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2014.gada 29.janvārī
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes
2014.gada 29.janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 2/21)

Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 “Par Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“ 14.panta trešo daļu, 
15.panta pirmās daļas 4.punktu un Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu 

   1. Izdarīt Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos notei
kumos Nr.3 “Par Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestā
des Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu” (apstiprināti 
ar Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra lēmumu (protokols 
Nr.2/19)) šādus grozījumus:

 1.1. Svītrot 2.1.3.apakšpunktu.
 1.2. Izteikt 2.2.punktu sekojošā redakcijā:

 “2.2. Vecāki līdzfinansējumu maksā par mācību laiku no 1.sep
tembra līdz 31.maijam.”

 1.3. Izteikt 2.4.punktu šādā redakcijā:
 “2.4. No līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti:
 2.4.1. bērni ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils no

vada administratīvajā teritorijā;
 2.4.2. bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Mālpils novada administratīvajā teri
torijā, ja viņu sekmes ir labas un teicamas, un nav neat
taisnotu stundu kavējumu;

 2.4.3. bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu), kuru 
dzīvesvieta deklarēta Mālpils novada administratīvajā teri
torijā, ja viņu sekmes ir labas un teicamas, un nav neat
taisnotu stundu kavējumu.”

 1.4. Papildināt noteikumus ar 2.41.punktu šādā redakcijā:
 “2.41. Līdzfinansējuma maksa tiek samazināta, pamatojoties uz 

vecāku iesniegumu:
 2.41.1. par 20% katram audzēknim – ja izglītības programmu ap

gūst divi bērni no vienas ģimenes;
 2.41.2. par 20% katrai izglītības programmai – ja viens bērns ap

gūst divas un vairāk izglītības programmas.”
 1.5. Izteikt 2.5.punktu šādā redakcijā:
  “Atbrīvojumi no vecāku līdzfinansējuma maksas un samazinā

jumi stājas spēkā ar to mēnesi, kurā vecāki iesnieguši Skolas 
vadībai iesniegumu un apliecinošos dokumentus par attiecīgo 
faktu, uz kura pamata var saņemt atbrīvojumu vai samazinā
jumu. Minētā dokumentācija jāatjauno katru mācību gadu. 
Lēmumu par līdzfinansējuma samazinājumu vai par atbrīvoju
mu no līdzfinansējuma katra mācību semestra sākumā pieņem 
Skolas direktors, pamatojoties uz skolas pedagoģiskās pado
mes sniegto atzinumu. Informāciju par audzēkņiem, kuriem ir 
piešķirts atbrīvojums no vecāku līdzfinansējuma maksas vai 
samazinājums, skolas direktors iesniedz zināšanai domē.”

  2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas 
pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

Mālpils novada domes 2014.gada 29.janvāra saistošo noteikumu  
Nr. 1 “Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra  

saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Mālpils novada profesionālās  
ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas  

skolas līdzfinansējumu”” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecie
šamības pamato
jums

Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 
Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības 
iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
līdzfinansējumu” nepieciešami, lai precizētu 
to personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt 
atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas, kā arī 
līdzfinansējuma maksas samazinājumu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1.Saistošo noteikumu grozījumos paredzēts, ka 
no līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti bērni no 
daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu), kuru 
dzīvesvieta deklarēta Mālpils novada administra
tīvajā teritorijā, un ja viņu sekmes ir labas un tei
camas, un nav neattaisnotu stundu kavējumu.
2.2. Saistošo noteikumu grozījumos paredzēta 
kārtība, kādā personas var pretendēt uz līdz
finansējuma atvieglojumu piešķiršanu.

3. Informācija par 
plānoto pro
jekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu netiek 
plānota. 

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

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs 
uzņē mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošo noteikumu grozījumu tiesiskais regu 
lējums attiecas uz Mālpils novada admi nistra
tīvajā teritorijā deklarētajām daudzbērnu 
ģimenēm.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Visus pašvaldības kompetencē esošos jautā
jumus, kas saistīti ar līdzfinansējuma maksas 
atbrīvojumu vai samazinājumu piešķiršanu, 
risinās Mālpils novada pašvaldības izglītības 
iestāde – Mālpils Mūzikas un mākslas skola.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes procesā 
notikušas konsultācijas gan ar izglītības iestā
des vadību un amatpersonām, gan audzēkņu 
vecākiem.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

saIstOŠIE NOtEIKUMI Nr.2
2014. gada 29.janvārī
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes

2014.gada 29.janvāra sēdes
lēmumu (prot. Nr. 2/25)

Nodeva par Mālpils novada domes izsniegtajiem oficiālajiem  
dokumentiem un apliecinātām to kopijām

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 3. punktu,

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. Panta
pirmās daļas 1. punktu,

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
“Noteikumi, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”

16. un 16.1 punktu

  1. Nodevas objekts un nodevas likmes:

Nr. Nodevas objekts Likme 
euro

1.1 Izraksts no arhīva lietas – 1 lp. 2,85
1.2 Apliecināta kopija – 1 lp. 2,85
1.3 Arhīva izziņa 2,85
1.4 Izziņa par nekustamā īpašuma piederību, nekustamā 

īpašuma nodokļa samaksu
1,40

1.5 Domes lēmuma izraksts – atkārtots eksemplārs 2,85
1.6 Cita rakstura izziņas, apliecinājumi 1,40
1.7 Cita rakstura izziņas, apliecinājumi, ja nepieciešams ob

jekta apsekojums dabā
4,00

1.8 Raksturojumi, rekomendācijas 2,85

  2. Nodevas maksātāji ir visas privātpersonas (fiziskas un juridiskas per
sonas), kuras saņem dokumentus.

  3. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņem
šanas.

saIstOŠIE NOtEIKUMI Nr. 1

NOVADA DOMES LĒMUMI
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Turpinājums 4. lpp.

  4. Personas, kuras atbrīvotas no nodevas maksājumiem (saskaņā ar 
aplie cinošiem dokumentiem):

 4.1. valsts un pašvaldību institūcijas;
 4.2. politiski represētās personas;
 4.3. maznodrošinātas personas;
 4.4. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;
 4.5. ģimenes ar trīs un vairāk bērniem.

  5. Ja persona lūdz dokumentus izdot steidzamā kārtā (t.i., laikā līdz 3 dar
ba dienām), nodevas maksa tiek noteikta, izmantojot koeficientu “2”.

  6. Nodeva tiek samaksāta:
 6.1. 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);

 6.2. 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.

  7. Nodevu ieskaita Mālpils novada domes budžetā.
  8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas 

pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.
  9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu, spēku zaudē Mālpils pagasta 

padomes 2005.gada 31.augusta saistošie noteikumi Nr. 4 “Nodeva par 
Mālpils pagasta padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un 
to apliecinātām kopijām”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

Paskaidrojuma raksts Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr. 2 “Nodeva par Mālpils novada domes izsniegtajiem oficiālajiem 

dokumentiem un apliecinātām to kopijām”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša
mības pamatojums

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 
21.panta pirmās daļas 15.punktu, kurā no
teikts, ka dome var pieņemt saistošos notei
kumus par pašvaldības nodevu ieviešanu, 
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 
12.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, 
ka pašvaldības domei ir tiesības Ministru 
kabi neta noteikumos noteiktajā kārtībā savā 
administra tīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības 
nodevas par pašvaldības domes izstrādāto 
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu, Euro ieviešanas kārtības likuma 
31.pantu, un, ņemot vērā to, ka šobrīd spēkā 
esošie Mālpils pagasta padomes saistošie 
noteikumi Nr.4 "Nodeva par Mālpils pagas
ta padomes izsniegtajiem oficiālajiem 
doku mentiem un apliecinātām to kopijām" 
apstiprināti 2005. gada 31. augustā, ir izstrā
dāts jauns saistošo noteikumu projekts.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi regulēs likmes, at
vieglojumus un kārtību, kādā maksājama 
nodeva par Mālpils novada domes izsnieg
tajiem oficiālajiem dokumentiem un aplie
cinātām to kopijām.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Būtiskas ietekmes nav.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Būtiskas ietekmes nav.

5. Informācijas par ietekmi 
uz administratīvajām 
procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav 
notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

saIstOŠIE NOtEIKUMI Nr.8
2014.gada 29.janvārī
Mālpils novada Mālpilī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes
29.01.2014. sēdes lēmumu Nr.2/34

NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU MERGUPES UN SUDAS 
UPES LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS ZONĀS

Izdoti pamatojoties uz  
“Zvejniecības likuma” 10.panta trešo daļu un 

MK 14.10.2003. noteikumu Nr.574 
“Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” 13.punktu

1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Mergupes un Sudas upes posmi Mālpils novada robežās saskaņā ar 

Civillikuma 1102.pantu ir privātie ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder 
piekrastes zemes īpašniekiem. Savukārt saskaņā ar Zvejniecības li
kuma 10.panta (1) daļu katram ir tiesības šajos ūdeņos nodarboties ar 
makšķerēšanu.

1.2. Licencētās makšķerēšanas zona Mergupē atrodas Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā, sākot no Mālpils novadā esošā Brūnu HES 
uzpludinājuma aizsprosta pret straumi uz augšu līdz Mālpils novada 
robežai ar Siguldas novadu, bet Sudas upē licencētās makšķerēšanas 
zona ietver Mālpils Centra dīķi un Mālpils HES ūdenskrātuvi, kā arī 
Sudas upes posmu, sākot no Centra dīķa virzienā uz augšu pret strau
mi līdz Buku ūdenskrātuves aizsprostam (turpmāk tekstā – Mergupes 
un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonas). Iepriekš minētās 
licencētās makšķerēšanas zonas ir iezīmētas ar krastā izvietotām zī
mēm un parādītas šī Nolikuma 1.pielikumā.

1.3. Licencētā makšķerēšana Mergupes un Sudas upes licencētās makšķe
rēšanas zonās tiek ieviesta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2003.gada 
14.oktobra noteikumiem Nr. 574 “Licencētās amatier zvejas – makšķe
rēšanas – kārtība” un LR Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra 
noteikumiem Nr. 1498 “Makšķerēšanas noteikumi” ar nolūku uzlabot 
zivju krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt upju un to ūdenskrā
tuvju, kā arī piekrastes antropogēno slodzi, organizēt zivju resursu 
aizsardzības pasākumus. 

1.4. Licencēto makšķerēšanu Mālpils novadā organizē biedrība “Mālpils 
zivīm” (reģistrācijas Nr. 40008107281); juridiskā adrese: Nākotnes 
iela – 1, Mālpils, Mālpils novads, LV2152, kontakttālruņi: 26596953; 
29250880, v.komarovs@inbox.lv, jmtransport@inbox.lv, saskaņā ar 
Mālpils novada pašvaldības un biedrības “Mālpils zivīm” 2007.gada 
9.janvārī noslēgtā līguma “Par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu” 
noteikumiem.

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi.
2.1. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā šī Nolikuma 1.2.punktā mi

nēto Mergupes un Sudas upes licencēto makšķerēšanas zonu platībā.
2.2. Licencētā makšķerēšana atļauta:

 2.2.1. no krasta, izmantojot 4 m tauvas joslu;
 2.2.2. no laivas un citiem ūdens transportlīdzekļiem;
 2.2.3. iebrienot ūdenī;
 2.2.4. no ledus.

2.3. Makšķerēšana notiek saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009.gada 
22.decembra noteikumiem Nr. 1498 “Makšķerēšanas noteikumi”, 
ievē rojot šādus papildu nosacījumus:

 2.3.1. aizliegts lomā paturēt:
 2.3.1.1. alatas;
 2.3.1.2. karpas, līņus, brekšus, kuri pārsnieguši 3 kilogramu svaru;
 2.3.1.3. vairāk kā 3 eksemplārus no karpu loma; 
 2.3.2. bērniem un pusaudžiem bez pieaugušo klātbūtnes vecumā līdz 

12 gadiem aizliegts makšķerēt no laivas un citiem ūdens trans
portlīdzekļiem.

 2.3.3. Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās ir 
aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

2.4. Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās papildus 
jāievēro šādas vides aizsardzības prasības tauvas joslā, kurā ir aiz
liegts:

 2.4.1. iebraukt ar automašīnām, izņemot autotransporta novietošanu 
īpaši ierīkotās stāvvietās, bet uz privātām zemēm – tikai ar pie
krastes zemes īpašnieka atļauju;
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 2.4.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kurās tas 
atļauts ar līdzi atvesto kurināmo;

 2.4.3. lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu;
 2.4.4. piegružot ūdenskrātuvēm piegulošo teritoriju, mest ūdenī stik

la, plastmasas un citus atkritumus;
 2.4.5. celt teltis vai apmetnes, izņemot īpaši norādītas vietas.

3. Licenču veidi, maksa par licencēm.
3.1. Makšķerēšana Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas 

zonās atļauta, iegādājoties kādu no šādām licencēm;
 3.1.1. vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas 

(izņemot periodu no 1.marta līdz 30.aprīlim), kā arī no krasta 
vai no ledus Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerē
šanas zonās –cena 5.00 EUR; 

 3.1.2. trīs mēnešu licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas 
(izņemot periodu no 1.marta līdz 30.aprīlim), kā arī no krasta 
vai no ledus Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerē
šanas zonās – cena 20.00 EUR;

 3.1.3. gada licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas (izņemot 
periodu no 1.marta līdz 30.aprīlim), kā arī no krasta vai no ledus 
Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās –
cena 40.00 EUR.

 3.1.4. gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no 
laivas (izņemot periodu no 1.marta līdz 30.aprīlim), kā arī no 
krasta vai no ledus Mergupes un Sudas upes licencētās mak
šķerēšanas zonās.

3.2. Kopējais maksas licenču (izņemot gada bezmaksas licences) skaits 
nav ierobežots.

4. Bezmaksas makšķerēšanas licenču izsniegšanas kārtība.
4.1. Gada bezmaksas makšķerēšanas licences (kopējais skaits gadā ne

pārsniedz 400 gab.) ir tiesīgi saņemt:
 4.1.1. politiski represētās personas; 
 4.1.2. ūdenstilpju krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi;
 4.1.3. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;
 4.1.4. personas, kas vecākas par 65 gadiem;
 4.1.5. visu grupu invalīdi;
 4.1.6. Mālpils novada maznodrošinātie iedzīvotāji, kuriem šāds sta

tuss piešķirts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
 4.1.7. biedrības “Mālpils zivīm” biedriem, kuri nomaksājuši biedra 

naudu un aktīvi piedalās zivju resursu aizsardzības pasākumos, 
apsaimniekojamo teritoriju sakopšanas un labiekārtošanas 
darbos, bērnu nometņu darba organizēšanas darbos.

4.2. Lai šī Nolikuma 4.1. punktā minētās personas saņemtu gada bezmak
sas licenci, tām jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personu aplieci
nošs dokuments, kā arī, ja nepieciešams, attiecīgs dokuments, kas 
dod tiesības bezmaksas licences saņemšanai: 

 4.2.1. Mālpils novada pašvaldībā – šī Nolikuma 4.1.2. un 4.1.6. punktā 
minētām personām;

 4.2.2. licencētās makšķerēšanas organizētājam – šī Nolikuma 4.1.1., 
4.1.3., 4.1.4. un 4.1.5. punktos minētām personām.

4.3. Pēc šī Nolikuma 4.1.punktā minētā gada bezmaksas licenču kopējā 
skaita limita izmantošanas, papildus bezmaksas licences netiek iz
sniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā 
termiņā derīga licence.

6. Makšķerēšanas licenču saturs un noformējums.
6.1. Katra licence (2.pielikums) satur šādus rekvizītus:

 6.1.1. licences veids un nosaukums;
 6.1.2. kārtas numurs;
 6.1.3. derīguma termiņš;
 6.1.4. licences cena;
 6.1.5. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs. 

Licences, kas tiek iegādātas elektroniski netiek apzīmogotas 
ar zīmogu.

 6.1.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds, adrese.
 6.1.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti, ja licence tiek iegā

dāta elektroniski, tad saņēmēja autorizācija notiek ar internet
banku vai arī ar elektronisko parakstu.

 6.1.8. izsniegšanas datums;
6.2. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.
6.3. Visas licences ir numurētas pēc to veidiem un cenām un reģistrētas 

likumdošanā noteiktā kārtībā. 
7. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība.
7.1. Šī Nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktos minēto licenču izplatīšanu veic:
 DUS “VIRŠI” Mālpilī, Nītaures ielā 1, katru dienu no 7:00 līdz 23:00, tālr. 

67925496 

7.2. Vienas dienas, trīs mēnešu un gada makšķerēšanas licences var 
iegā dāties arī internetā, biedrības “Mālpils zivīm” mājas lapā 
www.malpils zivim.lv, vai arī elektroniskā pakalpojuma uzturētāja mā
jas lapā www.epakal pojumi.lv, izvēloties sadaļu eloms un tur attiecīgi 
izvēloties nepieciešamo licences veidu.

8. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums.
8.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājs no makšķerēšanas licencēm 

iegūtās kopējās summas ne mazāk kā 10% pārskaita Valsts pamat
budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai līdz 15.janvārim – 
par iepriekšējo gadu.

8.2. Zivju resursu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības, un licencētās 
makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai (tai skaitā licenču reali
zācijas pakalpojumu apmaksai) licencētās makšķerēšanas organizatoru 
rīcībā paliek līdz 90% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas.

9. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība.
9.1. Visiem makšķerniekiem jāreģistrē lomi licences otrajā pusē lomu uz

skaites tabulā (zivs suga, skaits un svars) un piecu darba dienu laikā 
pēc licences termiņa beigām jānodod kādā no licenču realizācijas vie
tām vai jānosūta licencētās makšķerēšanas organizētājam uz licencē 
norādīto adresi.

9.2. Interneta vietnē: www.malpilszivim.lv (http://www.epakalpojumi.lv) 
iegādātās licences īpašniekam pēc makšķerēšanas jāaizpilda lomu 
uzskaites tabula sadaļā eLoms.

9.3. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds, personas kods) 
licenču iegādes vietās – licencētās makšķerēšanas datu bāzes izveidei 
un licenču realizācijas analīzei. 

9.4. Licencētās makšķerēšanas organizētājs apkopo datus par iegūtajiem 
lomiem (zivju suga, skaits, svars) un sniedz attiecīgās ziņas valsts 
zināt niskajam institūtam Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskais institūtam BIOR” (turpmāk – institūts) līdz nākošā 
gada 1. februārim.

10. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi.
10.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
10.2. Sadarbībā ar Mālpils novada domi sniegt plašsaziņas līdzekļos – 

“Latvijas Vēstnesis”,, “Mālpils Vēstīs”, Mālpils novada domes mā
jas lapā www.malpils.lv un biedrības “Mālpils zivīm” mājas lapā 
www.malpils zivim.lv – informāciju par pašvaldības saistošiem notei
kumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Mergupes un Sudas 
upes licencētās makšķerēšanas zonās un nodrošināt atbilstošu norā
des zīmju izvietošanu piekrastē;

10.3. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķe
rēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī Nolikuma 7.punktu.

10.4. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā, uz
skaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos ak
tos noteiktām prasībām;

10.5. Nodrošināt līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, 
izlietošanu atbilstoši šī Nolikuma 8.punktam;

10.6. Īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu sa
skaņā ar zinātniskajām rekomendācijām;

10.7. Organizēt vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasāku
mus un tajos piedalīties;

10.8. Līdz attiecīgā gada 15.jūlijam un 15.janvārim iesniegt Lauku atbal
sta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un 
licen ču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu; 

10.9. Norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas prasību ievē
rošanu, kura piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzī
bas pasākumos, kā arī reizi gadā līdz 31.decembrim iesniedz Valsts 
vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē informāciju par veik
tajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papil
dināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās 
infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

10.12. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
10.13. Veikt citus pienākumus saskaņā ar šo Nolikumu.
11. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resur
su saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai.

Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomen
dācijas un zivju uzskaišu rezultātus, izstrādā un īsteno pasākumu plānu 
Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās zivju resursu 
atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai 2014.–2017.gadam:
11.1. Malu zvejniecības ierobežošana, normatīvo aktu ievērošanas kontrole 

un makšķerēšanas licenču uzskaite:
 11.1.1. šo licencētās makšķerēšanas noteikumu un citu LR normatīvo 

aktu ievērošanas kontroli regulāri, veic:
 – Mālpils novada pašvaldības policijas darbinieki tālr. 26668447;

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums no 3. lpp.
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BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM”
Reģ.Nr.40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 

LV2152 kontakttālruņi: 29250183, 29250880, 
email: info@malpilszivim.lv, www.malpilszivim.lv

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no 
laivas, kā arī no krasta vai ledus Mergupes un Sudas upes 

licencētās makšķerēšanas zonās Nr. D/001 pasaknis
(izņemot makšķerēšanu no laivām periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim)

Izdota_______________________________________________

Personas kods_______________________________________

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

makšķerēšanas zonās 201… gada____.________________

Licences cena 5 EUR

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

___________________________________________

201… gada____.______________________

Licenci izsniedza___________________________________
  paraksts

BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM”
Reģ.Nr.40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 

LV2152 kontakttālruņi: 29250183, 29250880, 
email: info@malpilszivim.lv, www.malpilszivim.lv

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no 
laivas, kā arī no krasta vai ledus Mergupes un Sudas upes 

licencētās makšķerēšanas zonās Nr. D/001 
(izņemot makšķerēšanu no laivām periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim)

Izdota_______________________________________________

Personas kods_______________________________________

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

makšķerēšanas zonās 201… gada____.________________

Licences cena 5 EUR

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

___________________________________________

201… gada____.______________________

Licenci izsniedza___________________________________
  paraksts

Pielikums Nr. 2
“Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Mergupes

 un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās”

BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM”
Reģ.Nr.40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 

LV2152 kontakttālruņi: 29250183, 29250880, 
email: info@malpilszivim.lv, www.malpilszivim.lv

Trīs mēnešu licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas, 
kā arī no krasta vai ledus Mergupes un Sudas upes licencētās 

makšķerēšanas zonās Nr. M/001 pasaknis
(izņemot makšķerēšanu no laivām periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim)

Izdota_______________________________________________

Personas kods_______________________________________

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

makšķerēšanas zonās 201… gada____.________________

Licences cena 20 EUR

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

___________________________________________

201… gada____.______________________

Licenci izsniedza___________________________________
  paraksts

NOVADA DOMES LĒMUMI

 – Valsts vides sabiedriskie inspektori, tālr. 29250183;
 – Mālpils novada pašvaldības pilnvarotas personas, tālr. 

29250880.
11.2. Pasākumi zivju resursu papildināšanai un aizsardzībai tiek veikti sa

skaņā ar zinātniskām rekomendācijām. 
12. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole.
12.1. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības notei

kumu ievērošanu veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Valsts vides dienesta valsts vides inspektori, sabiedriskie 
vides inspektori – Valsts vides dienesta pilnvarotas personas, licencē
tās makšķerēšanas organizētājs un Mālpils novada domes pilnvarotas 
personas vides aizsardzības jautājumos.

13. Nolikuma darbības laiks.
13.1. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī noli

kuma saskaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas 
ar Mālpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā 
likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

13.2. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās mak
šķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespē
jām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas 
sākuma publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Mālpils novada preses 
izdevumā “Mālpils Vēstis”. 

13.3. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir 3 (trīs) gadi 
no spēkā stāšanās dienas.

14. Nolikuma pielikumi.
14.1. Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonu shēma 

(pieli kums Nr.1);
14.2. Licenču paraugi (pielikums Nr.2);
14.3. Nolikuma saskaņojumu lapa (pielikums Nr.3).

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs
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BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM”
Reģ.Nr.40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 

LV2152 kontakttālruņi: 29250183, 29250880, 
email: info@malpilszivim.lv, www.malpilszivim.lv

Trīs mēnešu licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas, 
kā arī no krasta vai ledus Mergupes un Sudas upes licencētās 

makšķerēšanas zonās Nr. M/001 
(izņemot makšķerēšanu no laivām periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim)

Izdota_______________________________________________

Personas kods_______________________________________

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

makšķerēšanas zonās 201… gada____.________________

Licences cena 20 EUR

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

___________________________________________

201… gada____.______________________

Licenci izsniedza___________________________________
  paraksts

BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM”
Reģ.Nr.40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 

LV2152 kontakttālruņi: 29250183, 29250880, 
email: info@malpilszivim.lv, www.malpilszivim.lv

Gada licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas, kā 
arī no krasta vai ledus Mergupes un Sudas upes licencētās 

makšķerēšanas zonās Nr. G/001 pasaknis
(izņemot makšķerēšanu no laivām periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim)

Izdota_______________________________________________

Personas kods_______________________________________

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

makšķerēšanas zonās 201… gada____.________________

Licences cena 40 EUR

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

___________________________________________

201… gada____.______________________

Licenci izsniedza___________________________________
  paraksts

BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM”
Reģ.Nr.40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 

LV2152 kontakttālruņi: 29250183, 29250880, 
email: info@malpilszivim.lv, www.malpilszivim.lv

Gada licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas, kā 
arī no krasta vai ledus Mergupes un Sudas upes licencētās 

makšķerēšanas zonās Nr. G/001 
(izņemot makšķerēšanu no laivām periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim)

Izdota_______________________________________________

Personas kods_______________________________________

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

makšķerēšanas zonās 201… gada____.________________

Licences cena 40 EUR

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

___________________________________________

201… gada____.______________________

Licenci izsniedza___________________________________
  paraksts

BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM”
Reģ.Nr.40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 

LV2152 kontakttālruņi: 29250183, 29250880, 
email: info@malpilszivim.lv, www.malpilszivim.lv

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no 
laivas, kā arī no krasta vai ledus Mergupes un Sudas upes 

licencētās makšķerēšanas zonās Nr. B/001 pasaknis
(izņemot makšķerēšanu no laivām periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim)

Izdota_______________________________________________

Personas kods_______________________________________

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

makšķerēšanas zonās 201… gada____.________________

Bezmaksas

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

___________________________________________

201… gada____.______________________

Licenci izsniedza___________________________________
  paraksts
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Ministru Kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 
“Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas samaksas kārtība 

un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldību 
budžeta” 6.punktu (ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar 29.01.2014 Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6)

1. Vispārīgie jautājumi 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2014. Mālpils novada domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.6)
1.1. Šie noteikumi nosaka Mālpils novadā pieejamo sociālo pakalpojumu 

(turpmāk tekstā – pakalpojumi) veidus, apjomu, pakalpojumu piešķir
šanas un saņemšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā persona vai viņas 
likumīgais pārstāvis pieprasa pakalpojumus Mālpils novada pašval
dībā; pakalpojumu apmaksas kārtību, pieņemto lēmumu apstrīdē
šanas un pārsūdzības kārtību.

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums 8. lpp.

saIstOŠIE NOtEIKUMI Nr. 33
(Grozīti ar Mālpils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem 

Nr. 6, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2014. gada 29. janvāra sēdes 
lēmumu Nr. 2/32)

2013.gada 27.novembrī
Apstiprināti ar novada domes

2013.gada 27.novembra sēdes lēmumu Nr.18/8
“PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM MĀLPILS NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

43.panta pirmās daļas 13.punktu, 
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3.panta trešo daļu, 

BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM”
Reģ.Nr.40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 

LV2152 kontakttālruņi: 29250183, 29250880, 
email: info@malpilszivim.lv, www.malpilszivim.lv

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no 
laivas, kā arī no krasta vai ledus Mergupes un Sudas upes 

licencētās makšķerēšanas zonās Nr. B/001
(izņemot makšķerēšanu no laivām periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim)

Izdota_______________________________________________

Personas kods_______________________________________

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

makšķerēšanas zonās 201… gada____.________________

Bezmaksas

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

___________________________________________

201… gada____.______________________

Licenci izsniedza___________________________________
  paraksts

Pielikums Nr. 3 
“Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Mergupes

 un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās”

Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Mergupes
un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās

saskaņojumu lapa

SASKAŅOTS:

Zemkopības ministrija:
2013.g. “___” _____________  _________________

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts “BIOR”:
2013.g. “___” _____________  _________________

Valsts vides dienests:
2013.g. “___” _____________  _________________

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: 
2013.g. “___” _____________  _________________

Mālpils novada dome
 2013.g. “___” _____________  _________________

Pielikums Nr. 1
“Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Mergupes

 un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās”

Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonu shēma

Loma uzskaites tabula
 

Datums Zivs suga Skaits Svars

Šī licence atļauj vienā dienā lomā paturēt:
Foreles – ne vairāk par 3 gab.
Alatas lomā paturēt aizliegts.
Karpas, brekšus, līņus – ne vairāk par 3 gab. un ne lielākus par 3 kg.
Citas zivis atbilstoši MK Makšķerēšanas noteikumiem Nr.1498, izņemot
to 18.1.p. un 18.7.p. paredzēto pārējo zivju sugu svaru, kas nevar būt 
lielākas par 3 kg.

Makšķerēšanai no krasta atļauts izmantot 4 metru tauvas joslu vai 
ūdenstilpnē 
īpaši ierīkotas laipas. Par apmetnes ierīkošanu (telts celšanu, uguns
kura kurināšanu utt.) makšķerniekam pašam jāvienojas ar zemes 
īpašnieku.
Godātais Makšķerniek!

Lūdzu neaizmirsti par savu pienākumu atgriezt licenci ar ierakstītu 
lomu piecu 
dienu laikā tās iegādes vietā vai arī nosūtot uz biedrības “Mālpils zivīm” 
adresi, kura norādīta uz licences!
Paldies par izpratni un “ne asakas”!

Ar cieņu, 
Biedrība “Mālpils zivīm!”
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1.2. Sociālos pakalpojumus persona, kuras dzīves vieta deklarēta Mālpils 
novadā, vai viņas likumiskais pārstāvis pieprasa Mālpils novada paš
valdības aģentūrā ”Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra).

1.3. Aģentūra 10 darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas:
 1.3.1. aizpilda Personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem 

novērtēšanas karti;
 1.3.2. pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību un piešķir

šanu personai, ja nodrošināt pakalpojumu ir pašvaldības pienā
kums, vai lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību, un nosūta 
to Sociālo pakalpojumu pārvaldei, ja nodrošināt pakalpojumu ir 
valsts pienākums, vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja nav 
ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, par to rakstiski 
informējot personu; 

 1.3.3. izvērtē personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespē
jas un norāda pakalpojuma finansētāju un pašvaldības finansē
juma apjomu;

 1.3.4. izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām at
bilstošu pakalpojumu vai nepieciešamību slēgt līgumu ar citas 
pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēju par pakalpojuma 
sniegšanu un samaksu.

1.4. Pašvaldības sniegto pakalpojumu veidi:
 1.4.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā piln

gadīgām personām;
 1.4.2. aprūpe mājās;
 1.4.3. specializētā transporta pakalpojumi;
 1.4.4. svītrots ar 29.01.2014. Mālpils novada domes saistošajiem no

teikumiem Nr.6
 1.4.5. psihologa pakalpojumi;
 1.4.6. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilnga
dīgām personām pakalpojumu saņemšanas kārtība
2.1. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 

personām (turpmāk – pieaugušo aprūpe institūcijā) ir pakalpojums 
institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (ar 
grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2014. Mālpils novada domes saisto
šajiem noteikumiem Nr.6) no 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma (turp
māk – personām), kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi 
aprūpēt un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz 
aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā noteikto apjomu.

2.2. Pieaugušo aprūpe institūcijā nodrošina personu ar mājokli, sociālo 
aprūpi un sociālo rehabilitāciju. 

2.3. Lai saņemtu pieaugušo aprūpi institūcijā, personai, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu, Aģentūrā jāiesniedz:

 2.3.1. iesniegumu,
 2.3.2. Iztikas līdzekļu deklarāciju,
 2.3.3. pensijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu,
 2.3.4. izziņas par invaliditāti kopiju, 
 2.3.5. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto medicīnisko 
kontrindikāciju neesamību,

 2.3.6. psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas 
neesamību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā,

2.4. Ja personai ir Latvijas Republikas Civillikumā (turpmāk tekstā – Civil
likums) noteiktie likumīgie apgādnieki, Aģentūra normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā izvērtē likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo 
stāvokli.

2.5. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieaugušo aprūpes 
institūcijā personai pieņem Aģentūra. Atteikumu pieņem, ja nav ievē
rotas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

3. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā piln
gadīgām personām pakalpojumu finansēšanas kārtība
3.1. Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par pie

augušo aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot vieno
šanos ar pakalpojumu sniedzēju. Aģentūra izvērtē personu iespējas 
samaksāt par pieaugušo aprūpes institūcijā saņemto pakalpojumu, 
pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju, ievērojot nosacījumus, ka:

 3.1.1. persona sedz izdevumus par pieaugušo aprūpes institūcijā 
snieg tajiem kalpojumiem ar 90 procentiem no pensijas vai valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta, un/vai citiem ienākumiem; 

 3.1.2. personas rīcībā esošā naudas summa pēc pakalpojuma samak
sas nedrīkst būt mazāka par 10 procentiem no personas ikmē
neša pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta,

 3.1.3. likumīgo apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai sniegtā 
pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāki par summu, kas rē
ķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficien
tu 1.0 uz pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas dzīvo viena), 
un reizinot ar koeficientu 0,5 – uz katru nākamo ģimenes locekli.

3.2. Ja persona ar saviem ienākumiem, ņemot vērā 3.1.1. un 3.1.2.punktu 
nosa cījumus, nevar segt pilnu pieaugušo aprūpes institūcijas pakalpo
juma izmaksu, tad atlikušo maksu līdz pilnai pakalpojuma izmaksai sedz:

 3.2.1. Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki, ievēro
jot, lai likumīgo apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai 
sniegtā pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāki par sum
mu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot 
ar koeficientu 1,0 uz pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas 
dzīvo viena), un reizinot ar koeficientu 0,5 – uz katru nākamo 
ģimenes locekli;

 3.2.2. pašvaldība, ja personai saskaņā ar Civillikumu nav likumīgo 
apgādnieku;

 3.2.3. Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki un paš
valdība sekojošā kārtībā: ja apgādnieki nevar segt atlikušo 
pakal po juma maksu līdz pilnai pakalpojuma izmaksai, jo to 
ienā kumi saska ņā ar 3.2.1.punktā minētajiem nosacījumiem 
pēc atlikušās pakalpojuma maksas segšanas kļūst mazāki par 
3.2.1.punktā minē to ienākumu summu, tad apgādnieki maksā 
tā, lai to ienā kumi pēc veiktās samaksas nekļūtu mazāki par 
3.2.1.punktā minēto personu ienākumu summu, un pašval
dības noteikto līdz fi nan sējumu veido starpība starp personas 
un tās apgādnieku veikto maksājumu par pakalpojumu un pilno 
pakalpojuma izmaksu.

3.3. Ja persona nesaņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu un personai nav citu ienākumu, tad pakalpojumu finansē 
pašvaldība un/vai personas likumīgie apgādnieki, ievērojot 3.1.3. un 
3.2.punkta nosacījumus.

3.4. svītrots ar 29.01.2014. Mālpils novada domes saistošajiem noteiku
miem Nr.6.

4. Aprūpe mājās pakalpojuma saņemšanas kārtība
4.1. Aprūpe mājās ir pakalpojums dzīvesvietā, nodrošinot personas pamat

vajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos, ja 
persona objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

4.2. Aprūpe mājās pakalpojums ietver personas minimāli nepieciešamo 
aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas. Personai piešķi
ramā aprūpes mājās pakalpojumu apjoms tiek noteikts četros līmeņos:

 4.2.1. I līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču 
piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana, 
mal kas ienešana, dzīvokļu mitrā uzkopšana 1x nedēļā, logu 
tīrīšana 1x gadā;

 4.2.2. II līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības pre
ču piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana, 
palīdzība krāsns kurināšanā un malkas ienešanā, ēdiena gata
vošanā, medicīnas darbinieku izsaukšana; 

 4.2.3. III līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības pre
ču piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un izne šana, 
krāsns kurināšana un malkas ienešana, ēdiena gatavošana, 
medicīnas darbinieku izsaukšana, mājokļa uzkopšana (grīdas 
tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu iznešana, reizi gadā 
logu mazgāšana, lietu novietošana tā, lai tās neapgrūtinātu 
aprū pējamās personas pārvietošanos u.tml.), veļas mazgāšana 
vai nodošana tīrīšanai, pastaigas;

 4.2.4. IV līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības pre
ču piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un izneša
na, krāsns kurināšana un malkas ienešana, ēdiena gatavošana, 
medicīnas darbinieku izsaukšana, mājokļa uzkopšana (grīdas 
tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu iznešana, reizi gadā 
logu mazgāšana, lietu novietošana tā, lai tās neapgrūtinātu 
aprū pējamās personas pārvietošanos u.tml.), veļas mazgā
šana vai nodošana tīrīšanai, pastaigas; palīdzība personīgās 
higiēnas nodrošināšanai (t.sk. palīdzība mazgāties vannā vai 
ar dušu), iekļūšana gultā un izkļūšana no gultas, palīdzība ap
ģērbjoties un izģērbjoties.

4.3. 4.2.punktā noteiktie aprūpe mājās pakalpojums personai tiek sniegti 
ne vairāk kā piecas darba dienas nedēļā un:

 4.3.1.  I līmenī – ne vairāk, kā 16 stundas mēnesī,
 4.3.2. II līmenī – ne vairāk, kā 32 stundas mēnesī,
 4.3.3. III līmenī – ne vairāk, kā 60 stundas mēnesī,
 4.3.4. IV līmenī – ne vairāk, kā 100 stundas mēnesī.

4.4. Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, personai, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu, Aģentūrā, jāiesniedz:

 4.4.1. iesniegumu,
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 4.4.2. Iztikas līdzekļu deklarāciju,
 4.4.3. pensijas apliecības kopija, ja personai piešķirta vecuma pensija,
 4.4.4. izziņas par invaliditāti kopiju, uzrādot invaliditātes apliecību,
 4.4.5. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par nor

matīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesa
mību, kā arī vēlamās rekomendācijas personas aprūpei.

4.5. Personu ienākumi un materiālais stāvoklis tiek izvērtēts, pamatojoties 
uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpildītu Iztikas līdzekļu dekla
rāciju. Aģentūra lēmumu par pakalpojuma samaksas apjomu pieņem 
pamatojoties uz 5.daļā noteiktiem nosacījumiem.

4.6. Aģentūra vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo 
aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai ci
tām personām, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli. 

4.7. Ja persona dzīvo viena, vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes lo
cekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un 
mitekli, un kuras mitinās vienā mājoklī, vecuma, veselības stāvokļa vai 
nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi, 
personai ir tiesības saņemt aprūpe mājās pakalpojumu ar Aģentūras 
noteiktu aprūpe mājās pakalpojumu apmaksas kārtību.

4.8. Aprūpe mājās pakalpojums nepieciešamajā aprūpes līmenī personai 
tiek piešķirti uz noteiktu laiku izvērtējot, personas individuālās vaja
dzības un resursus, un nosakot veicamo darbu apjomu saskaņā ar 
4.2. un 4.3. punkta nosacījumiem. Pēc noteiktā laika perioda beigām 
persona pēc nepieciešamības atkārtoti pieprasa aprūpe mājās pakal
pojumu šajos noteikumos noteiktā kārtībā. 

4.9. Aprūpe mājās pakalpojuma sniegšana pakalpojumu sniedzējam – so
ciālās aprūpes nodaļai  – jāuzsāk ne vēlāk, kā 10 darba dienu laikā 
kopš lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas dienas, 
noslē dzot līgumu ar personu vai tās likumīgajiem apgādniekiem par 
pakal pojumu saņemšanas kārtību. 

4.10. Lēmumu par aprūpe mājās pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai 
atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem Aģentūra, ja:

 4.10.1. personai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir noteiktas 
kontr indikācijas aprūpe mājās pakalpojuma saņemšanai,

 4.10.2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, novērtējot personas 
pašaprūpes spējas, tiek konstatēts, ka persona var nodroši
nāt pašaprūpi pati saviem spēkiem, vai ja ar šo personu kopā 
dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir 
kopēji izdevumi par uzturu un mitekli, var nodrošināt personai 
nepieciešamo aprūpi,

 4.10.3. aprūpe mājās pakalpojuma apjoms saskaņā ar 4.2.punktu pār
sniedz personai nepieciešamo sociālo aprūpi un sociālo reha
bilitāciju,

 4.10.4. persona nepilda normatīvajos aktos noteiktos līdzdarbības 
pienā kumus,

 4.10.5. (svītrots ar 29.01.2014. Mālpils novada domes saistošajiem 
notei kumiem Nr.6.

 4.10.6. persona lūdz pārtraukt aprūpe mājās pakalpojuma sniegšanu.
4.11. Lēmumu par aprūpe mājās pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu 

var pieņemt Aģentūra, ja
 4.11.1. persona, ar kuru noslēgts līgums par aprūpe mājās pakalpo

juma saņemšanas kārtību, sistemātiski pārkāpj līguma nosa
cījumus,

 4.11.2. personas, kura saņem aprūpe mājās pakalpojumu, vainas dēļ 
rodas vai netiek novērsti apstākļi, kas ir bīstami aprūpētāja 
drošībai un/vai veselībai,

 4.11.3. persona lūdz pārtraukt aprūpe mājās pakalpojuma sniegšanu,
 4.11.4. beidzies termiņš, uz kuru personai ir piešķirts aprūpe mājās 

pakalpojums,
 4.11.5. sakarā ar aprūpējamās personas nāvi.

5. Aprūpe mājās pakalpojuma finansēšanas kārtība
5.1. Personas vai viņas apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemta

jiem aprūpe mājās pakalpojumu. Pašvaldības līdzfinansējumu nosaka 
Aģentūra, izvērtējot personas iztikas līdzekļu deklarāciju un saskaņā 
ar 5.2., 5.3. un 5.4. punktos noteiktajiem nosacījumiem. Aprūpe mājās 
pakalpojums var tik finansēts:

 5.1.1. no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā,
 5.1.2. no personas vai tās likumīgo apgādnieku līdzekļiem ar noteiktu 

pašvaldības līdzfinansējumu,
 5.1.3. no personas, tās ģimenes locekļu vai likumīgo apgādnieku 

finan su līdzekļiem pilnā apmērā.
5.2. Pēc aprūpe mājās pakalpojuma samaksas personu rīcībā esošie 

līdzek ļi nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteik
to minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1.0 uz pirmo ģimenes 
locek li (vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar koeficientu 
0.5 – uz katru nākamo ģimenes locekli.

5.3. Aprūpi mājās ar pakalpojuma finansējumu no pašvaldības budžeta lī
dzekļiem pilnā apmērā var piešķirt:

 5.3.1. personām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz summu, kas rē
ķināta valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 
1.0, un personai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku; 

 5.3.2. personām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz summu, kas rē
ķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 
1.0 un personai saskaņā ar Civillikumu ir likumīgie apgādnieki, 
kuru ienākumi mēnesī ir mazāki par summu, kas rēķināta, valstī 
noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1.0 uz pirmo 
ģimenes locekli (vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar 
koeficientu 0.5 – uz katru nākamo ģimenes locekli.

5.4. Aprūpi mājās ar noteiktu pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja per
sona nevar segt pilnu aprūpe mājās pakalpojuma izmaksu, jo, sedzot 
izdevumus par aprūpes mājās pakalpojumiem, tās rīcībā esošie lī
dzekļi pēc pakalpojuma samaksas kļūst mazāki par 5.2.punktā minēto 
ienākumu summu.

5.5. Persona vai tās likumīgie apgādnieki par piešķirto aprūpe mājās pa
kalpojumu no saviem ienākumiem maksā tik lielā apmērā, lai personu 
ienākumi pēc veiktās samaksas nekļūtu mazāki kā 5.2.punktā minē
tā personu ienākumu summa; pašvaldības noteikto līdzfinansējumu 
veido starpība starp personas veikto maksājumu par aprūpes mājās 
pakalpojumu un pilno pakalpojuma izmaksu.

5.6. Svītrots ar 29.01.2014. Mālpils novada domes saistošajiem noteiku
miem Nr.6.

5.7. Ceļa izdevumus un citus papildus izdevumus par materiāliem, kas 
nepie ciešami aprūpētājam 4.1. un 4.2.punktā minēto pakalpojumu 
sniegšanai, sedz aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs. 

5.8. Persona ir tiesīga pieprasīt papildus aprūpe mājās pakalpojumu, kuri 
nav ietverti 2.1. un 2.2.punktos minētajā pakalpojumu apjomā, izde
vumus par sniegtajiem papildus pakalpojumiem sedzot no personī
gajiem līdzekļiem. 

6. Pielāgota transporta pakalpojumu saņemšanas kārtība
6.1. Tiesības saņemt transporta pakalpojumus ir šādām personām: 

 6.1.1. personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko 
transportu un ir nepieciešama dialīze un ar to saistīto izmek
lējumu nodrošināšana,

 6.1.2. pensijas vecuma personām un invalīdiem, lai saņemtu valsts 
un pašvaldības piešķirtos veselības un sociālos pakalpojumus, 
kuriem nav Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki un ir ap
grūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu, un kuru ienā
kumi mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu,

 6.1.3. personām, kurām noteikta atbilstība maznodrošinātas perso
nas statusam un ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko 
transportu, lai saņemtu valsts un pašvaldības piešķirtos vese
lības un sociālos pakalpojumus.

6.2. Aģentūra organizē transporta pakalpojumu saņemšanu.
6.3. Lai pieņemtu lēmumu piešķirt un apmaksāt pakalpojumu, personai 

jāiesniedz:
 6.3.1. iesniegums,
 6.3.2. invaliditātes apliecības vai pensijas apliecības kopija, 
 6.3.3. Iztikas līdzekļu deklarācija (6.1.3.punktā minētās personas),
 6.3.4. primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsnieg

tu izrakstu no ambulatorās, stacionārās slimnieka medicīnas 
kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīta personas nespēja pār
vietoties ar sabiedrisko transportu, veselības aprūpes pakal
pojuma nepieciešamība, veselības aprūpes iestāde, kas jāap
meklē un apmeklējumu laiks.

 6.3.5. ārsta atzinums, kurā tiek norādīta personas nespēja pārvieto
ties ar sabiedrisko transportu un vajadzība regulāri apmeklēt 
procedūras u.tml.

6.4. Aģentūra pieņem lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu 6 mēnešus.
7. Speciālā transporta finansēšanas kārtība
7.1. Speciālā transporta pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.
7.2. 6.1.2. un 6.1.3.punktā minētajām personām speciālā transporta pakal

pojumu piešķir, apstiprinot ikreizēju pakalpojuma sniegšanas nepie
ciešamību, gadā nepārsniedzot EUR 75,00 uz vienu personu.

7.3. 6.1.1.punktā minētajām personām speciālā transporta pakalpojumu 
dialīzes un ar to saistīto izmeklējumu nodrošināšanai piešķir personu 
individuālas nepieciešamības, bez finansu ierobežojuma.

8. Sociālā darba pakalpojumi
Nodaļa svītrota ar 29.01.2014. Mālpils novada domes saistošajiem notei

kumiem Nr.6.
9. Psihologa pakalpojumi
9.1. Aģentūra nodrošina psihologa konsultācijas personām, kuras ir 

Aģentūras klienti vai kuras nokļuvušas krīzes situācijās.
9.2. Lai saņemtu šo pakalpojumu, persona vēršas personīgi Aģentūrā.

Turpinājums 10. lpp.
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10. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
10.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no pašvaldības budžeta līdzek

ļiem, saskaņā ar individuālās rehabilitācijas plānu, ir tiesības saņemt 
personām, kuru iekļaušanās sabiedrībā ir apgrūtināta: 

 10.1.1. personām ar invaliditāti (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
29.01.2014. Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.6),

 10.1.2. personām bez noteiktas dzīves vietas vai krīzes situācijā nonā
kušām personām,

 10.1.3. personām, kuras cietušas no vardarbības,
 10.1.4. personām, kurām ir izveidojusies atkarība no alkohola, narko

tiskajām vai psihotropajām vielām,
 10.1.5. pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem pēc atgriešanās no valsts audzināšanas 
iestādēm, kur atradušies vairāk par vienu gadu.

10.2. Aģentūra piedāvā sekojošus pakalpojumus:
 10.2.1. sociālās rehabilitācijas pakalpojumus trūcīgām, maznodroši

nātām personām ar atkarības problēmām (alkohola, narkotiku 
u.tml.), apmaksājot atkarīgai personai līdzdalības maksājuma 
daļu psiholoģiskās palīdzības saņemšanai, atkarības ārstēša
nai un rehabilitācijai;

 10.2.2. konsultācijas personām ar atkarības problēmām, organizējot 
vizīti pie narkologa, konsultēšanos ambulatorās nodaļās, ār
stēšanos stacionāros un motivācijas kursu nodaļās.

 10.2.3. atbalstu dzīves prasmju attīstībā pilngadību sasniegušajiem 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuru 
vecākiem Mālpils bāriņtiesa atņēmusi aprūpes tiesības (iesnie
gusi prasību tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu) un kurām 
trūkst pieredzes vienā vai vairākās praktiskās dzīves jomās, 
pēc atgriešanās no ārpusģimenes aprūpes iestādes Mālpils 
pagastā uz pastāvīgu dzīvi,

 10.2.4. nodrošina nepieciešamo sociālo un psiholoģisko atbalstu, 
sniedz palīdzību praktiskās dzīves iemaņu apgūšanā un patstā
vīgas dzīves uzsākšanā 3 mēnešus pēc atgriešanās no ārpus
ģimenes aprūpes iestādes.

10.3. Lai pieņemtu lēmumu piešķirt un apmaksāt pakalpojumus 10.2.1. un 
10.2.2. minētajos gadījumos, personai jāiesniedz Aģentūrai rakstisks 
iesniegums, izziņa no narkologa un jāuzrāda personu apliecinoši do
kumenti.

10.4. Lai pieņemtu lēmumu piešķirt pakalpojumus 10.2.3. un 10.2.4. minē
tajos gadījumos, personai jāiesniedz Aģentūrai rakstisks iesniegums, 
Lēmuma par aprūpes tiesību pārtraukšanu kopija (Sprieduma par 
aizgādnības tiesību pārtraukšanu) un jāuzrāda personu apliecinošu 
dokumentu.

11. Personas līdzdarbības pienākumi
11.1. Personai ir pienākums līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņem

šanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā, parakstīt sociālā darba 
speciālista sagatavoto vienošanos par līdzdarbību un aktīvi iesaistīties 
savas problēmas risināšanā, pildot šos līdzdarbības pienākumus.

12. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
12.1. Aģentūra informē personu par piešķirto pakalpojumu, bet atteikuma 

vai daļēja atteikuma gadījumā lēmumu pieprasītājam paziņo rakstvei
dā, norādot pamatojumu lēmumam, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību.

12.2. Ja persona nav apmierināta ar tai piešķirtās sociālo pakalpojumu, 
sociālās palīdzības apmēru un kvalitāti vai arī atteikumu palīdzēt, tā 
ir tiesīga Aģentūras lēmumu apstrīdēt Mālpils novada domē (ar grozī
jumiem, kas izdarīti ar 29.01.2014. Mālpils novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.6).

13. Noslēguma jautājumi
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2014. Mālpils novada domes sais

tošajiem noteikumiem Nr.6)
13.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā diena pēc publicēšanas 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis” (ar grozījumiem, 
kas izdarīti ar 29.01.2014. Mālpils novada domes saistošajiem notei
kumiem Nr.6).

13.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem 
Mālpils pagasta padomes 2008.gada 20.februāra saistošos noteiku
mus Nr.4 “Par sociālajiem pakalpojumiem Mālpils pagastā”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

Paskaidrojuma raksts 
Mālpils novada domes saistošiem noteikumiem Nr.33  

“Par sociālajiem pakalpojumiem Mālpils novadā”

Paskaidrojuma
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo notei
kumu projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociā lās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets 
un pašvaldību domes, kārtību, kādā saņemami 
pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, no
saka pašvaldību saistošajos noteikumos.
1.2. Šobrīd pašvaldībā nav noteikti Mālpils 
novada pašvaldībā sniedzamie sociālie pakal
pojumi, tādejādi nepieciešams noteikt sociālo 
pakalpojumu veidus un kārtību, kādā tie 
saņemami.

2. Īss Saistošo no
teikumu projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Mālpils novada 
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu vei
dus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samak
sas kārtību.

3. Saistošo notei
kumu projekta 
plānotā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Plānots, ka papildu naudas līdzekļi atbilstoši 
iesniegtajiem saistošajiem noteikumiem 
nebūs nepieciešami. Lai nodrošinātu saistošo 
noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot 
jaunas institūcijas, papildināt esošo institūciju 
kompetenci.

4. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Saistošo notei
kumu projekta 
iespējamā ietekme 
uz administratīvajām 
procedūrām

Personām saskaņā ar saistošajiem notei
kumiem jāiesniedz iesniegums Mālpils novada 
pašvaldības aģentūrā “Mālpils sociālais die
nests”.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu

6.1. Konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas.
6.2. Saistošie noteikumi tiks publicēti vietējā 
laikrakstā “Mālpils Vēstis” un mājas lapā 
internetā www.malpils.lv.

saIstOŠIE NOtEIKUMI Nr. 38
(Grozīti ar Mālpils novada domes 29.01.2014. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 7, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2014. gada 29. janvāra 

sēdes lēmumu Nr. 2/33)

2013.gada 18.decembrī
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes
 2013.gada 18.decembra sēdes lēmumu Nr. 19/2

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā  
Mālpils novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu, likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu,

9.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta septīto daļu,
15.pantu,17.panta pirmo daļu, 24.pantu

I. Vispārīgie jautājumi
  1. Šie saistošie noteikumi “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Mālpils novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi) nosaka personas, 
kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turp
māk – palīdzība), kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības re
ģistrā un izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī paš
valdības institūcijas, kuras reģistrē personas un sniedz likuma “Par 
palī dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 3.pantā 
noteiktos palīdzību veidus.

  2. Mālpils novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) palīdzība dzī
vokļa jautājumu risināšanā tiek sniegta tikai Mālpils novada administra
tīvajā teritorijā deklarētām un Palīdzības reģistrā reģistrētām personām.

  3. Palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un dzīvokļu iz
īrēšanā sniedz Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais 
dienests” (turpmāk – Aģentūra).

Turpinājums no 9. lpp.
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  4. Pašvaldība dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedz šādu palīdzību:

 4.1. pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana;
 4.2. pašvaldības izīrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu izīrēja

mo dzīvojamo telpu;
  5. Lēmumu par personas reģistrēšanu vai izslēgšanu no Palīdzības reģis

tra, kā arī lēmumu par atteikumu personu reģistrēt Palīdzības reģistrā 
pieņem Aģentūra.

II.Palīdzības reģistrs
  6. Aģentūra palīdzības reģistru iekārto atsevišķi katram palīdzības veidam.
  7. Katrā palīdzības reģistrā personas reģistrējamas divās grupās:

 7.1. personas, kuras ar palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām;
 7.2. personas, kuras ar palīdzību nodrošināmas vispārējā kārtībā.

  8. Aģentūra apkopo informāciju par palīdzības reģistru datiem iepriek
šējā kalendārajā gadā un līdz katra gada 1.februārim aktualizē palī
dzības reģistros iekļauto personu kārtas numurus, par to informējot 
personas, kuras iekļautas palīdzības reģistrā.

III.Personas, kurām neatliekami sniedzama palīdzība
  9. Personām neatliekami sniedzama palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu vai 

nodrošinot to ar pagaidu dzīvojamo telpu, ja stihiskas nelaimes vai avārijas 
rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā 
māja, kurā tā deklarējusi savu dzīvesvietu, ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi 
un nav atjaunojama. Neatliekami palīdzība sniedzama šādā kārtībā:

 9.1. Iesniegumu un dokumentu, kas apliecina stihiskas nelaimes 
vai avārijas esamību, palīdzības saņemšanai persona iesniedz 
Aģentūrā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelai
mes vai avārijas.

 9.2. Lēmumu par palīdzības sniegšanu attiecīgai personai Aģen
tūra pieņem ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā pēc personas 
iesnie guma saņemšanas.

IV. Personas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu
 10. Aģentūra pirmām kārtām reģistrē:

 10.1. personas, kurām saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 
sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzī
vojamās telpas un ja tās ir:

 10.1.1. trūcīgas un maznodrošinātās personas, kuras sasniegušas 
pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti;

 10.1.2. trūcīgas un maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzī
vo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, 
aizgādnībā esoša persona, trūcīga pensijas vecumu sa
sniegusi persona vai trūcīga persona ar invaliditāti;

 10.1.3. Mālpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dekla
rētas personas, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas 
un ir apmierinātas citu šajos noteikumos minēto iedzīvo tāju 
grupu vajadzības. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2014. 
Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7)

 10.2. politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās 
telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.3panta pirmajā daļā 
vai 28.4panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā 
nav citas dzīvojamās telpas;

 10.3. personas, kuras tiek izliktas no tām piederošā dzīvokļa, ja uz dzī
vokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par 
pakal pojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas 
uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, un ja tās ir:

 10.3.1. trūcīgas un maznodrošinātās personas, kuras sasniegušas 
pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti;

 10.3.2. trūcīgas un maznodrošinātās personas, ar kurām kopā dzī
vo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, 
aizgādnībā esoša persona, trūcīgas pensijas vecumu sa
sniegusi persona vai trūcīga persona ar invaliditāti;

 10.3.3. politiski represētās personas, ja to lietošanā nav citas dzī
vojamās telpas.

 10.4. bērnus bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības un 
audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģime
nē vai pie aizbildņa, – pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās 
bērnu aprūpes un audžuģimenes iestādē, audžuģimenē vai pie 
aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, 
ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties 
agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

 10.5. repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas laikā līdz 1990.gada 4.mai
jam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemiti
nāties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, 
vai repatrianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijas 
pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi;

 10.6. trūcīgas un maznodrošinātās politiski represētās personas;
 10.7. trūcīgas un maznodrošinātās personas, kuras pēc soda izcie

šanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notie
sāšanas dzīvoja Mālpils novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemi
tināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

Šis punkts neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu 
privatizēt viņu īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas 
ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu 
vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma 
rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.

 10.8. maznodrošinātas personas, kuras īrē vai lieto tādu tai piederošu 
dzīvojamo telpu, kur vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma pār
stāvjiem (izņemot laultātos), kas vecākas par deviņiem gadiem;

 10.9. maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuras īrē vai lieto tādu 
dzīvojamo telpu, kur vienā īpašumā izveidojušās divas māj
saimniecības.

 10.10. Šo noteikumu 10.4. un 10.7.punktā minētās personas palīdzī
bas saņemšanai reģistrējamas un ar dzīvojamo telpu nodroši
nāmas tikai tad, ja iesniegums par dzīvojamās telpas izīrēšanu 
iesniegts Aģentūrā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad 
persona ieguvusi tiesības uz palīdzību.

 11. Aģentūra vispārējā kārtībā reģistrē šādā prioritārā secībā:
 11.1. personas, kuras pieņemtas darbā pašvaldībā, tās iestādē vai 

uzņē mumā, ja tās dzīvo citā pašvaldībā un vēlas pārcelties uz 
paš valdību, jo tajā atrodas viņu darba vieta;

 11.2. pārējos pašvaldības iedzīvotājus.
V.Personām, kurām sniedzama palīdzība, izīrēto dzīvojamo telpu 
apmaiņai pret citu izīrējamo dzīvojamo telpu
 12. Dzīvojamās telpas apmaiņas palīdzības reģistrā reģistrē personas, ku

ras dzīvo Pašvaldības dzīvojamā fondā un:
 12.1. vēlas pārcelties no lielākas uz mazāku dzīvojamo telpu;
 12.2. vēlas pārcelties no mazākas uz lielāku dzīvojamo telpu;
 12.3. vēlas pārcelties uz dzīvojamo telpu ar zemāku maksu par pa

kalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu;
 12.4. vēlas pārcelties uz dzīvojamo telpu zemākā stāvā veselības stā

vokļa dēļ.
 13. Pašvaldība sniedz personai palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā 

pret citu īrējamo dzīvojamo telpu pie nosacījuma, ja nav parādu par 
telpu īri un komunālajiem pakalpojumiem, par to iesniedzot Aģentūrā 
rakstveida apliecinājumu.

VI. Reģistrācijas kārtība Palīdzības saņemšanai
 14. Persona (ģimene), kuras vēlas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jau

tājumu risināšanā, iesniedzot Aģentūrā rakstveida iesniegumu, kuru pa
rakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi, norāda palīdzības veidu, uzrāda 
personu apliecinošu dokumentu, un iesniedz sekojošus dokumentus:

 14.1. Šo noteikumu 10.1.punktā minētajām personu kategorijām:
 14.1.1. tiesas spriedumu par izlikšanu no dzīvojamās telpas li

kuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2  panta pirmajā daļā, 
28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzē
tajos gadījumos, kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju, uzrā
dot oriģinālu; 

 14.1.2.  dzīvojamās telpas īres līguma vai vienošanās kopiju, uz
rādot oriģinālu;

 14.1.3. personām ar invaliditāti – Veselības un darbspēju eksper
tīzes ārstu komisijas izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

 14.1.4. pensionāra apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
 14.1.5. tiesas spriedumu par aizgādnības nodibināšanu, kurš stā

jies likumīgā spēkā, kopiju, uzrādot oriģinālu;
 14.1.6. iztikas līdzekļu deklarāciju, ja personai nav piešķirts trū

cīgas vai maznodrošinātas personas statuss; (ar grozīju
miem, kas izdarīti ar 29.01.2014. Mālpils novada domes 
saistošajiem noteikumiem Nr.7)

 14.2. Šo noteikumu 10.2.punktā minētajām personu kategorijām:
 14.2.1. tiesas spriedumu par izlikšanu no dzīvojamās telpas likuma 

“Par dzīvojamo telpu īri” 28.2panta pirmajā daļā, 28.3panta 
pirmajā daļā vai 28.4panta otrajā daļā paredzētajos gadīju
mos, kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju, uzrādot oriģinālu; 

 14.2.2. politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot 
oriģinālu;

 14.2.3. rakstveida apliecinājumu, ka personas lietošanā vai īpašu
mā nav citas dzīvojamās;

 14.3. Šo noteikumu 10.3.punktā minētajām personu kategori
jām:

 14.3.1. tiesas spriedumu par izlikšanu no dzīvojamās telpas ga
dījumos, ja uz dzīvokļa īpašumu vērsta piedziņa sakarā ar 
maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvoja
mās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju vai 
remonta izdevumiem, kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju, 
uzrādot oriģinālu; 

 14.3.2. pensionāra apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
 14.3.3. personām ar invaliditāti – Veselības un darbspēju eksper

tīzes ārstu komisijas izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
 14.3.4. tiesas spriedumu par aizgādnības nodibināšanu, kurš stā

jies likumīgā spēkā, kopiju, uzrādot oriģinālu;

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums 12. lpp.
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 14.3.5. politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot 
oriģinālu;

 14.3.6. rakstveida apliecinājumu, ka personas lietošanā vai īpašu
mā nav citas dzīvojamās (noteikumu 10.3.3.punktā minēta
jām personu kategorijām);

 14.3.7. iztikas līdzekļu deklarāciju, ja personai nav piešķirts trū
cīgas vai maznodrošinātas personas statuss; (ar grozīju
miem, kas izdarīti ar 29.01.2014. Mālpils novada domes 
saistošajiem noteikumiem Nr.7)

 14.4. Šo noteikumu 10.5.punktā minētajai personu kategorijai:
 14.4.1. arhīva izziņu par repatriantu, viņa vecāku vai vecvecāku 

pēdējo pastāvīgo deklarēto dzīvesvietu (pierakstu) pirms 
izceļošanas no Latvijas;

 14.4.2. repatrianta izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
 14.5. Šo Noteikumu 10.6.punktā minētajai personu kategorijai:

 14.5.1. politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot 
oriģinālu;

 14.5.2. iztikas līdzekļu deklarāciju, ja personai nav piešķirts trū
cīgas vai maznodrošinātas personas statuss; (ar grozīju
miem, kas izda rīti ar 29.01.2014. Mālpils novada domes 
saistošajiem noteikumiem Nr.7)

 14.6. Šo noteikumu 10.7.punktā minētajai personu kategorijai:
 14.6.1. Ieslodzījumu vietas pārvaldes izsniegtās izziņas kopiju, uz

rādot oriģinālu. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2014. 
Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7)

 14.7. Šo noteikumu 10.8. un 10.9.punktā minētajai personu kategorijai:
 14.7.1. iztikas līdzekļu deklarāciju, ja personai nav piešķirts trū

cīgas vai maznodrošinātas personas statuss; (ar grozīju
miem, kas izdarīti ar 29.01.2014. Mālpils novada domes 
saistošajiem noteikumiem Nr.7)

 14.7.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;
 14.8. Šo noteikumu 11.1.punktā minētajai personu kategorijai:

 14.8.1. izziņu no darba devēja par darba attiecību nodibināšanu. 
 15. Pēc rakstveida iesnieguma un visu 14.punktā minēto dokumentu sa

ņemšanas Aģentūra ne vēlāk kā viena mēneša laikā izskata un pieņem 
lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļau
šanu Palīdzības reģistrā.

 16. Par katru personu, kas reģistrēta palīdzības saņemšanai, palīdzības 
reģistrā Aģentūra iekļauj šādas ziņas:

 16.1. reģistrētās personas vārds un uzvārds;
 16.2. iesnieguma reģistrēšanas datums;
 16.3. personas kārtas numurs reģistrā;
 16.4. lēmuma numurs un datums;
 16.5. ģimenes locekļu skaits;
 16.6. dzīvojamās telpas piedāvāšanas datums;
 16.7. īres līguma noslēgšanas datums vai atteikuma īrēt dokumenta 

reģistrācijas dokuments.
 17. Personas, kura reģistrēta pašvaldības palīdzības saņemšanai, pienā

kums ir:
 17.1. Ja spēku zaudējis kāds no šo noteikumu 14.punktā uzskaitīta

jiem dokumentiem, kas apliecināja personas tiesības saņemt 
palīdzību, tad palīdzības reģistrā iekļautajai personai ir pienā
kums 1 (viena) mēneša laikā iesniegt Aģentūrā spēkā esoša 
dokumenta kopiju.

 17.2. Divu nedēļu laikā rakstveidā paziņot pašvaldībai, ja ir zuduši 
apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas iekļaušanai paš
valdības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā saņemšanai.

VII. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība
 18. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu vispirms 

piedāvā īrēt personai, kurai palīdzība dzīvojamās telpas izīrēšanā 
sniedzama neatliekami, ja tāda ir. Ja šādu personu nav vai tās visas 
rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt 
personām, kuras reģistrētas palīdzības sniegšanas reģistrā to perso
nu grupā, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām. Ja 
šādas personas nav reģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt 
attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt personām, kuras reģistrētas 

palīdzības sniegšanas reģistrā to personu grupā, kuras ar dzīvojamo 
telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā.

 19. Rakstveida piedāvājumā personai īrēt dzīvojamo telpu Aģentūra norā
da piedāvātās dzīvojamās telpas adresi, platību, istabu skaitu, stāvu, 
kurā telpa atrodas, labiekārtojuma līmeni, īres maksas apmēru, īres 
līguma termiņu, dienu, kad persona var iepazīties ar šo telpu. 

 20. Atbildi uz dzīvojamās telpas īres piedāvājumu personai jāsniedz ne vēlāk 
kā nedēļas laikā no paziņojumā norādītās dienas, kurā personai bija ie
spēja iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu. (ar grozījumiem, kas izda
rīti ar 29.01.2014. Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7)

 21. Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu pieņem Aģentūra.
 22. Reģistrācijas grupu ietvaros personām, kuras ar dzīvojamo telpu no

drošināmas pirmām kārtām, dzīvojamo telpu piedāvā īrēt šādā secībā: 
 22.1. 10.4 punktā norādītajām personām reģistrācijas rindas secībā;
 22.2. 10.1.1. un 10.1.2. punktā norādītajām personām reģistrācijas 

rindas secībā;
 22.3. 10.3. punktā norādītām personām reģistrācijas rindas secībā.
Ja punkta pirmajā daļā norādīto personu nav vai tās visas rakstveidā 

atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, tad dzīvojamo telpu piedāvā īrēt 
reģistrācijas rindas secībā. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2014. 
Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7)
 23. Reģistrācijas grupu ietvaros personām, kuras ar dzīvojamo telpu no

drošināmas vispārējā kārtībā, dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrāci
jas kārtībā.

 24. Mēneša laikā pēc lēmuma par palīdzības sniegšanu stāšanās spē
kā, personai ir jānoslēdz īres līgums ar pašvaldības SIA “Norma K”, 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī. (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2014. 
Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7

 25. Ja persona atteikusies no trim dažādiem dzīvošanai derīgiem dzīvoja
mo telpu īres piedāvājumiem, vai arī nav sniegusi Aģentūrai atbildi uz 
saņemtajiem piedāvājumiem šajos saistošajos noteikumos noteiktajā 
termiņā, šī persona attiecīgā veida palīdzības reģistrā pārreģistrējama 
ar pēdējo kārtas numuru.

VIII. Gadījumi, kuros pašvaldība atsaka atzīt personu par tiesīgu īrēt 
dzīvojamo telpu
 26. Aģentūra pieņem lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto palīdzību, ja pirms pa
līdzības lūgšanas persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi savus 
dzīvokļa apstākļus piecus gadus pēc tam, kad:

 26.1. personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums tiek izbeigts sa
karā ar dzīvojamās telpas vai mājas bojāšanu vai citādu dzīvo
jamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpšanu;

 26.2. personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums tiek izbeigts saska ņā 
ar īres maksas un maksas par pamatpakalpojumiem parā du, lai 
gan personai bija iespējas neuzkrāt parādu, jo īres lī guma darbības 
laikā ģimenei nebija noteikts trūcīgas ģimenes statuss;

 26.3. perona nelikumīgi iemitina savā dzīvojamā telpā citas perso
nas, tādejādi samazinot dzīvojamās telpas platību līdz tādai 
platībai, kas ir mazāka par 6 m2 uz vienu cilvēku.

 27. Personai netiek piešķirta palīdzība, ja personas īpašumā ir dzīvošanai 
derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa, kā arī ja persona pirms 
palīdzības lūgšanas ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi savas dzīves 
vietas apstākļus.

IX.Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
 28. Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Mālpils novada domē.
 29. Mālpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā.
X. Noslēguma jautājumi
 30. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas 

pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.
 31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Mālpils 

pagasta padomes 31.05.2006. saistošie noteikumi Nr.8 “Par Mālpils 
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
A. Lielmežs

NOVADA DOMES LĒMUMI

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo notei
kumu projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Saistošie noteikumi nepieciešami per
sonām, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību 
dzī vokļu jautājumu risināšanā, noteikšanai un 
palīdzības saņemšanas kārtības precizēšanai.
1.2. Šobrīd kārtību, kādā ir sniedzama palīdzī ba 
dzīvokļu jautājumos regulē likums “Par palī
dzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

2. Īss Saistošo no
teikumu projekta 
satura izklāsts

Papildus likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautā
jumu risināšanā” noteiktajam, saistošie no
teikumi nosaka personu kategorijas, kurām 
pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā, nosaka personu reģis
trācijas kārtību palīdzības saņemšanai, dzīvo
jamo telpu apmaiņas kārtību un gadījumus, 
kuros pašvaldība ir tiesīga atteikt personai palī
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Turpinājums no 11. lpp.

Paskaidrojuma raksts Mālpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 38
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Mālpils novada pašvaldībā”
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Izskatīja 22 jautājumus:
1. Par adreses piešķiršanu.
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
4. Par novada domes 18.12.2013. lēmuma Nr.19/3 pirmā punkta atcelša

nu.
5. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
6. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
9. Par iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
10. Par kārtības, kādā veicama preču un pakalpojumu iegāde Mālpils no

vada pašvaldības iestādēm, apstiprināšanu.
11. Par kārtības, kādā tiek piešķirtas Mālpils novada pirmsskolas izglītības 

iestādes “Māllēpīte” pedagogu darba kvalitātes piemaksas un prēmi
jas, saskaņošanu.

12. Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 
Mālpils novadā” apstiprināšanu.

13. Par autoceļu un ielu uzturēšanas finansēšanai paredzētās mērķdotāci
jas vidējā termiņa izlietošanas programmas 3 gadiem apstiprināšanu.

14. Par pakalpojumu tāmes saskaņošanu ielu un ceļu uzturēšanai.
15. Par pašvaldības dzīvojamā fonda izmantošanu.
16. Par mēnešalgas noteikšanu pašvaldības SIA “Norma K” valdes lo

ceklim.
17. Par programmas “Mēs savam novadam” projektu konkursa nolikuma 

un pieteikuma veidlapas apstiprināšanu.
18. Par izmaiņām objektu apsekošanas komisijas sastāvā.
19. Par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai.
20. Par atļauju Raitim Ašakam savienot amatus.
21. Par neizīrēta pašvaldības dzīvokļa Nr.4 Nākotnes ielā 13, Mālpilī, Mālpils 

novadā, izsoles nolikuma apstiprināšanu.
22. Par Mālpils novada domes 2014.gada 29.janvāra sēdes lēmuma Nr. 2/22 

“Par maksas pakalpojumiem Mālpils novada kapsētās” papildināšanu.

Noteikt pašvaldības īres dzīvokļu īres maksu 0.41 EUR/m2.
Noteikt pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda īres maksas:
– pašvaldības sociālās mājas “Smiltnieki” sociālajiem dzīvokļiem  – 

0.20 EUR/m2.

– pašvaldības sociālās mājas “Saulieši S” sociālajiem dzīvokļiem  – 
0.10 EUR/m2.

– pašvaldības sociālajam dzīvoklim “Doktorāts 5” – 0.10 EUR/m2.
– Noteikt maksu par ūdeni, kanalizāciju un elektrību koplietošanas telpām – 

proporcionāli faktiskajām izmaksām, aprēķinu veicot reizi ceturksnī.
 Pašvaldības dotācija PSIA “Norma K” par sociālā dzīvojamā fonda 

apsaimniekošanu tiek noteikta pēc faktiski izdarītā reizi mēnesī. Uzdot 
izpildinstitūcijai izstrādāt kārtību šī lēmuma izpildei. Lēmums stājas 
spēkā no 2014. gada 1. marta.

•	 Atļaut	 sabiedrībai	 ar	 ierobežotu	 atbildību	 “LHT	 Group”,	 reģ.	
Nr. 43603057149, juridiskā adrese Akmeņu iela 34, Jelgava, piektdienās 
un sest dienās no plkst 10.00 līdz 18.30 veikt ielu tirdzniecību ar gaļas 
produkciju no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā pa kustības maršrutu Mālpils – Upmalas  – 
Sidgunda – Vite – Mālpils. Atļaujas derīguma termiņš – 2014.gada 
30.aprīlis.

•	 Atļaut	sabiedrībai	ar	ierobežotu	atbildību	“Grīns”,	reģ.	Nr.	44103089508,	
juridiskā adrese J. Vītola iela 2a25, Valmiera, piektdienās no plkst 
10.00 līdz 14.00 veikt ielu tirdzniecību ar žāvētas gaļas produkciju no 
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā pa kustības maršrutu Mālpils – Upmalas – Sidgunda – Vite – 
Mālpils. Atļaujas derīguma termiņš – 2014.gada 30.aprīlis.

•	 Papildināt	 2014.gada	 29.janvāra	 sēdes	 lēmuma	Nr.	 2/22	 pielikumu	ar	
sekojošu maksas pakalpojumu izcenojumu:

Pakalpojumu veids

Cenas EUR
Ja mirušais ir 

Mālpils novada 
deklarētais 
iedzīvotājs

Ja mirušais nav 
Mālpils novada 

deklarētais 
iedzīvotājs

Kapličas izmantošana
1 diennakts (bez saldētavas)
1 diennakts (ar saldētavu)

4.00
9.00

9.00
11.00

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

sadaļā Novada domes dokumenti 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

MĀLPILs NOVaDa DOMEs 26.02.2014. sĒDE Nr.4

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS 
2014. gada APRĪĻA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 23. aprīlī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 23. aprīlī, pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 23. aprīlī, pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 30. aprīlī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 28. aprīlī, pl. 17.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

3. Saistošo notei
kumu projekta 
plānotā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Plānots, ka papildu naudas līdzekļi atbilstoši 
iesniegtajiem saistošajiem noteikumiem nebūs 
nepieciešami. Lai nodrošinātu saistošo notei
kumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas 
institūcijas, papildināt esošo institūciju kom
petenci.

4. Saistošo notei
kumu projekta 
iespējamā ietekme 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms

5. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Personām saskaņā ar saistošajiem notei
kumiem jāiesniedz iesniegums Mālpils novada 
pašvaldības aģentūrā “Mālpils sociālais die
nests”.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu

6.1. Konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas.
6.2. Saistošie noteikumi tiks publicēti vietējā 
laikrakstā “Mālpils Vēstis” un mājas lapā inter
netā www.malpils.lv.
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Pavasarīgi jaukā un saulainā 8. marta dienā notika invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrības “Notici sev!” Prezentācijas diena “Mēs varam”.

Mālpils kultūras centra apaļajā zālē valdīja dzīva rosība – pulcējās 
cilvēki pacilātā noskaņojumā, tika klāti galdi ar cienastiem, dāvinātas 
puķes un pūpoli. Tālāk sekoja uzrunas un apsveikumi.

Ar savu klātbūtni mūs pagodināja L. Amerikas kundze – sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja, un, 
aplūkojot izstādītos darbus, savā uzrunā ar patiesu apbrīnu izteica 
uzslavu par mūsu radošajām spējām.

Ar interesi klausījāmies valdes locekļu Lūcijas un Ingrīdas atska
tu pagātnē, kad iesākumā biedrībā bija tikai 8 biedri. Lielajā ekrānā 
aplūkojām fotogrāfijas daudzu gadu garumā no dažādiem projek
tiem, pasākumiem un ekskursijām. Prieks, ka esam “izauguši” 
ne tikai skaitliski, bet pilnveidojuši sevi ar jaunām zināšanām un 
guvuši bagātīgu pieredzi dažādās jomās.

Pasākumu kuplināja dzīvā mūzika Daiņa Lazdiņa izpildījumā. 
Iepriecināja Daiņa muzikālais sveiciens Sieviešu dienā.

Patīkamu pārsteigumu sagādāja līnījdejotājas ar skaistajām 
dejām modernās mūzikas pavadījumā. Arī mums, skatītājiem, bija 
iespēja iemācīties deju soļus un pēc tam parādīt savu dejotprasmi 
kopējā draugu dejā. Patiešām bija jautri un interesanti! Sidgundas 
sieviešu ansamblis priecēja ar skanīgām dziesmām.

Lūcija bija izdomājusi rīmes pēc melodijas “Kur tu teci, gailīti, 
mans”,ko kopā dziedājām un ieteica turpināt dungot mājās:

Tici, tici, tici, tici, notici,
Dedzi, dedzi, dedzi, dedzi, iededzi –
Saviem spēkiem notici,
Sirdī gaismu iededzi...
Arī Jūlijas pašsacerētie dzejoļi sildīja sirdi.

Tomēr, pats galvenais, šajā pasākumā bija visdažādākie dari
nājumi, kuri pārsteidza ar savu daudzveidību. Varējām aplūkot gan 
tamborējumus, adījumus, smalkas mežģīnes, prievītes, apglezno
tas zīda šalles, žābo, gan origami darbus, ķeramikas traukus, sve
ces, veidojumus no dabas materiāliem, tautas tērpus, rotas lietas, 
grāmatzīmes, gleznas un fotogrāfijas.

Tādi nu mēs esam: radoši, varoši, ar bagātīgām idejām, dedzīgu 
vēlēšanos darboties, attīstot Dieva dotos talantus. Svarīgi ir vis
pirms noticēt pašiem sev, lai būtu prieks un gandarījums par 
paveikto un pierādīt arī citiem, ka patiešām Mēs varam.

Nobeigumā gribu novēlēt biedrībai ilgu darbības mūžu, ieceru 
realizēšanu, atvērtu sirdi doties pretī pavasarim, piepildīt savus 
sapņus ar manis pašas sacerētām dzejas rindām:

Kaut sniegiem klāti lauki, meži
Un miglā tīti uzaust rīti,
Bet sirdī gaiši sapņi mostas –
Tā pavasara elpu jūt.
Lai pavasaris Jūsu dzīvē
Ar zelta saules stariem zied,
Lai izgaist skumjas,
Prieks lai dzirkstī –
Vējš pavasara dziesmu dzied!

Biedrības biedru vārdā Aina Koļče

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

Prezentācijas diena “Mēs varam...”

PROJEKTI

19.–23.februārī Mālpils novada vidusskolas struktūrvienībā 
Sidgundas pamatskola viesojās Portugāles un Vācijas partnerskolu 
pārstāvju grupas Comenius programmas projekta “Leģendas mūs 
vieno” ietvaros.

Diemžēl neizdevās “sagādāt” viesu tik gaidīto sniegu, taču visi 
pārējie pasākumi notika, kā plānots: tikšanās skolā, prezentācijas, 
rado šās darbnīcas. Mācījām viesiem latviešu tautas deju soļus un 
darbu ar dabas materiāliem. Mazliet agrāk atbraukusī Portugāles 
grupa varēja pastrādāt arī keramikas darbnīcā, un bezsniega ziemā 
tapušie sniegavīri drīz dosies ceļā uz saulaino Portugāli, kur šobrīd 
esot +27 grādi!

Mālpils sporta kompleksā notika sporta pēcpusdiena, un 
Mālpils muižā – kultūru vakars, kad gan viesiem, gan mājiniekiem 
bija iespēja iepazīt partnervalstu tradicionālo kultūru.

Iepazīstinājām viesus arī ar Siguldu un Rīgu, Latvijas Dabas muze
jā kopīgi apmeklējām latviešu tradicionālo masku izstādi, kur Andra 
Kapusta vadībā pat varējām izveidot masku tērpus. Lāču maizes 

ceptuves apmeklējums un maizes cepšana pašu rokām bija skaists 
un garšīgs noslēgums šīm nedaudzajām kopā pavadītajām dienām.

Projekta izvērtēšanas sanāksmē mūsu skolēni atbildēja uz 
vairākiem jautājumiem par paveikto un iegūto. Lūk, dažas atbildes 
uz jautājumu “Ko tu iemācījies, secināji, uzzināji projekta gaitā?”

– Viņi ir ļoti jauki un saprotoši cilvēki, ar viņiem varēja justies labi. 
– Iemācījos labāk sarunāties, uzzināju nianses, kādas jāievēro, 

lai pašiem būtu labi un viesiem.
–  Iemācījos jaunus vārdus, iepazinos ar jauniem cilvēkiem. 

Secināju, ka varu būt priecīga, piedaloties šādā projektā.
– Vairāk iemācījos komunicēt ar ārzemju viesiem. Uzzināju, ka 

vācieši ir ļoti jauki cilvēki. Secināju, ka ir jauki, ka tiek veidoti šādi 
projekti. Mums ir iespēja iepazīt citu valstu kultūras un cilvēkus.

Comenius Leģendu projekts turpinās



Mālpils Vēstis  MARTS  2014   15

2014.gada 4.februārī Mālpils novada pašvaldība noslēdza 
sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas pašvaldību savie
nība” (LPS) par dalību pilotprojektā “Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” (līguma 
Nr. 4.324/NFI/INP004), ko finansē Norvēģijas finanšu instru
ments un, kurā piedalās deviņas Latvijas pilotpašvaldības, kas 
pārstāv visus pašvaldību veidus (republikas pilsētas, lielie un mazie 
novadi) un dažādus Latvijas reģionus: Amatas novads, Gulbenes 
novads, Jaunpils novads, Mālpils novads, Preiļu novads, Skrundas 
novads, Valmieras pilsēta, Ventspils novads un Ventspils pilsēta. 
Kopumā projektā plānots iesaistīt 63 Latvijas pašvaldības.

Projekta īstenošana norit divu gadu garumā (no 2013.gada 
10.decembra līdz 2016.gada 30.aprīlim). Projekta galvenie part
neri ir Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija 
(Kommunesektorens organisasjon – KS) un Valsts Reģionālās 
attīstības aģentūra (VRAA).

Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti 
un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, iz
veidojot ilgtspējīgu “mācīties salīdzinot” (no angļu valodas bench
learning) sistēmu. Lai nostiprinātu pašvaldību veiksmīgu pārval dību, 
“mācīties salīdzinot” sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī paš valdību 
stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties paš valdību 
mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.

Projekta gaitā notiks “mācīties salīdzinot” sistēmas modeļa iz
veide pašvaldību veiktspējas analīzei, novērtēšanai un uzlabošanai, 
iekļaujot Polijas un Norvēģijas pieredzi, tiks veidots un nostiprināts 
vietējo pašvaldību sadarbības tīkls, tāpat notiks pašvaldības 
deputātu un darbinieku apmācības. Mācības tiks rīkotas tādās sfērās 
kā pašvaldību stratēģiskā vadīšana, par klientu apmierinātības ap
tauju veikšanu sniegto pakalpojumu novērtēšanai, kā arī pašvaldību 
mārketinga stratēģiju izstrādes procedūra un stratēģiju vadība. 
Projekta ietvaros tiks veikti arī pētījumi šādās jomās – rezultatīvo 
rādītāju izmantošana panākumu vai neveiksmju mērīšanai paš
valdību stratēģiskajā vadīšanā; iespējas apvienot vidējā termiņa 

budžeta plānošanu un izpildi ar vidējā termiņa 
attīstības programmēšanu un izpildi pašval
dību stratēģiskajā vadīšanā; pašvaldību 
mērķu mērīšana sociālās drošības jomā, sa
biedrisko pakalpojumu jomā un izglītības un 
kultūras jomā. Savukārt pašvaldību mērķu salīdzināšana notiks trīs 
sektoros – iedzīvotāju, apmeklētāju un uzņēmēju sektorā. 

Lai Latvijā izveidotu “mācīties salīdzinot” izpētes modeli, vispirms 
ir nepieciešams izpētīt, kā šī sistēma darbojas Polijā, kā tika vākti 
un apkopoti dati, izdarīti secinājumi un pielietoti darbībā, piemēram, 
sastādot pašvaldības attīstības stratēģiju. Laikā no 24.februāra 
līdz 27.februārim deviņu pašvaldību pārstāvji (deputāti), VRAA 
un LPS pārstāvji devās izpētes braucienā uz Poliju, kur, tiekoties 
ar vietējo pašvaldību un to asociāciju pārstāvjiem, guva ieskatu 
poļu pieredzē sistēmas datu izmantošanā, lai uzlabotu to darba 
efektivitāti dažādās jomās. Mālpils novada pašvaldību pārstāvēja 
domes Tautsaimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs 
Valts Mihelsons. Latvijas pārstāvji apmeklēja Poznaņu (tikšanās ar 
Polijas pilsētu asociāciju un ar Polijas lauku pašvaldību asociāciju), 
Kutno (tikšanās pilsētas pašvaldībā), Varšavu (tikšanās ar Polijas 
infrastruktūras un attīstības ministrijas pārstāvjiem, Nacionālā 
statistikas biroja apmeklējums) un Sohačevu (tikšanās pilsētas 
pašvaldībā). Līdzīgs izpētes brauciens tiks organizēts arī uz Norvēģiju 
aprīļa mēneša sākumā.

Projektu “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veikt
spējas uzlabošana” finansē Norvēģijas finanšu instrumenta 
2009.–2014.gada perioda programma “Kapacitātes stiprināšana 
un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts 
institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”.

Rakstā izmantoti materiāli no LPS interneta mājaslapas 
www.lps.lv, kā arī no LPS infolapas “LOGS” (Nr. 8/2014).

Projekta “Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

Mālpils novada pašvaldības eksperte Ieva Pauloviča

– Iemācījos daudz drošāk un labāk runāt angliski. Ārzemnieki 
bija jauki cilvēki, ar kuriem bija jautri. Viņiem Latvija ļoti patika.

–  Iemācījos to, ka vajag ar viesiem komunicēt un mācīties 
sazināties ar ārzemniekiem, lai nākotnē to var pielietot.

–  Secināju, ka vācieši un portugāļi ir ļoti pieklājīgi un jautri 
cilvēki. Nedaudz nostiprināju savas angļu valodas zināšanas un 
uzzināju par portugāļu un vāciešu kultūru un tradīcijām.

– Projekta laikā uzzināju un sapratu, ka šie cilvēki ir ar atšķirīgām 
tradīcijām, ar savādāku izturēšanos pret lietām. Secināju, ka sevi 
jācenšas parādīt no labākās puses, viņi pēc tevis spriedīs par 
visiem latviešiem!

–  Noteikti uzlaboju savas angļu valodas zināšanas, uzzināju 
daudz ko jaunu par Portugāli un tās kultūru.

– Es iemācījos dažus vārdus no viesu dzimtajām valodām, lietas, 
kas ir vai nav viņu valstī, un secināju, ka šī projekta pasākumu gaitā 
labāk runāju angļu valodā.

Viesi nu jau atgriezušies mājās, bet aprīļa un maija beigās 
uz Vāciju un Portugāli dosies sidgundieši, lai piedalītos projekta 
noslēguma pasākumos.

Projekta dienu laikā kārtējo reizi varējām pārliecināties 
par mūsu novada cilvēku atsaucību  – vairāki pasākumi notika 
ārpus skolas, bet neviens mums neatteica palīdzību, un šodien 
sakām lielu paldies Elitai Miezei un Anitai Brencei par kera
mikas nodarbības vadīšanu, novada vidusskolas sporta skolo
tājai Dagnijai Vībānei un vecāko klašu skolēniem par sporta 
pēcpusdienas organizēšanu un Mālpils muižas darbiniekiem par 
nu jau regulāro jauko sadarbību dažādos pasākumos.

Līvija Mukāne, projekta vadītāja

PROJEKTI

Aicinām interesentus pieteikt savas projektu idejas, kas nestu 
sabiedrisku labumu – apkārtējās vides sakopšana, ģimeņu un 
bērnu atpūtas vietu izveidošana, daudzdzīvokļu māju pagalmu 
sakopšana, veselīga dzīvesveida veicināšana, vienreizēju sa
biedrisku 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. Ļoti ceram, ka šogad dalībnieku būs vairāk un ka viņiem 
piepulcēsies arī iedzīvotāji no Sidgundas, Upmalām un Vites.

Mālpils novada dome izsludina 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 30.aprīlim.

Plašāka informācija par projektu konkursa nolikumu un pietei
kuma veidlapa pieejama pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. 
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar domes projektu koor
dinatori Ievu Pauloviču (tālr. 67970893, epasta adrese: ieva.pau
lovica@malpils.lv).

Sakopsim visi kopā savu novadu!
Mālpils novada domes projektu koordinatore  

Ieva Pauloviča

Ir izsludināts Mālpils novada domes projektu konkurss iedzīvotājiem

Mālpils novada pašvaldība piedalās jaunā starptautiskā projektā
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5.martā Mālpils kultūras centrā notika 
Pierīgas novadu Mūsdienu deju kon kurss – 
festivāls. Konkursā savu dejotprasmi 
demonstrēja 24 mūsdienu deju kolektīvi, 
bet festivāla ietvaros uzstājās 2  kolektīvi. 
Horeorgāfi un dejotāji no Babītes, Māl
pils, Mārupes, Saulkrastiem, Sējas un 
Vangažiem bija sagatavojuši 29 krāšņus 
priekšnesumus.

Katrs priekšnesums tika vērtēts pēc 
25 punktu skalas: 10 punkti par dejas 
kompozīciju – horeogrāfiskās idejas oriģi
nali tāte, dejas ideja, stila izjūta, horeo
grāfiskās leksikas atbilstība muzikāla jam 
materiālam, tēls, zīmējumu maiņa, telpas 
izmantošana, kustību efekts, lakonisms 
un pārsteiguma efekts; 10 punkti par de
jas tehnisko izpildījumu  – horeogrāfiskā 
teksta precizitāte, telpas izmantošana, 
muzikalitāte, dejas tēls, kolektīva kopie
spaids (emocionalitāte, kolektīva kop izjūta, 
atraktivitāte, pievilcīgums) un māksli
nieciskais sniegums ko
pu mā; 5 punkti par vizuālo 
efektu  – tērpi, frizūra, 
“make up”, uznāciens, no
bei gums un kontakts ar 
publiku, kustību ētiskums 
un atbilstība vecuma gru
pai, fono grammas kvalitāte, 
t.sk., repertuāra atbilstība 
vecuma īpatnībām, ētikas 
nor mām un ANO Konvencijai 
par bērna tiesībām.

Žūrijas komisijas sastāvā 
šogad darbojās Gunta Bāliņa 
(Latvijas Nacionālās ope
ras pedagoģe – horeo grāfe, 
Latvijas Kultūras akadēmijas 
asociētā profe sore), Ināra 
Cakule (horeogrāfe, deju 
gru pas “Aliens” vadītāja) un 
Oļģerts Lejnieks (Pierīgas 
nova du Izglītības, kultū
ras un sporta pārvaldes 

priekšnieks). Žūrijas uzdevums bija novērtēt 
mūsdienu deju kolektīvu un horeogrāfu 
veikumu, kā arī atlasīt interesantākās un 
oriģinālākās horeogrāfijas, kas 11. aprīlī 
Madonas kultūras namā pārstāvēs Pierīgas 
novadus. Uz II kārtu Vidzemes novadā tika 
izvirzīti 16 kolektīvi: Babītes vidusskolas 
deju grupa “Zvaigžņu aka” (vadītāja Agnese 
Bordjukova), divas Mārupes vidusskolas 
deju grupas (vadītāja Sandra Kuļikovska), 
divas Saulkrastu kultūras un sporta cen
tra deju grupas “Fractus” (vadītāja Sandra 
OzolaOzoliņa), Saulkrastu kultūras un 
sporta centra deju grupa “Šokolādīte” 
(vadītāja Ivetta Tamane), divas Saulkrastu 
deju grupas “Desperado” (vadītāja Inga 
Burkova), četras Vangažu neatkarīgās deju 
grupas “Ciprese” (vadītāja Ilona Petrovska), 
trīs Vangažu vidusskolas deju grupas 
“Kolibri” (vadītāja Tatjana Everse) un Mālpils 
vidusskolas deju grupa “Nakcītis” (vadītāja 
Ivetta Tamane).

Kopumā žūrija bija iepriecināta 
ar dejotāju sniegumu un horeogrāfu 
radošajiem meklējumiem. Tas, ka 
horeogrāfi centušies savos priekš
nesumos ielikt dziļāku domu vai 
stāstu, nenoliedzami padara tos 
skatītājiem interesantākus. Šie cen
tieni atspoguļojās arī žūrijas vēr
tējumos – visi konkursa dalībnieki 
ieguva kādu no trim pakāpēm. 
Ivettas deju studijas pirmsskolas 
deju grupa “Nakcītis” var lepoties ar 
iegūto III pakāpi, Mālpils vidusskolas 
deju grupa “Nakcītis” un “Nakc” – 
ar II pakāpi. Uz otro kārtu izvirzītie 
kolektīvi ņems vērā žūrijas ieteiku
mus, pilnveidos savu meistarību, 
uzlabos horeogrāfiju un pēc mēneša 
godam pārstāvēs Pierīgas novadus 
Vidzemes konkursā.

Turēsim īkšķus!
Ivetta Tamane

AKTUĀLI

Pierīgas novadu Mūsdienu deju konkurss

Vai mēs gribam, lai mūsu bērnus skolās, bērnudārzos, bērnu 
un jauniešu kolektīvos, pulciņos un biedrībās apmāca homo
seksuālismā – kā meitām kļūt par lesbietēm, kā dēliem kļūt par 
gejiem, lai tiek legalizētas viendzimuma laulības, kā rezultātā vairs 
nebūs termins “mamma” un “tētis”, bet vecāks Nr.1 un vecāks 
Nr.2? Vai mēs vēlamies, ka jebkāda veida protestēšana pret bērna 
izvirtības izglītošanu būtu noteikta kā likuma pārkāpums, par kuru 
sodīs vecākus ar reālu sodu. Masu informācijas līdzekļos atrodami 
ļoti daudz piemēru, kā tas tagad notiek Skandināvijā, kā arī Vācijā 
un virknē citu Eiropas valstu.

Mīļie vecāki, nebūsim vienaldzīgi pret savu un Latvijas bērnu 
likteni! Organizācija “Sargāsim mūsu bērnus” aicina visus, kas 
sasnieguši 18 gadu vecumu, nobalsot par grozījumiem Bērnu 
tiesību aizsardzības likumā referenduma ierosināšanai! Nežēlojiet 
2,85  EUR un draugu, paziņu, kaimiņu un radinieku grupiņās 
dodieties pie sev tuvākā notāra. Vietās, kur notāra nav, parak
stus iespējams apliecināt bāriņtiesā. TIE, KURI DEKLARĒJUŠIES 

MĀLPILS NOVADĀ, TO VAR IZDARĪT MĀLPILS NOVADA BĀRIŅTIESĀ 
PIE BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS ANNAS VIŠĶERES – Mālpils 
novada domē, Nākotnes ielā 1, 302.kab., pirmdienās un ceturt
dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.30. 
Parakstīties var, līdzi ņemot pasi un 2,85 eiro. Ierodoties jāpa ziņo: 
gribu parakstīties par Grozījumu veikšanu bērnu tiesību aizsar
dzības likumā, vājprāta nepieļaušanai, lai homoseksuālisma pro
pagandu bērniem netiktu uztiepta.

Ja mēs neiesim parakstīties, bet tā vietā, pie zilajiem ekrāniem 
sēdēdami, burkšķēsim par valdošo netaisnību utt., tad šoreiz tā būs 
mūsu pašu vaina, jo Centrālā vēlēšanu komisija ir nodevusi šo lietu 
tautas rokās un mēs nevarēsim vainot valdību, ja paši sava slin
kuma dēļ vai gaidīdami, ka gan jau kaimiņš parakstīsies, nogulēsim 
un nepasargāsim savus bērnus no obligātās viendzimuma personu 
seksuālo attiecību ievadinstruktāžas apgūšanas jau bērnudārzā.

Mālpils luterāņu draudze

Vai tās ir mūsu vērtības?
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No 2. marta Mālpils kultūras cent ra  
izstāžu zālē ir skatāma scenogrāfa un 
gleznotāja Arta Butes darbu izstāde 
“Dialogs vienatnē”. Izstāde, kurā redzamie 
darbi ir tapuši pēdējos gados. Daži no tiem 
tikko kā atgriezušies no Sanktpēterburgas, 
citiem ota pēdējo reizi pieskārusies 
pavisam nesen. Tā kā Artis daudz strādājis 
arī pie scenogrāfiju veidošanas vairākiem 
teātriem, glezniecība ir tāds kā prieka 
darbs sevis labāki saprašanai. 

Artis Bute: ”Par sevi... 1977. gadā pa
beidzu JRRMV (Jaņa Rozentāla Rīgas 
Mākslas vidusskola), un tajā pašā gadā 
veiksmīgi noliku iestājeksāmenus VMA 
(Valsts Mākslas akadēmijā), scenogrāfijas 
nodaļā, tai laikā maz ko saprazdams, 
kas tā tāda SCENOGRĀFIJA vispār ir... jo, 
augstskolā vajadzēja tikt par katru cenu, 
jo aiz muguras jau stāvēja iespējamais die
nests Padomju armijā, no kura visi puiši 
mēģināja tikt vaļā par jebkuru cenu (mana 
gadugājuma vienaudži to var apstiprināt), 
protams, zināju, ka scenogrāfija ir teātra 
neatņemama sastāvdaļa... VMA paveicās 
ar pedagogiem  – Andri Freibergu un 
Gunāru Zemgalu, kuri ar laiku ieveda 
teātra pasaulē ar mākslinieka acīm, un 
iemācīja domāt telpiski, analītiski, radoši... 
tas atvēra acis un lika uz daudzām lietām, 
kas saistītas ar teātri, raudzīties savādāk.. 
līdz pat brīdim, kad pēc 3.kursa saņēmu 
piedāvājumu no VLT (Valsts Liepājas 
teātra) Oļģerta Krodera personā veidot 
scenogrāfiju Zelmas Lāgerlēvas Gesta 
Berlings iestudējumam... prieks, kur bija 
radies, drīz pārvērtās par šaubu un baiļu 
vienojošu veselumu, jo tas jau bija pārāk 
nopietni, kur nu vēl tas, ka akadēmijā jau 
nebiju saskāries ar teātra materiālo pusi, 
ar to, no kā izrāde praktiski (materiāli, 
faktūras, gaismas utt.) top, nerunājot 
nemaz par tādu lietu kā KOSTĪMI – tā bija 
ķīniešu ābece, lai neteiktu vairāk... Redzot 
to un sajūtot, palīgā nāca MAMMA – Skaidra 

Deksne (kostīmu māksliniece Rīgas 
kinostudijā), un tādā tandēmā tad arī 
tika radīts pirmais mans darbs teātrī... 
Izrādes pieņemšanā, saņēmis iznīcinošu 
kritiku no Gunāra Treimaņa, sapratu, ka 
tās ir karjeras beigas, nosvinēju savus 
pārdzīvojumus un bēdas kopā ar skatuves 
puišiem, BET... mani bija pamanījis režisors 
Nauris Klētnieks, un sākās viss no gala, 
un tad jau Juris Stobovs ar Smaragda 
pilsētas burvi, utt... līdz beidzot pienāca 
mana otrā tikšanās ar Oļģertu Kroderu, 
kas bija visnotaļ liktenīga tai ziņā, ka nu 
varēju atdot viņam to uzticības parādu, ko 
saņēmu pirmajā reizē... mēs uztaisījām 
divas, manā izpratnē, labākās izrādes, ko 
atzina arī pats MEISTARS – Čehova KAIJU 
un Jaunsudrabiņa AIJU... Bija jau pagājis 
laiks un es kaut ko jau biju arī iemācījies, 
taisot citas izrādes ar citiem režisoriem... 
var tiešām teikt un piekrist tam, kas no
tiek, ja tu dzīvē satiec pareizo cilvēku, kas 
nospēlē tavā izaugsmē nozīmīgu lomu. 
Man paveicās ar Kroderu, jo laiks, pavadīts 
teātrī, ietekmēja manu glezniecību... vai tas 
ir teatrāls uzstādījums, vai dekorativitāte, 
doma, ka katra lieta, kas ir uzgleznota nav 
tikai tāpat vien, katra lieta ir pārdomāta un 
izsvērta, līdzīgi kā teicis Čehovs – ja izrādē 
uz skatuves stāv bise, tad lugas gaitā tai ir 
jāizšauj... var teikt, ka 90.gadu sākumā ma
nas attiecības ar teātri pagāja otrā plānā, 
priekšplānā izvirzot GLEZNIECĪBU... un 
atkal nejaušība, kas noveda pie izstādes 
Rietumberlīnē 1989.gadā Špandavā, vienā 
no Berlīnes rajoniem – visnotaļ veiksmīga, 
kaut vai no tā skatupunkta, ka Latvijā bija 
ļoti grūti izstādīties un sevi parādīt, nebi
ja jau arī galeriju mūsdienu izpratnē, un 
nerunājot arī par komerciālo pusi, patei
coties tai, varēju justies būt gana neatkarīgs 
un brīvs... domājams, ka nozīmīgu lomu šeit 
nospēlēja Baltijas faktors – neatkarības 
centieni, un tiem pievērstā Rietumu pas
aules uzmanība.. varu būt tikai pateicīgs 

par to, ka esmu piedzimis tieši šai laikā un 
nevis agrāk, jo stagnācijas laikos padomju 
impērijā bija iespējams iegūt labu izglītību 
profesionālajā jomā, izkopt profesionālās 
iemaņas, kuras, mainoties politekono
miskai situācijai, ļāva viegli iekļauties 
jau najā dzīvē... varbūt no malas tas tagad 
izklausās dīvaini, bet laiks visu saliek pa 
plauktiņiem – jo vairāk esi sevī investējis, 
jo vairāk viss ar uzviju nāk atpakaļ... 
Šobrīd esmu brīvmākslinieks un pats at
bildu uz sevis uzdotajiem jautājumiem, 
veidoju savās gleznās savus TEATRALOS 
UZSTĀDIJUMUS, pats esmu režisors savām 
gleznām – izrādēm, pats mēģinu izprast šo 
pasauli, kurā esmu ielikts uz šo laiku, un 
cenšos saglabāt tās vērtības, kuras uzs
katu par nozīmīgām – aizgājušais spožais 
mākslas periods, kura atstātais mantojums 
ir vērojams jo krāšņāk Rīgas arhitektūrā – 
JŪGENDSTILS...”

Mālpils kultūras centra izstāžu zālē 
Arta Butes akrila darbu izstāde “Dialogs 
vienatnē” būs apskatāma vēl četras ne
dēļas – līdz 25. aprīlim. Tā ir iespēja redzēt 
mākslinieka jaunāko darbu kolekciju, kas 
drīzi vien, ticamākais, ka nonāks nopietnās 
mākslas darbu kolekcijās, kā tas ir noticis ar 
daudzām viņa gleznām. Tāpēc – izmantojiet 
šo iespēju, bet atvēliet tam mazliet vairāk 
laika kā parasti, jo katrs darbs ir tāds, ka tajā 
vajag ieskatīties, saskatīt un neaizmirst... 

Māra Ārente 
Mālpils kultūras centra izstāžu kuratore

Dialogs vienatnē
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No 21. līdz 23. februārim Vides izglītības fonds sadarbībā ar 
Daugmales pamatskolu un Ķekavas novada pašvaldību īstenoja pir
mo Ekoskolu ziemas forumu, kas vienuviet pulcēja 200 dalībniekus, 
skolotājus un skolēnus, no vairāk kā 40 dažādām Latvijas izglītības 
iestādēm.

Līdzīgi kā nu jau par tradīciju kļuvušajos vasaras forumos, arī 
ziemas Eko skolu foruma mērķis ir veidot izpratni par Eko skolu 
programmu, tās saistītajiem jautājumiem un saprast, kā dažādas 
idejas iespējams īstenot praksē, lai tā kļūtu par ikdienas rīcību. 
Ekoskolu forums sniedz iespēju iepazīt vienam otru, gūt jaunas 
zināšanas, daloties pieredzē, kā arī rast papildus motivāciju un 
iedvesmu arī turpmāk dzīvot videi draudzīgi gan savā ekoskolā, 
gan ikdienā.

Arī Mālpils novada vidusskolas trīs jaunieši: Natālija Estere 
Tamma, Einārs Lūkins un Roberts Straumanis piedalījās šajā 
Ziemas ekoforumā.

Ilze Bērziņa

Plašu vides tematu klāstu izzināja 
Ekoskolu ziemas forumā

13.februārī Mālpils novada vidusskolā notika Valentīndienas 
burziņš, kurā par jautrību rūpējās skolas aktīvisti – vienpadsmitie 
un viņu klases audzinātāja Daila. Pasākuma apmeklētājiem bija 
iespējams piedalīties spēlēs “Savienošanās mīlestībā”, “Piespraud 
sirdi”, “Berzes spēks”, “Mīlas deja”, “Tuvības mirklis”, kā arī radoši 
izpausties Valentīna zīmēšanā.

Pirmklasniekiem svētki – 100. diena skolā!
Šis svarīgais notikums 18.februārī 2.stundas laikā kopā pulcēja 

visu sākumskolu.
Pirmklasnieki mūs priecēja ar skaistiem dzejoļiem, bet pasā

kuma turpinājumā visi kopā aktīvi darbojāmies parlamenta meiteņu 
vadībā – vingrojām, veidojām ģeometriskās figūras, rēķinājām un 
minējām mīklas.

21.februārī ļoti aizkustinošu, mīļu, smieklīgu un aizraujošu 
skatījumu uz savu dzīvi mums parādīja divpadsmitie savā 
Žetonvakarā “Mirkli kavējies… tu biji skaists!”

27.februārī mazajiem notika pasākums “Parādi sevi!”, kur aktivi
tātēs “Pelnrušķīte”, “Pūt vējiņi”, “Šahists”, “Arhitekts” un “Auklu 
pavēlnieks” sākumskolas skolēni rādīja savu veiklību un atjautību.

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

Mālpils novada vidusskolas DVAJ 
Daiga Lāce

Dejo, lec priecājies, atliek laiks – 
pamācies!
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SPORTS

sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

29.marts plkst.10.00 Mālpils novada dubultspēļu čempionāts novusā Mālpils sporta komplekss
13.aprīlis plkst.10.00 Pavasara turnīrs novusā Mālpils sporta komplekss
19. aprīlis plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 8.posms Mālpils sporta komplekss
20. aprīlis plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 4.posms Mālpils sporta komplekss

Pavasarīgajā 12.martā Mālpils novada vidusskola gaidīja ciemiņus – 
audzēkņu vecākus.

No rīta puses vecākiem bija iespēja apmeklēt jebkuru mācību 
stundu, laikā no plkst. 8.00 līdz 18.00 individuāli tikties ar priekšmetu 
skolotājiem, klases audzinātājiem, logopēdu, psihologu un skolas 
administrācijas pārstāvjiem.

Vecāku apskatei bija izstādīti projektu nedēļas darbi un pieejamas 
datorprezentācijas.

Visplašāk apmeklēts bija vecāku dienas koncerts, kur savu raito de
jas soli demonstrēja visi, kopskaitā septiņi, Mālpils novada vidusskolas 
tautisko deju kolektīvi vadītāju Janas Baranovskas un Māras Dišreites
Gailes vadībā.

Paldies visiem vecākiem, kas saspringtajā ikdienas ritmā atrada 
laiku, lai apmeklētu Mālpils novada vidusskolas Vecāku dienu!

Mālpils novada vidusskolas DVAJ Daiga Lāce

Vecāku diena Mālpils novada vidusskolā

23.februārī Ogres novada Ķeipenes pagastā esošajā Plaužu ezerā, 
notika Pierīgas sporta spēles zemledus makšķerēšanā, kurā piedalījās 
arī Mālpils novada zemledus makšķernieki. Sacensībās piedalījās 9 ko
mandas. Sacensību nolikums paredzēja, ka kat ru komandu pārstāv 
četri dalībnieki. Sacensības notika četros atsevišķos sektoros – katrā pa 
vienam dalībniekam no komandas. Katrā sektorā rezultāti tika noteikti 
atsevišķi, un uzvarētāji ko mandu vērtējumā tika noteikti, summējot 
atsevišķas vietas. Vienāda punktu skaita gadījumā tiktu ņemts vērā 
komandas noķerto zivju kopsvars. Uzvarētāju noteikšanai tas gan 
nebija nepieciešams, jo pārliecinošu uzvaru kopvērtējumā izcīnīja 
Krimuldas novada zemledus makšķernieki, kuri ieguva pirmās vietas 
visos četros sektoros (4 punkti). Kopā krimuldiešu loms bija 5,640 kilo
grami. Kopvērtējuma otro vietu ieguva uzvarētāju kaimiņi no Sējas no
vada (12 punkti), kuru loms svēra 2,279 kg. Mālpils novada zemledus 
makšķernieki (Gints Zunde, Aldis Iesalnieks, Andris Upenieks, Ritvars 
Mitrofanovs), par 1 punktu atpaliekot no Ropažu novada komandas 
(18 punkti), ierindojās 4.vietā.

2.martā Mālpils sporta kompleksā norisinājās Mālpils novada 
čempionāta novusā 5.posms, kurā piedalījās 16 dalībnieki. Sacensības 
notika pēc Šveices sistēmas 9 kārtās. 1.vietu ieguva Jānis Dišereits. 
2.vietu izcīnīja Viesturs Bērziņš, bet 3.vietā ierindojās Tālivaldis 
Zagorskis. 

Kopvērtējumā 1.vietu ieguva Jānis Jansons, 2.vietā – Jānis Diše
reits, bet 3.vietā – Tālivaldis Zagorskis. Viņi arī pārstāvēs Mālpils 
novada komandu Pierīgas sporta spēlēs novusā. Labākā no dāmām 
kopvērtējumā bija Kristīne Kaņepēja, 2.vietu izcīnīja Daiga Dišereite, 
3.vietā – Lauma Berga. 

8.martā Rīgā sporta klubā “Namejs” notika Pierīgas sporta spēles 
galda tenisā, kurā piedalījās 8 komandas. Komandas tika sadalītas 
2 grupās. Mālpils komanda, spēlējot nepilnā sastāvā, piekāpās visās 
trīs grupu spēlēs. “Mazajā pusfinālā” piekāpjoties Ropažu novada kom
andai un spēlē par 7.vietu, zaudējot Mārupes komandai, Mālpils novada 
komanda ierindojās pēdējā 8.vietā. Jāpiebilst, ka konkurence bija ļoti 
spēcīga un daudzās komandās tika pārstāvēti vadošie Latvijas galda 
tenisisti. Sacensībās uzvarēja Salaspils novada komanda, 2.vietā  – 
Stopiņu novada komanda, bet 3.vietā – Saulkrastu novada komanda.

15.martā Mālpils sporta kompleksā sākās priekšsacīkstes Pierīgas 
sporta spēlēs telpu futbolā. Mālpils apakšgrupā spēlēja 3 koman
das (Mālpils, Sigulda un Babīte). Mālpils novada komanda 1.spēlē, ar 
rezultātu 2:4 (pēc 1.puslaika rezultātu tablo vēstīja 2:0 mālpiliešu labā) 
piekāpās Siguldas novada komandai. 2.spēlē ar rezultātu 1:6 Mālpils 
komanda zaudēja Babītes komandai un ierindojās 3.vietā grupā, bet 
finālsacensībās cīnīsies par 9. līdz 11.vietai. 

15.martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 7.posms, kurā piedalījās 5 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Edgars Komarovs, 2.vietu izcīnīja Normunds Ozoliņš, 
bet 3.vietā ierindojās Arnis Janbergs.

16.martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 3.posms, kurā piedalījās 18 dalībnieki. 1.vietu ieguva 
Mareks Zeile, 2.vietu – Jānis Sprukulis, 3.vietu – Alfons Suķis.

Sporta darba organizators 
Ģirts Lielmežs

19.februārī Mālpilī viesojās Latvijas 
kamaniņu sportisti Andris un Juris Šici, kuri 
XXII Ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnīja 
bronzas godalgas. Viņi bija ieradušies, lai 
uzņēmumam, kurš nu jau olimpiskajām 
kamanām sniedz tehnisku un profesionālu 
atbalstu detaļu izgatavošanā, parādītu savas 
medaļas, apsveicinātos ar darbiniekiem un 
vienkārši dalītos savos iespaidos. SIA KVIST 
darbinieki olimpiešus sagaidīja ar sajūsmu, 
prieku un neslēpa savus līdzpārdzīvojumus 
šajā cīņā. Daudziem tā bija sen gaidīta iespēja 
iemūžināt sevi ar pasaules mēroga sporta 

zvaigznēm, paturēt rokās smagās medaļas. Tās 
patiesi ir smagas! Brāļi ar interesi aplūkoja, kā 
uzņēmums ir audzis, priecājās par mēbelēm, 
kuras šobrīd tiek ražotas. Sportisti dalījās ar 
mums par to, kā izskatījās Soču olimpiskais 
ciemats, kādi bija viņu iespaidi. Un kādas ir 
sajūtas pēc nobraucieniem un galu galā – kāda 
ir apziņa, ka esi Latvijai nopelnījis kārtējās 
medaļas. Kopumā šī viesošanās sniedza mums 
daudz pozitīvas emocijas.

Vēlam brāļiem veiksmi un izdošanos ceļā uz 
jauniem panākumiem, priecāsimies satikt atkal!

SIA KVIST

Olimpiskā diena uzņēmumā sIa KVIst
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Mālpils novada domes busiņš ripo uz Sidgundu. Braucam pie Vītolu 
ģimenes uz “Mierkalniem”. Kur tie atrodas, nezinu ne es, ne šoferītis 
Aivars, toties to zina tāda brīnišķīga ierīce kā navigators, kas mūs 
nekļūdīgi aizved līdz pat namdurvīm. Pretī iznāk smaidoša jauna sie
viete. Sešu bērnu mamma tā nu noteikti nav, nodomāju. Kad pārkāpts 
slieksnis, gribot negribot acis ieplešas pārsteigumā. Pirmkārt, jaunā 
sieviete patiešām ir bērnu māmiņa, arī tētis jauns. Otrkārt, skatam 
pave ras lauku mājai neierasti plaša, gaumīgi un pārdomāti iekārtota 
halle ar atpūtas stūrīti, lielu saimes galdu un ērtu virtuves daļu, tātad 
mājas saimnieki gādājuši, lai ģimene pēc iespējas vairāk būtu kopā, 
viens otru redzētu un dzirdētu.

Mājās ir bērnu vecāki, divpadsmitgadīgie dvīņi Leo un Nils un pati 
galvenā persona – trīs mēnešus vecais Marsels, kas savā “aplociņā” 
omulīgi kustina kājeles.

Rīdzinieks Uldis un zaubēniete Svetlana iepazinās pavisam 
jauni, kad Ulda vecāki pārcēlās dzīvot uz Zaubi. Uz Māpils novadu 
jaunā ģimene atnāca 2000.gadā jau ar trīs bērniem un nopietnu 
nodomu gādāt ģimenei lauku māju. Svetlana vēlējās savu ģimeni 
veidot pilnīgi atšķirīgu no tās, kurā pati augusi  – līdz pārgurumam 
darbos nomocījušies vecāki, kam nekad nebija laika bērniem. Viņa 
savu ģimeni apņēmās veidot pavisam citādu. Piemērotu māju atrada 
Sidgundā, diemžēl tā nodega. Nācās visu sākt no jauna, un pašreizējā 
dzīvojamā uzcelta uz vecas kūts pamatiem. Sākumā nesapratu, kāpēc 
izvēlēta vieta, kas patālu no centra, bet, kad iepazinu šīs ģimenes 
intereses un vēlmi veidot SAVU pasauli, viss likās loģiski. Mālpils 
pagastā nolemts dzīvot tāpēc, ka tuvu Sigulda, kur Uldim bija un vēl 
tagad ir labs darbs un labs kolektīvs.

Trīs vecākie bērni mācās Rīgā. Litai, pirmajam bērnam un vienīgajai 
meitai, ir 20 gadu, viņas mācību iestāde ir Rīgas Tehniskā koledža. 
Normunds būs jūrnieks, viņam ir 18 gadu. Raitim ir 16, un viņš būs 
pārtikas tehnologs. Mācību iestādes, apsverot dažādus variantus, 
izvēlējušies kopā ar tēti. Normundam pēc jūrskolas beigšanas darbs 
būs nodrošināts, Litai un Raitim – jāmeklē pašiem. Pie Rīgas nu jau 
visi trīs pieraduši, visgrūtāk gan bijis pieņemt kopmītnes dzīvi. Un nav 
jau brīnums, jo tētis nopietni domājis, lai mājā būtu ērti, sākot ar telpu 
plānojumu, beidzot ar silto ūdeni, tualetēm un visu pārējo.

Jautāta par bērnu rakstura īpašībām un vaļaspriekiem, mamma 
stāsta, ka Lita ir komunikabla, izdarīga, liela lasītāja. Viņai sava doma, 
sava nostāja. Nav baidījusies protestēt, kad skolotāja “tā ne visai” 
izteikusies par daudzbērnu ģimenēm. Normunds ir ļoti izpalīdzīgs, 
sirsnīgs, draudzīgs, patīk bokss. Raitis, visklusākais, ir hokeja fans. 
Ar dvīņiem runājos pati. Abi pārgājuši mācīties uz Mālpils vidusskolas 
6. klasi un labi iejutušies. Leo stāsta, ka patīk mājturība, nākotnes no
doms – beigt 12. klasi (arī Raitis 9. klasi ir beidzis Mālpils vidusskolā). 
Nilam patīk tehnika, viņš, iespējams, mācīsies kādā tehniskajā skolā. 
Tēta padoms noteikti noderēšot. Abu aizraušanās ir hokejs. Kā nu 
ne, ja pie mājas dīķis, tātad pašiem savs hokeja laukums. Mamma 
papildina, ka pieci bērni prot labi vadīt automašīnu, vecākajiem jau 
ir tiesības. Visi vasarās strādā, paši nopelnījuši sev datorus un pat 
lietotu automašīnu.

Vai mājās ir sadalīti vīriešu un sieviešu darbi? Jā, ir! Tētis ir ģimenes 
apgādnieks, bet palīdz vienmēr, kad nepieciešams (arī tagad viņš, 
piedalīdamies sarunā, vāra Marselam putru, jo tas, acīmredzot, ir 
neapmierināts, ka viņu neintervē, un sāk pacelt balsi.) Mamma strādā 
par mammu, tikai bez oficiāla amata apraksta – kopj māju, ravē dārzu, 
brauc uz vecāku sapulcēm utt. Dvīņiem puišu darbi – malkas sagāde, 
zāles pļaušana ap māju, arī mazais brālis reizēm jāpieskata. Dārzā paši 
izaudzē ģimenei nepieciešamo. Ir arī ābeles (tās gan par savām sākuši 
uzskatīt arī zaķi), ogulāji, zemenes. Sava daļa puķēm, īpaši mammas 
mīļajām samtenēm. Un vēl ir aitas, bites, suns, kam jau vecumdienas 
pienākušas, un kaķis.

Kopīgo pasākumu, izrādās, ir daudz, un tie visiem sagādā lielu 
prieku.

Kārtīga svinēšana ir dzimšanas dienās  – ar dāvaniņām, cienas
tiem un noteikti ar mammas ceptu torti. Vecākiem viņu jubilejās bērni 
sagādā jaukus pārsteigumus. Vārda dienas īpaši nesvinot, iztiekot ar 
sveicieniem.

Ziemassvētkos un Lieldienās noteikti bērni ir mājās. Svētku 
priekšdarbi tiek paveikti kopīgi, un šī rosīšanās ir tik jauka! Jāņus 
lielākie dažkārt svin ar draugiem

Gaidītas ir vasaras, kad var apceļot Latviju un pabūt arī tālāk – Lietuvā, 
Polijā. Pašiem ir savs busiņš, kur vietas pietiek visiem. Bet sniegotās 
ziemās ģimene brauc uz Ozolkalnu slēpot. Brīdis, kad arī Marselam būs 
jālūko slēpītes, nav nemaz tik tālu, jo mazie aug varen ātri. Tā nu ir, ka pie 
datora sēdēt nesanāk. Ziemas vakaros Monopols gan uzspēlēts.

Dīvaini liekas tas, ka pagarās sarunas laikā nedzirdēju nekādu 
gaušanos par grūtiem laikiem, tieši otrādi, tā bija optimistiska, gaiša, 
mažora skaņkārtā, kā teiktu mūziķi. Svetlana vēl teica paldies Mālpils 
novada domei, jo jutusi interesi un atsaucību.

Šī neapšaubāmi ir laimīga ģimene, bet ne jau vienīgā. Tomēr laimes 
jēdziena piepildījums katrai savs. Kur slēpjas tieši Vītolu ģimenes 
laime? No kurienes rodas tik daudz pozitīvā, ko izstaro visa šī māja? 
Kur atrast to neredzamo spēku, kas tik stipri tura visus kopā? Bet 
varbūt tāda viena spēka nemaz nav? Ir mātes gaišums, atvērtība un 
lielā mīlestība. Ir tēva līdzsvarotība, dzīves gudrība un bērnu, īpaši 
jau dēlu,liela uzticēšanās viņam. Ir abu vecāku izveidots stabils Vītolu 
ģimenes modelis, kam pamatā ir kopābūšanas prieks. Mamma ir 
pārliecināta, ka tas ir spēcīgs stimuls, lai pat doma prātā neienāktu 
nebūt kopā. Un bērni – tas ir un paliks galvenais, kā dēļ vērts dzīvot. Tā 
jau arī ir tā īstā laime, ko jūt ne tikai svētkos, bet arī ikdienā.“Mums ļoti 
trūkst vecāko bērnu, un gaidām piektdienas vakarus, kad viņi atbrauks 
un varēs ar katru no sirds parunāties. Ik svētdienu, kad visi astoņi esam 
pie pusdienu galda, ir mazi svētki,” saka mamma.

Šķiroties piebilstu, ka virsrakstam izvēlējos Kārļa Skalbes vārdus – 
“Laime ir ligzdā”.“Jā, jā!” iesaucas mamma, “Tā ir!”

Tiešām – te ir tā ligzda, kur katram no ģimenes gribas atgriezties, 
kur pabaros, uzklausīs, ar mīļiem vārdiem sasildīs, tomēr aiz spārniem 
neturēs, bet uzticoties laimīgu ceļu novēlēs, jo lidojums katram savs. 
Cik tāls – tas katra paša ziņā. Lai izdodas!

Ināra Bahmane

ĢIMENES – MĀLPILS BAGĀTĪBA

Laime ir ligzdā

Priekšā no kreisās – Nils, Leo mamma ar Marselu rokās, tētis aizmugurē

Priekšā no kreisās – Leo, mamma ar Marselu rokās, Nils, Lita,
aizmugurē no kreisās – Raitis, Normunds, tētis
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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 meistariem.

Šoreiz par ilggadīgo darbmācības skolotāju Strauju Zariņu.
Dzimusi 1930.gada 12.aprīlī Bebros. Skolas gadi pavadīti 

Siguldā. Uz Mālpils skolu strādāt atnākusi 1953.gadā kā fizkultūras 
un dziedāšanas skolotāja. Tikai vēlāk, skolai paplašinoties, kļuvusi 
par darbmācības skolotāju. Skolā nostrādāto gadu laikā skolotāja 
ir iedvesmojusi ļoti daudz meiteņu apgūt rokdarbus un izmantot 
iegūtās prasmes tālākā dzīvē. Lūk dažas skolnieces!

Lauma Krastiņa
Dzīves mācībstundas jeb vieglais grūtums – tā es nosaucu mūsu 

seš desmit pazīšanās gadus ar skolotāju Strauju Zariņu. 50. gados 
Mālpils 7gadīgajā skolā viņa mums mācīja dziedāt, zīmēt, vērot 
dabu, vingrot, šūt, izšūt, adīt, tamborēt un uzvesties kā kārtīgiem 
cilvē kiem pienākas. Atceros, cik viegli slīdēja viņas pirksti pāri kla
vieru taustiņiem, izvilinot dažādas melodijas un mums vajadzēja 
ieklau sīties. Cik viegli acu priekšā veidojās zili zaļā emaljētā spaiņa 
elip ses un šīs pašas rokas ar parastiem krāsu zīmuļiem palīdzēja 
mums uzzīmēt vēl arī citus ikdienišķus priekšmetus, kas nemaz tik 
viegli vienmēr nepadevās. Arī adatas mūsu pirkstos nezibēja tik veikli 
kā skolotājai Zariņai. Pateicoties labajam piemēram, mēs centā mies, 
un beidzot darbi padevās tīri labi, un grūtumus paveicām itin viegli.

Pēc skolas Mālpilī un citām skolām Rīgā mūsu ceļi atkal krusto
jās tepat Mālpils kultūras namā, kur ne vienu reizi vien lūdzu pa
domu skolotājai Zariņai. Sevišķi prievīšu aušanā viņai ir vislielākā 
pieredze un prakse, jo viņa ir noaudusi neskaitāmus kilometrus šī 
smalkā auduma.

Kā pašu svarīgāko no pamatskolas laika es pieminu Skolotājas 
attieksmi pret darbu, attieksmi pret visu, kas apkārt. Es mācījos 
nošūt katru vīlīti līdz galam.

“Tas ir tāds šuvums, ko nedrīkst pārtraukt un sajaukt  – 
trīs die gi–apme tiens–iedūriens, trīs diegi–apmetiens–iedūriens,  
trīs die gi–apmetiens–iedūriens. Tas skan kā buramvārdi un jēga tā 
pati kā buramvārdiem, kā dabas noliktam ikdienas gājumam – celies, 
ģērbies, mazgājies, paēd. Nepārtrauc ritmu, nesajauc soļus, kas Tevi 
pasargās no liekā, neierastā, smagā. Ikdienas caurā vīle visus mūs 
paglāba daudz smagākā laikā. Vai nu tagad būtu jāpadodas?” Lai 
Ilzes Indrānes teiktais par cauro vīli romānā “Putnu stunda” palīdz 
skolotājai Straujai Zariņai izturēt dažu labu grūtāku brīdi, kas mēdz 
aizšķērsot viņas ceļu dienu ritumā! Vēlu stipru veselību!

sandra straumane
Sveicot skolotāju Strauju Zariņu jubilejā, atmiņā tie gadi, kad 

skolotāja Zariņa bija mana darbmācības skolotāja...
Pagājušā gadsimta 70tie Mālpils 8gadīgajā skolā. Mums pa

tika darbmācības stundas, kaut arī šis priekšmets nebija no tiem 
obligātajiem un svarīgajiem. To par tādu darīja skolotāja Zariņa. Viņa 

tā vienkārši ieinteresēja, piesaistīja, aizrāva ar tiem visiem brīnum
darbiem, ko prata, ka ar tām dažām mācību stundām bija par maz.

Darbmācības pulciņš bija kupli apmeklēts. Kabinetā pēc stun
dām vienmēr rosījās skolotāja un mazās rokdarbniecītes.Te nu bija 
ko redzēt un mācīties. Šeit skolotāja Zariņa salika mazajās rociņās 
tās prasmes, idejas un pieredzi, kas viņu pašu pildīja pārpārēm. 
Mēs redzējām – skolotāja prot visu... Adīt, tamborēt cimdus, zeķes, 
cepures, jakas, somiņas gan krāsu, gan mežģīņu rakstiem. Šūt 
un izšūt gan krāsainos, gan baltos izšuvumus, gan krustdūrienā, 
gan bārkšu tehnikās. Aust prievītes un jostas, mezglot makramē 
tehnikā, izgatavot medaljonus no koka, raga, dzintara. Pīt groziņus, 
cibiņas no sīkām egļu saknītēm. Batikot salvetes, lakatiņus un dzi
jas. Laikam jau visu uzskaitīt nav iespējams.

Man dzīvē ir ļoti noderīgas daudzas no prasmēm, ko tolaik 
manās mazajās rociņās ir ielikusi skolotāja Zariņa. Un es zinu, es 
neesmu vienīgā...

Liels, sirsnīgs paldies, MĪĻO SKOLOTĀJ! Daudz saulainu die
niņu, možumu un veselību!

Ilga Fjodorova
Kad mācījos Mālpils 8gadīgajā skolā, rokdarbus un mājturību 

mums mācīja skolotāja Zariņa. Tās bija vienas no manām mīļākajām 
stun dām, tāpēc es tās vienmēr ar nepacietību gaidīju. Stundas 
nori tēja mierīgā, brīvā gaisotnē. Skolotāja mums mācīja tamborēt, 
adīt, izšūt, šūt, kā arī ieguvām pirmās iemaņas ēstgatavošanā un 
galda klāšanā.

Skolotāja bija ļoti vienkārša, mierīga, labestīga, sirsnīga, prata 
katrai meitenei paskaidrot, ja ko nesaprata. Viņa prasīja, lai darbi 
būtu skaisti un kārtīgi.

Es pēc stundām vēļ darbojos skolotājas vadītajā rokdarbu pul
ciņā, jo viņa mani ieinteresēja strādāt rokdarbus. Tā pulciņā tapa 
dažādi darbiņi, dāvaniņas.

Dažus gadus es dejoju arī skolotājas Straujas Zariņas vadītajā 
tautisko deju pulciņā. Par to laiku man palikušas vienīgi labas 
atmiņas. Esmu priecīga par iegūtajām zināšanām un prasmēm 
pamatskolas gados Mālpilī. Paldies skolotājai par iemācīto.

Turpmākajos gados vēlu veselību, enerģiju un dzīvesprieku!

Ingrīda Fridrihsone
Atmiņas par skolotāju ir tikai labas, neko sliktu man nemaz nav 

ko teikt – vienmēr uz stundām un pulciņu gāju ar labpatiku. Skolo
tājas enerģija un viņas mīlestība pret rokdarbiem un darb mācī bu 
(mājturību) iedvesmoja manī vēlmi doties šajā izglītības vir zienā. 
Diemžēl nepaveicās tik ļoti kā būtu gribējies – par darbmā cī bas 
skolo tāju neizdevās kļūt. Patiesībā šādu apstākļu dēļ es tagad strā
dāju bērnudārzā. Taču no skolotājas gūtās iemaņas (tamborē šana, 
adīšana, izšūšana...) noder vēl joprojām, arī strādājot pirmskolā.

Nu jau daudzus gadus Strauja nestrādā skolā, bet savu padomu 
neliedz nevienam, kas pēc tā dodas pie viņas. Arī šogad viņa būs 
Skolotāja, jo mācīs mums (tām, kuras ir aizmirsušas, vai skolas 
gados nav gribējušas iemācīties, bet tagad to vēlas) aust prievītes.

Inguna Sīmansone

STĀSTI PAR AMATNIEKIEM

Nepiekusu dziedādama, ne darbiņu dzīvodama

Strauja Zariņa (no kreisās) un Lauma Krastiņa
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SIA “Norma K” paziņojums
 par aukstā ūdens uzskaites kārtības maiņu

2013.gada nogalē ir stājušās spēkā izmaiņas Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa 
īpašuma lietošanu”. Lai varētu izpildīt šīs MK noteikumu prasības, 
turpmāk tiks atjaunoti dzīvojamo māju kopējie ūdens patēriņa 
skaitītāji, lai precizētu katras mājas saņemto ūdens daudzumu un 
salīdzinātu ar reāli dzīvokļos patērēto ūdens daudzumu. Patēriņa 
starpību (pēc MK noteikumiem Nr. 1013) sadala starp dzīvokļiem:

1. kuros nav uzstādīti individuālie ūdens skaitītāji;
2. kuri nav ziņojuši ūdens patēriņu vismaz 3 mēnešus;
3. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa 

īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi;
4. kuru īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē 

konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplom bēti, 
to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti 3 mēnešu laikā pēc 
verifikācijas termiņa beigām.

Atbalsta grupas sanāksmes
atkarīgajiem cilvēkiem 

notiek pirmdienās plkst.18.00 Mālpilī
Kontakttālruņi: 26615238 (Bite), 29475370 (LMT)

Sākot ar šī gada 2. martu 
Mālpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā

DIEVKALPOJUMI
katru svētdienu sāksies plkst. 10.00

Mālpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā ikvienam 
pieejama humānā palīdzība – apģērbi (vairāk meite
nēm un jaunietēm, ir arī nelietoti). Tos iespē jams 
saņemt svētdienās pēc dievkalpojuma ap 11.20, 
tālr. 29236199 (Anita), 26615238 (Jurģis). Var vieno
ties par citiem saņemšanas laikiem.

Baznīcas dežurantu saraksts 
aprīļa, maija un jūnija mēnešiem

Aprīlis Aina Kuzmane, Ģērmaņu ģimene, Svikšu ģimene

Maijs Ieva un Jānis Pauloviči, Santa un Raivis Ozoli, Agrita 
Višķere

Jūnijs Zuteru ģimene, Muraško ģimene

STATISTIKA PAR IENĀKUMIEM
UN DZĪVES APSTĀKĻIEM 
Centrālā statistikas pārvalde martā uzsāks apsekojumu “Statistika 
par iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem”, lai iegūtu 
informāciju par Latvijas iedzīvotāju dzīves apstākļiem, ienākumiem, 
kā arī materiālās nenodrošinātības risku.
Apsekojumā iedzīvotājiem tiks uzdoti jautājumi par mājsaim
niecības sastāvu un tās locekļu sociālekonomisko raksturo jumu, 
mājokļa apstākļiem, ienākumiem, veselības stā vokļa pašvērtējumu, 
sociālās atstumtības un materiālās neno drošinātības riskiem u.c.
Izlasē iekļautas 8,5 tūkstoši mājsaimniecību visā Latvijā.
Vairāk lasi http://ej.uz/silc

LATVIJAS REPUBLIKAS
CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE

Lāčplēša iela 1, Rīga, LV1301, Latvija
epasts: info@csb.gov.lv

tālr. 67366912
http://www.csb.gov.lv

ARVIEN TUVĀK FAKTIEM UN CILVĒKIEM!

9.augustā svinēsim Mālpils novada SVĒTKUS!
Vēlot Saules mūžu Mālpilij, sagaidīsim saullēktu kopā ar folklo

ras kopu “Mālis”. Svētkus atklāsim, sveicot jaundzimušos māl
piliešus, turpināsim ar svētku gājienu uz svētku laukumu, kur 
uzstāsies lieli un mazi, vietējie un uzaicinātie mākslinieki. Pasā
kuma gaitā dažādas sporta aktivitātes, atrakcijas un izklaides 
bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Sumināsim “Mālpils sieru” 
apaļajā jubilejā. Vakara noslēgumā pūtēju, muzikantu un dīdžeju 
pavadībā balle līdz pirmajiem gaiļiem.

Tāpēc aicinām jau šobrīd:
•	 Visus	mālpiliešus,	 kas	 cep,	 vāra,	marinē,	 sāla,	 kaltē,	 grauzdē	

un raudzē, laicīgi sagatavot produkciju amatnieku tirdziņam.
•	 Mālpils	ģimenes	un	dzimtas	izvēdināt,	atjaunot	vai	no	jauna	radīt	

savu dzimtas karogu, padomāt par noformējumu, kā arī apzināt 
savas iespējas un skaitu, lai kupli un skaisti varētu sevi prezentēt 
svētku gājienā.

Biedrības “Mālpils zivīm” valde aicina visus biedrības biedrus 
uz kopsapulci, kas notiks 17.04.2014. plkst. 18.00

Mālpils novada domes aktu zālē

Gribu informēt Mālpils iedzīvotājus par bīstamību atras ties 
uz Mergupes ielas (aiz “Mālpils” zīmes), jo 17. martā ap pl.19 
sašāva labradora šķirnes suni, kurš uz 10 min. bija pamu
cis no saimnieka pastaigas laikā. Domājams, ka šauts ar bisi. 
Jautājums – kas būs nākamais?

Ar cieņu, Sandra

Kristus ciešanu laika un
Lieldienu Dievkalpojumi Mālpils draudzē

17.aprīlis – Zaļā (Lielā) Ceturtdiena, 
Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu, plkst.21.00

18.aprīlis  – Lielā Piektdiena, Dievkalpojums ar 
Sv. Vakarēdienu, plkst.20.00

20.aprīlis – Kristus augšāmcelšanās – Lieldienu 
Dievkalpojums, Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu, 
plkst.10.00

21.aprīlis  – Otrās Lieldienas (Ģimeņu svētki), 
Dievkalpojums bez Sv. Vakarēdiena, plkst.12.00

Ogulāju dārza ierīkošanas un kopšanas darbiem  
konkursa kārtībā aicina pieteikties darbā  

SEZONAS DARBINIEKUS:
•  pļaušanas darbiem,  •  stādīšanas darbiem, 

•  dārza kopšanas darbiem,  •  ravēšanas darbiem.

Mēs garantējam: Apmācību un profesionālo izaugsmi dārzniecības 
jomā, pastāvīgu darbu un garantētu padarītā darba samaksu.
Prasības: Prasme strādāt komandā, atbildības sajūta, spēja 
organizēt darba gaitu.
Darba vieta – Mālpils novads.

Izziņas un pieteikšanās uz epastu: 
olga.soli@inbox.lv; 

tālr. 26414736
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SIA “ Eko Reverss” bez maksas savāc agroplēves, 
polipropilēna maisus un plastmasas kanniņas

Šķirošanas un apstrādes uzņēmums “Eko Reverss” turpina aizsākto 
tradīciju, un arī šogad no zemnieku saimniecībām visā Latvijā bez maksas 
visu gadu savāks agroplēves, polipropilēna maisus (“Big bagus”) un plast
masas kanniņas, pretī izsniedzot apliecinājumu par iepakojuma nodošanu 
otrreizējai pārstrādei.

“Eko Reverss” galvenais pamatdarbības veids ir otrreizējo izej vielu 
apsaimniekošanas sistēmu apkalpošana, kas ietver otrreizējo izej
vielu iegūšanu un apstrādi. Pērn no zemnieku saimniecībām visā Latvijā 
tika savākti vairāk nekā 4500m3 ar izlietotajiem agro polimēriem, kas ir 
ievērojams apjoms. Viss sašķirotais materiāls tiek vests pārstrādei uz Eco 
Baltia grupas uzņēmumu SIA “Nordic Plast”, kas ir viens no vadošajiem 
polimēru pārstrādes uzņēmumiem Latvijā. No polipropilēna maisiem 
iegūst augstas kvalitātes PP granulas, bet pārstrādājot cieto plastmasu 
(kannas un pudeles), iegūst HDPE ekstrūzijas granulas. Pasaulē ir liels 
pieprasījums pēc otrreizējām izejvielām. Galvenais “Nordic Plast” produk
cijas noieta tirgus ir Eiropas Savienības valstis, kurās tiek realizēti 90 pro
centi plastmasas granulu. Šie gala produkti – PP un HDPE granulas, ir 
paredzētas dažādu rūpniecisku izstrādājumu ražošanai – cauruļu, starp
lentu, dažādu veidgabalu.

“Kā jau katru gadu, šī problēma zemnieku saimniecībām ir ļoti aktuāla – 
ik pa laikam rodas nepieciešamība atbrīvoties no izlietotajiem iepakoju
miem, bet nav skaidrs, kā to vislabāk izdarīt. Kādreiz cilvēki tos vienkārši 
uz lauka dedzināja, kas nodarīja kaitējumu gan dabai, gan cilvēku veselībai. 
Mūsu uzņēmums vēlas nākt pretī zemnieku saimniecībām, un piedāvā 
agroplēves, polipropilēna maisus jeb “Big bagus” un plastmasas kanniņas 
savākt bez maksas, turklāt pretī izsniedzot apliecinājumu, ka iepakojums 
tiek nodots otrreizējai pārstrādei,” stāsta “Eko Reverss” direktore Kristīna 
Tamuža, piebilstot, ka cilvēkiem būtu vēlams tīklus un auklas atdalīt no 
plēvēm, ja līdz šim tas nav darīts.

Lai uzņēmums “Eko Reverss” varētu apzināt pēc iespējas vairāk 
saimniecību, kuras būtu gatavas nodot bez maksas minētos iepakojumus, 

lūgums interesentus sazināties pa tālruni +371 26183666, vai rakstot uz 
epastu kristaps.riba@ekoreverss.lv. 

“Pagājušajā gadā zemnieku saimniecību atsaucība bija ļoti liela, 
“Eko  Reverss” savāca arī lauksamniecībā izmantojamos iepakojumus, 
kas bija iekrājušies no iepriekšējiem gadiem un stāvēja noliktavās nekam 
nederīgi. Zemnieki bija pateicīgi par šādu iespēju, jo pretējā gadījumā 
tas viss nonāktu apglabāšanai poligonā, turklāt par to ir jāmaksā, bet 
dedzināšana arī ir ļoti slikts risinājums,” piebilst Kristīna Tamuža, un aicina 
visus arī šogad izmantot šo lielisko iespēju.

SIA “Eko Reverss” dibināts 2001.gada 23.martā. “Eko Reverss” izveidotā 
otrreizējo izejvielu vairumtirdzniecības ķēde aktīvi darbojas visā Baltijā. 
Uzņēmums aktīvi attīsta sadarbību ar otrreizējo izejvielu pārstrādes 
uzņēmumiem Eiropā un citur pasaulē.

Dace Jansone
Korporatīvās komunikācijas direktore

Eco Baltia grupa
tālr. 67039816

mob.tālr. 28655072
dace.jansone@ecobaltia.lv

INFORMĀCIJA

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 laukos 
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.

TLMS “URGA” piedāvā visiem interesentiem 
piedalīties AUDUMA TAPŠANAS PROCESĀ (119.telpā)
4. aprīlī no 10.00 – 17.00
Auduma	 aprēķināšana:	 •	 Nītījuma	 atrašana,	 •	 Velku	 diegu	
aprēķināšana
5. aprīlī no 10.00 – 17.00
Auduma	iekārtošana:	•	 	Velku	savilkšana,	•	 	Velku	 ievilkšana	
stellēs,	•		Velku	diegu	savēršana	nītīs,	•		Šķietošana,	•		Velku	
diegu	piesiešana,	•		Paminu	uzsiešana
Iespējamas nelielas izmaiņas. Vēlams iepriekš pieteik
ties kultūras centrā pie dežuranta (tālr. 67925836) vai pa tālr. 
26686676 (Inguna).
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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
Līdz 25.aprīlim kultūras centra izstāžu zālē apskatāma Arta Butes gleznu izstāde “Dialogs vienatnē”.

“Latviešiem vienmēr svarīgi bijis, lai sadzīves priekšmets būtu ne tikai praktisks, bet arī skaists”. 
“Tradicionālo prasmju skolas” ietvaros Mālpils kultūras centrs aicina ikvienu interesentu apmeklēt un 
piedalīties atvērtajās darbnīcās “Satiec savu meistaru!”

04.–05.04.   no plkst. 10.00 – 17.00

120. telpā – Mitra māla priekšmeta dekorēšana (vad. Guna Petrevica). Angobas apgleznojumi, 
otējumi, lējumi, gravējumi angobā. Atšķirība Latvijas podnieku darinājumu rotāšanā novados.

119. telpā – No aprēķina līdz audumam (vad. Inguna Sīmansone).

04.04. Auduma tehniskais atrisinājums. 
05.04. Auduma iekārtojums. Darbosimies praktiski.

Interesentiem vēlams pieteikties pa tālr.67925836 līdz 3.aprīlim. Vairāk informācijas 22. lpp.

05.04. plkst.19.00 Teātra dienu ietvaros Ā. Elksne, J. Grots “Vēstules tālajai zvaigznei”.

Muzikāls dzejas lasījums Mālpils amatierteātra “Vēji” sniegumā. Režisore Liene Cimža. 

09.04.   Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” dalība Mālpils profesionālās vidusskolas Mākslas dienās –  
             Putnu dienās. Tikšanās kultūras centrā plkst. 13.00 vai MPV plkst. 13.50.

11.04.   Pierīgas skolu deju skate.

12.04. plkst. 10.00 TLM studijas “URGA” sanākšana.

12.04. plkst. 17.00 Dailes teātra viesizrāde Ēriks Hānbergs PLIKIE UN PUSPLIKIE

Lomās: Venta Vecumniece, Gunārs Placēns, Ilze Vazdika, Aivars Siliņš, Lidija Pupure, Juris Strenga, 
Olga Dreģe, Leons Krivāns, Mirdza Martinsone, Akvelīna Līvmane, Sarmīte Rubule un Aija Dzērve.

Režisors – Kārlis Auškāps. Biļešu cenas – 7,8,11 un 14 EUR

20.04. plkst. 17.00 Ikgadējie bērnu un jauniešu dziedāšanas svētki – konkurss “LIELDIENU 
BRĪNUMS 2014”. Pasākuma īpašā viešņa – AGATE ALBEKEITE no Skrīveriem (Latvijas bērnu 
“Jaunā viļņa” konkursa uzvarētāja un “Bērnu Jaunā viļņa” Ukrainā “Skatītāju simpātija” – 2011).

Aicinām pieteikties solistus, duetus, trio, ansambļus ar savām fonogrammām līdz 8.aprīlim Mālpils 
kultūras centrā pie Sandras vai pa tālr. 67925339; 26434429 (mob.). Biļetes cena bērniem 1 EUR; 
pieaugušajiem – 2 EUR.

 plkst. 19.00  – 22.30   Diskotēka tīnīšiem kopā ar DJ DAINI. Ieeja – 1.50 EUR

26.04. 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 8.aprīlim. 
Biļetes cena 4.27 EUR (iepriekšpārdošanā 2.85 EUR, skolēniem 1.42 EUR, ir iespēja iegādāties kopbiļeti 
uz koncertu un balli – 5.69 EUR). Pēc koncerta BALLE apaļajā zālē pie apaļajiem galdiņiem kopā ar 
grupu “PILNMĒNESS”. Ieeja uz balli 4.27 EUR.

27.04. plkst. 16.00 Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas studentu darbu izstādes atklāšana  
kultūras centra izstāžu zālē

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

Latgales pazinēji un draugi, kam 
dzimtas saknes ir “Zilo ezeru zemē”,

aicinām Jūs uz nostalģisku 
satikšanos “Sirds melodijas”

š.g. 31. maijā
Mālpils Kultūras centra apaļajā zālē 

plkst. 18.00
Mūs priecēs ģimenes ansamblis no 

Rēzeknes novada Gaigalavas
Rasma un Gunārs Igauņi

Dalības maksa 5 EUR
Projekta atbalsta grupa: tālr. 
67925339, 29195459, 29178743

 sLUDINĀJUMI
AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru 
(strūklakas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). 
Ēku un ēku daļu apdare ar akmeni. Kapu 
pieminekļi. Visa augstākminētā restaurācija. 
Sertificēts akmeņkaļa amata meistars 
Sandris Skribnovskis, tālr. 29450290

Piedāvāju plašu klāstu ar jaunām auto 
rezerves daļām. Sākot no balstiekārtas ele
mentiem, beidzot ar riepām, akumulatoriem 
un eļļām. 

Piemeklēsim visu vajadzīgo jūsu auto par 
saprātīgām cenām, kā arī piegādāsim.

Mūsu mājas lapa: www.partshop.lv, 
Kontakti: Dzintars@parshop.lv, 26565136, 
Edgars@partshop.lv, 20635939

SIA “KVIST” iepērk bērza un melnalkšņa 
finier klučus. Sīkāka informācija pa tālr. 
28668896 vai 67925550

LATVIJĀ RAŽOTAS SILTUMNĪCAS
SIA “Arka B” ražo un uzstāda siltumnīcas.
Ātri un viegli uzstādāma, ērta lietošanā.
Būves forma ir veidota ar aprēķinu, lai ziemā 
uz jumta nekrātos sniega sega un rudens 
vētras nespētu nodarīt postījumus.
Zvanīt pa tālruni Mārtiņam 26148654, 
epasts: sia.arka.b@gmail.com
www.siaarkab.wix.com/arkab

Pārdodu medu (1 kg  – 5 EUR), bišu maizi 
(1  kg  – 21 EUR), propolisu (100 g  – 5 EUR), 
tālr. 26397987, Sandra

Tagad arī Mālpilī ir veselību veicinošā CiGun 
vingrošana, CiGun iesācēju grupā otr dienu 
vakaros pl.18.30 vēl ir dažas brīvas vietas. 
Pieteikties un vairāk uzzināt var pa tālr. 
26514181  – Solvita, sertificēta CiGun in
struktore

Piedāvāju zemes apstrādes darbus – kultivē
šana, aršana, frēzēšana u.c., tālr. 27801869

Pārdod ar piegādi skaldītu malku, gan sausu, 
gan svaigu. Tālr. 26529485

Lūgums palīdzēt
Š.g. 5.martā Mālpils novada Vites pusē pazudis 
mazs, melnraibs, draudzīgs suņuks. Atradēju 
(vai ikvienu, kurš viņu redzējis) lūdzam zvanīt 
26491867. Atlīdzību garantējam!


