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Par pašvaldības budžetu 2019. gadam
Sveicam mūsu skolēnus ar panākumiem konkursos!

Pasākumu cikls ģimenēm “AUGSTĀK PAR ZEMI”

Sidgundā masku ballē (Čardaša dejotāji), 1937. gads (foto: E. Jaunronis), no Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājuma
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Mālpilī, Mālpils novadā
2019. gada 30. janvārī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
30.01.2019. sēdes lēmumu Nr. 1/17

Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 
2019. gadam

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

1. Noteikt Mālpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmu-
mus un finansēšanu 4 679 250 EUR (pielikums Nr. 1).

2. Noteikt Mālpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevu-
mus 4 679 250 EUR (pielikums Nr. 2).

3. Noteikt Mālpils novada pašvaldības speciālā budžeta ieņē-
mumus un finansēšanu 261 772 EUR (pielikums Nr. 3).

4. Noteikt Mālpils novada pašvaldības speciālā budžeta izde-
vumus 261 772 EUR (pielikums Nr. 4).

5. Noteikt Mālpils novada pašvaldības saistības 5 483 639 
EUR, tai skaitā galvojumi pašvaldības kapitālsabiedrībai 
1 254 606 EUR (pielikums Nr. 5).

6. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējuma 
mērķiem (pielikums Nr. 6).

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

8. Noteikt informāciju par pamatbudžeta izdevumiem katrā 
budžeta klasifikācijas kategorijā (pielikums Nr. 8).

9. Mālpils novada pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai pare-
dzētās mērķdotācijas izlietojuma programma 2019. gadam 
(pielikums Nr. 9).

10. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu un domes priekšsēdētā-
jas ziņojumu par Mālpils novada pašvaldības 2019. gada 
budžetu.

11. Noteikt atlīdzību atbilstoši pielikumiem (pielikumi Nr. 10–
25).

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

Pielikums Nr. 1
pie Mālpils novada domes 30.01.2019. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 2 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 
2019. gadam”
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2019. GADĀ 
(EUR) SKAITLISKA INFORMĀCIJA

I Kopā ieņēmumi 4 237 517
II Nodokļu un nenodokļu 
ieņēmumi

2 702 763

III Nodokļu ieņēmumi 2 548 083
Tiešie nodokļi 2 548 083

1.0. 1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 2 313 712
1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa
2 313 712

1.4. 4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 234 371
1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma 

nodoklis
234 371

IV Nenodokļu ieņēmumi 154 680
2.0. 8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbī-

bas un īpašuma
100

2.0. 8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par 
atlikto maksājumu

100

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

7 785

2.0. 9.1.0.0. Valsts nodevas 65
2.0. 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas 

ieskaitāmas pašvaldības 
budžetā

2 600

2.0. 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 5 120
2.0. 10.0.0.0. Sodi un sankcijas 3 000
2.0. 10.1.0.0. Naudas sodi 3 000
2.0. 13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts 

(pašvaldību) īpašuma 
pārdošanas

143 795

2.0. 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju 
pārdošanas

5 145

2.0. 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža 
īpašuma pārdošanas

138 395

2.0. 13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības 
kustamā īpašuma prdoša-
nas

255

V Transfertu ieņēmumi 1 137 207
5.0. 18.0.0.0. Transferti 1 041 607
5.0. 18.6.0.0. Pašvaldību budžetā saņem-

tā valsts budžeta dotācija
1 041 607

5.0. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu 
transferti

95 600

5.0. 19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību 
budžetā no citām pašvaldī-
bām

95 600

VI Budžeta iestāžu ieņēmu-
mi

397 547

4.2. 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi 
no ārvalstu finanšu palīdzī-
bas

8 530

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

382 022

3.0. 21.4.0.0. Pērējie ieņēmumi 6 995
IX Finansēšana

F2101000 Budžeta līdzekļu atlikums 
gada sākumā

798 491

Budžeta līdzekļu atlikums 
gada beigās

100 000

F40020000 Aizņēmumi -249 590
F55010000 Akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapitālā
-7 168

Pielikums Nr. 2
pie Mālpils novada domes 30.01.2019. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 2 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 
2019. gadam”
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2019. GADĀ (EUR)
1000 Atlīdzība 2 454 936
2000 Preces un pakalpojumi 1 488 413
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Turpinājums 4. lpp.

3000 Subsīdijas un dotācijas 7 315
5000 Pamatkapitāla veidošana 483 291
6000 Sociālie pabalsti 96 071
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas 

un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēša-
nas izdevumiem, pašu resursi, starptautis-
kā sadarbība

149 224

Kopā 4 679 250

Pielikums Nr. 3
pie Mālpils novada domes 30.01.2019. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 2 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 
2019. gadam”
SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 
2019. GADĀ (EUR)

I Ieņēmumi kopā 126 587
II Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem 126 587
Dabas resursu nodoklis

5.5.0.0. Dabas resursu nodoklis 10 000
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 68 639
Autoceļu fonda līdzekļi

18.9.0.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 
fondiem

116 587

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 66 181
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 365
III Ziedojumi un dāvinājumi
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 491

Pielikums Nr. 4
pie Mālpils novada domes 30.01.2019. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 2 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 
2019. gadam”
SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2019. GADĀ (EUR)
Kods Koda nosaukums
2200 Pakalpojumi 236 772
3200 Subsīdijas un dotācijas biedrībām 6 000
5200 Pamatlīdzekļi 19 000
Kopā 261 772
ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2019. gadā (EUR)
Kods Koda nosaukums
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 491
Kopā 491

Pielikums Nr. 6
pie Mālpils novada domes 30.01.2019. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 2 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 
2019. gadam”
PAMATBUDŽETA  IZDEVUMI 2019. GADĀ (EUR)
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM
01.1000. Vispārējie valdības dienesti
01.111. izpildvaras un likumdošanas varas 

institūcija
300 000

01.112. Kanceleja 99 000
01.602. Dzimtsarakstu nodaļa 21 000
01.605. Projekti 385 768
01.606. Mazie projekti 6 000
01.607. Vēlēšanu komisija 0

01.720. Pašvaldību budžetu parāda darījumi 14 000
01.820. Transferti no pāšvaldību budžeta 

valsts budžetā
24 000

01.891. Izdevumi neparedzētajiem gadīju-
miem

50 000

01.892. Atbalsta fonds 20 000
01.1000. Kopā 919 768
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība
03.110. Policijas dienesti 65 000
03.600. Pārējie iepriekš neklasificētie 

sabiedriskās kārtības un drošības 
jautājumi

17 000

03.000. Kopā 82 000
04.000. Ekonomiskā darbība
04.122. Attītības un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas daļa
400 000

04.122. Skolēnu nodarbinātība 27 081
04.240. Rīgas rajona lauku attīstības 

biedrība
425

04.430. Būvvalde 32 000
04.510. Autoceļi 60 000
04.000. Kopā 519 506
06.000. Pašvaldības teritoriju un māju 

apsaimniekošana
06.400. Ielu apgaismošana 70 000
06.0603. Dienesta viesnīca 230 000
06.000. Kopā 300 000
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija
08.101. Sporta komplekss 253 000
08.211. Mālpils bibliotēka 34 000
08.212. Sidgundas bibliotēka 14 500
08.231. Kultūras centrs 420 000
08.232. Pierīgas izglītības, kultūras un 

sporta pārvalde
7 476

08.233. Dziesmu svētki, simtgade 15 000
08.000. Kopā 743 976
09.000. Izglītība
09.112. PII uzturēšana 360 000
09.111. PII mērķdotācija 49 445
09.115. Mācību līdzekļi PII 1 360
09.2191. Mērķdotācija Mālpils novada 

vidusskola
369 873

09.2192. Mālpils novada vidusskolas uzturē-
šana

445 659

09.2197. Brīvpusdienas no valsts 33 444
09.2193. Asistenta pakalpojumi novada 

vidusskolā
1 956

09.219. Internātpamatskolas finansējums 
IZM

23 925

09.21992. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 103 000
09.2196. Mācību līdzekļi Mālpils novada 

vidusskolai
6 545

09.511. Mūzikas un mākslas skolas uzturē-
šana

98 000

09.512. Mērķdotācija mūzikas un mākslas 
skola

43 328

09.601. Autobusa pakalpojumi 60 000
09.000. Kopā 1 596 535
10.000. Sociālā aizsardzība



Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  20194

Turpinājums no 3. lpp.

10.201. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 241 685
10.203. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 

invaliditātes gadījumā
9 000

10.400. Bāriņtiesa 30 000
10.501. Atbalsts bezdarba gadījumā 9 000
10.502. Valsts sociālais atbalsts pedagogiem 1 606
10.600. Mājokļa atbalsts
10.700. Atbalsts maznodrošinātajiem 50 000
10.910. Sociālais dienests, aizsardzības 

pārraudzība
93 315

10.912. Asistenta pakalpojumi 47 859
10.920. Atbalsts pārējiem 35 000
10.000. Kopā 517 465

Pavisam kopā 4 679 250

Pielikums Nr. 7
pie Mālpils novada domes 30.01.2019. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 2 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 
2019. gadam”
SPECIĀLĀ  BUDŽETA  IZDEVUMI 2019. gadā (EUR)
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM
01.000. Vispārējie valdības dienesti

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 365
Kopā 365

05.000. Vides aizsardzība
Dabas resursu fonds 78 639
Kopā 78 639

06.600. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana
Autoceļu fonds 182 768
Pavisam kopā 261 772

Pielikums Nr. 9
pie Mālpils novada domes 30.01.2019. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 2 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”

Mālpils novada pašvaldības ceļu un ielu finansēša-
nai paredzētās mērķdotācijas izlietojuma 

programma 2019. gadam

Mālpilī, Mālpils novadā
2019. gada 30. janvārī

Ievērojot  Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumus Nr. 173 
“Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai pie-
šķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, APSTIPRINĀT Mālpils nova-
da pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotāci-
jas izlietojuma programmu 2019.gadam: 

1. 2019. gada plānotā mērķdotācija 116 587,00 EUR.
2. 2018. gada mērķdotācija uz 2018. gada 31. decembri 

66 181,00 EUR.
3. 2019. gadā plānots izlietot mērķdotāciju, tai skaitā:

 ◊  – ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 182 768,00 EUR.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja S. Eriņa

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2018. GADĀ (EUR)
08.000. Kultūra

Ziedojums Kultūras centram 475
Kopā 475

09.000. Izglītība
Ziedojumi – Mālpils vidusskola 16
Kopā 16
Pavisam kopā 491

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

Mālpils novada ekonomiskā un sociālā situācija, 
un pašvaldības uzdevumi 2019.–2021. gadam.

Mālpils novads ir pietiekami stiprs, ar attīstītu uzņēmējdarbī-
bas, kultūras un izglītības, un sporta iespējām, pilsētu tuvumu, 
tomēr joprojām saglabājot lauku novadiem raksturīgo harmoniju 
un mieru.

Kopējā novada teritorijas platība ir 220,46 km2, no kuriem 
51 % aizņem meži.

Mālpils novada iedzīvotāju skaits, līdzīgi vispārējām Latvijas 
tendencēm, turpina samazināties, 2018. gada sākumā ir 3602 ie-
dzīvotāji, 2019. gada sākumā 3542 iedzīvotāji. Saskaņā ar Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes datiem Mālpils novadā vairāk 
kā 65 % iedzīvotāju ir darbspējīgā vecuma grupā no 25 līdz 61 
gadam. Diemžēl bezdarba līmenis Mālpils novadā 2018. gadā ir 
pieaudzis līdz 5,5 %, kas varētu radīt zināmu pārsteigumu, jo no-
vadā ir labi attīstīta uzņēmējdarbība, tomēr ir jāņem vērā fakts, 
ka novadā tika likvidētas divas izglītības iestādes, kas radīja re-
ģistrēto bezdarbnieku skaita būtisku pieaugumu, turklāt tas arī 
ietekmēja iedzīvotāju skaita samazināšanos novadā. Lai arī nova-
dā katru gadu samazinās trūcīgo personu skaits, šogad tomēr 

tāda tendence varētu nebūt, jo ir būtiski pieauguši komunālo pa-
kalpojumu tarifi.

Lai gan Mālpils novads ir viens no sekmīgākajiem novadiem 
valstī, kurā eksportējošās nozares uzņēmēji samaksā lielākos 
sociālā nodokļa maksājumus valsts budžetā, tomēr joprojām ir 
problēmas ar jaunu investīciju piesaisti un darbavietu izveidi, ko 
rada nopietns dzīvojamā fonda trūkums, kas var kļūt par būtisku 
kavēkli attīstībai turpmākajos gados.

Būtisks risks pašvaldībai ir likvidēto izglītības iestāžu infra-
struktūras uzturēšana. Lai pielāgotu ēkas citām funkcijām ir ne-
pieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Veiksmīga šīs infrastruk-
tūras izmantošana ļautu pašvaldībai sekmīgi veikt ne tikai tās 
obligātās funkcijas, bet arī pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas – 
sniegt atbalstu izglītības, kultūras, veselības veicināšanas un 
sporta jomā, kā arī atbalstīt sabiedriskās aktivitātes un uzņēmēj-
darbības veicināšanu, jo pašvaldības lielākais ienākuma avots 
(55 %) ir Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Šogad tiks pieņemta jauna novada attīstības programma 
2019.–2025. gadam, nodrošinot saskaņotību un pēctecību, ievē-
rojot izstrādātās ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2014.–
2033.  gadam, bet ņemot vērā pašreizējo sociāli ekonomisko 

Paskaidrojuma raksts un Mālpils novada domes priekšsēdētājas 
ziņojums par Mālpils novada pašvaldības 2019. gada budžetu
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situāciju un tendences turpmākajiem gadiem.
Pašvaldība 2019. gadā un turpmākajos divos saimnieciskajos 

gados turpinās plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prio-
ritāšu ieviešanu, plānojot mērķtiecīgas darbības noteikto rezul-
tātu sasniegšanai. Tomēr ir jāņem vērā, ka valdība administratīvi 
teritoriālo vai reģionālo reformu ir pasludinājusi par vienu no 
būtiskākajām prioritātēm, kas jāīsteno jau līdz nākamajām paš-
valdību vēlēšanām 2021. gadā. Grūti pamatot reformas nepiecie-
šamību, jo, lai novērstu neskaidrības, ir jābūt skaidra pašreizējās 
situācijas diagnosticēšana, detalizēta reformas mērķu formulē-
šana, kā arī kritēriju izstrādāšana, turklāt ir nepieciešams apzi-
nāties kādas sekas varētu rasties pēc plānotajām izmaiņām.

Lai arī ir neskaidrības par reformas pamatojamību un turp-
mākajiem nosacījumiem, pašvaldība plānojot novada attīstību, 
par prioritāti ir noteikusi tādas infrastruktūras izveidošanu, kas 
veicinās izglītības un kultūras, sociālo pakalpojumu un uzņēmēj-
darbības attīstību, kā arī spēju nodrošināt pašvaldības finanšu 
stabilitāti ilgtermiņā. Tiks turpināts darbs pie pašvaldības darbī-
bas pilnveidošanas, klientu apkalpošanas centra kapacitātes uz-
labošanas un pārvaldes efektīvitātes nodrošināšanas.

Ņemot vērā noteiktās prioritātes, ir plānots turpināt remont-
darbus Mālpils novada vidusskolā un pirmsskolas izglītības ie-
stādē. Paredzēts uzsākt Krasta–Jaunās ielas pārbūvi, inženier-
tīklu nomaiņu zem tām un ielu apgaismojuma atjaunošanu, lai 
uzlabotu kustības drošību un stāvlaukuma izveidi pie pirmssko-
las izglītības iestādes. Nozīmīgs faktors būs kapitāla izdevumi, 
ko stimulēs Eiropas fondi, tādējādi radot risku pašvaldības spējai 
nodrošināt pietiekamu līdzfinansējuma apmēru kredītresursu 
piesaistei, strauji pieaugošo izmaksu dēļ būvniecības nozarē.

Tiks turpināti remontdarbi kultūras centrā, lai novērstu Būv-
niecības valsts kontroles biroja un tehniskās apsekošanas atzi-
numos minētās prasību neatbilstības, kā arī jāuzsāk ugunsdrošī-
bas sistēmas projekta izstrāde. Minētie pasākumi jāveic līdz 
2019. gada beigām.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un harmoniski attīstītu vidi iedzīvo-
tājiem, biznesam un atpūtai, ir paredzēts 2019. gadā turpināt 
darbu, lai izstrādātu Mālpils labiekārtošanas projektu, kas ietver 
Mālpils centra, parka un pārējo apkalpes vietu, t.sk. Sidgundas 
ciema, labiekārtošanu, nodrošinot pakāpenisku projekta realizā-
ciju arī turpmākajos gados, ņemot vērā budžeta iespējas.

Mālpils novada pašvaldības 2019. gada budžeta 
ieņēmumu prognoze

Kopējie Mālpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 
2019. gadam tiek prognozēti 4 237 517 euro apjomā, tas ir par 13 
107 euro vai 0,31 % vairāk kā iepriekšējā gadā plānotie.

Mālpils pamatbudžeta galvenais ieņēmumu avots ir Iedzīvotā-
ju ienākuma nodoklis. Saskaņā ar Finanšu ministrijas progno-
zēm Mālpils novada IIN ieņēmumi tiek plānoti 2 313 712 euro, 
kas ir par 67 989 euro vai 2,85 % mazāk kā iepriekšējā gadā plā-
notais. Speciālā valsts budžeta dotācija šogad ir 87 760 euro, 
tas ir ar 235 % pieaugumu pret iepriekšējo budžeta gadu.

Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognozē-
jam nedaudz lielākus kā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprē-
ķinā iekļauto vērtēto ieņēmumu novērtējumu – 208 971 euro, bet, 
ņemot vērā faktisko situāciju, nedaudz zemākus par 2018. gadu, 
tas ir, 234 371 euro.

Nodokļu ieņēmumi (IIN un NĪN) sastāda 2 548 083 euro vai 
60 % īpatsvaru no kopējiem budžeta ieņēmumiem.

Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 798 491 euro.

Nenodokļu un budžeta iestāžu ieņēmumu apjoms pašvaldī-
bas budžetā tiek plānots 552 227 euro apmērā. 

Kopējais mērķdotāciju un dotāciju apjoms 2019. gadā plānots 
1 137 207 euro apmērā. Lai arī kopumā mērķdotāciju un dotāciju 
apjoms novada pašvaldībai ir pieaudzis, tad izglītības nozarē 
mērķdotācijas – 460 917 euro apmērā pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir sa-
mazinājušās, jo Izglītības un zinātnes ministrijas organizēto re-
formu ietvaros bijām spiesti likvidēt Mālpils internātpamatskolu.

No Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija brīvpusdienām ir 
plānota 20 248 euro apmērā, bet mācību līdzekļu un grāmatu no-
drošināšanai izglītības iestādēs 7 873 euro.

Asistentu sociālajiem pakalpojumiem finansējums no valsts ir 
plānots 39 150 euro apmērā.

Mālpils novada pašvaldība saņem 321 778 euro dotāciju no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, tas ir 80,53 % pieau-
gums.

Mālpils novada pašvaldības 2019. gada budžeta 
izdevumu prognoze

Mālpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumi tiek novirzīti 
pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no 
budžeta finansētu iestāžu, tajā skaitā izglītības, kultūras un 
sporta iestāžu, bibliotēkas, sociālā dienesta, bāriņtiesas, admi-
nistrācijas un tās patstāvīgo struktūrvienību uzturēšanai, infra-
struktūras uzturēšanai un attīstībai, kā arī citiem izdevumiem, 
kas paredzēti un iekļauti Mālpils novada domes saistošo notei-
kumu 2. pielikumā.

Atlīdzības sistēmā nav veiktas būtiskas izmaiņas, plānots tur-
pināt palielināt darbinieku atlīdzību vidēji 3 % apmērā, vairāk ir 
pieaugusi atlīdzība sociālās aprūpes darbiniekiem. Ir paredzēts 
nodrošināt atvaļinājuma pabalstu un turpināt darbinieku veselī-
bas polišu daļēju apmaksu. Darbinieku motivācijai, nodrošinot 
likumā atļauto materiālo stimulēšanu, ir paredzēta vienreizēja 
prēmija gadā līdz 75% no noteiktās amatalgas, izvērtējot darbi-
nieka paveikto un profesionālo kompetenci.

Pamatbudžeta kopējie izdevumi ir paredzēti 4 936 008 euro 
apmērā, ieskaitot aizdevumu pamatsummas atmaksu 249 590 
euro un ieguldījumus pašvaldības kapitālsabiedrības pašu kapi-
tālā 7 168 euro.

Finansējums kases apgrozāmajiem līdzekļiem ir noteikts 100 
000 euro.

Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 “Par Mālpils 
novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 6. pielikumā ir izdevu-
mu sadalījums atbilstoši nozarēm, kas veidots saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem par budžeta izdevumu klasifikāciju:

 • 01.1000 Vispārējie vadības dienesti – 919 768 EUR 
(19,66 %)

 • 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – 82 000 EUR 
(1,75 %)

 • 04.000 Ekonomiskā darbība – 519 506 EUR (11,10 %)
 • 06.000 Pašvaldības teritoriju un māju apsaimniekošana – 

300 000 EUR (6,41 %)
 • 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija – 743 976 EUR (15,9 %)
 • 09.000 Izglītība – 1 596 535 EUR (34,12 %)
 • 10.000 Sociālā aizsardzība – 517 465 EUR (11,06 %)

Domes priekšsēdētāja Solvita Strausa
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI JANVĀRĪ
Izskatīja 19 jautājumus:

1. Par izmaiņām novada domes deputātu sastāvā.
2. Par izmaiņām novada domes pastāvīgo komiteju un komi-

siju sastāvā.
3. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
5. Par zemes vienības platības precizēšanu.
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
7. Par adreses piešķiršanu/maiņu.
8. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
9. Par nekustamo īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
10. Par Mālpils kultūras centra pasākumu ieejas biļešu mak-

sas apstiprināšanu.
11. Par Mālpils sporta kompleksa 10 gadu jubilejas bezmaksas 

pakalpojumu apstiprināšanu.
12. Par sadarbības līguma pagarināšanu ar biedrību “Notici 

sev!”.
13. Par Mālpils novada attīstības programmas 2019.–2025. ga-

dam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apsprieša-
nai.

14. Par Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstipri-
nāšanu.

15. Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības 
nolikums” apstiprināšanu.

16. Par grozījumu apstiprināšanu pašvaldības iestāžu noliku-
mos.

17. 17. Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Par Mālpils novada paš-
valdības budžetu 2019. gadam” apstiprināšanu.

18. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav-
starpējiem norēķiniem.

19. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai.
NOLĒMA:

 • Izbeigt Atim Aigaram deputāta pilnvaras pirms termiņa, 
pamatojoties uz personisku rakstveida iesniegumu par 
savu pilnvaru nolikšanu. Noteikt Pēteri Ozoliņu par Mālpils 
novada domes deputātu no saraksta “Mēs Mālpilij”.

 • Izslēgt Ati Aigaru no Sociālo, izglītības un kultūras jautāju-
mu komitejas un Finanšu komitejas sastāva saistībā ar de-
putāta pilnvaru izbeigšanu. Ievēlēt Pēteri Ozoliņu Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu ko-
mitejas sastāvā. Izslēgt Ati Aigaru no Administratīvo lietu 
komisijas sastāva saistībā ar deputāta pilnvaru izbeigšanu. 
Ievēlēt Pēteri Ozoliņu Administratīvo lietu komisijas sastā-
vā.

 • Mālpils novada domē 23.01.2019. saņemts Mālpils novada 
domes priekšsēdētājas S. Strausas iesniegums (Reģ. Nr. 
19/111-S) izvērtēt nekustamā īpašuma “Sidgundas pamat-
skola”, Mālpils novads, nepieciešamību pašvaldības funk-
ciju veikšanai un pieņemt lēmumu par tā nodošanu atsavi-
nāšanai. Nekustamais īpašums Sidgundas pamatskola, 
Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 005 0409 atrodas Sid-

gundas ciema teritorijā. Īpašuma tiesības uz pašvaldības 
vārda nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu no-
daļas Mālpils novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
100000546169.

Īpašuma sastāvs:
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0409 pla-

tību 1,9710 ha;
2) būve (skolas ēka) ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0409 

001, platība 1195,30 m2;
3) palīgbūves: saimniecība ēka ar kadastra apzīmējumu 8074 

005 0409 002, platība 59 m2;
4) šķūnis ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0409 003, platība 

173,70 m2;
5) pagrabs ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0409 004, platī-

ba, 35,7 m2;
6) pamati ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0409 005, platība 

102,50 m2.
Patreizējais zemes lietošanas mērķis ir izglītības un zinātnes 

iestāžu apbūve.
Skolas ēka ir neizmantota jau no 2015. gada augusta. Ziemas 

periodā tā netiek apkurināta, vasaras mēnešos skolas teritorijā 
tiek nopļauta zāle. Ikgadējas ēkas uzturēšanas izmaksas ir aptu-
veni 1500 EUR (elektrība, apsardze, teritorijas uzkopšana). Pēc 
skolas slēgšanas pašvaldība aicināja iedzīvotājus iesūtīt priekšli-
kumus par ēkas turpmāko pielietojumu. Netika saņemti konkrē-
ti ierosinājumi un priekšlikumi. Dome 2017. gada maijā pasūtīja 
arhitektu birojam ZARCH izstrādāt skiču projektu Sidgundas 
skolas pārveidei par sociālo aprūpes centru. Izstrādātais skiču 
projekts paredzēja skolas pārbūvi par senioru aprūpes centru. 
Projekta realizācija netika īstenota finansējuma trūkuma dēļ, kā 
arī tehniski ekonomiskais aprēķins neradīja pārliecību par veik-
smīgu ekonomisko darbību. Arī privātos investorus skolas pār-
būve par sociālās aprūpes centru neinteresēja. Mālpils novada 
teritorijas plānojumā 2013.–2024. gadam Sidgundas skolas teri-
torija ir Publiskās apbūves teritorija, kas paredz ēkas un zemi 
izmantot kā sabiedriskām vajadzībām kalpojoša iestāde vai līdzī-
ga nekomerciāla rakstura institūcija un citas atļautas izmanto-
šanas.
NOLĒMA:

 • Atzīt, ka nekustamais īpašums “Sidgundas pamatskola”, 
Mālpils novads, nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
veikšanai un būtu lietderīgi to nodot iespējamai atsavinā-
šanai. Uzdot izpildinstitūcijai veikt nekustamā īpašuma no-
vērtēšanu atsavināšanai.

 • Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma 14. panta 2. un 4. punktu, 2015. gada 8. decembra 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteiku-
mi” 2.9., 2.8. punktiem, 2013. gada 29. maijā apstiprināto 
Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.–2024. gadam,

1. Piešķirt adresi apbūvētām un apbūvei paredzētām zemes vie-
nībām:

Nr. Īpašuma nosaukums Zemes vienības/ būves  
kadastra apzīmējums

Zemes vienības 
platība Esošā adrese Piešķirtā jaunā

adrese
1. “Krīvi”, Mālpils novads 8074 003 0382

8074 003 0382 001
8074 003 0382 002
8074 003 0382 003

5,1
Krīvi, Mālpils, 

Mālpils 
novads

Vites iela 7, Mālpils, Mālpils novads 

2. “Ozolu iela 1”, Mālpils 
novads

8074 003 0384 1,0 - Vites iela 3, Mālpils, Mālpils novads

3. “Kitijas”, Mālpils novads 8074 003 0374 2,9 - Vites iela 11, Mālpils, Mālpils novads
4. “Bīriņi”, Mālpils novads 8074 003 0376 2,59 - Vites iela 13, Mālpils, Mālpils novads
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Pilnu novada domes sēdes lēmumu atklāstu skatīt mājas lapā 
www.malpils.lv, sadaļā Novada domes dokumenti 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2019. gada MARTAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 20. martā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 20. martā, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 20. martā, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 27. martā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 25. martā plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

 • Piešķirt adresi Ķiršu iela 2B, Mālpils, Mālpils novads, būvei 
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0708 006, kura atrodas 
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0708, 
adrese Ķiršu iela 2, Mālpils, Mālpils novads un kura ir pat-
stāvīgs būvju īpašums.

 • Apstiprināt 2019. gada 14. janvārī notikušās nekustamo 
īpašumu “Galilejas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 
0859, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,28 ha platībā, 
un Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu 
“Rumbas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0100, kas 
sastāv no vienas zemes vienības 2,33 ha platībā, izsoles re-
zultātus. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma  
“Galilejas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0859, 
kas sastāv no vienas zemes vienības 0,28 ha platībā, un 
Mālpils novada domei piederošā nekustamā īpašuma 
“Rumbas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0100, kas 
sastāv no vienas zemes vienības 2,33 ha platībā atsavinā-
šanu par 7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro).

 • Apstiprināt 2019. gada 14. janvārī notikušās nekustamā 
īpašuma “Upeskalni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
003 0827, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,2065 ha 
platībā, izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu par ne-
kustamā īpašuma “Upeskalni”, Mālpils novads, kadastra 
Nr. 8074 003 0827, kas sastāv no vienas zemes vienības 
0,2065 ha platībā atsavināšanu par 4 100,00 EUR (četri tūk-
stoši viens simts euro).

 • Apstiprināt 2019. gada 14. janvārī notikušās nekustamā 
īpašuma Dzirnavu iela 1, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
003 0932, kas atrodas Mālpils novadā, sastāv no zemes vie-
nības 0,9184 ha platībā, darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0256 004), būves ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0256 004 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0256 006 izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu par ne-
kustamā īpašuma Dzirnavu iela 1, Mālpils novads, kadastra 
Nr. 8074 003 0932, kas atrodas Mālpils novadā, sastāv no 
zemes vienības 0,9184 ha platībā, darbnīcas ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0256 004), būves ar kadastra apzī-
mējumu 8074 003 0256 004 un šķūņa ar kadastra apzīmē-
jumu 8074 003 0256 006 atsavināšanu par 34 300,00 EUR 
(trīsdesmit četri tūkstoši trīs simts euro).

 • Apstiprināt 2019. gada 14. janvārī Mālpils novada domei 
piederošā nekustamā īpašuma Lejciema iela 4, kadastra 
Nr. 8074 003 1010, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no 
zemes vienības 1,0067 ha platībā, izsoles rezultātus. Slēgt 
pirkuma līgumu par Mālpils novada domei piederošā ne-
kustamā īpašuma Lejciema iela 4, kadastra Nr. 8074 003 
1010, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienī-
bas 1,0067 ha platībā atsavināšanu izsolē ar augšupejošu 
soli ar nosolīto augstāko cenu 6 000,00 EUR (seši tūkstoši 
euro).

 • Apstiprināt Nekustamo īpašumu Lejciema iela 6, kadastra 

Nr. 8074 003 1011, kas atrodas Mālpils novadā, sastāv no 
zemes vienības 0,8162 ha platībā un saimniecības ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0250 002 izsoles rezultātus. 
Slēgt pirkuma līgumu par Mālpils novada domei piederošo 
nekustamo īpašumu Lejciema iela 6, kadastra Nr. 8074 003 
1011, kas atrodas Mālpils novadā, sastāv no zemes vienī-
bas 0,8162 ha platībā un saimniecības ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0250 002 atsavināšanu par 5 820,00 
EUR (pieci tūkstoši astoņi simts divdesmit euro).

 • Noteikt Mālpils kultūras centrā rīkotajos pasākumos ieejas 
biļešu maksu šādā apmērā:

1. Par amatierkolektīvu teātru izrādēm un koncertiem:
1.1. pieaugušajiem – no 3,00 līdz 5,00 EUR
1.2. bērniem, skolēniem – no 2,00 līdz 4,00 EUR

2. Par teātra izrādēm un koncertiem profesionāļu sniegumā:
2.1. pieaugušajiem – no 5,00 līdz 20,00 EUR
2.2. bērniem, skolēniem – no 4,00 līdz 10,00 EUR

3. Par diskotēkām – no 4,00 līdz 7,00 EUR
3.1. ar pieaicinātu grupu – no 7,00 līdz 15,00 EUR

4. Par atpūtas pasākumiem – no 5,00 līdz 10,00 EUR
4.1. koncertballe, nakts balle – no 5,00 līdz 25,00 EUR

5. Par izstādēm:
5.1. pieaugušajiem – no 2,00 līdz 5,00 EUR
5.2. bērniem, skolēniem – no 2,00 līdz 4,00 EUR

6. Par kino seansiem:
6.1. pieaugušajiem – no 3,00 līdz 5,00 EUR
6.2. bērniem, skolēniem – no 2,00 līdz 4,00 EUR

7. Par gida pakalpojumiem ekskursijās pa Mālpils novadu:
7.1. pieaugušajiem – 1,00 EUR
7.2. skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 0,50 

EUR
7.3. no personu grupas līdz 5 cilvēkiem ne mazāk kā 5,00 EUR
Ņemot vērā lēmumā noteiktās ieejas biļešu maksas robežas, 

par konkrēta pasākuma biļešu maksas noteikšanu lēmumu pie-
ņem Mālpils kultūras centra direktore, izvērtējot katra pasāku-
ma nozīmīgumu un nepieciešamo līdzekļu apjomu pasākuma 
nodrošināšanai.

 • Pagarināt esošo sadarbības līgumu ar biedrību “Notici 
sev!” uz vienu kalendāro gadu līdz 2019. gada 31. decem-
brim.

 • Nodot Mālpils novada attīstības programmas 2019.–
2025. gadam projektu publiskai apspriešanai. Noteikt At-
tīstības programmas 2019.–2025. gadam projekta publis-
kās apspriešanas termiņu no 2019. gada 4. februāra līdz 
11. martam un publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 
2019. gada 4. martā plkst. 18:00.
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24. februāris – pasākums ģimenēm “AUGSTĀK PAR ZEMI”. Reportāža



Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  2019 9AKTUĀLI

27. janvārī kopā ar draugiem – folkloras kopu “Grodi” un kul-
tūras centra amatierkolektīviem ļoti sirsnīgā, draudzīgā atmos-
fērā, dziedot, muzicējot un iesaistot visus klātesošos dančos, 
folkloras kopa “Mālis” nosvinēja pirmo desmitgadi. Kopas dalīb-
nieki saka paldies visiem sveicējiem par apsveikumiem un laba 
vēlējumiem!

Folkloras kopai “MĀLIS” – 10
 Paldies, paldies par devumiņu.
 Dievs Jums atdos citu vasariņu:
Ar rudziem, ar miežiem,
Ar maziem bērniņiem.

Folkloras kopa “Mālis”
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2018./2019. gada I semestrī Mālpils 
novada vidusskolas skolēni piedalījās Ro-
bertam Mūkam veltītā Latvijas skolu 2.–
12. klašu skolēnu jaunrades darbu kon-
kursā:

“Man nevajag nemirstības eliksīra,
Nemirstība ir iesieta Latvijas sierā”.

/R. Mūks/

Šajā konkursā par interesantiem un 
radošiem darbiem atzinību ieguva:

 • Sofija Rebeka Kadiķe 11. klase,
 • Eva Vērse 7. klase,
 • Ance Vērse 7. klase,
 • Linda Verze 8. klase,
 • Irbe Strūģe 8. klase.

Īpašs prieks par Elizabeti Ģērmani (7. 
klase), kura 5.–7. klašu grupā ieguva 1. 
vietu!

Arī 2019. gads ir uzsākts veiksmīgi. 10. 
klases skolēns Roberts Bitnieks piedalī-
jās Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas 
Studiju fakultātes Politikas zinātnes ka-
tedras izsludinātajā konkursā 10.–12. 
klašu skolēniem “Mana apņemšanās Lat-
vijai 2019!”

Skolēniem bija jāsagatavo video runa 
(3–5 min), kurā tiek izteikta personīgā ap-
ņemšanās.

Uzvarētāju noteica sabiedrības balso-
jums sociālajos tīklos un žūrijas balsu 
kopsumma (50/50).

Apsveicam Robertu Bitnieku – iegūta 
3. vieta! Paldies par uzdrīkstēšanos!

Paldies arī tiem, kuri atbalstīja un bal-
soja!

Apsveicam skolēnus! Veiksmi un rado-
šumu arī turpmāk!

Skolotājas 
Daila Klintsone, 

Santa Mihelsone

Apsveicam ar panākumiem Mālpils novada vidusskolas skolēnus!
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Lai gan vairāk nekā puse jeb 56 % Latvijas iedzīvotāju šķiro 
mājsaimniecības atkritumus un šim rādītājam kopš 2011. gada ir 
tendence vienmērīgi pieaugt, joprojām liela daļa sabiedrības at-
kritumu šķirošanā iesaistās visai kūtri, liecina Latvijas Zaļā 
Punkta pētījums par Latvijas iedzīvotāju zaļas dzīvošanas para-
dumiem. Ja cilvēks izmet atkritumus tam neparedzētās vietās, 
viņš pelnījis bargāku sodu, nekā šobrīd iespējams piemērot – tā 
uzskata tieši puse vidzemnieku, paši būdami vieni no čaklāka-
jiem atkritumu šķirotājiem Latvijā: šo atbildīgo paradumu savā 
ikdienā ieviesuši 64 % aptaujāto, atpaliekot vienīgi no zemgalie-
šiem, toties krietni apsteidzot pārējos divus Latvijas novadus.

Kā vienu no galvenajiem šķēršļiem vairāk nekā puse respon-
dentu, kuri nešķiro mājsaimniecības atkritumus, norāda nepie-
tiekamu šķirošanas konteineru daudzumu savas dzīvesvietas 
tuvumā. Mazliet vairāk nekā pusi jeb 51 % vidzemnieku, kuri ne-
šķiro atkritumus, no tā attur nepietiekams dalītās atkritumu vāk-
šanas (šķirošanas) konteineru skaits, un šai ziņā vidzemnieki ir 
vienisprātis ar pārējo Latvijas reģionu iedzīvotājiem. Tiesa, tajā 
pašā laikā gandrīz piektā daļa jeb 18 % atzīst, ka nesaprot iemes-
lu, kāpēc atkritumi jāšķiro.

“Pārstrādāto sadzīves atkritumu apjoms Latvijā aug, taču tas 

notiek lēni. Pēc Eiropas Savienības (ES) 
sadzīves atkritumu pārstrādes rādītā-
jiem esam vien 24. vietā ar 25,2 % pār-
strādāto atkritumu, atpaliekot arī no tuvākajiem kaimiņiem lietu-
viešiem un igauņiem. Taču jau pēc dažiem gadiem mums būs 
jāsasniedz liels mērķis – 55 % pārstrādātu atkritumu, un te būs 
vajadzīga daudz aktīvāka sabiedrības iesaiste un dziļāka izprat-
ne, tāpēc sabiedrības izglītošana ir viens no mūsu galvenajiem 
uzdevumiem,” skaidro Latvijas Zaļā Punkta direktors Kaspars 
Zakulis.

Lai gan divas trešdaļas vidzemnieku uzskata, ka informācija 
par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu ir pietiekama un sapro-
tama, 49 % respondentu atzīst, ka cilvēku izglītošana ir būtisks 
faktors atkritumu šķirošanas rādītāju uzlabošanai. Ikvienam 
Latvijas iedzīvotājam ir iespēja vērsties pie sava atkritumu ap-
saimniekotāja vai pašvaldības ar lūgumu nodrošināt atkritumu 
šķirošanas konteinerus dzīvesvietas tuvumā. Tomēr 19 % vi-
dzemnieku par šādu iespēju nemaz nezina, un šis rādītājs ir 
krietni augstāks nekā citviet Latvijā (salīdzinājumam – Latgalē 
par to nezina 15 %, Rīgā – 11 %, Kurzemē – 8 %, bet Zemgalē – 
7 % aptaujāto).

64 % vidzemnieku šķiro atkritumus, 50 % atbalsta bargākus sodus 
par atkritumu izmešanu nepiemērotās vietās

Tautas deju kolektīvu skate Mālpilī

Turpinājums 10. lpp.

16. februāris. Mālpils kultūras namā zum kā bišu stropā – 
četrdesmit deju kolektīvi no apkārtējiem novadiem sabraukuši uz 
Siguldas deju apriņķa tautas deju kolektīvu koncertu-skati. Dejo 
arī mūsējie – “Māra”, “Sidgunda” un “Kniediņš”.

Ikreiz, skatoties mūsu tautas dejas, sirdi pilda priecīga pacilā-
juma sajūta un deja liekas tik mīļa un saprotama. Laikam tāpēc, 
ka tautas dejā, tāpat kā dziesmā, izpaužas mūsu kopīgās būtības 
daļa.

Siguldas deju apriņķa kolektīvu virsvadītāja Gunta Skuja saka: 
“Paldies par pozitīvajām emocijām, ko jūs sagādājat. Žūrijai ne-
bija garlaicīgi nevienu brīdi. Jūs ar savu dejojumu esat pierādīju-
ši, ka dejotprieks un dejotprasme nepastāv tikai Deju svētku gai-
dīšanas laikā, bet arī brīvajā sezonā. To šodien apliecināja arī 
mirdzums jūsu acīs. Žūrija ir lēmusi, ka visi kolektīvi ir aicināti 
briest un gatavoties 2023. gada XVII Deju svētkiem!”

Paldies, mīļie Mālpils dejotāji, ka jūs esat mums un Latvijai! Deju kopa “Kniediņš”

Deju kopa “Māra” Deju kopa “Sidgunda” 

Esmeralda Tāle
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Suņu un kaķu īpašniekiem
2018. gadā Valsts policija un Mālpils pašvaldības policija ir sa-

stādījusi daudzus administratīvo pārkāpumu protokolus par da-
žādiem suņu turēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Vēlamies jums vēlreiz atgādināt svarīgākās lietas, kas jāievēro 
visiem suņu un kaķu īpašniekiem.

Šobrīd joprojām ir spēkā ir prasība, ka visiem suņiem (gan 
šķirnes, gan bezšķirnes) neatkarīgi no lieluma, svara vai citiem 
parametriem ir jābūt implantētām mikroshēmām (mikroči-
piem) un jābūt reģistrētiem valstī vienotā informācijas sistēmā 
– Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē. (Prasība ir 
spēkā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 491 “Mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”.)

Mikročips ir ļoti maza izmēra implants, ko sunim (kaķim) vie-
nu reizi dzīvē ievada aiz ādas kakla rajonā. Ja suns aizklīst vai 
aizbēg, tad atradējs var vērsties pie Mālpils pašvaldības policista, 
kurš čipā esošo informāciju var nolasīt. Tajā ir arī dzīvnieka īpaš-
nieka kontakti, un tādā veidā suni var identificēt un atgriezt saim-
niekam.

Obligātā suņu apzīmēšana
Ja jums ir suns, kas nav apzīmēts ar mikroshēmu, jums jādo-

das pie jebkura praktizējoša veterinārārsta, lai viņš varētu šo 
procedūru veikt.

Ja esat iegādājušies kucēnu, tad pie veterinārārsta implantēt 
mikroshēmu jādodas, līdz tas ir sasniedzis 6 mēnešu vecumu.

Ja jūsu sunim iepriekš nav bijusi pase, tad pēc mikroshēmas 
implantēšanas veterinārārsts jums izsniegs ES lolojumdzīvnieka 
pasi. (Šajā vizītē pie veterinārārsta pārliecinieties, vai jūsu suns 
ir saņēmis arī visas nepieciešamās potes!)

Visu suņu apzīmēšana ar mikroshēmu ir obligāta. Kaķi nav 
obligāti jāapzīmē, bet to var darīt brīvprātīgi.

Obligātā suņu reģistrācija
Kad suns ir apzīmēts ar mikroshēmu (mikročipēts), ir vairā-

kas iespējas, kā to reģistrēt Lauksaimniecības datu centra datu-
bāzē. Reģistrācijas maksa ir 3,50 EUR.

Klātienē
Varat to uzreiz veikt pie veterinārārsta, kas suni apzīmējis ar 

mikroshēmu. Šajā gadījumā suņa reģistrācija jums izmaksās 

3,50 EUR plus samaksa par datu ievadīšanu LDC datubāzē. Jābūt 
līdzi suņa īpašnieka personu apliecinošam dokumentam.

e-pakalpojums
Varat to veikt e-pakalpojumu portālos http://www.latvija.lv vai 

http://www.ldc.gov.lv. Šajā gadījumā samaksa par reģistrāciju 
būs tikai 3,50 EUR. Jābūt suņa īpašnieka personu apliecinošam 
dokumentam un dzīvnieka pasei vai vakcinācijas apliecībai. Ja 
jums nav dzīvnieka pases vai vakcinācijas apliecības, tad nepie-
ciešama aizpildīta mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidla-
pa, ko jums izsniedz veterinārārsts, kad implantē sunim mikro-
shēmu.

Konsultāciju par suņa reģistrācijas e-pakalpojumu var sa-
ņemt Mālpils novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā.

Samaksāt nodevu par suņa reģistrāciju var:
 • Pie veterinārārsta;
 • Internetbankā pēc LDC sagatavotā rēķina.

Mājdzīvnieka reģistrācija tiek apstiprināta tikai pēc maksāju-
ma saņemšanas LDC kontā. Veicot apmaksu internetbankā, 
maksājuma mērķī obligāti norādiet rēķina numuru.

Kad esat samaksājuši reģistrācijas nodevu, lūdzu, pārliecinā-
ties, vai suns ir reģistrēts datubāzē. To var pārbaudīt Lauksaim-
niecības datu centra mājas lapā – http://www.ldc.gov.lv, sadaļā 
Reģistri – Dzīvnieku reģistrs. Lauciņā, kurā rakstīts – Dzīvnieka 
numurs, ievadiet mikroshēmas numuru, kas ierakstīts dzīvnieka 
pasē. Ja suns būs reģistrēts, par to būs redzama informācija – 
vārds, šķirne, vakcīnas derīguma termiņš, pašvaldība, kur suns 
dzīvo u.c.

Visu suņu reģistrācija ir obligāta. Kaķi nav obligāti jāreģistrē, 
bet to var darīt brīvprātīgi. Pašlaik Mālpils novadā reģistrēti 302 
suņi.

Kontroli, vai suņi reģistrēti, veic vietējā pašvaldības policija un 
Pārtikas un veterinārais dienests. Naudas sods par suņa nere-
ģistrēšanu fiziskām personām ir no 7 līdz 210 EUR, gada laikā 
atkārtoti konstatējot pārkāpumu – no 210 līdz 350 EUR; juridis-
kām personām – no 15 līdz 350 EUR, atkārtoti – no 350 līdz 700 
EUR (saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu).

Mālpils novadā ir bijis gadījums, kad suns, kas nav mikroči-
pēts, aizklīdis no mājām, cilvēki ziņojuši par klaiņojošu suni, un 

Visčaklāk Vidzemē tiek šķirotas stikla 
pudeles un burkas (87 %), baterijas (75 %) 
un plastmasas PET pudeles (70 %), bet salī-
dzinoši vismazāk iedzīvotāju – 18 % – šķiro 
nolietotās riepas. Kā iespējamos pamudi-
nājumus uzsākt atkritumu šķirošanu līdzās 
labākai infrastruktūras pieejamībai iedzīvo-
tāji min arī bargāku sodu sistēmu (45 %), 
dažādas akcijas specifisku atkritumu sa-
vākšanai (20 %) un biežāku talku rīkošanu 
(16 %). Jāpiebilst, ka Vidzemē ir arī vislielā-
kais atbalsts (73 %) publiskajiem šķiroša-
nas laukumiem.

Latvijas Zaļā Punkta pētījumu “Cik zaļi 
dzīvo Latvijas iedzīvotāji?” 2018. gada ok-
tobrī veica pētījumu centrs SKDS, aptaujājot 
1002 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 
74 gadiem.

Latvijas Zaļais punkts preses sekretāre 
Daiga Buča, www.zalais.lv, 

www.skiratlons.lv, www.ecobaltia.lv

Turpinājums no 9. lpp.
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to noķert pašvaldības policija izsaukusi darbiniekus no dzīvnieku 
patversmes “Meža vairogi” Ķekavā, ar kuru pašvaldībai ir sadar-
bība. Pēc tam saimniekam suns no patversmes bija jāizpērk un 
tas izmaksāja ap 70 EUR. Ja suns būtu mikročipēts, informācija 
no čipa būtu nolasīta pašvaldībā uz vietas un saimniekam ziņots 
par suņa atrašanu.

Obligātā suņu un kaķu vakcinācija
Visiem suņiem un kaķiem obligāti jābūt vakcinētiem pret tra-

kumsērgu. Atzīmes par vakcināciju tiek izdarītas dzīvnieka pasē 
vai vakcinācijas apliecībā. Pašlaik pieejamas vakcīnas, kas no-
drošina imunitāti uz diviem vai pat trīs gadiem. Neaizmirstiet se-
kot līdzi vakcinācijas termiņiem pasēs un apliecībās! Veiciet re-
vakcināciju mazliet pirms termiņa beigu datuma!

Dzīvnieku pases
No 2014. gada 29. decembra suņiem un kaķiem veterinārajās 

klīnikās tiek izsniegtas tikai jaunā parauga – ES lolojumdzīvnieka 
pases. Tomēr Latvijā apritē ir arī vecā parauga ES mājas (istabas) 
dzīvnieka pases (izdeva līdz 2014. gada 28. decembrim) un dažā-
da veida vakcinācijas apliecības.

Vecā parauga ES mājas (istabas) dzīvnieka pases, kas ir iz-
sniegtas līdz 2014. gada 28. decembrim, ir derīgas visu dzīvnieka 
mūžu, tās nav jāmaina uz jaunā parauga pasēm.

Pase ir nepieciešama izbraukšanai ar dzīvnieku ārpus Latvijas 
uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja dzīvnieku paredzēts 
turēt tikai Latvijas teritorijā, visu nepieciešamo informāciju var 
fiksēt mājas (istabas) dzīvnieka vakcinācijas apliecībā.

Vakcinācijas apliecības
Ja agrāk valstī bija vienota parauga Pārtikas un veterinārā 

dienesta (PVD) izsniegtas vakcinācijas apliecības ar PVD logo, 
tad tagad katra veterinārmedicīnas prakses iestāde var brīvi iz-
strādāt savu vakcinācijas apliecības formu.

Tās vakcinācijas apliecības, kas dzīvniekiem jau ir izsniegtas, 
ir derīgas visu dzīvnieka mūžu vai tik ilgi, kamēr ir vieta ierak-
stiem.

Mājas (istabas) dzīvniekam nav nepieciešami abi šie doku-
menti – abos dokumentos ir paredzēts fiksēt dzīvniekam veiktās 
vakcinācijas. Atšķirība ir vien tajā, vai ar dzīvnieku paredzēts ce-
ļot ārpus valsts robežām: ja jā, tad nepieciešama pase, ja nē, tad 
pietiek ar vakcinācijas apliecību.

Suņi un kaķi sabiedriskās vietās
Suns ciema teritorijā ārpus nožogotas teritorijas pastaigu lai-

kā jāved saitē. Kaķiem, atrodoties ārpus telpām, jābūt kakla 
siksnai, pretējā gadījumā tie tiks uzskatīti 
par klaiņojošiem.

Ar dzīvniekiem nedrīkst ierasties veika-
los, iestādēs, bērnu spēļu laukumos, kapos, 
sabiedriskos pasākumos, cilvēku atpūtas 
vietās un peldvietās. Sabiedriskā vietā suni 
var īslaicīgi atstāt vienu, ja tas ir piesiets 
pavadā, netraucē gājēju un transportlīdzek-
ļu kustībai, neapdraud cilvēku vai citu dzīv-
nieku drošību. Īpašniekam pastaigu laikā 
līdzi jābūt maisiņam suņa ekskrementu sa-
vākšanai, un jāsavāc ekskrementi aiz sava 
suņa. Dzīvnieku ekskrementus, ievietotus 
maisiņā, drīkst izmest atkritumu urnās un 
sadzīves atkritumu konteineros. (Savācot ar 
saviem mīluļiem, neaizmirsīsim arī par vi-
dei draudzīgu attieksmi! Piemēram, Teikas 
bāzē GEMOSS (www.gemoss.lv) lielos iepa-
kojumos nopērkami dažādu veidu papīra 
maisiņi un turzas.)

Aicinām suņu īpašniekus sakopt aiz sa-

viem mīluļiem ne tikai pie daudzdzīvokļu ēkām, bet arī Mālpils 
parka teritorijas zaļajā zonā, Sudas upes krastmalā, Vibrokas 
ielā u.c. pastaigu vietās. Paldies viesiem kas to jau dara!

Dzīvnieku nodeva Mālpils novada pašvaldībā
2017. gada 29. marta. saistošie noteikumi Nr. 4 “Par pašvaldī-

bas nodevu par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Mālpils nova-
dā” nosaka kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par 
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Mālpils novada administratī-
vajā teritorijā.

Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, 
kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir mājas (istabas) dzīv-
nieks.

Noteikumos lietotais termins mājas (istabas) dzīvnieki – No-
teikumu izpratnē suņi, kaķi.

Suņa īpašnieks maksā suņa turēšanas nodevu, ja suņa turē-
šanas vieta mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē norādīta 
Mālpils novads.

Suņu turēšanas nodeva tiek aprēķināta par vienu gadu un tās 
likme ir:

 • par vienu suni Mālpils, Sidgundas un Upmalu ciemu terito-
riju daudzdzīvokļu mājās – 5,00 EUR,

 • par katru nākamo suni Mālpils, Sidgundas, Upmalu ciemu 
teritoriju daudzdzīvokļu mājās – 10,00 EUR,

 • par vienu suni pārējās dzīvojamās mājās – 4,00 EUR,
 • par katru nākamo suni pārējās dzīvojamās mājās – 8,00 

EUR.
Kaķa turēšanas nodeva tiek aprēķināta par vienu gadu, un tās 

likme ir 1,00 EUR par vienu kaķi Mālpils, Sidgundas un Upmalu 
ciemu teritorijā.

Dzīvnieku turēšanas nodeva ir maksājama katru gadu līdz 
1. martam.

Suņu turēšanas nodeva nav jāmaksā lauku viensētās (ārpus 
Mālpils, Sidgundas un Upmalu ciemu teritorijām) par vienu suni. 
Par katru nākamo suni lauku viensētās maksājama nodeva – 
8,00 EUR.

Kaķu turēšanas nodeva nav jāmaksā ārpus Mālpils, Sidgun-
das un Upmalu ciemu teritorijas dzīvojošo kaķu īpašniekiem.

(Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties mājas lapā 
www.malpils.lv, Novada domes dokumenti – Saistošie noteikumi 
– 2017.)

Mālpils novada dome
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Mālpils novada vidusskolas Erasmus+ programmas pro-
jekta “We AllArt_Art and Health“ kārtējā starptautiskā sa-
nāksme notika Splitas mākslas skolā Horvātijā no 3. līdz 9. 
februārim kopā ar partneriem no Spānijas un Bulgārijas.

“Projekta dalībnieku tikšanās Horvātijā, Splitā bija lielis-
ka pieredzes gūšana pedagoģiskajā darbā ar jauniešiem no 
Horvātijas, Bulgārijas, Spānijas un Latvijas kolēģiem. Man bija 
jāvada grupas darbs, kurā piedāvāju skolēniem veidot nelielu 
animāciju stop motion tehnikā, uz melnas sienas ar baltu krītu 
zīmējot zīmējumu. Jaunieši ļoti radoši un brīvi interpretēja ideju 
par klimata izmaiņām, ko spēj radīt cilvēks. Ar zīmētiem elemen-
tiem parādīt, cik vienkārši ir piesārņot dabu, kaut ko sabojāt vai 
pateikt ko sliktu, un cik sarežģīti ir radīt vai izlabot sabojāto. Īpa-
ši brīvi un nepiespiesti strādāja horvātu jaunieši, jo Splitā ir pro-
fesionālā mākslas skola (līdzīgi kā mums Rīgas Dizaina un 
mākslas vidusskola), kur jūtama dienvidnieciska gaisotne. Domu 
formulējums ir tiešs un vērsts uz diskusiju.

Jau ieejot skolā, mākslas klātbūtne ir jūtama un patīkami ie-
velkoša. Ik uz soļa var redzēt gan senus diplomdarbus, gan ne-
sen veidotus mākslas darbus – fotogrāfijas, mozaīkas, vides ob-
jektus, maketus, plakātus, skulptūras, keramiku. Skolas vadība 
un pasniedzēji ir atvērti studentu idejām arī skolas gaiteņu iekār-
tojumā.

Mācību priekšmeti ir līdzīgi kā mūsu profesionālajās mākslas 
skolās – zīmēšana, gleznošana, grafika, dizains, modelēšana, 
modes dizains, dažādi teorētiskie priekšmeti, kā, piemēram,  
foto mācība. Splitas skolā bija redzamas dzīvā modeļa zīmēšanas 
iemaņas. Mācīšanas metodes ļoti līdzīgas kā mums, tiek piekop-
ta meistara-mācekļa metode, jo pasniedzēji ir labi zināmi Horvā-
tijas mākslas aprindās. Piemēram, Neli Ružič, kuras vairāki 
mākslas darbi atrodas Splitas mākslas muzejā.

Skolai pašai ir sava galerija, kur tiek izstādīti gan skolēnu, gan 
pazīstamu mākslinieku darbi. Redzētā izstāde bija labs, asprā-
tīgs un arī erotisks laikmetīgās mākslas darbs – animācija, kas 
tika veidota no modernisma laika mākslinieka gleznu tēliem, tos 
iekustinot un atdzīvinot.

Pavadītā nedēļā Splitā bija iedvesmojoša un saturīga gan kul-
tūrvēstures objektu apskates ziņā, gan arī gūstot jaunus iespai-
dus skolas mācību darba kontekstā.” /Liene Mackus/

“Darbošanās projektā, iespēja doties apmaiņas programmā 
un dzīvošana svešā ģimenē man bija jauna pieredze. Tā bija inte-
resanta un jaunu zināšanu pilna nedēļa. Iespēja satikt cilvēkus 
no dažādām valstīm un mācīties sadarboties komandā, kas 
mums lieliski izdevās!” /Samanta Voroņuka, 11.klase/

“Man ļoti patika šis ceļojums uz Horvātiju. Interesanti bija ie-
pazīt jaunus cilvēkus no dažādām pasaules valstīm un katrā fo-
rumā veidot vienu kopēju mākslas darbu. Tajā katrs varēja iz-
paust savas izjutās par mākslu. Ģimenes, kas mūs uzņēma, bija 
ļoti laipnas un gādīgas, cilvēki – ļoti jauki un forši. Šāda apmaiņas 
programma veicina cilvēku radošuma izpausmes, kā arī palīdz 
labāk komunicēt ar projektā iesaistītajiem studentiem un skolo-
tājiem. Nekad neaizmirsīšu šo ceļojumu!” /Laura Zīle, 12.klase/

“Ceļojums uz Horvātiju deva iespēju satikt cilvēkus, kurus jau 
pazinu un ļāva iepazīties ar jauniem. Skolēni tika sadalīti sešās 
grupās, katra grupa veidoja ko savu. Pati piedalījos sestajā gru-
pā, kuru vadīja skolotāja Liene Mackus. Veidojām video par dabu 
un to, kā pat vismazākā cilvēka darbība to ietekmē.” /Katrīne 
Priekule, 11.klase/

“Piedaloties projektā, man ir bijusi iespēja iegūt draugus no 
citām valstīm un satuvināties ar saviem skolasbiedriem.

Šī nedēļa Horvātijā bija pozitīvu iespaidu pilna. Tika atkal sa-
tikti pirms gada iegūtie draugi. Skolā, kas mūs uzņēma, tik tie-
šām bija jūtama mākslas klātbūtne. Iegūtas jaunas zināšanas, 

redzētas nekad ne-
redzētas vietas, iz-
dzīvota jauna piere-
dze. Kāpt kalnā trīs 
dienas pēc kārtas 
nav bijis vieglākais, 
kas jādara, bet, esot 
kopā ar burvīgiem 
cilvēkiem, šie kilo-
metri augšup pazu-
da nemanāmi.

Esmu ļoti pateicī-
ga, ka man ir bijusi 
iespēja būt daļai no 
šī projekta.” / Karīna 
Elīna Guste, 11.kla-
se/

“Horvātijas pilsēta Splita bija mans pēdējais brauciens šī pro-
jekta ietvaros, jo šogad absolvēšu Mālpils novada vidusskolu. Sa-
draudzēties un komunicēt ar projekta dalībniekiem nebija grūti, 
visi dalībnieki man bija jau pazīstami un ļoti labi draugi, arī sko-
lotāji. Kopīgā darbošanās Splitā vēl vairāk pārliecināja par to, ka 
mana izvēle, saistīt dzīvi ar mākslu, ir vispareizākā. Siltais laiks, 
draugi un mākslinieciskās izpausmes – trīs frāzes, ar kurām 
Horvātija man paliks atmiņā. Lai kādas tautības cilvēks ir, visus 

Horvātija – Splita, tautā dēvēta kā “Vidusjūras zieds”
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Mālpils novada vidusskolas Erasmus+ program-
mas projekta “Kooperatīvās mācību metodes un 
digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā” 
starptautiskā sanāksme kopā ar partneriem no 
Portugāles, Norvēģijas, Itālijas un Horvātijas. 

3. februāra rīts dažiem Mālpils novada vidusskolēniem bija 
satraukuma pilns. Lidojums pirmo reizi mūžā. Kas? Kā? Kur? 
Ceļojuma galamērķis Norvēģijas olimpiskā sporta pilsēta Lilli-
hammera. Dzelzceļa stacijā skolēnus sagaidīja smaidīgi jaunieši, 
kuri uzņēma skolēnus savās ģimenēs.

4. februārī tikām sagaidīti Gausdal skolā.
Skolotāja Līva dalās savos iespaidos: “Skola uzreiz pārsteidza 

gan ar tās mūsdienīgo elektroniku, gan to, cik ļoti tā piemērota 
darbam komandās. Skolēniem viegli atrast norobežotu telpu, kur 
dalīties ar savām idejām un komunicēt ar grupas biedriem. Grū-
tības nesagādāja arī komunicēšana angļu valodā par jebkuru 
tēmu. Redzot lielās sporta zāles, brīvi pieejamos trenažierus un 
plašo sporta ekipējuma klāstu, nešķita pārsteigums, kad skolo-
tāji stāstīja par savu skolēnu augstajiem sasniegumiem sportā.

Visas nedēļas garumā mums bija iespēja iepazīties ar šīs 
valsts kultūras specifiku un izbaudīt Norvēģijas dabu.”

Kristers Rancāns stāsta par aktivitātēm skolā: “Mācījāmies 
pareizi rakstīt CV, darba intervijas un intervijas ar kādas noteik-
tas profesijas pārstāvi. Neaizmirstams bija brauciens ar suņu 
pajūgu, kas bija neatkārtojama pieredze. Ar pajūgu varēja klusi 
pārvietoties un vērot skaisto Norvēģijas dabu.”

Kristians Cīrulis uzsver:“Viegli bija komunicēt ar norvēģu 
puišiem. Ļoti moderna un attīstīta skola, kurā skolēniem viegli 
un interesanti mācīties. Ieguvām pieredzi 
prezentāciju veidošanā, kas pašiem node-
rēs nākotnē. Norvēģijas ainavas ar kalniem 
un sniegu paliks atmiņā vēl ilgi. Esmu prie-
cīgs, ka, piedaloties projektā, bija iespēja 
apmeklēt Norvēģiju!”

Ričijs Cīrulis, kurš pirmo reizi piedalās 
šāda veida projektā, nonāca pie atziņas: “Šis 
projekts man “atvēra“ acis, jo tikšanās ar 
cilvēkiem no dažādām valstīm sniedz piere-
dzi un prasmi komunicēt un sadarboties. 
Nekas nepārspēs tādu pieredzi, kā nepazīs-
tama teritorija, cilvēki, negaidīti piedzīvoju-
mi. Darītu jebko, lai tiktu atpakaļ!”

Arī Ernests Neimanis pirmo reizi pieda-
lās projektā, tāpēc uzsver, ka “tā bija pavi-

sam cita veida 
pieredze. Satiku 
jaunus draugus, 
ieguvu jaunu un 
noderīgu infor-
māciju, ko varēšu izmantot nākotnē. Norvēģijas skaisto kalnu 
biezais sniegs un zemā temperatūra bija liels pārbaudījums. 
Labprāt gribētu piedalīties citos līdzīgos projektos.”

Robertam Bitniekam ir savi vērojumi:
“Ģimene vismaz vienu reizi dienā kopā ietur maltīti no svai-

giem produktiem. Klaiņošana pa mežiem var rezultēties ar kļū-
šanu polārlācim par uzkodu, transporta satiksmes sistēma – uz 
goda, norvēģiem slēpošana tāpat kā latviešiem hokejs – iet pie 
sirds. It kā esam līdzīgas, bet katrā aspektā atšķirīgas tautas.”

Visi kā viens apgalvo, ka norvēģi ir klusi, draudzīgi, pretimnā-
koši un vārda – izpalīdzīgi – cienīgi. Gribas domāt, ka brauciens 
ar suņu pajūgiem, sniega peldes, brīnišķīgā daba un aizsāktā 
draudzība ar norvēģu puišiem neizkusīs kā baltais, pūkainais 
sniegs pavasarī, bet kļūs par skaistām atmiņām! Varbūt ne tikai 
atmiņām!

Piedzīvoto Norvēģijā apkopoja skolotāja Daila, 
kura arī tur bija un guva idejas savam darbam.

vieno māksla – šo atziņu ieguvu tieši pēc šī brauciena. Atvadīša-
nās no dalībniekiem un Splitas bija grūta – jā, visi, pie kuriem 
dzīvojām Horvātijā, atvadoties, raudājām – atkalredzēšanās Lat-
vijā nemaz neslēpjas aiz kalniem.” /Adrians Rakuzovs, 12.klase/

“Brauciens uz Horvātiju bija interesants un ļoti jauks, jo sati-
kām jau iepriekš iepazītos projekta dalībniekus. Horvāti ir ļoti 
jauki un viesmīlīgi cilvēki, bija žēl atvadīties, taču labā ziņa, ka 
atkal satiksimies pēc nedaudz vairāk kā mēneša. Šāda veida pro-
jektos var iepazīt gan jaunus cilvēkus un citu valstu kultūru, gan 
uzlabot komunikācijas prasmes. Man patika mākslas projekti, jo 
interesanti ir sadarboties ar citu valstu pārstāvjiem un produktīvi 
pavadīt laiku ar skolēniem no Bulgārijas, Spānijas un Horvāti-
jas.” /Arta Višķere, 12.klase/

“Ļoti patika piedalīties šajā projektā. Pirmo reizi redzēju sko-
lu, kurā viss ir saistīts ar mākslu. Šī skola viennozīmīgi ir kā 
mākslas un kultūras piemineklis. Vienmēr ir interesanti iepazīt 
jaunus cilvēkus, uzzināt, cik ļoti viņus interesē māksla. Tā bija arī 

šajā reizē. Skaista bija Horvātijas pilsēta Trogir, kurā varēja ap-
skatīt vecpilsētu un skaisto arhitektūru.” /Laura Osīte, 12.klase/

“Brauciens uz Horvātiju bija fantastisks un emocijām pilns. 
Prieks bija iepazīt jaunus cilvēkus no Horvātijas, Bulgārijas un 
Spānijas, kā arī satikt jau iepriekš iepazītos projekta dalībniekus. 
Horvātijā pavadītais laiks man pietrūks, jo projekta laikā iepazītie 
cilvēki, kas nu jau kļuvuši par draugiem, ir manas dzīvas neatņe-
mama sastāvdaļa. Ļoti patīk šis mākslas projekts, jo var ļaut vaļu 
savam radošumam, atklāt jaunas, radošas spējas.” /Kristīne 
Višķere, 11.klase/

No 31. marta līdz 6. aprīlim uzņemsim šī projekta partnerus 
Mālpilī, kopīgi veidosim jaunus mākslas darbus.

Dalībnieku iespaidus apkopoja Jana Zegrja

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv
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Mums katram ir sava mācīšanās pieredze un atmiņas par 
skolas laiku. Kādam viss padevās viegli, citam bija jāpiepūlās, bet 
kādam tas bija īsts murgs. Mēs esam tik dažādi. Taču mūs visus 
vieno kopīgas cerības, ilgas un vēlēšanās dzīvot labāk, interesan-
tāk un kopīgi veidot labāku nākotni. Sabiedrība kļuvusi daudz at-
vērtāka un runā par mācīšanās un uzvedības problēmām, kas ir 
iedzimtas vai izveidojušās kādu dabas kļūdu rezultātā. Tās vien-
kārši ir un būs. Viss, ko mēs varam darīt – mācīties ar tām sadzī-
vot un vingrināties pilnveidot prasmes, kas tās varētu kompen-
sēt.

Janvāra beigās man bija iespēja piedalīties Erasmus+ projek-
tā I CAN /Es varu/. Skolotājiem no Latvijas, Portugāles, Spānijas, 
Slovēnijas un Horvātijas bija iespēja dalīties pieredzē un apgūt 
metodes darbam ar bērniem, kuriem mācīšanās sagādā problē-
mas. Kursa galvenais mērķis bija sagatavot dalībniekus darbam 
ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, viņu vecākiem un 
sabiedrību kopumā. Galvenā uzmanība tika pievērsta labās pie-
redzes apguvei. Mēs vērojām skolotāju un skolotāju palīgu darbu 
ikdienas stundās. Praktiskās nodarbībās apguvām Brain Gym 
vingrinājumus, nomierināšanās un koncentrēšanās stratēģijas, 
kā arī iepazināmies ar atbalsta pasākumiem skolā. Paši uz sevis 
izmēģinājām atmiņas un uzmanības koncentrēšanas uzdevu-
mus, domājām par savu domāšanas veidu.

Skolotāju tālākizglītības kursi Erasmus+ projektā

Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

SPORTS

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

3. marts Pāru dubultspēles novusā Mālpils sporta komplekss

16. marts Pierīgas novadu sporta spēles novusā Mālpils sporta komplekss

Esmu priecīga par jaunajām zināšanām, apstiprinājumu sa-
vam ikdienas darbam, iedvesmu un aizrautīgiem kolēģiem.

Dace Brūna

26. janvārī Alauksta ezerā notika Pierīgas novadu sporta spē-
les zemledus makšķerēšanā. Sacensības Alauksta ezerā bija 
pulcējušas deviņas Pierīgas novadu komandas. Sacensības noti-
ka četros atsevišķos sektoros – katrā pa vienam dalībniekam no 
komandas. Katrā sektorā rezultāti tika rēķināti atsevišķi, un uz-
varētāji komandu vērtējumā tika noteikti, summējot atsevišķas 
vietas. Jau piekto gadu pēc kārtas Pierīgas novadu sporta spēļu 
sacensībās zemledus makšķerēšanā nepārspēta palika Krimul-
das novada komanda. Mālpils zemledus makšķernieki otro gadu 
pēc kārtas ieguva 2. vietu. Mālpils novada komandu pārstāvēja 
Sandris Jonāns (2. vieta savā sektorā), Edijs Skarbinieks (1. vieta 
savā sektorā) Juris Deņisovs (3. vieta savā sektorā) un Georgs 
Artuškēvičs (5. vieta savā sektorā).

27. janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas novadu 
sporta spēles šahā, kurā piedalījās 8 komandas. Tika izspēlēta 
riņķa sistēma ar apdomas laiku 12 minūtes katram dalībniekam 
+ 5 sekundes par gājienu. Mālpils novada komandu pārstāvēja 
Ģirts Lielmežs, Matīss Preiss, Patriks Stots un Esmeralda Balo-
de-Buraka. Izcīnot 1 uzvaru pret Ķekavas novada komandu 
(2,5:1,5), nospēlējot neizšķirti pret Olaines, Salaspils un Babītes 
novada komandām un piedzīvojot 3 zaudējumus pret Ādažu nova-
da komandu (0:4), Baldones novada komandu (1:3) un Siguldas 

novada komandu (0,5:3,5), Mālpils komanda ieguva 7. vietu. Indi-
viduāli Mālpils novada komandā vislabāk veicās Matīsam Prei-
sam 3. vieta (3,5 no 6). Sacensībās, uzvarot visās spēlēs, triumfē-
ja Ādažu novada komanda, kuras sastāvā spēlēja FIDE meistars 
Matīss Mustaps, FIDE meistars Jānis Grasis, meistarkandidāts 
Jurijs Agafonovs un Latvijas čempione sievietēm Linda Krūmiņa. 
2. vieta Olaines novada komandai, 3. vieta Baldones novada ko-
mandai.

3. februārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
atklātā čempionāta novusā 2. posms, kurā piedalījās rekordliels 
dalībnieku skaits – 56 dalībnieki no visas Latvijas. Sacensības 
notika 3 grupās – KUNGI (LNF licencētie spēlētāji), DĀMAS un 
TAUTAS klase (visi nelicencētie spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU 
grupā 1. vietu ieguva Gunārs Škutāns (Madliena) 2. vietā – Ainārs 
Pēčs (Vaidava), bet 3. vietā – Gunārs Evers no Ķekavas. Labākais 
no mālpiliešiem bija Mārtiņš Dišereits (9. vieta). Sieviešu konku-
rencē uzvarēja Ingrīda Ozola (Vaidava), 2. vietā Olga Gusjkova 
(Rīga), 3. vietā Judīte Saldūksne (Kocēni). TAUTAS klasē 1. vietu 
ieguva Ints Žukovskis (Vaidava), 2. vietā – Vitālijs Beinarts (Rīga), 
3. vietā – Nils Rēders (Rīga).
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Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2018. gada DECEMBRĪ: 58,38 EUR/MWh
Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums Patērētās 
MWh

Mājas kopējā platība 
m2 1m2 izcenojums EUR

mēn. sāk. mēn. beigās
Celtnieku 1 212 242 30 797,6 2,20
Celtnieku 3 3074 3098 24 803,48 1,74
Dārza 2 1589 1615 26 739,77 2,05
Dārza 4 2125 2163 38 903,97 2,45
Jaunā 2 un 4 2568 2609 41 1029,66 2,32
Jaunā 6 2307 2334,8 27,8 840,35 1,93
Jaunā 5 2521 2563 42 998,23 2,46
Kastaņu 3 1794 1830 36 857,47 2,45
Kastaņu 5 1616 1644 28 843,84 1,94
Kastaņu 7 1746 1779 33 861,36 2,24
Krasta 1 un 3 2594 2641 47 1097,5 2,50
Krasta 2 3735 3802 67 1812,76 2,16
Krasta 4/1 2406 2451 45 1075,72 2,44
Krasta 4/2 2394 2437 43 1101,4 2,28
Krasta 4/3 2067 2101 34 1089 1,82
Krasta 5 2917 2969 52 1376,45 2,21
Ķiršu 2 830 844 14 376,42 2,17
Ķiršu 2A 392 399 7 165,1 2,48
Ķiršu 4 2682 2733 51 1193,67 2,49
Ķiršu 5 2993 3046 53 1222,23 2,53
Ķiršu 7 4186 4265 79 1986,31 2,32
Nākotnes 2 3453 3513 60 1550,53 2,26
Nākotnes 4 4288 4365 77 1861,21 2,42
Nākotnes 6 2565 2614 49 1207,63 2,37
Nākotnes 10 2127 2166 39 1024,09 2,22

SIA “SIDEGUNDE” SIDGUNDĀ MEKLĒ DARBINIEKUS
Nepieciešami:

• DARBINIEKI PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANĀ: ◊ Maiņas 
meistari, ◊ Miesnieki, ◊ Fasētāji, ◊ Krāvējs, ◊ Apkopējs

• Darbinieki mazumtirdzniecības veikalā: ◊ Pārdevējs
Prasības kandidātiem: Augsta motivācija izdarīt darbu atbildī-
gi un ātri; • Bez kaitīgiem ieradumiem.

Uzņēmums piedāvā: • Apmācību; • Stabilu atalgojumu + prē-
mijas (alga pēc nodokļu nomaksas 600–900 EUR); • Bezmak-
sas transportu, kas nogādās jūs līdz darbam un līdz mājām 
(gadījumā, ja ir savs transports – ceļa izdevumi tiks apmaksā-
ti); • Ēdināšanu darba vietā.

Pretendentus pieteikties zvanot darba dienās 8:00–17:00 
pa tālr. 26558361

Mālpils novada attīstības pro-
grammas 2019.–2025. gadam 
projekts tiek nodots publiskai 
apspriešanai.

Mālpils novada dome ir pieņēmusi lēmumu nodot publiskai 
apspriešanai Mālpils novada attīstības programmas 2019.–
2025. gadam projektu.

Mālpils novada attīstības programma 2019.–2025. gadam ir 
pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosa-
ka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevu-
mus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prio-
ritāšu īstenošanai. Attīstības programma ir sagatavota 
saskaņā ar Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2013–2033 noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm un vīziju.

Attīstības programmas izstrāde tika uzsākta 2018. gada 
martā. Programmas sagatavošanas laikā notika iedzīvotāju 
aptauja un vairākas tematiskās darba grupas, kurās novada 
iedzīvotāji un nozares speciālisti izvērtēja esošo situāciju un 

izteica viedokli par katras jomas turpmākās attīstības iespē-
jām.

Lai uzklausītu Mālpils novada iedzīvotāju viedokli par saga-
tavoto attīstības programmas projektu, no 2019. gada 4. feb-
ruāra līdz 2019. gada 11. martam tiek rīkota publiskā ap-
spriešana, kuras laikā novada iedzīvotāji var izteikt viedokli un 
sniegt priekšlikumus par sagatavoto dokumentu.

Priekšlikumus ar norādi “Priekšlikumi attīstības program-
mai” var izteikt:

 • sūtot uz e-pastu: dome@malpils.lv;
 • iesniedzot personiski Mālpils novada dome kanceleja (2. 

stāvā) vai Vienotajā klientu apkalpošanas centrā (1. stā-
vā) (Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils novads);

 • nosūtot pa pastu uz adresi: Mālpils novada dome, Nākot-
nes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.

2019. gada 4. martā plkst. 18:00 Mālpils novada domes 
telpās (Nākotnes ielā 1, Mālpilī) notiks attīstības program-
mas publiskās apspriešanas sanāksme, kurā novada iedzīvo-
tāji ir aicināti piedalīties diskusijā par novada attīstību.

Ar izstrādātajiem dokumentiem var iepazīties Mālpils mā-
jas lapā www.malpils.lv.
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• plkst. 14:00 Piemiņas brīdis pie 
Šopu akmens;

• plkst. 14:30 aicinām ikvienu, īpaši 
ģimenes ar bērniem, uz Piemiņas pēc-
pusdienu Mālpils kultūras centra Mazajā 
zālē.

Būs iespēja noskatīties Latvijas Okupā-
cijas muzeja piedāvāto smilšu kinofilmi-
ņu “Stāsti smiltīs (.!)” (māksliniece Guna 
Zandere) un fragmentu no uzveduma 
“Vecmāmiņas” (režisore Antra Austriņa-
Seņkāne). Pasākumā piedalīsies arī Māl-
pils kultūras centra vokālais ansamblis 
“Rezēdas” (vadītāja Evija Belicka).

Par kinofilmiņu “Stāsti smiltīs (.!)” – tā 
ir smilšu kinofilmiņa, kas radīta, iedves-
mojoties no Benitas Plezeres zīmēju-
miem. Meitenei bija 11 gadi, kad 1949. 
gada 25. martā viņu kopā ar ģimeni no 
lauku mājām Zemgalē izveda uz nometi-
nājumu aiz Urāliem. Lai attēlotu piedzīvo-
to ceļā un dzīvi izsūtījumā, Benita zīmēja 
pastkartītes. Tās meitene sūtīja savai 
krustmātei uz Latviju. Smilšu stāstu vei-
dojusi māksliniece Guna Zandere Latvijas 
Okupācijas muzeja programmā “Stāsti 
smiltīs (.!)” mūsdienu kultūras foruma 
“Baltā nakts 2016” ietvaros.

Par uzvedumu “Vecmāmiņas” – 2014. 
gadā režisore Antra Austriņa-Seņkāne un 
horeogrāfe Alise Putniņa iestudēja teātra 
un laikmetīgās dejas uzvedumu “Vecmā-
miņas”. Izrādes pamatā ir patiesi četru 
pirms Otrā pasaules kara un kara laikā 
dzimušu, dažādu tautību sieviešu dzīves-
stāsti, kas tiek izstāstīti, apvienojot teātra 
un dejas valodu. Pasākumā būs iespē-
jams noklausīties fragmentu no šī uzve-
duma Randas Mednes izpildījumā un ie-
pazīt latvietes Lūcijas stāstu par ceļu uz 
Sibīriju.

25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena:

VIVA LA OPERA! 
22. marta koncerta 
programma:

◊ V.A. Mocarts /1756–1791/ – 
Burvju flauta, R. de Vilbeka pārli-
kums klavieru trio

◊ K.M. Vēbers /1786–1826/ – Obe-
rons, R. de Vilbeka pārlikums klavie-
ru trio

◊ Dž. Rosini – Il Barbiere di Se-
viglia bu G Rossini Renaud de Villbac

◊ Š. Guno /1818–1893/ – Fausta 
kavatīne no operas Fausts, Klavieru 
trio Opera pārlikums

◊ R. Vāgners /1813–1883/ – Tan-
heizers, E. Aldera pārlikums klavie-
ru trio

◊ Ž. Masnē /1842–1912/ – Meditā-
cija no operas Taīda, A.N. Šēfera pār-
likums klavieru trio

◊ D. Šostakovičs /1906–1975/ – 
Valsis no baleta Gaišais strauts

Deju kopai 
SIDGUNDA – 35

2019. gada 13. aprīlī deju kopas 
SIDGUNDA jubilejas KONCERTS un 
BALLE.

Kolektīva vadītājas lūdz atsauk-
ties bijušos dejotājus un lūdz zvanīt 
JANAI 26261870 un MĀRAI 
26335434.

Ziņas par dalību koncertā gai-
dām līdz 8. martam.

Pirmais mēģinājums 10. martā 
plkst. 17:00.
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Mālpils Kultūras centra pasākumi martā
 • 01.03. Pierīgas mūsdienu deju konkurss.
 • 02.03. plkst. 10:00 TLM studijas “URGA” saiets.
 • 03.03. plkst. 16:00 Mākslinieces Initas Ēmanes (stikls) un Veronikas Plau-

des (akvareļi) izstādes SEKVENCE atklāšana kultūras centra izstāžu zālē.
 • 06.03. plkst. 19:00 Danču vakars kopā ar folkloras kopu “MĀLIS”.
 • 8. un 9.02. Pierīgas skolu deju kolektīvu SKATE.
 • 9.03. plkst. 20:00 Grupas “CREDO” 45 gadu jubilejas KONCERTS.

 ◊ plkst. 22:30 BALLE kopā ar grupu “CREDO”.
Viena no leģendārākajām Latvijas estrādes grupām “Credo”. Daudziem – jau-

nības atmiņas, nostalģija, visiem labi zināmas un iemīļotas dziesmas 45 gadu grie-
zumā! Koncerts 2 daļās, darbosies muižas restorāna izbraukuma kafejnīca. Biļešu 
cenas: uz koncertu 12,- EUR (iepriekšpārdošanā 10,- EUR), uz balli 10,- EUR (ie-
priekšpārdošanā 7,- EUR), kopbiļete uz koncertu un balli 15,- EUR.

 • 13.03. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” saiets.
 • 22.03. plkst. 19:00 Viva la Opera! Svetlana Okuņa – vijole, Inga Sunepa – 

čells, Ilze Ozoliņa – klavieres, Liene Jakovļeva – koncerta vadītāja. Biļešu 
cenas: 10,- EUR, skolēniem, studentiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  
7,- EUR.

Klavieru trio Opera turpina iesāktās tradīcijas un iepazīstina klausītājus ar kla-
siskās mūzikas zelta repertuāru. Šajā programmā būs tikai pazīstamas, pasaulē 
iemīļotas melodijas no operām. Liene Jakovļeva stāstīs par operas vēsturi un iepa-
zīstinās ar katru no koncertā atskaņotajām operām. (Programma 19. lpp.)

23.03. plkst. 16:00 KONCERTS “PRETĪ PAVASARIM”. Pavasari ieskandinās paš-
māju un viesu kori, ansambļi un solisti.

 • 24.03. no plkst. 11:00 līdz 14:00 Radošo pasākumu cikls ģimenēm 
“AUGSTĀK PAR ZEMI”:

 ◊ Lielie mīkstie kluči pašiem mazākajiem,
 ◊ Galda spēles jauniešiem,
 ◊ “Sēklu banka” – iespēja mainīties ar dārzeņu un puķu sēklām,
 ◊ Grāmatu maiņas plaukts.

AICINĀTS IKVIENS JEBKURĀ VECUMĀ! Dalība pasākumā bez maksas. Pasā-
kumu atbalsta: SIA “Brūnu Hes” un SIA “ALA LIGNEA”. Nākamais pasākums tiek 
plānots 28. aprīlī.

 • 25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. (Informācija 19. lpp.)
 ◊ plkst. 14:00 Piemiņas brīdis pie Šopu akmens.
 ◊ plkst. 14:30 Piemiņas pēcpusdiena Mālpils kultūras centra mazajā zālē.

Būs iespēja noskatīties Latvijas Okupācijas muzeja piedāvāto smilšu kinofil-
miņu “Stāsti smiltīs (.!)”, fragmentu no uzveduma “Vecmāmiņas”. Pasākumā 
piedalīsies arī Mālpils kultūras centra vokālais ansamblis “Rezēdas”.

 • 30.03. plkst. 19:00 Mālpils novada uzņēmēju BALLE “ZVAIGŽŅU NAKTS”. 
Dalības maksa 15,- EUR /no personas/. Lūgums pieteikties līdz 25. martam, 
maksu veicot kultūras centra kasē, klientu apkalpošanas centrā vai novada 
domē pie Ivetas, kontakttālr. 28679146.

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 26424232, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Makets iespiests SIA “Dobums”
Pērnavas iela 47B, Rīga, LV-1009, tālr. 67275535
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KASES DARBA LAIKS:

OTRDIEN un CETURTDIEN 14:00–18:00
TREŠDIEN un PIEKTDIEN 11:00–14:00

Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma. 
Tālrunis uzziņām 67925836 vai 29195459

Pie Kultūras centra kases novietota kastīte 
JŪSU ATSAUKSMĒM UN IDEJĀM!

SLUDINĀJUMI

SIA “Kokaugi” bez maksas veic lauksaim-
niecības zemju un meliorācijas grāvju at-
tīrīšanu no kokiem un krūmiem. Tālr. 
27714898, e-pasts: info@kokaugi.lv, web: 
www.kokaugi.lv

Pērkam mežus un izstrādājam, samaksa 
tūlītēja. Mežu iegādājamies tikai no ze-
mes īpašnieka. Tālr. 29993707, 27801869

Zāģējam malku klucīšos. Par cenu vieno-
simies. Tālr. 27801869

Meklēju papildus darbu Mālpils novadā 
(dažādi saimnieciskie darbi) brīvdienās 
vai darba dienu vakaros, tālr. 20005518, 
Arvis

Sakarā ar satiksmes organizāci-
jas pārkārtošanu Brīvības gatvē 
Rīgā pie pieturvietas “Berģi” no 
2019. gada 1. marta maršruta Nr. 
7748 Rīga–Nītaure–Zaube, Nr. 6992 
Rīga–Mālpils, Nr. 6251 Rīga–Ropa-
ži–Allaži–Sigulda autobusi pietur-
vietā “Berģi” pasažieru apmaiņu 
vairs nenodrošinās. Savukārt mar-
šruta Nr. 6992 Rīga–Mālpils un Nr. 
6251 Rīga–Ropaži–Allaži–Sigulda 
autobusa pasažieri tiks apkalpoti 
pieturvietā “Autoserviss”, no kustī-
bu saraksta izslēdzot pieturvietu 
“Berģi”.

2019. gada 12. martā plkst. 10:00 
Mālpils novada domes 
konferenču zālē notiks

biedrības “Notici sev!”
kopsapulce

Darba kārtībā:
1. Biedrības 2018. gada pārskata 

apstiprināšana,
2. 2019. gada darbības plāns,
3. Citi jautājumi.

“Notici sev!” valde

SIA “Aggregare” meklē darbam fasētā-
jus. Ražotne atrodas 2 km attālumā no 
Murjāņu sporta ģimnāzijas uz Saulkrastu 
pusi. Fasējam priežu mizas mulču, šķel-
du, kūdru. Darba laiks ziemas sezonā no 
plkst. 8:00 līdz 17:00. Darba samaksa – 
pēc padarītā, minimums 25 EUR/dienā 
un uz augšu. Darbu varēs uzsākt neka-
vējoties. Lūdzam interesentus zvanīt uz 
talr. 28668995


