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Svētku nedēļu, veltītu Latvijas Republikas 91. proklamēšanas 
gadadienai, Mālpils vidusskolā ievadīja jau par tradīciju kļuvušie 
12.klašu skolēnu vadītie pasākumi. Šogad tas bija erudītu konkurss 
“Ko Tu zini par Latviju?” Konkurss notika piecās klašu grupās un 
zinošākās izrādījās 2.a, 4., 5.a, 8.a un 10.a klases.

17.novembrī svinīgie pasākumi notika trijās klašu grupās – 
1. – 4.kl., 5. – 8.kl. un 9. – 12.klasēm. Savus darbus par Latviju un 
tās skaistumu lasīja 6.klases skolēni Madara Jonāne, Ivo Kapiņš 
un Raima Ozoliņa, 7.klases skolnieces Alise Ivanova un Līva Feld
mane,8.a klases skolēns Regijs Lūkins un 10.b klases skolniece 
Kristīne Kajaka. Alises, Ivo un Regija darbi tika nosūtīti Republikas 
konkursam “Iededzies par savu valsti, tautu, valodu!”

Skolas direktore S. Lapiņa savā runā uzaicināja svētku dienā, 
18.novembrī, katrā mājā iedegt svecīti un vienoties tautas lūgšanā, 
dziedot valsts himnu “Dievs, svētī Latvija”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs aleksandrs Lielmežs, uzrunājot 
18.novembra pasākuma dalībniekus, Mālpils kultūras namā – Svētku pasā
kumi Mālpilī šogad iezīmējas ar to, ka ir ļoti daudz jauniešu – gan zālē, gan 
uz skatuves. Tas ir zīmīgi, jo mēs ceram un ticam, ka nākotnē būs vienmēr 
labāk. Tomēr pirmo reizi, uzrunājot mālpiliešus svētku dienā, ir divējādas 
izjūtas. Vienas – prieka pilnas par to, ko mūsu čaklie darba rūķi tepat mūsu 
Mālpilī, Latvijā, vai citur pasaulē, kur atdod savus spēkus, zināšanas, varē
šanu gan valsts kopējai attīstībai, gan globālajam darba tirgum, pierāda, 
ka latvieši ir ļoti labi strādnieki. Tas priecē, ka ir darba augļi arī te, Mālpi
lī – nelielā sakārtotā teritorija sākot no “Klabažām”, Mālpils muižas, tālāk 
tehnikuma, internātskolas, vidusskolas, sporta kompleksa un baznīcas. Par 
ko paldies visiem – saimniekiem, pārvaldniekiem. Tas liecina ne tikai par to, 
ka tas mums ir vajadzīgs, tas mums ir svarīgi, jo tā ir mūsu dzīves vide, tās 
kvalitāte, bet arī par to, cik daudz pūļu ir jāpieliek, lai tas notiktu visur – mū
su nelielajā novadā, valstī. Un tad, kad saka, ka nav ko darīt, kad cilvēkiem 
jāzaudē darbs, simtiem tūkstošiem jāstājas bezdarbnieku rindās, tad kaut 
kas nav pareizi. Nav pareiza politika – gan liela, gan maza. Tad ir tās otras 
izjūtas – cik mēs šajā plašajā pasaulē esam viegli ievainojami. Nepagāja 
ne gads, jo svinot Latvijas 90.gadadienu, mums pat sapņos nerādījās, ka 
tik strauji var izmainīties lietas. Krīze ir skārusi daudzus. Kur ir tie cēloņi? 
Atklāti tos neformulē – vai nemāk, negrib, vai vienkārši – to neizprot? Mēs 
izjūtam to netaisnību, apspriežam ģimenēs, darba kolektīvos. Šīs izjūtas 
nekādā ziņā nevaram attiecināt pret savu Valsti, pienākumiem pret mūsu 
mīļo Latviju, ko mūsu senči ir izcīnījuši. Es gribētu ar patiesu cerību ticēt, ka 
nākošajā Latvijas dzimšanas dienā, būs redzami jaunā zelta laikmeta iedīgļi, 
ko veidos jaunā paaudze. Jo vēl tālajos Atmodas laikos, 90.gadu sākumā, 
kad otro reizi izcīnījām savas valsts neatkarību, teica, ka būs jānomainās 
paaudzēm, lai tās lietas patiešām notiktu labāk. Tā paaudze ir klāt! Ticam, 
ka tā būs pilsoniski aktīva un nesīs jauno laikmetu.

Svinīgajā pasākumā tika sveikti Atzinības raksta “Jaunietis, ar kuru 
mēs lepojamies” saņēmēji:
1. anete melece – par radošiem sasniegumiem Mālpils un Latvijas vārda 

popularizēšanu Eiropā. Anete par ilustrācijām Mairas Dobeles grāmatai 
“Nepareizas dzīves skola” ieguvusi Tallinas ilustrāciju triennāles Goda 
diplomu.

2. Gints stašāns – par Mālpils vidusskolas popularizēšanu, piedaloties 
valsts politikas zinību olimpiādē un iegūstot I vietu.

3. ilona Haņina – par aktīvu līdzdalību mūzikas dzīvē Mālpils novadā. 
Šovasar Ilona 13. Ārzemju latviešu dziesmu svētkos Hamiltonā noslē
guma koncertā dziedāja solo.

4. Laima Leitāne – par sasniegumiem sportā un Mālpils vārda popu
larizēšanu Latvijā un pasaulē. Laimas sasniegumi – 4. vieta Latvijas 
Jaunatnes Olimpiādē triatlonā, veiksmīgi starti MTB riteņbraukšanas 
sacensībās, orientēšanās sacensībās, krosā un distanču slēpošanā.

5. miķelis vuļs – par Mālpils vidusskolas popularizēšanu, piedaloties 
valsts matemātikas olimpiādē un iegūstot godalgotas vietas.

6. armīns fjodorovs – par aktīvu un vispusīgu piedalīšanos skolas un 

pagasta sporta aktivitātēs un augstiem sasniegumiem Pierīgas novada 
sacensībās.

7. māris Ščiglinskis – par labām sekmēm, radošu darbību, profesionālo 
izaugsmi ēdināšanas pakalpojumu specialitātē Latvijā un Vācijā Leonar
do da Vinči projekta ietvaros. Māris ir Mālpils Profesionālās vidusskolas 
“GADA ABSOLVENTS 2007”.

8. madara Estrika – par sasniegumiem sporta deju sacensībās gan Lat
vijas, gan starptautisko sacensību mērogā.

9. mārtiņš taranda – par sasniegumiem sporta deju sacensībās gan 
Latvijas, gan starptautisko sacensību mērogā.
Madara un Mārtiņš ir uzsākuši jau 10. deju sezonu. Dejotāju sasnie

gumi: Open Latvija – 3.vieta, Rīgas atklātās meistarsacensības – 1.vieta, 
vairākkārtēji Vidzemes novada čempioni gan standartdejās, gan Latīņame
rikas dejās, Latvijas kausa izcīņas kopvērtējumā 2.vieta, Latvijas reitinga 
sacensību kopvērtējumā 4.vieta.
10. Gatis Ārents – par projekta “Putuplasta ruksis” realizāciju un Mālpils 

vārda popularizēšanu. 2008. gada vasarā Gatis ar domubiedru grupu 
izveidoja alternatīvu cūku par 1000Ls krājkasītes formā, zelta krāsā, 
uzzinot, ka Rīgas dome grasās Centrāltirgū uzstādīt cūku par 30000Ls. 
Putuplasta cūkas skulptūra izstādīta publiskai apskatei Mālpils 800 
gadu jubilejas pasākuma laikā.

11. valdis Zuters – par aktīvu iesaistīšanos zinātniskajā darbā fizikas jomā. 
Valdis aktīvi ir iesaistījies fizikas zinātnē optikas jomā, precīzāk – molekulā
rā spektroskopija. Izpētes rezultātā būtu iespēja ražot kvantu datorus.

12. Didzis Zuters – par veiksmīgu uzņēmējdarbību Z/S “Jaunceplīši”. Di
dzis zemnieku saimniecības vadīšanu sācis jau no 20 gadiem. Pašreiz 
saimniecībā 150 lopi, no tām 60 slaucamas govis. Krīzes laikā bijis tik 
attapīgs, ka daļu piena pārstrādā mājās, gatavojot sviestu, jogurtu, 
kefīru, biezpienu, krējumu. 2007. gadā nominēts kā jaunais zemnieks 
konkursā “Sējējs 2007”.

13. ieva Zunde – par labiem un teicamiem sasniegumiem mācību darbā 
un aktīvu līdzdalību klases un skolas pasākumu organizēšanā un sko
lēnu parlamenta vadīšanā. Ieva par izciliem rezultātiem mācību darbā 
un radošu organizatorisko darbu 2008./2009. mācību gadā saņēma 
Ministru prezidenta Valda Dombrovska pateicību.

ziņas

Mālpils internātpamatskolas  
Valsts 91.dzimšanas dienas  
pasākuma dalībnieki sūta  

visiem mālpiliešiem sveicienu svētkos  
ar skolnieces  

ilonas Bāgantes  
dzejas rindām.

te ir mana Latvija,
aiz paugura zaļā.

te ir mana Latvija,
Pie ezera dzidrā.

Kā smaržo Latvija –
Pēc varenuma, sirsnības.

Un es vēlos, lai tā turpinās,
Gadu no gada, ikdienas.

ak, Latvija, tu negrimsti,
mēs galvu celsim augstu!
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Izskatīja 28.jautājumus:
 1. Par privatizācijas procesā ieguldīto līdzekļu atmaksu.
 2. Zemes nomas līgumu apstiprināšana.
 3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 4. Pirkuma līgumu izskatīšana.
 5. Par adreses piešķiršanu.
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
 7. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 8. Par Sidgundas pamatskolas virtuves bloka jumtu.
 9. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Pasažieru pārvadājumu ar 

vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi” apstipri
nāšanu.

 10. Par taksometru stāvvietas noteikšanu.
 11. Par maksimālo tarifu noteikšanu taksometru pārvadāju

miem.
 12. Par Mālpils profesionālo vidusskolu.
 13. Par Mālpils internātpamatskolas un profesionālās vidussko

las darba koplīguma apstiprināšanu.
 14. Par Mālpils profesionālās vidusskolas un internātpamatsko

las darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstipri
nāšanu.

 15. Par Mālpils internātpamatskolas maksas pakalpojumu apstip
rināšanu.

 16. Par Mālpils profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu.

 17. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav
starpējiem norēķiniem.

 18. Par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finan
sēšanu.

 19. Par kārtību, kādā izlietojami privatizācijas fonda līdzekļi.
 20. Par lūgumu dzēst aizdevumu Valsts Kasē.
 21. Par labiekārtošanas darbu izmaksām.
 22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
 23. Par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koor

dinatora iecelšanu.
 24. Par P/A “Mālpils sociālais dienests” nolikuma apstiprināša

nu.
 25. Par žurnāla “Logs” abonēšanu.
 26. Par 18. novembra pasākumu.
 27. Par Mālpils profesionālās vidusskolas un internātpamatsko

las direktores amatalgas apstiprināšanu.
 28. Par maksas noteikšanu par licences izsniegšanu.

· Atmaksāt 131,27LVL (viens simts trīsdesmit viens lats un 
27 santīmi), kas ir daļa no izdevumiem par nekustamā īpašu
ma “Lielvārdes šoseja 10” ierakstīšanu zemesgrāmatā.

· Apstiprināt 6 noslēgtos zemes nomas līgumus.
· Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā 

īpašuma “Kalnozoli” zemi 0,2 ha kopplatībā. Atzīt nekustamā 
īpašuma “Kalnozoli” zemi par starpgabalu piekrītošu Mālpils 
novada pašvaldībai.

· Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Zva
niņi”, sastāvoša no viena zemes gabala 1,59 ha kopplatībā.

· Piešķirt adreses “Pienotava”, “Putnu ferma Veckalni”, “Sidgun
das putni”.

· Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
12.10.2009. izsoles rezultātus atbilstoši izsoles protokolam par 
to, ka cirsmu 2,9ha kopplatībā nekustamajā īpašumā LŪŠI par 
11 000, LVL nosolījusi SIA “ERG BŪVE”. Uzdot izpilddirekto
ram parakstīt Cirsmas pirkuma līgumu.

· Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 “Pasažieru pārvadājumu 
ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”.

· Noteikt taksometru stāvvietu Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā (stāvlaukumā pie akmens). Pieļaujamo taksometru 
skaits stāvvietā ir divas vieglās automašīnas. Taksometra stāv
vietas apzīmēšanai SIA “Aivesta” uzstādīt attiecīgu ceļa zīmi.

· Noteikt maksimālo maksu par pasažieru un bagāžas pārvadāju
miem Mālpils novada administratīvajā teritorijā šādā apmērā:

· iekāpšana – 1LVL (viens), tai skaitā pievienotās vērtības no
doklis;

· braukšana 0,30 LVL par vienu kilometru, tai skaitā pievienotās 
vērtības nodoklis;

· stāvēšana (gaidīšana) 3LVL (trīs) par vienu stundu, tai skaitā 
pievienotās vērtības nodoklis.

· Noteikt maksu par licences izsniegšanu vieglo taksometru 
pārvadājumiem Mālpils novada administratīvajā teritorijā se
kojošā apmērā:
1.1. par licences izsniegšanu 25LVL (divdesmit pieci)
1.2. par licences pārreģistrēšanu 12,50 LVL (divpadsmit lati 

50 sant.)
1.3. par licences kartītes izsniegšanu 3,00 (trīs)LVL
1.4. par licences kartītes pārreģistrēšanu 1,50LVL (viens lats 

50 sant.)
· Par licences un/vai licences kartītes dublikātu jāmaksā pilnā 

apmērā, izņemot gadījumu, ja ir tiesību sargājošo institūciju 
izdota izziņa par zādzības, ugunsgrēka u.tml. faktu. Pierādot 
pēdējo, pārvadātājs par 50% tiek atbrīvots no licences un/vai 
licences kartiņas dublikāta maksas.

· Iekļaut Mālpils profesionālās vidusskolas finansējumu novada 
domes finansēšanas plānā, t.sk. pēc līguma ar Izglītības un 
zinātnes ministriju par pedagogu atlīdzību 39 200LVL, pēc 
līguma ESF projekts 17 823LVL, ārvalstu finanšu palīdzība 
15 382LVL, iespējamiem uzturēšanas izdevumiem apmēram 
76 000LVL un 10 200LVL audzēkņu stipendijām.

· Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas un profesionālās vi
dusskolas darba koplīgumu.

· Apstiprināt Mālpils profesionālās vidusskolas un internātpamat
skolas darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.

· Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas maksas pakalpojumu 
izcenojumus no 2009. gada 1. oktobra:

N. 
p. 
k.

Maksas pakalpojuma veids Mērvie
nība

Izceno
jums par 

mērvienību 
1.1. Internāta istabas īres maksa (no

metņu u.c. izmitināšanas vajadzī
bām), ja istabu izmanto vairākas 
personas, izmantojot gultas veļu.

Diennaktī 
no vienas 
personas 5,00 LVL

1.2. Internāta istabas īres maksa 
(nometņu u.c. izmitināšanas vaja
dzībām), ja istabu izmanto viena 
persona, izmantojot gultas veļu. 

Diennaktī 
no vienas 
personas 10,00 LVL

1.3. Internāta istabas īres maksa (gru
pai virs 50 personām), izmantojot 
gultas veļu

Diennaktī 
no vienas 
personas

4,50 LVL

1.4. Kompleksais piedāvājums 
ārzemju tūristiem: naktsmītne, 
ēdināšana, sporta bāzes izmanto
šana, sadalot 3 vienādās daļās vai 
pēc faktiskā pakalpojuma saņem
šanas

Diennaktī 
no vienas 
personas

21 LVL
/30,00EUR/

1.5. Internāta istabas īres maksa par 
vienu diennakti no vienas perso
nas, bez gultas veļas izmanto
šanas.

Diennaktī 
no vienas 
personas

4,70 LVL

1.6. Telts vietas īre skolas teritorijā Diennaktī 
no vienas 
personas

 0.50 LVL

1.7. Automašīnas nomas pakalpojumi Par 1 km 0.24 LVL
1.8. Mācību telpu noma nometnēm 

nodarbību organizēšanai
Diennaktī 
no vienas 
personas

0.50 LVL

Novada domes lēmumi

Turpinājums 4. lpp.
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· Apstiprināt Mālpils profesionālās vidusskolas maksas pakal
pojumu izcenojumus no 2009. gada 1.oktobra:

N. p. 
k. Maksas pakalpojuma veids Mērvie

nība

Izceno
jums par 

mērvienību 
LVL (ar 
PVN)

1.1. Dienesta viesnīcas istabas īres 
maksa (nometņu un viesu izmiti
nāšanai), izmantojot gultas veļu 

Diennaktī 
no vienas 
personas

4,50LVL

1.2. Dienesta viesnīcas istabas īres 
maksa (nometņu un viesu iz
mitināšanai), bez gultas veļas 
izmantošanas

Diennaktī 
no vienas 
personas

4,20LVL

1.3. Kompleksais piedāvājums ār
zemju tūristiem: nakstmītne, 
ēdināšana, sporta bāzes izman
tošana, sadalot 3 vienādās daļās 
vai pēc faktiskā pakalpojuma 
saņemšanas

Diennaktī 
no vienas 
personas

21,00LVL
/30,00EUR/

1.4. Informācijas centra īres maksa Viena  
stunda

25,00LVL

1.5. Mācību telpu īres maksa (nomet
ņu un viesu nodarbību organi
zēšanai)

Diennaktī 
no vienas 
personas

0,50LVL

1.6. Aktu zāles īre Viena 
stunda

10,00LVL

1.7. Spoguļzāles īre Viena 
stunda

5,00LVL

1.8. Trenažieru zāles īre abonementa 
maksa mēnesī 1 personai 

2 reizes 
nedēļā

12,00LVL

1.9. Trenažieru zāles īres abonenta 
maksa mēnesī 1 personai

3 reizes 
nedēļā

16,00LVL

1.10. Trenažieru zāles īre 1 stunda 10,00LVL
1.11. Mīkstās zāles īre 1 stunda 5,00LVL
1.12. Stadiona īre 1 stunda 3,00LVL
1.13. Sporta zāles īre 1 stunda 10,00LVL

· Lielu pasākumu rīkošanai ar kompleksu pakalpojumu izmanto
šanu maksu noteikt savstarpēji vienojoties atsevišķā līgumā, 
bet ne ar mazāku izcenojumu par vienību, kā noteikts lēmu
mā.

· Apstiprināt Mālpils novada izglītības iestāžu izdevumu tā
mes.

· Izvērtējot finansiālās iespējas uz laiku atteikties no Salaspils 
novada domes piedāvātā pakalpojuma veikt Rīgas rajona 
Galvenās bibliotēkas funkcijas.

· Lūgt Latvijas Republikas Saeimai dzēst Mālpils sporta komplek
sa būvei saņemto Valsts Kases aizdevumu, līgums A2/1/07/237 
no 01.06.2007. par 1000000LVL (viens miljons lati). Lūgt 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Finanšu 
ministrijas un Ministru Kabineta atbalstu šim lūgumam.

· Pārslēgt līgumu ar SIA “Norma K” par teritorijas labiekārtošanu, 
samazinot veicamo darbu apjomu un līgumā noteikto summu 
par 1233,04LVL ar 01.11.2009.

· Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu astoņām personām.
· Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personu.
· Deleģēt kultūras nama direktori par X Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku atbildīgo koordinatoru. Plānojot 2010. 
gada budžetu paredzēt atsevišķu sadaļu X Latvijas skolu jau
natnes dziesmu un deju svētkiem.

· Apstiprināt P/A “Mālpils sociālais dienests” nolikumu.
· 2010. gadā pasūtīt 2 (divus) žurnāla “Logs” eksemplārus.
· Atbalstīt ideju par aktīvāko Mālpils novada jauniešu apbalvo

šanu svinīgajā pasākumā. Apstiprināt nolikumu par jauniešu 
izvirzīšanas kārtību un kritērijiem. Izvirzīto jauniešu kandidatū
ras apstiprināt 11.11.2009. novada domes sēdē.

· Apstiprināt Mālpils profesionālās vidusskolas un internātpamat
skolas direktores darba samaksu 2009./2010.mācību gadā, 
atbilstoši tarifikācijām.

Informācijas centra vadītāja –  
Sabiedrisko attiecību speciāliste iveta Krieviņa

informācija par 2009. gada oktobrī saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm 

un mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem
iesniegu

ma datums objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

02.10.2009. Viensētas būvniecība (dzīvojamā māja, pirts, saimniecības 
ēka – noliktava, palīgēka) nekustamajā īpašumā “Finists”

Atteikts sakarā ar izvēlētās būvniecības vietas  
neatbilstību teritorijas plānojumam

02.10.2009. Pirts nekustamajā īpašumā “Kalnasmilgas” Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt  
plānošanas un arhitektūras uzdevumu

mĀLPiLs novaDa DomEs  sĒŽU GrafiKs  
2009.gada DECEmBra mēnesim

sēdes nosaukums Datums, laiks telpas nr. sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 9.decembrī
Plkst.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  
komitejas sēde

10.decembrī
Plkst.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 10.decembrī
Plkst.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DomEs sĒDE 16.decembrī
Plkst.15.00 mazajā sēžu zālē aLEKsanDrs LiELmEŽs

Privatizācijas komisijas sēde 21.decembrī
Plkst.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde 16.decembrī
Plkst.14.00 Mazajā sēžu zālē NAURIS DUREVSKIS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās
Plkst.17.00 SOLVITA STRAUSA
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1. vispārīgie noteikumi
1.1. Mālpils novada pašvaldības sais

tošie noteikumi “Pasažieru pārvadājumu 
ar vieglajiem taksometriem licencēšanas 
noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā Mālpils novada 
pašvaldība izsniedz, pārreģistrē vai anulē 
licences un licencēšu kartītes pasažieru 
pārvadāšanai ar vieglajiem taksomet
riem Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā.

1.2. Licence pasažieru pārvadāšanai 
ar vieglajiem taksometriem Mālpils nova
da administratīvajā teritorijā (Pielikums 
Nr. 1) ir izsniedzama uz atsevišķa Mālpils 
novada domes lēmuma pamata, ja licen
ces pieprasītājs atbilst LR normatīvajos 
aktos un šajos noteikumos izvirzītajām 
prasībām pasažieru pārvadāšanai ar vieg
lajiem taksometriem, un ir iesniedzis ša
jos noteikumos norādītos dokumentus.

1.3. Licences kartīte attiecībā uz 
katru Pārvadātāja īpašumā, lietošanā vai 
valdījumā esošo autotransporta līdzekli 
(Pielikums Nr. 2) ir izsniedzama uz atse
višķa Mālpils novada domes lēmuma 
pamata pēc tam, kad ir saņemta šajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegta 
licence pasažieru pārvadāšanai ar viegla
jiem taksometriem, ja licences kartītes pie
prasītāja īpašumā, lietošanā vai valdījumā 
esošais autotransporta līdzeklis atbilst LR 
normatīvajos aktos un šajos noteikumos 
izvirzītajām prasībām, un licences kartītes 
pieprasītājs ir iesniedzis šajos noteiku
mos norādītos dokumentus.

1.4. Veikt pasažieru pārvadāšanu ar 
vieglajiem taksometriem var tikai tad, kad 
LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
reģistrētais komersants ir saņēmis licenci 
attiecīgā komercdarbības veida veikša
nai un licences kartīti katram attiecīgajā 
komercdarbībā izmantojamam transport
līdzeklim.

1.5 Lai veiktu pasažieru pārvadāšanu 
ar vieglajiem taksometriem, tiek noteiktas 
šādas prasības pasažieru pārvadāšanai 
izmantojamam transporta līdzeklim:

1.5.1. tehniskā stāvokļa atbilstība 
pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem 
taksometriem prasībām;

1.5.2. LR normatīvajos aktos noteik
tajām prasībām atbilstoši noformēta 
īpašumā, valdījumā (turējumā) esoša 
transporta līdzekļa dokumentācija;

1.5.3. LR normatīvajos aktos noteik
tais nepieciešamais aprīkojums pasažieru 
pārvadāšanai izmantojamam transporta 
līdzeklim (pazīšanās zīme, gaismas kon
trolsignāls, skaitītājs u.c.).

1.6. Pārvadātājam, kurš saņēmis licen
ci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem 
taksometriem jānodrošina:

1.6.1. ka pasažieru pārvadāšanas 
pakalpojumus sniedz vadītāji, kuru kvali
fikācija atbilst Latvijas Republikas norma
tīvajos aktos noteiktajām prasībām;

1.6.2. darba, satiksmes drošības un 
citu Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteikto prasību, kas attiecas uz 
konkrēto pasažieru komercpārvadājumu 
veidu, ievērošanu.

2. Licences un licences kartīšu pie
šķiršanas un izsniegšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu licenci pasažieru 
pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, 
licences pieprasītājam – juridiskai perso
nai vai fiziskai personai Mālpils novada 
pašvaldībā jāiesniedz:

2.1.1. noteikta parauga rakstisks pie
teikums (Pielikums Nr. 3);

2.1.2. komercsabiedrības, individuālā 
komersanta vai individuālā darba veicēja 
reģistrācijas apliecības (patenta) kopija 
(uzrādot oriģinālu);

2.1.3. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu 
mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas 
dienas izdevusi komercreģistra iestāde, 
ka licences pieprasītājs nav pasludināts 
par maksātnespējīgu, neatrodas likvidā
cijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība 
nav apturēta vai pārtraukta (tikai juridiskai 
personai);

2.1.4. pases kopija (uzrādot oriģi
nālu), ja licences pieprasītājs ir fiziska 
persona;

2.1.5.Izziņa (oriģināls vai apstiprinā
ta kopija), ko ne agrāk kā vienu mēnesi 
pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis 
Valsts ieņēmumu dienests, kas apliecina, 
ka licences pieprasītājs ir stājies nodokļu 
maksātāju uzskaitē, un ka licences piepra
sītājam nav nodokļu vai sociālās apdroši
nāšanas obligāto iemaksu parādu;

2.1.6. pasažieru pārvadāšanai izman
tojamā transportlīdzekļa reģistrācijas 
apliecības kopija (uzrādot oriģinālu). Ja 
pasažieru pārvadāšanai tiek izmantots 
vairāk kā 1 transportlīdzeklis, šajā punk
tā pieprasītā informācija ir iesniedzama 
par katru;

2.1.7. ja transporta līdzeklis tiek no
māts – nomas līguma (līzinga, kredīta 
līguma, turpmāk – nomas līgums) kopija 
(uzrādot oriģinālu), iznomātāja pases vai 
reģistrācijas apliecības kopija. Ja pasažie
ru pārvadāšanai tiek izmantots vairāk kā 1 
transportlīdzeklis, šajā punktā pieprasītā 
informācija ir iesniedzama par katru;

2.1.8. pasažieru pārvadāšanai izman

tojamo transportlīdzekļu īpašnieka civil
tiesiskās atbildības obligātās apdrošinā
šanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu). 
Ja pasažieru pārvadāšanai tiek izmantots 
vairāk kā 1 transportlīdzeklis, šajā punk
tā pieprasītā informācija ir iesniedzama 
par katru;

2.1.9. transportlīdzekļa valsts tehnis
kās apskates protokola kopijas (uzrādot 
oriģinālus). Ja pasažieru pārvadāšanai 
tiek izmantots vairāk kā 1 transportlīdzek
lis, šajā punktā pieprasītā informācija ir 
iesniedzama par katru;

2.1.10. pasažieru pārvadāšanai iz
mantojamo transportlīdzekļu vadītāju 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu ko
pija (uzrādot oriģinālu) atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajām vieglo taksometru 
vadītāju kompetences prasībām un eksa
minācijas kārtībai.;

2.1.11. kvīts par attiecīgajā pašvaldī
bas lēmumā noteiktās maksas par licen
ces izsniegšanu samaksu.

2.2. Mālpils novada dome izskata 
pieteikumu nākamajā sēdē pēc tam, kad 
ir saņemti visi noteikumu 2.1. punktā mi
nētie dokumenti.

2.3. Mālpils novada domes izpild
direktors ir atbildīgs par pieteikuma 
izskatīšanai nepieciešamo dokumentu 
nodrošināšanu pirms attiecīgās Mālpils 
novada domes sēdes, tai skaitā, bet ne 
tikai, sadarbojoties ar licences pieprasī
tāju, nosūtot rakstisku paziņojumu par 
trūkstošo dokumentu pievienošanu, norā
dot nozīmētās novada domes sēdes laiku 
un vietu, kā arī izskaidrojot attiecīgajam 
licences pieprasītājam tiesības piedalīties 
domes sēdē.

2.4. Licence tiek piešķirta uz pieteiku
mā norādīto termiņu, bet ne ilgāku par 
3 gadiem. Licences derīguma termiņš 
tiek skaitīts no licences izsniegšanas 
dienas.

2.5. Lai saņemtu licences kartīti 
katram pārvadātāja īpašumā esošajam 
transportlīdzeklim, pieprasītājam – juridis
kai personai vai fiziskai personai, Mālpils 
novada pašvaldībā jāiesniedz:

2.5.1. pieteikumu licences kartītes 
saņemšanai;

2.5.2. spēkā esošo licenci pasažieru 
pārvadāšanai ar vieglajiem taksomet
riem Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā;

2.5.3. rakstisks apliecinājums par trans
portlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteikta
jām prasībām vieglajiem taksometriem;

Novada domes lēmumi

Turpinājums 6. lpp.

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 2009.gada 14.oktobra lēmumu Nr. 7/9.
mĀLPiLs novaDa DomEs saistoŠiE notEiKUmi nr. 4

“Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem  
licencēšanas noteikumi”
izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu  

un Latvijas Republikas Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu
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2.5.4. kvīts par attiecīgajā pašvaldības 
lēmumā noteiktās maksas par licences 
kartītes izsniegšanu samaksu.

2.6. Mālpils novada dome izskata 
pieteikumu nākamajā sēdē pēc tam, 
kad ir saņemti visi 2.5.punktā minētie 
dokumenti.

2.7. Mālpils novada domes izpilddi
rektors ir atbildīgs par pieteikuma izskatī
šanai nepieciešamo dokumentu nodroši
nāšanu pirms attiecīgās Mālpils novada 
domes sēdes, tai skaitā, bet ne tikai, 
sadarbojoties ar licences kartītes piepra
sītāju, nosūtot rakstisku paziņojumu par 
trūkstošo dokumentu pievienošanu, norā
dot nozīmētās novada domes sēdes laiku 
un vietu, kā arī izskaidrojot attiecīgajam 
licences kartītes pieprasītājam tiesības 
piedalīties domes sēdē. Izpilddirektors 
sniedz atzinumu par 2.5.3.punktā atrunā
tajā rakstiskajā apliecinājumā norādītās 
informācijas atbilstību LR normatīvo aktu 
prasībām un faktiskajai situācijai.

2.8. Licences kartīte pārvadātāja īpa
šumā esošajiem transportlīdzekļiem tiek 
piešķirta uz licences derīguma termiņu.

3. Licences un licences kartītes pār
reģistrācijas kārtība

3.1. Pārvadātājam ir pienākums līdz 
katra kalendāra gada janvāra mēneša 
15.datumam iesniegt Mālpils novada 
pašvaldībā rakstisku apliecinājumu par 
licences un licences kartītes saņemšanai 
pirmreizēji iesniegtajos dokumentos no
rādītās informācijas atbilstību faktiskajai 
situācijai un LR spēkā esošo normatīvo 
aktu prasībām. Par apliecinājumā norā
dītās informācijas patiesumu ir atbildīgs 
pārvadātājs.

3.2. Ja ir konstatētas izmaiņas pirm
reizēji iesniegtajos dokumentos un/vai ir 
stājušies spēkā grozījumi LR spēkā eso
šajos normatīvajos aktos, kas bija par pa
matu pirmreizējas licences izsniegšanai, 
Mālpils novada dome pārreģistrē spēkā 
esošo licenci, nepagarinot tās derīguma 
termiņu.

3.3. Pieprasījums licences pārreģis
trēšanai ir iesniedzams Mālpils novada 
pašvaldībā divu mēnešu laikā no attiecīgā 
apstākļa konstatēšanas brīža. Norādītā 
termiņa nokavējums ir pamats lēmuma 
pieņemšanai par esošās licences anu
lēšanu. Pārvadātājs ir atbildīgs par šajā 
punktā atrunātā termiņa ievērošanu.

3.4. Licences pārreģistrācija nav pa
mats pārreģistrēt licences kartīti.

3.5. Licences kartīte ir pārreģistrēja
ma, ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai 
izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, kā 
arī visos tajos gadījumos, kad ir mainījies 
šajos noteikumos vai citos spēkā esoša
jos normatīvajos aktos norādītais pamats 
pirmreizējai licences kartītes saņemšanai. 
Licences kartītes pārreģistrācija nav pa
mats pārreģistrēt licenci.

4. Licences un licences kartītes 
anulēšana

4.1. Mālpils novada domes ir tiesīga 
anulēt licenci šajos noteikumos atrunāta
jos gadījumos.

4.2. Anulējot licenci, attiecīgi tiek anu
lētas visas uz anulētās licences pamata 
izsniegtas licences kartītes. Licences 
anulēšanas gadījumā samaksātā maksa 
par licences izsniegšanu un uz tās pama
ta izsniegtajām licences kartītēm netiek 
atmaksāta.

4.3. Licenci var anulēt, ja:
4.3.1. pārvadātājs ierosina anulēt iz

sniegto licenci;
4.3.2. licence un/vai licences kartīte 

tiek nodota lietošanā, pārdota, dāvinā
ta, iznomāta vai citādā veidā atsavināta 
par labu citam pārvadātājam vai citai 
fiziskai vai juridiskai personai, kā arī, ja 
ar licenci iegūtās saistības tiek nodotas 
citai personai;

4.3.3. pārvadātājs licences un licen
ces kartītes saņemšanai vai pārreģistrā
cijai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis 
nepatiesu vai maldinošu informāciju;

4.3.4. pēc attiecīgā Mālpils novada 
domes lēmuma pieņemšanas viena gada 
laikā pārvadātājs nav izņēmis sagatavo
to licenci, nav aprīkojis transportlīdzekli 
atbilstoši noteiktajām prasībām, nav ie
sniedzis attiecīgus dokumentus un nav 
pieprasījis licences kartīti;

4.3.5. sniegtie pakalpojumi ir nekvali
tatīvi un pārvadātājs noteiktajā laikā nav 
novērsis attiecīgās institūcijas lēmumā 
norādītos trūkumus;

4.3.6. pašvaldībā ir saņemts kom
petentas institūcijas spēkā stājušais 
lēmums, kas apliecina, ka pārvadātājs at
kārtoti, sistemātiski vai būtiski pārkāpj šo 
noteikumu vai citu ar pasažieru komerc
pārvadāšanu saistīto Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasības, vai pārvadātājs 
pārkāpj šo noteikumu vai citu ar pasažie
ru komercpārvadāšanu darbību saistīto 
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasī
bas tādējādi, ka tiek apdraudēta pasažie
ru vai citu ceļu satiksmē iesaistīto perso
nu dzīvība un veselība, vai pārvadātājs 
pasažieru komercpārvadāšanai izmanto 
transportlīdzekli, kurā uzstādīts attiecīga
jā Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 
dienesta teritoriālajā iestādē nereģistrēts 
skaitītājs vai uzstādītais skaitītājs kā citādi 
neatbilst Latvijas Republikas normatīvo 
aktu prasībām;

4.3.7. pārvadātājs liedz piekļuvi šajos 
noteikumos minētajai kontrolei;

4.3.8. pārvadātāja komercdarbība 
tiek ierobežota, apturēta, izbeigta u.tml. 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos;

4.3.9. pārvadātājs neiesniedz pieteiku
mu esošās licences pārreģistrācijai šajos 
noteikumos norādītajā kārtībā.

4.3.10. transportlīdzeklis, kuru izman
to pasažieru komercpārvadāšanai, ir no
ņemts no uzskaites vai speciālās valsts 
reģistrācijas numura zīmes nodotas Ceļu 
satiksmes drošības direkcijā.

4.4. Jautājumu par licences anulē

šanu izskata Mālpils novada dome, uz 
attiecīgo sēdi uzaicinot arī pārvadātāju. 
Pārvadātāja neierašanās nozīmētajā do
mes sēdē nav šķērslis lēmuma pieņem
šanai. Mālpils novada domes pieņemtais 
lēmums ir pārsūdzams Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4.5. Informācija par Mālpils novada 
domes lēmumu par licences anulēšanu 
7 (septiņu) darba dienu laikā tiek nosūtīta 
Ceļu satiksmes drošības direkcijai.

5. Licences un licences kartītes gla
bāšana un nodošana

5.1. Par licences un licences kartītes 
izmantošanu ir atbildīgs pārvadātājs, ku
ram izsniegta licence un licences kartīte. 
Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot 
lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai ci
tādā veidā atsavināt par labu citam pārva
dātājam vai fiziskai vai juridiskai personai, 
kā arī jebkādā veidā nodot citai personai 
ar licenci iegūtās saistības.

5.2. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar 
vieglo taksometru, licences kartītei jāatro
das attiecīgajā vieglajā taksometrā.

5.3. Beidzoties licences derīguma ter
miņam, licence 5 darba dienu laikā pēc 
licences derīguma termiņa izbeigšanās 
jānodod Mālpils novada pašvaldībai.

5.4. Licences un/vai licences kartītes 
nozaudēšanas gadījumā pārvadātājs pub
licē informāciju vietējā laikrakstā “Mālpils 
Vēstis” un pēc publikācijas uzrādīšanas 
Mālpils novada pašvaldība izsniedz pie
prasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek 
izdarīta atzīme “Dublikāts”. Par licences 
un/vai licences kartītes dublikāta izsnieg
šanu jāmaksā pilnā apmērā, izņemot ga
dījumu, ja ir tiesību sargājošo institūciju 
izdota izziņa par zādzības, ugunsgrēka 
u.tml. faktu. Pierādot pēdējo, pārvadātājs 
par 50% tiek atbrīvots no licences un/vai 
licences kartiņas dublikāta maksas.

5.5. Ja izsniedz licences, licences kar
tītes dublikātu, licences un licences kartī
tes derīguma termiņš netiek pagarināts.

6. Pārvadātāja atbildība
6.1. Pārvadātājs ir atbildīgs par Lat

vijas Republikas likumdošanas aktu, 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumu, šo noteikumu un citu Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasību ievē
rošanu attiecībā uz komercdarbību, kura 
norādīta izsniegtajā licencē.

7. Pārejas noteikumi
7.1. Saistošie noteikumi publicējami 

Latvijas Republikas likumā “Par pašvaldī
bām” noteiktajā kārtībā un stājas spēkā 
nākošajā dienā pēc to publicēšanas vie
tējā laikrakstā “Mālpils Vēstis”.

7.2. Mālpils novada dome ar atseviš
ķu lēmumu nosaka maksu par licences 
un licences kartītes sagatavošanu un 
izsniegšanu, kā arī nosaka taksometru 
stāvvietu izvietojumu un maksimālo mak
su (tarifus) par pasažieru un bagāžas 
pārvadājumiem.

Domes priekšsēdētājs  
a. Lielmežs

Novada domes lēmumi

Turpinājums no 5. lpp.
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Turpinājums 8. lpp.

Pielikums nr. 1
Mālpils novada domes 2009.gada 14.oktobra Saistošajiem noteikumiem Nr. 4

mĀLPiLs novaDa DomE

LiCEnCE
Nr.___

PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI
AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU)

MĀLPILS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ*

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Autopārvadājuma likumu, licences īpašniekam
atļauts nodarboties ar pasažieru pārvadājumu veikšanu

ar vieglajiem taksometriem (vieglo taksometru)
Mālpils novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažierus uz jebkuru citu vietu ārpus Mālpils novada administratī

vās teritorijas un uzņemt pasažierus atpakaļceļā

Derīga no _______.gada ____.______________ līdz _______.gada ____.______________

Izsniegta___________________________________________________________________________________________________
komersanta nosaukums

Juridiskai personai* norādīt reģ. Nr. un datumu LR Uzņēmuma reģistrā
(Komercreģistrā) ___________________________________________________________________________________________

Fiziskai personai* norādīt personas kodu______________________________________________________________________

Adrese _____________________________________________________________________________________________________

Paraksts

Z.v.

* Licence tiek izsniegta saskaņā ar licences saņēmēja juridisko statusu

Pielikums nr. 2
Mālpils novada domes 2009.gada 14.oktobra Saistošajiem noteikumiem Nr. 4

mĀLPiLs novaDa DomE

LiCEnCEs KartītE
Sērija ___

PASAŽIERU PĀRVADĀŠANAI AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM (VIEGLO TAKSOMETRU) MĀLPILS NOVADA  
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Izsniegta saskaņā ar licenci Nr.________

Derīga no ___________gada ________________________ līdz ________ gada ________________________

Izsniegta ___________________________________________________________________________________________________

(komersanta nosaukums, reģ. Nr., adrese; fiziskai personai – personas kods, adrese)

Automašīnas marka__________________________________________________________

Valsts reģistrācijas Nr.________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(atzīme par transportlīdzekļa nomu)

Paraksts

Z.v.

_______gada _________________ Reģ.Nr. ______________________________________
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Turpinājums no 7. lpp. Pielikums nr. 3
Mālpils novada domes 2009.gada 14.oktobra Saistošajiem noteikumiem Nr. 4

mĀLPiLs novaDa DomEi
Pieteikums licences saņemšanai (pārreģistrācijai) pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem  

mālpils novada administratīvajā teritorijā

Lūdzu______________________________________________________________________________________________________
(norādīt – izsniegt, pārreģistrēt)

Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Mālpils novada administratīvajā teritorijā no ______.gada ___.________ 
līdz _____.gada ___.______

1. Licences pieprasītājs_______________________________________________________________________________________
(Komersanta nosaukums)

2. Komersanta vienotais reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā) 
___________________________________________________________________________________________________________

3 Komersanta juridiskā adrese ________________________________________________________________________________
4. Komersanta faktiskā adrese ________________________________________________________________________________
5. Tālrunis____________, fakss_______________, epasts __________________________________________________
6. Norēķinu konts_________________, kods__________, banka_____________________________________________
7.Par pārvadājumu organizēšanu atbildīgās personas ieņemamais amats komercsabiedrībā, vārds, uzvārds_______________ 

____________________________________________________________________________________________________________

8. Pasažieru komercpārvadāšanai nepieciešamās licences kartītes

Nr. p. k. Automašīnas marka Valsts reģistrācijas 
Nr. 

Licences kartītes derīguma termiņš
no līdz

1.
2.
3.
4.
...
...

9. Vieglo taksometru parka (transportlīdzekļa stāvvietas) un (vai) dispečerpunkta adrese, tālrunis__________________________________
_________________________

10. Ar šo apliecinu, ka pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru tiks (tiek) nodarbināti normatīvajos aktos noteiktām prasībām atbilstoši 
kvalificēti transportlīdzekļu vadītāji (ar taksometru pārvadājumu saistīto tiesību aktu prasību pārzināšana, Mālpils novada plānojuma pār
zināšana, B kategorijas autovadītāja apliecība, valsts valodas zināšanas atbilstoši 2.A pakāpei u.c.) __________________ (paraksts)

11. Pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru tiks lietoti tarifi:
 Iekāpšana vieglajā taksometrā – LVL__________ (t.sk. PVN)
 Braukšana vieglajā taksometrā – LVL__________ (t.sk. PVN) par vienu kilometru
 Stāvēšana (gaidīšana) maršruta laikā – LVL___________(t.sk. PVN) par vienu stundu.
 Tarifs ir noteikts, lietojot taksometra skaitītāja tipu
 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Tiek norādīti citi transportlīdzekļa izgatavotāja dokumentos fiksēti rādītāji skaitītāja tips)
12. Papildus informācija:
12.1. Pēc komersanta (licences pieprasītāja) ieskatiem tiek pievienotas papildus ziņas un paskaidrojumi____________________________

__________________________________________________________________________________________________
12.2. Pēc komersanta (licences pieprasītāja) ieskatiem tiek sniegtas ziņas par komercsabiedrības plāniem attiecībā uz iekļaušanos eso

šajā tirgū (iespējamā klientūra, prognozējamais pārvadājumu apjoms, attīstības plāns) 
_____________________________________________________________________________________________________________________

13. Pielikumā pievienotie dokumenti:
13.1.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtā komersanta reģistrācijas apliecības kopija ____ lp.
13.2. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas dienas izdevusi komercreģistra iestāde, ka licences pieprasītājs 

nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta_____ lp.
13.3. pases kopija, ja licences pieprasītājs ir fiziska persona ______ lp.
13.4.Izziņa (oriģināls vai apstiprināta kopija), ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu die

nests, kas apliecina, ka licences pieprasītājam nav nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu _____lp.
13.5. pasažieru pārvadāšanai izmantojamā (mo) transportlīdzekļa (u) reģistrācijas apliecības kopija _____lp.
13.6. ja transporta līdzeklis tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk – nomas līgums) kopija _____ lp., izmantotāja 

pases vai reģistrācijas apliecības kopija___ lp.
13.7. pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopi

jas___________ lp.
13.8. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija ___________lp.
13.9. pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopija __________ lp..
14. Pieteikuma iesniegšanas datums ___________________ Z.v.
15. Pieteikumu iesniedza _________________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)
16. Pieteikums reģistrēts__________________________________________________________________________

(institūcijas nosaukums)
20__.gada ___._____________ ar Nr.__________
_____________________________________
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Comenius programmas projekta “Ar 
Ansīti un Grietiņu cauri Eiropai” ietva
ros no 6. līdz 9.oktobrim notika kārtējā 
projekta dalībvalstu sanākšana kopā. 
Šoreiz Turcijas galvaspilsētā Stambulā. 
Mūsu valsti pārstāvēja Mālpils mūzikas 
un mākslas skolotājas Diāna Ulase un 
Ginta Kristjansone.

Turki uzņēma ciemiņus atbilstoši sa
vām tradīcijām. Izjutām austrumniecisko 
viesmīlību un labvēlību. Mums bija iespē
ja iepazīties ar Turcijas izglītības sistēmu, 

vienu no Stambulas skolām, 
turku kultūru un tradīcijām. 
Vērojot to, nācās izjust, cik 
mūsu valsts Latvija un mēs 
latvieši esam skaitļos mazi 
šajā milzīgajā Stambulā. Tikai 
viens fakts, ka iedzīvotāju skai
ta ziņā viena pati Stambula ir 
pielīdzināma 5 Latvijām, liek 
aizdomāties.

Projekta dalībvalstu (Vāci
ja, Lietuva, Grieķija, Turcija, 

Spānija, Portugā
le, Francija) pār
stāvji iepazīstināja ar savu 
audzēkņu darbu pie grieķu 
pasakas “Dekatris”. Arī mēs 
prezentējām Mālpils mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņu 
darbus pie šīs pasakas. Mūsu 
audzēkņi savu redzējumu 
attēloja gan zīmējumos, gan 
māla veidojumos. Šos darbus 
Mālpils iedzīvotāji un ciemiņi 
varēs apskatīt, projekta ie
tvaros organizētajā, izstādē, 
kura notiks februārī, kad arī 

gaidīsim dalībvalstu pārstāvjus pie sevis 
ciemos.

Turki iepazīstināja mūs ar savu izvē
lēto pasaku, pie kuras noritēs turpmā
kais izzinošais un radošais darbs. Viņu 
varonis ir Hodža. Hodža mantojumā 
turku tautai ir atstājis ļoti daudz jokus 
un dzīves gudrības, mācot ieraudzīt 
sevi, savu rīcību, savu reizi pasmieties 
pašiem par sevi.

Uz Mālpili atvedām sveicienus no 
saules un vēsturisko liecību auru.

Mālpils mūzikas un mākslas skolas skolotāja 
Ginta Kristjansone

ansītis un Grietiņa turcijā

sidgundas pamatskolā  
turpinās darbība tēmas  
“Eiropas komandas  
veidošana” ietvaros

Kārtējā dalībnieku tikšanās šoreiz 
notika Itālijas skolā no 3. līdz 8. no
vembrim.

Lita vītola – Ziemeļitālija ir skaista 
un visvairāk man patika kalni. No visām 
aktivitātēm un pasākumiem man visvai
rāk patika loku šaušana un ekskursija 
uz Venēciju. Kā arī mani pārsteidza, cik 
labi itāļi spēlē futbolu, volejbolu un citus 
sporta veidus. Itāļu jaunieši arī bija ļoti 
draudzīgi. Ieguvu draugus un daudz 
pozitīvu emociju.

Projekti

Projekta darba grupas partneri no Latvijas,turcijas, 
Lietuvas un Grieķijas

turku tautas dejas pamatsoļu apgūšana

skola, kurā notika dažādas sportiskas aktivitātes

Jānis Brālītis vienā no sporta zālēm Lita vītola loku šaušanā

Lita un Jānis ar itāļu draugiem Kiaru un alesandro
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mālpils Profesionālās vidusskolas klāto miķeldienas 
galda klājumu izstādē “riGa fooD 2009” bija pamanījuši 
arī mūsu kaimiņi, siguldieši.

Tā “Gāles nama” pārstāvjiem radās doma par sadarbību. 
Turpmāk tiks veidoti dažādi galda klājumi zīmīgākajiem 
svētkiem – Adventei, Ziemassvētkiem, Lieldienām. Pirmie 
galda klājumi bija apskatāmi novembra nogalē veikala 
zālē, kur apmeklētājiem tika prezentēts gan izstādē 2. vietu 
ieguvušais galda klājums, gan Valsts svētkiem veltīts galds. 
Tā idejas pamatā ir gadskārtu rituma simbolisms karoga krāsas 
auduma locījumā, kur daži gadi zīmīgi ar piemiņu, ko simbolizē 

bal tas sveces, 
daži ar patriotisku 
pacēlumu – mazi 
sarkanbaltsarkani 
karodziņi. Galda 
klājumam izman
toti veikalā no
pērkamie trauki, 
tekstīlijas, galda 
rotājumi.

Galda klājumu 
veidoja V4 grupas 
audzēknes Santa 
Streļcova un Aijas 
Ivanova. Radošajā 
grupā piedalās 
skolotājas Gunta 
Jēkabsone un 
Daiga Frīdberga.

Ir noslēdzies būvniecības process ERAF līdzfinansētajā pro
jektā “Satiksmes drošības uzlabošana Mālpils ciemā, Mālpils 
novadā.” – Pils ielas rekonstrukcija. Objekts pieņemts (nodots) 
ekspluatācijā š. g. 9 novembrī. Kopējās projekta izmaksas 
148 668,17LVL, 69% no kopējām izmaksām ERAF finansējums, 
3% valsts finansējums, 28% pašvaldības finansējums. Būvnie
cības izmaksas (būvdarbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība, 
projekta vadīšana) 132 700,47LVL.

Pils ielas atklāšanas pasākums 2. decembrī plkst.17.00.

Projekti

aktuāli

nenokavē Pils ielas atklāšanu!

Mālpils novada dome ir pieņēmusi 
lēmumu par Zupas virtuves izveidoša
nu Mālpils novadā. Tā sāks darboties 
no 2009.gada 1.decembra Mālpils 
sociālās aprūpes centrā divas reizes 
nedēļā – otrdienās un piektdienās no 
13.00 – 15.00.

Ja pieprasījums būs liels, Zupas 

virtuves pakalpojumus varētu piedāvāt 
arī biežāk. Cilvēkus, kas paši nespēj 
atnākt līdz sociālās aprūpes centram, 
bet labprāt izmantotu šo pakalpojumu, 
lūdzam zvanīt pa tālruni 67925352 vai 
67970897, lai pieteiktos saņemt zupu. 
Šis pakalpojums ir domāts trūcīgām un 
maznodrošinātām personām, un zupa 

netiks pienesta cilvēkiem, kas paši par 
sevi var parūpēties un nodrošināt savas 
pamatvajadzības. Sadarbībā ar bied
rību “Mālpils sociālo iniciatīvu centrs” 
aicinām arī brīvprātīgos, kas labprāt 
palīdzētu zupas iznēsāšanā. Tāpat ar pa
teicību pieņemsim jebkuru palīdzību, kas 
noderētu šī pasākuma īstenošanai.

Biedrība “Mālpils sociālo inicia
tīvu centrs” sadarbībā ar pašval
dības aģentūru “Mālpils sociālais 
dienests” un LSK Mālpils komiteju 
organizē atbalsta centru, kurā iedzī
votājiem būs iespēja gan atdot 
lietotas drēbes (tīras un veselas), 
saimniecībā noderīgas lietas, kas 
varētu būtu nepieciešamas citiem, 

gan arī izvēlēties sev nepiecieša
mās lietas. Atbalsta centrs atrodas 
Mālpils vidusskolas telpās, ieeja no 
iekšpagalma. Plānots, ka centrs būs 
atvērts divas reizes nedēļā – pirmdie
nās un ceturtdienās no 9.00 – 13.00. 
Arī šeit mēs aicinām iesaistīties 
brīvprātīgos, kas labprāt dežūrētu 
atbalsta centrā.

Ir nodibināta biedrība “Mālpils 
sociālo iniciatīvu centrs”. Šīs bied
rības dibinātāji ir pašvaldības aģen
tūra “Mālpils sociālais dienests” un 
vairākas privātpersonas. Biedrības 
mērķi ir vērsti uz pilsoniskās sabied
rības veidošanu – veicināt sabiedrī
bas, īpaši maznodrošināto un trūcī

go personu, labklājību, popularizēt 
brīvprātīgo darbu un labdarību. 
Ikviens pašvaldības iedzīvotājs aici
nāts iesaistīties biedrības darbībā, 
dodot savu artavu, iesaistoties gan 
brīvprātīgajā darbā, gan piedāvājot 
idejas, kā visiem kopā veidot labāku 
dzīvi mūsu pašvaldībā.

Par zupas virtuvi

Par atbalsta centra izveidošanu

Par biedrības dibināšanu

mālpils novada dome  
izsludina pieteikšanos uz 

Administratīvās komisijas  
priekšsēdētāja amatu. 

Pieteikumus un CV iesniegt novada domes 
kancelejā līdz 11.decembrim.

Prasības pretendentam:
– Pirmā līmeņa juridiskā izglītība vai 3 gadu dar

ba pieredze tiesībsargājošās institūcijās.

Pašnodarbinātas personas

mājas apstākļos veic KOSMETOLOGA  
pakalpojumus (vaksāciju, sejas tīrīšanu +  

masāžu, ķermeņa masāžu, makeup,  
uzaču korekciju un krāsošanu). Manikīra  

pakalpojumi (gēla nagi+dizains), pedikīrs un 
friziera pakalpojumi! Ja ir interese ZVANIET!

Mob.t. Sveta 29654910, Irīna 26044941.
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sPorta ziņas

mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli (solis LVL 100,) uz pašvaldībai piederošām cirsmām:
nekustamā īpašumā LŪŠi, Mālpils novadā, 4.meža kvartāla 
6.,7.,8.,9.,12.,15. un 16.nogabalā 2,6 ha platībā, sākuma cena – 
LvL 6200, Kopējais pārdodamais apjoms 539 m3.
nekustamā īpašumā saULiEŠi, Mālpils novadā, 4.meža kvartāla 2.no
gabalā 1,8 ha platībā, sākuma cena – LvL 5800, Kopējais pārdodamais 
apjoms 464 m3.
nekustamā īpašumā saULiEŠi, Mālpils novadā, 4.meža kvartāla 7.no
gabalā 0,5 ha platībā, sākuma cena – LvL 1700, Kopējais pārdodamais 
apjoms 163 m3.
nekustamā īpašumā saULiEŠi, Mālpils novadā, 4.meža kvartāla 8.no
gabalā 0,5 ha platībā, sākuma cena – LvL 2300, Kopējais pārdodamais 
apjoms 176 m3.
Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz š.g. 14.decembrim plkst. 9.30.

Izsole notiks š.g. 14.decembrī, plkst. 10.00,
Mālpils novada domes Mazajā sēžu zālē,
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Dalības maksa LvL 15, par cirsmu un nodrošinājums 10% no nosacītās 
cenas jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes 
pirms izsoles sākuma.
Cirtes paņēmiens – kailcirte.
Cirsmu var apskatīt, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 67970889.
Sīkāku informāciju un izsoles nolikumu var saņemt Mālpils novada domes 
Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, tālr. 67970888.

31.oktobrī, Mālpils sporta hallē, notika mālpils novada du
bultspēļu čempionāts novusā. Sacensībās piedalījās 10 pāri, 
tajā skaitā, 2 jauktie pāri. Dalībnieki tika sadalīti 2 grupās, un četri 
labākie pāri no katras grupas iekļuva ceturtdaļfinālā un turpināja 
cīņu par medaļām. Pusfinālā iekļuva pāri Jānis Jansons/Jānis 
Dišereits, Māris Bērziņš/Viesturs Bērziņš, Tālivaldis Zagorskis/Al
fons Suķis un Māris Višķers/Ivars Višķers. Pusfinālā Jānis/Jānis, 
ar rezultātu 3:1 pieveica Māri/Viesturu, bet Tālivaldis/Alfons sīvā 
cīņā, ar rezultātu 3:2, uzvarēja Māri/Ivaru. Cīņa par 3.vietu norisi
nājās starp Bērziņu un Višķeru ģimenēm. Pārāki izrādījās Māris 
un Viesturs Bērziņi, kas, ar rezultātu 3:1, pieveica Māri un Ivaru 
Višķerus. Finālā par pārsteigumu parūpējās Jānis Jansons un 
Jānis Dišereits, ar rezultātu 4:1, pārspējot galvenos sacensību 
favorītus – Tālivaldi Zagorski un Alfonu Suķi.

14.novembrī, noslēdzās Pierīgas novadu meistarsacīk
stes volejbolā. Cīņā par 7. – 10.vietu Mālpils novada volejbolis
ti tikās ar Carnikavas un Inčukalna novada komandām. Pirmajā 
cīņā pārliecinoši (25:11; 25:10) tika pieveikta Carnikavas nova
da komanda, bet otrajā cīņā tika piedzīvots sāpīgs zaudējums 
pret Inčukalna novada komandu (23:25; 25:20; 13:15).

sporta pasākumu plāns: vieta
29. novembris Mālpils novada čempionāts  

novusā, 1 posms
Mālpils  

sporta halle
12. decembris Mālpils novada domes kausa 

izcīņa šahā
Mālpils  

sporta halle

Sīkāk par sporta aktualitātēm lūdzam skatīties novada 
domes mājas lapā sadaļā sports.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 29248752
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Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152
Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146
Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,  
e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lv

Informācijas centra epasts: iveta@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

Kultūras nama pasākumi  
2009. gada decembra mēnesī

02.12. pl. 17.oo Pils ielas atklāšana kopā ar kultūras nama folkloras ko
pu. Pulcēšanās pie ielas sākuma – pagrieziena uz muižu. 
(Līdzi jāņem svecīte vai lāpa). Darbosies tējnīca.

06.12. pl. 16.oo Ziemassvētku ieskaņu koncerts “ticot brīnumam”

  Piedalās kultūras nama un mūzikas skolas bērnu vokālais 
ansamblis, Ivettas deju studija, sporta deju klubs “Zīle”, 
vidusskolas 5. – 6.kl. deju kolektīvs, bērnudārza sagatavo
šanas grupas deju aerobikas bērni

  Pēc koncerta Lielās egles iedegšana

09.12. pl. 13.oo Vecmāmiņu klubiņa “rezēdas” saiets

11.12. pl. 19.oo Grupas “melom” koncerts

  “Pēdējā laikā pilnīgi izpārdoti koncerti Latvijā nav rutīna, 
tāpēc jūtamies īpaši gandarīti, ka mūsu koncerti ir labi 
novērtēti. Ja publikas interese nemazinās – varam spē
lēt kaut 3 koncertus dienā”, teic MeloM vadītājs Kārlis 
Auzāns.

  “MeloM” jaunā programma “Around the World” ir muzi
kāls ceļojums apkārt zemeslodei, viesojoties dažādās 
valstīs un iepazīstot to nacionālās īpatnības. Skaņdarbu 
klāstā ir MeloM versijas par krievu, īru, somu, afrikāņu, 
grieķu, peruāņu un citu valstu populārākajām dziesmām. 
(Biļetes cena skolēniem – 3Ls, pieaugušajiem – 4Ls 
un 5Ls)

12.12. pl. 9.oo Ziemassvētku tirdziņš kultūras namā

13.12. pl. 16.oo Ziemassvētku ieskaņu danču koncerts

  Simtu cepu kukulīšu,  
Ziemassvētku gaidīdama:  
Simtiņš nāca dejotāju 
Tai vienā vakarā

  Piedalās kultūras nama deju kopas “Māra”, “Sidgunda”, 
Kniediņš”, profesionālās vidusskolas un Mālpils vidussko
las deju kolektīvi “Madara I” un “Madara II”

 pl. 18.oo Mākslinieka Edgara folka personālizstādes atklāšana 
kultūras nama izstāžu zālē

20.12. pl. 16.oo Ziemassvētku ieskaņu koncerts “Lai sildās sirds”

  Piedalās kultūras nama jauktais koris, baznīcas koris, 
“Rezēdas”, Sidgundas sievas un sekstets “Bonaparti”, 
koncerta noslēgumā kultūras nama folkloras kopa ar 
kopīgu bluķa vilkšanu pa Mālpili un visu aizgājušā gada 
grūtumu un nedienu sadedzināšanu

26.12. pl. 12.oo Ziemassvētku sarīkojums mālpils novada  
pensionāriem

  Īpašu svētku gaisotni radīs dziedošās Sidgundas sievas, 
ansamblis “Rezēdas”, līnijdejotājas un sporta deju kluba 
“Zīle” dejotāji. Transportu lūdzam pieteikt kultūras namā 
pie dežuranta vai pa tālruni 67925836

27.12. pl. 12.oo Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 
“Ziemassvētki rūķu bodē” pēc K. Apškrūmas 
motīviem

  Jauks un aizraujošs stāsts par to, kā Ziemassvētkos gā
ja rūķiem – dežurantam Tunturam, pulksteņmeistaram 
Tikšķītim, veikala direktoram Čunčuram, rūķu mantzinim 
Lādītim, nerātnulim Stikabikam, veikala sargam Arro, 
pastniecei Peijai, policistam Garbārdim, raganiņai Spīga
nai un Meža mātei kultūras nama amatieru teātra aktieru 
izpildījumā.

  (Individuāli bērnus uz pasākumu var pieteikt kultūras 
namā līdz 17. decembrim. Maksa ar dāvaniņu 4Ls, 
bez – 2 Ls)

30.12. pl. 19.oo Danču vakars kopā ar kultūras nama folkloras kopu un 
tās vadītāju andri Kapustu

01.01. pl. 01 Jaungada balle kopā ar muzikantiem Jāni un Ēvaldu  
 Diskotēka DJ Dainis (Ieeja 4Ls)

sludiNājumi        iNformācija       reklāma

mālpils muižā
20. decembrī no plkst.12.00 – 15.00

Pirmsziemassvētku Jampadracis
Ceļojot pa muižas teritoriju Jums būs iespēja liet laimi, 
rotāt piparkūkas un eglīti, uzdancot kopā ar deju kopu 
Māra, pārbaudīt spēkus, skatīties filmu “Ziemassvētku 

jampadracis”, izbraukt ar zirgu, sarunāties ar lielo  
Ziemassvētku rūķi un sūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim,  

kā arī sasildīties ar siltas tējas tasi.

21. decembrī plkst. 17.00

Ziemassvētku koncerts
Piedalās Mālpils mūzikas skolas audzēkņi,  

dziedoši un runājoši mālpilieši
Ieeja par ziedojumiem

Īpašais Adventes laika piedāvājums!
Laipni gaidīsim Jūs Mālpils muižā sasildīties pie karstvī
na un piparkūkām, nobaudīt vakariņas mājīgā gaisotnē 

pie iekurta kamīna. Bērniem un pieaugušajiem būs 
iespēja satikt rūķus, iet ar viņiem rotaļās, piedalīties kon

kursos un saņemt balvas.
Svinēsim svētkus kopā!

Sveicam  
decembra jubilārus!
80 – Marija Ķešāne
75 – Jānis Gunārs Vanags
70 – Biruta Proma 

Sergejs Bērziņš 
Olga Krivenoka 
Gaļina Snape-Jaunzeme 
Eleonora Mališeva

sludinājumi
Mālpils novada dome izsludina pieteikšanos uz nedzīvojamo 
telpu Ķiršu ielā 2 (Mālpils mežniecības telpas) tālāko izman
tošanu. Pieteikumus iesniegt novada domes kancelejā līdz 
15.12.2009.

Tiek piedāvāti braucieni uz Vāciju iepirkties Ziemassvētku 
atlaidēs, kā arī braucieni uz Bialostokas tirgu Polijā. Brauciens 
ar komfortablu mikroautobusiņu. Plašāka informācija pa tālru
ņiem 29416694 vai 29167120.

Mainu 4 istabu dzīvokli pret 2 istabu dzīvokli. Tālr. 29638033


