaksas;
individuālo siltumpunktu izbūves izmaksas;
tehnoloģisko iekārtu demontāžas izmaksas, ēku un būvju nojaukšanas
izmaksas, kā arī būvlaukuma teritorijas sakārtošanas izmaksas pēc būvdarbu
pabeigšanas, ja tas nepieciešams siltumavota un pārvades un sadales
sistēmas rekonstrukcijai.
3.3.Būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas.
4. ATBALSTA INTENSITĀTE:
40% no kopējām attiecināmajām izmaksām;
50% no kopējām attiecināmajām izmaksām, ja tiek rekonstruēts siltumavots,
kurā nav izmantoti atjaunojamie energoresursi, lai šos energoresursus varētu
izmantot.
Pašvaldības SIA „ Norma K” Mālpils novada domes uzdevumā ir izstrādājusi
tehnisko projektu esošā šķeldas apkures katla nomaiņai pret jauniem 3 MW un
1.5 MW šķeldas apkures katliem. Projektētāju izstrādātā kontroltāme ir 1 409
917.14 Eiro (precīzu izmaksu kopumu uzrādīs iepirkums). Katlu mājas
rekonstrukcija ir ļoti nepieciešama, jo esošais „ Dāņu” šķeldas apkures katls ar
visu nepieciešamo apsaisti ir novecojis (darbojas 21 sezonu).
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
1.
Atļaut pašvaldības SIA „Norma K” piedalīties izsludinātā projekta
"Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"
6.projektu iesniegumu atlases kārtā.
2.
Ja projekts tiek apstiprināts, sniegt galvojumu PSIA „ Norma K” kredīta
saņemšanai finanšu institūcijā par nepieciešamo finanšu summu, kas tiks
uzrādīta publiskajos iepirkumos, kuri tiks veikti pēc pozitīva atzinuma par
projekta iesniegumu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.
10/24.
Par īres līguma pagarināšanu.
Mālpils novada domē saņemts E.L. 20.08.2014. iesniegums ar lūgumu
pagarināt īres līgumu par Mālpils novada vidusskolas dienesta dzīvokli Sporta
ielā 1, Mālpilī. Mālpils novada vidusskolas direktore Jeļena Mihejeva ir sniegusi
domē informāciju, ka skolai šobrīd nav akūta vajadzība pēc dienesta dzīvokļa
un skolai nav iebildumu, ka līgums tiek pagarināts. Finanšu un ekonomikas
daļas vadītāja L. Mičule informē, ka E. L. ģimene ir nomaksājusi īri un regulāri
norēķinājusies par visiem saņemtajiem pakalpojumiem.
Dome konstatē, ka 2013.gada 13.septembrī ugunsgrēka nelaimē nodega
L. ģimenei piederošā privātmāja, [..] Ģimene 5 cilvēku sastāvā (2 pieaugušie un
3 nepilngadīgi bērni)
bija palikuši bez pajumtes. Mālpils pašvaldība,
pamatojoties uz Mālpils novada domes 25.09.2013. sēdes lēmumu Nr.14/20
„Par palīdzību ārkārtas situācijā”, 2013.gada 29.septembrī noslēdza
īres
līgumu ar L. ģimeni par skolas dienesta dzīvokļa, kas atrodas Sporta ielā 1,
Mālpilī, izīrēšanu. Līgums tika noslēgts uz gadu.
Ģimene šī gada laikā ir daļēji atjaunojusi nodegušo māju, tomēr,
nepietiekamo materiālo līdzekļu dēļ, tā vēl nav tā iekārtota, lai tajā varētu
dzīvot. Ņemot vērā, ka ģimenei šobrīd nav citas alternatīvas dzīvesvietai un to
un būtu nelietderīgi pašvaldībai meklēt ģimenei jaunu pagaidu dzīvojamo telpu,
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pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 9. punktu
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
1. Pagarināt dzīvokļa, kas atrodas Sporta ielā 1, Mālpilī, īres līgumu E.L.
ģimenei līdz 2015.gada 1. septembrim.
2. Uzdot izpilddirektoram nodrošināt īres līguma grozījumu veikšanu .
25.
Par interešu izglītības programmu finansēšanu.
Mālpils novada domē 25.08.2014. saņemti Mālpils novada pašvaldības
izglītības iestāžu – Mālpils novada vidusskolas, Mālpils internātpamatskolas,
Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils Mūzikas un mākslas skolas
pieteikumi interešu izglītības programmu realizēšanai 2014./2015.mācību gadā.
Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādēs plānots realizēt interešu
izglītības programmas atbilstoši 9,66 likmēm, tai skaitā:
Mālpils novada vidusskolā – 4,33 likmes;
Mālpils internātpamatskolā – 1,90 likmes;
Mālpils Profesionālajā vidusskolā – 3,10 likmes;
Mālpils Mūzikas un mākslas skolā- 0,33 likmes.
27.08.2014. Mālpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija izvērtēja izglītības iestāžu
iesniegtās interešu izglītības programmas. Komisija pieņēma lēmumu saskaņot
iesniegtās interešu izglītības programmas, sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju
interešu izglītības programmu finansēšanai Mālpils novada vidusskolai, Mālpils
internātpamatskolai un Mālpils Profesionālajai vidusskolai ņemot vērā
izglītojamo skaitu izglītības iestādē, lūgt Mālpils novada domi piešķirt papildus
finansējumu no pašvaldības budžeta, jo valsts piešķirtās mērķdotācijas apmērs
ir nepietiekams iesniegto interešu izglītības programmu realizācijai.
Dome, balsojot ar 8 balsīm „par” (R. Jomerts, V. Mihelsons, A. Lielmežs,
L. Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante, A. Apsītis, S. Strausa), NOLEMJ:
1. Sadalīt valsts mērķdotāciju interešu izglītības programmu realizēšanai
atbilstoši Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas
sadales komisijas lēmumam, nosakot Mālpils novada vidusskolai 55%,
Mālpils internātpamatskolai 21%, Mālpils Profesionālajai vidusskolai 24%
no valsts piešķirtās mērķdotācijas;
2. Piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta Mālpils novada
vidusskolas, Mālpils internātpamatskolas, Mālpils Profesionālās
vidusskolas un Mālpils Mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības
programmu realizēšanai, nodrošinot visu saskaņoto interešu izglītības
programmu īstenošanu.
Sēdes vadītājs:
Domes priekšsēdētājs

A. Lielmežs

Protokoliste:
Kancelejas vadītāja

S. Ozola

02.09.2014.
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