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2014. gada 29. janvārī
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes

2014. gada 29. janvāra sēdes
lēmumu (prot. Nr. 2/26)

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Mālpils novadā

Izdoti saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
15.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 10.punktu un 
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 

“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 
uzlikt pašvaldību nodevas” 15. un 16.1 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņem�
šanu (turpmāk – nodeva) apliekamos objektus, nodevas ap�
mēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Mālpils 
novada administratīvajā teritorijā.

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saska�
ņojot būvniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem 
no Mālpils novada būvvaldes pozitīvu atzinumu projektēšanai 
un būvatļauju.

3. Nodevas objekts un likme par būvatļaujas saņemšanu:

N. p.k. Nodevas objekts Nodevas likme 
euro

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

Dzīvojamās mājas:
jaunbūve
rekonstrukcija, renovācija, 
restaurācija

35,00
28,00

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Pirts ēkas:
jaunbūve
rekonstrukcija, renovācija

25,00
15,00

3.3.
3.3.1.
3.3.2.

Saimniecības ēkas, garāžu u. c. 
palīgēkas:
jaunbūve
rekonstrukcija, renovācija

28,00
21,00

3.4. Ēku kompleksa izbūve 35,00 par 
1 objektu + 
(15,00 par 
katru nākošo 
objektu)

3.5.
3.5.1.
3.5.2.

Publiskās un darījuma ēkas:
jaunbūve
rekonstrukcija, renovācija, 
restaurācija

50,00
40,00

3.6.
3.6.1.
3.6.2.

Ražošanas objekti:
jaunbūve
rekonstrukcija, renovācija

40,00
25,00

3.7. Inženiertehniskie tīkli līdz 200m un 
inženiertehniskās būve ar platību līdz 
200m2

28,00

3.8. Inženiertehniskie tīkli virs 200m un 
inženiertehniskās būve ar platību virs 
200 m2

56,00

3.9 Ēku, būvju nojaukšana 10,00

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3

Paskaidrojuma raksts Mālpils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 3 

“Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Mālpils novadā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo notei� Saistošo notei�Saistošo notei�
kumu projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pir�
mās daļas 15.punkts nosaka, ka Dome var 
pieņemt saistošus noteikumus par paš�
valdības nodevu ieviešanu un likumā no�
teiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmē�
rus. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
12.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, 
ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības 
Ministru kabineta noteikumos noteiktajā 
kārtībā savā administratīvajā teritorijā 
uzlikt pašvaldības nodevu par būvatļaujas 
saņemšanu.
Mālpils novada domes spēkā esošajos 
2003. gada 26. februāra saistošajos notei�
kumos Nr. 6/2003 “Nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu” ir nepieciešams veikt grozī�
jumus saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības 
likuma 6. un 31. pantu.
Sagatavojot saistošo noteikumu projektu, 
tika analizēti nodevu apmēri arī kaimiņu 
lauku novados un noteikti atbilstoši eso�
šajai saimnieciskajai un ekonomiskajai 
situā cijai sabalansēti nodevu apmēri.

4. Iekasējot nodevu no juridiskām personām likmēm, pielieto 
koeficentu “2”.

5. 40% no nodevas maksājami pēc pozitīva būvvaldes atzinuma 
saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušie 60% saņemot 
būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un 
būvatļauja nav izsniegta, iekasētā pašvaldības nodeva netiek 
atmaksāta.

6. No nodevas maksāšanas atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji, ja 
būvniecību veic par valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, 
kā ari gadījumos, kad būvniecība nepieciešama pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai.

7. Nodevas maksāšanas atvieglojumi (50% apmērā) ir politiski 
represētajām personām, I un II grupas invalīdiem, ģimenēm 
ar trīs un vairāk bērniem.

8. Nodeva tiek samaksāta:
 8.1. skaidras naudas norēķina veidā – Mālpils novada domes 

kasē (adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads; 
pirmdienās un ceturtdienās no 8.30 – 12.00 un 13.00 – 
18.00);

 8.2. bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu:
  AS “SWEDBANK”, HABALV22
  LV83 HABA 0551 0359 5070 0,
  AS “SEB Banka”, UNLALV2X
  LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.

9. Nodeva tiek ieskaitīta Mālpils novada domes budžetā.
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publi�

cēšanas pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.

11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2003. gada 
26. februāra Mālpils pagasta padomes saistošie noteikumi 
Nr. 6/2003 “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5
29.01.2014.
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes

29.01.2014.sēdes lēmumu Nr.2/30

“Par Mālpils novada domes budžetu 2014.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”14., 46.pantu,
ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu

1. Noteikt Mālpils novada domes pamatbudžeta ieņēmumus un 
finansēšanu 4020168 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Noteikt Mālpils novada domes pamatbudžeta izdevumus 
4020168 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.2.

NOVADA DOMES LĒMUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4
2014. gada 29. janvārī
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes 

2014.gada 29. janvāra sēdes
lēmumu (prot. Nr. 2/29)

Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos 
noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais 

dienests” maksas pakalpojumiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Publisko aģentūru likuma

17.panta otro un ceturto daļu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos 
noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais 
dienests” maksas pakalpojumiem, (apstiprināts ar Mālpils no�
vada domes 2011.gada 23.marta lēmumu (protokols Nr.3/12)) 
šādus grozījumus:

 1.1. Izteikt noteikumu pielikuma Nr. 1 1. punktu sekojošā re�
dakcijā:

Nr.p.k. Publiskie sociālie  
pakalpojumi Mērvienība Cena Euro 

(bez PVN)
1. Aprūpes pakalpojumi 

ilgstošās sociālās aprū
pes institūcijā

1.1. Klientam, kuram nepie
ciešami inkontinences 
līdzekļi

1 personai 
diennaktī

14,65

1.2. Klientam, kuram nav 
nepiecie šami inkon
tinen ces līdzekļi

1 personai 
diennaktī

13,60

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. martā.

Domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

Mālpils novada domes 2014.gada 29.janvāra saistošo noteikumu 
Nr. 4 “Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta 

saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par pašvaldības aģentūras 
“Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”” 

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma  
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada 
23.  marta saistošajos noteiku mos Nr. 7 
“Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociā�
lais dienests” maksas pa kal po ju miem” 
nepieciešami, lai noteiktu jaunu aprūpes 
pakalpojumu izcenoju mu, atbilstoši to 
faktiskajām izmaksām. Ap rū pes pakalpo�
jumi ilgstošas sociālās ap rū pes institūcijā 
tiek palielināti vidēji par 5%, kas saistīts ar 
minimālās darba al gas palielināšanu sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumos pare�
dzēta cena par aprūpes pakalpojumiem 
ilg stošas sociālās aprūpes institūcijā 
klien tiem, kuriem nepieciešami inkon�
tinences līdzekļi, un klientiem, kuriem 
nav nepieciešami inkontinences līdzekļi.

3. Informācija par 
plānoto pro�
jekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Palielināsies pašvaldības budžeta ieņē�
mumi. 

4. Informācija par 
plānoto pro�
jekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā neie tek�
mēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.
Saistošo noteikumu grozījumu tiesiskais 
regulējums attiecas uz personām, ku�
ras saņems ilgstošas sociālās aprūpes 
pakal pojumus institūcijā – Mālpils 
sociālās aprūpes centrā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Visus pašvaldības kompetencē esošos 
jautājumus, kas saistīti ar ilgstošas 
sociā lās aprūpes pakalpojuma nodro�
šināšanu, risinās pašvaldības aģentūra 
“Mālpils sociālais dienests”.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

2. Īss projekta  
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka nodevas apjo �
mu, kādā tiek apmaksātas pašval dī bas 
no devas par būvatļaujas saņem šanu Māl�
pils novada pašvaldības admi nistratīvajā 
teritorijā.

3. Informācija par 
plānoto pro�
jekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana 
būtiski neietekmē pašvaldības budžetu

4. Informācija par 
plānoto projek�
ta ietekmi uz 
uz ņē mējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

Turpinājums 4. lpp.
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3. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta ieņēmumus 
un finansēšanu 139204 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.3.

4. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta izdevumus 
139204 EUR saskaņā ar pielikumu Nr.4.

5. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 150000 EUR.
6. Noteikt, ka kreditoru saistības uz 01.01.2014. ir 5699542 EUR 

(pielikums Nr.5).
7. Noteikt, ka debitoru saistības uz 01.01.2014. ir 123724 EUR 

(pielikums Nr.6).
 Priekšsēdētāja ziņojums par 2014.g. budžetu.
8. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējuma mēr�

ķiem (pielikums Nr.7).
9. Noteikt speciālā budžeta izdevumus atbilstoši finansējuma 

mērķiem (pielikums Nr.8).
10. Noteikt informāciju par pamatbudžeta izdevumiem katrā bu�

džeta klasifikācijas kategorijā (pielikums Nr.9).
11. Noteikt, ka ceļu fonda līdzekļi izlietojami atbilstoši program�

mai “Mālpils novada domes ceļu un ielu finansēšanai pare�
dzētās mērķdotācijas izlietojuma programma 2014.gadam”. 
(pielikums Nr. 10)

12. Noteikt atlīdzību atbilstoši pielikumiem. (pielikumi Nr. 11.–24.)
13. Noteikt, ka iepirkumu komisija vienāda nosaukuma preces un 

pakalpojumus, ja to summa pārsniedz likuma “Par iepirkumu 
valsts un pašvaldību vajadzībām” noteikto minimālo summu 
no kuras jāveic iepirkumu procedūras, iepērk visām iestādēm 
un struktūrvienībām. Mālpils internātpamatskola, Mālpils 
Profesionālā vidusskola un pašvaldības aģentūra “Mālpils so�
ciālais dienests” iepirkumus veic patstāvīgi.

14. Noteikt, ka ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir tiesīgs 
rīkoties domes finanšu vadītājs un izdevumi jāapstiprina do�
mes sēdē.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

Mālpils novada domes 
priekšsēdētāja ziņojums

Pie saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par Mālpils novada domes 
budžetu 2014.gadam”.

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 
2014.  gadam 3 840 741 EUR vai 85,26 % pret 2013.g. faktu. No 
nodokļu, nenodokļu un maksas pakalpojumiem 2 302 907 EUR vai 
100,15 % t.sk. nodokļu ieņēmumos 1 934 614 EUR vai 103,03 %.

Nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 38 630 EUR vai 68,52%, 
maksas pakalpojumi 329 663 EUR vai 90,21%.

Transferti no Valsts budžeta diemžēl ir sagaidāmi mazāk kā 
2013.g., jo ir samazinājies izglītojamo skaits. Pašreizējā prognoze 
ir 1 472 834 EUR, vai 68,98% pret 2013.g. faktu. Transfertus ir grūti 
salīdzināt, jo izglītības iestādēm pedagogu mērķfinansējumam 
un internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem tiek sadalīta 
budžeta nauda tikai astoņiem mēnešiem. Izglītības iestāžu vadī�
tājiem ir liela atbildība, samazinoties izglītojamo skaitam, izvei�
dot pedagogu tarifikāciju tā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības 
program mu apguvi.

Rīkojumā par budžeta sastādīšanu tika dots budžeta izpildītā�
jiem uzdevums sabalansēt budžeta tāmes, lai nepārsniegtu atļauto 
summu. Tika piemērots plānošanas piesardzības princips, kas 
lika vadītājiem vēl rūpīgāk izvērtēt visus izdevumus. Tiek veiktas 
nelielas štatu un struktūras izmaiņas, lai lietderīgāk izpildītu paš�
valdības funkcijas un ievērotu normatīvo aktu prasības.

Pašreizējais pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums 
ir 14,74 % pret 2013.g. faktu (ņemot vērā valsts mērķfinansējumu 
pedagogu atlīdzībai tikai 8 mēnešiem).

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums no 3. lpp. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas ir galvenais paš�
valdību ieņēmumu avots un tiek garantēta no valsts puses par 
100%, ir 1 720 350 EUR, kas ir 104,8 % pret 2013.g. faktu. Ieņē�
mumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozējam nedaudz 
lielākus kā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā iekļauto 
vērtēto ieņēmumu līmeņa novērtējumu 177 842 EUR, bet nedaudz 
zemākus par 2013.g. ieņēmumiem, ņemot vērā iepriekšējo periodu 
parādus un faktisko situāciju, un tas sastāda 205 000 EUR vai 90 % 
no 2013.g. fakta.

Tiek prognozēti salīdzināmie ieņēmumi no nenodokļu ieņēmu�
miem nedaudz zemākā līmenī 38 630 EUR kā 2013.g. tāpēc, ka 
plānojam pārdot tikai dažus nekustamos īpašumus, kas nav nepie�
ciešami pašvaldību funkciju veikšanai, un atsevišķas mežaudzes. 
Norēķinu daļa budžetā ir pietiekoši skaidra, jo Izglītības un zinātnes 
ministrija ir precīzi sadalījusi pedagogu atalgojumu izglītības 
iestādēm 8 mēnešiem. Pašvaldību savstarpējie norēķini ir ar ten�
denci, ka samazinās mūsu izglītības iestādēs izglītojamo skaits no 
citām pašvaldībām, līdz ar to prognozējami mazāki ieņēmumi.

Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2014.g. bija 599 462 EUR, no 
kuriem 140 650 EUR ir iezīmēti jau ar konkrētu izlietojuma mērķi, 
kas arī ir atspoguļots budžetā.

Ir paredzēti nelieli remonti pašvaldības iestādēs. Plānojam tur�
pināt veikt ceļu un ielu kritisko posmu remontus, pilnveidot ielu 
apgaismojumu, nodrošināt mazo projektu pēctecību un projektu 
līdzfinansējumu projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondu projek�
tiem. Sabiedrības dažādu aktivitāšu īstenošanai, ir palielināts at�
balsta fonds. Ir paredzēts turpināt ugunsdrošības pasākumus, 
veikt pašvaldības īpašuma apdrošināšanu, ierakstīt vairākus paš�
valdības īpašumus Zemesgrāmatā, īpaši tos, kuru atjaunošanai 
nākotnē var piesaistīt fondu līdzekļus. Ir budžetā plānoti papildus 
līdzekļi daudzbērnu ģimeņu atbalstam, novadu svētku sarīko šanai. 
Paredzēts no pamatbudžeta apmaksāt SIA “Norma K” pamat�
kapitāla palielinājumu, kas saistīts ar ceļa tehnikas iegādi.

Atlīdzības sistēmā ir plānots nodrošināt darbiniekiem atlīdzību, 
kas nav zemāka par 65% no likumā maksimāli pieļaujamā un 
diferencēt atlīdzības pieaugumu, īstenojot sekojošu principu, kas 
atspoguļots tabulā: tiem darbiniekiem, kuriem atlīdzība ir robežās 
no maksimāli pieļaujamās:

60 – 70 %, par 8%
70 – 75 %, par 7%
75 – 80%, par 6%
80 – 85 %, par 5%
85 – 90 % par 4%
90 – 100 %, par 3%, nepārsniedzot 100%
Par konkrētu darbinieku atlīdzības izmaiņu ir atbildīgi struk�

tūrvienību, iestāžu vadītāji un izpilddirektors.
Ir paredzēts nodrošināt atvaļinājuma pabalstu un turpināt dar�

binieku veselības polišu daļēju apmaksu un līdzdalību veselības 
veicinošu pasākumu apmaksā Mālpils sporta kompleksā, paredzēta 
ir arī darbinieku motivācijai gadā vienreizēja līdz 30% piemaksa pie 
darba algas un balvas par pašvaldībai vai darbiniekam nozīmīgu 
notikumu un nodrošināt likumā atļauto materiālo stimulēšanu, 
izvērtējot personīgo ieguldījumu pašvaldības darbā.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc funkcionālās kategorijas 
klasifikācijas ir:
•	 Vispārējos	valdības	dienestos	129,4	%	(pret	iepriekšējā	gada	fak�

tu), kas pamatā ir saistīts ar projektu realizāciju, resursu sadār dzi�
nājumu, līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, štatu izmaiņām 
(jurists, iepirkumu speciālists, izglītības jomas koordinators) un 
atbildīgo domes amatpersonu atlīdzības palielinājumu līdz 65% no 
likumā noteiktās maksimālās atlīdzības un kapitāla daļu turētāja 
atlīdzības noteikšanu domes priekšsēdētāja amata atlīdzībā.

•	 Tiesību	 aizsardzības	 jomā	 113,2	 %,	 kas	 pamatā	 saistīts	 ar	
atlīdzības noteikšanu 65% līmenī.

•	 Ekonomiskai	darbībai	113,5	%	un	tas	ir	saistīts	ar	to,	ka	plānojam	
veikt nelielus remontus domes administratīvajā ēkā, resursu 
sadārdzinājumu un atlīdzības palielinājumu. Plānots turpināt 
veikt ēku apdrošināšanu un vairāku īpašumu ierakstīšanu 
Zemesgrāmatā.
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I. Kopā ieņēmumi 3840741

II. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1973244

III. Nodokļu ieņēmumi 1934614

Tiešie nodokļi 1934614

1.0. 1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 1729614

1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1729614

1.4. 4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 205000

1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 205000

IV. Nenodokļu ieņēmumi 38630

2.0. 9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 5130

2.0. 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitāmas pašvaldības budžetā 2850

2.0. 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 2280

2.0. 10.0.0.0. Sodi un sankcijas 8300

2.0. 10.1.0.0. Naudas sodi 300

2.0. 10.3.0.0. Soda sankcijas no vispārējiem nodokļu maksā šanas 
pārkāpumiem

8000

2.0. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 200

2.0. 12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 200

2.0. 13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma pārdo šanas 25000

2.0. 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 2000

2.0. 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 22000

2.0. 13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un man�
tas realizācijas

1000

V.Transfertu ieņēmumi 1537834

5.0. 18.0.0.0. Transferti 1472834

5.0. 18.6.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija 1472834

5.0. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 65000

5.0. 19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 65000

VI. Budžeta iestāžu ieņēmumi 329663

3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumie un citi pašu ieņēmumi

322563

3.0. 21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu 
ieņēmumi par

7100

3.0. budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
un citi pašu ieņēmumi

IX. Finansēšana

F2101000 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 599462

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 150000

F40020000 Aizņēmumi �270035

F55010000 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

NOVADA DOMES LĒMUMI
•	 Apsaimniekošanai,	 t.sk.	 ielu	apgaismojumam	262,2	%,	 ielu	un	

ceļu kritisko posmu remontiem, ugunsdrošības pasākumiem un 
Ķiršu ielas 2 energoefektivitātes projektam.

•	 Veselībai	līdzekļi	netiek	plānoti,	jo	tā	nav	pašvaldības	funkcija.
•	 Atpūtai,	kultūrai	un	reliģijai	107,2	%,	kas	ir	saistīts	ar	atlīdzības	

palielinājumu, svētku sarīkošanu, sadarbību kultūras jomā un ar 
nelieliem remontiem.

•	 Izglītībai	86,2	%,	mērķdotācijām	65,3%	(ņemot	vērā,	ka	daļa	 ir	
tikai 8 mēnešiem) un pārējiem izdevumiem 108,9%, plānojam 
veikt nelielus remontus, ir lielāks atbalsts interešu izglītībai, 
palielināta atlīdzība.

•	 Sociālai	aizsardzībai	125,8	%,	kas	saistīts	ar	 to,	ka	palielināta	
atlīdzība un ir jauni izdevumi no Valsts mērķfinansējuma asis�
tentu un nodarbinātības jomā. Nedaudz palielinām arī izmaksas 
mājokļu atbalstam, jo paredzēts nomainīt dzīvojamai mājai jumtu 
un segt starpību par pašvaldības mājokļu sociālajiem dzīvokļiem 
pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājam.
Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasifikā�

cijas pret 2013.g. faktu ir:
•	 Atlīdzība.	Kopējo	atlīdzību	nav	korekti	salīdzināt,	jo	pedago	giem	

precīzs finansējums zināms tikai 8 mēnešiem. Sagaidāmais 
mērķfinansējums pedagogu atlīdzībai ir 100,35 %.
Pārējiem, ievērojot arī minimālās algas izmaiņas, pirmo sep tiņu 

mēnešalgu grupu maksimālā atļautā atlīdzības līmeņa paaugsti�
nāšanu un materiālo stimulēšanu, ir 110.75 %, kas nodrošina vidējo 
atlīdzību pašvaldības darbiniekiem 76,7 % no likumā atļautās 
maksimālās atlīdzības, kas faktiski ir tāda pati kā 2013. gadā, kas 
bija 76,6%.
•	 Pakalpojumu,	 materiālu	 un	 energoresursu	 iegādes	 apmaksai	

106,95%, kas pamatā ir saistīts ar resursu sadārdzinājumu.
•	 Kredītprocentu	apmaksai	146,07	%,	kas	saistīts	ar	kredītportfeļa	

procentu likmju izmaiņām,
•	 Līdzekļi	kapitālizdevumiem	un	investīcijām	141,39	%,	jo	paredzētai	

tikai nelieli remonti. 2013.gadā nebija plānota lielāku projektu 

realizācija no budžeta līdzekļiem un tā nav plānota arī 2014.g., jo 
nav pieejami Eiropas fondu līdzfinansēti infrastruktūras projekti.

•	 Sociālajā	jomā	125,52	%,	kas	pamatā	ir	saistīti	ar	nelielu	kapitāl
ieguldījumu plānošanu sociālajā jomā, un nedaudz lielākiem 
izde vumiem, kas saistīti ar atlīdzības izmaksu. Paredzēts plašāks 
atbalsts daudzbērnu ģimenēm.
Speciālais budžets ir ar nelielu palielinājumu. Tas ir saistīts ar 

to, ka ceļu fonda līdzekļi ir 99 990 EUR un beidzot vairāk palielināti 
nekā citus pēckrīzes gadus t.i.129,34 % pret 2013.g. Ir izstrādāta 
ceļu fonda izmantošanas programma, kas paredz palielināt ceļu un 
ielu uzturēšanas izdevumus un, pēc saskaņotiem SIA “Norma K” 
ceļu dienesta pakalpojumu izcenojumiem, segt faktiskos izdevu�
mus ceļu un ielu apsaimniekošanā.

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas ir saistītas ar saņemto 
līdzekļu izmaiņām, jo šie līdzekļi ir izlietojami pēc mērķa. Dabas 
resursu līdzekļi ir nelieli un tiks izlietoti pamatā dabas resursu 
atjaunošanai, t.sk. bīstamo koku izciršanai kapos un parkā.

Sakarā ar nepietiekošiem līdzekļiem no Valsts budžeta Ceļa 
fondam tiek paredzēts ceļu un ielu kritisko posmu remontiem un 
traktortehnikas līzinga maksājumiem novirzīt no pamatbudžeta 
45 000 EUR.

Ziedojumi tiks izlietoti atbilstoši norādītajiem mērķiem.
Atlikums uz 01.01.2014.g. bija 34 214 EUR t.sk. 8724 EUR zie�

dojumi.
Budžetam pievienoti visi dokumenti, kas precizē darba samaksu 

un sociālās garantijas, atbilstoši likumam “Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” un liku�
ma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
prasībām, t.sk. deputātiem.

Budžeta dokumentu pakete ir noformēta atbilstoši likuma “Par 
paš valdībām” prasībām kā saistošie noteikumi, kā arī likuma 
“Par pašvaldības budžetiem”16.un 17.panta prasībām.

29.01.2014.
Mālpils novada domes priekšsēdētājs  

A. Lielmežs

Pielikums Nr.1
pie Mālpils novada domes  

29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5  
“Par Mālpils novada domes budžetu 2014.gadam””

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2014.gadā (EUR) SKAITLISKA INFORMĀCIJA

Turpinājums 6. lpp.
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Pielikums Nr.2

pie Mālpils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem 
Nr.5 “Par Mālpils novada domes budžetu 2014. gadam””

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2014.gadā (EUR)

NOVADA DOMES LĒMUMI

Pielikums Nr.5
pie Mālpils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5  

“Par Mālpils novada domes budžetu 2014. gadam”

KREDITORU PARĀDU KOPĒJAIS SARAKSTS uz 01.01.2014.g.
Nr.p.k. Summa

1 Valsts kase (kredīts) 5288060

2 īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi 87666

3 Nākamo periodu ieņēmumi par NĪN 2701

4 Norēkini par darba samaksu un nodokļiem 111391

5 Tekošie norēķini 209724

Kopā 5699542

Kreditoru parādu kopējā summa sastāda:
Pieci miljoni seši simti deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro

1000 Atlīdzība 2240430

2000 Preces un pakalpojumi 1386129

3000 Subsīdijas un dotācijas 6500

4000 Procentu izdevumi 77000

5000 Pamatkapitāla veidošana 111500

6000 Sociālie pabalsti 131209

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķ�
dotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu 
resursi, starptautiskā sadarbība

67400

Kopā 4020168

Turpinājums no 5. lpp.

Kods Koda nosaukums

2200 Pakalpojumi 125480

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 5000

Kopā 130480

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2014.gadā (latos)

Kods Koda nosaukums

2200 Pakalpojumi 7386

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 1338

Kopā 8724

I.Ieņēmumi kopā 104990

II. Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem 104990

Dabas resursu nodoklis

5.5.0.0. Dabas resursu nodoklis 5000

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 20254

Autoceļu fonda līdzekļi

18.9.0.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 99990

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3477

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1759

III. Ziedojumi un dāvinājumi 8724

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 8724

Pielikums Nr.4
pie Mālpils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5  

”Par Mālpils novada domes budžetu 2014. gadam””

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2014.gadā (EUR)

Pielikums Nr.3
pie Mālpils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5  

“Par Mālpils novada domes budžetu 2014. gadam””

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2014.gadā (EUR)

Pielikums Nr.6
pie Mālpils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5  

“Par Mālpils novada domes budžetu 2014. gadam”

DEBITORU PARĀDU KOPĒJAIS SARAKSTS uz 01.01.2014.g.

Nr.p.k. Summa

1 Prasības par nodokļiem 52844

2 Zemes nodokļa parādi 81

3 Tekošie norēķini 30052

4 Avansa maks., pārējās prasības. 3977

Kopā 123724

Debitoru parādu kopējā summa sastāda:
Viens simts divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit četri euro
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01.1000. Vispārējie valdības dienesti

01.111. izpildvaras un likumdošanas varas institūcija 229701

01.112. Kanceleja 66500

01.602. Dzimtsarakstu nodaļa 12900

01.603. Investīciju un ārējo sakaru daļa 31500

01.605. Projektu līdzfinansēšana 65000

01.606. Mazie projekti 7500

01.720. Pašvaldību budžetu parāda darījumi 100000

01.820. Transferti no pāšvaldību budžeta valsts budž. 14000

01.891. Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem 31977

01.892. Atbalsta fonds 5000

01.1000. Kopā 564078

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība

03.110. Policijas dienesti 41000

03.312. Bāriņtiesas 17500

03.600. Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un 
drošības jautājumi

17200

03.000. Kopā 75700

04.000. Ekonomiskā darbība

04.211. Kontroles, uzraudzības un citi dienesti 9900

04.240. Rīgas rajona lauku attīstības biedrība 426

04.430. Būvniecība 176000

04.431. Teritoriālplānošana

04.000. Kopā 186326

06.000. Pašvaldības teritoriju un māju apsaimniekošana

06.400. Ielu apgaismošana 29000

06.601. Pārējā nekur citur neklasificētā pašvaldības teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošanas darbība

23000

06.602. Autoceļi 26321

06.603. Ugunsdrošība 19000

06.000. Kopā 97321

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija

08.101. Sporta komplekss 223000

08.211. Mālpils bibliotēka 22000

08.212. Sidgundas bibliotēka 14000

08.231. Kultūras centrs 248000

08.232. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 6052

08.233. Dziesmu svētki

08.000. Kopā 513052

09.000. Izglītība

09.112. PII uzturēšana 272000

09.111. PII mērķdotācija 34536

09.114. Asistenta pakalpojumi PII 1987

09.115. Mācību līdzekļi PII 1607

09.2191. Mērķdotācija Mālpils novada vidusskola 308665

09.2192. Mālpils novada vidusskolas uzturēšana 326760

09.2198. Mālpils novada vidusskolas izglītības projekts 7279

09.2197. Brīvpusdienas no valsts 8690

09.2199. Internātpamatskolas uzturēšana 523105

09.21992. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 60000

09.2196. Mācību līdzekļi Mālpils navada vidusskolai 6578

09.222. Profesionālās vidusskolas uzturēšana 503105

09.511. Mūzikas un mākslas skolas uzturēšana 49000

09.512. Mērķdotācija mūzikas un mākslas skola 54527

09.601. Autobusa pakalpojumi 38000

09.000. Kopā 2195839

10.000. Sociālā aizsardzība

10.201. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 185059

10.203. Atbalsts gados veciem cilvēkiem invaliditātes gadījumā 3006

10.500. Atbalsts bezdarba gadījumā 8814

10.600. Mājokļa atbalsts 35000

10.700. Atbalsts maznodrošinātajiem 36000

10.910. Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības 
pārraudzība

63000

10.912. Asistenta pakalpojumi 36973

10.920. Atbalsts pārējiem 20000

10.000. Kopā 387852

Pavisam kopā 4020168

01.000. Vispārējie valdības dienesti

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 1759

Kopā 1759

05.000. Vides aizsardzība

Dabas resursu fonds 25254

Kopā 25254

06.600. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Autoceļu fonds 103467

Pavisam kopā 130480

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2014.gadā (EUR)

08.000. Atpūta, kultūra, reliģija

Ziedojumi – kultūras centrs 588

Kopā 588

09.000. Izglītība

Ziedojumi – Mālpils vidusskola 418

Ziedojumi – mūzikas un mākslas skola 327

Ziedojumi – PII 9

Kopā 754

10.000. Sociālā aizsardzība

Ziedojumi – Pensionāru padome 696

Ziedojumi – Sociālais dienests 3389

Ziedojumi Lielvārdes šosejas 17 mājai 3297

Kopā 7382

Pavisam kopā 8724

Pielikums Nr.8
pie Mālpils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5  

“Par Mālpils novada domes budžetu 2014. gadam””

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2014.gadā (EUR) ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM

Pielikums Nr.7
pie Mālpils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5  

“Par Mālpils novada domes budžetu 2014. gadam””

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2014.gadā (EUR) ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM

Turpinājums 8. lpp.
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Pielikums Nr.9

pie Mālpils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem 
Nr.5 “Par Mālpils novada domes budžetu 2014. gadam””

INFORMĀCIJA PAR PAMATBUDŽETA IZDEVUMIEM 2014.GADĀ  
KATRĀ BUDŽETA KLASIFIKĀCIJAS KATEGORIJĀ (EUR)
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01.1000. Vispārējie valdības 
dienesti

01.111. izpildvaras un 
likumdošanas varas 
institūcija

183203 142425 40778 42250 57 32132 9150 711 200 4000 248 229701

01.112. Kanceleja 52073 40147 11926 11243 3301 7942 3184 66500

01.602. Dzimtsarakstu nodaļa 10633 8323 2310 2267 967 1300 12900

01.603. Investīciju un ārējo 
sakaru daļa 26442 20488 5954 5058 300 3958 800 31500

01.605. Projektu līdzfinansējums 0 50599 10000 29808 10791 14401 65000

01.606. Mazie projekti 0 5000 2500 2500 2500 7500

01.607. Vēlēšanu komisija 0 0 0

01.720. Pašvaldību budžetu 
parāda darījumi 0 23000 23000 77000 100000

01.820. Transferti no pašvaldību 
budžeta valsts budž. 0 14000 14000 14000

01.891. Izdevumi 
neparedzētajiem 
gadījumiem

0 31977 31977 31977

01.892. Atbalsta fonds 500 500 3000 1500 1500 1500 5000

01.1000. Kopā 272851 211883 60968 188394 10357 129143 33983 711 14200 1500 77000 24085 0 248 564078

03.000. Sabiedriskā kārtība un 
drošība 0

03.110. Policijas dienesti 30862 24157 6705 10138 4938 5200 41000

03.312. Bāriņtiesas 15438 12052 3386 2062 1112 950 17500

03.600. Pārējie iepriekš 
neklasificētie 
sabiedriskās kārtības un 
drošības jautājumi

0 17200 17200 17200

03.000. Kopā 46300 36209 10091 29400 0 23250 6150 0 0 0 0 0 0 0 75700

04.000. Ekonomiskā darbība

04.211. Kontroles, uzraudzības 
un citi dienesti 6696 5376 1320 3204 1024 2100 80 9900

04.240. Rīgas rajona lauku 
attīstības biedrība 0 426 426 426

04.430. Būvniecība 41767 32330 9437 130633 108613 21400 620 3600 176000

04.431. Teritoriālplānošana 0 0 0

04.000. Kopā 48463 37706 10757 134263 0 110063 23500 80 620 0 0 3600 0 0 186326

06.000. Pašvaldības teritoriju un 
māju apsaimniekošana

06.400. Ielu apgaismošana 0 29000 24000 5000 29000

06.601. Pārējā nekur citur 
neklasificētā pašvaldības 0 23000 21000 2000 23000

06.602. Autoceļi 0 26321 26321 26321

06.603. Ugunsdrošība 0 19000 19000 19000

06.000. Kopā 0 0 0 97321 0 90321 7000 0 0 0 0 0 0 0 97321

08.000. Atpūta, kultūra un 
reliģija

08.101. Sporta komplekss 94876 73971 20905 121624 89304 32320 5000 1500 223000

08.211. Mālpils bibliotēka 15446 12052 3394 2704 50 949 375 1330 3150 700 22000

08.212. Sidgundas bibliotēka 9680 7372 2308 2620 75 1400 345 800 1300 400 14000

08.231. Kultūras centrs 165165 128301 36864 82135 1800 71025 9160 150 700 248000

08.232. Pierīgas izgl.,kultūras un 
sporta pārvalde 0 0 6052 6052

08.000. Kopā 285167 221696 63471 209083 1925 162678 42200 2280 0 5000 0 6650 0 7152 513052

Turpinājums no 7. lpp.
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09.000. Izglītība

09.112. PII uzturēšana 190144 150011 40133 81856 72923 8783 150 272000

09.111. PII mērķdotācija 34536 27000 7536 0 34536

09.114. Asistenta pakalpojumiPII 1987 1608 379 0 1987

09.115. Mācību līdzekļi PII 0 1607 1607 1607

09.2196. Mācību līdzekļi Mālpils 
novada vidusskolai 0 3980 3980 2598 6578

09.2192. Mālpils novada vidus�
skolas uzturēšana 128259 97916 30343 183134 583 133522 48460 569 15367 326760

09.2193. Vidusskolas izgl.projekti 0 0 0

09.2191. Mērķdotācija Mālpils 
novada vidusskola 308665 249249 59416 0 308665

09.2198. Sidgundas pamatskolas 
izgl.projekts 0 7279 7029 250 7279

09.2197. Brīvpusdienas no valsts 0 8690 8690 8690

09.21992. Norēķini ar pašvaldību 
budžetiem 0 0 60000 60000

09.2199. Internātpamatskolas 
uzturēšana 315675 247258 68417 188430 430 101300 86700 19000 523105

09.222. Profesionālā vidusskola 264224 208817 55407 162472 13117 111442 35407 450 2056 7200 69209 503105

09.511. Mūzikas un mākslas 
skolas uzturēšana 41514 33586 7928 7486 3240 4200 46 49000

09.512. Mērķdotācija mūzikas 
un mākslas skolaMālpils 
vidusskola

54527 42501 12026 0 54527

09.601. Autobusa pakalpojumi 19221 14901 4320 18779 7279 11500 38000

09.000. Kopā 1358752 1072847 285905 663713 21159 429956 209327 1215 2056 0 0 44165 69209 60000 2195839

10.000. Sociālā aizsardzība

10.201. Atbalsts gados veciem 
cilvēkiem 130028 101068 28960 55031 475 15190 39166 200 185059

10.203. Atbalsts gados veciem 
cilvēkiem 2706 2110 596 300 300 3006

10.500. Atbalsts bezdarba 
gadījumā 2064 1670 394 750 250 500 6000 8814

10.600. Mājokļa atbalsts 0 2000 2000 33000 35000

10.700. Atbalsts 
maznodrošinātajiem 0 0 45685 45685

10.910. Pārējās citur 
neklasificētās sociālās 
aizsardzības pārraudzība

58226 44100 14126 4774 142 2514 2118 63000

10.920. Atbalsts pārējiem 0 0 10315 10315

19.912. Asistenta pakalpojumi 35873 28992 6881 1100 100 1000 36973

10.000. Kopā 228897 177940 50957 63955 617 20054 43084 200 0 0 0 33000 62000 0 387852

Pavisam kopā 2240430 1758281 482149 1386129 34058 965465 365244 4486 16876 6500 77000 111500 131209 67400 4020168

Finansu un ekonomikas daļas vadītāja L. Mičule,  
finansiste D. Sila

Mālpilī, Mālpils novadā
2014. gada 29. janvārī

Apstiprināts
ar 29.01.2014. Mālpils novada
domes sēdes lēmumu Nr.2/30

Mālpils novada domes ceļu un ielu finansēšanai
paredzētās mērķdotācijas izlietojuma

Programma 2014.gadam

Apstiprināt, saskaņā ar LR Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumiem Nr.173, pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai un attīstībai 
piešķirtās mērķdotācijas izlietojuma programmu 2014. gadam:

1. 2014.gada plānotā mērķdotācija – 99 990,00 EUR
2. 2013. gada mērķdotācija uz 2013. gada 31. decembri – 3 477,00 EUR
3. 2014.gadā plānots izlietot mērķdotāciju tai skaitā:
  – ceļu un ielu ikdienas uzturēšana – 103 467,00EUR

 Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

Finansu un ekonomikas daļas vadītāja  
L. Mičule
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Izskatīja 43 jautājumus:
1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
2. Par zemes vienības statusa noteikšanu.
3. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem.
4. Par nekustamā īpašuma Lielvārdes šoseja 10 lietošanas mērķa 

precizēšanu.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
6. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
8. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
9. Par Mālpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  

2014.–2033.gadam apstiprināšanu.
10. Par zemes nomas līguma anulēšanu.
11. Par novada domes izpilddirektora pienākumu izpildītāja apstip�

rināšanu.
12. Par atlīdzību pašvaldības SIA “Norma K” kapitāla daļu turētāja 

pārstāvim.
13. Par Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amat�

personu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.
14. Par pedagogu novērtēšanu pašvaldības izglītības iestādēs.
15. Par pedagoģisko darbinieku materiālās stimulēšanas izvērtē�

šanas komisijas sastāva noteikšanu.
16. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
17. Par profesionālās pamatizglītības programmas saskaņošanu.
18. Par pieaugušo neformālās izglītības programmu saskaņošanu.
19. Par interešu izglītības programmas saskaņošanu.
20. Par izglītības iestāžu darba koplīgumu saskaņošanu.
21. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Mālpils novada domes 

2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Mālpils 
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzi�
kas un mākslas skolas līdzfinansējumu”” apstiprināšanu.

22. Par maksas pakalpojumiem Mālpils novada kapsētās.
23. Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā krusta Rīgas apriņķa 

komitejai.
24. Par telpu nomas maksas samazināšanu Pierīgas izglītības, 

kultūras un sporta pārvaldei.
25. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Nodeva par Mālpils novada do�

mes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām 
to kopijām” apstiprināšanu.

26. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Nodeva par būvatļaujas saņem�
šanu Mālpils novadā” apstiprināšanu.

27. Par pakalpojumu tarifu saskaņošanu ielu un ceļu uzturēšanai.
28. Par pašvaldības dzīvojamā fonda izmantošanu.
29. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Mālpils novada domes 

2011. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par paš�
valdības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” maksas pakal�
pojumiem”” apstiprināšanu.

30. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Par Mālpils novada domes bu�
džetu 2014.gadam” apstiprināšanu.

31. Par izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu pašvaldību savstar�
pējiem norēķiniem. 

32. Par saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi Mālpils novada domes 
2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par so�
ciālajiem pakalpojumiem Mālpils novadā”” apstiprināšanu. 

33. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi Mālpils novada domes 
2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 38 “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Mālpils novada paš�
valdībā”” apstiprināšanu.

34. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Nolikums par licencēto makšķe�
rēšanu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas 
zonās” apstiprināšanu.

35. Par dokumentu aprites kārtības apstiprināšanu. 
36. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja 

vietniecei.

37. Par darba grupas izveidošanu 2014. gada Mālpils svētku orga�
nizēšanai.

38. Par atļauju savienot amatus.
39. Par izmaiņām iepirkumu komisiju sastāvā.
40. Par telpu nomas maksas samazināšanu.
41. Par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai.
42. Par Sporta kompleksa maksas pakalpojumu atlaidēm.
43. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.

NOLĒMA:
•	 Atzīt	 objekta  –	 Dzīvokļu	 īpašumu	 “Lielvārdes	 šoseja	 10”	 (dzī

voklis Nr.1  – 29,8m2 platība un 2980/20330 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra 
Nr.8074 900 4214, dzīvoklis Nr.2 – 31,6m2 platība un 3160/20330 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, 
kadastra Nr.8074 900 4215, dzīvoklis Nr.5 – 14,3m2 platība un 
1430/20330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 
kopīpašuma, kadastra Nr. 8074 900 4216), Lielvārdes šosejā 10, 
Upmalās, Mālpils novadā izsoli kā neveiksmīgu. Turpināt objekta 
atsavināšanu. Uzdot izpildinstitūcijai pārvērtēt objektu. 

•	 Atsavināt	 izsoles	 kārtībā	 pašvaldības	 nekustamo	 īpašumu	
“Lejasrautēni”, sastāvošu no zemes gabala 3,72 ha kopplatībā, 
kadastra Nr. 8074 001 0250. Uzdot iepirkumu komisijai nodrošināt 
nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja novērtējumu un saga�
tavot izsoles dokumentāciju.

•	 Atsavināt	izsoles	kārtībā	pašvaldības	nekustamo	īpašumu	“Meža	
Urdzēni”, sastāvošu no zemes gabala 14.0 ha kopplatībā, kadas�
tra Nr. 8074 004 0169. Uzdot iepirkumu komisijai nodrošināt 
nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja novērtējumu un saga�
tavot izsoles dokumentāciju.

•	 Atsavināt	 izsoles	 kārtībā	 pašvaldības	 nekustamo	 īpašumu	
“Ozolnieki”, kadastra Nr. 8074 001 0529, sastāvošu no divām 
zemes vienībām  – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
8074 001 0292, platība 3.62 ha, un zemes vienība ar kadastra 
apzī mējumu 8074 001 0293, platība 1.04 ha. Uzdot iepirkumu 
komi sijai nodrošināt nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja 
novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju.

•	 Apstiprināt	 Mālpils	 novada	 ilgtspējīgas	 attīstības	 stratēģiju	
2014.–2033.gadam. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpild�
direktoram A. Bukovskim.

•	 Saskaņot	 Mālpils	 internātpamatskolas	 profesionālās	 pamat
izglītības programmu “Būvdarbi” (IP kods 2258201).

•	 Saskaņot	Mālpils	 Profesionālās	 vidusskolas	 neformālās	 izglī
tības programmas ESF projekta “Mūžizglītības pasākumi nodar�
binātām personām” ietvaros:
o Datorprasmes (bez priekšzināšanām datoru lietošanas pa�

matos);
o Datorprasmes (ar priekšzināšanām datoru lietošanas pa�

matos);
o Aprēķinu veikšana ar MS Excel;
o Svešvaloda (angļu valoda) bez priekšzināšanām;
o Svešvaloda (angļu valoda) ar priekšzināšanām;
o Svešvaloda (krievu valoda) bez priekšzināšanām;
o Svešvaloda (vācu valoda) bez priekšzināšanām;
o Praktiskā lietvedība;
o Komercdarbības uzsākšana un mikrouzņēmējdarbība.

•	 Saskaņot	interešu	izglītības	programmas	“Autoapmā	cība	(B kate
gorija)” īstenošanu 2013./2014. mācību gada 2. se mestrim.

•	 Izveidot	darba	grupu	2014.	 gada	Mālpils	 svētku	organizēšanai	
sekojošā sastāvā: Edīte Priekule, Leontina Amerika, Māra 
Ārente, Iveta Krieviņa, Agris Bukovskis, Valts Mihelsons, Viktorija 
Kalniņa, Daiga Lāce, Nellija Andrukele.

NOVADA DOMES LĒMUMI

MĀLPILS NOVADA DOMES 29.01.2014. SĒDE Nr. 2
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Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” realizē 
Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada 
perioda programmas “NVO fonds” projektu “Kopā varam vairāk” 
(Līguma identifikācijas numurs: 2012.EEZ/DAP/MIC/141/4/R/056), 
kura ietvaros no 2014. gada marta līdz 2014. gada jūlijam ir 
paredzēta anketēšana  – pētījums “Cilvēkdrošība, drošumspēja 
Mālpils novadā”, ko veiks pētījumu firma SIA RESEARCHCUBE. 
Anketēšanu paredzēto interviju skaits – 350 respondenti dažādu 
novada sociālo grupu pārstāvjiem. Anketēšanas metode: Tiešas 
intervijas respondentu dzīves vietās.

Paredzamais anketēšanas ilgums – līdz 10 minūtēm.
Pētījuma firmas darbiniekam būs atpazīšanas zīme ar firmas 

logo. Pētījuma vadītājam Jānim Benfeldam ir 6 gadu starptautiska 
darba pieredze socioloģiskos pētījumos un informācijas analīzē.

Anketēšanas mērķis – sniegt ieskatu Mālpils novada iedzīvotāju 
sociālajā aizsardzībā, cilvēkdrošībā, drošumspējā, un apzināt iedzī�
votāju drošības lokus.

Lūdzam Mālpils novada iedzīvotājus būt atsaucīgiem un atbalstīt 
fir mas SIA RESEARCHCUBE socioloģisko pētījumu veikšanu novadā.

Anketēšanas materiāli tiks apkopoti un prezentēti 2014. gada 
invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” ikgadējā 
Starptautiskajai invalīdu dienai veltītajā pasākumā, kā arī 
2015.  gadā paredzēts izdot bukletu “Cilvēkdrošība, drošumspēja 
Mālpils novadā”.

Šis pētījums ceram būs interesants ne tikai pašiem Mālpils no�
vada iedzīvotājiem, bet arī noderīgs Mālpils novada Invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrības “Notici sev!” rīcībpolitikas izstrādē.

“Notici sev!” valde
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts 
| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

NOVADA DOMES LĒMUMI

PROJEKTI

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 19. martā, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 19. martā, pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 19. martā, pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 26. martā, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 24. martā, pl. 17.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

Mālpils novada iedzīvotāju anketēšana – pētījums

Katrs mūsu novada iedzīvotājs var piedalīties un uzņemties līdz�
atbildību savas dzīves vides un kvalitātes uzlabošanā. Mēs varam 
aicināt kopā savus kaimiņus un draugus, lai varētu pilnveidot gan 
sevi, gan arī vidi, kurā visi kopā dzīvojam, strādājam vai atpūšamies.

Aicinām interesentus jau laicīgi domāt par savām projektu ide�
jām, kas nestu sabiedrisku labumu – apkārtējās vides sakopšana, 
ģimeņu un bērnu atpūtas vietu izveidošana, daudzdzīvokļu māju 
pagalmu sakopšana, veselīga dzīvesveida veicināšana, vienreizēju 
sabiedrisku pasākumu īstenošana un tamlīdzīgi.

2013. gada vasarā 10 projektu īstenošanā piedalījās ap 150 iedzī�
votāju, to skaitā, ap 40 bērnu un jauniešu. Tas rāda, ka ar katru 
gadu aizvien vairāk mālpiliešu rūpējas un jūtas līdzatbildīgi par savu 

vidi. Šogad mēs ļoti ceram, ka dalībnieku būs vairāk un ka viņiem 
piepulcēsies arī iedzīvotāji no Sidgundas, Upmalām un Vites.

Drīz vien Mālpils novada dome izsludinās iedzīvotāju iniciatīvu 
projektu konkursu “Mēs savam novadam”, kura vispārējais mērķis 
ir veicināt attīstību novada teritorijā, paaugstināt iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti un uzlabot sabiedriskās aktivitātes. Vienam projektam 
paredzamais Mālpils novada domes atbalsts var būt līdz 700 EUR 
un projektu pieteikumus varēs iesniegt līdz 15. aprīlim.

Plašāku informāciju par projektu konkursa nolikumu un pietei�
kuma veidlapu mēs publicēsim nākamajā mēnešraksta “Mālpils 
Vēstis” numurā, kā arī pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv.

Sakopsim visi kopā savu novadu!
Ieva Pauloviča

Par Mālpils novada domes projektu konkursu

Izskatīja 3 jautājumus:
1. Par Gunāra Gžibovska atbrīvošanu no Mālpils vidusskolas di�

rektora amata pienākumu pildīšanas.
2. Par koģenerācijas stacijas būvniecību.
3. Par projekta līdzfinansējumu.

NOLĒMA:
•	 Ar	2014.	gada	14.	februāri	atbrīvot	Gunāru	Gžibovski	no	Mālpils	

vidusskolas direktora amata pienākumu pildīšanas. Uzdot iz�
pilddirektoram iecelt Mālpils vidusskolas direktora amata pie�
nākumu izpildītāju. Lēmumu nosūtīt Izglītības un zinātnes minis�
trijai saskaņošanai.

•	Nodrošināt	līdzfinansējumu	10%	apmērā	no	automātisko	uguns
aizsardzības sistēmu uzstādīšanas Mālpils internāt pamat skolas 
interneta ēkās kopējām izmaksām, t.i. 5308,64 EUR. Līdz�
finansējuma apmaksu veikt no Mālpils internātpamatskolas 
budžeta. Pie budžeta grozījumiem veikt attiecīgus grozījumus 
Internātpamatskolas budžetā.

Pilnu novada domes sēdes lēmumu
atklāstu skatīt mājas lapā www.malpils.lv

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES 10.02.2014. SĒDE Nr. 3
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Gribu jums visiem pastāstīt, kā tad mums gāja Minhenē “Schōn 
Klinik”?

Jau dienu pirms operācijas mums bija jābūt klīnikā, lai ārsti 
varētu mūs novērtēt. Izlidojām 29. janvārī (–17 grādi) 9.20 no rīta 
un Minhenē bijām ap 11.20. Klīnikā mūs gaidīja 12.00. Lidosta at�
rodas patālu no pilsētas – 45 km. Minhene mūs sagaidīja pelēka, 
toties ar mērenu salu  – 2 grādi. Ņēmām taksi (80 EUR) un ar 
mazu novēlošanos bijām klīnikā. Dakteris mūs vēlreiz apskatīja. 
Un vietas, kuras operēs, iezīmēja ar smaidiņiem: žoklis, abas ro�
kas, abas kājas. Vēl mēs bijām pie anesteziologa. Mums noņēma 
asinis analīzēm un pie mums ieradās ortopēds, lai pielaikotu jau�
nās šinas.

Nākamajā rītā ap 8.30 mēs jau braucām ar visu gultu uz operā�
cijas zāli. Jauki, ka es visur varēju būt klāt. Anniju apsedza ar sil�
tu segu un aizveda. Pēc 3 stundām jau varēju iet pie sava bērna 
intensīvajā palātā, kur atradās visi pēc operācijas pacienti. Viņiem 
uz 4 operāciju zālēm bija viena intensīvā pēc operāciju telpa ar vie�
nu māsiņu, kas uzrauga visus pacientus.

Es domāju, ka ieraudzīšu apsaitētu, ieģipsētu, diezgan nomocītu 
bērnu, bet tā vietā uz mani skatījās vēl mazliet miegaina, bet 
apmierināta meitene. Griezumu (precīzāk būtu teikt dūrumu) vietās 
uzlīmēti caurspīdīgi plāksteri, zem kuriem skaidri saredzams, ka 
kaitējums ir ļoti niecīgs. Vienīgi kreisā kāja bija ielikta šinā un otra 
nosaitēta. Pēc kāda laika tomēr parādījās milzu zilumi uz kājām, 
bet nekas nesāpēja.

Mums nebija nekādu pēc operācijas problēmu, ja nu vienīgi – 
izsalkums. Neļāva ne ēst, ne dzert vismaz 2 stundas. Tas bija neie�
spējami. Es nespēju savu bērnu tik ilgi mocīt un devu gan padzert, 
gan arī jogurtiņš bija pa rokai. Šajā dienā mums ļāva atpūsties. 

Nakti pavadījām nomodā, jo sāpēja kāja. Pretsāpju tabletes 
nelīdzēja. Atlika runāties. Tas palīdzēja.

Interesanti, ka pretsāpju medikamentus māsiņas sauca par 
“penkilers”, ko mēs abas pa nakti atšifrējām, ko tas nozīmē? Pain 
killers – vai latviski “sāpju slepkavas” (burtiski), ātri izrunājot iznāk 
“penkilers”. No rīta pasūdzējāmies dakterim, ka zāles nelīdz. Tūlīt 
šina tika atgriezta vaļā un novērtēta situācija. Labi, ka nekas nebija, 
tikai uztūkums. Uz nakti dabūjām brīvāku šinu un viss bija lieliski. 
Jau nākamajā dienā klāt bija masiere un veica kājas limfātisko 
masāžu. Fizioterapeite gan bija spiesta uzgaidīt, jo Ance gribēja 
piecelties, ko arī izdarījām, bet palika slikti ar sirsniņu. Bija jāpaguļ. 
Fizioterapeite atnāca vēlāk un izcilāja kājas. Bija nepatīkami.

Nākamajā dienā Anniju jau cēla kājās. Sirsniņa vēl joprojām 
pretojās, bet mums jau laika diezgan. Grūti un bailīgi, bet līdz 
durvīm un atpakaļ aizgāja kopā ar speciālistu. Mums amats rokā, 
turpmāk sestdien un svētdien mēs jau staigājām pa koridoru. 
Sākumā ar staigulīti, beigās jau viena pati. Pirmdien Annija jau 
izmēģināja kāpt pa kāpnēm. Izdevās!!!

Klīnika mūs pārsteidza ar daudziem interesantiem sīkumiem: 
daudzi runāja krieviski. Obligāti mammai ir gulta palātā un es pati 
varu parūpēties par savu bērnu. Viņi var ietaupīt uz sanitārēm un 
māsiņām. Bija kafijas, tēju galds, protams, cukurs, kafijas krēju�
miņi, citrona suliņas, sīrupi, sāls pipari u.c. sīkumi. Varēja mazgāt 
veļu, cik tik vajadzīgs. Skapis ar dvieļiem, segām un gultas veļu. 
Iedeva arī kafijas talonus par kuriem, noejot uz kafejnīcu, par 
velti varēja dabūt labāku kafiju nekā nodaļā. Ēdināšana vispār 
ekskluzīva. Pusdienās varēja izvēlēties no 4 variantiem. Mēs lab�
prāt ņēmām zivi. Siltumu istabā varējām regulēt pašas. Gultas 
dažādos veidos lokāmas. Ērti. Istabā TV  – garajiem vakariem. 
Nākamajā dienā pēc operācijas pie mums ciemos ieradās klauni 
un uzdāvināja gan balona sirsniņu, gan dziesmu, gan sarunas. 
Kolosāli. Māsiņas ik pa brīdim ienāk apjautāties, vai tik kaut ko vēl 
nevajag? Pirms devāmies mājās tika uzlabota šina. Māsiņa ieradās 
ar krāsu paraudziņiem. Annijai bija jāizvēlas, kādās krāsās viņa 
grib redzēt savu kāju līdz aprīlim.

Bijām izgājuši laukā pastaigāties. Otro reizi tikām līdz Minhenes 
centram. Braucām ar metro. Liftus vienmēr nevarējām atrast, 
tādēļ bieži ar visiem ratiem braucām augšā vai lejā pa eskalatora 
kāpnēm.

Mūsu šī gada lielais notikums ir beidzies un mēs visi gribam pateikt 
lielu paldies abām Kultūras centra primadonnām Edītei un Sandrai 
par ideju sarīkot šīs atbalsta akcijas gan mums, gan Adrianam. Un 
paldies visiem jums, kuri mūs atbalstīja gan ar domām, gan naudiņu. 
Viss ir devis labu rezultātu. Domāju, ka Annija pēc šinu noņemšanas 
kaut kad aprīļa beigās staigās jau daudz stabilāk.

Annija, Sanita un Juris

AKTUĀLI

Paldies visiem mālpiliešiem no Annijas
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Iepriekšējās nedēļas izskaņā no 14. līdz 16.februārim Rīgā 
norisinājās XV Starptautikais masku tradīciju festivāls. Pērn 
februārī festivāls notika Mālpilī un Siguldā. Apmekletājiem tika 
piedavāta plaša un daudzveidīga programma, un kopumā piedalījās 
24 masku grupas no Latvijas, Krievijas un 
Lietuvas.

Lietuvu pārstāvēja divas grupas, kas 
demonstrēja Užgavēņa (Meteņa) mas�
košanās tradīcijas. Jāteic, ka Lietu vā 
informācija par maskošanos ir saglabā�
jusies tikai saistībā ar šiem svētkiem. 
Kurtuvēnu masku grupa demonstrēja 
senās tradīcijas un izskatu, kura pamatā 
ir koka sejas maskas. Šādu masku dari�
nāšana ir raksturīga Lietuvas Žemaitijas 
kultūrvēsturiskajam novadam, tā ir īpaši 
unikāla un pārmantotā veidā sagla bā�
jusies līdz mūsdienām. Savukārt otrā 
Lietuvas grupa no Klaipēdas ir ļoti pazīs�
tama un populāra pilsētā, piedalās visos 
nozīmīgākajos pasākumos. Klaipēdas 
kopa demonstrēja mūsdienīgākas maskas 
un situācijas, tādējādi vairāk akcentējot 
patreizējā laikposma sociālos notikumus 
un sabiedrības noskaņojumu. Savukārt 
Krieviju pārstāvēja mums jau pazīsta mie 
Andrejs un Olga Dorožkini no Maskavas 
vēstures novadpētniecības biedrības 
“Metsanen kundem” (Meža kopiena). 

Šoreiz viņi bija ieradušies ar maskām un demonstrēja uzvedumu 
“Pasaules radīšana”. Uzvedumā tika atveidots mīts par Pasaules 
radīšanu, kas sakņojas Augšvolgas un Krievijas Ziemeļaustrumu 
reģionu maskošanās tradīcijās. No Latvijas, kā allaž, piedalījās 

plašs dažādi maskotu ļaužu pulks – Vecīši 
no Katlakalna, Salacgrīvas un Vidrižiem, 
Andrejbērni no Ogres, Čigāni no Bārbeles, 
Madonas, Rēzeknes, Līvāniem, Rīgas, 
Liepājas un Prieļiem, Kaitas no Dagdas, kā 
arī Budēļi, Ķektas, Miežvilki no Rīgas un citi.

Šogad festivāls norisinājās trīs dienas, 
jo piektdienas vakarā notika ārvalstu viesu 
un dažu Latvijas masku grupu koncerts. 
Savukārt galvenie notikumi risinājās sest�
dien. Konference un meistarklase, Lielais 
masku gājiens Vecrīgā, masku izdarības 
Vecrīgas laukumos, masku grupu saiets 
un rituālās darbības “Mazajā Ģildē”, indi�
vi duālo masku skate Līvu laukumā, sadan�
cošana – tas viss bija jāredz, jādzird un 
jāsajūt, lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par 
maskošanās tradīcijām. Svētdien festivāla 
dalībnieki un apmeklētāji devās uz Latvijas 
Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kur notika 
Meteņa dzīšana un Festivāla noslēguma 
rituāls. Metenis tika dzīts saskaņā ar 
visām tradīcijām ar ugunskura dedzinā�
šanu, ziedošanu, dziedāšanu, dancošanu, 
lielīšanos, spēkošanos un neiztrūkstošo 
Meteņa mīzienu. Visas masku grupas sa�

ņē  ma Uzslavas, kurās tika akcentēti veiksmīgākie aspekti tās 
darbībā vai izskatā festivāla laikā.

Festivālā piedalījās arī Mālpils folkloras kopa “Mālis”, kurai 
tika uzticēti vairāki pienākumi. Gājienā un Brīvdabas muzejā 
mālpilieši demonstrēja Dzērvju kāsi. Ar savu neparasto izskatu 
un dzērvju klaigāšanu masku grupa piesaistīja daudzu skatītāju 
neviltotu inte resi un sajūsmu. It sevišķi tas izpaudās Lielajā 
masku gājienā Vecrīgā, kur lielāko skatītāju daļu veidoja citzemju 
tūristi. Savukārt Masku grupu saietā “Mazajā Ģildē” mālpilieši 
atveidoja mājiniekus. Tas nemaz nav vienkāršs uzdevums, jo 
māji nieki nepārtraukti tiek iesaistīti dažādās rituālajās darbībās. 
Jāteic mūsējie godam tika ar to galā – visi bija pacienāti, visi bija 
apmī ļoti, bet pašiem tika gan ūdens šaltis, gan pērieni ar auglības 
rīksti un daudz kas cits. Bet tas tamdēļ, lai nākamājā gadā būtu 
laba raža! Arī Jums!

Mālpils folkloras kopas “Mālis” vadītājs  
Andris Kapusts

AKTUĀLI

Dzērves staigā pa Rīgas ielām
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7.februārī Mālpils slidotavā notika “Masku parāde 2014”. Karne�
vāls jaunajiem slidotājiem norisinājās jau trešo reizi. Bargais sals 
bija mitējies un uz aizraujošo pasākumu ieradās 29 dalībnieki. 
Masku parādē piedalījās “Panda”, “Kaķis”, “Pele”, “Tauriņš”, 
“Lācī tis”, “Čigāniete”, vairākas “Spīgulītes”, daži “Bandīti”, “Spoki” 
un citi noslēpumaini tēli.

Karnevāla dalībnieki slidoja mūzikas pavadībā, iesaistījās 
dažā dās stafetēs. Veiklība un slidotprasme noderēja ne tikai 
dalīb niekiem, bet arī karnevāla organizētājām – skolotājām Ilzei 
Bērzi ņai un Ilzei Apsītei, kā arī palīgiem Elīzai, Adrianai, Krišjānim 
un Kristeram. 

Veiklākie stafetēs saņēma zīmuļus un fotokartītes ar skolas 
attēlu. 1.–4.vietu ieguvēji Masku parādē varēja lepoties ar diplo�
miem un iespēju ar ģimeni apmeklēt peldbaseinu, tika piešķirtas 
arī saldās balvas. Karnevāla noslēgumā visi slidotāji saņēma 
Masku parādes dalībnieka vimpelīti.

Par atbalstu un atsaucību jāsaka paldies Valtam Mihelsonam. 
Pal dies arī visiem, kuri jau trešo sezonu rūpējas par to, lai būtu 
ledus laukums.

Uz redzēšanos “Masku parādē 2015”!
Mālpils novada vidusskolas skolotāja Ilze Apsīte

Starptautiskais vizuālās mākslas projekts “Es dzīvoju pie jūras” 
ir lielākais bērnu un jauniešu mākslas projekts Jūrmalas pilsētā.

Šajā projektā piedalās dažādu valstu un nacionalitāšu pārstāvji, 
kuru darbos spilgti izpaužas nacionālā domāšana, krāsu izjūta un 
dzīves uztvere. Konkursā piedalījās bērni un jaunieši no Latvijas, 
kā arī no Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Honkongas, 
Kazahstānas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas, Rumānijas, 
Serbijas, Tatarstānas un Turcijas.

Izstāde, kas tiek realizēta projekta ietvaros, dod iespēju iepazīties 
ar dažādu nacionalitāšu bērnu un jauniešu darbiem, saskatīt 
līdzīgo un atšķirīgo, tādējādi saskatot un izprotot multinacionālās 
sabiedrības mākslas daudzveidīgo bagātību. Ikviena projekta izvē�
lētā tēmas vizuālā realizācija liek bērniem un jauniešiem pētīt gan 
savu dzimto vietu, gan savas nacionālās identitātes savdabību.

No bērnu iesūtītajiem darbiem tiek izveidotas izstādes Līvu 
Akva parkā un Jūrmalas mākslas skolā. 

Kopš 2008. gada konkursam ik gadu tiek piešķirta UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas patronāža un atļauts izmantot 
UNESCO LNK logo.

Konkursam tika iesūtīti 2526 darbi, tai skaitā: no Latvijas: 
1996 dar bi no 185 skolām, no citām valstīm: 530 darbi no 49 skolām. 

 Informācija no: www.jurmala.makslasskola.lv
No Mālpils mūzikas un mākslas skolas konkursā zelta me

daļu ieguva Dāvis Zigmārs Donis (I kurss) ar grafikas darbu 
“Fortifikācija” un bronzas medaļu Iveta Grolle (6. gadi, sagata
vošanas klase) ar grafikas darbu “Dokos”. Darbi tika iz strā�
dāti skolotājas Dainas Galakrodzenieces vadībā. Vēl konkursā ar 
saviem darbiem piedalījās Jeļizaveta Kokina (II kurss, skolotāja 
Maija Mackus), Matīss Graudiņš (III kurss, skolotāja Esmeralda 
Tāle) un Nils Klintsons (2. sagatavošanas klase, skolotāja Daina 
Galakrodzeniece). Visiem laureātiem, dalībniekiem un skolotājiem 
kā balva bija iespēja atpūsties “Līvu” akvaparkā.

 Esmeralda Tāle

AKTUĀLI

Mālpils novada vidusskolas Ledus karnevāls

Noslēdzies 2013./2014. gada konkurss “Es dzīvoju pie jūras” – tēma “Osta”! 

Centrā zelta medaļas ieguvējs Dāvis Zigmārs Donis

Bronzas medaļas ieguvēja Iveta Grolle ar mammu (no kreisās) un 
skolotāju Dainu Galakrodzenieci
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Pašā ziemas spelgonī februāra sākumā tika svinēta 100 gadu 
jubileja izcilai latviešu bērnu grāmatu autorei un ilustratorei 
Margaritai Stārastei. Ar mākslinieces pasakām ir izaugušas vairā�
kas paaudzes. Esam līdzi dzīvojuši Ieviņas ceļojumam Āfrikā 
un Zīļuka piedzīvojumiem, piparkūku vīriņam Kraukšķītim un 
zinātkārajai meitenei Tincei. Kas ir teicis, ka zvēri un kukaiņi ne�
prot runāt? Bērnībā šī krāsainā pasaule ar runājošajiem kokiem, 
zīmuļiem un smaidīgajiem zvēriņiem likās pavisam īsta.

Radās ideja 3.–6.klašu skolēnus iepazīstināt ar mākslinieces 
daiļradi un notikumiem bagāto dzīvesstāstu, ar plašo grāmatu 
klāstu. Bet, lai tas viss būtu vēl radošāks, ar skolotājām Guntu 
Bahmani, Svetlanu Čelnovu, Pārslu Lietavieti, Dailu Klintsoni un 
Ilzi Bērziņu, izdomājām pasākumā iesaistīt aktivitātes ar šī brīža 
latviešu valodas mācību vielas aktualitāti – vārdšķirām. Un tā 
vairākas dienas uz bibliotēku nāca kāda no klasēm, lai ieskatītos 
rakstnieces un mākslinieces dzīvesstāstā, kā arī, lai klausoties pa�
saku “Baltā trusīša Ziemassvētki”, veiktu katru klašu skolotājas 
doto uzdevumu.

 Kas nu kuram! Trešajiem bija jāizraksta gan darbības vārdi un 
lietvārdi, gan skaitļa vārdi un īpašības vārdi. Sestie mēģināja saklau�
sīt un uzrakstīt īpašības vārdus kopā ar lietvārdiem, ceturtie pa 
grupām – kam skaitļa vārdi, kam lietvārdi un īpašības vārdi. 5.a klase 
ne tikai izrakstīja vārdšķiras, bet pēc tam šo pasaku ilustrēja. Pēc 
tam tika saskaitīts kopā, kam vairāk vārdiņi, kurš labāk ticis ar uzde�
vumu galā. Lielākā vai mazākā mērā visi veiksmīgi to bija paveikuši. 

 Galvenais mērķis – skolēniem mācīties klausīties, ieklausīties 
un saklausīt galveno. Nobeigumā skatījāmies krāšņo un smieklīgo 
animācijas filmiņu “Zīļuks”, kas dažādos ārvalstu kino festivālos ir 
ieguvusi augstas balvas.

Ja katrs no šīs tikšanās paņēma kaut nelielu kripatiņas devu no 
Margaritas Stārastes grāmatu tēlu labestības un dzīvesprieka, tad 
arī ar to jau viņu pasaule kļūs krāsaināka un saulaināka.

Mālpils novada vidusskolas bibliotekāre Ineta Sējāne

Iemīļotā bērnu pasaku grāmatu autore un ilustratore Margarita 
Stāraste, kura aizvadītajā nedēļā nosvinēja savu 100 gadu jubileju, 
aizgāja mūžībā 18.februārī 2014.gadā. (Red.)

Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās Slēpošanas federā�
cijas (FIS) ikgadējs sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm, kas 
vienlaicīgi notiek dažādās vietās visā pasaulē.

Latvijā šī pasākuma rīkotāju (Latvijas Slēpošanas savienības un 
Latvijas Olimpiskās komitejas) publiskais aicinājums, rīkot Sniega 
dienas pasākumus pašvaldībās, guva necerēti lielu atsaucību, 
tādē jādi Sniega dienas pasākumi norisinājās 43 novados, kopskaitā 
55 vietās visā Latvijas teritorijā.

Mālpils novada vidusskola Pasaules sniega dienai sāka gatavo�
ties jau decembrī, kad vienojošās tēmas “Bērni uz sniega” ietvaros 
1. – 6.klases skolēni gatavoja darbus zīmējumu konkursam, bet 
7. – 12. klases skolēni rakstīja domrakstus. 

Janvāra sākumā cītīgi klausījāmies laika prognozes un cerējām 
uz sniegotu 17.janvāri. Lai arī sniegu nesagaidījām, visas plānotās 
Pasaules sniega dienas aktivitātes notika!

Klašu komandas sacentās dažādās ar ziemas priekiem saistītās 
stafetēs, kuras skolotāja Dagnija Vībāne bija veiksmīgi pielāgojusi 
iekštelpām.

Arī “sniega” skulptūru veidošana neizpalika – bijām radoši un 
neesošo sniegu aizstājām ar kartona kastēm un PET pudelēm.

Sniega dienas sportiskās aktivitātes bija kārtējā iespēja Mālpils 
novada vidusskolas skolēniem aktīvi atpūsties, saliedēt klašu 
kolektīvus un radoši izpausties!

Šī pasākuma spilgtāko momentu fotogrāfijas varat aplūkot 
Mālpils novada vidusskolas mājas lapā: www.malpilsvsk.lv

Mālpils novada vidusskolas DVAJ Daiga Lāce

No 20. līdz 23.janvārim Mālpils novada vidusskolā norisinājās lat�
viešu valodas nedēļa, kurā piedalījās 5.–10.klašu skolēni. Skolo tājas 
Daila Klintsone, Ira Andersone un Ilze Bērziņa bija sagatavojušas 
dažādus radošus, ar valodu saistītus uzdevumus katrai dienai.

Pirmdien skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem veidoja 
krustvārdu mīklas un zīmēja karikatūras par latviešu valodu. Te nu 
katrs varēja parādīt savu radošumu un mākslinieka talantu.

Nākošajā dienā notika kāda jau sen piemirsta aktivitāte  – 
glītrakstīšanas konkurss. Atklājās, ka daudzi, spītējot tehnoloģiju 
gadsimtam, māk ļoti glīti rakstīt. Tomēr daži bija tik “čakli”, ka 
10 minūšu laikā knapi spēja uzrakstīt savu vārdu.

Trešdien dalībniekiem bija jālasa fragmenti no grāmatām un jāuz�
raksta maza anotācija par izlasīto. Dažus ieskats grāmatā tik ļo ti ie in�
teresēja, ka viņi devās uz skolas bibliotēku, lai izlasītu visu grāmatu.

Ceturtdiena bija latviešu valodas nedēļas noslēguma diena. 
Pēc  pusdienā norisinājās nedēļas gaidītākais konkurss, ko vadīja 

11.klases meitenes. Atbrauca arī skolēni no Sidgundas, kuri tāpat 
kā pārējie, čakli bija pildījuši iepriekšējo dienu uzdevumus. Četrās 
klašu grupās, kur katru klasi pārstāvēja viena komanda, skolēni 
pārbaudīja savas zināšanas un atjautību. Komandas risināja preti�
nieku veidotās krustvārdu mīklas, atsauca atmiņā Raiņa dzejoli 
par kaķīti, rādīja savu rakstnieka talantu, sacerot dzejoļus par 
valodu. Vairāki dzejoļi patiešām bija ievērības cienīgi. Sevišķi āķīgs 
izrādījās uzdevums, kur vajadzēja uzrakstīt vecvārdu nozīmes. 
Kamēr žūrija apkopoja rezultātus, dalībniekiem bija jātiek galā ar 
skolotājas Iras sagatavoto ātrrunas uzdevumu, kas radīja jautrību 
un izkliedēja jebkādu sāncensības spriedzi.

Kā atzina paši skolēni, valodas nedēļa bija aizraujoša un atmiņā 
paliekoša, jo saliedēja klašu kolektīvus, tika aktīvi iesaistīti klašu 
audzinātāji, kā arī priekšmetu skolotāji.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kas piedalījās!
11. klases skolniece Natālija Estere Tamma

AKTUĀLI

Margaritai Stārastei – 100

Pasaules sniega diena Mālpils novada vidusskolā

Latviešu valodas nedēļa Mālpils novada vidusskolā
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Nu jau būs pagrūti Mālpilī atrast cilvēku, 
kurš nezinātu, kas ir Edvīns Rumjancevs, jo 
Māl pils evanģēliski luteriskajā draudzē viņš 
kal po jau trešo gadu un te dzīvo arī viņa ģimene.

Kad Mālpils bibliotēkas pasākumā mācītājs 
Rumjancevs izteicās par rakstnieces Ingunas 
Baueres grāmatām, šķita  – viņš labi pazīst 
Piebalgu. Izrādās, ka viņi abi ar sievu Daci ir 
vis īstākie piebaldzēni no Inešiem, kur dzim�
tas esot savijušās vairākās paaudzēs. Abi 
mācījušies slavenajā Kaudzīšu skolā, tad viens 
otru ieskatījuši, un Piebalgā arī dzimušas 
Rumjancevu trīs atvasītes. Viņš ir piektais 
garīdz nieks savā dzimtā.

Ienākšana Mālpilī bijusi pasmaga, nav izpalikuši arī visai nepatīkami 
brīži. Bērniem ļoti grūti nācies iejusties skolā, un dzīvesbiedre vēl 
tagad neesot te īsti iedzīvojusies. Jā, Mālpils svešiniekus sagaida visai 
atturīgi, ir jāpaiet laikam, lai ienācēji kļūtu par savējiem.

Saruna par ģimenes vērtībām, attiecībām, bērnu audzināšanu, 
sabiedrības uzskatiem par daudzbērnu ģimenēm bija nopietna un in�
teresanta, kā jau to varēja paredzēt.

Kā vērtējat mūsdienu sabiedrību, kurā aug jaunā paaudze?
“Ir daudz pretrunu. Cilvēki svin svētkus, bet nezina, ko īsti svin. 

Sko lotāji baidās skolās ielaist mācītājus, jo domā, ka sarunas būs dziļi 
teoloģiskas, kaut tā nemaz nebūs. Itin bieži jāsaskaras ar vienaldzību, 
piesardzību, neiejūtību. Maz mīlestības un patiesas līdzjūtības. Netiek 
ievēroti baušļi, kuros patiesībā paustas dzīves pamatvērtības. Ja tos 
pildītu, nebūtu vajadzējis pasaulē pieņemt 30 miljonus likumu. Katra 
atkāpe no baušļa rada nepieciešamību pēc jauna likuma.”

Kāpēc maz daudzbērnu ģimeņu un sabiedrības attieksme pret šīm 
ģimenēm bieži ir skeptiska: droši vien bērni nesavākti, droši vien ne
sakopti?

“Ne jau līdzekļu trūkuma dēļ mazas ģimenes. Cilvēki baidās uzņem�
ties atbildību. Manā dzimtā bijusi pat 14 bērnu ģimene, un par to ne�
viens nav uztraucies. Mūsdienās lielu bērnu pulciņu uzskata par nastu, 
bet patiesībā tas ir savstarpējs atbalsts – daudz darba roku, lielākie 
pieskata mazākos. Tādu ģimeņu bērnos agri rodas pienākuma un 
atbildības sajūta. Esmu daudz ceļojis. Moldovā, Ukrainā, Baltkrievijā 
daudz ģimeņu ar lielu bērnu skaitu, bet tur pabalstus vispār nemaksā. 
Somijā savukārt – jo vairāk bērnu, jo mazāki nodokļi. Mums šie jautā�
jumi vēl nav pareizi sakārtoti. Mēs skrienam kā vāveres ritenī, paši 
nezinot, kāds šai skriešanai būs rezultāts. Cilvēks, galvu nepacēlis, 

nostrādā 30 sava mūža gadus, cerēdams – 
nu būs nauda, nu sākšu dzīvot, taču kabatas 
kā bija tukšas, tā ir. Mēs tērējam bez apdo�
mas savu mūža laiku. Bet vai tad zinām, cik 
mums vispār garš tas atvēlēts? Ir lietas, ko 
pazaudējam un pēc tam atrodam. Zaudēto 
dzīves laiku atgūt nav iespējams.”

Bet ģimenēs, kur aug 1–2 bērni, tāpat 
ir problēmas…

“Jā, protams, turklāt šiem bērniem ir 
atņemta gaisotne, kas ir daudzbērnu ģime�
nēs, kur viens par otru rūpējas un viens 
otram palīdz.Viens bērns var izaugt ego ists, 
jo tiek vairāk lutināts un aiziet pasaulē, ne�

prazdams patstāvīgi savu dzīvi veidot. Vecāki pārdzīvo, bet nevar gaidīt 
no bērna to, ko paši viņā nav ieaudzinājuši. Ja vecāki savu tēvu vai 
māti aizveduši uz pansionātu, tad bērniem jau ir priekšā modelis, kā 
rīkoties, kad viņu vecāki būs vārgi un kopjami. Aizmirsts un no leksikas 
pazudis vārds – vecākus bijāt. Nevis baidīties, bet bijāt. Bijāšana – tā ir 
godbijīga attieksme, cieņa.”

Kad, pēc Jūsu domām, veidojas bērna raksturs? Kāpēc bērni 
reizēm ir nežēlīgi?

Rakstura pamatiezīmes veidojas pirmajos 7 gados. Vecāki ir kociņi, 
bērni  – stādiņi, staipeknīši, kam vajadzīgs atbalsts. Staipeknītis 
pieķeras, saņem šo atbalstu, lai augtu arvien garāks un kļūtu stip�
rāks. Vecāki ir Dieva priekšā atbildīgi par saviem bērniem.Taču tas 
nenozīmē, ka bērni, kas nav saņēmuši atbalstu no ģimenes un tāpēc 
kļuvuši nežēlīgi, nevar mainīties. Ja atradīsies pareizais kociņš, viss 
var mainīties uz labu.

Pastāstiet, lūdzu, par savu ģimeni!
“Man ir trīs bērni. Rūdolfam ir 11 gadi, Sindijai Veltai  – 10, bet 

jaunākajam – Eduardam Pēterim – 4 gadiņi. Abi vecākie bērni mācās 
Mālpils vidusskolā. Rūdolfs labi zīmē, interesējas par autodizainu, 
Sindija ir aktīva daudzās jomās. Eduardam patīk futbols. Sieva gan 
strādā katru dienu, bet viņai ir maiņu darbs, tā ka abi varam pietiekami 
daudz laika pavadīt kopā ar bērniem, Mums ļoti patīk ceļot, ik pa diviem 
gadiem braucam uz Baznīcas svētkiem Vācijā, divas jaukas nedēļas 
pavadījām Ventspilī. Vienu reizi gadā ir vasaras nometnes, kur arī esam 
visa ģimene, tad vēl mūzikas festivāli Jaunpiebalgā, Imantdienas. Žēl, 
ka Mālpilī nav slēpošanas trases, jo visi esam šī sporta veida cienītāji. 
Priecājamies par visiem tiem brīžiem, ko pavadām kopā.”

Ja uz neparastu svētbrīdi kopā sapulcētos itin visas Mālpils 
ģimenes un mācītājs Edvīns Rumjancevs vēlētos tās uzrunāt, kāda 
būtu viņa runas pamatdoma?

“Jūs esat svētīti no Dieva un saņēmuši brīnišķīgu dāvanu – bērnus. 
Daudziem to nav, bet Jums ir. Mīliet viņus! Atrodiet laiku būt kopā! 
Priecājieties, kamēr bērni ir pie Jums un sniedziet viņiem savu dzīves 
gudrību, jo tikai to, kas viņos ielikts, viņi varēs tālāk dot!”

Ināra Bahmane

ĢIMENES – MĀLPILS BAGĀTĪBA

Bērni – tā ir laime

No kreisās Edvīns, Eduards, Dace un Sindija Mālpils baznīcā

Ģimene pilnā sastāvā – Dace, Edvīns, Eduards, Sindija un Rūdolfs
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Novembrī Mālpils kultūras centra tautas lietišķās mākslas studija 
“Urga” svinēs 50. Ceļā uz šo jubileju katrā avīzes numurā pastāstīsim 
par kādu no mūsu amatu meistariem.

“Neguli ilgi, neēd daudz, strādā daudz”  – tā katrreiz noskaitīja 
Priedīšmāte brīdī, kad jaunais audekls bija uzvilkts stellēs un bizes 
gals pārmests pāri riekumam.

“Kristīne Priedīte dzimusi 1901. gada 5. martā Vitrupē. Visus 
Mālpilī pavadītos gadus Priedīšmāte – kā viņu visi dēvēja – strādāja 
tehnikumā. Sava amata prasmi rokdarbos, aušanā, kulinārijā ir 
dāvājusi arī audzēkņiem un skolotājiem, dibinājusi lietišķās mākslas 
pulciņu kultūras namā, cepusi ļoti garšīgas tortes un gaidījusi mīļos 
aktierus no Liepājas un Valmieras – bijusi mājas turētāja.” (Fragments 
no Laumas Krastiņas vēstules Priedīšmātei.)

Anna Jurisone
Pazīstamas bijām kopš 1956. gada. Sievietes, sievas, mātes, vecās�

mātes, kolēģes paraugs. Savos 80 gados viņa strādāja par pasportisti. 
Atbildīgs, sarežģīts darbs, bet viņa ar visu tika galā, jo viņai bija jāpalīdz 
vedeklai mazdēlu Pēteri izskolot par dakteri. Pētera tētis, Priedīš mātes 
dēls, traģiski gāja bojā.

Priedīšmātei bija kolosāla atmiņa. Viņa bieži skaitīja dzejoļus, un ne 
jau tos īsākos.

Un kādas tortes cepa! Uz visām viesizrādēm tika ceptas tortes 
un cienāti aktieri. Valmierieši, braucot uz Mālpili, priecājās, jo būs 
Priedīšmātes garšīgā torte. Skaistākā torte, ko atceros, bija bērza klu�
cis. Viņa reizēm no nekā prata uzburt brīnumu. Mums bija tāda rubļa 
kompānija  – kopā svinējām jubilejas. Mēs savus cienastus nesām 
somiņā, bet viņa veda ragaviņās. Neiztrūkstoši bija arī pašas gatavots 
olu liķieris.

Cik audeklu tapuši nemaz nevar saskaitīt  – segas, celiņi, lakati, 
dvieļi, tepiķi. Savu amata prasmi viņa iemācīja visiem, kas to vēlējās. 
Mans puspersietis, ko pašreiz aužu, ir 50 gadus atpakaļ Priedīšmātes 
iesētā sēkliņa.

Priedīšmāte teica, ka uz savu 80 gadu jubileju aicinās 80 viesus. 
Rudzupuķu zilā, garā kleitā, sirmu galvu, stalta. Un prieks bija skatīties, 
kā grieza valsi ar saviem dēliem. Tāda man viņa ir vienmēr atmiņā.

Regīna Dišlere
Priedīšmāte  – jau šajā vārdā jūtama patiesa cieņa un apbrīna. 

Apbrīna par to, ka viņa jau cienījamos gados spēja mūs, tajā laikā 
vēl jaunas meitenes, iemācīt aust. Pie kam panāca to, ka mēs pēc 
1,5  slodzēm pasniedzēja darba, vēl līdz vēlai naktij audām. Gan 
dvieļus, galdautus, šatiersegas un kurzemnieku zvaigžņu segas. 
Sākumā mums bija tikai divas stelles. Kamēr vienas auda, otras 
mācījās un trešās cīnījās ar velkiem. Kad Priedīšmāte kaut kur bija 
dabūjusi Viļumsona stelles (bez mehānisma), tad sākās puspersiešu 
un persiešu grīdas tepiķu laiks. Dzija bija mums pašām, jo toreiz 
gandrīz katrā mājā bija aitas un citi mājlopi.

Toreiz modē bija augu materiālu sienas segas. Mēs katra sākām ar 
niedru, doņu, smilgu vai meldru segām. Īpaši skaistas veidojās niedru 
segas, no tumšbrūnajiem posmu mezgliem varēja veidot tautiskos rak�
stus. Tos mēs “špikojām” no Priedīšmātes tautisko rakstu grāmatām, 
kuru viņai bija desmitiem.

Viņa mums arī mācīja dziju krāsošanu ar augu materiāliem, mācīja, 
kā mainās krāsu toņi atkarībā no kodinātāja. Bet tas mums nepielipa, 
jo prasīja pārāk daudz laika.

Priedīšmāte arī izveidoja pirmo folkloras kopu Mālpilī. Es piedalījos 
uzvedumā “Pādītes dīdīšana” (senlatviešu krustabas) ar dziedāšanu un 
dancošanu. Bija arī citi uzvedumi.

Viņa patiesi bija baltā māmuliņa.

Valda Jēkabsone
Ar Priedīšmāti iepazinos 1971. gadā. Dzīvojām toreizējā tehnikuma 

2. kopmītnē. Mēs – kā jaunie pasniedzēji, Priedīšmāte – tāpēc, ka 
avārijas stāvoklī bija viņas dzīvoklītis muižas dārza mājā.

Man toreiz bija trīs mazi bērni – divgadīgais puika un tikko dzimušās 
Kristīne un Ingrīda. Gāja smagi, bet Priedīšmāte kā labais enģelis, bija 
nenovērtējams balsts un palīgs. Viņas sirsnība un labestība palīdzēja 
tikt pāri daudziem grūtumiem. Pateicoties viņas stiprajai personībai, 
vienas meitas vārds ir Kristīne.

Atminos viņas kulināros brīnumus, sevišķi jau leģendārās tortes. 
Starp citu, biskvītus viņa gāja cept vecajā dzīves vietā – īstā malkas plītī, 
jo uzskatīja, ka tur tos var izcept vislabāk.

Joprojām atceros vienu smieklīgu epizodi. Mans divgadīgais 
dēliņš bija liels pļāpa un prātvēders. Smīdināja Priedīšmāti ar sa vām 
“gudrībām”. Viņa savukārt ar lielu mīlestību stāstīja par savu “maz�
dēliņu Pičiņu”. Reiz, kad viņš bija atbraucis ciemos, Priedīšmāte pa�
sauca mani ar “mazdēliņu” iepazīties. Es ieeju, mēģinu ieraudzīt 
Pičiņu, nevaru atrast.

STĀSTI PAR AMATNIEKIEM

Fragments no Priedīšmātes vēstules

Priedīšmāte Talsos 1995. gadā

Priedīšmāte un Lauma Krastiņa Talsos 1995. gadā

“Neguli ilgi, neēd daudz, strādā daudz”

Turpinājums 18. lpp.
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Izrādījās, ka trīspadsmitgadīgais “mazdēliņš” ir 1.8 metrus garš un 
jāskatās nevis pa leju, bet stipri virs manis. Smējāmies abas.

Priedīšmāte bija tā, kas iesaistīja mani aušanā. Žēl, ka dzīvē viss tā 
iegrozījās, ka aust neturpināju. Joprojām glabājas sagādātie materiāli 
un stelles.

Lai katram no mums, arī jaunajiem, būtu tāds dzīvesprieks, 
labestība, enerģija un dzīvesgudrība kā Priedīšmātei.

Lauma Krastiņa
84. gada rudens pusē Priedīšmātes dārza mājas dzīvokli remontēja 

un viņai vairākas naktis vajadzēja nakšņot zaļajā istabā pie augiem (uz 
terases). Uz jautājumu “Vai Tev nav auksti?”, viņa atbildēja – “Pagriez 
vējam muguru!”

Bieži dzirdēja vārdu “burvig” raksturīgajā Ziemeļvidzemes izloksnē.

Savus pēdējos dzīves gadus Priedīšmāte pavadīja Talsos pie 
dēla, no kurienes rakstīja daudz vēstuļu saviem “neaizmirstamiem 
cilvākiem”.

“Ar to audeklu tai kaimiņienei, liekas būs uz svirām jāpārkārtojas. 
Nezinu vai viņa tā pratīs ar ar izmīšanu tikt galā. Viņai jau lieli plāni – 
dvieļi, spilveni, krēslu drēbes, segas. Kad Tu redzētu, cik viņa skaistas 
grīdsegas noauda. Es stāvēju klusi un brīnījos, kad sestdien ņāmām 
laukā. Viņai gandrīz viss triko tik vienādi sagriezts. Visas lupatas 
krāsojusi šatieros, lai būtu glītāki. Iestāstīju par Jelgavas linu fab�
riku. Izbraukusi, sapirkusi linu dzijas gan smalkas, gan rupas. Kaut 
daudz tādas sievas būtu, akurāti ar tādu labu gaumi. Es esmu tīri 
nokaunējusies, kad redzu savus lupatniekus. Viņas sedz vai uz galda. 
Tad redzi – vienu labu darbu esmu izdarījusi arī šeit. Vai vēl ko labu 
varēšu šeit padarīt, nezinu.”

Pateicība Lauma Krastiņai un Inārai Bahmanei par iespēju rakstā 
izmantot Priedīšmātes vēstules!

 Inguna Sīmansone

STĀSTI PAR AMATNIEKIEM

2013. gada 4. decembrī Ķiršu ielā ir nozāģēti pieci bērzi, kas 
bija labā stāvoklī. Kāpēc tos nozāģēja? Kam tie traucēja? Tagad ir 
neglīts skats un, ko plāno iestādīt šajā vietā? Laternas ielas malā 
nedot pietiekoši daudz gaismas (ietve ir tumša) un vasarā ceļa 
mala ir nepļauta – kam tā jāpļauj? 

Ķiršu ielas 4, 5 un 7 iedzīvotāji
ATBILDE:
Kāpēc tika nozāģēti koki Vibrokas ielas malās?
Koku zāģēšana notika tumsā un naktī, apdraudot transporta 

līdzekļu un kājāmgājēju kustību.
2012. un 2013.gadā pašvaldība saņēma vairāku iedzīvotāju 

iesnie gumus, ar lūgumu nozāģēt Ķiršu un Vibrokas bojātos kokus 
un atbrīvot no krūmiem šo ielu – ceļu zemes nodalījuma joslas.

Mālpils novada dome paskaidro, ka 2013.gada 6.novembrī 
pašvaldības SIA “Norma K” noslēdza vienošanos ar SIA “MKM 
Grupa” par pašvaldības autoceļu ceļu zemju nodalījuma joslu 
izzāģēšanu no krūmiem un bojātiem kokiem.

SIA “MKM Grupa” decembra mēnesī uzsāka darbus Mālpils 
ciema teritorijā. Vibrokas ielas ceļa zemes nodalījuma joslā tika 
nozāģēti bojātie un bīstamie koki.

Pašvaldības SIA “Norma K” atbildīgie darbinieki, pašvaldības 
policija, apsekojot kā tiek veikti šie zāģēšanas darbi, konstatēja, ka 
darbs tiek veikts pavirši un tiek pārkāptas darba drošības normas, 
tāpēc tika lauzta vienošanās ar šo firmu 2013. gada 20. decembrī.

Ķiršu ielā ir nozāģēti pieci bērzi, kas bija labā stāvoklī, kāpēc 
tos nozāģēja, kam tie traucēja? 

SIA “MKM Grupa” veica bojāto un bīstamo koku zāģēšanu 
arī Ķiršu ielas ceļu zemes nodalījuma joslā. Ķiršu iela ir valsts 
autoceļš V71 Mālpils�Bukas un šīs autoceļš atrodas VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” valdījumā.

LR likuma (spēkā no 02.04.1992.) “Par autoceļiem” 22. panta 
pirmā daļa, nosaka, ka: “Lai nodrošinātu autoceļa lietošanu un 
aizsardzību, autoceļa īpašniekam ir šādas tiesības:  – aizvākt no 
autoceļa klātnes un ceļu zemes nodalījuma joslas izbirušus kravas 
priekšmetus, kokmateriālus, kā arī augošus un gāztus kokus vai 
krūmus un citas lietas, kas apdraud satiksmes drošību vai traucē 
autoceļa uzturēšanu, un pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām 
personām ar šo priekšmetu pārvietošanu un uzglabāšanu saistīto 
zaudējumu atlīdzināšanu”.

Ķiršu ielas ceļa mala ir nepļauta, kam tā jāpļauj?
Ķiršu iela ar nodalījuma joslu ir valsts autoceļš V71 Mālpils�

Bukas un šī autoceļa tiesiskais valdītājs ir VAS “Latvijas Valsts 
ceļi”, kura uzņēmums “Latvijas autoceļu uzturētājs” veic visus ar 
šo īpašumu apsaimniekošanu saistītos darbus.

Ko plāno iestādīt šajā vietā?
Pašvaldība neplāno stādīt kokus valsts autoceļa – Ķiršu iela ceļa 

zemes malās.
Laternas Ķiršu ielas malā nedod pietiekoši daudz gaismas...

(ietve ir tumša)
Pašvaldība plāno pakāpeniski pagarināt Ķiršu ielas apgaismo�

juma līniju.
Sagatavoja Mālpils novada dome

Vai ir tiesiski sodīt suņu īpašniekus, kas nesavāc izkārnījumus 
aiz saviem dzīvniekiem! Ja ir tiesiski, kas to Mālpilī dara? Reālā 
situācija ir tāda, ka, sniegam nokūstot, viss zālājs ap daudzdzīvokļu 
ēkām ir pilns ar dzīvnieku izkārnījumiem un bērniem nav, kur 
pastaigāties un spēlēties. Vai notiek kādi informējoši pasākumi, 
lai dzīvnieku īpašnieki zinātu savu pienākumu savākt aiz saviem 
mīluļiem?

Mālpils iedzīvotāji
ATBILDE:
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.266 “Labtu�

rības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai 
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 
52.3.punkta prasībām dzīvnieka īpašnieka pienākums ir apdzī�
votu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskre�
mentus.

Kontroli pār šo noteikumu izpildi veic pašvaldības policija. 
Veicot pārbaudes konstatēts, ka iedzīvotāji ļoti labi zina, ka aiz 

saviem dzīvniekiem jāsavāc ekskrementi un nēsā līdzi maisiņus, 
bet diemžēl neizmanto tos.

Līdz ar to, ja kāds redz, ka kaimiņš nesavāc ekskrementus aiz 
saviem mīluļiem, droši aizrādiet, bet ja nereaģē, droši rakstiet 
iesniegumu pašvaldības policijai. Vēlams būtu arī nofotografēt.

Atbildība par šāda veida pārkāpumiem paredzēta Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pantā. “Dzīvnieku turē�
šanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību 
pārkāpšana”.

Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārva�
dāšanas prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit 
euro, bet juridiskajām personām – no piecpadsmit līdz septiņsimt 
euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts 
fizisks vai materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām 
personām no septiņsimt līdz tūkstots četrsimt euro, konfiscējot 
dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Mālpils pašvaldības policija

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ

Turpinājums no 17. lpp.
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Sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

22. februāris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 6. posms Mālpils sporta komplekss

23. februāris Pierīgas sporta spēles zemledus makšķerēšanā Ķeipene, Plaužu ezers

2. marts plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 5. posms Mālpils sporta komplekss
8. marts Pierīgas sporta spēles galda tenisā Rīga, Ķīmijas fakultāte
15. marts Pierīgas sporta spēles telpu futbolā – priekšsacīkstes Mālpils sporta komplekss
15. marts plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 3. posms Mālpils sporta komplekss
16. marts plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 2. posms Mālpils sporta komplekss
22. marts Pierīgas sporta spēles telpu futbolā – finālsacensības Mālpils sporta komplekss
23. marts Pierīgas sporta spēles novusā Babītes sporta komplekss
29. marts plkst. 10.00 Mālpils novada dubultspēļu čempionāts novusā Mālpils sporta komplekss

1.februārī Babītes sporta kompleksā notika Pierīgas sporta spēles 
dambretē, kurā piedalījās arī Mālpils novada komanda. Sacensībās 
piedalījās 7 komandas un tika izspēlēta riņķa sistēma. Komandu sastāvi bija 
nokomplektēti ļoti spēcīgi – startēja 2 starptautiskie lielmeistari, 2 starp�
tautiskie meistari, 7 meistarkandidāti, tai skaitā vairākkārtējais pasaules 
čempions Guntis Valneris. Mālpils novada komanda (Guntis Krivenoks, 
Alvis Buraks, Artis Čonka un Kristīne Kaņepēja) šajā spēcīgajā konkurencē 
nospēlēja ļoti cienīgi, iegūstot 6.vietu. Individuāli pie 2.galdiņa Alvis Buraks 
ieguva 3.vietu. Sacensībās uzvarēja Babītes novada komanda, 2.vietu ieguva 
Baldones novada komanda, bet 3.vietu – Salaspils novada komanda.

2.februārī Mālpils sporta kompleksā norisinājās Mālpils novada 
čempionāta novusā 4.posms, kurā piedalījās 14 dalībnieki. Sacensības 
notika pēc Šveices sistēmas 9 kārtās. 1.vietu, nezaudējot nevienā spēlē, 
ieguva Jānis Dišereits. 2.vietu izcīnīja Jānis Jansons, bet 3.vietā ierindojās 
Tālivaldis Zagorskis.

15.februārī Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas sporta spēles 
šahā, kurā piedalījās 7 komandas. Tika izspēlēta rinķa sistēma ar apdomas 
laiku 15 minūtes katram dalībniekam + 5 sekundes par gājienu. Mālpils no�
vada komanda (Anatolijs Seļivanovs, Ģirts Lielmežs, Aldis Viļums un Krista 
Kanniņa), izcīnot 3 uzvaras (3:1 pret Salaspili; 2,5:1,5 pret Baldoni; 3:1 pret 
Siguldu) un 3 reizes nospēlējot neizšķirti (2:2 pret Inčukalna, Ādažu un 
Saulkrastu komandām) ieguva 2.vietu. Individuāli A.Seļivanovs (2,5 punkti 
no 6) ierindojās 5.vietā pie 1.galdiņa; Ģ.Lielmežs (4,5 no 6) izcīnīja 2.vietu 
pie 2.galdiņa; A.Viļums (3 no 6) ieguva 4.vietu pie 3.galdiņa; A.Kanniņa 
(4,5 no 6) – 2.vietā pie dāmu galdiņa. Sacensībās uzvarēja Inčukalna novada 
komanda, bet 3.vietā palika Ādažu novada komanda.

16.februārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada čempionāts 
galda tenisā, kurā piedalījās tikai 6 dalībnieki. 1.vietu ieguva Deivids Volkovs, 
2.vietu – Aivars Voklovs, 3.vietu – Ģirts Lielmežs.

16.februārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada čempionāts 
zolītē 2.posms, kurā piedalījās 22 dalībnieki. 1.vietu ieguva Grigorijs 
Kozļakovskis, 2.vietu – Jānis Lagzdiņš, 3.vietu – Alfons Suķis.

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs

22. martā no plkst. 14.00 līdz 22.00  
sporta komplekss slēgts!

Pierīgas sporta spēles dambretē – rezultāti
Nr. p. k. KOMANDA 1 2 3 4 5 6 7 P. V.

1. ROPAŽU 
NOVADS

2
5:3

2
6:2

2
6:2

1
4:4

1
4:4

1
4:4

9
29*

4.

2. STOPIŅU 
NOVADS

0
3:5

2
6:2

1
4:4

0
2:6

0
2:6

0
1:7

3
18*

5.

3. MĀRUPES 
NOVADS

0
2:6

0
2:6

0
2:6

0
2:6

0
0:8

0
0:8

0 7.

4. MĀLPILS 
NOVADS

0
2:6

1
4:4

2
6:2

0
2:6

0
1:7

0
1:7

3
16*

6.

5. BALDONES 
NOVADS

1
4:4

2
6:2

2
6:2

2
6:2

0
3:5

2
7:1

9
32*

2.

6. BABĪTES 
NOVADS

1
4:4

2
6:2

2
8:0

2
7:1

2
5:3

0
3:5

9
33*

1.

7. SALASPILS 
NOVADS

1
4:4

2
7:1

2
8:0

2
7:1

0
1:7

2
5:3

9
32*

3.

Mālpils novada čempionāts GALDA TENISĀ 2014. gada 16. februārī

NPK Vārds, Uzvārds 1 2 3 4 5 6 Punkti Setu 
attiec. Vieta

1 Andris Lagzdiņš
2 1 1 1 1 6 5:14 5

3 2 0 3 0 3 2 3 0 3

Pierīgas novadu sporta spēļu šahā dalībnieki

Turpinājums 20. lpp.
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Pierīgas novadu sporta spēles šahā 2014. gada 15. februārī Mālpils sporta kompleksā

Nr. KOMANDA 1 2 3 4 5 6 7 PUNKTI mazie 
punkti VIETA

1 SALASPILS Balašovs V.
0

0
0

1/2
2

1
0

1
2

0
1

0

5

2,5

11 4.

6

Vdavins J. 0 0 1 0 1/2 + 2,5 5

Stivriņš Ē.
1:3

1
1,5:2,5

0
3:1

1
1:3

0
2,5:1,5

1
2:2

1 4 2

Kavasa A. 0 + 0 0 + 0 2 5

2 INČUKALNS Kļimakovs S.
2

1
1

0
2

1
1

1/2
2

1
2

1

10

4,5

18 I

1

Kance E. 1 0 1 0 0 + 3 4

Mihailovs A.
3:1

0
2:2

1
4:0

1
2:2

1
3:1

1
4:0

1 5 1

Kalandarova L. 1 + 1 1/2 + 1 5,5 1

3 ĀDAŽI Grasis J.
2

1/2
1

1
0

1/2
1

1
2

1/2
1

1

7

4,5

12,5 III

2

Agafonovs J. 1 1 1 1 1 + 6 1

Dzelde M.
2,5:1,5

1
2:2

0
1,5:2,5

0
2:2

0
2,5:1,5

0
2:2

0 1 7

Straupmane M. – – – – + 0 1 6

4 SAULKRASTI Visockis J.
0

0
0

0
2

1/2
1

1
0

1/2
2

1

5

3

10 5.

3

Juškāns A. 0 0 0 0 0 + 1 6

Cimmermanis H.
1:3

0
0:4

0
2,5:1,5

1
2:2

0
1,5:2,5

0
3:1

1 2 5

Kļaviņa I. 1 0 + 1 + 0 4 3

5 MĀLPILS Seļivanovs A.
2

0
1

1/2
1

0
1

0
2

1
2

1

9

2,5

14,5 II

5

Lielmežs Ģ. 1 1 0 1 1/2 + 4,5 2

Viļums A.
3:1

1
2:2

0
2:2

1
2:2

1
2,5:1,5

0
3:1

0 3 4

Kanniņa K. 1 1/2 + 0 + 1 4,5 2

6 BALDONE Mieriņš Ē.
0

1
0

0
0

1/2
2

1/2
0

0
2

1

4

3

11 6.

4

Matvieks N. 1/2 1 0 1 1/2 + 4 3

Lelis J.
1,5:2,5

0
1:3

0
1,5:2,5

1
2,5:1,5

1
1,5:2,5

1
3:1

1 4 3

– – – – – – – – –

7 SIGULDA Jēkabsons I.
1

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0

2

1

7 7.

7

– – – – – – – – –

Gercāns V.
2:2

0
0:4

0
2:2

1
1:3

0
1:3

1
1:3

0 2 6

Harlinska S. 1 0 1 1 0 + 4 4

Vietu sadalījums komandām
1 Inčukalna novads

2 Mālpils novads

3 Ādažu novads

4 Salaspils novads

5 Saulkrastu novads

6 Baldones novads

7 Siguldas novads

Vietu sadalījums individuāli
1. galdiņš 1. vieta – Sergejs Kļimakovs (Inčukalns); 2. vieta – Jānis Grasis (Ādaži);  

3. vieta – Jānis Visockis (Saulkasti)

2. galdiņš 1. vieta – Jurijs Agafonovs (Ādaži); 2. vieta – Ģirts Lielmežs (Mālpils);  
3. vieta – Nikolajs Matvieks (Baldone)

3. galdiņš 1. vieta – Artūrs Mihailovs (Inčukalns); 2. vieta – Ēriks Stivriņš (Salaspils);  
3. vieta – Jānis Lelis (Baldone)

4. galdiņš 1. vieta – Laura Kalandarova (Inčukalns); 2. vieta – Krista Kanniņa (Mālpils); 
3. vieta – Ilga Kļaviņa (Saulkrasti)

2 Edgars Bogdans
1 1 1 2 1 6 5:13 4

2 3 0 3 0 3 3 1 0 3

3 Aivars Volkovs
2 2 2 2 1 9 12:5 II

3 0 3 0 3 2 3 0 0 3

4 Ģirts Lielmežs
2 2 1 2 1 8 13:6 III

3 0 3 0 2 3 3 0 2 3

5 Aleksandrs Lielmežs
2 1 1 1 1 6 4:14 6

3 2 1 3 0 3 0 3 0 3

6 Deivids Volkovs
2 2 2 2 2 10 15:2 I

3 0 3 0 3 0 3 2 3 0

Turpinājums no 19. lpp.
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MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
Pils ielā 14, Mālpils, Mālpils novadā, LV – 2152
Tālr.: 67925267, fakss 67970907
Mājas lapa: www.malpilsskola.lv 
e�pasts: gevele@malpilsskola.lv

2014./2015. mācību gadā 
gaida jaunus audzēkņus 
ŠĀDĀS IZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMĀS

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 
Kvalifikācija: inženierkomunikāciju tehniķis, pēc pamatskolas mācību 
ilgums 4 gadi, pēc vidusskolas 1.5 gadi.
Pēc mūsdienu modernākajām tehnoloģijām tiek sagatavoti darba tirgū 
pie prasīti inženierkomunikāciju tehniķi, kuri prot projektēt, montēt un ap�
kalpot ēku siltuma, ventilācijas, gāzes, ūdens un kanalizācijas sistēmas.

Būvdarbi
Kvalifikācija: ēku celtnieks, pēc pamatskolas mācību ilgums 4 gadi.
Prot ierīkot ēku pamatus, veic ēku konstrukciju montāžu, prot betonēt, 
mūrēt, apmest, flīzēt, ieklāt grīdas, uzstādīt starpsienas, montēt iekara�
mos griestus, veikt jumiķa darbus saskaņā ar tehnisko rasējumu.

Ēdināšanas pakalpojumi 
Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists, pēc pamat skolas 
mācību ilgums 4 gadi, pēc vidusskolas 1.5 gadi.

Iegūst viesu apkalpošanas, ēdienu un konditorejas izstrādājumu gatavo�
šanas prasmes.
Kvalifikācija: konditors, pēc pamatskolas mācību ilgums 3 gadi.
Prot gatavot dažādas mīklas, to izstrādājumus, pildījumus, apdares 
pusfabrikātus, noformēt konditorejas izstrādājumus.

Kokizstrādājumu izgatavošana 
Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks, pēc pamatskolas mācību ilgums 4 gadi, 
pēc vidusskolas 1.5 gadi.
Iegūst mēbeļu projektēšanas un izgatavošanas iemaņas un prasmes.

Interjera dizains 
Kvalifikācija: interjera noformētājs, pēc pamatskolas mācību ilgums 
4 gadi, pēc vidus skolas 1.5 gadi.
Strādā vides noformēšanas jomā, iecer, izstrādā un spēj praktiski izveidot 
telpu nofor mējumu, var strādāt interjera noformēšanas firmās un birojos 
dizaineru, mākslinieku vadībā.

•	 Skolā	ir:	dienesta	viesnīca,	laba	sporta	bāze,	ēdnīca,	kafejnīca,	
modernas darbnīcas un laboratorijas.

•	 Audzēkņi	saņem	valsts	un	ESF	stipendiju.	Ir	izveidota	sadarbība	
mācību prakšu ietvaros ar Latvijas uzņēmumiem un sadarbības 
partneriem ES valstīs.

•	 Audzēknim	ir	iespējas	nodarboties	ar	dažādiem	sporta	veidiem,	
piedalīties mākslinieciskajā pašdarbībā un skolas pašpārvaldē.

•	 Iespēja	apmeklēt	Mālpils	novada	sporta	kompleksu	un	peld
baseinu.

•	 Dokumentus	pieņem	darba	dienās	no	9.00	–	17.00
Vairāk uzzināsi skolas mājas lapā:

www.malpilsskola.lv
Informācijas dienas 
no 17. – 21. martam

DAILES TEĀTRA VIESIZRĀDE

MĀLPILS KULTŪRAS CENTRĀ
Mālpilī, Nākotnes ielā 5

Sestdien, 12.aprīlī, plkst. 17.00
Ēriks Hānbergs 

PLIKIE UN PUSPLIKIE
Smeldzīgi un jautri kukuržņi par cilvēkiem un lopiņiem lauku 

mainībā 2 daļās

Izrādē “Pirmā grēka līcis” satikās Dailes teātra vecākās 
paaudzes aktieru labākie spēki, tik ļoti uzrunājot skatītājus, 
ka nospēlētas jau gandrīz 100 izrādes. Tagad iepazītajiem 
personāžiem piepulcējušies vēl citi.
Lauki mainās tehnoloģiski, sociāli un ētiski. “Līču” ciemata 
ļaudis dzīvo attālāk no civilizācijas centriem un par dzīvi spriež 
kā cilvēki, kuriem ir bijis laiks visu pārdomāt. Bet diez vai lau�
kos ir daudz prātīgāki vīrišķi un sievišķi nekā Rīgā. Dzidra un 
Reinis nu jau gadu dzīvo kopā. Bet izrādās, ka dzīvot ar cilvēku, 
kuru mīli, ir tikpat grūti, kā mīlēt cilvēku, ar kuru dzīvo, – 
jebkurā vecumā. Abos ir jaušama neizteiktu pārmetumu 
lavīna. Kā tad tā?
Lomās: Venta Vecumniece, Gunārs Placēns, Ilze Vazdika, 
Aivars Siliņš, Lidija Pupure, Juris Strenga, Olga Dreģe, Leons 
Krivāns, Mirdza Martinsone, Akvelīna Līvmane, Sarmīte 
Rubule, Aija Dzērve
Režisors – Kārlis Auškāps
Biļešu cenas – 7, 8, 11 un 14 EUR
Biļetes pārdod Mālpils kultūras centra kasē (67925836) un 
“Biļešu Paradīzes” kasēs.
Pieņem kolektīvos biļešu pieteikumus.
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24. martā plkst. 17.00 Mālpils novada bibliotēkā
tikšanās ar grāmatas “Pūcesbērna patiesie 

piedzīvojumi Padomijā” autoru aktieri Kasparu Pūci
Kad Kaspara Pūča ģimenei pienāk spriedums par izsū tī�

jumu, mazais Pūcesbērns ir nepilnus astoņus mēnešus vecs. 
Tēvu – režisoru Voldemāru Pūci par dzimtenes nodevību 
notie sā uz 25 gadiem stingra režīma nometnē Vorkutā. Bet 
māte, aktrise Daila Kukaine – Pūce ar dēlu kā nacionālisti un 
angļu orientācijas spiegi tiek nogādāti uz specnometinājumu 
Pieamūras stepē.

“Oho – ho –ho! Tas ir ko vērts, knapi piedzimis un jau spiegs!” 
Par sevi smej Kaspars Pūce. Bērnības atmiņu vēstījumā daudz 
humora, bērna uztveres tiešuma un naivitātes. Tomēr bla kus 
jaušams pieaugušā ironiskais skatījums.

Lasītājs iepazīst Pūcesbērna dēkainos piedzīvojumus agrā 
bērnībā Pieamūrā līdz pusaudža gadiem pēc atgriešanās 
Latvijā. Svešumā un arī dzimtenē, uz kurieni vecāki viņu atsūta 
deviņu gadu vecumā turpināt izglītību latviešu valodā, mazajam 
puisēnam nākas saviem spēkiem cīnīties par vietu zem saules. 
Piesaista autora spēja dramatiskus notikumus izstāstīt viegli, 
jo pārdzīvotas gan slimības, nelaimes gadījumi, pāri darījumi.

INFORMĀCIJA

Pārdomas par Ziemassvētku laiku
Šogad ziema ar salu un sniegotais laiks ir bijuši tikpat īsi kā 

Jaunā gada iesākums biedrībai “Notici sev!”, kurai janvāra mēnesis 
ir paskrējis lielā steigā, gatavojot projektu noslēgumu atskaites, 
pārejot uz jauno valūtu, kā arī gatavojot jauno projekta pieteiku�
mu, ieliekot tajā jaunas ieceres un sapņus, tā piemirstot par kādu 
pavisam svarīgu lietu.

Tā, laikam steidzoties raitiem soļiem, ir palicis kāds neizstāstīts 
stāsts, atskats uz paveikto.

Šoreiz par Ziemassvētku tirdziņa labdarības loteriju, lai gan 
arī tagad labprāt gribas atgriezties to dienu sajūtās: pie krāšņās 
Ziemassvētku egles novada pagalmā un biedrības “Notici sev!” 
Ziemassvētku pasākuma. Gribas atcerēties šīs sajūtas, ilgāk patu�
rēt mīlestību, sirdssiltumu savā sirdī, lai vienmēr neaizmirstu 
domu, par to, cik daudz lieluma ar savu mazumu mēs varam 
paveikt, tāpat paturēt prātā, kā sagādāt materiālus jau šī gada 
Ziemas svētku tirdziņa labdarības loterijas vajadzībām. Jo, kā 
Zvaigznes dienas labdarības koncertā sacīja Andris Liniņš, vienmēr 
mēs varam atrast veidus, kā palīdzēt mums tuvumā dzīvojošiem 
līdzcilvēkiem. Būt sirdsredzīgām un sirdsdzirdīgām zvaigznēm no�
vada grūtumā nonākušajiem ļaudīm, lai turpmāk pārtop par mūs 
vienojošu, skaistu tradīciju.

Tāpat kā iepriekš, arī šajā gadā notika izstrādājumu izgatavošana 
labdarības loterijai, kuru materiālu iegādi finansēja fonds Ziedot. 
Tajā piedalījās TLMS “Urga” rokdarbnieces, keramikas studijas 
“Māl�pils” dalībnieki, kā arī sveču liešanas darbnīcas pārstāves.

Īpašu paldies vēlamies pateikt Lidijai Sīmanei un Irēnai 
Saukumai par skaitajiem un siltajiem adījumiem, visiem šī pasā�
kuma dalībniekiem par brīvprātīgo darbu, par mīlestību un sirds 
siltumu.

Ziemassvētku tirdziņa labdarības loterijā tika saziedoti 
373,06 lati un Zvaigznes dienas labdarības koncertā “Uzticos zvaig�
znēm” tika savākti ziedojumi – 518,99 EUR, kas tālāk nodoti Anijas 
Vītumas veselības uzlabošanai un Adriāna Gulbja rehabilitācijai.

Šis vairs nav Ziemassvētku vēlējumu laiks, taču labu vēlēt var 
arī februāra lietū!

Lai Jums visiem Ziemassvētku mīlestība un brīnums piepil�
da katru dienu, lai vienmēr kādā sirds maliņā mīt vēlēšanās un 
varēšana kādam palīdzēt, jo tik daudz lieluma ar savu mazumu 
mēs varam paveikt... Paldies Sandrai Rogulei un Andrim Liniņam 
par ierosmi un brīvprātīgi ieguldīto sirdsdarbu līdzcilvēku labā!

Biedrības “Notici sev!” valde

Sākot ar 2014.gada 1.aprīli, Latvijā tiek atvērts elektroenerģijas 
tirgus mājsaimniecībām.

Kā ikviens jaunums, arī elektroenerģijas tirgus atvēršana var 
raisīt daudz jautājumu:

 kā turpmāk saņemt elektrību?
 kas mainīsies norēķinu kārtībā?
 kādu elektroenerģijas produktu izvēlēties?
AS “Latvenergo” piedāvā saviem klientiem jaunu produktu 

līniju Elektrum. Tuvākajā laikā katra mājsaimniecība saņems no 
AS “Latvenergo”piedāvājumu pa pastu vai e�pastu, kurā atbilstoši 
konkrētās mājsaimniecības vidējam mēneša elektroenerģijas 
patēriņam tiks piedāvāts piemērotākais produkts. Piedāvājums 
ir rūpīgi jāizanalizē un pozitīvas izvēles gadījumā jāpaziņo 
elektroenerģijas tirgotājam vienā no piedāvājumā norādītajiem 
veidiem. Ja esat nolēmuši izmantot citu produktu, tāpat jāinformē 
tirgotājs. Rēķina apmaksa tāpat kā agrāk jāveic katru mēnesi, 
maksājot vai nu pēc faktiskā elektroenerģijas patēriņa vai piesako�
ties izlīdzinātajam maksājumam.

 Mājsaimniecībām, kuras neizdarīs izvēli, lai no 1. aprīļa mainītu 
elektroenerģijas piegādātāju vai produktu, automātiski tiks 
piemērots t.s. universālais pakalpojums, kura cena tiks noteikta 
tirgus cenai atbilstošā līmenī un paliks nemainīga 12 mēnešus.

Atveroties elektroenerģijas tirgum, elektoenerģijas cena pieaugs, 
pie kam 1 kWh cena būs zemāka tām mājsaimniecībām, kas tērēs 
vairāk elektroenerģijas. Piemēram, ja jūsu majsaimniecība mēnesī 
patērē mazāk kā 200 kWh, tad cena par 1 kWh būs 0.169 EUR, bet 
ja tērējat mēnesī 200–600 kWh, tad tad cena par 1 kWh 0.1635 EUR, 
ja vairāk par 600 kWh – 0.16 EUR.

Atveroties elektroenerģijas tirgum, tiks sniegts atbalsts sociāli 
neaizsargātajām grupām norēķiniem par elektroenerģiju. Tas tiks 
sniegts caur pašvaldību sociālajiem dienestiem mājokļu pa balsta 
ietvaros. 2014.gada deviņiem mēnešiem (aprīlis–decembris) 
valsts budžetā atvēlēti 3,8 miljoni eiro, bet turpmāk – 5,1 miljoni 
eiro gadā, lai pašvaldības daļēji segtu mazturīgajiem iedzīvotājiem 
elektroenerģijas rēķina pieaugumu pēc tirgus atvēršanas.

Velta Tāle 
Informācija no izdevuma “EnergoForums”

Elektrības tirgus atvēršana. Ko tas nozīmē mājsaimniecībām?

Šī ir Kaspara Pūces pirmā grāmata, iepriekš viņu pazīstam kā aktieri Dailes 
teātrī un Leļļu teātrī, arī Ziemassvētku vecīti dažādos sarīkojumos.

Uz tikšanos ar aktieri un grāmatas autoru 
laipni aicināti visi interesenti!

Ieeja bez maksas
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ATSKALDĀMIE ĀMURI UN PERFORATORI:

Instrumenta nosaukums Nomas maksa 
dienā – EUR

Drošības 
nauda – EUR

Hilti TE 905 atskaldāmais āmurs 20 75
Hilti TE 76ATC 20 75
Bosch GSH 11E 15 75
Hilti TE22 10 30
Bosch GBH 5 DCE 10 40
LEŅĶA SLĪPMAŠĪNAS UN CITI GRIEŽAMIE INSTRUMENTI:
Fleksis Bosch 230 mm 15 30
Fleksis Makita 230 mm 15 30
Zobenzāģis Bosch 15 30
Cirkulārais zāģis 10 20
METINĀŠANA, LODĒŠANA UN CITI:
Lodāmurs plastmsas caurulēm ar lodgalvām 10 20
Elektrodu metināmais aparāts 380 V 50 150
Propāna / skābekļa griešanas iekārta/rezaks 50 100
Kapara mīkstlodei sagatavots komplekts 10 25
PALĪGINSTRUMENTI:
Salokāmas trepes 4x3 pakāpieni 10 30
Salokāmas trepes 4x4 pakāpieni 10 30
Trepes, izbīdāmas ap 8m 10 30
Domkrati 2T mehāniskie 5 10
Vinčas 1,5T 20 75
Hidrauliskais cauruļu lokāmais ½”–2” 20 75
Lāzernivelieris ar uztvērēju 30 100
Metāldetektors Garret 350 euro Ace 40 150
Kalti, urbji, dimanta ripas par atsevišķu samaksu

Iznomāju celtniecības darbarīkus un aprīkojumu, 
kā arī veicu darbus ar attiecīgo instrumentu.

Noma atrodas Mālpilī, Juris, tālr. 27449781

2014. gada 8. martā plkst. 14.00
Mālpils k/c deju zālē notiks

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!”
Prezentācijas diena – Mēs varam

“Notici sev!” valde
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts
| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

Paziņojums par kopsapulci
2014. gada 4. martā plkst. 14.00
Mālpils novada domes konferenču zālē notiks

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” kopsapulce
“Notici sev!” valde Pašvaldības SIA “Norma K” 

paziņojums par izmaiņām labiekārtošanas  
pakalpojuma sniegšanas izcenojumā

Pašreiz spēkā esošais labiekārtošanas izcenojuma tarifs 0,80 Ls par 
vienu deklarēto iedzīvotāju daudzdzīvokļu māju masīvam ir spē kā no 2004. 
gada 1. janvāra. Sakarā ar to, ka šo desmit gadu laikā krasi ir pieaugušas 
dažādas izmaksas: no 80 LVL līdz 224,90 LVL (320 EUR pašreiz) ir palielināta 
alga sētniekiem, degvielas cena par vie nu litru kāpusi no 0,45 Ls uz 0,93 Ls 
(1,32 EUR) utt., SIA “Norma K” ne var no drošināt labiekārtošanas pakalpo�
jumus par līdzšinējo tarifu.

Tāpēc ar 2014. gada 1. jūniju daudzdzīvokļu mājām Māl pils ciema ta 
centrā, kam SIA “Norma K” nodrošina labiekār tošanas pakalpoju mus, 
tiek no teikts izcenojums 0.13 EUR par 1 dzīvokļa kvadrātmetru. Par 
2  istabu dzī vokli, kura apdzīvojamā platība vidēji ir 50 m2, samaksa būs 
6,50 EUR/mē nesī (neatkarīgi no deklarēto personu skaita).

Mālpils novada vidusskolas audzēkņu sasniegumi
Janvārī Mālpils novada vidusskolas skolēni ļoti veiksmīgi pieda lījās 

vairākās Pierīgas novadu mācību priekšmetu olimpiādēs.
12.klases skolniece Ilanda Brežinska ieguva 3.vietu latvie šu valodas un 

literatūras olimpiādē (skolotāja Anita Randere).
8.klases skolniece Madara Cīrule ieguva ATZINĪBU latvie šu valodas un 

literatūras olimpiādē (skolotāja Anita Randere).
11.klases skolniece Natālija Estere Tamma ieguva ATZINĪBU 

ģeogrāfijas olimpiādē (skolotāja Ilze Rauska).
Mēs lepojamies ar saviem skolēniem un skolotājiem!

Mālpils novada vidusskolas DVAJ  Daiga Lāce

Sākot ar šī gada 2. martu  
Mālpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā  

DIEVKALPOJUMI  
katru svētdienu sāksies plkst. 10.00

Kūdras ieguves firma aicina darbā  
traktoristu – mehanizatoru darbam Mālpils novadā.

Nepieciešama autotransporta, traktora, ekskavatora, iekrāvēja 
vadī tāja apliecība, praktiska pieredze darbā, iemaņas tehnikas uztu�
rēšanā un remontā, fiziskā izturība, atbildība un precizitāte, godīgums 
un vēl me strādāt. Darbs ar lauksaimniecības un kūdras apstrā des 
tehniku, izglītība � obligāti specializētā.

Nepieciešamas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas vā cu 
valodas zināšanas.

Darba uzsākšana 1. aprīlī, pieteikties līdz 2014. gada 17. martam.
SIA “Mokura � Europe”, Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV� 1004, 

tālr. 67869307, mob. tālr. 29169269, e�pasts: sia.mokura@outlook.com
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KASES darba laiks: 

OTRDIEN 14.00 – 18.00 TREŠDIEN 11.00 – 14.00 
CETURTDIEN  PIEKTDIEN
Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma. Tālrunis uzziņām 67925836 vai 29195459

Mālpils kultūras centra pasākumi 2014. gada martā

01.03. plkst. 10.00 TLM studijas “Urga” saiets

02.03. plkst. 16.00 Arta Butes gleznu izstādes “Dialogs vienatnē” atklāšana un tikšanās  
  ar mākslinieku kultūras centra izstāžu zālē

05.03.  Pierīgas mūsdienu deju skate

12.03. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” saiets 
  Pie mums viesosies cepuru meistare no Cēsīm

14.03. plkst. 19.00 DONS “Varanasi” akustiskais koncerts 
  Biļešu cenas – 7; 8 un 9 EUR

22.03. plkst. 18.00 Ar elegantu pietupienu, 
  Atraktīvu palēcienu, 
  Fantastisku pagriezienu, 
  Svinam savu dzimšanas dienu!

 Deju kopas “Sidgunda” 30. gadu jubilejas koncerts kopā ar d/k “Ūsa” no Salaspils; d/k “Sunta” 
no Suntažiem; d/k “Dzīpars” no Dobeles; d/k “Stopiņš” no Ulbrokas un d/k “Kniediņš” un “Māra” 
no Mālpils

24.03.  Komunistiskā terora upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis 
 plkst. 15.45 Sidgundā 
 plkst. 16.00 Mālpilī pie Šopu akmens 
 plkst. 17.00 Mālpils bibliotēkā tikšanās ar aktieri Kasparu Pūci un viņa grāmatas  
  “Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi Padomijā” prezentācija 
  (Transportu lūgums pieteikt novada domes kancelejā vai pa tālr. 67970888)

29.03. plkst. 11.00 “Laiks vakara sarunai...” 6. saruna ar bioenerģētiķi, fito terapeiti  
  un astromedicīnas speciālisti Gundegu Purmali 
  Dalības maksa – ziedojumi

30.03.  Folkloras kopas “Mālis” dalība Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2015” 
  skatē Siguldā

UZMANĪBU! Ir pagājis gads un atkal klāt vieni no gaidītākajiem notikumiem!

20. APRĪLĪ ikgadējie bērnu un jauniešu dziedāšanas svētki – konkurss “LIELDIENU BRĪNUMS 2014” 

Aicināti pieteikties solisti, dueti, trio, ansambļi ar savām fonogrammām līdz 8. aprīlim Mālpils kultūras 
centrā pie Sandras vai pa tālr. 67925339; 26434429 (mob.)

26. APRĪLĪ plkst. 18.00 Dziedāšanas svētki pieaugušajiem “MĀLPILS DZIESMA” 

Solisti, dueti, trio, draugi un ģimenes! Sadziedāsim kopā ar atraktīvo muzikantu grupu 
“PILNMĒNESS” no Jelgavas!

Mīļie skatītāji, Jums ir dota vienreizēja iespēja savlaicīgi pasūtīt kādu veltījuma dziesmu sev īpašam 
cilvēkam, kas tiks atskaņota koncertā. Dalībnieku pieteikšanās un dziesmu veltījumi – Mālpils kultūras 
centrā pie Sandras vai pa tālr. 67925339; 26434429 (mob.); e�pasts: rosandra@inbox.lv līdz 18. martam. 
Pēc koncerta BALLE!

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis” Informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125 Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146 Makets sagatavots un iespiests SIA “N.I.M.S.”
e-pasts: iveta@malpils.lv Pērnavas iela 47/B, Rīga, LV-1009, tālr. 67311424

INFORMĀCIJA   SLUDINĀJUMI

Mālpils Kultūras centrs

BRĪDINĀM!
Pēc ilgstoša atkušņa atrasties uz 
ledus Mālpils centra dīķos ir ļoti 

bīstami, jo upes straume ledu kausē 
arī no apakšas. Nekāpiet uz ledus 

un neļaujiet to darīt arī saviem 
bērniem!

 SLUDINĀJUMI

 PATEICĪBA

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru 
(strūklakas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). Ēku 
un ēku daļu apdare ar akmeni. Kapu piemi nekļi. 
Visa augstākminētā restau rācija. Sertifi cēts 
akmeņkaļa amata meistars Sandris Skribnovskis, 
tālr. 29450290
SIA “Agro Vatrane” aicina savai koman dai pie vie�
noties traktoristus  – lauksaim nie cības mašīnu 
operatorus. 
Prasības: vidējā vai profesionālā izglītība, vēlams 
lauksaimniecības jomā; praktiskā darba pieredze 
ar lauksaimniecības teh niku; praktiskas iemaņas 
tehnikas uztu rēšanā un remontā; traktortehni�
kas vadī tāja apliecība A,B,D kategorijas; piere dze 
darbā ar graudu novākšanas kombainu.
Piedāvājam: labus darba apstākļus un modernu 
lauksaimniecības tehniku; kon kurētspējīgu darba 
samaksu un sociā lās garantijas. 
Gaidīsim Jūsu CV uz epasta adresi  – 
aivars.andzans@agrovatrane.lv vai perso nīgi 
“Zīles”, Lauberes pag., Ogres novads. Papildus 
informācijai lūdzam zvanīt: +371 26564689.
VESELĪBAS VINGROŠANA. Piektdienās 15:30. 
Sporta kompleksa aeobikas zālē. Zvanīt Inesei 
Grīnbergai – mob. tālr. 22024529
Piedāvāju plašu klāstu ar jaunām auto rezerves 
daļām. Sākot no balstiekārtas elementiem, bei�
dzot ar riepām, akumulatoriem un eļļām. 
Piemeklēsim visu vajadzīgo jūsu auto par 
saprātīgām cenām, kā arī piegādāsim.
Mūsu mājas lapa: www.partshop.lv,   
Kontakti: Dzintars@partshop.lv, 26565136,  
 Edgars@partshop.lv, 20635939
Pārdod koka karotes, cepamās lāpstiņas. 
Var palīdzēt jebkuros mājas darbos, ieskaitot 
lopkopību. Tālr. 25652216
Vēlos īrēt 2 istabu vai 1 istabas dzīvokli vai arī 
istabu. Izskatīšu arī citus piedāvājumus. Vēlams 
netālu no Mālpils centra. Tālr. 29673958
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. 
Apkures ierīču tīrīšana, remonts. Apsekošanas 
aktu sastādīšana. Konsultācijas. Amata zellis 
Normunds Keišs. Tālr. 29432853
Pārdodu medu (1 kg – 5 EUR), bišu maizi (1 kg – 
21  EUR) un propolisu (100 g – 5 EUR). Tālr. 
26397987, Sandra

Nesen iepirkos veikalā “Sena bode” ar mak�
sājuma karti un to tur aizmirsu. Kad nāka majā 
dienā ierados meklēt savu karti, mani sagai�
dīja smaidoša pārdevēja un mierinoši sacīja, ka 
neesmu vienīgā aizmārša. Izsaku sirsnīgu patei�
cību veikala “Sena bode” darbiniecēm par mak�
sājumu kartes atgriešanu.

Pensionāre Velta


