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MĀLPILS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS      BEZMAKSAS

Aicinām uz tikšanos ar Māru Zālīti!
Bezmaksas e-grāmatas tiešsaistē

Pasākumu cikls ģimenēm “Augstāk par zemi”

Mālpils muižas parkā, ap 1928. gadu (foto: Kārlis Kapiņš), no Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājuma
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI DECEMBRĪ

Pilnu novada domes sēdes lēmumu atklāstu skatīt mājas lapā 
www.malpils.lv, sadaļā Novada domes dokumenti 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Mālpilī, Mālpils novadā
2018. gada 20. decembrī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
20.12.2018. sēdes lēmumu Nr. 14/13

“Grozījumi Mālpils novada domes 2013. gada 
23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Mālpils novadā””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 33. panta otro daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu

Izdarīt Mālpils novada domes 2013. gada 23. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” (turpmāk tekstā 
– saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Pašvaldībā noteiktais maznodrošināto ģimeņu (personu) 

ienākumu līmenis:
5.1. ģimenei (persona), kurā ir darbspējīgas personas, ienā-

kumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepār-
sniedz 40 % no attiecīgā gada 1. janvārī valstī spēkā esošās mini-
mālās darba algas apmēra;

5.2.a tsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invali-
ditāti, kura vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija 
vai invaliditātes pensija, ienākumi nepārsniedz 70 % no attiecīgā 
gada 1. janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas;

5.3. kopā dzīvojošiem pensionāriem vai personām ar invalidi-
tāti, kuriem vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija 
vai invaliditātes pensija un kuru ienākumi uz vienu ģimenes lo-
cekli nepārsniedz 60 % no attiecīgā gada 1. janvārī valstī spēkā 
esošās minimālās darba algas.”

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7

Izskatīja 16 jautājumus:
1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
3. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
4. Par sociālā dzīvokļa statusa un īres maksas noteikšanu.
5. Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
6. Par izmaiņām nekustamo īpašumu izsoles noteikumos.
7. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
8. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmai-

ņām.
9. Par biedrības “Notici sev!” iesniegumu izskatīšanu.
10. Par valsts amatpersonas amatu apvienošanu.
11. Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atlīdzības.
12. Par naudas balvas piešķiršanu L. K. Sīmanei.
13. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tusa noteikšanu Mālpils novadā” apstiprināšanu.

14. Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 
apstiprināšanu.

15. Par piekrišanu telpu nomai apakšnomā.
16. Par sakaru un transporta izdevumu kompensāciju deputā-

tiem.
NOLĒMA:

 • Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr. 3, “Parka 
Gravās”, Mālpilī, Mālpils novadā. Noteikt sociālā dzīvokļa  
Nr. 3, “Parka Gravās”, Mālpilī, Mālpils novadā īres maksu  
0,10 EUR/m2 mēnesī.

 • Apstiprināt 2018. gada 10. decembrī notikušās nekustamā 
īpašuma “Saulieši”, kadastra Nr. 8074 004 0010, kas atro-
das Mālpils novadā un sastāv no 3 (trīs) cirsmām, rakstis-
kās izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “PK 
Mežs”, par nekustamā īpašuma “Saulieši”, kadastra Nr. 

8074 004 0010, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no 3 
(trīs) cirsmām, cirsmu izstrādi ar nosolīto augstāko cenu  
32 000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši euro).

 • Atcelt Mālpils novada domes 2017. gada 27. decembra lē-
mumu Nr. 15/7 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar  
SIA “Norma K”. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsē-
dētāju noslēgt ar SIA “Norma K” Līgumu par ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanu.

 • Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Mālpils novada pašvaldības teritorijā 13,00 EUR/m³ bez 
PVN, ko veido:

 ◊ 1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu – 1,20 EUR/
m3 bez PVN;

 ◊ 2. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ap-
stiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā – 9,30 EUR/m3 bez PVN;

 ◊ 3. pārējie sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi   
un peļņa – 2,50 EUR/m3 bez PVN. Lēmums stājās spēkā 
ar 2019. gada 1. janvāri.

 • Piekrist, ka nekustamā īpašuma Pils ielā 14A, Mālpilī, Māl-
pils novadā, nomnieks “Raw Bite” SIA daļu no iznomātām 
telpām 30 m2 platībā nodod apakšnomā sadarbības uzņē-
mumam “Alternative Shop” SIA pārtikas produktu ražoša-
nai, nepārsniedzot 2018. gada 15. novembrī noslēgtajā Ne-
dzīvojamo telpu nomas līgumā noteikto apjomu.

 • Samaksāt deputātiem par sakaru līdzekļu izmantošanu 
2018. gadā saskaņā ar “Mālpils novada domes deputātu, 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzī-
bas nolikuma” 3.5. punktu.
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2019. gada FEBRUĀRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

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

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

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

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

Privatizācijas komisijas sēde 25. februārī, plkst. 17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

AKTUĀLI

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros daudz redzēts, 
daudz dzirdēts un uzzināts

Mālpils novada vidusskolas skolēniem ir dota lieliska iespēja 
– iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros izzināt un klātienē 
pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, piedalīties radoša-
jās darbnīcās, apmeklēt izrādes, izstādes, muzejus, doties eks-
kursijās. Tā ir valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Lat-
vijas bērniem un jauniešiem, tai skaitā arī mūsu bērniem un 
jauniešiem.

Pirmajā mācību semestrī ir daudz redzēts un dzirdēts klātie-
nē, ir būts uz pasākumiem ārpus skolas, ir iepazīti dažādos lai-
kos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes 
stāsti.

Mūsu skolas 5.–9. klašu skolēniem bija ielūgums uz pasāku-
mu Arēnā Rīga, kur notika iniciatīvas “Latvijas skolas soma” at-
klāšana. Teju seši tūkstoši pamatskolas vecuma skolēni bija sa-
braukuši no visiem 119 Latvijas novadiem, lai dažādās izstādēs 
un interaktīvās darbnīcās atklātu Latvijas daudzveidību, sasnie-
gumus, inovācijas, kultūru. Un, protams, lielais atklāšanas kon-
certs “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”, kas aizrāva visus ar krāš-
ņām prožektoru gaismām, dažādu mūzikas stilu izpildītājiem un 
māksliniekiem. Skolēni bija sajūsmā par visu to, un tas jau ir 
galvenais.

No 12. oktobra līdz 19. oktobrim vidusskolā varēja apskatīt 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošo izstādi “Latvija: Tau-
ta. Zeme. Valsts.”, kas veltīta Latvijas simtgadei. Izstādē bija kon-
centrēti atspoguļota Latvijas vēsture, latviešu tautas izveidoša-
nās, Latvijas valsts attīstība un tradīcijas. Skolēni gan individuāli, 
gan pa grupām pētīja un skatīja, pierakstīja un redzēto analizēja; 
gan mācību priekšmetu stundās, gan brīvajā laikā.

30. oktobrī skolā viesojās Liepājas teātra aktieris Ēriks Vil-
sons ar monoizrādi “Piens”, kurai arī pats ir režisors. Aktieris 
pastāstīja par savu ceļu uz dzejas pasauli, par to brīdi, kad viņā 
radās “poētiskais sprādziens”. Ēriks Vilsons savas dzīves spilg-
tākos atmiņu mirkļus savija ar dzeju no Imanta Ziedoņa “Poēmas 
par pienu”. Aktieris vienkāršā, atklātā un tiešā valodā skolēniem 
izskaidroja, kā saprast dzeju, kā atrast dzejolī galveno domu, kuri 
ir tie galvenie dzejoļa atslēgas vārdi.

19. novembrī Mālpils novada vidusskolas skolēni apmeklēja 
deju lielizrādi “Abas malas” Arēnā Rīga. Izrāde, kurā satikās 
deja, mūzika un mūsdienu tehnoloģijas, lai kopā izstāstītu Latvi-
jas un mūsu visu stāstu. Izrāde, kurā piedalījās vairāk kā 500 vis-
dažādāko deju žanru mākslinieki, skatītājus aizveda nepieredzē-
tā piedzīvojumā. Skolēni par izrādi: “Ļoti laba scenogrāfija, 
lielisks gaismas šovs,” “Labs izpildījums, aizrāva skatītājus,” 

“Krāšņs, bet nedaudz par garu, ne visu varēja saprast”.
22. novembrī skolā viesojās teātris “Ārā” ar izrādi “3D par te-

lefoniem”. 5.–8. klašu skolēniem bija iespēja skatīt un saprast 
deju, kustību un mīmiku, valodu. Aktieri etīdes veidā izspēlēja 

Turpinājums 4. lpp.



Mālpils Vēstis  JANVĀRIS  20194 AKTUĀLI

Decembrī 4.a klases skolēni devās uz Rīgu. Brauciena mērķis 
– projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros iepazī-
ties ar vienu no vadošajiem reklāmas apģērbu un aksesuāru 
vairumtirgotājiem Latvijā SIA “Ervitex”.

Mūsu skola ar uzņēmumu sadarbojas jau vairākus gadus, pa-
sūtot T-kreklus sportam un deju kolektīviem. Nolēmām, ka vēla-
mies redzēt, kā tiek apdrukāti apģērbi un aksesuāri. Visiem ak-
tuāls ir jautājums – mana nākotnes profesija.

Skolēni ar lielu interesi iepazinās ar uzņēmuma telpām un 
tehnoloģijām. Uzzināja kā top vienkrāsu un daudzkrāsu ter-
modruka, sietspiede, transferdruka, sublimācija. Redzēja, kā 
speciālisti apkalpo dažādas sarežģītas iekārtas. Secinājām, lai 
strādātu šādā uzņēmumā, labi jāzina matemātika, programmē-
šana, biznesa pamati, maketēšana, dizains, poligrāfija. Jābūt ra-
došam un izaugsmei atvērtam.

Skolēniem tika piedāvāta iespēja pamēģināt darboties arī 
praktiski, izveidojot savu vārdu un sietspiedes tehnikā apdrukā-
jot sporta somas.

Iespaidi pēc brauciena visiem ļoti labi. Daži skolēni izteica vē-
lēšanos pēc izglītības iegūšanas strādāt tieši šajā firmā. Tātad 
mālpiliešu rindas uzņēmumā pieaugs!

Liels paldies SIA “Ervitex” direktoram Vilnim Lācim un visiem 
speciālistiem par laipno uzņemšanu, kā arī par maniem skolē-
niem sniegtajām zināšanām un pieredzi.

Mālpils novada vidusskolas 4.a klases audzinātāja 
Gunta Bahmane

Karjeras izpētes brauciens uz SIA “Ervitex”

dažādas dzīves situācijas. Vai tika uztverta galvenā doma? Pēc 
izrādes diskusijā starp aktieriem un skolēniem tapa skaidrs, ka 
mobilā telefona pozitīvās iespējas un negatīvie draudi visiem ir 
saprotami. Interesanti, ka visi saprata, kādas sekas var būt mo-
bilā telefona nepārtrauktai lietošanai. Īpaši aktīvi izrādes laikā 
piedāvātajās aktivitātēs iesaistījās 6. klases skolēni. Izrāde bija 
vērtīga visiem, jo lika aizdomāties, vai tiešām dzīvē nekas svarī-
gāks par mobilo telefonu nav.

30. novembrī un 10. decembrī 3., 4. un 6. klašu skolēni apmek-
lēja nodarbību “Pašu veidota Latvija” Mazās Brīnumzemes cen-
trā Siguldā. Skolēniem bija iespēja iepazīt no putna lidojuma mi-
niatūrās pasaules ekspozīciju. Gida pavadībā izpētīja, kādas 
tehnoloģijas darbina miniatūrus vilcienus, auto, fabrikas, kā tiek 
veidoti ceļi un būvētas mājas. Skolēni bija sajūsmā par šo nodar-
bību, jo katram bija iespēja modeļu būves darbnīcā izveidot savu 
3D maketu – mīļāko vietiņu uz pasaules. Šī piedzīvojuma noslē-
gumā visus maketus savienoja kopā vienā lielā pasaules maketā 
un pa to palaida īsta vilciena modeli, ikvienam bija iespēja to va-
dīt. Galvenais, ka skolēni mājup devās ar jaunām prasmēm, zinā-
šanām un labu noskaņojumu.

18. decembrī 1.–9. klašu skolēni devās uz Mālpils Kultūras 
centru, lai noskatītos Valmieras drāmas teātra izrādi “Staburaga 
bērni.” Skolēniem šis stāsts par diviem draugiem Janci un Mar-
ču, kuri iepazinās kādā pavasara dienā Staburaga pakājē, likās 
interesants. Ar grūtībām izprotot, kas ir muiža, kas tajos laikos 
bija bagātība, kas nabadzība, draudzības nozīmi saprata katrs.

Skatoties Janča un Marča piedzīvojumus un noslēpumus, sko-
lēni sekoja līdzi darbībai, kur no kājas norauta keda ir zivs, jaka 
– makšķere, putekļi no prožektora – sniegs, ēnas uz sienas – Sta-

burags. Zālē varēja dzirdēt smieklus, kad abi draugi izzinot Sta-
buraga apkārtni, iekūlās ķibelēs.

Izrāde noteikti lika aizdomāties par tādām vērtībām kā mīles-
tība pret savu zemi, dabu, dzīvo radību; cilvēku savstarpējām at-
tiecībām – draudzību, izpalīdzību, uzticību.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros ir iegūts ļoti daudz. 
Rūpīgi izvērtējot tā nozīmi, ir saplānoti pasākumi un nodarbības 
arī otrajam mācību pusgadam.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatores: 
skolotāja-skolas muzeja vadītāja Laima Balode 

un vidusskolas bibliotekāre Ineta Sējāne

Turpinājums no 3. lpp.
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15. janvārī Mālpils novada vidusskolas 8. 
klases skolēni Dāvis Dreimanis, Mārtiņš Le-
jiņš, Kristers Edgars Rauska un Markuss 
Šantars piedalījās ceļu satiksmes noteiku-
mu konkursā “Gribu būt mobils” Rīgā.

Skolēni izturēja neklātienes kārtu, kurā 
bija jāatbild uz jautājumiem par ceļu satik-
smes noteikumiem. Uz pusfinālu no 140 ko-
mandām devās 10 labākās, ieskaitot Mālpils 
novada vidusskolas komandu.

Visai komandai bija liels pārsteigums par 
iegūto I vietu pusfinālā. 10 labākās koman-
das no visas Latvijas piedalīsies finālā, kurā 
galvenā balva ceļojumam 1 500 euro apmē-
rā.

Pēc konkursa visiem dalībniekiem bija 
iespēja apmeklēt Rīgas motormuzeju. Ie-
spaidos dalījās paši konkursa dalībnieki:

Dāvis Dreimanis: “Ļoti labi pavadījām 
laiku. Es negaidīju šādus panākumus! Ceru, ka tiksim finālā un 
es darīšu visu, lai uzvarētu.”

Mārtiņš Lejiņš: “Gatavojoties konkursa pusfinālam, es ļoti 
daudz uzzināju par drošības jostu lietošanu, par ceļu satiksmes 
noteikumiem. Ieguvu interesantas balvas un ieejas biļeti Rīgas 
motormuzejā.”

Kristers Edgars Rauska: “Šis konkurss lika pārskatīt vēlreiz 
ceļu satiksmes noteikumus. Kādam veicās labāk, kādam – slik-
tāk, taču visi ieguva vienreizēju pieredzi, patīkamas emocijas.”

Markuss Šantars: “Dodoties uz Rīgu, jau autobusā bijām ne-

Konkurss “Gribu būt mobils”

daudz uztraukušies, pārrunājām mājas darba prezentāciju, at-
kārtojām, ko teiksim sacensībās. Kad tika apkopoti dati un sauca 
komandas, sākot ar pēdējo, domājām, lai tikai neizsauc pirmos, 
lai tikai mums nebūtu pēdējā vieta. Kad paziņoja mūsu rezultā-
tus, mēs sākām skaļi gavilēt un applaudēt. Patiesi priecājāmies 
par šo sasniegumu. Es ieteiktu arī pārējiem skolas biedriem ne-
baidīties un piedalīties konkursā – “Gribu būt mobils””.

8. klase audzinātāja V. Zviedre

Dāvis Dreimanis, Mārtiņš Lejiņš, Markuss Šantars, Kristers Edgars Rauska, 
skolotāja Valda Zviedre

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks” iz-
sludina pieteikšanos 2019. gadam psihosociālās rehabilitācijas 
programmām cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības. Psihosoci-
ālās rehabilitācijas mērķis ir veicināt katra cilvēka spējas pār-
varēt slimības radītās emocionālās sekas, kā arī rast spēkus 
kvalitatīvai dzīvei pēc visa, kas pārdzīvots. Kopš 2018. gada psi-
hosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu 
tuviniekiem ir valsts apmaksāta programma.

2019. gadā plānotas 35 programmas. Informācija par tām 
pieejama www.dzivibaskoks.lv, pieteikšanās notiek elektronis-
ki https://anketa.dzivibaskoks.lv/.

2019. gadā psihosociālā rehabilitācijas programmas speciali-
zētas pēc diagnožu grupām, ar mērķi pēc iespējas precīzāk un 
pilnvērtīgāk palīdzēt pārvarēt slimības sekas, nodrošinot atbil-
stošu speciālistu piesaisti, kā arī savstarpējo atbalstu no cilvē-
kiem ar līdzīgu pieredzi. Tāpēc aicinām visus, kas piesakās pro-
grammām, sekot līdzi to specializācijai.

Kā norāda “Dzīvības koks” valdes priekšsēdētāja Gunita Ber-
ķe, psihosociālās rehabilitācijas galvenais mērķis ir palīdzēt no-
stiprināt apziņu, ka dzīve PĒC vēža turpinās! “Šī programma palīdz 
restartēties atpakaļ dzīvē, jo tā veidota, lai dalībnieki iegūtu zinā-
šanas un informāciju par diagnozi un veselīgu dzīvesveidu, gūtu 
psiholoģisko atbalstu grupu terapijas nodarbībā un individuāli, kā 

arī iesaistītos fiziskajās aktivitātēs. 
Tāpēc aicinu pieteikties kādai no 
programmām, lai to izdarītu jums 
tikai ir jāaizpilda pieteikuma anketa, 
kas atrodama biedrības mājas lapā 
www.dzivibaskoks.lv, https://an-
keta.dzivibaskoks.lv/”, uzsver 
G. Berķe.

Biedrība psihosociālās rehabili-
tācijas programmu ievieš no 2009. 
gada, kad tā tika īstenota par zie-
dojumos piesaistītiem līdzekļiem. 
Kopš 2018. gada psihosociālā re-
habilitācija cilvēkiem pēc onkolo-
ģiskas slimības ir valsts apmak-
sāts pakalpojums. To var saņemt ikviens pēc akūtā ārstēšanas 
posma. “Spēka Avots” ir sešu dienu programma, kur visas iz-
maksas tiek segtas no valsts līdzekļiem. 2018. gada tika īsteno-
tas 24 programmas.

Kontaktinformācijai: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv, 
tālr. 67625339

“Dzīvības koks” aicina pieteikties programmām 
“Spēka Avots” arī 2019. gadā!

INFORMĀCIJA
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Vai viegli šķirot atkritumus?
Vai viegli šķirot atkritumus – jautājums, ar ko vēlos aizsākt 

savu stāstu. Tēma, kas, pieļauju, ikdienā nav mūsu uzmanības 
centrā, bet tomēr tik aktuāla – atkritumi. Vai aizdomājamies, cik 
daudz atkritumu “saražojam” un aiz sevis atstājam? Cik patiesī-
bā iespaidīgs ir to apjoms!

Diemžēl laiks, kurā dzīvojam un patērējam dažādus produktus 
ir tāds, ka atkritumi veidojas neizbēgami – visi produkti ir iepako-
ti un vēlreiz iepakoti – plēvēs, trauciņos, papīrā, kartonā… un at-
kritumu konteineri pildās neticamā ātrumā.

Ko mēs varam darīt, lai pasargātu mūsu valsti un planētu no 
arvien pieaugošajiem atkritumu apjomiem? Un atbilde ir ļoti 
vienkārša – vispirms padomāsim, kā varam samazināt savu at-
kritumu apjomu, un pārējo sašķirosim! Tikai sašķirotus atkritu-
mus iespējams otrreiz pārstrādāt!

Šobrīd no Latvijā radītajiem atkritumiem pārstrādā tikai 17 %, 
bet mērķis, atbilstoši kopējam Eiropas Savienības mērķim, ir no 
2021. gada pārstrādei nodot 50 %.

Mana pieredze atkritumu šķirošanā sāka veidoties tieši Mālpi-
lī. Uz vecvectēva celtajām mājām pārcēlos 2002. gadā, un, kā jau 
lauku sētā parasts, mēs uzreiz iekārtojām komposta kasti biolo-
ģiskajiem atkritumiem. Šis man liekas ir pirmais un vissvarīgā-
kais solis atkritumu šķirošanā – nodalīt to, kas var bioloģiski sa-
dalīties, no atkritumiem, kurus var sašķirot un tātad arī 
otrreizēji pārstrādāt. Ja mēs to neizdarām, tad, pirmkārt, atkri-
tumus kastēs un konteineros rodas smaka un, otrkārt, bioloģis-
kie atkritumi sabojā to, ko bija iespējams sašķirot. Izrādās aptu-
veni 39 % no sadzīves atkritumiem ir bioloģiskie. Piemēram, 
poligonā “Getliņi EKO”, uz kurieni tiek nogādāti atkritumi arī no 
Mālpils novada, sajaukto atkritumu šķirošanu veic rūpnīcā, lai 
zemē būtu jāaprok pēc iespējas mazāk.

Šogad, saņemot atkritumu izvešanas rēķinu, droši vien pama-
nījāt, ka summa ir augusi. Tas ir tāpēc, ka valsts ik gadu ceļ da-
bas resursu nodokli par katru nešķiroto un tātad poligonos ap-
rakto atkritumu tonnu. Līdz ar to arī SIA “Getliņi EKO” 
paaugstinājusi tarifu par šādu atkritumu apglabāšanu savā poli-
gonā un nākamajos gados summa turpinās augt.

Labā ziņa ir tā, ka, jo vairāk mēs šķirojam, jo mazāk būs jā-
maksā. Tātad, ja spēšu sašķirot visu – lieliski, par atkritumu izve-
šanu varēšu nemaksāt neko, jo dzeltenie, zilie un koši zaļie kon-
teineri brīvi pieejami 12 šķirošanas vietās Mālpilī (Nākotnes iela 
1, Nākotnes iela 4, Krasta iela 4, Jaunā iela 
PII Mālpils, Kastaņu iela 5 un 7, Ķiršu iela 4, 
Ķiršu iela 5 un 7, pie katlu mājas, Sporta 
iela 1, Dārza iela 2 un 4, Pils iela 7, Pils iela 
14), 1 vietā Upmalu ciematā un 1 vietā Sid-
gundas ciemata centrā (informācija no ski-
roviegli.lv, tur atrodama arī konteineru iz-
vietojuma karte). Šie konteineri nekad nav 
aizslēgti, un tur savus sašķirotos atkritu-
mus var atvest izmest arī tie cilvēki, kas dzī-
vo viensētās. Par to, pirms uzsāku atkritu-
mu šķirošanu, pārliecinājos, zvanot Mālpils 
novadu apkalpojošajam atkritumu apsaim-
niekotājam SIA “Lautus”.

Savā saimniecībā bioloģiskos un dedzi-
nāmos atkritumus šķirojam jau sen, bet pa-
gājušajā gadā nolēmu, ka mājās jāievieš 
kastes un jāmēģina sašķirot visus atkritu-
mus. Biju mazliet noraizējusies, kā maniem 
mājiniekiem ar to veiksies, bet redzu, ka visi 
ir apguvuši jauno sistēmu diezgan ātri. Kas 
šķita gandrīz neiespējami, nu jau kļuvis par 
ieradumu. Iesākumā mazliet apgrūtinoši 

bija tas, ka visi plastmasas un metāla atkritumi ir jānoskalo 
pirms izmešanas, tomēr, ja to dara uzreiz pēc produkta izpakoša-
nas vai izlietošanas, tas nekādas problēmas nesagādā. Tagad arī 
mani viesi respektē mūsu daudzās kastes un jautā, kur ko mest!

Tātad – ar ko sākt? Jums vajadzīgas trīs kartona kastes – pa-
pīram/kartonam, stiklam un plastmasai/metālam (plastmasu un 
metālu drīkst mest kopā). Sākumā atradu vienkārši trīs vecas 
iepakojumu kastes un izdrukāju sarakstus, ko kurā drīkst un ne-
drīkst izmest. Vēlāk, kad šķirošanā jau bijām nedaudz ievingrinā-
jušies, A/S Latvijas Zaļais Punkts iegādājos trīs ~ 90 l ietilpīgas 
kartona kastes ar attiecīgām uzlīmēm. Kastes gan nebija ļoti lē-
tas, par visām samaksāju 25,41 EUR, bet tās sevi attaisnoja. Tikai 
tad konstatēju, cik ārkārtīgi daudz ir tieši plastmasas atkritumu!

Piesārņojums ar plastmasas atkritumiem jau ir globāla prob-
lēma, un man liekas – mēs tā īsti neapzināmies, cik milzīgu kai-
tējumu videi nodarām. Mūsu planēta nav tik liela, lai miljoni ton-
nu plastmasas uz tās nemanāmi pazustu. Jau tagad pētījumi 
liecina, ka plastmasas mikrodaļiņas atrastas ASV un Eiropas 
valstu ūdensvados. Kā ir Latvijā? Vai varam cerēt, ka tāds pētī-
jums nākotnē tiks veikts? Vēl dažas detaļas no medijiem, ko 
esmu lasījusi un kas mani īpaši pārsteidza:

 ◊ Plastmasa sadalās tik lēni, ka visa, kas saražota uz ze-
mes, joprojām ir uz tās, piemēram plastmasas pudele 
sadalās 450 gados.

 ◊ Plastmasa veido 80% no Eiropas krastu piesārņojuma.
 ◊ 1 150 000 līdz 2 410 000 tonnu plastmasas katru gadu 

nonāk okeānos pa upēm.
 ◊ Pasaules okeānos peld aptuveni 50 000 000 tonnu plast-

masas.
 ◊ Klusā okeāna lielajā atkritumu plankumā (Great Pacific 

Garbage Patch), kas ir lielākais no pieciem, ir vairāk 
nekā 80 000 tonnu atkritumu. Tā platība ir apmēram tik 
liela kā trīs Francijas teritorijas kopā. (Klusajā okeānā 
vēl ir viens mazāks atkritumu plankums, divi – Atlantijas 
okeānā un viens – Indijas okeānā.)

 ◊ Plastmasas atkritumiem salūstot un lēnām sadaloties, 
veidojas mikroskopiskas plastmasas daļiņas, ar kurām 
ir piesārņoti mazie ūdens dzīvnieki un zivis. Pētījumi lie-
cina, ka, ēdot zivis un citas jūras veltes, plastmasas 
mikrodaļiņas nonāk arī cilvēka gremošanas sistēmā.

Atkritumu šķirošanas kastes mūsu virtuvē



Mālpils Vēstis  JANVĀRIS  2019 7AKTUĀLI

Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

SPORTS

13. janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
atklātā čempionāta novusā 1. posms, kurā piedalījās rekordliels 
dalībnieku skaits – 67 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 Ainārs Pēčs (Vaidava) 2. vietā – Alvis Balodis 
(Rīga), bet 3. vietā – Jānis Gradkovskis no Salaspils. Labākais no 

mālpiliešiem bija Mārtiņš Dišereits (10. vieta). Sieviešu konku-
rencē uzvarēja Liāna Krastiņa (Limbaži), 2. vietā Olga Gusjkova 
(Rīga), 3. vietā Inese Skulme (Limbaži). TAUTAS klasē 1. vietu ie-
guva Vitālis Beinarts (Rīga), 2. vietā – Valērijs Velčinskis (Skrīve-
ri), 3. vietā – Nils Rēders (Rīga).

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

26. janvārī Pierīgas novadu sporta spēles zemledus makšķerēšanā Alauksta ezers

27. janvārī Pierīgas novadu sporta spēles šahā Mālpils sporta komplekss

3. februārī Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 2. posms Mālpils sporta komplekss

Daži padomi, kā samazināt atkritumu daudzumu!
 • Aizstāt vienreizlietojamos plastmasas šķīvjus, glāzītes, 

krūzītes, galda piederumus ar vairākkārt lietojamiem kva-
litatīviem piknika piederumiem. Tagad plašā klāstā un gau-
mīgā dizainā pieejami augu plastikas trauciņi, kas darināti 
no bambusa, rīsu un citām augu šķiedrām, pievienojot tām 
sveķus. Vizuāli tie līdzinās plastmasai, bet ir dabisks pro-
dukts.

 • Nelietot polietilēna maisiņus, bet vienmēr nēsāt līdzi vieg-
la, izturīga auduma iepirkumu maisiņu.

 • Dārzeņu un augļu iesvēršanai neaizmirst uz veikalu pa-
ņemt vairakkārt lietojamos tīklveida auduma maisiņus (ļoti 
labus var nopirkt Siguldas lielajā RIMI). Ar četriem maisi-
ņiem pilnīgi pietiek, turklāt tos var viegli izmazgāt.

 • Ūdenim izmantot vairākkārtēji uzpildāmu pudeli, tējai vai 
kafijai – termokrūzi.

 • Brokastis vai uzkodas līdzi uz darbu, skolu vai pasākumiem 
dabā ņemt pārtikas trauciņos ar vāku, vai, mans pēdējais 
atradums – BEE IN Latvijā ražotās auduma salvetēs, kas 
piesūcinātas ar bišu vasku.

 • Kokteiļsalmiņus un vates kociņus ir iespējams iegādāties 
gatavotus no cieta papīra, nevis plastmasas, (internetvei-
kals zero-waste piekritējiem www.zala-varna.lv, preces 
piegādā uz Mālpils OMNIVA pakomātu). Veikalā ir arī daudz 
citu videi nekaitīgu lietu.

Pēc savas pieredzes varu secināt – jā, šķirot atkritumus ir 
viegli. Man motivāciju to darīt deva informācija, cik lielu ļaunumu 

KO KURĀ KONTEINERĀ?

PAPĪRS (zilais konteiners)
JĀ! Papīrs, kartons, saplacināti visu veidu papīra un 

kartona iepakojumi, avīzes, žurnāli, brošūras, bukleti, ka-
talogi, reklāmas materiāli u.c. apdrukāti materiāli, sapla-
cinātas kartona kastes, grāmatas

NĒ! Slapjš, netīrs papīrs un kartons vai ar pārtikas pro-
duktu atliekām, laminēti papīri, dzērienu kartona iepakoju-
mi (tetrapakas)

STIKLS (koši zaļais konteiners)
JĀ! Tīras stikla pudeles un burkas bez vāciņiem, fotorā-

mīšu stikls, mēbeļu stikls
NĒ! Stikla un porcelāna trauki, keramikas pudeles un 

trauki, spuldzes, smaržu pudelītes, spoguļi, logu stikls

PLASTMASA / METĀLS (dzeltenais konteiners)
JĀ! Tīras, saplacinātas plastmasas (PET) pudeles, tīras 

mazgāšanās līdzekļu, kosmētikas un sadzīves ķīmijas pu-
deles, tīri plastmasas produktu trauciņi bez ēdiena atlie-
kām, tīri plastmasas maisiņi, tīras plastmasas kārbiņas, 
spainīši un vāki, tīra plēve

JĀ! Tīras konservu kārbas, tīri metāla burku vāciņi un 
korķi, tīras, saplacinātas bundžas (skārdenes), aerosola 
flakoni, alumīnija kārbas, atslēgas

NĒ! Netīri plastmasas izstrādājumi, eļļas pudeles, vien-
reizlietojamie trauki, saimniecības preces, sadzīves priekš-
meti, rotaļlietas

NĒ! Folija

Konteineri šķirotajiem atkritumiem aiz Kultūras centra ēkas

sev pašiem, dzīvniekiem un dabai nodarām ar savu patērētāja un 
“nopērc – izmet” mentalitāti. Salīdzinot ar attēliem interneta pla-
šumos, kuros var redzēt mūsu piesārņoto planētu, ekonomiskais 
stimuls šķirot atkritumus bija nesvarīgs. Ceru, ka šis raksts rosi-
nās pārdomas un mudinās domāt par vidi, kurā dzīvojam!

Esmeralda Tāle 
(Informāciju guvu no interneta, žurnāliem “Ir” un 

“Katoļu Baznīcas Vēstnesis”)
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Visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās šajā – 
2019. – gadā lasītājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpo-
jums – “3td e-GRĀMATU bibliotēka” vietnē www.3td.lv. To no-
drošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA 
“Tieto Latvia”, apgādu “Zvaigzne ABC” un publiskajām biblio-
tēkām. No 7. janvāra ikvienam ir iespēja bez maksas lasīt lat-
viešu autoru darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā 
ierīcē vai datorā. Tā ir kopīgi īstenota iniciatīva, lai veicinātu 
grāmatu lasīšanu mūsdienīgā un ērtāk pieejamā veidā.

““3td e-GRĀMATU bibliotēka” turpina publisko bibliotēku at-
tīstības projektā “Trešais tēva dēls” (3td) uzsāktās aktivitātes. 3td 
projekta īstenošanas laikā Latvijas bibliotēkas tika apgādātas ar 
moderniem informācijas tehnoloģiju rīkiem un programmatūru, 
lai visiem Latvijas iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi 
informācijai un zināšanām. Izmantojot tehnoloģiju iespējas, mēs 
izvēlamies jaunus risinājumus un piedāvājam kvalitatīvu saturu 
bibliotēku lasītājiem. “3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir vēl viens 
moderns un atraktīvs veids, lai uzrunātu lasītāju, veicinātu lasī-
šanas tradīciju un popularizētu latviešu literatūru, īpaši jaunat-
nes vidū,” uzsver Kultūras informācijas sistēmu centra direktors 
Armands Magone.

““3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir nākamais “Tieto Latvia” iz-
strādātās bibliotēku informācijas sistēmas ALISE attīstības solis 
sadarbībā ar projekta pasūtītāju – Kultūras informācijas sistēmu 
centru, jo mums ir svarīgi atbalstīt sabiedrībai nozīmīgus risinā-

jumus. Mūsdienu lasītāji arvien vairāk izvēlas pašapkalpošanos 
un jaunus e-pakalpojumus. Tādēļ esam gandarīti, ka šobrīd no 
izmēģinājumprojekta sešās bibliotēkās esam nonākuši līdz jaunā 
pakalpojuma nodrošināšanai visās Latvijas publiskajās bibliotē-
kās, kuru lasītāji ir reģistrēti sistēmā ALISE,” saka “Tieto Latvia” 
valdes priekšsēdētāja Valērija Vārna.

“Apgāds “Zvaigzne ABC” lasītājiem piedāvā iegādāties e-grā-
matas kopš 2010. gada marta, tādējādi popularizējot darbu pie-
ejamību jebkurā pasaules valstī. Esam ļoti gandarīti, ka privātās 
partnerības (SIA “Tieto Latvia” un apgāds “Zvaigzne ABC”) sa-
darbības un valsts institūcijas (KISC) atbalsta un ieinteresētības 
rezultātā ir tapis unikāls projekts, kas vēl vairāk veicinās lasīša-
nu. Priecājamies, ka valsts mērogā nozīmīgo projektu sākam tie-
ši ar latviešu autoru darbiem,” stāsta izdevniecības Interaktīvo 
mācību materiālu izstrādes grupas vadītāja Sintija Buhanovska.

“Pirmais impulss, lai eksperimentētu ar e-grāmatām Valmie-
ras bibliotēkā, bija projekts “Lasi un tev sekos” (2014–2015). Tas 
piedāvāja bērniem un jauniešiem sociālās lasīšanas aplikāciju, 
kas bija inovatīva e-grāmatu un komunikācijas platforma. Šī pie-
redze apliecināja, ka lasītāji gatavi jaunam grāmatu formātam.  
Dalība e-grāmatu platformas izmēģinājumprojektā 2016. gadā  
vēlreiz apstiprināja, ka e-grāmatām jābūt mūsdienīgas bibliotē-
kas piedāvājumā un tās labprāt lasa visu vecumu lasītāji. Līdz 
šim bez maksas varējām piedāvāt tikai e-grāmatas svešvalodās, 
bet tagad lepojamies, ka projektā “3td e-GRĀMATU bibliotēka”  

Latvijas publisko bibliotēku lasītājiem jauna iespēja – bez maksas lasīt 
e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā

Izmaiņas maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusa noteikšanā

Mālpils novada dome ir pieņēmusi lēmumu mainīt ienākumu 
līmeni, kuru nepārsniedzot ģimenei (personai) tiek piešķirts  
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss. Noteikumi stājas 
spēkā no 2019. gada 1. februāra.

Atsevišķi dzīvojoša, nestrādājoša pensijas vecuma persona 
vai persona ar invaliditāti, kuras vienīgie ienākumi ir pensija uz 
maznodrošinātas personas statusu var pretendēt, ja tās ienāku-
mi pēdējo trīs mēnešu laikā ir bijuši mazāki par EUR 301,00. Ja 
ģimenē ir tikai vecuma pensijas vai invaliditātes pensijas saņē-
mēji, tad ienākumu līmenis nevar pārsniegt EUR 258,00. Ja ģi-
menē ir darbspējīga persona, tad ienākumu līmenis noteikts 
EUR 172,00 apmērā. Pieņemot lēmumu par statusa piešķiršanu, 
tiek izvērtēts materiālais stāvoklis – ne tikai ienākumi, bet arī 
īpašumi. (Mālpils novada domes 20.12.2018. saistošie noteikumi 
Nr. 7 Grozījumi 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 
4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Mālpils novadā”)

Personām, kurām ir piešķirts maznodrošinātas personas sta-
tuss, ir tiesības saņemt tos pašus pašvaldības sociālās palīdzī-
bas pabalstus, kādus saņem trūcīgas personas – Dzīvokļa pa-
balstu (pabalsts komunālo maksājumu segšanai personām, kas 

dzīvo dzīvokļos ar centrālo apkuri, vai pabalsts malkas iegādei), 
Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai (gan kom-
pensējamo medikamentu iegādei, gan stacionāro un ambulatoro 
pakalpojumu apmaksai), Pabalstu bērnu audzināšanai un izglī-
tošanai (brīvpusdienas skolā un daļēji apmaksāta ēdināšana 
pirmsskolas izglītības iestādē, pabalsts mācību līdzekļu iegādei).

Izmaiņas atbalsta vistrūcīgākajām 
personām saņemšanas 
nosacījumos

2019. gadā atbalsta pakas var saņemt ne tikai trūcīgas perso-
nas, bet arī personas (ģimenes), kuru ienākumi uz vienu ģimenes 
locekli ir mazāki par EUR 242,00 (iepriekš noteikto 188,00 EUR). 
Tāpat ir noteikts, ka visas personas var saņemt arī saimniecības 
preču pakas, kas iepriekš tika izsniegtas tikai bērniem. 1 cilvē-
kam 3 mēnešu periodā tiek izsniegta 1 saimniecības preču paka.

Lai saņemtu atbalsta pakas, maznodrošinātām personām iz-
sniedz jaunu izziņu, kurā ir norādne par tiesībām tās saņemt.

Individuālas konsultācijas, iepriekš piesakoties pa tālruni 
67185874, Olga Volosatova, 

P/a “Mālpils sociālais dienests” direktore, 
e-pasts: olga.volosatova@malpils.lv 
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ekskluzīva iespēja kļūst pieejama ikvienam! Bibliotēkas, pildot 
savu misiju, piedāvā lasītājiem to, ko viņi sen bija pelnījuši. Lasī-
sim latviešu rakstnieku darbus tagad arī e-formātā!” uzsver Val-
mieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja 
Olga Kronberga.

Šobrīd tīmekļa vietnē www.3td.lv ir pieejams daudzveidīgs e-
grāmatu piedāvājums – vairāk nekā simt apgāda “Zvaigznes 
ABC” izdevumu (galvenokārt daiļliteratūra) – gan latviešu litera-
tūras klasika (Apsīšu Jēkabs, Jānis Ezeriņš u.c.), gan mūsdienu 
autoru grāmatas, kuras iemantojušas lasītāju atzinību, tai skaitā 
Vladimira Kaijaka “Enijas bize”, “Zem Marsa debesīm”, „Nārbuļu 
dēli” un “Mantinieki”, kas pamatā populārajam televīzijas seri-
ālam “Likteņa līdumnieki”, tāpat kinorežisora Aivara Freimaņa 
“Katls”, Ingunas Baueres biogrāfiskie romāni, latviešu fantāzijas 
un detektīvžanra darbi.

“Sakām paldies apgādam “Zvaigzne ABC” un novērtējam to kā 
visinovatīvāko izdevēju. Ceram, ka šai iniciatīvai pievienosies arī 
citas izdevniecības, tādējādi papildinot “3td e-GRĀMATU bibliotē-
kas” saturu,” norāda A. Magone.

Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lasītāju, ar publis-
kās bibliotēkas e-kataloga autorizācijas datiem (lietotājvārds un 
parole) jāveic reģistrācija vietnē www.3td.lv. Ja vēl neesat kļuvis 
par publiskās bibliotēkas lasītāju vai arī iepriekš neesat tajā iz-
mantojis autorizācijas datus, varat vērsties jebkurā pašvaldību 
publiskajā bibliotēkā.

Turpmāk paredzēts ne tikai papildināt “3td e-GRĀMATU bib-
liotēkas” saturu ar jaunām e-grāmatām, bet arī attīstīt platfor-
mas izmantošanas iespējas, iekļaujot to vienotajā Latvijas e-pa-
kalpojumu sistēmā. “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” attīstībā 

nozīmīgi arī pašu lasītāju priekšlikumi, kas palīdzēs saturiski 
papildināt platformu un padarīt to par ērti lietojamu e-pakalpo-
jumu. 

Projekta ”3td e-GRĀMATU bibliotēka” vadītāji cer uz Latvijas 
bibliotekāru atsaucību un sadarbību, aicinot tos piedāvāt lasītā-
jiem literatūru arī jaunā – elektroniskā formātā. Un, jo lielāka 
būs pašu lasītāju interese par “3td e-GRĀMATU bibliotēku”, jo 
aktīvāk tā tiks pilnveidota un papildināta ar jauniem oriģināllite-
ratūras un tulkojumu izdevumiem, līdzās apgādam “Zvaigzne 
ABC” izvēršot sadarbību arī ar citām izdevniecībām.

Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga, 
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente, 

tālr. 67844902, e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv

2019. gada 2. februārī Mālpils 
sporta komplekss savā 10 gadu 

jubilejā dāvina jums iespēju 
izmantot visus pakalpojumus 

visas dienas garumā bez maksas.
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Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2018. gada DECEMBRĪ: 48,35 EUR/MWh
Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums Patērētās 
MWh

Mājas kopējā platība 
m2 1m2 izcenojums EUR

mēn. sāk. mēn. beigās
Celtnieku 1 188 212 24 797,6 1,45
Celtnieku 3 3053 3074 21 803,48 1,26
Dārza 2 1566 1589 23 739,77 1,50
Dārza 4 2090 2125 35 903,97 1,87
Jaunā 2 un 4 2531 2568 37 1029,66 1,74
Jaunā 6 2276 2307 26 840,35 1,51
Jaunā 5 2484 2521 37 998,23 1,79
Kastaņu 3 1763 1794 31 857,47 1,75
Kastaņu 5 1590 1616 26 843,84 1,49
Kastaņu 7 1719 1746 27 861,36 1,52
Krasta 1 un 3 2551 2594 43 1097,5 1,89
Krasta 2 3677 3735 58 1812,76 1,55
Krasta 4/1 2368 2406 38 1075,72 1,71
Krasta 4/2 2359 2394 35 1101,4 1,54
Krasta 4/3 2039 2067 28 1089 1,24
Krasta 5 2870 2917 47 1376,45 1,65
Ķiršu 2 818 830 12 376,42 1,54
Ķiršu 2A 385 392 7 165,1 2,05
Ķiršu 4 2638 2682 44 1193,67 1,78
Ķiršu 5 2943 2993 50 1222,23 1,98
Ķiršu 7 4118 4186 68 1986,31 1,66
Nākotnes 2 3399 3453 54 1550,53 1,68
Nākotnes 4 4226 4288 62 1861,21 1,61
Nākotnes 6 2523 2565 42 1207,63 1,68
Nākotnes 10 2094 2127 33 1024,09 1,56

SIA “SIDEGUNDE” SIDGUNDĀ 
MEKLĒ DARBINIEKUS
Nepieciešami:

• DARBINIEKI PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANĀ: ◊ Mai-
ņas meistari, ◊ Miesnieki, ◊ Fasētāji, ◊ Krāvējs, ◊ Apkopējs

• Darbinieki mazumtirdzniecības veikalā: ◊ Pārdevējs
Prasības kandidātiem: Augsta motivācija izdarīt darbu at-
bildīgi un ātri; • Bez kaitīgiem ieradumiem.
Uzņēmums piedāvā:

• Apmācību; • Stabilu atalgojumu + prēmijas (alga pēc no-
dokļu nomaksas 600–900 EUR); • Bezmaksas transportu, 
kas nogādās jūs līdz darbam un līdz mājām (gadījumā, ja ir 
savs transports – ceļa izdevumi tiks apmaksāti); • Ēdināša-
nu darba vietā.

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

Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrības “Allažu Saime”
Reģ. Nr. 40003525960
Valdes paziņojums

Par Gada atskaišu Kopsapulces sasaukšanu 
22.02.2019.

Norises vieta: Birzes iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas 
novads (“Allažu Saimes” biroja telpas)
Sapulces sākums: plkst. 16:00

Darba kārtība:

1. Valdes, revīzijas komisijas, kredītkomisijas ziņojumi.
2. 2018, gada pārskata un Audita ziņojuma apstiprināša-

na.
3. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
4. Valdes vēlēšanas.
5. Politiku, procedūru, nolikumu apstiprināšana.
6. Audita apstiprināšana.

Biedri var iepazīties ar lēmumu projektiem un dokumen-
tiem, kuriem ir nozīme lēmumu pieņemšanā, biroja telpās 
pēc adreses: Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., 
LV-2154. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 14:00 
līdz 17:00 sākot ar 10.02.2019.

Ņemot vērā, ka sākot ar 2019. gada 1. janvāri Mālpils 
novada pašvaldības teritorijā ir noteikta maksa par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu 13.00 EUR/m³ bez PVN,  
PSIA “Norma K” klientiem, sākot ar 01.martu 2019. gadā ir 
noteikta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa 
2,36 (divi eiro 36 centi) euro bez PVN, par katru deklarēto 
personu.

Ar cieņu, PSIA “Norma K”
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Izdales un maiņas punkts 
Mālpilī

No 2018. gada septembra Pils ielā 14 darbojas lietoto ap-
ģērbu izdales un maiņas punkts.

Jaunajā – 2019. gadā plānojam paplašināt un attīstīt tā 
darbību. Lietoto apģērbu izdales un maiņas punkts bijušās 
Profesionālās vidusskolas garderobes telpās būs atvērts 
katru dienu 2 stundas – pirmdienās, trešdienās, piektdienās 
no plkst. 10:00 līdz 12:00, bet otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 13:00 līdz 15:00. Biedrības izdales un maiņas punkta 
darbībā vēlamies iesaistīt biedrības biedrus, cilvēkus ar in-
validitāti, kā brīvprātīgā darba darītājus, tādējādi radīt ie-
spēju cilvēkiem ar invaliditāti apgūt darba prasmes.

Vēlamies lūgt novada iedzīvotājus nest uz izdales un mai-
ņas punktu tikai tīrus, mazlietotus apģērbus, apavus. Kat-
ram apmeklētājam lūgsim parakstīties žurnālā, lai sapras-
tu, kāda ir novada iedzīvotāju atsaucība un vajadzība pēc 
šāda veida palīdzības.

Ceram arī uz novada iedzīvotāju ziedojumiem biedrībai, 
kas palīdzēs segt transporta pakalpojumu izmaksas lietoto 
apģērbu maiņai, kā arī biedrības administratīvos izdevu-
mus.

Pateicība novada domes priekšsēdētājai Solvitai Strau-
sai, Esmeraldai Tālei un novada darbiniekiem, Jānim Kuz-
manim, Lienei Brantei par kvalitatīvajiem apģērbiem. Īpašs 
paldies autobusu šoferīšiem Aleksejam Samarinam un Ai-
varam Melceram par praktisko palīdzību maiņas punkta iz-
veidē.

Biedrības “Notici sev!” valde

Pateicība
Kamēr Jaunais gads tikai sākas un vēl brīnumsvecītes 

nav nodzisušas, gribu izteikt sirsnīgu pateicību PII “Māllēpī-
te” Taurenīšu grupas audzinātājai Gunitai Rendai-Janso-
nei un auklītei Lidijai Torgašovai kā arī Inai Volkovai par 
brīnišķīgu bērnu Ziemassvētku eglītes pasākumu mežā.

Pasākums tiešām bija prieka emociju piepildīts un sirdi 
sildoša laika pavadīšana bērniem ar vecākiem – rotaļas 
svaigā gaisā, Ziemassvētku vecītis ar zirgu, dzejoļi, dzies-
mas, kopīga šļūkšana no kalna un bērnu, vecāku sarunas 
pie ugunskura. Tas bija vienreizēji skaisti, ko mans dēliņš, 
un noteikti arī pārējie grupiņas biedri, atceras spilgti vēl šo-
dien, un noteikti atmiņas sildīs vēl ilgu laiku.

Liela Pateicība par tik lielisku, radošu pieeju Ziemassvēt-
ku eglītes svinībām, bērni bija laimīgi, brīvi, darbīgi un nebi-
ja jāredz nobijušās, sakautrējušās, satrauktās sejiņas, gai-
dot uzstāšanās brīdi.

Lai šis Jaunais gads nes vēl drosmīgākas, radošas un 
jaunas idejas darbos, kas tiešām ikdienu un svētkus padara 
īpašus!!!

Bīriņu ģimene

Aicinām uz tikšanos 
ar rakstnieci Māru Zālīti

Māras Zālītes romāns “Pieci pirksti” ir autobiogrāfiska 
bērnības atmiņu grāmata, kurā autore tēlo atgriešanos 
kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas 20. gadsimta 50. gadu ot-
rajā pusē un dzīvi Latvijā 50. un 60. gadu mijā. Par šo grā-
matu autore saņēmusi Lielo lasītāju balvu un Latvijas litera-
tūras gada balvu. Romāns “Paradīzes putni” ir turpinājums 
galvenās varones Lauras dzīvesstāstam un tā darbība risi-
nās sešdesmito gadu sākumā.

“Cērt ledu – uzcērt sudrabu, cērt sudrabu – uzcērt zeltu.” 
Tā par Māras Zālītes romāniem teikusi rakstniece Inga Ābele.

Šīs grāmatas ir vienas no populārākajām Mālpils novada 
bibliotēkas lasītāju vidū.

Ar Māras Zālītes 
laipnu piekrišanu aicinām visus 
uz tikšanos ar autori

Mālpils novada bibliotēkā 
trešdien, 20. februārī plkst. 17:00

DARBA PIEDĀVĀJUMS
SIA “Aggregare” meklē darbam fasētājus. Ražotne atro-

das 2 km attālumā no Murjāņu sporta ģimnāzijas uz 
Saulkrastu pusi. Fasējam priežu mizas mulču, šķeldu, 
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 nekavējoties. Lūdzam in-
teresentus zvanīt uz talr. 28668995
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Mālpils Kultūras centra pasākumi februārī
 • Līdz 1. martam izstāžu zālē apskatāma EINĀRA KVIĻA izstāde “GLEZNAS”.
 • 02.02. plkst. 10:00 TLM studijas “URGA” saiets.
 • 06.01. plkst. 19:00 Danču vakars kopā ar folkloras kopu “MĀLIS” kultūras 

centra kafejnīcas telpās.
 • 08.02. plkst. 13:00 Koncertprogramma MANA TAUTAS DZIESMA.

 ◊ Latviešu tautas dziesmas dzīvo cauri laikiem, un katra paaudze ienes tajās 
arvien jaunas krāsas. Cik tautas dziesma var būt dzīva, mainīga un moder-
na, pierādīs jaunā koncertprogramma. To izpildītāji būs ļoti dažādi: grupas 
“Tautumeitas” soliste Asnāte Rancāne, dziedātāji Annija Putniņa un Miks 
Dukurs, koklētāja Laima Jansone, Jēkaba Nīmaņa instrumentālā grupa 
(taustiņi, klarnete, trombons, tuba, sitaminstrumenti). Koncerta vadītāja 
Karina Bērziņa. Biļetes cena 7,- EUR.

 • 13.02. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” saiets.
 ◊ Februāris – sveču mēnesis, tāpēc īpašās viešņas – Vinetas Grīnbergas 

vadībā katrs varēs izgatavot savu eko sojas sveci sveču darbnīcā, baudīt 
tējas un degustēt dažādus zāļu eleksīrus. Dalības maksa 6,- EUR.

 • 15. un 16.02. Folkloras kopas “MĀLIS” dalība starptautiskā Masku festivālā 
Ventspilī.

 • 16.02. plkst. 16:00 Siguldas deju apriņķa tautas deju kolektīvu KONCERTS-
SKATE.

 • 20.02. plkst. 17:00 Tikšanās ar grāmatu “Pieci pirksti” un “Paradīzes putni” 
autori Māru Zālīti Mālpils novada bibliotēkā.

 • 23.02. plkst. 18:00 STAND-UP KOMĒDIJA HUMORS PA LATVISKI. Autors un 
izpildītājs Maksims Trivaškevičs. Ieeja – 2,- eiriki

 • 24.02. no plkst. 11.00 līdz 14.00 Radošo pasākumu cikls ģimenēm 
“AUGSTĀK PAR ZEMI”:

 ◊ Lielās spēles bērniem,
 ◊ Galda spēles jauniešiem,
 ◊ Radošā darbnīca tētiem,
 ◊ Krustvārdu mīklu konkurss vecvecākiem.

 • AICINĀTS IKVIENS JEBKURĀ VECUMĀ! Dalība pasākumā bez maksas. Pa-
sākumu atbalsta: SIA “Brūnu Hes”. Nākamais pasākums tiek plānots 
24. martā.

 • 9. martā plkst. 20:00 grupas “CREDO” 45 gadu jubilejas KONCERTS un 
BALLE.

 • 30. martā paredzēta Mālpils novada UZŅĒMĒJU BALLE.

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

   SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

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

LĪDZJŪTĪBAS

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

Ciguna iesācēju grupā Mālpilī ir dažas 
brīvas vietas. Pieaugušajiem ciguna atve-
seļojošās prakses notiek ceturtdienu va-
karos. Papildu informācija pa tālr. 
26514181 – Solvita, sertificēta ciguna un 
taidzi cjuaņ instruktore.

Meklēju papildus darbu Mālpils novadā 
(dažādi saimnieciskie darbi) brīvdienās 
vai darba dienu vakaros, tālr. 2000551, 
Arvis

Gāzes balonu piegāde mājās! 
SIA “Saurida Latvija”
Gāzes balonu cenas: 50 litri − 24,50 EUR, 
46 litri − 23,00 EUR, 27 litri − 14,00 EUR. 
Gāzes balonu nomaiņa, pārbaude, konsul-

“Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību visai 
Podračiku ģimenei no Arvīda Podračika 
uz mūžu atvadoties.

Mālpils novada vidusskolas 2.b klases 
bērni, vecāki un klases audzinātāja

“Es jau neaizeju,
Es vienmēr būšu putenī, bērzos,
Zvaigznēs un bērnos savos.”

/Ā. Elksne/

Izsakām līdzjūtību Podračiku ģimenei, 
Arvīdu Podračiku mūžībā pavadot.

Kaimiņi no Kastaņu ielas 3

“Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz.”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu 
Danieliņai un viņas ģimenei, vectēvu aiz-
saulē pavadot. Skumju brīdi esam kopā 
un aizdedzam sveci par piemiņu.

Mālpils novada vidusskolas 2.b klases 
bērni, vecāki, audzinātāja

tācijas. Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie 
gāzes baloni (7, 27 un 46 litru). Strādājam 
katru dienu (arī vakaros), svētkos un brīv-
dienās. Zvanīt Jums vēlamā laikā! 
Tālr. 29 41 51 20


