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20. janvārī Mālpils Profesionālā vidusskola organizēja tra
dicionālās Uzņēmēju dienas, uz kurām bija aicināti ministriju 
pārstāvji, gandrīz 60 pašvaldību vadītāji, kuru novadu jaunieši 
mācās MPV, uzņēmēji, vecāki, audzēkņi – pārstāvji no visām 
ieinteresētajām pusēm kopīgajā darbā – augsti profesionālu 
speciālistu sagatavošanā Latvijas tautsaimniecībai.

Skolas direktore Frančeska Ģēvele sveica atbraukušos 
viesus, kas atsaucās, lai apskatītos, kas jauns noticis skolā, 
lai kopā domātu kā attīstīties tālāk, dalītos pieredzē. Atsaucība 
gan nebija liela, tomēr ieradās ilggadējie sadarbības partne
ri – Firmas “Uponor”, “Siguldas Būvmeistars”, “EVA Serviss”, 

Ir sācies 2010. gads – ar jaunām cerībām, apņemšanos 
un jaunām iecerēm. Akcijas organizētāji aicināja visus 13.jan
vāra rītā plkst. 9 iziet ielās un lūgt par Latviju. Lūgt par sevi. 
Lūgt par saviem līdzcilvēkiem. Neļauties drūmām domām un 
priekšnojautām par mūsu valsts nākotni, aptumšojot mūsu ce
rības un vēlmi dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi savā zemē! Akcijas 
devīze: Mēs esam par stipru Latvijas valsti, par drošu nākotni, 
par radošu un spējīgu jaunatni!

Tāpat kā pagājušā gadā, arī šogad Mālpils internātpamat
skolas skolēni atbalstīja akciju, pulcējoties skolas pagalmā 
pie Latvijas karoga, lai ar pašdarinātiem trokšņu taisītājiem 
aizdzītu visu slikto un ļauno. Visaktīvākie bija tieši mazie. Di
rektore F. Ģēvele uzrunāja katru klātesošo domāt labas domas 
par savu valsti!

D. Frīdberga

Ceturtdien, 7. janvārī skolā atklāja rekonstruēto sporta zāli. 
Rīgas rajona padome zāles remontā ieguldīja 101983 Ls. Veikts 
kosmētiskais remonts, nomainītas apkures un ventilācijas sis
tēma, ieklāts jauns grīdas segums, uzstādīti jauni basketbola 
grozi, zviedru un alpīnistu sienas.

Zāles atklāšanā skolas direktore Frančeska Ģēvele patei
cās bijušajam Rīgas rajona padomes izpilddirektoram Ilgonim 
Šteinbergam par finansējumu, AS “Siguldas būvmeistars” celt
niecības izpilddirektoram Jurim Pošeikam un viņa komandai 
par kvalitatīvi veikto darbu.

Jaunajā zālē jau atklāšanas dienā notika atraktīvi audzēk
ņu un viesu priekšnesumi, kā arī sacensības starp skolotāju, 
audzēkņu un celtnieku komandām.

A. Čīma

ziņas

atklāj mālpils profesionālās vidusskolas  
un internātpamatskolas sporta zāli

mālpils skolēni piedalās projekta “Pēdas” akcijā Turies Latvija!

Uzņēmēju dienas – 2010

skolēnu prezentācijas laikā

Ēdināšanas pakalpojumu speciālistu saruna ar audzēkņiem

māris simanovičs un aleksandrs Lielmežs apskatot izstādi  
no novadpētniecības muzeja krājumiem.
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SIA “Žaks 2”, “Dieta”, bijušie audzēkņi, vecāku pārstāvji un Mālpils novada domes 
pārstāvji.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs uzrunājot uzņēmējus izteica 
gandarījumu, ka novads ir kļuvis bagātāks par vienu jau daļēji integrētu mācību 
iestādi – Mālpils profesionālo vidusskolu un internātpamatskolu, kurai tagad kopā 
ar skolas vadību tiekot izstrādāta jauna attīstības stratēģija. Uzņēmēju diena ir laba 
tradīcija, lai uzņēmēji varētu pateikt, kas ir gana labs un kas skolai būtu jāpilnveido, 
lai varētu saņemt viņu interesēm atbilstošus speciālistus.

Izglītojamie dienas sākumā pulcējās klasēs, lai uzklausītu uzņēmēju ieteiku
mus, pārdomas par pašreizējo situāciju attiecīgajās specialitātēs, par darba tirgus 
prasībām, kā arī, lai jautātu un izzinātu perspektīvas turpmākajām darba iespējām 
uzņēmumos.

Prezentējot turpmāko skolas attīstības stratēģiju, skolas direktore F. Ģēvele 
atgādināja par lielajiem ieguldījumiem, par audzēkņu sasniegumiem profesiju kon
kursos Latvijā, augsti kvalificētiem, profesionāliem skolotājiem, par potenciālu, kas 
ir kā pamats, lai saņemot Eiropas struktūrfondu līdzekļus attīstītos par modernu 
izglītības centru, ar jaunām programmām, ar jaunām iespējām dažādu līmeņu iz
glītības iegūšanai.

Daiga frīdberga

Lai mūsu ugunskuri ir kā atgādinājums mūsu tautas ne
labvēļiem, ka šī ir mūsu valsts! –  ar tādu devīzi LNK šogad 
aicināja vēlreiz, kā pirms 19 gadiem, pulcēties pie simboliskiem 
barikāžu ugunskuriem, lai apliecinātu, ka neesam pazaudējuši 
domu par savu neatkarīgu un latvisku valsti.

...Mālpils ugunskura dzirksteles vijas augšup pāri bibliotē
kas ieloka kokiem. Ir 2010.gada 20. janvāra vakars. Sanākušie 
sasveicinās un ieņem vietu aplī ap ugunskuru. Tiek cienāti 
ar tēju, desiņām. Viss kā toreiz. Ideja veidot arī savu piemi
ņas ugunskuru radusies Naurim Dombrovskim, kas kopā ar 
draugu Normundu Nagli piedalījušies pasākumā 13. janvārī 
pie barikāžu ugunskura Jēkabpils pusē, Zīlānu pagastā. Tā 
nu tagad saveduši malku, sazvanījuši Mackusu Jāni, lai vāc 
pārējos pie ugunskura te, Mālpilī. Sanākuši daudzi, spriež 
par gandrīz divdesmit gadus veciem notikumiem, atceras cik 
bijušas dažādas izjūtas, arī bailes, it sevišķi otrā dienā, kad 
bijušas apšaudes.

Aleksandrs Lielmežs atceras kā Rīgā braukuši kopā ar tikko 
dibinātās Mālpils televīzijas operatoru Imantu Ārentu, iemūžinot 
tā laika notikumus. Visgrūtāk esot bijis atteikties no cienasta, 
jo cilvēki nesuši ar visu sirdi un dvēseli, stāsta Aivars Millers, 
bijušas arī domas par mājām. Par nākotni tad nedomāja. Gal
venā bija vienotības sajūta. Tagad tas ir citādi, cik nu apziņa, 
ka esi stāvējis klāt vēstures ritenim. Vladislavs Komarovs : 
“Pirmais sauklis – visi uz barikādēm – izskanēja pa radio, tad 
arī agrofirma organizēja barikāžu štābiņu. Tur bija mālpilieši 
Mārtiņš Poišs, Bruno Žukovskis, atbalstīja pats Anspoks, Pod

niece. Faktiski tehnikums tajā laikā bija Tautas frontes līderis. 
Tā jau nākošā rītā tika noorganizēts pirmais autobuss. Bijām 
vieni no pirmajiem Zaķusalā, izvēlējāmies vietu.”

Gatis Zariņš: “Mālpiliešu sarakstus taisīja Spodris Melecis. 
Aizbraucām daudzi, sākumā bija doma organizēt maiņas, bija 
pilni autobusi. Bet beigās jau palika mazāk. Un tad jau bija 
tā, ka atbrauc autobuss, bet maiņas nav, nu ko paliekam veči 
vēl. Līdzi deva ēdamo no tehnikuma ēdnīcas, tad vēl desas 
no ceha. Bet vislabākā sajūta, ka vari iet, kur gribi, un neviens 
tev pa pauri neiedos. Cilvēku daudz visriņķī. Gājām uz pašu 
Zaķusalas viņu galu, kur uzturējām uguni, ja nu lien no laivām 
pa krastu. Citur uz centru negāju, taisīju lāģerus, kurināju 
ugunskurus, brīžam gulējām gāzmaskās, cik apkārt bija lieli 
dūmi no ugunskuriem. Mūsu pusi, fortu, filmēja Juris Podnieks. 
Kurinājām visu ko, jo no uzņēmumiem bija savesti pat finieri. No 
tiem pašiem veči arī taisījām būdiņas. Vienā vietā bija savesti 
tādi kā skali, bet gari. Tad viens cilvēciņš, kas tur sēdēja, bija 
sapinis grozus lielus, mazus, sakāris pilnus krūmus, visiem 
dalīja. Viens no mūsējiem – Agris, arī no klūgām bija uzpinis, 
ko paņēma līdz piemiņai. Pēdējā dienā gan visu metām ārā, 
jo steidzami lika aizvākties, kaut kas brieda nopietns. To nakti 
nosēdējām autobusos.”

Vēl skan dziesma, latviešu, stipriem vārdiem. Vēl riņķī tiek 
laista apskatīties barikāžu piemiņas zīme, vēl kopīgs foto...ar 
sarkanbaltsarkano karogu. Kā toreiz – laikā, kad bija jāizvēlas, 
kurā pusē tu esi.

Daiga frīdberga

ziņas

Barikāžu laiku atceroties

Uzņēmējs modris Dinka



� 2010/1Novada domes lēmumi

Izskatīja 36 jautājumus
1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu.
2. Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Pīpe

ņu iela”.
3. Par zemes nomas līguma anulēšanu.
4. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
5. Pirkuma līgumu izskatīšana.
6. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsa

vināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
8. Par adreses piešķiršanu.
9. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūr

augu audzēšanai Mālpils novadā.
10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulē

šanu.
11. Par Saistošo noteikumu Nr.9 “Par maznod

rošinātas personas (ģimenes) statusa no
teikšanu Mālpils novadā” apstiprināšanu.

12. Par Saistošo noteikumu Nr.11 “Par 
15.04.2009. Saistošo noteikumu Nr.6 “Par 
Mālpils pagasta pašvaldības pabalstiem, 
neizvērtējot personas (ģimenes) ienāku
mus” atcelšanu.” apstiprināšanu.

13. Par Sidgundas pamatskolas nolikuma ap
stiprināšanu.

14. Par 19.08.2009. novada domes sēdes lēmu
ma Nr.4/22 atcelšanu.

15. Par Mālpils Profesionālo vidusskolu.
16. Par grozījumiem Mālpils Profesionālās vi

dusskolas nolikumā.
17. Par grozījumiem Mālpils internātpamatsko

las nolikumā.
18. Par atlaižu piemērošanu sporta kompleksā 

skolēnu Ziemassvētku brīvdienās.
19. Par izmaiņām sporta kompleksa pakalpoju

mu tarifos.
20. Par sporta kompleksa pakalpojumu izman

tošanu biedrības “Mālpils sporta klubs” 
biedriem.

21. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Maksimālā 
maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas 
pārvadājumiem ar vieglo taksometru” ap
stiprināšanu.

22. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Mālpils 
novada domes budžetu 2009. gadam”“ 
apstiprināšanu.

23. Par privatizācijas komisijas locekļu samaksu.
24. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu.

25. Par vienotās darba samaksas sistēmas 
piemērošanu Mālpils novadā.

26. Par izdevumu atlīdzību deputātiem realizē
jot savas pilnvaras.

27. Par finansiālu atbalstu grāmatas izdo
šanā.

28. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
29. Par telpu nomas maksas samazināšanu 

ģimenes ārstu praksei.
30. Par administratīvās komisijas priekšsēdētā

ja iecelšanu.
31. Par SIA “Laiko” un SIA “Laiko Trade” darbī

bu.
32. Par līguma slēgšanu ar Valsts policijas Rī

gas reģiona pārvaldi.
33. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada do

mes priekšsēdētājam.
34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināša

nu.
35. Par iestāšanos Latvijas Pašvaldību darba 

devēju asociācijā.
36. Par aizdevumu pamatsummas atmaksas 

termiņa izmaiņu.
· Izskatot jautājumu par pašvaldības nekus

tamo īpašumu atsavināšanu, dome nolēma 
atsavināt nekustamo īpašumu “Upeslīči” 
pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli.

· Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.10 
“Par maznodrošinātas personas (ģimenes) 
statusa noteikšanu Mālpils novadā”.

· Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.11 “Par 
15.04.2009. Saistošo noteikumu Nr.6 “Par 
Mālpils pagasta pašvaldības pabalstiem, 
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” 
atcelšanu.”

· Pamatojoties uz 08.12.2009. Ministru Kabine
ta rīkojumu Nr.825 “Par Vangažu arodskolas 
likvidāciju”, nolēma atcelt 19.08.2009. nova
da domes sēdes Nr.4 lēmumu Nr.22 “Par 
Vangažu arodskolas pārņemšanu un pievie
nošanu Mālpils profesionālajai vidusskolai”

· Izskatot jautājumu par Mālpils Profesionālo 
vidusskolu, nolēma:
1. Uzdot profesionālās vidusskolas vadībai:
1.1. Sagatavojot Profesionālās vidusskolas 

izdevumu tāmi 2010. gadam ievērot 
visstingrākos taupības pasākumus, 
pārkārtojot integrētās skolas izdevumu 
struktūru.

1.2. Izsūtīt vēstules visām pašvaldībām, 

no kurām ir audzēkņi ar pamatojumu 
un lūgumu slēgt līgumu, lai apmaksātu 
uzturēšanas izdevumus par vidējās arod
izglītības iegūšanu Mālpils profesionālajā 
vidusskolā.

1.3. Sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona 
arodskolām, izstrādāt skolas attīstības 
stratēģiju.

2. Uzdot izpildinstitūcijai un domes vadībai 
turpināt sarunas ar Izglītības un Zinātnes 
ministriju un Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministriju, lai atrisinātu 
Mālpils profesionālās vidusskolas uztu
rēšanas izdevumu finansēšanu.

· Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.9 “Mak
simālā maksa (tarifi) par pasažieru un bagā
žas pārvadājumiem ar vieglo taksometru”.

· Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr.10 “Gro
zījumi saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Māl
pils novada domes budžetu 2009.gadam””

· Apstiprināja SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas organizācijas” sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksu 6.71Ls/
m3 no 2010. gada 1.februāra. Izmaiņas mak
sā ir nepieciešamas saskaņā ar pieņemta
jiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa 
likumā.

· Izskatot jautājumu par SIA “Laiko” un SIA 
“Laiko Trade” darbību, nolēma:
1. Ieteikt A/S Swedbank un SIA “Laiko”, SIA 

“Laiko Trade” atrast kompromisu, lai pēc 
iespējas ātrāk atjaunotu ražošanu Mālpilī.

2. Lūgt Ekonomikas ministriju veicināt kon
flikta atrisināšanu starp A/S Swedbank 
un SIA “Laiko”, SIA “Laiko Trade” un 
izskatīt valsts iespējas palīdzēt atjaunot 
darbību uzņēmumā, kas pamata produk
ciju eksportē.

· Izskatot jautājumu par aizdevumu pamat
summas atmaksas termiņa izmaiņu, nolēma 
lūgt Valsts Kasei atlikt 2010. un 2011.gada 
aizdevuma pamatsummas atmaksu Mālpils 
novada infrastruktūras sakārtošanai saņem
tajiem aizdevumiem, pagarinot atmaksas 
termiņu par diviem gadiem.

Pilnu novada domes 16.12.2009. sēdes Nr.10 lē
mumu atklāstu skatīt mājas lapā www.malpils.lv 
sadaļā Novada domes dokumenti.

mĀLPiLs novaDa DomEs 16.12.2009. sĒDE nr.10

mĀLPiLs novaDa DomEs sĒŽU GrafiKs  
2010. gada fEBrUĀrim

sēdes nosaukums Datums, laiks telpas nr. sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 17.februārī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA  STRAUSA
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 18.februārī pl.16.00    Mazajā sēžu zālē LEONTINA  AMERIKA
Finanšu komitejas sēde 18.februārī pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
DomEs  sĒDE 24.februārī pl.15.00 mazajā sēžu zālē aLEKsanDrs LiELmEŽs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8

“maksimālā maksa (tarifi) par pasažieru un  
bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru”

izdoti saskaņā ar Latvijas Republikaslikuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 16.punktu un

Latvijas Republikas Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu
1. Noteikt maksimālo maksu par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem Mālpils no

vada administratīvajā teritorijā šādā apmērā:
1.1. iekāpšana – 1, LVL, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis;
1.2. braukšana 0,30 LVL par vienu kilometru, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis;
1.3. stāvēšana (gaidīšana) 3, LVL par vienu stundu, tai skaitā pievienotās vērtības 

nodoklis.
2. Saistošie noteikumi publicējami Latvijas Republikas likumā “Par pašvaldībām” 

noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laik
rakstā “Mālpils Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
Apstiprināti ar Mālpils novada domes

2009.gada 16.decembra lēmumu Nr. 10/12

Par 15.04.2009. saistošo noteikumu 
nr.6 “Par mālpils pagasta pašvaldī

bas pabalstiem, neizvērtējot personas  
(ģimenes) ienākumus” atcelšanu

Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma” 35.panta trešo daļu

Atcelt Mālpils pagasta padomes 15.04.2009. Saistošos 
noteikumus Nr.6 “Par Mālpils pagasta pašvaldības pabalst
iem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus”.

Domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs
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i visPĀrīGiE notEiKUmi
1. Šie Noteikumi nosaka ienākumu un mate

riālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot 
persona (ģimene) (turpmāk – persona) 
Mālpils novadā tiek atzīta par maznodroši
nātu, un šī līmeņa noteikšanas kārtību.

2. Personas ienākumu un materiālā stāvokļa 
novērtēšanu atbilstoši šajos noteikumos 
apstiprinātajam līmenim veic un lēmumu 
par personas atbilstību maznodrošinātas 
personas statusam pieņem Mālpils novada 
pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais 
dienests” (turpmāk – Aģentūra).

ii KritĒriJi PErsonas atZīŠa
nai Par maZnoDroŠinĀtU
3. Kritēriji un ienākumu un materiālā stāvokļa 

līmenis, lai personu atzītu par maznodroši
nātu, ir:
3.1. tās ienākumi uz vienu ģimenes locekli 

mēnesī nepārsniedz
3.1.1. dzīvesvietā deklarētam vienam, 

atsevišķi dzīvojošam vecuma vai inva
liditātes pensijas saņēmējam, kuram 
nav palīdzētspējīgu taisnās līnijas 
radinieku – valstī noteikto minimālo 
darba algu;

3.1.2. pārējām ģimenēm (personām) – 70% 
(septiņdesmit procentus) no valstī no
teiktās minimālās darba algas, un

3.2. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi 
kredītiestādēs;

3.3. tai nepieder vērtspapīri (izņemot 
privatizācijas un kompensācijas serti
fikātus);

3.4. tai nav parādsaistību;
3.5. tai nav īpašums, kuru var izmantot 

ienākumu gūšanai;
3.6. tā nav noslēgusi uzturlīgumu;
3.7. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldī

bas apgādībā;
3.8. tā nav izsniegusi aizdevumus;
3.9. attiecībā uz visiem apgādniekiem ir spē

kā minētie nosacījumi: apgādniekam nav 
citu ienākumu, izņemot valsts pabalstus 
un pensijas, un ja apgādnieka ienākumi 
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 
valstī noteikto minimālās darba algas 
apmēru uz katru ģimenes locekli.

iii iEnĀKUmU Un matEriĀLĀ 
stĀvoKĻa novĒrtĒŠana
4. Lai pieprasītu ienākumu un materiālā stā

vokļa novērtēšanu, persona (iesniedzējs 
vai prasītājs) Aģentūrā iesniedz uz noteikta 
parauga veidlapas aizpildītu rakstveida ie
sniegumu un Iztikas līdzekļu deklarāciju. 
Persona ir atbildīga par Iztikas līdzekļu 
deklarācijā norādīto ziņu patiesīgumu, ko 
apliecina ar parakstu un apliecinošiem do
kumentiem.

5. Aģentūra novērtē personas ienākumus 
un materiālo stāvokli, atbilstoši Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumu 
prasībām.

6. Aģentūra pārbauda Iztikas līdzekļu deklarā
cijā sniegtās ziņas, izmantojot apliecinošus 
dokumentus, novērtējot personas dzīves 

apstākļus un pieprasot ziņas no valsts un 
pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridis
kām un fiziskām personām.

7. Ja persona pēdējo trīs mēnešu laikā ir 
Mālpils novada pašvaldības sociālās palī
dzības saņēmējs, novērtēšanas procesā 
pēc iespējas izmanto ziņas, kuras piepra
sītājs par savu materiālo stāvokli ir sniedzis 
sociālās palīdzības organizatoram. Ja no
vērtēšanai ir nepieciešamas ziņas, kuras 
persona nav sniegusi sociālās palīdzības 
saņemšanai, tās pieprasa papildus.

8. Lēmumu par personas (ģimenes) atbilstī
bu maznodrošinātas personas statusam 
Aģentūra pieņem 10 darba dienu laikā pēc 
iesnieguma un visu statusa noteikšanai ap
liecinošo dokumentu saņemšanas dienas. 
Datums par maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusa piešķiršanu tiek uzrādīts 
no iesnieguma saņemšanas dienas.

iv maZnoDroŠinĀtas  
PErsonas (ĢimEnEs)  
statUsa PiEŠĶirŠana
9. Maznodrošinātas personas (ģimenes) sta

tuss tiek piešķirts:
9.1. uz trim mēnešiem, ja kaut viens no 

pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir 
darbspējīgs;

9.2. uz sešiem mēnešiem, ja neviens no 
ģimenes pilngadīgajiem ģimenes locek
ļiem nav darbspējīgs.

10. Aģentūra izsniedz izziņu par atbilstību 
maznodrošinātas personas (ģimenes) sta
tusam saskaņā ar pielikumu Nr.1.

11. Maznodrošinātas personas (ģimenes) 
statusu var piešķirt atkārtoti, vēlreiz veicot 
šo noteikumu III daļā minētās darbības.

Domes priekšsēdētājs a. Lielmežs 

Novada domes lēmumi

Pielikums nr. 1
Pie saistošajiem noteikumiem Nr. 9  

“Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Mālpils novadā”

iZZiŅa
mālpils novadā, mālpilī 

par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes)  
statusam

___. ___. 200__.

Nr. ___

Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” apliecina, ka 
ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras dzīvesvieta ir Mālpils novadā,  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,
(adrese)

un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:
– _______________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

– _______________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

– _______________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

– _______________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

– _______________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

– _______________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss atbilstoši Mālpils novada 
domes 2009.gada 16.decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par maznodroši

nātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Mālpils novadā”.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss piešķirts uz laiku no  
____. ____. 200___. līdz ____.____.200___.

P/a “Mālpils sociālais dienests” direktore    ________________      O. Volosatova  .
(Paraksts)                                                                       .

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
Apstiprināti ar Mālpils novada domes

2009.gada 16.decembra lēmumu Nr. 10/11

Par maZnoDroŠinĀtas PErsonas (ĢimEnEs) statUsa  
notEiKŠanU mĀLPiLs novaDĀ

Izdoti saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu



6 2010/1

Decembra nogalē Latvijas pasts 
izsludināja zīmējumu konkursu, kurā 
sākumskolas skolēni varēja zīmēt sa
vu pastkartīti Ziemassvētku vecītim, 
attēlojot savus labos darbus. Mālpils 
vidusskolas 1.b klases (audzinātāja Mai
rita Grīnberga) un 4.klases (audzinātāja 

Svetlana Čelnova) skolēni nosūtīja 36 
skaistas pastkartes, kurās parādīja, kā 
palīdzējuši vecākiem, kopuši dārzus, 
kārtojuši māju, palīdzējuši dzīvnieciņiem 
un labi mācījušies.

No gandrīz desmit tūkstošiem past
karšu Ziemassvētku vecītis izvēlējies 

300 brīnišķīgākos zīmējumus. To starpā 
arī mūsu skolnieces Agneses Griķes(1.
b.kl.), Beātes Radziņas (4.kl.) un Diānas 
Elsiņas (3.b) zīmējumus. Uzvarētāji saņē
ma garšīgus vitamīnus, lai būtu veseli un 
dzīvespriecīgi.

Mālpils vidusskolas 8.a klases 
skolniece ieva Lapiņa starptautiska
jā informācijas tehnoloģiju konkursā 
“BEBR@S 09./10.” Savā vecuma grupā ie
guva 1.vietu republikā. Uzvarētāji saņēma 
konkursa sponsoru – Latvijas Universitā
tes Matemātikas un informātikas institūta 
Microsoft Latvia sarūpētās balvas.

Konkursā ar interneta palīdzību 
tiek pārbaudītas skolēnu zināšanas 
un prasmes darbā ar datoru un popu
lārākajām lietojumprogrammām, kā 
arī pamatzināšanas programmēšanas 
pamatos.

Uzdevumi vairāk līdzinās testu jautāju
miem, kur nepieciešamas zināšanas par 

datoriem, jāmāk loģiski domāt, jāzina kā 
uzvesties virtuālajā telpā.

Konkurss ir starptautisks, bet vērtē
šana notiek katrā valstī atsevišķi. Mālpils 
vidusskolu šogad konkursā pārstāvēja 
60 skolēni. Skolēnus konkursam sagata
voja pedagogi: Gunta Bahmane, Jānis 
Vaivars un Solvita Lapiņa.

mālpils vidusskolas lapa

1.vieta starptautiskajā iKt konkursā  
“Bebr@s 09./10.”

Baltās pastkartes Ziemassvētku vecītim

Latvijas skolās 1935. gadā tika 
iedibināta akcija «Draudzīgais aicinā
jums». Tās laikā katrs var atcerēties savu 
kādreizējo skolu un dāvināt grāmatas, 
mākslas priekšmetus, ziedot līdzekļus 
skolu fondiem.«Draudzīgo aicinājumu» 
uzsācis bijušais Valsts prezidents 
Kārlis Ulmanis, kurš savā vārdadienā 
uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas 
un lūdzis, lai arī citi atceras savas 
skolas. Kopš 1994. gadā šī tradīcija ir 
atjaunota.«Draudzīgais aicinājums» ir 
nacionāla ideja, un nez vai ir vēl kāda 

tauta, kas var lepoties ar ko līdzīgu.
Aicinām atbalstīt Kārļa Ulmaņa “Drau

dzīgo aicinājumu” dāvināt skolas bibliotē
kai grāmatas. Zēnu mājturības stundām 
un skolas saimniecībai noderētu – zāles 
pļāvējs, sniega lāpstas, urbjmašīnas, 
dārzniecības šķēres, dažādi instrumen
ti(vīles, skrūvspīles, zāģi, skrūvgrieži, 
āmuri u.c.), naglas, skrūves utt. Meiteņu 
mājturības stundām nepieciešamas – dzi
jas, pogas, lentītes, audumu atgriezumi, 
krellītes, sveces, materiāli floristikai utt. 
Mācību procesam noderētu arī dažādi 

krāsaini papīri, krāsas (guašas, akvare
ļa u.c.)

Aicinām atbalstīt MAKULATŪRAS UN 
PET PUDEĻU vākšanas akciju. Par katru 
tonnu papīra un m3 pudeļu skola saņems 
5 kg biroja papīra, kas tiks izmantots mā
cību procesam.

Pavasarī priecāsimies par vasaras 
puķu stādiem.

Sīkāka informācija pa tel. 67925340, 
28689674.

Paldies tiem, kuri mūs atbalstīja 
2009.gadā!

mālpils vidusskolas kolektīvs
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Aizvadītā gada decembrī noritēja kārtējā Comenius program
mas projekta “Ar Ansīti un Grietiņu cauri Eiropai” dalībvalstu 
sadarbības partneru sanāksme. Šoreiz tā notika Francijas dien
vidaustrumos, netālu no Itālijas robežas, nelielā pilsētā Gapā. 
Sanāksmē piedalījās Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktors 
Juris Vītums un viņa vietniece Diāna Ulase.

Triju dienu garumā bija saplānota ļoti informācijas bagāta un 
piesātināta programma. Katra diena no rīta līdz pusdienlaikam 
tika pavadīta vietējā skolā, kur sadarbības partneri atskaitījās par 
paveiktiem darbiem un pārrunāja projekta gaitu. Franču skolas pār
stāvji prezentēja savas valsts izglītības sistēmu. Savukārt, pēcpus
dienas tika veltītas pilsētas apskatei un muzeju apmeklējumiem, 
kuru ietvaros bija arī pieņemšana pie pilsētas mēra. Pēdējā vakarā 

mums bija iespēja noskatīties ļoti jauku bērnu koncertuzvedumu. 
Tajā bērni dziedāja dažādu valstu tautasdziesmas, tajā skaitā arī 
latviešu tautasdziesmu “Kur tu teci, gailīti mans? “, dejoja turku, 
grieķu, poļu un citu tautu tradicionālās dejas. Un vēl, tika demons
trēts Š. Pero pasakas “Sarkangalvīte” teatrālais uzvedums.

No 8. līdz 12. februārim visi projekta dalībvalstu pārstāvji vie
sosies Lietuvā un pie mums. Šajā sakarā Mālpils kultūras nama 
izstāžu zālē un arī mūzikas un mākslas skolas telpās no 24. janvāra 
līdz 12. februārim varēs aplūkot bērnu projekta darbu izstādi. Sa
vukārt, 11. februārī plkst. 18.00 deju zālē notiks koncerts.

Visi tiek mīļi aicināti uz mūsu skolas rīkotājiem pasākumiem!
Mālpils mūzikas un mākslas skolas 

direktora vietniece Diāna Ulase

– šādi varētu raksturot 16.janvārī Lielvārdē notikušo pasākumu, 
kurā tikās Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche Heide
maatschappij (KNHM) projektu dalībnieki no visas Latvijas.

Mālpils novads šajā pasākumā bija pārstāvēts viskuplāk, jo 
līdztekus konkursa uzvarētājiem – projekta “Mālpils kapsētas ve
cās kapličas tehniskā stāvokļa uzlabošana” darba grupai tajā bija 
aicinātas piedalīties arī Sidgundas ansambļa dāmas.

Piedaloties KNHM projektu konkursā, viņas ir ieguvušas jau
nus tērpus un iedvesmu turpmākai darbībai, un viņu uzstāšanās 
Lielvārdē raisīja skaļus klausītāju aplausus.

Tika apbalvoti arī katrā novadā uzvarējušie projekti. Jura Liel
meža un Esmeraldas Tāles vadītā projekta darba grupa, tāpat kā 
pārējo novadu uzvarētāji, saņēma balvu 500 eiro apmērā, kas ir 
gan atzinība par padarīto, gan rosinājums turpmākajiem darbiem. 
Sveicam uzvarētājus!

2009.gadā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” bija 
iesaistījušies 13 Latvijas novadu iedzīvotāji, kas vēlējās veidot kva
litatīvāku un skaistāku dzīves vidi, radīt jaunas atpūtas iespējas, 
saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu. Klausoties viņu stāstījumos 
par paveikto, varējām gūt jaunas idejas 2010.gada projektu konkur
sam. KNHM fonda programma turpinās trīs gadus, un arī šogad 
Mālpils novada iedzīvotāji varēs pieteikt savus projektus.

Saskaņā ar fonda noteikumiem, otrajā programmas gadā 
KNHM fonda finansējums katram projektam ir 600 eiro, un darba 
grupām, iesniedzot projektus, ir jāapliecina līdzfinansējuma iespē
jas, jo projekta kopsummai ir jābūt 1000 eiro.

Tāpat kā pagājušajā gadā, tiek plānots informatīvais pasākums 
visiem interesentiem, kas vēlētos iegūt finansējumu savām idejām. 
Tas notiks februāra otrajā pusē, precīzs datums un laiks tiks izziņots 
Mālpils novada domes mājas lapā www.malpils.lv. Pasākuma laiku 
un arī atbildes uz citiem ar šo konkursu saistītajiem jautājumiem 
varēsiet uzzināt, piezvanot pa tālr. 26836192 vai 67970893.

Mālpils novada domes 311.kabinetā varat iepazīties ar visu 
šogad Latvijā realizēto projektu kopsavilkumu un konsultēties par 
savu ideju realizācijas iespējām.

Projekti būs jāiesniedz līdz 30.martam, tātad vēl ir pietiekami 
daudz laika, lai apzinātu idejas, atrastu domubiedru grupu un 
sagatavotu projekta pieteikumu.

Līvija mukāne

projekti

sidgundas ansamblis uzstājas Lielvārdē.

mālpilieši kopā ar nīderlandes vēstniecības un KnHm fonda vadību. apbalvo šīgada labāko projektu.

PriEKs Un GanDarīJUms –

Comenius projekta koris ”Kur tu teci, gailīti mans?” atskaņojums

ansītis un Grietiņa ieceļo francijā!
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Ir auksta janvāra sestdiena, kad mēro
ju ceļu līdz Skulmju mājām. Saule spīguļo 
pāri lielajiem ozoliem Mergupes krastā, 
lauks nopūsts gluds it kā Ziemas māte 
būtu uzklājusi balto goda galdautu. Saim
niece Ināra Skulme pieteikusi, lai droši 
braucot vien pa celiņu iekšā, tas izšķūrēts 
labu labais. Tā arī daru. Tomēr beigās 
izlemju atstāt auto kalna galiņā, lai būtu 
izdevība paieties kājām līdz pagalmam, 
aiz kura paveras skats uz gravu, kas 
meža zvēru piepēdota krustu krustiem, 
taku takām. Celiņš līdz mājai noslaucīts, 
skurstenis kūp. Viss kluss. Mierīgs. Ir jau
ki ieraudzīt šo vietu atkal citā gadalaikā. 
Ināra jau mani gaidījusi, piedāvā izvēlēties 
tēju. Uzreiz piekrītu kaltēto ābolu miziņu 
vilinājumam, kas atsauc atmiņā bērnību. 
Tā nu sēžam pie virtuves galda un, apkārt 
virmojot vasaras smaržai, mēģinām atrast 
taciņu, pa kuru staigā atmiņas.

Tās pirmās aizripo uz bērnības vietām. 
Jēkabpils pusi, tad Zemgali...

ināra skulme – Dzīvojām Zemgalē, 
kur tāds liels līdzenums, varbūt tāpēc man 
patīk, lai būtu tāds plašums. Bērnības 
iespaidi ir tie pirmie un noteicošie. Mani 
vecāki, lai izvairītos no represijām, 1944.
gadā zaudēja pašu celto māju un visu, 
visu. Un tomēr viņi man nodrošināja laimī
gu bērnību. Par to esmu viņiem pateicīga. 
Mājās valdīja miers, saskaņa. Bija pēckara 
gadi, Staļina laiks, naudas bija ļoti maz, 
un tomēr vecāki prata tā saimniekot, ka 
mums bija viss nepieciešamais.

Valda Zālīša pamatskola bija mana 
pirmā Skola, skola ar lielo burtu – ērtas 
telpas, vēl pirmās brīvvalsts gaisotne, 
stingras, laipnas skolotājas. Kā šodien 
atceros visus mūsu klases bērnus. Viena 
mana klases biedrene no 1947.gada, to
reiz mana labākā draudzene, šovasar bija 
atbraukusi kopā ar ādažnieku ekskursiju 
uz manu māju. Nebūtu pazinusi. Acis gan 
tās pašas kā toreiz.

No 3. līdz 11.klasei mācījos Ogres 
1.vidusskolā. Vēl tagad sazvanāmies ar 
dažām klases biedrenēm un vienu mīļu 
skolotāju. Man patika mācīties. Patlaban 
sēžam pie tā paša galda, kur es visus sko
las gadus gatavoju stundas.

Kad mācījos Medicīnas institūtā, 
sākumā dzīvoju mākslinieku Martas un 
Oto Skulmes dzīvoklī. Mākslinieki bija tik 
laipni, smalkjūtīgi pret mani, kā pateicībā 
viņiem šis muzejs. Vēlāk mākslinieki pār

cēlās uz Mežaparku, radās komunālais 
dzīvoklis. Viens no jaunajiem iemītniekiem 
bija aktieris Valentīns Skulme. Izrādījās, ka 
mums ir kopīgas intereses. Valentīns bija 
daudz lasījis (arī vācu un krievu valodā), 
prata izskaidrot daudzas lietas, piemēram, 
kā radies vārds orientēties(orients – aus
trumi, musulmaņi lūdzoties pagriežas uz 
austrumiem). Un tā par daudz ko. Es varē
ju klausīties un klausīties. Viņš mēdza arī 
taisīt jokus, daudz smējāmies. No tā laika 
palikām kopā 25 gadus līdz Valentīna nā
vei 1989.gadā.

Mālpilī esmu kopš 1962.gada augusta. 
Tad mani vecāki no Ogres atbrauca šurp, 
uz šo māju.

– Kāda tad bija dakteres sūrā ikdie
na? vai daudzi cilvēki slimoja?

i. skulme – Vienīgais labums bija, 
ka varēju apbraukāt visu Mālpili, jo bija 
mājas vizītes, katru dienu kādam kaut ko 
vajadzēja. Kolhozs deva mašīnu. Esmu bi
jusi praktiski visās mājās, pazinu cilvēkus, 
tas bija ļoti interesanti. Mālpils slimnīcā 
strādāju no 1964.gada līdz 1990.gadam. 
Ilgus gadus bijām divas vien ar dakteri Bir
ģeli. Tad bija bērnu ārste Maiga Kalviša, 
kas aprecējās ar skolotāju Balodi. Tad vēl 
strādāja daktere Valda Maršava, vēlākos 
laikos arī Zīriņa un pašās beigās Bēvalde. 
Ambulancē cilvēku vienmēr bija pilns. Ne
zinu kāpēc tagad tur ir tik tukšs un kluss. 
Mums tā nebija.

Cik daudz dakteres amats bijis nozī
mīgs Jūsu dzīvē? vai dzīvē ir sasniegts, 
tas ko gribējās bērnībā?

i. skulme – Bērnībā es gribēju būt mu
zejā par uzraudzi. Un tagad es to dabūju... 
bet no dakteres darba – gandarījums, ka 
izdodas palīdzēt.

– vai memoriālās mājas izveide ir 
bijusi, kā dvēseles piepildījums?

i. skulme – Jā, katrā ziņā. 1979. gadā, 
ciemojoties pie paziņām Lietuvā, nokļuvu 
pie kāda cilvēka, kurš bija iekārtojis memo

riālo istabu savam 
sievastēvam – Lie
tuvas brīvvalsts lai
ka mežkopim. Mājā 
pārbraukusi stāstīju 
par to Valentīnam. 
Radās doma, ka arī 
mēs tā varam. Valentīns bija nopelnījis 
naudu firmās “Vella kalpi” un “Melnā 
vēža spīles”. Tad sākām, un 1982. gada 
8.augustā, Oto Skulmes dzimšanas dienā, 
atklājām memoriālo istabu. Marta un Oto 
Skulmes tad jau bija Aizsaulē.

Visas pūles atmaksājās, jo mēs iepa
zināmies ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kuri 
brauca pie mums. Jāni Stradiņu Mālpils 
ieinteresēja, jo šeit bija dzīvojis viņa skolo
tājs, ķīmiķis Augusts Ķešāns. Otra Stradiņa 
skolotāja, Martas Skulmes māsīca Lidija 
Liepiņa kādreiz viesojusies Ģērķēnos un 
teikusi Stradiņam, ka Mālpils ir viena no 
skaistākajām vietām Latvijā.

Profesors Ilmārs Lazovskis arī viesojās 
pie mums vairākkārt. Mālpils proģimnāzijā 
bija strādājis valodnieks Augusts Ģiezēns, 
kurš pēckara gados Rīgas 1.vidusskolā 
mācīja Ilmāram Lazovskim latīņu valodu.

Bija vēl kāds piedzīvojums, tieši Brež
ņeva bēru dienā. Es rosījos virtuvē, kad 
ienāca – Zigmunds Skujiņš, mans mīļākais 
rakstnieks. Viņš teica: “Šodien laikam mu
zejs slēgts!(Jo Brežņeva bēres).”

Es teicu: “Jums atvērts jebkurā dien
nakts laikā.” Iepazinos ar Skujiņa kun
dzi, meitu Ingu un znotu, tēlnieku Juri 
Zihmani.

Neliela atkāpe. Reiz Valentīns konver
sācijas vārdnīcā bija izlasījis, ka mācītājs 
Ageluts kalpojis arī Mālpils draudzē. Mēs 
abi ar dēlu Ati Mālpils kapos atradām 
Ageluta krustu. Bet mēs ievērojām arī 
ļoti skaistus melna granīta pieminekļus, 
nekoptus, apsūnojušus. Tad mēs sākām 
mazgāt. Kapu pārzine Avenu māte varēja 
daudz pastāstīt par aizgājējiem.

Tajā laikā lasījām Zigmunda Skujiņa ro
mānu, kur bija minēts Vidzemes kalendāra 
sastādītājs Ageluts. Aizrakstīju Skujiņam, 
ka Ageluts guļ mūsu kapos. Skujiņa ģime
ne atbrauca, apskatīja Ageluta krustu un 
pieminekļus, kurus bijām nomazgājuši. 
Skujiņs teica: “Mums arī ir viens pieminek
lis, ko vajadzētu nomazgāt – Jura Neinena 
krust Umurgas kapos.”

Ņēmām instrumentus un braucām 
Skujiņiem līdzi. Uzzinājām, ka Neinens 
Dikļos sarīkojis pirmos latviešu Dziesmu 
svētkus. Ka viņš ir pirmais latviešu prozas 
rakstnieks. Izlasīju viņa stāstus “Bāris” un 
“Pašu audzināts”. It kā būtu šodien rakstīti. 
Kaut gan Nainens miris 1868.gadā.

Izcilus cilvēkus esmu iepazinusi Mālpi
lī. Tur, kur tagad ir Mālpils muiža, padomju 
gados atradās Latvijas zemkopības un 
meliorācijas muzejs, vienīgais visā Pa
domju Savienībā. To bija radījis viens cil
vēks – tehnikuma skolotājs Jānis Mednis. 
Padomju laikā katru pavasari bija Mākslas 

laiku lokos

ināra skulme
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dienas. Kā tautas 
svētki. 1979.gada 
pavasarī tās sākās 
arī Mālpils muzejā. 
Man atļāva izvēlē
ties māksliniekus un 
viņu darbus. Tie bija 
skaisti pavasari. Bija 
Līvijas Endzelīnas, 

Līgas Purmales, Miervalža Poļa, Džem
mas Skulmes, Maijas Tabakas izstādes. 
Muzeja dvēsele bija Medņa kundze Marta. 
Muzejā strādāja ļoti gudrs cilvēks Ludvigs 
Lazdiņš, diplomēts mežkopis. Viņš varēja 
nosaukt katru Latvijas augu, arī latīņu va
lodā. Ja mums mājās bija kāds neskaidrs 
jautājums, mēs teicām: “Jāprasa Lazdiņa 
kungam.”

Tagad šeit iegriežas Latvijas apce

ļotāju ekskursijas. Gadās apmeklētāji, 
kas izjūt šīs vietas burvību, tie aizbrauc 
aplaimoti. Tādēļ vien ir vērts pūlēties un 
uzturēt kārtībā šo māju un apkārtni, cik tālu 
sniedzas skats no gravas malas.

– vai šajos laikos sekojat līdzi notie
košajam valstī, politikā?

i. skulme – Saku, ka valstī nav saim
nieka. Vajag panākt, lai cilvēki var lepo
ties ar savu valsti. Es domāju, ka visām 
ikdienišķām lietām, kā pulkstenis, trauki, 
apģērbs un apavi, tam visam būtu jābūt 
pašu ražotam. Glītam, kvalitatīvam un 
izturīgam.

– Kāda ir jūsu ikdiena? ar ko nodar
bojaties?

i. skulme – Man ir pasūtījumi, adu 
zeķes. Kamēr sanes malku, ūdeni, notīra 
sniegu, diena galā. Tad es lasu grāmatas 

no bibliotēkas, Tagad jaunās nav, tad 
vecos, labos romānus lasu. Risinu krust
vārdu mīklas. Tā ir pilnīgi vesela pasaule. 
Nevarēja ienākt prāta, ka tādas lietas ir. 
Ļoti interesanti! Atbildes meklēju grāmatā, 
speciāli krustvārdu mīklu minētājiem, kar
tēs, atlantā. Interesanti salīdzināt, kad ir at
bildes. Televīzijā tukšās runas neklausos, 
bet raidījumus – “Klēti”, “Dabas grāmatu”, 
“Zini vai mini”, tos gan, arī “Ugunsgrēku”. 
Bija tāds raidījums “Vai esi gudrāks par 
piektklasnieku?”, tad izlasīju joku par to 
kāpēc mums valstī tā neiet. Tieši tāpēc, 
ja jau pat vienā raidījumā augstskolu rek
tori krita cauri.

Sarunas noslēgumā Ināra Skulme no
teikti grib pateikt paldies – Man palīdz labi 
kaimiņi no Lazdu mājām – Alberts Rāvējs 
un Gunārs Ragozins ar suni Arčiju. Viņi 
nopļauj un savāc zāli, nozāģē liekos krū
mus. Jānis Osītis no Ģērķēniem izšķūrē 
ceļu. Ļoti daudz palīdz laipnais jauneklis 
Andris Birčs.

Turpināšu tāpat darboties. Vissliktākais, 
kas var būt, jau ir noticis – tas bija 2007.
gadā, kad aizgāja bojā mans dēls. Šajā 
mājā ir dzīvojuši tikai labi cilvēki, ar labām 
domām, laikam tādēļ te tik labi jūtos.

Gribētos domāt, ka tā var teikt ne 
viens vien, kas ciemojies Skulmēs. Kad 
lasīsiet šo rakstu, būs pašas janvāra 
beigas. Laiks, kad pirms 70 gadiem dzi
musi Ināras kundze. Lai daudz spēka un 
laba veselība! Lai varam laiku pa laikam 
iegriezties Skulmju mājās, kur goda vietā 
vienmēr būs atmiņas par seno dzimtu.

Daiga frīdberga

laiku lokos

mālpils eņģeļi
Eņģeļi var būt tikpat reāli kā
krāsainā varavīksne pēc lietus debesīs,
kā maigs pieskāriens paguruma brīdī...
Ir sācies 2010. gads. Ziemassvētku laikā daudzi mūsu valsts 

iedzīvotāji iesaistījās akcijā “Eņģeļi pār Latviju”. Bez īpašas 
akcijas, bet eņģeļi nolaidās arī pār Mālpili. Dāvināšanas laiks 
manī radīja pārliecību, ka mūsu novadā mīt daudz eņģeļu, kuri 
neredzami, brīvprātīgi un ar prieku sagatavo un dāvina bērniem 
un ģimenēm svētku noskaņas un ticību brīnumam. Domas, 
konkrētas rūpes un vēlme palīdzēt vismazākajiem, pret krīzi 

visneaizsargātākajiem novada iedzīvotājiem, liecina par patiesā 
cilvēcīguma spēku mūsos. Paldies Jums par to. Mālpils novada 
aģentūra “Mālpils sociālais dienests” pateicās SIA “Virši” admi
nistrācijai, SIA “Klabažas” saimniekam, Mālpils katoļi draudzes 
cilvēkiem, un personīgi Inesei Kaupužai, Jurim Jonaitim, Anitai 
Zaķītei, Elitai Miezei, Esmeraldai Tālei par atsaucību, sirds gais
mu un gatavību dalīties ar līdzcilvēkiem. Esmu pārliecināta, ka 
sajūtot eņģeļu maigo pieskārienu, 2010. gads novada iedzīvotā
jiem būs sava garīgā stipruma, spēka sīkstuma, žēlsirdības un 
labestības gads. Dari cilvēkiem labu, esi Mālpils eņģelis!

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem  
Lūcija vaivare

Cirsmu izsole
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 
5580, Kopējais pārdodamais apjoms 539 m3. Cirtes paņēmiens 
– kailcirte. nekustamā īpašumā saULiEŠi, Mālpils novadā, 4.meža 
kvartāla 2.nogabalā 1,8 ha platībā, sākuma cena – LvL 5220, 
Kopējais pārdodamais apjoms 464 m3. Cirtes paņēmiens – kailcirte. 
nekustamā īpašumā saULiEŠi, Mālpils novadā, 4.meža kvartāla 
7.nogabalā 0,5 ha platībā, sākuma cena – LvL 1530, Kopējais 
pārdodamais apjoms 163 m3.  Pretendentu pieteikšanās termiņš 
līdz š.g. 15.februārim plkst. 9.30. Izsole notiks š.g. 15.februārī, 
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. 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

mālpils novada dome izsludina pieteikšanos uz 
administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu.

Pieteikumus un CV iesniegt novada domes kancelejā līdz 16.februārim.
Prasības pretendentam:
– Pirmā līmeņa juridiskā izglītība vai 3 gadu darba
pieredze tiesībsargājošās institūcijās.

mālpils novada dome izsludina pieteikšanos  
uz trim bāriņtiesas locekļa amatiem.

Par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu:
1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
2) kura sasniegusi 25 gadu vecumu;
3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība 

pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei 
atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, 
sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;

4) kura prot valsts valodu.
Lūdzam pretendentus savu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošus dokumentus 
iesniegt Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152, 
līdz 2010.gada 17.februārim plkst. 14.00.
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20.decembrī, Mālpils sporta hallē, 
notika Mālpils novada čempionāts novu
sā 2.posms. Tajā piedalījās 20 dalībnieki. 
Dalībnieki tika sadalīti 2 grupās pa 10 
dalībniekiem katrā grupā. Pusfinālā Tāli
valdis Zagorskis ar rezultātu 3:1 pieveica 
Alfonu Suķi, bet Jānis Dišereits ar rezultā
tu 3:0 uzvarēja Gunti Krivenoku. 3.vietu 
ieguva Alfons Suķis, kurš pārspēja Gutni 
Krivenoku. Finālā atkārtojās 1.posma 
duelis, kurā atkal pārāks izrādījās Tā
livaldis Zagorskis, kurš pieveica Jāni 

Dišereitu un otro reizi pēc kārtas ieguva 
uzvarētāja titulu. Tabulu skatīt Mālpils mā
jas lapā zem sadaļas Sports/Ziņas.

17.janvārī, kafejnīcā “Zemūdene”, 
notika Mālpils novada čempionāta zolītē 
1.posms, kurā piedalījās 27 dalībnieki. 

1.vietu ieguva Jānis Gailītis, 2.vietā ie
rindojās Normunds Ozoliņš, bet 3.vietā 
palika Viesturs Bērziņš.

Zolīte notiks visa gada garumā, 12 pos
mos, katra mēneša trešajā svētdienā.

sporta ziņas

aktuāli

mālpils novada makšķernieku bied
rības “mālpils Zivīm” atklāto makšķerē
šanas sacensību grafiks 2010.gadam 
apskatāms www.malpilszivim.lv.

tuvākās sacensības notiks: 14.feb
ruārī – Čempionāts zemledus makšķe
rēšanā – 2.kārta, Mergupē, Brūnu HES 
ūdenskrātuvē un 14.martā – Čempionāts 
zemledus makšķerēšanā – 3.kārta, Cen
tra ūdenskrātuvē.

Janvāra sacensību rezultāti:
1. vieta – Alfons Suķis
2. vieta – Guntis Andrevičs, Sandris Jonāts
3. vieta – Gints Zunde
1. vieta. jauniešiem – Matīss Andrevičs
2. vieta jauniešiem – Madara Jonāte

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdē
tāja vietnieka izglītības jautājumos Ilmāra 
Ančāna jau vairākus gadus izteiktajam aici
nājumam vasarās ar atvieglotiem noteiku
miem pilsētā uzņemt bērnus un jauniešus 
no Latvijas reģioniem atsaukušās ne tikai 
skolas, bet arī Bērnu atpūtas centrs “Knip
ska” Jaundubultos.

“Latvijas novadiem piedāvāju sadarbī
bu,” teic Bērnu atpūtas centra “Knipska” 
direktore Sarmīte Keiša. “ Bezgala inte
resanta un daudzveidīga ir mūsu mazā 
Latvija ar Zemgales līdzenumiem, Latgales 
zilajiem ezeriem, Vidzemes gotiku un Kur
zemes vācisko dižciltību. Tāpēc es aicinu 
skolas iesūtīt mums savus vasaras atpūtas 
Jūrmalā projektus, vienlaikus parādot, kā 
viņas gatavas pārējiem nometnes bērniem 

parādīt savu novadu. Līdz šim šādā veidā 
sevi ir prezentējuši bērni no Īrijas, Vācijas, 
Krievijas un Izraēlas. Būsim gandarīti, ja 
projektos būs ietvertas interesantākās vēs
tures lappuses, novada kultūras bagātības, 
sadzīves īpatnības, nākotnes perspektī
vas.” Projekti iesniedzami Bērnu atpūtas 
centrā “Knipska” Strēlnieku prospektā 42, 
Jūrmalā, LV–2015, tālrunis 29547272 līdz 
22.martam. Projektus izvērtēs skolēnu pa
vasara brīvlaikā kopā ar projektu autoriem 
un pedagogiem. Tad arī varēs vienoties 
par nometnes laiku un noteikt diennakts 
uzturēšanās izmaksas.

Bērnu atpūtas centrs “Knipska” piedā
vā ne tikai divas nedēļas ilgu uzturēšanos 
nometnē, bet arī četras ēdienreizes dienā, 
kino, diskotēkas, pašdarbības koncertus, 
kā arī sporta aktivitātes pludmalē, kas atro

das piecu minūšu gājienā no nometnes. 
Maiņu sākuma datumi ir: 6. un 20.jūnijs, 
4. un 18.jūlijs, 1. un 15. augusts.

Ik vasaru Bērnu atpūtas centrā “Knip
ska” notiek Marinas Šavkinas vācu valodas 
skolas, skolēnu tenisa kluba, taekwondo, 
vizuālās mākslas, moderno deju skolas, 
Maskavas privātskolas “ALEF” un armēņu 
bērnu vasaras atpūtas nometnes. Tādējā
di “Knipskā” var satikties ne tikai Latvijas 
dažādu novadu bērni, bet arī bērni ar kā
dām izteiktām interesēm un no ārvalstīm 
atbraukušie. Tas sola jaunus kontaktus un 
daudzveidīgus iespaidus ikvienam.

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs  
ingmārs Čaklais

Papildinformācija: Veronika Ramāne,
tālr.67093872, fakss 67093871,  

epasts: prese@jpd.gov.lv

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 29248752

Sporta pasākumu plāns: Vieta
24.janvāris (plkst. 11:00) Mālpils novada čempionāts  

novusā, 3.posms
Mālpils sporta halle

21.februāris (plkst. 10:00) Mālpils novada čempionāts  
zolītē, 2.posms

Kafejnīca  
“Zemūdene”

Zemledus makšķerēšana

Uz Jūrmalu vasarā aicina bērnus no Latvijas novadiem

Visi pašvaldības ieņēmumi, ko veido valsts nodokļu ieņēmumi: 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis 
(par zemi, kā arī ēkām un inženierbūvēm), nenodokļu maksā
jumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldības nodevas un citi 
ieņēmumi, kā arī valsts budžeta mērķdotācijas, tiek iekasēti LR 
likumdošanā noteiktajā kārtībā un pašvaldībai nav tiesības šo 
kārtību mainīt.

Savukārt, pašvaldības ieņēmumi tiek izlietoti noteiktu pašval
dības pastāvīgo funkciju veikšanai, tai skaitā, īstenojot nepiecie
šamos pasākumus izglītības, kultūras, veselības aizsardzības, 
sociālās palīdzības un citās novada iedzīvotājiem svarīgās dzīves 
jomās. Tātad, nodokļa maksājumus netiešā veidā atpakaļ zināmā 
apjomā saņem katrs Mālpils novada iedzīvotājs, kurš izmanto 
pašvaldības radīto infrastruktūru un tās finansētos pakalpojumus. 
Piemēram var minēt dažus no izlietojuma veidiem: pašvaldības 

ielu un ceļu uzturēšana (tīrīšana ziemas periodā, apgaismošanas 
izdevumi u.c.), apmaksāti skolēnu pārvadājumi uz pašvaldības 
mācību iestādēm, līdzekļi pašvaldības aģentūras “Mālpils sociā
lais dienests” sniegtajai palīdzībai, izdevumi izglītības un kultūras 
iestāžu uzturēšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Mālpils novada dome ir pateicīga 
katram nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam, kas izprot savas 
līdzdalības nozīmi novada dzīvē un savlaicīgi veic nekustamā īpa
šuma nodokļa maksājumu, līdz ar to nodrošinot sava – MĀLPILS 
novada dzīvotspēju un attīstību.

Sniegšu daļēju informāciju par grozījumiem likumā “Par ne
kustamā īpašuma nodokli”, kas pieņemti saeimā 2009.gada 
1.decembrī.

nekustamā īpašuma nodokļa objekts un nodokļa likme.
Sākot ar 2010.gadu zemei un saimnieciskajā darbībā izman

tojamām ēkām tiek palielināta nodokļa likme no 1% līdz 1,5%. 
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1,5% likme tiek noteikta arī inženierbūvēm. Noteikta 1,5% papild
likme par lauksaimniecībā izmantojamu neapstrādātu lauksaim
niecības zemi. Tiek paplašināts ar nekustamā īpašuma nodokli 
apliekamo objektu loks, iekļaujot tajā dzīvojamās mājas un inže
nierbūves, nosakot dzīvojamām mājām progresīvo nodokļa likmi. 
Vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu 
mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas 
dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā 
izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai likme noteikta:
1. 0,1 procents no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 

latu;
2. 0,2 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 

40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu;
3. 0,3 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 

75 000 latu;
Pie tam apliek arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra re

ģistrā reģistrētās, bet ekspluatācijā nenodotās ēkas, kā arī tos 
nodokļa objektus, kas līdz 2010.gada 1.janvārim uzbūvēti un 
nav reģistrēti kadastra reģistra informācijas sistēmā.

nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana
Uz taksācijas gada sākumu esošajiem nekustamā īpašuma 

nodokļa objektiem nodokli aprēķina no objekta kadastrālās 
vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1.janvārī, bet objektiem, 
kuriem taksācijas gada laikā Nekustamā īpašuma valsts ka
dastra reģistrā reģistrētas kadastra datu izmaiņas – aktualizētā 
kadastrālā vērtība nodokļa aprēķinam tiek piemērota ar nākamo 
taksācijas gadu.

Sākot ar 2010.gadu katram nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam paredz minimālo nodokļa maksājumu. Ja par tak
sācijas gadu aprēķinātais kopējais nodoklis pēc atvieglojumu 
piemērošanas ir mazāks par 5 latiem, minimālais nodokļa ap
mērs katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā ir 5 lati.

Ir noteikta kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli 
apliekama daļa no zemes vienības vai ēkas, kā arī gadījumā, 
kad nekustamā īpašuma nodokļa objekta dalām ir atšķirīgas 
nodokļa likmes (piem., dzīvojamā māja ar veikalu).

Par ēkām, kas neatrodas kādas personas īpašumā vai 
tiesiskajā valdījumā, nekustamā īpašuma nodokli maksā ēkas 
lietotājs.

atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Likuma grozījumi paredz nodokļa par mājokli atvieglojumu 

nodokļa maksātājiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas 
vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu (par to 
periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodro
šinātas personas statusam):
1. trūcīgām personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās no

dokļa summas;
2. maznodrošinātām personām – līdz 90 procentiem no aprēķi

nātās nodokļa summas.
Politiski represētajām personām piešķirtas tiesības uz 

atvieglojumu 50 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa 
summas ne tikai par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbū
vē ietilpstošajām ēkām, bet arī dzīvokļa īpašumu bez zemes 
domājamās daļas.

Saskaņā ar Likuma prasībām un Mālpils novada domes ap
stiprinātiem Saistošajiem noteikumiem nodokļa atvieglojumu 

2. pielikums  Ministru kabineta   2006.gada 20.jūnija  
noteikumiem Nr.495

(Pielikums MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1645 redakcijā)

JaUnUms
tiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem,  

kuri izteikuši vēlmi  
(iesnieguši pašvaldībā attiecīgu iesniegumu)  

saņemt paziņojumus tikai elektroniski pa epastu.
Portālā www.epakalpojumi.lv tiks izveidota sadaļa, kurā 

nodokļa maksātājs varēs pieteikties saņemt maksāšanas pazi
ņojumu pa epastu, kā arī maksātājs var iesniegt pašvaldībai 
personīgi parakstītu iesniegumu papīra formā.

Maksātājiem, kuri būs pieteikušies saņemt maksāšanas 
paziņojumu pa epastu, tie tiks nosūtīti uz uzrādītajām epasta 
adresēm. Pa epastu nosūtītais maksāšanas paziņojums būs 
epastam pievienots pdf dokuments (fails). Visu maksātāju 
maksāšanas paziņojumi pēc to sagatavošanas kļūs pieejami 
maksātājiem portālā www.epakalpojumi.lv pdf faila veidā.

dome piešķir pēc personu rakstiska iesnieguma un tam pievienotu 
dokumentu saņemšanas.

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums
Likuma grozījumi maina nekustamā īpašuma nodokļa maksā

šanas pienākuma rašanās un izbeigšanās kārtību, t.i., nekustamā 
īpašuma nodokli sāk (beidz) maksāt ar nākamo taksācijas gadu 
pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās (izbeigšanās), 
izņemot valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu, kad nodokli 
sāk (beidz) maksāt ar nākamo mēnesi pēc tā lietošanas tiesību vai 
nomas tiesību rašanās (izbeigšanās)

Nodokļa maksātājam ir pienākums informēt pašvaldību mēne
ša laikā ne tikai par īpašuma vai valdījuma tiesību rašanos, bet arī 
jāsniedz Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekusta
mā īpašuma nodokli (skat. 2.pielikumu), ievērojot to, ka turpmāk 
sākotnējā informācija iesniedzama pašvaldībai līdz pirmstaksācijas 
gada 1.jūlijam, bet aktualizētā informācija iesniedzama līdz taksācijas 
gada 1.janvārim. Jāņem vērā, ka minētā Paziņojuma iesniegšanas 
termiņš 2010.gadā ir 1.februāris, bet aktualizētā paziņojuma iesnieg
šanas termiņš – 1.jūlijs.

Citi ar nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu saistīti 
jautājumi

Ja nekustamo īpašumu atsavina vai dāvina, zemesgrāmatā 
īpašnieka maiņu var reģistrēt tikai pēc tam, kad nomaksāts nodokļa 
pamatparāds, soda nauda un nokavējuma nauda un veikts nodokļa 
maksājums par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa., un 
attiecīgā zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes 
datu pārraides režīmā.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosū
tīšanas termiņš nodokļa maksātājam 2010.gadā ir ne vēlāk kā 
15.septembris.

Papildus informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu, 
maksāšanas kārtību u.c. sniegšu uz katru no Jums saņemtu jautāju
mu klātienē vai pa tālruni 67970895.

Ar grozījumiem likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” varat 
iepazīties Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapas www.vid.gov.
lv sadaļā Tiesību akti –> LR normatīvie akti –> Par nodokļu vei
diem –> Nekustamā īpašuma nodoklis

Visiem vēlot ražīgu gadu, veselību, veiksmi, sajūtu, ka Jūsu tu
vumā ir labi cilvēki un spēju “tumšos brīžos” saglabāt dzīvesprieku, 
mīlestību –

ar cieņu jūsu nodokļu administratore  
mārīte nīgrande



12 2010/1

Svei cam 
februāra ju bi lā rus!

Mâlpils novada domes 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

Kul tū ras na ma pa sā ku mi 
2010. ga da februāra mē ne sī

Līdz 12.02. Iz stā žu zā lē ap ska tā ma Māl pils Mū zi kas un māk slas sko las 
māk slas no da ļas au dzēk ņu dar bu iz stā de

05.02. Pie rī gas no va du mūs die nu de ju svētki
 plkst.10.oo Kon kurss “nrG” 2010
 plkst.13.oo Mūs die nu de ju fes ti vāls
06.02. plkst.11.oo TLMS “Ur ga” ko pā sa nāk ša na
10.02. plkst.13.oo Vec mā mi ņu klu bi ņa “re zē das” sa iets
14.02. plkst.16.oo Māk sli nie ces Unas Lei tā nes iz stā des “Pa stai ga ai na vā” 

at klā ša na un tik ša nās ar au to ri kul tū ras na ma iz stā žu zā lē
18.02. plkst.13.oo De jas iz rā de “sPrī Dī tis”

Iz rā des “Sprī dī tis” ide ja ir ar hais ko pa sa ku ma te riā lu ar de jas, mū zi kas un 
leļ ļu teāt ra starp nie cī bu pa sniegt mūs die nī gā bēr nu iz rā dē. Iz rā des pa ma
tā – A. Bri ga de res pa sa ka “Sprī dī tis”. Iz rā dē tiek ap vie no ta gan tau tis kā, gan 
mūs die nu de ja un mū zi ka, kā arī Leļ ļu teāt ra un pa šu bēr nu iz gat avo tās lel les. 
Iz rā des mēr ķau di to ri ja ir bēr ni, jau nie ši, sko lē ni, pie au gu šie.
Iz rā des ho reo grā fe un re ži so re ir Li li ja Li po ra. Iz rā dē de jo Li li jas Li po ras de ju 
stu di jas “Zvaigž ņu Aka” de jo tā ji. Kā ra do šā ko man da ir pie sais tī ti Lat vi jas Leļ ļu 
teāt ra ak tie ri Ed gars Li pors un mi ķe lis Ži de ļūns, gais mu māk sli nieks Egils 
Kupčs, sce no grā fe un tēr pu māk sli nie ce ive ta Bu de, iz rā des mū zi ku sa rak stī
ju si kom po nis te sil vi ja si la va. Iz rā di or ga ni zē De jas At bal sta fonds “Zvaigž ņu 
Aka”. Bi ļe tes ce na 1,50Ls – ie priekš pār do ša nā; 2Ls – iz rā des die nā.

19.02. plkst. 19.oo ata au zā na un Dau gav pils oran žā ko ra jau nā kon cert
pro gram ma “at ver acis”. Bi ļe šu ce nas – 3Ls un 4Ls

sludiNājumi        iNFormāCija       reklāma

Tu vo jas viens no gai dī tā ka jiem pa sā ku miem

“māl pils dzies ma 2010”,
kas no tiks 24. ap rī lī

Ai ci nā jums so lis tiem, due tiem, dzie do šām ģi me nēm un an
sam bļiem pie teikt sa vu dzies mu sav lai cī gi, līdz 16. feb ruā rim, 

kul tū ras na mā vai pa tel. 26434429 (San drai)
Šo gad pa va dī ju mu spē lēs gru pa “Vē ja ra dī tie” no Si gul das

sludinājumi
Vei cam re mont dar bus pri vā tos un ju ri dis kos ob jek tos – ri ģip sis, 
špak te lē ša na, krā so ša na, la mi nā ta un li no le ja ie klā ša na, flī zē ša
na, mū rē ša na, ap me ša na, san teh ni kas, elek trī bas un jum ta dar bi. 
Meis ta ri ar celt nie cī bas iz glī tī bu, lie lu dar ba pie re dzi. Ir trans ports. 
Dar bus vei cam ar sa viem ins tru men tiem.tel. 26159785

Us tā da de ko de rus ci pa ru te le vī zi jai.ce na 5ls.Tel.25985566

Ie spē ja strā dāt Vā ci jā. Vī rie šiem līdz 45 ga du ve cu mam, pre
ten den tiem vē la mas vā cu va lo das zi nā ša nas. In for mā ci ja pa 
tālr. 26214144

februāra ju bi lā rus!februāra ju bi lā rus!februāra ju bi lā rus!februāra ju bi lā rus!
80 – Jā nis Sau le

Edī te Klei na
70 – Aus ma Vil ča ka

Leo nī da Mar he le
Ai na Gar jā ne
Lau ma To mi ņa

2o. mar tā pie mums at kal dzie dā ša nas svēt ki
bēr niem un pus au džiem ve cu mā līdz 15 ga diem

“Brī nUms 2010”
Nāc un pie sa kies ar sa vu fo no gram mu kul tū ras na mā

līdz 26. feb ruā rim vai pa tel. 26434429 (San drai)

Māl pils mui ža ir sa ga ta vo ju si īpa šu

va len tīn die nas pie dā vā ju mu
13. un 14. feb ruā ra va ka ram.

Ša jā Vi su Mī lē tā ju die nā  va rē siet bau dīt ne stei dzī
gu at pū tu ro man ti skā gai sot nē, 

par ko gā dās  Māl pils mui žas per so nāls 
vi sa va ka ra ga ru mā.

va len tīn die nas pie dā vā ju mā ie kļauts:
· Nak šņo ša na kā dā no grez na jiem mui žas nu mu riem
· Pu de le dzirk sto šā vī na un aug ļu pla te Jū su nu mu rā
· Va len tīn die nas pār stei gu ma dā va na
· Bro kas tis – zvied ru galds
· Vē lī nā iz rak stī ša nās no vies nī cas līdz plkst. 14:00
· Eks kur si ja pa mui žu gi da pa va dī bā Jums vē la ma jā lai kā
Pa pil dus pie dā vā sim Jums SPA kla sis ko ma sā žu ar aro mā tis ka jām 
eļ ļām, ku ru va rē siet bau dīt ko pī gi.

Bez SPA Ar SPA
Div vie tīgs nu murs 80Ls 100Ls
Lux nu murs 100Ls 120Ls
Muiž nie ces nu murs 110Ls 130Ls
Jaun lau lā to nu murs 120Ls 150Ls

Va ka rā pie dā vā jam Jums ser vēt va ka ri ņas mui žas res to rā nā 
un bau dīt kā du no īpa ša jiem Va len tīn die nas kok tei ļiem sil do ties 
pie ka mī na. Ro man ti sko va ka ru un gal di ņu res to rā nā re zer vēt pa 

ai ci nām Jūs uz do No Ru die Nu 
11.feb ruā rī

māl pils spor ta kom plek sā
no plkst.9.00–13.00.

Katrs Do nors sa ņems 3,Ls
Lī dzi jā ņem pa se.

Tur ne jas “ie el pots” 
lai kā Igo ar sa vām dvē se lis kā ka jām dzies mām vie so jās 
Lat vi jas mui žās un pi līs, klau sī tā jiem pie dā vā jot ne vien 
kon cer tu, bet sir snī gu ko pā va ka rē ša nu.
20 feb ruā rī igo kon certs māl pils mui žā 19:00
Bi ļe tes var ie gā dā ties Bi ļe šu pa ra dī zes ka sē vai Māl pils mui žā. 

Tālr. 67102555, mob. 2666660.

in for mā ci ja sia “nor ma K” klien tiem
Sā kot ar 2010.ga da 1.jan vā ri SIA “Nor ma K” ir at vē ru si sa vu 

kon tu as swed bank – Lv67Ha Ba0551027451945, tā pēc mak
sā ju mus par ko mu nā la jiem pa kal po ju miem Swed bank klien ti var 
veikt caur in ter net ban ku bez ko mi si jas mak sas.

sia “nor ma K’ ad mi nis trā ci ja

Līdz jū tī bas Lai sap nis balts vi ņa dvē se li ai jā
 Un klu sais miers ar sa viem spār niem sedz....
 Skum ju brī dī esam ko pā ar kla ses au dzi nā tā ju 
 Ēri ku Cau ni, tē vu mū žī bā pa va dot.

2.a kla ses sko lē ni un vi ņu ve cā ki

 Neraudi, neraudi, kaut gara nakts
 Bij rīti balti, bij sarkani vakari
 Un pašā vidū – bērzā zaļš vējš,
 Raudi vai neraudi vienalga sāpēs.

Kad pēkšņa zaudējuma skaudrums iedzeļ sirdī, sāpju brīdī 
esam kopā ar Ināru, Māri un Regīnu Meirāniem no VISVALŽA uz 
mūžu atvadoties.

Mālpils novada dome

J. Sprūdes ģimenes ārstu praksē no plkst. 13.00 līdz 
16.00 ir iespēja saņemt bezmaksas zāles “Ibuprofens”.

Sīkāka informācija pa tālruni 67925155.


