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Marta sākumā saņēmām laipnu uzaicinā
jumu piedalīties Ātrās adīšanas sacensībās 
“Bīstamās rokdarbnieces 2010”Nītaures 
dzirnavās.

Gatavojāmies cītīgi. Adījām mājasdarbu 
no brūnu un zaļu toņu dzijām. 7.marta rītā 
Nītaurē ieradās 10 mālpilietes un kaimiņu 
pagasta rokdarbnieces – pavisam 38. Sa
censības notika 2 pieredzes grupās – “es 
jau kaut ko māku” un “skaties un brīnies!” 
Viss bija lieliski noorganizēts, garlaicībai 
nebija vietas.

Balvu saņemšanas brīdī bijām patiesi 
pārsteigtas par 3 pirmajām vietām. Divas 
ieguva Agnese Kantiševa pieredzējušo adī

tāju grupā. Inguna Simansone 
ieguva lielāko punktu skaitu 
“2.grupā”. Mūsu studijas dalīb
niece Lidija Sīmane saņēma 
ziedus un aplausus par vislielā
ko dzīves gadu skaitu.

Pēcpusdienā, pēc labi pa
darīta darba, klausījāmies Ievas 
Akurāteres balsī un dziedājām 
līdzi, kad mūs aicināja to darīt.

Imanta Ziedoņa vārdi: “Es 
jums saku, dziediet. Dziediet, 
kad jums ir labi, bet visvairāk dziediet, kad 
jātiek pāri nejēdzībai...” bija pievienoti kon
certa ieejas biļetei.

Svētdienas notikums ”Urgai” – milzīga 
pievienotā vērtība darbdienām!

Lauma krastiņa

SVF eksperti Latviju apmeklēja februāra 
beigās. Vizītes laikā Starptautiskā Valūtas 
fonda tehniskās misijas eksperti viesojās 
Mālpilī, lai iepazītos ar situāciju saistībā ar 
nekustamā īpašuma nodokļa ieviešanu, 
runātu uz vietas par lietām, ko varbūt gal
vaspilsētā neredz. Mālpils novada domes 
speciālisti iepazīstināja ar pašreizējo si
tuāciju nekustamo īpašumu jomā Mālpils 
piemērā, kas atspoguļo situāciju Latvijas 
laukos, tuvējā Pierīgā. Tika runāts par ne
viennozīmīgo situāciju, salīdzinot dažādu 
objektu kadastrālās vērtības un iespējamo 
nodokļu atbilstību krasi atšķirīgas kvalitātes 
un sakoptības nekustamajiem īpašumiem. 
Kā viens no iemesliem daudzajiem nesakār
totajiem ierakstiem Zemesgrāmatu reģistrā, 
tika minēta lielā birokrātija, nepamatoti lielās 
nodevas, dokumentu kārtošanas laikietilpī
gums. Ekspertus interesēja, vai būtu kādas 

grūtības tehniskajā darbā, īsā laikā saga
tavot un izsūtīt paziņojumus par jaunajiem 
nodokļiem. Interesi izraisīja nenomaksāto 
parādu lielums, to iemesli, iespējamie situā
cijas risinājumi.

Martā sabiedrība tika iepazīstināta ar 
ekspertu viedokli. SVF eksperti uzskata, 
ka maksimālo nodokļa likmi jāpielīdzina 
1,5 % un piedāvā divus progresīvās likmes 
variantus. Šobrīd nodoklis ir 0,1 % – 0,3 % 
no kadastrālās vērtības, atkarībā no īpašu
ma vērtības.

SVF tehniskā misijas eksperti secinājuši, 
ka īpašumu kadastrālā vērtība Latvijas lielā
kajās pilsētās ir mazāka nekā tirgus vērtība. 
Tāpēc, ņemot vērā plānotās izmaiņas nekus
tamā īpašuma nodoklī, SVF iesaka Latvijai 
sabalansēt īpašumu kadastrālās vērtības.

SVF arī iesaka ar nekustamā īpašuma no
dokli (NĪN) neaplikt vienīgos mājokļus, par 

kuriem maksājamais nodoklis nepārsniedz 
71 latu. Tāpat kā “mazāk nodrošināto sa
biedrības grupu aizsardzības mehānisma” 
piedāvātā iespēja tām sociālajām grupām, 
kas nodokli nespēj maksāt, uzkrāt NĪN pa
rādu, par ko netiek piemērotas soda sank
cijas, un parāds tiktu nomaksāts īpašuma 
pārdošanas vai mantošanas gadījumā.

daiga frīdberga

Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs izstādes “Skola 2010” 
laikā Ķīpsalā no 25. līdz 28. februārim organizēja Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu profesionālās meistarības konkursu pasākumu “Jaunais profesionālis 2010”, kurā 
šogad piedalījās 150 jauniešu no 55 profesionālās izglītības iestādēm. Konkursu pasākumā 
“Jaunais profesionālis 2010” paraugdemonstrējumos profesionālajās jomās – viesmīlība 
un ēdienu gatavošana piedalījās Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi Ieva Miro
nova un Edgars Greifāns. Konkursa uzdevums bija gatavot aukstās dārzeņu uzkodas un 
dārzeņu zupu no piedāvātajiem produktiem divām personām. Edgars gatavoja, bet Ieva 
servēja galdu un apkalpoja viesus, kuriem pasniedza Edgara gatavotos ēdienus. Otrajā 
dienā notika skolu tematisko galda klājumu prezentācija par tēmu “Mans skolas dārzs”. 
Konkursam palīdzēja sagatavoties skolotājas Evija Kļaviņa un Dace Kursīte.

ausma Čīma

Lai ienestu prieku tik nopietnajā ikdienā, 
jauniešu apvienība MJA.U aicināja mālpilie
šus 27. februārī piedalīties Sniega skulptūru 
svētkos un kopā ar ģimeni vai draugiem 
izveidot sniega skulptūru par tēmu – “Viss, 
kas var lidot, rāpot vai skriet”.

Katram, atrodot piemērotus darba rī
kus – lāpstiņas, karotes, zāģīšus, dēlīšus 
bija iespēja radīt mākslas darbu kultūras 
nama pagalmā. Apmēram 4 stundu laikā 

milzīgās sniega kaudzes pārvērtās Krokodi
lī, Zaķī, kas ceļo ar laivu pretim pavasarim, 
Milzīgā viesību galdā, kurš gan nenoturējās 
uz kājām un sagruva, Čukču jurtā, rūpīgi 
nostrādātos burtos – PIEKTDIENA, jautrā 
Sniega sievā, Vardē, vēl vienā Zaķī, kurš 
laipni aicināja apsēsties viņam blakus uz 
soliņa un omulīgi apaļā Jūras dzīvniekā ar 
daudzām adatām. Bija jautri un interesanti 
gan pašiem veidotājiem, gan līdzi jutējiem. 

Paldies mammām par sausiem cimdiem un 
garšīgiem pīrāgiem!

Afišiņas, kuras jaunieši piesprauda pie 
ziņojumu dēļiem, dzīvojamajām mājām tā 
arī nepierunāja daudzus kļūt par skulptūru 
autoriem, tomēr paveica labu darbu – skatī
tāju, vērtētāju un nofotografēties gribētāju 
netrūka visa vakara garumā. Un lai gan Mā
te daba, uzsūtot siltu laiku, sniega figūras 
sašķieba dažu dienu laikā, fotogrāfijas, kas 
apskatāmas Mālpils mājas lapā, daudzu māl
piliešu draugu galerijās, turpina iepriecināt. 
Paldies Mālpils novada domei, kas apbalvo
ja visus bērnus, jauniešus – Sniega skulptū
ru svētku dalībniekus ar bezmaksas sporta 
kompleksa apmeklētāju kartēm! Paldies 
Daigai par aizlienētajām sniega lāpstām! 
Paldies visiem, kas piedalījās un visiem, kas 
nolēma piedalīties nākamajā gadā!

Tēju vārīja un čukču jurtā sēdēja  
dzinta krastiņa

ziņas

mālpilī viesojas starptautiskā Valūtas fonda eksperti

konkurss “Jaunais profesionālis – 2010”

sniega skulptūru svētki

“urgas” pavasaris
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Šī gada 9. februārī vairāk kā 60 valstīs 
visā pasaulē tika atzīmēta Drošāka interneta 
dienu. Šogad kampaņas “Padomā, pirms ie
vieto internetā!” mērķis ir vērst sabiedrības, 
īpaši bērnu un jauniešu, uzmanību uz perso
niskās informācijas ievietošanu internetā.

Atzīmējot šo dienu Latvijā februārī un 
martā tika izsludināts konkurss “Radošais 
pasākums par interneta drošību manā bib
liotēkā”. Mālpils vidusskolas bibliotēka bija 
starp 63 Latvijas bibliotēkām, kas piedalījās 
šajā konkursā. Konkursu izsludināja portāls 
www.drossinternets.lv projekta NetSafe 
Latvia ietvaros. Projekts ir vērsts uz bērnu, 
jauniešu, skolotāju un vecāku informēšanu 
un izglītošanu interneta satura drošības jo
mā – par iespējamajiem draudiem internetā 
(naida kurināšana, rasisms, bērnu pornogrā
fija un pedofilija, emocionāla pazemošana 
internetā, personas identitātes zagšana un 

datu ļaunprātīga izmantošana).
Mālpils vidusskolas bibliotēkā noti

ka pēcpusdiena 3. klasēm “Padomā, 
pirms ievieto interneta”, plakātu konkurss 
6. – 9. klasēm “Tu nekad nezini, kurš ir otrā 
pusē!” un klases stundas 8. un 9. klasēm 
“Drošs internets”. Visi šie pasākumi bija 
vērsti, lai skolēni pievērstu lielāku uzmanī
bu drošībai internetā, lai skolēni nopietni 
pārdomātu to informāciju, kuru viņi publicē 
interneta vidē.

Pēcpusdienas 3. – 4. klasēm sākās ar 
filmiņu “Meža biezoknis”. Zināšanu nostip
rināšanai un iegaumēšanai komandām tika 
piedāvāts neliels konkursiņš, kurā ietilpa 
testa un krustvārdu mīkla par tēmu “Drošs 
internets”. Rezultāti iepriecināja, bet secinā
jums, ka ne visi skolēni ir uzmanīgi un par 
šo tēmu ir jārunā vēl daudzas reizes.

Nostiprināt iegūtās zināšanas un parādīt 

savu attieksmi skolēni varēja plakātu konkur
sā un piedaloties T–kreklu dizaina konkursā 
“Padomā, pirms ievieto internetā!” Ļoti 
iepriecināja saturīgiem un radošie plakāti. 
Arī pašos skolēnos plakātu izstāde izraisīja 
lielu interesi, tas viņiem vēlreiz lika aizdomā
ties par to, kā uzvesties interneta vidē.

Mālpils vidusskolas bibliotekāre  
anda Vecroze

6.martā Mālpilī savu dejotprasmi de
monstrēja 48 mūsdienu deju kolektīvi, kurus 
konkursam bija sagatvojuši 32 kolektīvu 
vadītāji. Žūrijas komisijai nenācās viegli, 
jo visi konkursa dalībnieki bija nopietni 
gatavojušies. Noslēdzoties visiem novadu 
konkursiem tiks noskaidroti X latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku mūs
dienu deju koncertu dalībnieki. I pakāpes 
ieguvēji jau noslēdzoties konkursam tika 
sveikti kā Dziesmu svētku dalībnieki, bet II 
un III pakāpes ieguvēji gaidīs marta beigas, 
kad tiks paziņoti atlikušo ceļazīmju ieguvē
ji. Priekšnesumi tiks atlasīti ņemot vērā arī 
koncerta mākslinieciskās un režisoriskās 
ieceres.

Lielu prieku dalībniekos izraisīja “Rīgas 
piensaimnieka” sagādātais saldais pārstei
gums. Katrs konkursa dalībnieks saņēma 

saldo “Kāruma” sieriņu.
Katrs priekšnesums tika vērtēts pēc 

25 punktu skalas: 10 punkti – dejas iz
pildījuma tehnika – precizitāte, sinhro
nitāte, sarežģītības pakāpe, stila izjūta, 
ritma izjūta, grupas kopizjūta, emociona
litāte,10 punkti – dejas kompozīcija, oriģi
nalitāte, horeogrāfiskās leksikas atbilstība 
muzikālajam materiālam, zīmējumu maiņa, 
telpas izmantošana, 5 punkti – imidžs un 
skatuves kultūra – vizuālais efekts, tērpi, 
frizūra – “make up”. I pakāpe – 23.0 – 25.0 
punkti, II pakāpe – 21.0 – 22.9 punkti, III 
pakāpe – 19.0 – 20.9 punkti.

Visus priekšnesumus Vidzemes novadā 
vērtēja kompetenta žūrijas komisija: žūrijas 
komisijas priekšsēdētāja Edīte Ābeltiņa – ho
reogrāfe, IX Latvijas skolu jaunatnes dzies
mu svētku mūsdienu deju koncerta režisore, 
Edmunds Veizāns – horeogrāfs, Edmunda 
Veizāna deju skolas vadītājs, Gunta Bāliņa 
– Latvijas Nacionālās operas pedagoģe – ho
reogrāfe, Latvijas Kultūras akadēmijas 
asociētā profesore, Rita Spalva – Rīgas Pe
dagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmijas 

studiju prorektore, asociētā profesore. Pēc 
konkursa žūrijas komisijas locekļi atzina, ka 
vertēt ir bijis ļoti gūti. Šoreiz konkursā bija 
ļoti daudz krāsainu, pārdomātu un tehniski 
augstvērtīgu priekšnesumu. Tas atspogu
ļojās arī žūrijas vērtējumā. Necerēti daudz 
kolektīvu mājās aizveda I, II, un III pakāpes 
diplomus. Vidzemes novada konkursā 
piedalījās arī Mālpils vidusskolas deju gru
pas “Nakcītis” un “Nakc”. Vecākās grupas 
priekšnesumu piemeklēja tehniska ķibele, 
bet tā tika atrisināta un žūrija vērtēja priekš
nesumu atkārtoti. Meitenes godam izturēja 
emocionālo spriedzi un rezultātā izcīnīja 
II pakāpi. Deju grupai “Nakcītis” – III pakāpe. 
Paldies visiem mūsu draugiem par atbal
stu un uzmundrinājumiem konkursa laikā, 
tie mums ļoti palīdzēja. Īpaši liels paldies 
Mālpils kultūras centra darbiniekiem par at
saucību konkursa organizēšanā un norisē. 
Konkursu spriedze jau aiz muguras un mēs 
aktīvi esam ķērušies pie jaunu horeogrāfiju 
iestudēšanas.

Ivetta Jakovļeva

13. martā Krimuldas kultūras namā at
klāja segu izstādi “Zaļš, zaļāks, viszaļākais”. 
Šajā segu parādē “ceļo” deviņas studijas 
no tuvākām un tālākām Latvijas vietām. 
Katrai segai bija jāuzraksta nosaukums un 
ieceres iedvesmas avots. Ļoti daudzām 
segām par kompozīcijas spēka vārdiem 
kalpoja tautas dziesmas, piemēram, “Div’ 

pļaviņas es nopļāvu”. Kādā segā mirdzēja 
dzērveņu sarkanums zaļās sūnās. Tur bija 
rakstīts – “dzērvenīt, kam tu mīti purviņā...” 
Olimpiādes medaļnieku brāļu Šicu vecmāmi
ņas segai – Māras Zālītes vārdi – “Nāk rudens 
apgleznot Latviju”. Mālpiliešu veikumam 
palīdzēja Imanta Ziedoņa “Lupatu segu” cildi
nājums, autore Inguna Sīmansone un Ojāra 

Vācieša “Gads ir balts no abiem galiem un pa 
vidu zaļš”, ko audusi Lauma Krastiņa. Mūsu 
segu toņus papildināja Gata Zariņa “Zaļā 
karote” no pārsteidzoši spilgti zaļas krāsas 
vītola koka un Laumas Tomiņas adītā lelle 
“Zaļā Jumprava”, kas bija radusies par godu 
krimuldiešu organizētajai izstādei.

Lauma krastiņa

Pēc ilgās ziemas pavasaris Mālpilī atnācis skanīgs, kā pirmā cīruļa trellis. 20.marta rīts 
kopā pulcēja skanīgākās sievu un vīru balsis no Pierīgas, lai rādītu ziemā sakrātās dziesmas, 
lai mērotos spēkiem un noskaidrotu savu varēšanu. Dalībnieces no Lēdurgas varēja lepo
ties ar savu dzīvesprieku un cienījamāko vidējo vecumu – vairāk kā 75 gadi, bet Saulkrastu 
dāmas apbūra ar sulīgo tembru. Tuvāko kaimiņu – Allažu ansamblis ar skanīgu vilni ienesa 
pavasari, mūzikas pasakas un bērnības prieku, bet tālākie – ropažnieces, jau dziedāja par 
jauko jasmīnu laiku, košas kā magones ar ritmu un azartu izpildot pat spiričuelu. Krimuldas 
jauktajam  ansamblim  izdevies piesaistīt jaunus puišus, kas centās tikt līdzi pieredzējušām 
dziedātājām zīmīgajā tautas dziesmā – ...kas var mani aizrunāt! Kā pēdējie uzstājās Mālpils 
“Bonaparti”, ar tautas tērpu šarmu, dziesmu vārdu spēku un “Lietus koka” – īpaša mūzikas 
instrumenta skanējumu apbūra skatītājus un žūriju, izpelnoties lielus  aplausus.

Žūrija uzteica visu kolektīvu darbu, sveicot dalībniekus, kas neskatoties ne uz kādām 
grūtībām – dzied un dara to no visas no sirds. Kolektīvi tika novērtēti ļoti labi, jo saņēma 
tikai otrās un trešās pakāpes diplomus.

daiga frīdberga

ziņas

mūsdienu deju konkursa II kārta Vidzemes novadā

segu ceļojums pretī pavasarim

mālpils vidusskola – par drošu internetu!

Vokālo ansambļu 
skate
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Izskatīja 28 jautājumus:
1. Par videoinformatīvo pakalpojumu iepirkumu.
2. Par apkures problēmām.
3. Pirkuma līgumu izskatīšana.
4. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
5. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
6. Par pašvaldības zemes iznomāšanu ar apbūves 

tiesībām.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un 

zemes vienību apvienošanu.
8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
9. Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā.
10. Par nomas maksas apstiprināšanu SIA “Norma K” 

iznomātajām telpām.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Par grozījumiem 

Mālpils novada domes 14.10.2009. saistošajos 
noteikumos Nr. 4 “Pasažieru pārvadājumu ar vieg
lajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”” 
apstiprināšanu.

13. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Par grozījumiem 
Mālpils novada domes 16.12.2009. saistošajos 
noteikumos Nr. 8 “Maksimālā maksa (tarifi) par 
pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo 
taksometru”” apstiprināšanu.

14. Par Mālpils novada mājas lapas nolikuma apstip
rināšanu.

15. Par informatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” noliku
ma apstiprināšanu.

16. Par P/A “Mālpils sociālais dienests” direktores 
apstiprināšanu.

17. Par P/A “Mālpils sociālais dienests” direktores 
deleģēšanu darbam Konsultatīvajā padomē.

18. Par atļauju rīkot sniega skulptūru svētkus.
19. Par pašvaldības policijas izmantoto automašīnu 

remonta apmaksu.
20. Par amatpersonu (darbinieku) noteikšanu, kas 

apdrošināmas pret nelaimes gadījumiem.
21. Par līdzdalību projektā “Darba iemaņu apmācības 

drošas vides izveidošanā”.
22. Par Bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu ievēlē

šanu.
23. Par administratīvās komisijas priekšsēdētāja ievē

lēšanu.
24. Par domes komisijas locekļu darba samaksas 

noteikšanu.
25. Par priekšsēdētāja komandējumu mācību vizītē.
26. Par izmaiņām sporta kompleksa pakalpojumu 

izcenojumos.
27. Par balvu piešķiršanu zemledus makšķerēšanas 

sacensību uzvarētājiem.
28. Par projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 

2010.gada nolikuma apstiprināšanu.

· Izskatot jautājumu par videoinformatīvo pakalpoju
mu iepirkumu nolēma, uzdot Iepirkumu komisijai 
organizēt videoinformatīvā pakalpojuma iepirku
mu.

· Izskatot jautājumu par apkures problēmām nolē
ma:
 Uzdot SIA “Norma K” valdes loceklim R.Taran

dam, saskaņojot ar mājas vecāko, apsekot 
visas daudzdzīvokļu mājas, noteikt katras 
mājas siltumapgādes problēmas un kopā ar 
māju iedzīvotājiem mēģināt rast risinājumu.

 Uzdot SIA “Norma K” izstrādāt variantus, kā 
palielināt katlu mājas jaudu vismaz par 2 me
gavatiem. Iespējamos risinājumus iesniegt 
izskatīšanai 17.03.2010. Tautsaimniecības un 
attīstības komitejas sēdē.

 Uzdot SIA “Norma K” izpētīt attīstības projektu 
iespējas un piedalīties projektā, lai nomainītu vi
sas vecās siltumtrases uz rūpnieciski izolētām 
siltumtrasēm.

 Uzdot SIA “Norma K” vadībai, kā namu apsaim
niekotājam un pakalpojumu sniedzējam, uzla
bot komunikāciju ar dzīvokļu īpašniekiem.

 17.03.2010. domes Tautsaimniecības un at
tīstības komitejas sēdē skatīt jautājumu par 
līgumattiecībām ar SIA “First Malpils Power”.

· rīkot nedzīvojamo telpu 72m2 Ķiršu ielā 2, mālpi
lī, mālpils novadā nomas tiesību atkārtotu izsoli 
ar augšupejošu soli. Noteikt izsoles sākuma 
cenu 0,50LVL/m2 un soli 0,05LVL/m2. Noteikt 
izsoles vietu – mālpils novada domes mazajā 
zālē, un laiku 2010.gada 12.aprīlī plkst.10.00. 
Izsoles dalībniekiem pieteikties rakstiski domē 
līdz š.g. 12.aprīlim plkst.9.30.

· Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 “Par grozī
jumiem Mālpils novada domes 14.10.2009. saisto
šajos noteikumos Nr. 4 “Pasažieru pārvadājumu 
ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteiku
mi””.

· Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 “Par grozī
jumiem Mālpils novada domes 16.12.2009. saisto
šajos noteikumos Nr. 8 “Maksimālā maksa (tarifi) 
par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo 
taksometru””.

· Apstiprināt OLGU VOLOSATOVU, par pašvaldības 
aģentūras “Mālpils sociālais dienests” direktori.

· Piedalīties ESTLAT programmas projektā “Darba 
iemaņu apmācības drošas vides izveidošanā”.

· Par Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz 
5 gadiem ar 2010.gada 1.martu ievēlēt ANNU VIŠ
ĶERI.

· Iecelt ARVILU LŪKU par Mālpils novada adminis
tratīvās komisijas priekšsēdētāju ar 2010.gada 
1.martu.

· Apstiprināt izmaiņas sporta kompleksa pakalpoju
mu tarifos:
 Sauna un baseins skolēniem, studentiem, 

pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
1,30h 2,LVL.

 Hidromasāžas vanna un baseins 1,30h 
2,LVL.

 Peldbaseins pieaugušajiem 45min – 1,15LVL
P i lnu  novada domes 24 .02 .2010 .  sē 

des Nr.2 lēmumu atklāstu skatīt mājas lapā  
www.malpils.lv sadaļā Novada domes dokumenti.

Kancelejas vadītāja Iveta krieviņa

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 2010.gada 24.februāra lēmumu Nr. 2/12
MĀLPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4

Par grozījumiem mālpils novada domes 14.10.2009. saistošajos noteikumos  
Nr. 4 “Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”

Izdoti pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1. Precizēt saistošo noteikumu izdošanas pilnvarojumu, svītrojot atsauci uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu un norādot at

sauci uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.
2. Saistošie noteikumi publicējami likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā 

laikrakstā “Mālpils Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs a. Lielmežs

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 2010.gada 24.februāra lēmumu Nr. 2/13
MĀLPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5

Par grozījumiem mālpils novada domes 16.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 8  
“maksimālā maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru”

Izdoti pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1. Precizēt saistošo noteikumu izdošanas pilnvarojumu, svītrojot atsauci uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 

norādot atsauci uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.
2. Saistošie noteikumi publicējami likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā 

laikrakstā “Mālpils Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs a. Lielmežs

mĀLPILs NoVada domes 24.02.2010. sĒde Nr.2

mĀLPILs NoVada domes sĒŽu GrafIks  
2010. gada aPrīLIm

sēdes nosaukums datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21.aprīlī plkst.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 22.aprīlī plkst.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA
Finanšu komitejas sēde 22.aprīlī plkst.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
domes sĒde 28.aprīlī plkst.15.00 Mazajā sēžu zālē aLeksaNdrs LIeLmeŽs
Privatizācijas komisijas sēde 26.aprīlī plkst.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās plkst.17.00 SOLVITA STRAUSA
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Darbs projektā “ eiropas komandas veidošana” joprojām turpinās. 26. feb
ruārī Sidgundas skolas 8. klases zēni Kārlis Zuters, Juris Iesalnieks un divas sko
lotājas, atstājot piesnigušo Rīgu, devās uz projekta sanāksmi saulainajos, siltajos 
Turcijas dienvidos. Astoņu dalībvalstu dažādu ziemas aktivitāšu prezentācija notika 
nelielā kalnu pilsētiņā Bucak. Pasākums bija tās dienas uzmanības centrā – pēc 
pieņemšanas pie pilsētas mēra sekoja Eiropā vecākā militārā orķestra koncerts, 
kas bija tik iespaidīgs un neparasts, ka iegūla atmiņā kā viens no spilgtākajiem 

Novada domes lēmumi

Projekti

sidgundieši atklāj peldsezonu ;)

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Informatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” šā gada janvāra numurā bija ievietota informācija par grozījumiem likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas pieņemti Saeimā 

2009.gada 1.decembrī. Jākonstatē, ka ne visi nodokļa maksātāji iesnieguši novada domē paziņojumus par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli.
2.pielikums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.495

mĀLPILs NoVada domeI
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV2152

___________________________________________________________________________________
(nodokļa maksātāja vārds, uzvārds, personas kods/komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs)

______________________________________________________________________
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods/ nosaukums, reģistrācijas numurs)

_________________________________________
(kontakttālrunis)

Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 2.1 un 2.2 daļu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 “Likuma ‘’Par nekustamā 
īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 44.2 punktu, paziņoju, ka saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otro daļu ar nekustamā īpašuma 
nodokli neapliek šādus nekustamā īpašuma objektus vai to daļas:

Nr. p.k. Nekustamā īpašuma 
objekta adrese

Nekustamā īpašuma 
objekts1

Nekustamā īpašuma objekta
kadastra apzīmējums Objekta neapliekamā platība (m2) Datums, no kura objekts nav 

apliekams ar nodokli
1 2 3 4 5 6

1.
2.
3.
4.
5.

________ _______________ ____________
(datums)2 (vārds, uzvārds) (paraksts)2

Piezīmes.
1 Zeme, ēka, inženierbūve, telpu grupa vai to daļas.
2 Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 

noformēšanu.”

Turpinājums 6. lpp.

atgādinājums. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas devīto punktu 
ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek vienģimenes 
un divģimeņu dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu māju 
palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību 
garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai. Tātad novada domē attiecīgs 
paziņojums jāiesniedz visām personām, kuru 
īpašumā ir šādas ēkas. (Piez. Par citiem ar nodokli 
neapliekamiem objektiem informāciju var gūt likumā.) 
2010.gadā nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojuma nosūtīšanas termiņš nodokļa maksātājam 
ir ne vēlāk kā 15.septembris un pirmais maksāšanas 
termiņš tiek noteikts ne agrāk kā viens mēnesis pēc 
paziņojuma nosūtīšanas. Plānots, ka mājokļa nodokļa 
maksāšanas paziņojumu izsūtīšana notiks sākot ar 
jūlija mēnesi. LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
18.pantā noteikti nodokļu administrācijas pienākumi, 
t.sk., nodrošināt nodokļu (nodevu) iekasēšanas pub
liskumu, regulāri publicējot informāciju par atsevišķu 

nodokļu (nodevu) kopieņēmumiem un par nodokļu 
maksātājiem, kuriem ir lielākie nodokļu (nodevu) 
parādi. 2010.gadā veikts nodokļu aprēķins par zemi 
(izņemot par zemi zem daudzdzīvokļu mājām un par 
īpašumiem, kur aprēķinātais nodoklis mazāks par pieci 
lati) un saimnieciskā darbībā izmantojamām ēkām, 
izsūtīti 1349 gab. nodokļu maksāšanas paziņojumi 
par kopējo nodokļu summu 90414.81 Ls, kuros pir
mais neklustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
termiņš noteikts šā gada 31. martā. Pēc stāvokļa 
uz 2010. gada 22.martu par 2010.gadu jau samaksāti 
Ls 17362.80 vai 19.20 % no aprēķinātā nekustamā īpa
šuma nodokļa par 2010. gadu un Ls 5238.79 parāds 
kopā ar nokavējuma naudu par iepriekšējiem gadiem. 
Tomēr kopumā par 645 gab. īpašumiem personām 
ir nodokļu parāds pašvaldībai kopsummā par Ls 
25246.73 (šādi ir arī vidēji gadā divu mēnešu Mālpils 
vidusskolas uzturēšanas izdevumi). No kopējā parāda 
Ls 11755.21 vai 46.56 % veido 15 personu parādi, kas 
lielāki par Ls 300. Tie ir:

Nodokļu maksātājs
Parāds kopā 

ar nokavējuma 
naudu (Ls)

J. Ramats, viņa mantinieki 320.08
Dz. Trauciņa 327.78
I. Rimša 329.39
Ģ. Mergins 375.34
V. Pilāns 378.92
J. Berholcs, viņa mantinieki 431.07
A. Ligeris 464.12
B. Līdaka 465.52
M. Ivanova 584.21
SIA “Augusts” 907.79
SIA “Druveļi” 960.50
I. Siliņšmite 970.24
A. Bernere, viņas mantinieki 1335.12
E. Miķelsons, viņa mantinieki 1794.45
SIA “Laiko” 2110.68

Nodokļu administratore mārīte Nīgrande

kārlis ar turku meitenēm
kārlis, Juris un skolotāja a. Lazdiņa  

nacionālajā parkā

militārais  
orķestris
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Mālpils Profesionālās vidusskola ir 
iesaistījusies Leonardo da Vinci programmas 
partnerības projektā “Sadarbība profesionālās 
izglītības attīstībai un ilgtspējai”.

Projektā piedalās jaunieši no: Austrijas, 
Bulgārijas, Polijas, Portugāles, Vācijas un 
Latvijas.

Mūsu skolu projektā pārstāvēja 3. kursa 
audzēkņi   no kokizstrādājumu izgatavotāju 
programmas – Elvijs Jakimenko, Renarts 
Kriškāns,  no siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas programmes – Kaspars Deni
sovs, Dāvis Jansons, skolotāji – projekta 
vadītāja L. Mukāne, S. Dadeika, V. Mihejeva, 
M. Simanovičs.

Marta sākumā jaunieši brauca uz Portugāli, 
kur notika projekta aktivitātes. Visu valstu 
jaunieši strādāja radošajās darbnīcās, pilnvei
dojot angļu valodas zināšanas, kā arī prasmes 
strādāt komandā.

Iepazināmies ar jaunu profesiju – sociālais 
animators. Tā prasmes un pielietojumu 
prezentēja portugāļu jaunieši. Bija interesanti 
iesaistīties viņu vadītajās nodarbībās. Ar intere
si, kopīgi strādājot, apguvām video montāžas 
pamatiemaņas pie “Apple” datoriem.

ko tu zināji par šo valsti?
Elvijs Jakimenko: bagāta ar vīna ražotnēm, 

nacionālais sporta veids ir futbols, zināju, ka 
Portugāle atrodas Eiropas DR – pie Atlantijas 
okeāna.

Dāvis Jansons – valsts Rietumeiropā, 
ar galvaspilsētu Lisabonu un skaitliski lielu 
iebraucēju skaitu no Āfrikas kontinenta.

Kaspars Deņisovs – Portugāle atrodas 
Pireneju pussalā un to, ka galvaspilsēta ir 
Lisabona.

Skolotājs Māris Simanovičs – 96 tūkstoši 
km2, 9 miljoni iedzīvotāji, korķa lielākā 
ražotājvalsts pasaulē, 98% katoļu.

ko tu zini tagad?
ElvijsNav mežu un koku no kuriem varētu 

ražot mēbeles. Interesanti ēdieni un nav stei

gas cilvēku vidū.
Dāvis – Liela vīna ražo

tājvalsts Eiropā, kuras vīni ir 
iecienīti pasaulē. Vīns ir ļoti 
kvalitatīvs, salīdzinoši ar cenu. 
Vasko da Gama bija jūras
braucējs un ir vietējā autoritāte. 
Pusdienlaiks ilgst 2 stundas.

Kaspars – Portugālē aug 
palmas, pusdienlaiks ir svarīga 
dienas daļa. Protams, arī dažus 
vārdus portugāļu valodā: ob-
rigado – paldies, por favor – 
lūdzu.

Sk. Māris – Nav tik “sūri” kā biju iedomājies. 
Ka atbildīga valsts par savām bijušajām 
kolonijām.

Sk. Vera – Ļoti skaista daba, sakopti lauki, 
un var spriest, ka labi attīstīta ekonomika.

Sk. Sarmīte: Multikulturāla valsts, kurā 
katrs iedzīvotājs izjūt piederību šai zemei 
un rūpes par to. Attīstīta lauksaimniecība, 
audzē vīnogas, olīves, apelsīnus. Lopkopībā 
audzē govis, aitas, redzējām zirgu, lamu 
ganāmpulkus, līdz ar to – cilvēkiem ir darbs.

kā tu vari raksturot portugāļus?
Elvijs – Pieklājīgi, jautri, nesteidzīgi, 

izpalīdzīgi, vienkārši, saprotoši, dzīvespriecīgi, 
nedaudz nesabiedriski, jo maz bija redzami 
cilvēki uz ielām.

Dāvis – Cilvēki ar ļoti atvērtu sirdi, viesmīlīgi, 
nekur nesteidzas, ne par ko neuztraucas.

Kaspars – Portugāļi ļoti viegli un ātri pieņem 
un iesaista citu tautu cilvēkus savā ikdienas 
dzīvē un izklaidēs. Patīkami bija, ka latviešu 
dejas un tradicionālā latviešu polka, kuru 
mēģināju viņiem mācīt, bija pārāk “ātra”.

Sk. Māris – Viesmīlīgi, laipni, jautri, sau
laini, vienkārši.

Sk. Vera – Sirsnīgi, viesmīlīgi, atsaucīgi, 
jautri, izpalīdzīgi, draudzīgi.

Sk. Sarmīte – Ļoti sirsnīgi, viesmīlīgi, tole
ranti, bet neprecīzi, nesteidzīgi. 

kādi bija tavi visspilgtākie iespaidi šajās 
dienās?

Elvijs – Salīdzinot ar Latvijas dabu, ļoti 
silts marta mēnesis līdz pat 18 grādiem. Dabā 
pirmo reizi redzēju apelsīnu un citronu kokus ar 
augļiem.. Ļoti patika tas, ka projekta partneri ir 
no dažādām valstīm un dažādām kultūrām.

Dāvis – Cilvēkos nepārprotams miers un 
komfortablitāte. Ļoti skaista arhitektūra. Tīrība 
un visa apkārtne sakopta.

Kaspars – Visas dienas izbaudīju. Ieguvu 
jaunus draugus. Ja man būtu iespēja vēl kādu 
reizi apciemot šo valsti, bez lielām pārdomām, 
ar lielāko prieku dotos turp.

Sk. Māris – Portugāle ir skarba, bet skaista, 
olīvkoks ir kaut kas nepasakāms, futbols tomēr 
ir sporta karalis.

Sk. Vera – Lielu iespaidu atstāja daba un 
cilvēki, ļoti krāšņa zeme.

Sk. Sarmīte –  Ļoti patika vēsturisko ob
jektu, baznīcu apskats.

 Muzeja gides (mācījusies Maskavā, runāja 
krievu valodā) – lai mēs braucam pie viņiem 
ciemos, pavadām tur ilgāku laiku, izmantojam 
viņu viesnīcas, restorānus un iepērkamies 
veikalos, tādējādi savu naudu atstājam 
viņiem – laba doma!

Interesanta  bija darbošanās radošajās 
darbnīcās. 

Direktores vietniece audzināšanas darbā  
sarmīte dadeika

olīvu un apelsīnu zemē

Projekti

dāvis, elvijs, kaspars un renarts prezentē savu skolu

mālpilieši kopā ar portugāļu skolēniem Visi sanāksmes dalībnieki

iespaidiem. Pateicoties Latvijas sniegotajai ziemai, Sidgundas zēni varēja parā
dīt video un foto materiālus gan par slēpošanu skolas apkārtnē sporta stundās, 
gan par slidošanu un hokeja spēli brīvajā laikā. Tā kā no visām astoņām valstīm 
esam vistālāk ziemeļos, skatītājiem bija interesanti. Nākošajās trijās dienās seko
ja braucieni uz kalnu alām, ūdenskritumiem, zemestrīcēs sagrautām senpilsētām 
un amfiteātriem, uz klintīs izkaltām senkapu vietām un gar zaļiem kalnu ezeriem 
līdz pat tirkīzzilajam Vidusjūras līcim Antālijā.

Antālijā gaisa temperatūra sasniedza pat 20 grādus, un nebija ne jausmas 
par lietusgāzēm, kas nedēļu iepriekš esot ielas pārvērtušas upēs. Ūdens jūrā 
dienvidniekiem vēl šķita pārāk vēss, bet ne sidgundiešiem. Peldēšanās sezo
na ir atklāta! 3. martā varens aerobuss ceļotājus no vasaras atveda atpakaļ 
aukstā ziemā.

Turpinājums no 5. lpp.kapenes klintīs
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2010.gada janvārī novada dome veica 
iedzīvotāju aptauju par Mālpils novada 
domes komunikāciju ar sabiedrību. Kopumā 
aptaujāti 190 iedzīvotāji. Anketā bija jautājumi 
par visiem novada domes komunikāciju 
instrumentiem, tai skaitā arī par “Mālpils 
Vēstīm”. Viens no jautājumiem – Kādas 
informācijas “Mālpils Vēstīs” trūkst? Atbildes 
bija dažādas, taču vairākums iedzīvotāju ir 
izteikuši vēlējumu atvēlēt vietu arī vēsturiskajai 
lappusītei. Tādēļ, turpmāk (varbūt ne katrā 
izdevumā), centīsimies jūsu ieteikumu ievērot 
un izpildīt.

redakcija

Bieži dzirdam, ka vienā novadā ir labi de
jotāji, otrā – vareni dziedātāji, vēl citā – aizrau
tīgi puķu audzētāji... Attieksmi pret grāmatām 
piemin krietni retāk.

Kā tad ar lasīšanu bijis un ir šobrīd mūsu 
novadā?

Viktorija Kalniņa Mālpils grāmatā sakopo
jusi visai plašu informāciju par bibliotēkām 
kopš 1881. gada. Varam secināt – jā, māl
pilieši jau izsenis bijuši lieli lasītāji. Vai tas 
ir nozīmīgs mūsu novada kultūras līmeņa 
rādītājs? Neapšaubāmi.

“Bērni maz lasa,” tagad pārdzīvo sko
lotāji.

“Apgrozījums ievērojami krities,” žēlojas 
grāmatu izdevēji.

“Pērk lielāko tiesu lētākās grāmatas,” 
novērojuši grāmatu tirgotāji.

“Jaunās grāmatas reti varam nopirkt,” at
zīst pat lielākie grāmatmīļi tepat Mālpilī.

“Nu ja, tagad jau tas internets, kur vairs 
grāmata! Bet kādreiz mums bija pat pašiem 
sava grāmatnīca, ” nopūšas vecākā paaudze, 
atceroties tos laikus, kad grāmatu skapjos 
rindojās tepat Mālpilī pirktās grāmatas.

Saulainā ziemas dienā abas ar grāmat
nīcas darbinieci Dzidru Klintsoni dodamies 
uz Ankoriņiem pie viņas kolēģes Zinas Liepi
ņas, un interesantās sarunās par to, “kā bija 
tad, kad bija”, divas stundas aizrit nemanot. 
Pirmā grāmatnīca atradās Pļaviņās – mājā, 
kas atrodas Strēlnieku ielas sākumā. Tagad 
bijušajā grāmatnīcas telpā atrodas frizētava. 
Zinas kundze bija šīs grāmatnīcas vadītā
ja no1965. gada. Atvaļinājumu laikā viņu 
aizvietoja skolotāja Aglaida Čakša, ko visi 
sauca par Čakšiņu. 1971. gadā grāmatnīca 
pārcēlās uz bijušā Tautas nama ēkas labējā 
stūra telpām. 1972. gadā Zinai pievienojās 
Dzidra Klintsone, un abas bija kolēģes līdz 
Zinas Liepiņas aiziešanai pensijā 1991. gadā, 
tātad divus gadu desmitus.

Jā, tas bija dzejas ziedu laiks. Uzvārdi – Elk
sne, Purvs, Ziedonis, Vācietis, Peters – runā 
paši par sevi. Iznāk V. Lāča, R. Blaumaņa, 
J. Jaunsudrabiņa, A. Čaka, M. Ķempes, 
E. Hemingveja, Balzaka, Londona u.c. kopotie 
raksti, iecienītas kļūst grāmatu sērijas – “Sprīdī
ša bibliotēka”, “Stāsti par vēsturi”, “Stāsti par 
dabu”, “Piedzīvojumi, ceļojumi, fantastika”, 
“Ievērojamu cilvēku dzīve”, “Klasikas biblio
tēkas” visai greznie sējumi, Ģimenes enciklo
pēdija, Latvijas padomju enciklopēdija...Šīs 
grāmatas vēl tagad aizpilda lielu daļu mālpilie
šu grāmatu plauktos. Speciālā literatūra gan 
bija jāpasūta, un tolaik visaktīvākie pasūtītāji 
bijuši Imants Ameriks, Imants Tučs un Aivars 
Bomis. Uz grāmatnīcu sūtīja arī mācību grā
matas skolēniem. Velta Bukovska darbojās 

Sidgundā kā grāmatu izplatītāja, bet abas 
grāmatnīcas darbinieces regulāri ieradās 
ar grāmatu galdiem visos lielākajos pasā
kumos. Saņemamo grāmatu skaitu noteica 
pēc tirāžas – no katriem 1000 eksemplāriem 
viens Mālpilij.

Protams, ka pieprasījums krietni pārsnie
dza piedāvājumu, tāpēc nākamajā rītā pēc 
grāmatu saņemšanas jau pulksten septiņos 
no rīta ārā stāvēja pagara rinda. Laiku īsinot, 
tika apspriesti jaunākie notikumi, bet bieži 
risinājās kaismīgas diskusijas par literatūru, 
kur “centrālie oponenti” bija Vija Bīriņa un 
Pēteris Mežleons, labs literatūras pazinējs. 
Ja atradās zinātāji, kas bija izskaitļojuši vai 
citādi izpētījuši, cik katra nosaukuma grāma
tu atvests, notika “tautas skaitīšana”, kam 
varētu tikt kārotais izdevums. Laimīgie nāca 
ārā starodami, un dažam nācās grāmatu 
kaudzi pat turēt ar abām rokām. Kā nu ne, ja 
grāmatu cena svārstījās ap rubli. Dārgāki bija 
fotoalbumi un mākslas grāmatas, ko parasti 
pirka prezentācijām un jubilejām.

Darbs grāmatnīcā bijis interesants, pir
cēji patīkami. Savukārt, mālpilieši, ar kuriem 
runāju, atceras, ka grāmatnīcā bijis patīkami 
iepirkties – sakoptas telpas, pārskatāmi iz
kārtotas grāmatas, daudz telpaugu, laipnas, 
zinošas pārdevējas. Dažkārt, kad veikalā sa
gadījušies vairāki pircēji, notikušas gandrīz 
vai mazas lasītāju konferences.

Jautātas, vai bijuši kādi kuriozi, abas kun
dzes smiedamās atceras amizantu gadījumu. 
Kad modē nāca sekcijas, prestiži skaitījās stik
loto daļu aizpildīt ar grāmatām. Kāda dāma ie
radusies ar lietišķu un konkrētu vēlmi – lai viņai 
atlasītu 1m grāmatu sarkanos iesējumos!

1992. gadā grāmatnīcā sāk strādāt Vies
turs Vasiļevskis, bet 1994. gadā ilggadīgā 
darbiniece Dzidra Klintsone aiziet pensijā. 
Ēku privatizē N. Savina, un grāmatnīcu 
augstās īres maksas dēļ nākas slēgt. V. Vasi
ļevskis gan atver kiosku autoostā, bet telpa 
nemīlīga, literatūras klāsts mālpiliešu gaumei 
maz piemērots, tāpēc kioska mūžs īss. Tajā 
strādāja Silvija Baltace un Agrita Rozenfelde, 
kura vēlāk iekārtoja grāmatu galdu tirgū. 
Grāmatnīcu laiks Mālpilī bija beidzies, bet 
mālpiliešu atmiņā tas vēl dzīvo, piemēram, 
ziedu veikala pārdevēja Aina Valtere (Dišerei
te) priecājas, ka atgriezusies savā kādreizējā 
darba telpā (bijušajā pārtikas veikalā) un tur 
ļoti labi jūtas, jo sienas glabājot grāmatu, ne
vis pēdējā – dzērienu veikala auru.

Lai uzzinātu, kā tagad, krīzes laikā, 
mālpiliešiem veicas ar lasīšanu, devos uz 
centra bibliotēku. Izrādās, garīgās krīzes nav. 
Bibliotēkas vadītāja Dace Krilovska lepojas 
ar to, ka lasītāju skaits nav samazinājies. Lie
lākās lasītāju grupas nav vis pensionāri un 
bezdarbnieki, kā varētu domāt, bet iestāžu 
darbinieki un skolēni, īpaši projektu nedēļu 
laikā. Liela interese par jaunākajām grāma
tām, žurnāliem.

Raksta nobeigumā grāmatu izdevējas 
Anitas Mellupes atzinums. Viņa ar grāmatu 
galdiem apceļojusi visu Latviju, bieži bijusi arī 
Mālpilī, un ir ar ko salīdzināt. Kad jautāju, kādi 
ir mālpilieši, viņas atbilde bija īsa un kodolīga: 
“Ieinteresēti, zinoši, vārdu sakot, ideāli!”

Patīkams vērtējums mūsu novada ļau
dīm, vai ne?

Ināra Bahmane

Par mālpiliešiem un grāmatu

Pirmās grāmatnīcas vieta

Šeit grāmatnīca darbojās vairāk nekā 20 
gadus

zina Liepiņa un dzidra klintsone grāmatnī
cas “ziedu laikos“

kolēģes pēc sirsnīgām sarunām

aina Valtere te jūtas labi
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Brīnums 2010
Malači visi tie, kas saņēma drosmi – nāca un piedalījās! 

Bērni un jaunieši, jūs nedrīkstat apstāties pie  šīs dienas 
priekšnesumiem, arī tie, kuriem būs kāds rūgtumiņš un 
liksies, ka nav novērtēts tik augstu kā vēlētos. Jums Ir 
iespēja nākt un dzIedĀt, un jo vairāk jūs dziedāsiet, jo 
labāk jums sanāks! – tāds vēlējums koncerta noslēgumā 
tika saņemts no žūrijas komisijas, Grīnhofu ģimenes, kas 
jau pasākuma laikā katru konkursa dalībnieku vērtēja 
un ar labiem vārdiem uzmundrināja, izceļot labākās 
priekšnesuma puses un iesakot, kā labot kļūdas.

daiga frīdberga
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20.februārī, Inčukalnā, notika Pierīgas 
novadu sporta spēles kāršu spēlē “Zolīte”, 
kurās piedalījās arī Mālpils novada zolma
ņi. 9 komandu konkurencē mūsējie izcīnīja 
1.vietu. Mālpils komandas sastāvā startēja 
Normunds Ozoliņš, Agris Ozoliņš, kuri rū
dījumu guvuši arī Latvijas mērogā, kā arī 
Vladislavs Komarovs un Iveta Kukurāne. 
Jāpiebilst, ka individuāli 1.vietu ieguva Nor
munds ozoliņš.

21.februārī, kafejnīcā “Zemūdene”, 
notika Mālpils novada čempionāta zolītē 
2.posms, kurā piedalījās 26 dalībnieki. 1.vie
tu ieguva Tālis Līcītis, 2.vietā ierindojās Jānis 
Gailītis, bet 3.vietā palika Mareks Zeile.

27.februārī, Mālpils sporta hallē, notika 
Mālpils novada čempionāts novusā 4.pos
ms. Tajā piedalījās 18 dalībnieki. Šoreiz 
nepaveicās kopvērtējuma līderim Tālivaldim 
Zagorskim, kurš ceturtdaļfinālā ar rezultātu 
0:3 piekāpās Alfonam Suķim un beigās 
ierindojās 8.vietā. Pusfinālā Alfons Suķis 
ar rezultātu 3:0 pieveica Gunti Krivenoku. 
Otrajā pusfinālā Jānis Dišereits ar rezultātu 
1:3, zaudēja Oskaram Janbergam, kurš ie
priekšējos posmos līdz pusfinālam nebija 
ticis. Finālā, Oskars Janbergs ar rezultātu 
3:0 pārliecinoši uzvarēja Alfonu Suķi un kļu
va par posma uzvarētāju. Cīņā par 3.vietu 
Guntis Krivenoks izrādījās pārāks par Jāni 

Dišereitu. 11.aprīlī kopvērtējuma astoņi la
bākie novusa spēlētāji noskaidros Mālpils 
novada čempiona titulu. 4.posma rezultātus 
un kopvērtējumu skatīt Mālpils mājas lapā 
zem sadaļas Sports/Ziņas.

28.februārī, Babītes sporta kompleksā, 
notika Pierīgas novadu sporta spēles šautri
ņu mešanā, dambretē un novusā. Šautriņu 
mešanā, 9 komandu konkurencē, mālpilieši 
ieguva augsto 5.vietu (Normunds Ozoliņš, 
Tālivaldis Zagorskis, Oskars Janbergs un 
Daiga Dišereite). Individuāli par pārsteigu
mu parūpējās daiga dišereite, kas ieguva 
3.vietu dāmu konkurencē. Dambretē Mālpils 
novada komanda (Vilnis Brikšķe, Vladislavs 
Komarovs, Oskars Janbergs), spēlējot bez 
sievietes, tomēr palika pēdējā 8.vietā. Novu

sā, 12 komandu konkurencē, mūsējie ierin
dojās 7.vietā, kas vērtējams kā labs sasnie
gums. Mālpils komandas sastāvā startēja 
Tālivaldis Zagorskis, Jānis Dišereits, Jānis 
Jansons un Daiga Dišereite. Individuāli visla
bāk veicās Jānim Jansonam. Rezultātu tabu
las skatīt Mālpils mājas lapā (www.malpils.lv) 
zem sadaļas Sports/Ziņas.

14.martā, Baldones vidusskolas sporta 
kompleksā, notika Pierīgas novadu sporta 
spēles telpu futbolā. Priekšsacīkstēs, Baldo
nes zonā, kurā startēja Baldones, Mālpils, 
Ropažu un Inčukalna novadu komandas, 
mūsējie palika 4.vietā un līdz ar to dalīja 9. 
līdz 11.vietu. Jāpiebilst, ka mūsējie saņē
ma uzslavas no pretinieku komandām par 
labu spēli.

sporta ziņas

sporta pasākumu plāns: Vieta

27.marts (plkst. 10:00) Mālpils novada čempionāts  
galda tenisā Mālpils sporta halle

10.aprīlī Pierīgas novadu sporta spēles  
galda tenisā Sigulda

10.aprīlī (plkst. 11:00) Mālpils muižas kausa izcīņa šahā Mālpils muiža

11.aprīlī (plkst. 11:00) Mālpils novada čempionāts  
novusā, fināls Mālpils sporta halle

24.aprīlī (plkst. 11:00) Mālpils novada atklātais čempionāts 
volejbolā (4x4) Mālpils sporta halle

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 29248752

Žūrija
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mālpils novada zemledus makšķerēšanas  
sacensības pieaugušajiem

suda, III. posma rezultāti

Vārds, uzvārds Noķerto zivju 
skaits

svars  
(gramos) Punkti Vieta

Alfons Suķis 52 900 142 1
Ritvars Mitrofanovs 31 400 71 2
Guntis Andrevičs 21 280 49 3
Juris Deņisovs 12 340 46 4
Sandris Jonāns 14 170 31 5
Imants Andersons 2 240 26 6
Edijs Skarbinieks 11 100 21 7
Guntis Apsītis 2 160 18 8
Gints Zunde 2 40 6 9
Ojārs Lūsis 2 40 6 10
Daiga Karlisone 2 40 6 11

Jauniešiem līdz 16. gadu vecumam
suda, III. posma rezultāti, 14. marts 2010. gads

Vārds, uzvārds Noķerto zivju 
skaits

svars  
(gramos) Punkti Vieta

Evija Andersone 1 220 23 1
Matīss Andrevičs 4 60 10 2
Alvis Mārtinsons 2 40 6 3
Madara Jonāne 1 20 3 4

mālpils novada zemledus makšķerēšanas  
sacensību 2010. gada kopvērtējums

Jauniešu grupā:
Matīss Andrevičs – 35 punkti – 1.vieta
Madara Jonāne – 22 punkti – 2. vieta
Alvis Mārtinsons – 9 punkti – 3. vieta

Evija Andersone – 23 punkti – 4.vieta

Pieaugušo grupā:
Alfons Suķis – 295 punkti – 1. vieta

Sandris Jonāns – 284 punkti – 2.vieta
Ritvars Mitrofanovs – 217 punkti – 3.vieta

ziņo policija
Mālpils novada pašvaldības policija februāra 

mēnesī regulāri veikusi reidus un patrulēšanu Māl
pils novadā, kuru laikā būtiski pārkāpumi netika 
konstatēti, tomēr vairākkārt izteikti iedzīvotājiem 
aizrādījumi par saistošo noteikumu neievērošanu, 
kā arī par drošību uz ceļiem.

Tika saņemta informācija par klaiņojošiem 
suņiem Mālpils novadā, vairāku klaiņojošo suņu 
īpašnieki identificēti un izteikti mutiski aizrādījumi. 
Vēlamies piebilst, ka ņemot vērā pavasara periodu 

tiks pastiprināta kontrole par dzīvnieku turēšanas 
noteikumu ievērošanu, līdz ar to aicinām Mālpils 
novada iedzīvotājus laicīgi samaksāt dzīvnieku 
turēšanas ikgadējo nodevu, kā arī veikt dzīvnieku 
vakcināciju. Lūdzam arī vērst uzmanību transport
līdzekļu vadītājiem par automašīnu novietošanu 
Mālpilī, jo ņemot vērā šī gada laika apstākļus būtu 
vēlams padomāt par citiem satiksmes dalībniekiem. 
Problemātiskāka vieta ir pie veikala “BAF” un pie bēr
nudārza, respektīvi, Jaunā iela, kur regulāri notiek 
intensīva satiksme. Vairākkārt vadītājiem tika izteikti 

mutiski aizrādījumi par autotransporta novietošanu, 
bet turpmāk vadītāji, kuri neievēros ceļu satiksmes 
noteikumus un novietos autotransportu traucējot 
citiem satiksmes dalībniekiem, tiks saukti pie admi
nistratīvās atbildības.

Problēmas ir ar Mālpils internātpamatskolas un 
Profesionālās vidusskolas audzēkņiem, kuri neievē
ro skolas iekšējās kārtības noteikumus un atklāti at
ļaujas smēķēt skolas teritorijā un par pārkāpumiem 
februāra mēnesī astoņiem audzēkņiem tiks sastādīti 
administratīvā pārkāpuma protokoli.

atgādinājums suņu, kaķu īpašniekiem!
trakumsērga joprojām ir neārstējama infekcijas 

slimība. Vienīgais veids kā izsargāties no inficēšanās 
ir regulāra, ikgadēja suņu un kaķu vakcinācija. To 
nosaka arī veterinārmedicīnas likums. Vakcinācija 
jāuzsāk no 3 mēn. vecuma.

dzīvnieku turēšanas nodeva mālpils novadā. 
Iedzīvotāji joprojām diezgan neaktīvi veic maksāju
mus, lai gan ir spēkā saistošie noteikumi Nr.3 apstipri
nāti 21.01.2009. Šī nauda ļoti nepieciešama klaiņojošo 
dzīvnieku problēmu risināšanai. Ar noteikumiem var 
iepazīties portālā www.malpils.lv sadaļā Novada 
domes dokumenti /saistošie noteikumi / 2009/ Nr.3. 
Tāpat ļoti būtiski suņu, kaķu īpašniekiem ir ievērot MK 
noteikumus Nr. 266 (04.04.2006), kur noteikti dzīvnie
ku īpašnieku pienākumi. Kā būtisku šo noteikumu 
punktu gribas atzīmēt īpašnieka pienākumu savākt 
dzīvnieka ekskrementus vedot dzīvnieku pastaigā. 
Tas būtu tikai normāli un pašiem būtu patīkamāk iet 
pa ielu vai parku nebaidoties iekāpt suņu izkārnīju
mos. Arī par šāda noteikuma nepildīšanu īpašnieku 
var saukt pie atbildības. Neskaidrību gadījumā varat 
zvanīt pašvaldības policijai Guntim Lejiņam 28357002, 
veterinārārstam Atim Aigaram 26143151

aktuāli

mālpils novada zemledus makšķerēšanas sacensību rezultāti

· 08.02.2010 13:52
 Noziedzīgi nodarījumi pret personas ve

selību. Krasta iela 5, iesniedzējs pie neno
skaidrotiem apstākļiem, no nenoskaidrotām 
personām, savā dzīves vietā guva miesas 
bojājumus.

· 09.02.2010 04:05
 Nogādāšana slimnīcā. No daudzdzīvokļu 

ēkas, Upmalās, Lielvārdes šoseja, slimnīcā 
Rīga, Duntes ielā nogādāta persona ar diag
nozi – griezta brūce kreisajā apakšdelmā, 
suicīda mēģinājums, alkohola reibums.

· 11.02.2010 14:31
 Huligānisms. Pie Mālpils Profesionālās vi

dusskolas dienesta viesnīcas ar pneimatisko 
šauteni iešauts personai pa muguru.

· 15.02.2010 14:20
 Līķa atrašana. Nākotnes ielā savā dzīvoklī 

atrasts personas līķis bez redzamiem miesas 
bojājumiem. Nosūtīts uz VTMEC morgu.

· 17.02.2010 07:48
 ugunsgrēks. Nītaures ielā dega malkas 

šķūnītis 8 m2 platībā.
· 26.02.2010 04:14
 Nogādāšana slimnīcā. No Upmalām, Liel

vārdes šoseja, Gaiļezera slimnīcā tika no
gādāta persona ar diagnozi – saindēšanās 
ar alkoholu, medikamentu intoksācija zem 
jautājuma. Lietas apstākļi tiek noskaidroti.

· 26.02.2010 09:55
 zādzība. Daudzdzīvokļu ēkā, kāpņutelpā, 

Nākotnes ielā brīvi piekļūstot tika nozagts 
paštaisīts velosipēds

· 28.02.2010 18:21
 zādzība. Privātmājā, Baložu ielā izsitot logu 

no mājas nozagti sadzīves priekšmeti.
· 28.02.2010 18:43
 mantas tīša iznīcināšana vai bojāšana. 

Privātmājā, izsitot logu, iekļūstot mājā tika 
bojātas iekšdurvis un izvandītas istabas.

Notikumi mālpils novadā 2010. gada februārī

Labākie jauniešu grupā Labākie pieaugušie kopvērtējumā

BIedrīBas “mĀLPILs zIVīm” PazIņoJums
8. aprīlī 18.00 Mālpils novada domes telpās 

tiek sasaukta biedru pilnsapulce.
Biedrības valde

20. aprīlī no plkst. 8.00 iespējams bez 
maksas pārbaudīt holesterīna līmeni asinīs un 
saņemt bezmaksas konsultāciju. Lūdzu iepriekš 
sazināties pa tālr. 67925155 un nākt tukšā dūšā. 
Darba laikā no plkst. 8.00 – 20.00 jebkurš, arī 
nereģistrētie pacienti var bez maksas izmērīt 
asinsspiedienu un par maksu noteikt cukura 
līmeni asinīs. Plānojam tuvākajā laikā nopirkt 
kardiogrāfu, pacienti varēs ierakstīt EKG un 
saņemt slēdzienu.

uzmanību bērnu vecākiem! Ja saslimst 
bērns, konsultēties ar savu ārstu nekavējoties, 
negaidīt, kamēr sāks sāpēt auss vai parādīties 
elpas trūkums. Galvenais bērnam – uzņemt pēc 
iespējas vairāk šķidruma un atbrīvot degunu.

Lūdzam pievērst uzmanību ārsta prakses 
pieņemšanas laika izmaiņām. Ģimenes ārstes 
J. Sprūdes prakses darba laiks:

Darba dienās 8.00 – 20.00
Sestdien 8.00 – 15.00

Ārsta pieņemšanas laiks:

P. 9.00 – 17.00 (9.00 – 10.00 akūtā st.)
O. 15.00 – 20.00 (15.00 – 16.00 akūtā st.)
T. 8.00 – 14.00 (8.00 – 9.00 akūtā st.)
C. 14.00 – 20.00 (14.00 – 15.00 akūtā st.)
P. 8.00 – 13.00 (8.00 – 9.00 akūtā st.)
S. 7.00 – 10.00

Zīdaiņu stunda trešdien 12.00 – 13.00. Tālr. 
67925155. Mob. tālr. 29442365 Tuvākā slimnīca 
atrodas Siguldā: Lakstīgalas ielā 13, tālr. 
67972808. Ātrā palīdzība – tālr. 112

Ar cieņu, daktere J. sprūde
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Mani sauc San
ta Stepiņa dzīvoju 
Mālpils pagastā un 
mācos RTU MLĶF 
Materiālzinātnes un 
saņemu Zvejnieku 
ģimenes stipendiju, 
kuru ieguvu ar izcilī
bu beidzot vidussko
lu(saņemot V. Dom
brovska vēstuli par 

labām sekmēm) un turpinot veiksmīgi studēt 
augstskolā. Stipendijai es jau pieteicos 12. kla
sē, nosūtot pieteikuma anketu un atbilstošos 
dokumentus Vītolu fondā un veiksmīgi saņemu 
stipendiju 100 Ls mēnesī veselu mācību gadu 
(10 mēnešus) un ja studijās ies labi tad var 

pagarināt šo līgumu vēl uz gadu.
Ja tu esi 12. klases skolnieks un arī gribi 

augstskolas laikā saņemt Vītolu fonda stipen
diju un tev vidējā atzīme ir 7,5 vai augstāka, kā 
arī atbilst kāds no šiem noteikumiem:
1.  Maznodrošināts
2.  Bārenis, audzina viens no vecākiem, daudz

bērnu ģimene
3.  Panākumi mācību olimpiādēs

Tad tev Vītolu fondā jāiesniedz:
· Anketa, kas jāaizpilda un jāaizsūta elektronis

ki www.vitolufonds.lv
· CV
· Motivācijas vēstule
· Fotogrāfija (3x4)
· 12. klases liecības kopija ar 1. semestra rezultā

tiem, klāt pieliktas 10. un 11. klasē apgūto priekš

metu gada atzīmes, piemēram, ģeogrāfijā
· Informācija par ģimenes sastāvu – vecāki 

(kur strādā), māsas, brāļi (kurā klasē mācās, 
kurā kursā studē, kur strādā)

· Izziņa no pašvaldības par ģimenes materiālo 
stāvokli

· Divas rekomendācijas – viena no skolas 
direktora, direktora vietnieka mācību darbā 
vai klases audzinātāja, otra – no pagasta/pil
sētas sociālā darbinieka

Visi nepieciešamie dokumenti jāiesniedz 
personīgi vai pa pastu. Adrese: Vītolu fonds, 
Lāčplēša iela 75–III, Rīga, LV–1011.

Pieteikšanās notiek no 15. janvāra līdz 
1. maijam.

Ar cieņu Zvejnieku ģimenes stipendiāte  
santa stepiņa

aktuāli

sertificēta speciāliste Larisa no a/s 
rīgas Veselības centrs “Pļavnieki” uzsāk 
darbību mālpilī. Pierakstīties iespējams 
iepriekš zvanot pa tālruņiem 29618064 vai 
26557139.

HIRUDOTERAPIJA – ārstēšana ar medicīnis
kajām dēlēm (Hirudo mmedicinalis) tika izman
tota jau Senajā Ēģiptē (1500–300 g.p.m.ē.), Avi
cennas darbīga (Ibn Cina 980–1037). Norādes 
par ārstēšanu ar dēlēm var atrast arī Bībelē.

17.–18.gs. Hirudoterapijas pielietošana 
sasniedza savu augstāko uzplaukumu. 19.gs. 
sākumā, līdz ar medicīnas zinātnes attīstību, 
mainījās arī pieeja slimību ārstēšanai – sāka 
vairāk izmantot ķīmiskos preparātus, no kuriem 
rodas dažādas komplikācijas..

21.gs. cilvēce sāka zaudēt imunitāti, kā arī 
veselību no ķīmijterapijas. Cilvēki tagad vēlas 
ne tikai ekoloģiski tīru pārtiku, bet arī iespēju 
atjaunot veselību bez komplikācijām, kas arī 
noved pie Hirudoterapijas. Tā ir viena no eko
loģiski tīrām ārstēšanas metodēm, jo:
1) dēles izaudzētas biofabrikās, tīrā ūdenī;
2) tās ir vienreizēji pielietojamas – pēc izmanto

šanas tās tiek iznīcinātas pacienta klātbūtnē 
3% hloromīna šķīdumā.
Dēļu sieklas satur vairāk kā 100 biolo

ģiskus komponentus – tā ir maza biofabrika 
(dzīvā tablete), kas pēc piesūkšanās izvada 
šlakvielas no cilvēka organisma, šūnas 
sāk reģenerēties un organisms atjaunojas. 
Mazais “ekstrasenss” ievada cilvēka organis

mā tikai tos komponentus, kas nepieciešami 
tikai konkrētam organismam, kas arī izskaidro 
izveseļošanās efektu.

Ārstēšanu ar dēlēm izmanto: ķirurģijā, 
pediatrijā, ginekoloģijā, oftalmoloģijā (acu 
slimību gadījumos), ausu, kakla un deguna sli
mību gadījumos, neiroloģijā, uroloģijā, terapijā, 
kosmetoloģijā, endokrinoloģijā, kardioloģijā, 
pie pēc traumu sarežģījumiem u.c.

Ārstēšanu pielieto arī grūtniecēm, bērniem 
līdz 1.g. vecumam, kā arī pie hipotonijas (paze
mināts asinsspiediens).

Var apvienot ar fizioterapiju, masāžu, me
dikamentozo ārstēšanu, fitoterapiju utt.

Nedrīkst pielietot pie hemofilijas, kahek
sijas un alerģijas uz dēlēm.

tuvojas Lielā talka!
24. aprīļa Lielo talku atbalstīt pieteikušās 

gandrīz visas pašvaldības kas nozīmē, ka visi 
sagatavošanās darbi var ritēt raiti uz priekšu. 
Pašvaldību galvenais uzdevums Talkas organizēša
nā ir nodrošināt atkritumu savākšanu un aizvešanu 
uz poligoniem, kuri savukārt Talkā savāktos atkritu
mus no pašvaldībām pieņems bez maksas.Šobrīd 
pašvaldības ir nozīmējušas Talkas koordinatorus, 
Talkas koordinatoru vārdi un kontakti atrodami Talkas 
mājas lapā www.talkas.lv. Talkas koordinatori būs 
galvenie atbildīgie par veiksmīgu Talkas norisi katrā 
pašvaldībā – viņi dalīs maisus, nodrošinās informāci
ju talkotājiem, koordinēs talkas maisu savākšanu un 
izvešanu pēc talkas.

“Talkas organizatori aicina šogad visas pašvaldī
bas radoši pieiet talkas organizēšanai – piesaistīt brīv
prātīgos, organizēt konkursus un tamlīdzīgi. Izvērtējot 
situāciju savā pašvaldībā, organizēt Talku atbilstoši 
vajadzībām un iedzīvotāju vēlmēm. Talka nav tikai 
atkritumu vākšana – tā ir arī koku stādīšana, pagalmu 
sakopšana, utml. Talka tā ir kopā sanākšana, kur visi 
ir ieguvēji – gan mūsu zeme, gan mūsu cilvēki,” aicina 
Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

mālpils novada koordinators lūdz talkotājus 
pieteikt un saskaņot iespējamās darbības vietas, 
lai varētu saplānot tehnikas nepieciešambu, kā arī 
aptvertu lielāku novada teritoriju. zvanīt – agrim 
Bukovskim, 67970887, 29282209, agris.bukov
skis@malpils.lv

esiet uzmanīgi, pērkot gāzi balonos!
Latvijā pēdējo mēnešu laikā vairākkārt notikušas balonu eksplozijas, kuru iemesls ir 

ar autogāzi pildītie un nepareizi pievienotie baloni. Arī Mālpils novadā gāzes balonu lie
totāji vairākkārt griezušies pie SIA “Latvijas propāna gāzes” speciālistiem, ar sūdzībām, 
par “lētāk” nopirktajiem, ar autogāzi pildītajiem gāzes baloniem.

Pasliktinoties finansiālajai situācijai valstī un mēģinot ietaupīt, gāzes lietotāji aizvien 
biežāk meklē veidus kā neņemot vēra savu un citu drošību, lētāk iegādāties gāzi balonos, 
tādējādi apdraudot gāzes lietotāju veselību un dzīvību. Pildīt autogāzi balonos ir neliku
mīgi un bīstami. Nereti ir arī gadījumi, kad negodīgi tirgotāji balonu nepiepilda pilnu, bet 
no patērētāja samaksu saņem kā par pilnu balonu. Tāpēc, mēģinot ietaupīt, pircēji nereti 
pat pārmaksā negodīgajiem tirgotājiem.

Balona pildīšanas procesā sašķidrinātā gāze jāpiepilda tikai 85% no balona tilpu
ma. Ja sašķidrinātā gāze šķidrā stāvoklī aizpildīs pilnībā gāzes balonu, temperatūrai 
paaugstinoties, šķidrā gāze nesaspiedīsies un spiediens turpinās pieaugt, kā rezultātā ir 
iespējama eksplozija. Tādēļ visi sadzīves gāzes baloni ir jāuzpilda ar speciālām iekārtām, 
vadoties pēc gāzes svara.

SIA “Latvijas propāna gāze” nodarbojas ar gāzes balonu uzpildi, tirdzniecību, un 
apmaiņu. Sadzīves lietošanai paredzētajos balonos tiek pildīts propāna – butāna sašķid
rinatās gāzes maisījums. Iegādājoties balonu, pircējam tiek izsniegts garantijas talons un 
instrukcija, kā pareizi jāpievieno, jātransportē gāzes balons. Safasēto gāzi dažāda tilpuma 
balonos var iegādāties ikvienā novada pagastā. Šos balonus var atpazīt pēc ventīļa, ku
ram jābūt apvilktam ar termoplēvi (zaļā krāsā). sIa “Latvijas propāna gāze” ir vienīgais 
uzņēmums Latvijā, kas nodrošina diennakts bezmaksas avārijas izsaukumus saviem 
pārdotajiem gāzes baloniem. avārijas dienesta tālr.: 80000404.

Mālpils novadā SIA “Latvijas propāna gāze” gāzes balonus var iegādāties: ZS “Kalna 
Kastaņi” veikalos Mālpilī un Sidgundā.

Informāciju sniedza:
SIA “Latvijas propāna gāze”

Vidzemes RP komercmenedžere dace Grūbe
T: 28646650; epasts: grube@lpg.lv

medICus Curat Natura saNat! Ārsts ārstē – daba dziedē!

stipendija augstskolā

Informē “allažu saime”
Jau vairāk nekā astoņus gadus mālpilieši 

aktīvi izmanto krājaizdevumu sabiedrības 
“Allažu saime” (KKS) pakalpojumus. Neskato
ties uz to, ka pakalpojumi bija pieejami tikai 
Allažos, par biedriem jau kļuvuši gandrīz pus
otrs simts mālpiliešu. Tā kā KKS nepaaugstina 
kredītprocentus jau noslēgtajiem līgumiem 
un ļauj pārkreditējoties samazināt mēneša 
maksājumus, tad, salīdzinot ar banku klien
tiem, ir priviliģēti.

Lielākais šķērslis pakalpojumu plašākai 
izmantošanai ir attālums, tāpēc pienācis laiks 
uz vietas Mālpilī nodrošināt šos pakalpoju
mus.

Allažos lielākā daļa ģimeņu ir pārstāvēti 
KKS, un ar saviem noguldījumiem tiek 
apmierināts kredītpieprasījums.

Ja vēlamies ar saviem noguldījumiem 
atbalstīt savus novadniekus, pelnīt un ļaut 
pelnīt citiem, mums jāapvienojas un jāizmanto 
dotā iespēja. Mālpilietis palīdzēs mālpilietim, 

un apvienojot spēkus ar kaimiņiem, neļausim 
mūsu nopelnītajam aizplūst uz citām valstīm.

Krājaizdevumu sabiedrība “Allažu saime” 
aicina Mālpils iedzīvotājus noguldīt savus 
līdzekļus uz procentiem, un vajadzības 
gadījumā tiek izsniegti aizdevumi ar klientiem 
izdevīgiem noteikumiem.

Interesentiem zvanīt pa tālruni 29396889 
vai griezties Mālpils novada domes ēkas 
2. stāva 211. kabinetā.
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85 – Jānis Rudzītis
80 – Zina Liepiņa Strauja Zariņa
75 – Jevgenija Bleive Brigita Šleicere
70 – Dzidra Reinbaka Marija Moroza

Redakcija atvainojas iepriekšējā nummurā  
publicētajiem MARTA jubilāriem par radušos kļūdu.

Sveicam aprīļa jubilārus!
85 – Jānis Rudzītis
80 – Zina Liepiņa Strauja Zariņa
75 – Jevgenija Bleive Brigita Šleicere
70 – Dzidra Reinbaka Marija Moroza

Redakcija atvainojas iepriekšējā nummurā  
publicētajiem MARTA jubilāriem par radušos kļūdu.

Mâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152
Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146
epasts: iveta@malpils.lv

Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,  
e-pasts: daiga.fridberga@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

mālpils kultūras centra pasākumu 
plāns 2010. gada aprīļa mēnesim

01. 04. plkst. 17.oo 7. – 12.kl. tautas deju kolektīvu koncerts “Ceļā uz X dziesmu un 
deju svētkiem!” Uzstājas Siguldas “Vizbulīte” un “Purenīte”, Sidgundas 7. – 9. kl. 
deju kolektīvs, Ādažu “Rūta”, Mālpils “Madara I” un “Madara II”

04.04. plkst.18.oo agitas zālītes gleznu izstādes “Kad runā sirds” atklāšana un 
tikšanās ar mākslinieci izstāžu zālē. Īpašie viesi Siguldas pagasta kultūras nama 
pūtēju ansamblis “sigulda”, vad. Jānis Raslavs

05.04. plkst. 12.oo Studijas ATOM ART, ANIMĀCIJAS BRIGĀDE UN NILSONS piedāvā 
aNImĀCIJas fILmu ProGrammu BĒrNIem uN arī tIem, kas Jau 
PIeauGuŠI! Programmā iekļautas trīs pavisam jaunas animācijas filmas: Burvīga 
diena (15 min), režisors Nils Skapāns; Ledus pavēlnieks (24 min), režisors Ēvalds 
Lācis; Pavasaris Vārnu ielā (23 min), režisors Edmunds Jansons.

plkst. 16.oo  deju koncerts “Kur l iksim Lieldienas, tās izdancināj’ši? 
Sviedīsim circeņiem aizkrāsnē!”  Uzstājas deju kopas “ Sidgunda”, “Kniediņš”, 
Ādažu “Sānsolītis” un Siguldas “Sidrabdancis”

08.04. plkst. 16.oo Koncerts “ Iedejosim pavasari!” Uzstāsies Mālpils vidusskolas 
1. – 2. kl.; 3. – 4. kl.; 5. – 6. kl. un Sidgundas pamatskolas 1. – 2. kl.; 3. – 4. kl. 
tautas deju kolektīvi un viesi

10.04. plkst. 12.oo Ievas kerēvicas un madonas zaļā meža kora koNCerts 
Biļetes cena – 4.00 Ls un 5.00 Ls

11.04. Pierīgas novadu X Latvijas skolu un Jaunatnes Dziesmu un deju svētku tautas 
deju kolektīvu atlases skate

14.04. plkst. 13.oo Vecmāmiņu klubiņa “rezēdas” saiets “Portretgalerija turpinās!”
17.04. Siguldas un Pierīgas apriņķu deju kolektīvu skate
20.04. Pierīgas novadu X Latvijas skolu un Jaunatnes Dziesmu un deju svētku tautas 

deju kolektīvu atlases skate
21.04. plkst. 17.oo Tikšanās ar Bērnu slimnīcas reanimācijas ārstu anesteziologu, kā 

arī raidījuma “Šeit un tagad” vadītāju Pēteri kļavu bibliotēkā
24.04. plkst. 18.oo “mĀLPILs dzIesma 2010” Ieeja – 2.50 Ls (pieaugušajiem), 

0.70 Ls – bērniem. Pēc koncerta BaLLe kopā ar grupu “Vēja radītie” no Siguldas. 
Biļetes cena 2.50 Ls. Iespēja iegādāties visa vakara biļeti par 4.00 Ls!

16. maIJĀ PaVasara GadatIrGus

sludiNājumi        iNformācija       reklāma

sludinājumi
Daktere Jevgēnija Sprūde aicina darbā ārsta palīgu. Mob. tālr. 
29442365
Pārdod svaigu cūkgaļu 1.70Ls/kg. Subprodukti. Tālr. 26810805
Pērku klavieres labā vai ļoti labā stāvoklī. Tālr. 26334404
Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan privātos, gan juridiskos 
objektos – interjērs, māju apdare, dekoratīvi dārza darbi (laukakmens, 
granīts), arī kapu pieminekļi un restaurācija. Sertificēts amata meistars. 
Tālr. 29450290
Veicam remontdarbus privātos un juridiskos objektos – čuguna van
nu pārkrāsošana, riģipsis, špaktelēšana, krāsošana, lamināta un linole
ja ieklāšana, flīzēšana, mūrēšana, apmešana, santehnikas, elektrības 
un jumta darbi. Meistari ar celtniecības izglītību, lielu darba pieredzi. Ir 
transports. Darbus veicam ar saviem instrumentiem. Tālr. 26159785

Lieldienu gadatirgus mālpils muižā!
3. aprīlī

Mālpils muižā rīko Lieldienu gadatirgu, kurā piedāvāsim dažādas nodarbes 
gan lieliem, gan maziem!

· Lauku labumu tirdziņš;
· Amatnieku izstrādājumi;
· Šūpošanās un olu ripināšana;
· Pārsteigumi bērniem un pieaugušiem!

Lieldienu gadatirgū piedalīsies Mālpils pārtikas ražotāji un zemnieku saimnie
cības, kas piedāvās savu produkciju – mājās, uz kļavu lapām ceptu maizi, 
medu, sierus, ārstnieciskās tējas, kā arī amatnieku izstrādājumus – māla 

podus, auduma somas, pērlīšu rotas un citas interesantas lietas. Bērniem 
būs iespēja piedalīties rotaļās, izšūpoties un ripināt olas. Īpašais Lieldienu 

pārsteigums gan lieliem, gan maziem būs truši, kaziņas un iespējams arī citi 
dzīvnieciņi. Aicinām zemniekus un amatniekus savlaicīgi pieteikties pa tālruni 

67102555, 26666600
www.malpilsmuiza.lv  Sagaidīsim pavasari kopā!

mālpils novada dome izsludina pieteikšanos  
uz VIENU BĀRIņTIESAS LOCEKĻA AMATA VIETU.

Prasības pretendentiem saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10. un 11. pantu. Darbs 
dažas stundas mēnesī. Lūdzam pretendentus savu pieteikumu, CV un izglītību 

apliecinošus dokumentus iesniegt Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, Mālpils novadā, līdz 2010. gada 21. aprīlim.

Tālrunis uzziņām 67970890.

Līdzjūtība
Kur vārdus rast, kas būtu mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt steidz,
Kad negaidot ir pārtraukts mūža gājums
Un ardievas tik daudz kam jāpateic. /K.Apškrūma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim Jaungailim Gailim un tuviniekiem, tēti mūžībā 
pavadot. Klasesbiedri, vecāki un audzinātāja

“Putnu balle”
23. aprīlī, plkst.19.00 viesosies Mālpils 

muižā.
Biļešu cena 12.00Ls.

Populārā jauniešu grupa “Putnu balle” de
vusies akustiskā koncertturnejā pa Latviju 
“Es eju tālāk”, klausītājiem piedāvājot teju 

īstu festivāla programmu, jo skanēs ne 
tikai visiem labi zināmās dziesmas un jau
nie darbi, bet arī gaidāma iepazīšanās ar 
grupas dalībnieku jaunajiem projektiem.
Sīkāka informācija un galdiņu rezervācija 
pa tālr. 67102555, mob. tālr. 26666600

mālpils muižā 

3. aprīlī pl. 12:00 un 
4. aprīlī pl. 19:00

maijas Lūsēnas  
meistarklases koncerts.

Biļetes var iegādāties mālpils muižā.  
Biļešu cenas: bērniem un pensionāriem 

1.50 Ls, pieaugušajiem 3.00 Ls. mālpils ev.lut. baznīca aicina ikvienu mālpilieti uz
Lieldienu dievkalpojumiem

 2. aprīlī plkst. 19.00 Lielajā Piektdienā
 3. aprīlī plkst.22.30 Nakts dievkalpojums
 4. aprīlī plkst.12.00 Lieldienu dievkalpojums
 5. aprīlī plkst. 12.00 Dievkalpojums bērniem

Svētdienas skolas nodarbības bērniem notiek katru svētdienu baznīcā plkst 10.30.

Mālpils Profesionālajā vidusskolā

atVĒrto durVJu dIeNas  
no 29.03. – 05.04.2010.

Visi laipni aicināti darba laikā no 8.30–17.00. 
Ar skolu iespējams iepazīties arī citā jums vēlama laikā  

darbadienās, iepriekš vienojoties pa tālruni 67925267 (lietvede)

21. aprīlī plkst. 17.00  mĀLPILs NoVada BIBLIotĒkĀ
Tikšanās un sarunas ar bērnu ārstu, reanimatologu

PĒterI kĻaVu par sevis izpratni
Pēteris kļava ir iecienīts lektors, viens no LTV 1 raidījuma “Šeit un tagad” 

vadītājiem, kurš ieinteresē ar savām zināšanām par dzīvi un nāvi, reinkarnāciju, 
emocijām un daudzām citām tēmām.

Laipni aicināti visi interesenti. Ieeja 1.50 Ls.


