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Kāzu jubileju pasākums Mālpils muižā
Atklāta vienkoču solu – vides objektu atpūtas vieta
Pētījums par Mālpils novada dižākajām dzimtām un lauku sētām

Bukas muiža, 20. gs. 20−30-tie gadi, no Initas Germovas personīgā arhīva

SEPTEMBRIS  2019  (213)



Mālpils Vēstis  SEPTEMBRIS  20192 NOVADA  DOMES  LĒMUMI

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI AUGUSTĀ

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2019. gada OKTOBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 23. oktobrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 23. oktobrī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 23. oktobrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 30. oktobrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 28. oktobrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Izskatīja 11 jautājumus:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma pie-

šķiršanu.
3. Par ceļu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
4. Par servitūta ceļa tiesības nodibināšanu pašvaldības īpašu-

mā.
5. Par atļauju rīkot rudens gadatirgu.
6. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Par interešu izglītības un 

pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
kārtību” precizēšanu.

8. Par izglītības iestāžu gatavību 2019./2020. mācību gadam.
9. Par dokumentu apstiprināšanu izglītības procesa organi-

zācijai novada izglītības iestādēs.
10. Par izmaiņām Mālpils novada vidusskolas amatu sarakstā.
11. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesniegumu izskatīšanu.

NOLĒMA:
• Nodot īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij, Latvijas Re-

publikas Zemkopības ministrijas personā, nekustamo īpašumu 
“Brandagu ceļš”, kadastra Nr. 8074 006 0348, kas sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0346, ar platību 
2,68 ha un uz tā esošo ceļu − inženierbūvi ar kadastra apzīmēju-
mu 8074 006 0346 001 meža apsaimniekošanas un aizsardzības 
funkciju nodrošināšanai. Noteikt aizliegumu Zemkopības minis-
trijai nekustamo īpašumu “Brandagu ceļš”, kadastra Nr. 8074 
006 0348, atsavināt un apgrūtināt to ar lietu tiesībām, kā arī no-
teikt pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot ne-
kustamo īpašumu Mālpils novada pašvaldībai, ja tas nav nepie-
ciešams meža apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai, 
attiecīgi par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā.

• Nodot īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij, Latvijas Re-
publikas Zemkopības ministrijas personā, nekustamo īpašumu 
“Zariņu ceļš”, kadastra Nr. 8074 004 0262, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 262 ar platību 1,58 ha 
un uz tā esošo ceļu − inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 8074 

004 0262 001, meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju 
nodrošināšanai. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai ne-
kustamo īpašumu “Zariņu ceļš”, kadastra Nr. 8074 004 0262, at-
savināt un apgrūtināt to ar lietu tiesībām, kā arī noteikt pienāku-
mu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo 
īpašumu Mālpils novada pašvaldībai, ja tas nav nepieciešams 
meža apsaimniekošanas  funkciju nodrošināšanai, attiecīgi par 
to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā.

• Nodot īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij, Latvijas Re-
publikas Zemkopības ministrijas personā, nekustamo īpašumu 
“Zaubes ceļš”, kadastra Nr. 8074 004 0260, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 260, ar platību 2,25 ha 
un uz tā esošo ceļu − inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 8074 
004 0260 001 meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju 
nodrošināšanai. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai ne-
kustamo īpašumu “Zaubes ceļš”, kadastra Nr. 8074 004 0260, 
atsavināt un apgrūtināt to ar lietu tiesībām, kā arī noteikt pienā-
kumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo 
īpašumu Mālpils novada pašvaldībai, ja tas nav nepieciešams 
meža apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai, attiecīgi par to 
izdarīt atzīmi zemesgrāmatā.

• Atbalstīt biedrības “Notici sev!” biedru dalību sadraudzības 
sporta sacensībās “Sporto un var III”. Apmaksāt transporta izde-
vumus no atbalsta fonda līdzekļiem.

• Atbalstīt biedrību “Mālpils zivīm”, piešķirot līdzfinansējumu 
2000 EUR apmērā no dabas resursu nodokļa līdzekļiem zivju re-
sursu papildināšanai Mālpils ūdenskrātuvēs.

• Atbalstīt biedrības “Mālpils zivīm” rīkoto Kārļa Lejnieka 
kausa izcīņu pludiņmakšķerēšanā Mālpils centra ūdenskrātuvē, 
piešķirot finansējumu balvu iegādei līdz 140 EUR  apmērā no iz-
devumiem neparedzētiem gadījumiem.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Apstiprināti ar Mālpils novada domes 

2019. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr. 3/16 
Precizēti ar Mālpils novada domes 

2019. gada 29. maija sēdes lēmumu Nr. 6/18 
2019. gada 31. jūlija sēdes lēmumu Nr. 8/8

Mālpilī, Mālpils novadā
2019. gada 27. martā

“Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību Mālpils novada 

teritorijā”
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Turpinājums 4. lpp.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu, 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
6. panta ceturto un piekto daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk − noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un 

būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības ko-
mercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzī-
bas prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai cen-
tralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības 
ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ie-
tveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas 
un izbeigšanas kārtību;

1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pa-

kalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Pakalpojumu lietotājs – nekustamā īpašuma īpašnieks 

(dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, 
kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pa-
kalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;

3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības 
pakalpojuma līgums starp Pakalpojumu lietotāju un Pakalpoju-
mu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kār-
tību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robe-
žām;

3.3. Tīklu apkalpošanas robežu shēma – Pakalpojumu snie-
dzēja un Pakalpojumu lietotāja parakstīta shēma, kurā norādītas 
robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra 
Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ār-
pus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);

3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei − ūdens patēriņa 
norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu 
Pielikumam Nr. 2.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) 
sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakal-
pojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar 
nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Mālpils 
novada teritorijā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām per-
sonām Mālpils novada teritorijā.

6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu 
kanalizācijas šķirtā sistēmā un uz decentralizētajiem kanalizāci-
jas pakalpojumiem.
II Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves 
tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves 
tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un cen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie 
noteikumi.

8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pa-
kalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu saņemša-
nas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam pie-
vieno nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu 
tehnisko noteikumu pieprasījumā ietverto personas datu apstrā-

dei un pastāvīgai uzglabāšanai.
9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, piepra-

sot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par Pakalpojumu 
sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pa-
kalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus 
līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.

10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensap-

gādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta 
zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulstoša-
jā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās ka-
nalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā 
teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas cen-
tralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas 
sistēmas.

12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām 
ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai 
urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienoša-
nas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai 
speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. 
Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura 
jāizņem, ja darbojas otrs ievads.

13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, 
duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas 
vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanali-
zācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, 
izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīd-
ni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāl-
devējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta 
ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto 
stāvu kanalizācijas sistēmas.

14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā 
īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:

14.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā 
formā;

14.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņem-
šanu.

15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizēta-
jam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka vai valdītāja pie-
nākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas (no-
tekūdeņu krājtvertnes, nosēdakas u.c.), kuras tika izmantotas 
nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai 
un var radīt kaitējumu videi.

16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizēta-
jai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistē-
mai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpoju-
mu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā 
Blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotā-
ja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un 
kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka 
nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saska-
ņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un šāda pie-
vienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpo-
juma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā 
ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēg-
tam līgumam starp Blakuslietotāju un Pakalpojumu lietotāju.

17. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu iz-
būvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakalpojumu snie-
dzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteikta-
jā vietā.

18. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakal-
pojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparā-
tu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.

19. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam 
izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas 
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gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna ko-
mercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadī-
jumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta 
ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas.
III Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās ka-
nalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības 
prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uztu-
rēšana

20. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
20.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens 

spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu 

stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
20.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu 
armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;

20.6. komercuzskaites mēraparāti.
21. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada 

un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav Pakalpojumu 
sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakal-
pojuma sniegšanai, un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pa-
kalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.

Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, 
nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpo-
jumiem, un to maksai, ja tāda paredzēta, jābūt noteiktai attiecī-
gajā līgumā.

22. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju, Pakalpojumu 
sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apse-
kot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos 
par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas 
drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.

23. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizē-
tās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas dro-
šas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties 
atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistē-
mas.
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizā-
cijas sistēmā

24. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt no-
tekūdeņus:

24.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm 
un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;

24.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un 
notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;

24.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakal-
pojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pa-
kalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļau-
jas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī 
attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;

24.4. kuru temperatūra nepārsniedz + 40˚C, un vides pH ir ro-
bežās no 6,5 līdz 8,5;

24.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļ-
vadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemē-
ram – tauki);

24.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepār-
sniedz Pielikumā Nr. 1 noteiktās maksimāli pieļaujamās koncen-
trācijas.

25. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo ražošanas notekūde-
ņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr. 1 maksimāli pieļauja-
mās koncentrācijas, tad:

25.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms to novadīša-
nas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās 
attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesār-
ņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādī-
tas Pielikumā Nr. 1;

25.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pa-
kalpojumu sniedzējs var atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt 
centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas 
attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļau-
jamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildu mak-
sa noteikta Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma koncentrā-
ciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtām.

26. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pa-
kalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos 
novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī 
ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

27. Gadījumos, ja noteikumu 25. punktā minētais piesārņo-
jums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti 
Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izrai-
sīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakal-
pojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu 
bez brīdinājuma. 

28. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņem-
šanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakal-
pojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakal-
pojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai 
kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Pa-
kalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu. 

29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt 
lietus un drenāžas notekūdeņus un notekūdeņus, kuri satur: 

29.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīs-
tamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz 
normatīvajos aktos noteiktajam laikam; 

29.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, 
kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizēta-
jā kanalizācijas sistēmā; 

29.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās 
vielas (SVAV); 

29.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai 
bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa 
u.c.) izdalīšanos; 

29.5. radioaktīvas vielas; 
29.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grun-

ti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās ka-
nalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;

29.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, 
koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas ra-
dušies, skalojot cisternas, kublus un tml. 
3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistē-
mu ekspluatācijai un aizsardzībai

30. Jebkurai personai ir aizliegts: 
30.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku 

vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu 
akām;

30.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizā-
cijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, 
kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus; 

30.3. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iek-
šējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes 
cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcī-
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bu ar Pakalpojumu sniedzēju; 
30.4. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatī-

vās plāksnītes. 
31. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt 

plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi 
izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem. 

32. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst 
noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvēr-
tas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla 
lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lie-
totāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai ne-
tiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpo-
jumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām. 

33. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos 
notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notek-
ūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par 
šiem pakalpojumiem. 
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasī-
bas

34. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta 
mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā 
ūdensvada un/vai Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo hidrantu 
darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni 
noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu 
lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāša-
nu. 

35. Noņemt noteikumu 34.punktā minēto plombu no apvadlī-
nijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības 
dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpoju-
mu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam 
par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi 
un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplom-
bēšanai. 

36. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai 
ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām. 

37. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut 
lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni 
tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādīju-
miem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma snie-
dzēja veikto aprēķinu. 
3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība

38. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus 
vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta ie-
spēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdens-
apgādes pakalpojumus. 

39. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakal-
pojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, Pakalpojumu lie-
totājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu snie-
dzēju. 

40. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to 
nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai policijai. 

41. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakal-
pojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodroši-
nāšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, 
patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuz-
skaites mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas, kas 
noteikta noteikumu Pielikumā Nr. 2. 
IV Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietve-
ramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas 
kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteiku-
mi

42. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz: 
42.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs; 

42.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – 
dzīvokļa īpašnieks, dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu 
īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mā-
jas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldī-
šanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai paš-
valdības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības; 

42.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos 
– dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekus-
tamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku 
vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros; 

42.4. nedzīvojamo ēku gadījumos − visi kopīpašnieki vai kāds 
no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kop-
īpašnieku vārdā slēgt līgumu; 

42.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un 
izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvnie-
cības laikā. 

43. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma 
slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot 
līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteik-
tās ziņas un pievienojot sekojošo: 

43.1. dokumentu vai dokumentu atvasinājumus, kas apliecina 
nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pa-
kalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdo-
šanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits doku-
ments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet 
ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma aplie-
cība u.c.); 

43.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu; 
43.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu 

īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu; 
43.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska per-

sona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas 
apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma 
līgumu; 

43.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vie-
tējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto sa-
vākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir.

44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pa-
kalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot Pakalpojumu lietotāja 
iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pār-
liecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai 
situācijai un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma noslēgšanai. 

45. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēg-
šanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos 
procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas 
normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai 
to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, 
lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras 
var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā. 

46. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo 
īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju komercuzskai-
tes mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuz-
skaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, 
rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma 
slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk 
ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto 
komercuzskaites mēraparāta rādījumu. 

47. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma līguma slēdzējam 
pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigša-
nas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no brīža, kad starp 
Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojuma līguma slēdzēju ir pa-
nākta vienošanās par saņemto pakalpojumu samaksas nosacīju-
miem. 
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48. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma 
līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma 
slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slē-
dzējs: 

48.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pie-
prasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju 
atbilstoši prasībām; 

48.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par 
komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi; 

48.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanali-
zācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasī-
bām. 

49. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukša-
nas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida pazi-
ņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma 
slēdzēja nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par Pa-
kalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša laikā 
jāapmaksā Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu 
sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu. 

50. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša lai-
kā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skai-
tīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakal-
pojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus 
Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai. 

51. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos 
noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi: 

51.1. informācija par līdzējiem; 
51.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un iz-

mantošanas mērķis; 
51.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts; 
51.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sāku-

ma datums (ja tie nesakrīt); 
51.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-

iem; 
51.6. pakalpojumu uzskaites kārtība; 
51.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti. 
52. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu snie-

dzēja sagatavota Tīklu apkalpošanas robežu shēma, kurā, ja ne-
pieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas 
vietas (kontrolakas). Robežu shēma ir neatņemama Pakalpoju-
ma līguma sastāvdaļa. 

53. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pa-
kalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 (desmit) dar-
ba dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas. Iesniegtie 
iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Pakalpo-
juma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā 
Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nā-
kamo norēķinu periodu. 

54. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakal-
pojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojumu lietotāja īpa-
šumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē 
Pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu 
sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pār-
baudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma 
noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpo-
juma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novēr-
sis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu snie-
dzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem. 

55. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lieto-
tāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos ko-
mercuzskaites mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotā-
jam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja 

tiek konstatēta neatbilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem 
datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojumu 
lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem. 

56. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai 
valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas 
ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu sa-
ņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs piepra-
sīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošī-
bas naudas iemaksu utml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma 
līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslē-
gusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu 
nokārtošanas kārtību. 

57. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, 
rakstiski paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam vai, ja  kontrol-
mēraparāts tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības robe-
žās, saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs 
nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērīju-
mus. 

58. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu perio-
du. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komercuz-
skaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādīju-
miem ir lielāka par 20 %, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 
(trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika 
periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojumu lietotājs vieno-
jas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un 
izdara grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams. 
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība

59. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to raks-
tiski vienojoties. 

60. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pa-
kalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi 
tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar norma-
tīvā akta regulējumu. 

61. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma 
līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu shēmu, Pakalpojumu 
sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu shēmu un 
tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālā 
Tīklu apkalpošanas robežu shēma  stājas spēkā 1 (viena) mēneša 
laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu lietotājam. 
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība

62. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad: 
62.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojo-

ties; 
62.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdi-

not, tiek izbeigts pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma; 
62.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 63. punktā paredzētajā 

kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs; 
62.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš; 
62.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 

3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža 
nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu. 

63. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma 
līgumu: 

63.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītā-
jam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma lī-
guma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs pazi-
ņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis; 

63.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības 
(piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma 
līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā); 

63.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā; 
63.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā  

noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi; 
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63.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus 
Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto 
pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu snie-
dzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu. 

64. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs ne-
kustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas pakalpojumus. 

65. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lieto-
tājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz Pakal-
pojuma līguma izbeigšanai. 
V Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu

66. Par šajos noteikumos minēto prasību neievērošanu izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 
EUR 70,00, juridiskajām personām līdz EUR 1000,00.

67. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvo pār-
kāpumu protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas šādas 
amatpersonas: 

67.1. Mālpils novada pašvaldības policijas amatpersonas un 
Valsts policijas amatpersonas;

67.2. Mālpils novada būvvaldes amatpersonas.
68. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata Mālpils novada 

domes Administratīvā komisija savas kompetences ietvaros.
69. Administratīvā soda piemērošana neatbrīvo pārkāpējus no 

noteikumu pildīšanas. 
VI Noslēguma jautājumi

70. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedris-
kās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu 
ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stā-
šanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) 
mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas. 

71. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo notei-
kumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma līgumu no-
teikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu 
regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas ga-
dījumā, Pakalpojumu lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir 
pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā 
redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanas jaunā redakci-
jā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 3.punktā minētie sa-
biedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un 
šie noteikumi. 

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

Pielikums Nr. 1

Pieļaujamās koncentrācijas

N.p.k. Piesārņojošā viela Pieļaujamā koncentrācija (mg/l)

1. Kopējās suspendētās vielas no 120 līdz 450

2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) no 210 līdz 740

3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) no 150 līdz 350

4. Kopējais fosfors no 6 līdz 23

5. Kopējais slāpeklis no 20 līdz 80

Pielikums Nr. 2 

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

N. p.k. Ēku labiekārtotības pakāpe Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš 
diennaktī (vidēji gadā), l/dn

1. Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens 
apgādi 

200

2. Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un dušām) 250

3. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām) 50 

4. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju 30 

5. Ēkas ar  vietējo ūdens ieguves avotu  un decentralizētu  kanalizāciju  50

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2019. gada 31. jūlija sēdes lēmumu Nr. 8/10 

Precizēti ar Mālpils novada domes 
2019. gada 28. augusta sēdes lēmumu Nr. 9/7

Mālpilī, Mālpils novadā
2019. gada 31. jūlijā

“Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, 

kādā Mālpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) īsteno 
pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fizis-
kām personām (turpmāk – licences pieprasītājs), (izņemot valsts 
un pašvaldības izglītības iestādes), interešu un pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmu (turpmāk – izglītības programma) 
īstenošanai.

2. Noteikumi nosaka iesniegto izglītības programmu licencē-
šanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences iz-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
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sniegšanas, licences termiņa pagarināšanas, licences pārreģis-
trācijas, licences izsniegšanas atteikuma vai licences anulēšanu 
pieņemšanas kārtību, termiņa pagarināšanu.

3. Noteikumos noteikto izglītības programmu licencēšanu no-
drošina pašvaldības izveidota Interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turp-
māk − komisija), kas darbojas saskaņā ar pašvaldības apstipri-
nātu nolikumu.
II Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

4. Licences saņemšanai licences pieprasītājs pašvaldībā ie-
sniedz:

4.1. rakstveida iesniegumu:
4.1.1. saskaņā ar 1. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir juri-

diska persona;
4.1.2. saskaņā ar 2. pielikumu, ja licences pieprasītājs ir fizis-

ka persona.
4.2. licencējamo izglītības programmu datorsalikumā, kurā 

norāda:
4.2.1. izglītības programmas nosaukumu;
4.2.2. izglītības programmas mērķi un uzdevumus;
4.2.3. izglītības programmas apjomu (stundu skaits);
4.2.4. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma 

vai specializācijas grupas;
4.2.5. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);
4.2.6. izglītības programmas plānoto rezultātu aprakstu;
4.2.7. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā per-

sonāla izglītību apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas (ne-
attiecas uz pieaugušo neformālās izglītības programmu).

4.3. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsar-
dzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras 
īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, 
izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos 
darbiniekus.

5. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs noteikumu 4. 
punktā minētos dokumentus iesniedz  pašvaldībā, Nākotnes ielā 
1, Mālpilī, Mālpils novadā, vai nosūta pa pastu vai elektroniski ar 
drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: dome@malpils.lv 

6. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un doku-
mentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai.
III Licences pieprasījuma izvērtēšanas un licences izsniegša-
nas kārtība

7. Komisija izglītības programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā 
viena kalendārā mēneša laikā pēc pieteikuma un visu nepiecie-
šamo un pieprasīto dokumentu saņemšanas. 

8. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma 
objektīvai izlemšanai, komisija atliek jautājuma izskatīšanu un  
informē par to licences pieprasītāju. 5 (piecu) darba dienu laikā 
pēc komisijas sēdes, kurā pieņemts lēmums par jautājuma iz-
skatīšanas atlikšanu, licences pieprasītājam tiek nosūtīts rakst-
veida paziņojums, kurā norādīti iesniedzamie dokumenti. Pie-
prasītie dokumenti ir jāiesniedz 15 (piecpadsmit) darba dienu 
laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītie dokumenti netiek ie-
sniegti, licences izsniegšana tiek atteikta.

9. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt 
licenci, ja:

9.1. iesniegtie dokumenti neatbilst spēkā esošo normatīvo 
aktu vai šo noteikumu prasībām, vai nav iesniegti visi nepiecieša-
mie dokumenti;

9.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija 
un tā ietekmē licences pieprasītāja tiesības uz licenci;

9.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst iz-
glītības programmas nosaukumam un mērķim vai spēkā esošo 
normatīvo aktu nosacījumiem;

9.4. personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības 
programmas īstenošanas prasībām.

10. Ja komisija lēmumā norādījusi trūkumus, kuru dēļ ir at-
teikts izsniegt licenci, tad, pēc to novēršanas, licences pieprasī-
tājs var atkārtoti iesniegt izglītības programmu licencēšanai.

11. Komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai at-
teikumu izsniegt licenci, par pieņemto lēmumu rakstveidā infor-
mē licences pieprasītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā 
pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

12. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem. 
13. Licence noformējama atbilstoši šo noteikumu 3. pieliku-

mam.
14. Licenci paraksta komisijas priekšsēdētājs.
15. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad komisija 

pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.
16. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai 

personai pret parakstu. 
17. Licences īpašniekam ir pienākums informēt pašvaldību 

par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences sa-
ņemšanai ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no izmaiņu 
izdarīšanas dienas. Ja komisija konstatē, ka, pamatojoties uz ie-
sniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmai-
ņas, tad viena kalendārā mēneša laikā tiek pieņemts lēmums par 
licences pārreģistrāciju. Komisija par pieņemto lēmumu rakst-
veidā informē licences pieprasītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 
dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas. 

18. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, tai skaitā 
par izglītības programmas īstenošanas materiāli tehnisko no-
drošinājumu, atbild licences īpašnieks.
IV Licences termiņa pagarināšanas kārtība

19. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences termiņa 
pagarināšanu, pamatojoties uz jaunu licences īpašnieka rakst-
veida iesniegumu:

19.1. saskaņā ar 1. pielikumu, ja licences īpašnieks ir juridis-
ka persona;

19.2. saskaņā ar 2. pielikumu, ja licences īpašnieks ir fiziska 
persona.

20. Komisija lemj par licences termiņa pagarināšanu, ja licen-
ces īpašnieks iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms licences derīguma termiņa beigām.

21. Iesniegumam par licences termiņa pagarināšanu pievie-
no:

21.1. izsniegtās licences kopiju;
21.2. aktualizētu izglītības programmu atbilstoši šo noteiku-

mu 4.2. punktam;
21.3. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aiz-

sardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, ku-
ras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jaunie-
šiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 
pedagoģiskos darbiniekus.

22. Licences termiņa pagarināšanai, licences īpašnieks notei-
kumu 19. punktā un 21. punktā minētos dokumentus iesniedz 
pašvaldībā: Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, vai nosūta  
pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-
pasta adresi: dome@malpils.lv

23. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences īpašniekam iesniegt 
papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences 
termiņa pagarināšanai.

24. Komisija pieņem lēmumu par licences termiņa pagarinā-
šanu uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem vai atteikumu pagarināt li-
cences termiņu ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc 
iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

25. Komisija par pieņemto lēmumu rakstveidā informē licen-
ces īpašnieku ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecī-
gā komisijas lēmuma pieņemšanas.
V Licences anulēšanas kārtība

26. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences anulēša-
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nu, ja:
26.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav 

uzsācis īstenot licencēto izglītības programmu;
26.2. licences īpašnieks sniedzis nepatiesu informāciju licen-

ces saņemšanai un tā ietekmē licences īpašnieka tiesības uz li-
cenci;

26.3. licences īpašnieka darbība vai licencētās izglītības prog-
rammas īstenošana neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasī-
bām;

26.4. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;
26.5. licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti 

normatīvo aktu pārkāpumi;
26.6. materiāli tehniskā bāze, pedagogi un finansiālie resursi 

nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;
26.7. juridiskā persona tiek likvidēta.
27. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek infor-

mēts rakstveidā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attie-
cīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

28. Licences anulēšanas gadījumā izglītības programmas īs-
tenošana jāpārtrauc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

29. Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi iz-
sniegtā licence zaudē spēku.

30. Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt pašvaldībā. 
Pašvaldības pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

1. pielikums 
Mālpils novada pašvaldības 2019. gada 31. jūlija 

saistošajiem noteikumiem Nr. 11

Mālpils novada pašvaldības Interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas komisijai

________________________________ 
(juridiskās personas nosaukums) 

________________________________ 
(reģistrācijas Nr.) 

________________________________ 
(juridiskā adrese) 

________________________________ 
(kontaktpersona) 

________________________________ 
(tālruņa Nr.) 

________________________________ 
(e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci ◊ / pagarināt licences termiņu ◊
 ◊ interešu izglītības programmai (programmām)
 ◊ pieaugušo neformālās izglītības programmai (program-

mām)
____________________________________________________

(programmas nosaukums)
____________________________________________________

(programmas nosaukums)
____________________________________________________

(programmas nosaukums)

Programmas/u īstenošanas vietas adrese
____________________________________________________

Pielikumā:
Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu
______________________
 (datums)
____________________________________________________

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
______________________
 (paraksts)

2. pielikums  
Mālpils novada pašvaldības 2019. gada 31. jūlija 

saistošajiem noteikumiem Nr. 11

Mālpils novada pašvaldības Interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas komisijai

________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds) 

________________________________ 
(personas kods) 

________________________________ 
(deklarētās dzīvesvietas adrese) 

________________________________ 
(kontaktpersona) 

________________________________ 
(tālruņa Nr.)  

________________________________ 
(e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci ◊ / pagarināt licences termiņu ◊
 ◊ interešu izglītības programmai (programmām)
 ◊ pieaugušo neformālās izglītības programmai (program-

mām)
____________________________________________________

(programmas nosaukums)
____________________________________________________

(programmas nosaukums)
____________________________________________________

(programmas nosaukums)

Programmas/u īstenošanas vietas adrese
____________________________________________________

Pielikumā:
Sniegto ziņu patiesumu apliecinu ar parakstu
______________________
 (datums)
______________________
 (paraksts)
________________________________
 (paraksta atšifrējums)

3. pielikums 
Mālpils novada pašvaldības 2019. gada 31. jūlija 

saistošajiem noteikumiem Nr. 11

LICENCE Nr. ____
interešu izglītības/pieaugušo neformālās izglītības 

programmas īstenošanai
Izdota________________________________________________
 (juridiskās personas nosaukums/fiziskās personas 

vārds un uzvārds)
____________________________________________________

Turpinājums 10. lpp.
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(reģistrācijas Nr. juridiskai personai/personas kods 
fiziskai personai)

par interešu izglītības programmas/pieaugušo neformālās 
izglītības programmas

________________________________
(programmas nosaukums)

īstenošanu

Programmas īstenošanas vieta:
____________________________________________________

(programmas īstenošanas vieta un juridiskā adrese)

Licence derīga līdz ______________________

______________________
(izsniegšanas datums)

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības program-
mu licencēšanas komisijas priekšsēdētājs/a

________________________________
(paraksts/paraksta atšifrējums)

“Sniedz man roku, iesim tālāk
Tā. Lai plecu silda plecs.
Tu jau zini, kopā ejot,
Vēl neviens nav kļuvis vecs.

Mainās tikai ceļa zīmes,
Kalendāros mainās gads.

Sniedz man roku, iesim tālāk,
Tu tā pati, es tas pats.”

/G. Račs/

Mēs varam būt lepni, jo mūsu novadā dzīvo daudzas stipras 
ģimenes, kurās valda saticība, sapratne, cieņa, mīlestība. To ap-
liecina kopā nodzīvotie gadu desmiti, kā arī Mālpils Kāzu jubileju 
svētki, kuros 2016. gadā piedalījās 7 pāri, 2017. gadā – 9 pāri, 
2018. gadā – 8 pāri.

Arī šogad 25. augustā, turpinot tradīciju, novada dome un 
dzimtsarakstu nodaļa sadarbībā ar Mālpils muižu rīkoja Kāzu ju-
bileju pasākumu. Uz svētkiem tika aicināti pāri, kas šogad svin 
nozīmīgas “apaļas” kāzu jubilejas – sākot ar Sudrabkāzām (25) 
un beidzot ar Briljanta kāzām (70). Uz svētkiem pieteicās 9 pāri, 

Turpinājums no 9. lpp.

AKTUĀLI

lai gan pēc provizoriskiem datiem Mālpils novadā dzīvo ap četr-
desmit ģimenes, kuras šogad sasniegušas nozīmīgo kāzu gada-
dienu.

Īpašs prieks un lepnums par šī gada diviem Dimanta pāriem: 
Leonāriju un Staņislavu Mukāniem, Martu un Jāni Gunāru Vana-
giem, kuri piedalījās šajos svētkos, apliecinot, ka mūsu vidū ir  
izredzētie, kas kopā prot nodzīvot 60 un vairāk gadus.

Jubilāri pulcējās domes pagalmā, kur tos sagaidīja un ar zie-
diem sveica domes priekšsēdētāja Solvita Strausa un domes 
priekšsēdētājas vietnieks Valts Mihelsons. Tad rotātās automašī-
nās tie devās goda braucienā uz Siguldu, kur pils kvartāla darb-
nīcā “Baltu rotas” gatavoja viens otram unikālu bronzas vai sud-
raba piekariņu.

Sekoja brauciens uz Mālpils muižu, kur tos ar goda vārtiem un 
apdziedāšanās dziesmām sagaidīja folkloras kopa “Mālis”. Mui-
žas dārzā notika svinīga ceremonija, kurā tika īpaši sveiktas un 
godinātas stiprās ģimenes. Svētku viesus ar savu izjusto priekš-
nesumu iepriecināja dziedātāja un komponiste Līga Priede.

Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa 

Foto: Sandra Lielmeža
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Turpinājums 12. lpp.

Sudraba pāris – Svetlana un Aleksandrs LUCEVIČI Pērļu pāris – Sanita un Juris VĪTUMI

Sudraba pāris – Gunta un Jurģis JĒKABSONISudraba pāris – Viktorija un Edgars KALNIŅI
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Pērļu pāris – Mudīte un Rolands DAŅIĻEVIČI

MUKĀNU dzimta – Dimanta pāris – Leonārija un 
Staņislavs. Koraļļu pāris – Līvija un Staņislavs

Pērļu pāris – Inita un Jānis INĢISTI

Dimanta pāris – Marta un Jānis Gunārs VANAGI

AKTUĀLI
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Atklāta vienkoču solu – vides objektu atpūtas vieta
15. septembris Mālpilī ir rudenīgi lietains, tāpēc atklāt atpūtas 

vietu ar vienkoču soliem pulcējamies kultūras centrā. Projekts 
“Vienkoču soli − vides objekti” realizēts šīs vasaras laikā novada 
domes projektu konkursa “Mēs savam novadam” ietvaros. Darba 
grupas pamatsastāvu veidoja četras ģimenes: Jānis un Sarmīte 
Baloži, Eva Gremzde un Arnis Miške, Antra Austriņa-Seņkāne un 
Andris Seņkāns, Kristīne Jonīte-Jurkēviča un Ivars Jurkēvičs. 
Vēl projektā iesaistījās un palīdzēja to īstenot: Ilmārs Reinholds, 
Jānis Sausnītis, Gatis Zariņš, Guntis Blumbergs un Jānis Valpē-
teris. Projektā darbojās arī jaunieši, izmēģinot strādāt ar slīmestu 
un kaltiem.

Sarmīte Balode: “Kā vienu no svarīgākajiem projekta rezultā-
tiem uzskatu domubiebru grupas tapšanu. Iepazīšanās, kopā 
strādāšana, diskusiju un domu apmaiņa, manuprāt, ir lielākais šī 
projekta ieguvums. Pats darba process bija skaists piedzīvojums 
un deva vislielāko gandarījumu.

Projekta īstenošanā iesaistījās vairāk dalībnieku, kā bijām pa-
redzējuši. Arī plānotais darba laiks – 8 dienas – izrādījās nepie-
tiekams. Kopā strādājām 12 pilnas darba dienas. Izgatavojām un 
uzstādījām 3 vienkoču solus − vides objektus. Projekta ietvaros 
koktēlnieks Ilmārs Reinholds izgatavoja brīnišķīgu koka bruņu-
rupuci, ko uzskatu kā projekta pievienoto vērtību.

Projekta gaitā Mālpils novada dome pieaicināja arhitekti Māru 
Steķi, kura izstrādāja jaunizgatavoto solu izvietojuma priekšliku-
mu. Sadarbības rezultātā vienojāmies par atpūtas zonas objektu 
izvietojumu. Svarīgākā projekta atziņa: ja ir laba ideja, domu-
biedrus var atrast!”

Kristīne Jonīte-Jurkēviča: “Es nevarēju iedomāties, ka šis 
projektu konkurss būs tik liels ieguvums mums visiem. Paldies 
Edītei, ka viņa ļāva iespējām notikt! Tieši kultūras centrā tikā-
mies mūsu pirmajā sapulcē, kas bija ļoti nozīmīga, jo katra ģime-
ne noformulēja sava projekta ideju un uzsākās mūsu sadarbība. 
Man liekas, ka projektu realizēšana nebūt nav svarīgākais rezul-
tāts. Īstais ieguvums ir mūsu lielā draudzēšanās, kas ir tik svarī-
ga cilvēkiem viņu dzīvesvietā. Rakstot mums nebija simtprocen-

tīga pārliecība, ka projektus atbalstīs un mēs nonāksim līdz 
realizācijai. Tomēr šis konkurss izrādījās laimīga loterijas biļete 
uz mūsu brīnišķīgo draudzēšanos!”

AKTUĀLI
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Pētījums par Mālpils novada dižākajām dzimtām un lauku sētām
2016. gada nogalē Mālpils novada iedzīvotāji tika aicināti līdz-

darboties pētījumā par Mālpils novada dzimtām un lauku sētām, 
kas pastāv vismaz 100 gadus (t.i., kopš 1918. gada). Aicinājumam 
atsaucās 34 cilvēku, kuru vidū ir gan vietējie iedzīvotāji, gan arī 
tie, kuru saknes ir meklējamas Mālpils novadā, bet kuri šeit ne-
dzīvo.

Pateicoties iedzīvotāju līdzdalībai, šobrīd ir apzinātas vismaz 
20 dzimtas, kuru vēsturiskie stāsti ir ļoti dažādi. Līdzīgi ir arī ar 
mūsu novada lauku sētām, no kurām vismaz 50 ir pelnījušas diž-
sētas titulu.

Šobrīd īpašu uzmanību pelna sekojošas dzimtas: bijušajā 
Mālpils pagastā − Epalti, Grapmaņi, Krastiņi, Krūmiņi, Ķešāni, 
Meijeri, Ozoliņi, Platupi, Ploriņi un bijušajā Sidgundas pagastā – 
Apsīši, Laiviņi, Lauvas, Zuteri. Taču tās noteikti nav vienīgās. Jo-
projām gaidu līdzdalības pieteikumus no citiem iedzīvotājiem par 
savām dzimtām. 

Aicinu visus interesentus uz pētījuma “Mālpils novada dižā-
kās dzimtas un lauku sētas” prezentāciju šī gada 19. oktobrī pl. 
16:00 Mālpils kultūras centrā, kad varēs noklausīties stāstījumu 
par šī brīža pētījuma rezultātiem. Interesentiem būs iespēja vai-
rāk uzzināt, kuras novada dzimtas un lauku sētas pastāv vismaz 
100 gadus un ilgāk, kā arī noskaidrot, kādus materiālus var iz-
mantot, ja grib pētīt savas dzimtas vai lauku sētas vēsturi.

Gaidīsim interesentus!

Kultūrvēsturniece Ieva Pauloviča
Jāņa Rozentāla ģimene Mālpils Valdheimos 1913. gadā

(no Aijas Lauvas personīgā arhīva)

Ieva Baumgarte. Vilkme
Izstādes atklāšanā kuratore Māra Ārente stāstīja, ka plenēri, 

kas nu jau piecpadsmit gadus notiek Mālpilī, ir kā augsne, kurā 
uzdīgst idejas arvien jaunām izstādēm. Sākotnēji tajos piedalījās 
un līdz ar to izstāžu zālē darbus izstādīja daudzi Latvijā pazīstami 
mākslinieki. Tad pienāca laiks, kad uz plenēriem sāka braukt arī 
Latvijas Mākslas akadēmijas studenti. Tā bija iespēja uz izstāžu 
zāli atvest jaunās paaudzes māksliniekus. Kādā no plenēriem 
viņa iepazinās ar jauno mākslinieci Ievu Baumgarti. Tagad viņas 
darbi skatāmi Mālpilī.

Šī izstāde ir īpaša arī ar to, ka grafika – tieši ogles tehnikā iz-
pildīti darbi – izstāžu zālē līdz šim nav bijusi 
pārstāvēta.

Centrālais izstādes darbs ir desmit met-
ru garš audekls, uz kura ogles tehnikā izpil-
dīts Ievas diplomdarbs ar nosaukumu “Vilk-
me”. Par savu darba Ieva stāsta izjusti, ar 
visu ķermeni iejūtoties teiktajā: “Darbs 
stāsta par to, ka mēs visi plūstam no cilvēcī-
gā uz transcendento. Šajā ceļā mēs neesam 
vairs ne veci, ne jauni, ne vīrieši, ne sievie-
tes. Mēs visi kļūstam kā viens ķermenis ko-
pējā tīklojumā, kuru es centos izjust un uz-
zīmēt.”

Vēl izstādē skatāmas grafikas akvatintas 
tehnikā un gleznas, kurās attēloti zirgi – vie-
na no māksliniecei tuvākajām tēmām.

Izstāde apskatāma līdz 31. oktobrim.

Esmeralda Tāle
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Pirmdien, 16. septembrī Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 
notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Šogad 129 
skolas saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 49 
skolas ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

Ekoskolu programma Latvijā darbojas jau 17 gadus. Šogad 10 
Ekoskolu pārstāvji pirmo reizi kāpa uz skatuves jau kā starptau-
tiskā Zaļā karoga statusa ieguvēji, bet to 24 
skolu, kas priekšzīmīgu darbu vides jomā 
realizē jau vismaz 10 gadus, skaitā ir arī 
Mālpils novada vidusskola.

Atskats uz dalību vasaras forumā
Jau devīto gadu vasarā Ekoskolu peda-

gogi un jaunieši pulcējās, lai dalītos pie-
redzē un apgūtu jaunas zināšanas. Šoreiz 
no 14. līdz 18. augustam Ekoskolu forums 
norisinājās Limbažu 3. vidusskolā, kur pul-
cēja 200 dalībnieku. No Mālpils novada vi-
dusskolas bija iespēja piedalīties bioloģijas 
skolotājai Agijai Komarovai un trīs jaunie-
šiem – Danielai Bičkovskai, Janai Jolantai 
Kļaviņai un Robertam Bitniekam.

Ekoskolu Vasaras forums ir tradīcijām 
bagāts vērienīgs vides izglītības pasākums 
Latvijā, kurā tiekas aktīvākie Ekoskolu pār-
stāvji, zinātnieki un dabas aizsardzības spe-
ciālisti. Pieredzes apmaiņa nodrošina, ka 
Ekoskolu vides izglītības tīkls darbojas pēc 
labākajiem zinātnei atbilstošajiem princi-
piem un mūsdienīgām metodēm. Šī gada 

Mālpils novada vidusskola Ekoskolu programmas augstāko apbalvojumu 
– Zaļo karogu saņem jau 10. reizi

AKTUĀLI

pasākuma centrālās tēmas bija klimata krīze un dabas izzušanas 
jautājumi.

Nodarbībās tika pārrunātas saiknes starp lauksaimniecības 
piesārņojumu un dabas izzušanu, dabas vērtībām, ko parāda da-
bas skaitīšana, kā arī visu, kas saistās ar klimata krīzi. Transpor-
ta, enerģijas, apģērbu un pārtikas patēriņa izmaiņas var būtiski 
palīdzēt pārejā uz ilgtspējīgu nākotni – to uzsvēra eksperti no 
Zaļās brīvības, Pasaules dabas fonda, Pilsēta cilvēkiem, Fashion 
Revolution Latvija, kā arī daudzām citām organizācijām.

Viena diena tika veltīta jauniešu pilsoniskajai līdzdalībai un ie-
spējām pedagogiem to veicināt ar vides aizsardzības aktivitāšu 
palīdzību. Sekojot labākai praksei, pasākumā netika izmantoti 
vienreizlietojamie trauki, tika taupīta enerģija un domāts par 
pārtikas patēriņa radītajām ietekmēm uz vidi.

Apmeklējot šāda veida forumu pirmo reizi, secinu, cik daudz 
un dažādi pedagogi no visas Latvijas ar visu savu būtību ir par 
zaļu dzīvesveidu. Mums rūp un esam gatavi strādāt, lai ar savām 
idejām un mērķiem mainītu un sasniegtu savā skolā, kopienā, kā 
arī pilsētā līdzatbildīgu domāšanu par saviem darbiem un rīcību, 
kas var ietekmēt rītdienu.

Turpinājums 16. lpp.
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Divu mācību gadu laikā, no 2019. gada 1. septembra līdz 2021.
gada 31.augustam, katrā partnerskolā notiks starptautiskās 
skolēnu grupu mācības par ūdens aizsardzības un videi draudzī-
gas izmantošanas tēmām. Skolēni un skolotāji sagatavos un va-
dīs dažādas nodarbības starptautiskajām “klasēm”, apmeklēs 
ūdenssaimniecības uzņēmumus, iepazīs tajos nepieciešamās 
profesijas.

Katrā skolā ir paredzētas arī daudzveidīgas vietējās aktivitā-
tes. Mūsu skolā esam ieplānojuši šādus darbus:

1. Tautasdziesmas par ūdeni. Zīmējumu izstādes u.c. radoši 
pasākumi − 1.−4. klase.

2. Leģendu apkopošana par reģiona upēm un ezeriem, tulko-
šana, ilustrācija, brošūras izveide − 5.−9. klase.

3. Ar ūdenssaimniecību saistītās profesijas – mācību ekskur-

sijas uzņēmumos, intervijas, pētījumi, apkopotās informācijas 
prezentēšana – 9.−12. klase.

4. Ūdens dienas skolā: radošās darbnīcas, konkursi un vikto-
rīnas, kas saistītas ar dažādiem mācību priekšmetiem − visām 
klasēm.

5. Skolēnu sagatavotas un vadītas aktivitātes PII “Māllēpīte” – 
10.−12. klase.

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu 
pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv 

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

Mālpils novada vidusskola ir uzsākusi Erasmus+ programmas projekta 
“KATRA LĀSE SKAITĀS”, Nr. 2019-1-CZ01-KA229-061189_6, īstenošanu 
kopā ar Čehijas, Itālijas, Polijas un Spānijas partnerskolām

PROJEKTI

Mālpils novada vidusskolas projekta Nordplus Junior 2018 
Project title: Research on shipbuilding history in the Baltic Sea 
region (OurSEA) ietvaros pie skolas ir uzstādīta siltumnīca, kas 
kalpos kā “Jūras, upju ieteku modeļa visu sezonu māja − darbnī-
ca”.

Šajā polikarbonāta celtnē rudenī skolēni veidos ostas, jūras 
piekrastes maketu, kurā izvietos projekta laikā izveidotos kuģu 
modeļus, mācīsies saldūdens, sālsūdens saistību dabā, kā arī 
apgūs vēl citas dabas procesu sakarības. Pavasarī un vasarā te 
darbosies skolēni gan dabas zinību stundās, gan Mazpulku no-
darbībās.

Siltumnīcu iegādājāmies un to uzstādīja uzņēmuma “Ralf-
House” uzņēmējs Mārtiņš Rauska, kurš savas absolvētās skolas 
skolēniem siltumnīcu uzstādīja par velti, arī dažus metrus no sil-
tumnīcas konstrukcijas mēs ieguvām, pateicoties atsaucīgajam 
uzņēmējam.

Jaunajai kompetenču izglītībai dabas zinībās Mālpils vidus-
skola ir gatava, Nordplus Junior projektā izveidotie modeļi atra-
dīsies atbilstošā vietā, mazpulcēniem būs vieta, kur sēt, piķēt, 
stādīt, laistīt…

Ilze Bērziņa

Kompetenču izglītībai dabas zinībās vidusskola ir gatava

Ar interesi iepazinu citu skolu pieredzi un darbību, kā veicināt 
jauniešu izaugsmi un vēlmi līdzdarboties dažāda veida aktivitā-
tēs, akcijās, kā arī mācību stundu darbā. Kā arī ļoti vērtīgas bija 
piedāvātās nodarbības, kas norisinājās visa foruma laikā, jo bija 
iespēja izvēlēties sev tīkamākās un aktuālākās. Iepazinu plašo 
darbības lauku no dažādām organizācijām, kas aktualizē ilgtspē-
jīgu līdzdalību pret sevi un apkārtējo vidi. Pedagogi tika iepazīsti-

nāti ar mūsdienīgām metodēm, kā to visu parādīt saviem kolē-
ģiem un skolēniem, lai pēc iespējas vairāk cilvēku par šo 
dzīvesveidu aizdomātos un piedalītos ar savu darbību ikdienā, 
darbā, kā arī skolas dzīvē. Šāda veida forumi ir ļoti laba pieredze 
gan skolotājiem, gan skolēniem, kas iekustina domāšanu par 
savu dzīvesveidu un tā atstātajām pēdām.

Skolotāja Agija Komorova

Turpinājums no 15. lpp.
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AICINĀM IESAISTĪTIES 
SENIORUS

jaunos regulāros mācību pasākumos 2018./2019. mācību 
gadā no oktobra līdz maijam.

Piedāvājam iespēju apgūt sekojošas mācību jomas, tieko-
ties Mālpils Mūžizglītības klasē vienreiz nedēļā – trešdienās 
no 10:00 līdz 13:00: 

1. AKTĪVS UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS
2. VALODAS (angļu valodas pamati)
3. RADOŠUMS UN INOVĀCIJAS
4. UZŅĒMĪGUMS – digitālās prasmes, finanšu pratība, uz-

ņēmējdarbības pamati, projektu vadības pamati

5. ATVĒRTAIS PIEREDZES UN ZINĀŠANU MODULIS – stu-
denti un vieslektori papildus četrām pamata jomām da-
līsies zināšanās un pieredzē. Mācību saturs tiks veidots 
pēc mācību dalībnieku ieteikumiem.

Nodarbības vadīs Rīgas senioru universitātes lektori, katrā 
no mācību dienām strādājot ar vienu no tēmām/jomām.

Mācību maksa: 20,00 EUR mēnesī. Pusi no tās segs Mālpils 
novada dome no Erasmus+ projekta ROCHIL līdzekļiem.

Plašāka informācija un pieteikšanās līdz 25. oktobrim pa 
tālr. 26114137.

Pirmā nodarbība 30. oktobrī.

Līvija Mukāne, 
Mālpils novada domes projektu vadītāja

Mālpils novada dome ir uzsākusi Erasmus+ programmas pro-
jekta “Kultūras mantojuma loma un iespējas starppaaudžu iz-
glītībā” (ROCHIL) īstenošanu kopā ar partneriem no Čehijas, 
Francijas, Polijas un Austrijas.

Projekta mērķis ir iepazīt visu partnervalstu kultūras manto-
juma sabiedriskās un izglītojošās vērtības un tā saglabāšanas un 
turpmākas izmantošanas iespējas senioru izglītībā.

Visi projekta partneri kopīgi darbosies ar tādām tēmām kā:
 • dabas mantojums,
 • kulinārais mantojums,
 • amatniecības mantojums,
 • lauksaimnieciskais mantojums,

veicot nelielus pētījumus, materiālu apkopošanu un prezentē-
šanu izstādēs (t.sk., izmantojot SINDI projektā iegūtās datoru 

lietošanas iemaņas), piedaloties radošās praktiskajās darbnīcās 
par šīm tēmām, mācību ekskursijās un citos pasākumos.

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. septembra līdz 
2021. gada 31. augustam. 

Seniori (55+), kam ir interese uzzināt ko jaunu, padarīt savu 
ikdienu daudzveidīgāku, iesaistīties kopīgos pasākumos arī ar 
bērniem un jauniešiem, tiek aicināti pieteikties, zvanot uz tālr. 
26114137 vai rakstot uz e-pastu: karte1@inbox.lv

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

Erasmus+ programmas projekts “KULTŪRAS MANTOJUMA LOMA UN 
IESPĒJAS STARPPAAUDŽU IZGLĪTĪBĀ”. AICINĀM PIEDALĪTIES!

Mācību iespējas pieaugušajiem
N.p.k. Kursa nosaukums Norises laiks Vieta Kursu sākums Vadītājs

1. Angļu valoda ar priekšzināšanām Pirmdienās, 
18:00−19:30

Mūžizglītības klase 
novada domes 2. stāvā 7. oktobrī Ina Turkina

2. Angļu valoda bez priekšzināšanām Trešdienās, 
18:00−19:30

Tiks izziņots 
vēlāk Anita Brence

3. Vācu valodas sarunu klubs Otrdienās, 
17:00−18:30 8. oktobrī Līvija Mukāne

4. Senioru savstarpējās mācības  
“Izzini un pastāsti”

Katra mēneša otrajā 
otrdienā 15:00−17:00 8. oktobrī Līvija Mukāne

Mācības notiek bez maksas. To norise tiek nodrošināta no Mālpils novada domes finansējuma mūžizglītībai 
un Erasmus+ programmas projekta “ROCHIL” līdzekļiem. 

PIETEIKŠANĀS pa tālr. 26114137 vai pie kursu vadītājiem.
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs
Sacensību grafiks

Datums Sacensības Vieta

5. oktobrī Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā − finālsacensības Mālpils sporta komplekss

12. oktobrī Pierīgas novadu sporta spēles basketbolā − priekšsacīkstes Ropažu, Mārupes novads

13. oktobrī Vīnkalna kausa izcīņa novusā Mālpils sporta komplekss

INFORMĀCIJA

15. septembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils nova-
da atklātā čempionāta novusā 5. posms, kurā piedalījās 34 dalīb-
nieki no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI (LNF 
licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie 
spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu ieguva mālpilie-
tis Mārtiņš Dišereits 2. vietā – Egils Cepurītis (Rīga), bet 3. vietā 

– Juris Pūpols no Ķekavas. 8. vietu no mālpiliešiem sasniedza 
Tālivaldis Zagorskis. Sieviešu konkurencē uzvarēja Evelīna Sirmā 
(Vaidava), 2. vietā Elīna Sirmā (Vaidava), 3. vietā Olga Gusjkova 
(Rīga). TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Uldis Gaspersons (Skulte), 2. 
vietā – Jānis Lauberts (Saulkalne).

SPORTS

Cienījamo, lasītāj!
Iepriekšējos četros “Mālpils vēstis“ izdevumos Jūs varējāt ie-

pazīties ar faktisko situāciju Latvijas pašvaldībās, gan arī ar ES 
dalībvalstu pašvaldību lielumu.

Latvijas pašvaldības bija sarindotas ranga tabulās pēc, manu-
prāt, ļoti svarīgiem kritērijiem, kā pēc iedzīvotāju skaita, attīstī-
bas indeksu, finansiālās situācijas izmaiņām. Secinājumus varē-
jāt izdarīt paši. Mani secinājumi ir, ka Latvijā nav mazas 
pašvaldības, salīdzinot ar ES dalībvalstu pašvaldībām, ka pašval-
dības lielums nav noteicošais iedzīvotāju skaita izmaiņām, nega-
rantē augstu attīstības indeksu un lielus ienākumus. Ļoti svarīgi 
ir, ka lēmumu pieņemšana notiek pēc iespējas tuvāk iedzīvotā-
jiem, ka viņi paši aktīvi piedalās šajā procesā. Šo ES dalībvalstīs 
pieņemto, pašsaprotamo lietu, ATR reformas autori grasās pilnī-
bā ignorēt, kā to varēja pārliecināties tā saucamo konsultāciju 
laikā, ko organizē VARAM ministrija. Tā faktiski neieklausījās ne-
vienos priekšlikumos, ko izteica pašvaldību pārstāvji. Tas izsauca 
Latvijas Pašvaldību savienības reakciju un tā 16.09. domes sēdē 
pieņēma vairākus lēmumus, tajā skaitā par VARAM ministra de-
misiju. Neskatoties uz to 17.09. Ministru kabinets pieņēma lēmu-
mu apstiprināt ATR 36 vietējo pašvaldību modeli un nosūtīt ap-
stiprināšanai Saeimā.

Man personīgi ir nesaprotami, kāpēc pašvaldību jomā valdība 
pilnībā ignorē ES pamatnostādnes, t.i., lēmumu pieņemšanu pēc 
iespējas tuvāk iedzīvotājiem, iesaistot viņus lēmumu pieņemša-
nā, daudzlīmeņu pārvaldību, lai pašvaldību funkcijas tiktu pildī-
tas pēc iespējas efektīvāk, varas decentralizācijas principu, ka 

pēc iespējas vairāk funkciju jādod izlemt pašiem iedzīvotājiem un 
ka paši iedzīvotāji nosaka kādās administratīvi teritorijas robežās 
viņi grib realizēt savu varu.

Es 20.09. biju Reģionu komitejas sanāksmē Briselē, uz kuru 
bija uzaicināti arī gados jauni 17 pašvaldību vadītāji no 12 valstīm. 
Savās uzrunās gandrīz visi kā ļoti svarīgu sekmīgu pašvaldības 
darba nodrošināšanu minēja, ka lēmumu pieņemšanā ir jāiesais-
ta pēc iespējas vairāk pilsoņu ar visdažādākajām interesēm. Tad 
lēmumi būs pilsoņu interesēs un nenotiks masveida protesti, kā, 
piemēram, “dzelteno vestu” Francijā.

Pilnīga ES pamatnostādņu ignorance no ATR reformas autoru 
puses man liek secināt, ka reformas mērķi ir citi, nevis kā tiek 
pasniegts sabiedrībai.

Reformas autoru apgalvojums, ka tiks ietaupīts uz adminis-
trācijas izdevumiem (pēc Latvijas bankas pētnieku datiem tie va-
rētu būt pat vairāk kā 100 milj. EUR, derības ar mani viņi nebija 
gatavi noslēgt, jo es teicu, ka tā nav taisnība), manuprāt, ir vistī-
rākais pieņēmums, lai sabiedrībai tas liktos tīkami, jo taču sa-
mazinās “liekēžu” skaitu.

Vai ir taupības ieguvumi pēc 2009. reformas? Tad pašvaldību 
skaitu samazināja no 548 (26 rajonu, 7 republikas pilsētas, 50 
pilsētas, 41 novada, 424 pagastu) uz 119 (9 republikas pilsētas un 
110 novadi). Tātad vietējo pašvaldību skaitu samazināja 4,4 rei-
zes. Daudzi kļūdaini domā, ka no 26 rajoniem izveidoja 110 nova-
dus. Vajadzētu samazināties administrācijas izdevumiem! Aplū-
kojiet tabulu. Secinājumus izdariet paši.

Par administratīvi teritoriālo reformu

Pēc Valdības funkcijām 01.100 kods % no pašvaldību kopējiem pamatbudžeta izdevumiem

gads milj. EUR kopējie pašvaldību izdevumi milj. EUR pēc valdības funkcijām %

2001. g. 690,18 68,02 9,9

2004. g. 1045,69 94,43 9,0

2006. g. 1558,34 139,34 8,9

2010. g. 1866,36 250,53 13,4

2014. g. 2282,63 289,18 12,7

2017. g. 2593,52 335,02 12,9

Pēc reformas administrācijas izdevumi, kas iekļauti šajā kodā 
01.100, ir pieauguši par 4 %. Kāpēc reformas autori domā, ka šie 

izdevumi samazināsies, ja pašvaldību skaitu samazinās vēl 3,3 
reizes?

Aleksandrs Lielmežs



Mālpils Vēstis  SEPTEMBRIS  2019 19INFORMĀCIJA

Mālpils novada dome aicina pašvaldības iedzīvotājus un ko-
lektīvus līdz 2019. gada 15. oktobrim ieteikt novadniekus nomi-
nācijām “Mālpils novada GADA CILVĒKS” un “GODA NOVAD-
NIEKS”, jo kurš gan cits, ja ne novada iedzīvotāji ikdienā sastopas 
ar īsteniem novada patriotiem, sava darba profesionāļiem vai 
līdzcilvēkiem, kas nesavtīgi palīdz mūsu novadniekiem.

Par sasniegumiem 2019. gadā Mālpils novada iedzīvotājus var 
izvirzīt šādās nominācijās:

 • “GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ”
 • “GADA CILVĒKS KULTŪRĀ”
 • “GADA CILVĒKS SPORTĀ”
 • “GADA CILVĒKS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ”
 • “GADA CILVĒKS LAUKSAIMNIECĪBĀ”
 • “GADA CILVĒKS VESELĪBAS 

AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ 
APRŪPĒ”

 • “GADA CILVĒKS VALSTS 
IESTĀŽU UN PAŠVALDĪBAS 
DARBĀ”

 • “GADA MECENĀTS”
 • “GADA JAUNIETIS” 
 • “GADA CILVĒKS SAVĀ AMATĀ” 
 • “GADA SAIMNIEKS 

SAVĀ SĒTĀ” 
 • “GADA CILVĒKS 

SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ”
 • “GADA KOLEKTĪVS” 
 • “GADA SENIORS” 
 • “GADA ĢIMENE”

Novada dome aicina iedzīvotājus 
ieteikt pretendentus arī nominācijai 
“GODA NOVADNIEKS”, kas ir augstā-
kais Mālpils novada apbalvojums, ko 
piešķir par sevišķiem nopelniem no-
vada labā vai par mūža ieguldījumu.

Sīkāku informāciju skatīt noliku-
mā pašvaldības mājas lapā www.
malpils.lv.

Pieteikuma veidlapas var saņemt 
novada domes Kancelejā, bibliotē-
kās, kultūras centrā pie dežuranta 
vai pašvaldības mājas lapā www.mal-
pils.lv.

Aizpildītos pieteikumus var ie-
sniegt Mālpils novada domes Kance-
lejā, kultūras centrā pie dežuranta 
vai nosūtīt uz e-pastu: dome@mal-
pils.lv.

Nominācijas ieguvušās personas 
apbalvojuma saņemšanai tiks aicinā-
tas uz Latvijas Republikas proklamē-
šanas gadadienas svinīgo pasākumu 
kultūras centrā.

Aicinām pieteikt Mālpils novada 
“GADA CILVĒKUS”!
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Atkārtoti lūdzam
tos privātīpašniekus (lietotājus, nomniekus), 
kuri vēl nav noslēguši līgumu par sadzīves 
atkritumu izvešanu, to VEIKT NEKAVĒJOTIES! 
Brīdinām, ka minimālais administratīvais sods 
ir 70 EUR.

Mālpils novada dome
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SERTIFICĒTA MASIERE
ar pieredzi, plašām medicīnas zināšanām pie 
dažādām saslimšanām piedāvā pakalpojumus 
Mālpilī, Enerģētiķu ielā 2 (blakus veikalam Top, 
salons “Beautilux”). Bērnu masāža tikai ar 
ģimenes ārsta nosūtījumu. Cenas un plašāka 
informācija pa tālruni 29634812, Vilma. 
Pensionāriem atlaide 25 %.

Bioloģiskā lauksaimniecība
Bioloģiskās lauksaimniecības kurss ir lieliska iespēja 

spert pirmos soļus bioloģiskās lauksaimniecības izzināša-
nā.

LLU Mūžizglītības centrs aicina uz 160 stundu kursu 
“Bioloģiskā lauksaimniecība”, kurā apgūt bioloģiskās saim-
niekošanas pamatus, pielietojot teorētisko un praktisko no-
darbību ciklus profesionālu, praktizējošu pasniedzēju vadī-
bā, izmantojot praktizējošu saimniecību bāzi praktisko 
iemaņu apgūšanai.

Mācību programma veidota no kursu cikliem 
šādās tēmās:

 • Pāreja no konvencionālās uz bioloģisko saimniekoša-
nas metodi.

 • Bioloģiskās lauksaimniecības reglamentējošie nor-
matīvie akti, sertifikācija un tās prasības.

 • Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga bioloģiskās augko-
pības produkcijas ražošana.

 • Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga lopkopības produk-
cijas ražošana.

 • Pārdošanas veicināšanas pasākumi bioloģisko pro-
duktu noieta veicināšanai. 

 • Prasības un risinājumi bioloģisku produktu pārstrā-
dei.

Kurss piemērots ikvienam, kurš vēlas saimniekot ar bio-
loģiskām metodēm gan iesācējiem, gan nozares lietpratē-
jiem.

Nodarbību norises laiks vienreiz nedēļā ceturtdienās.
Kursu sākums: 3. oktobrī plkst. 10:00–17:00
Kursu norise: Krimuldas pils, Mednieku iela 3, Sigulda, 

LV-2150
Pieteikties un informācijai zvanīt pa tālr. 27839729 vai 

rakstot: sermuksle@inbox.lv

Integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes 
programmas

“Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros

Mālpils novada VPVKAC, Nākotnes ielā 1, Mālpilī 
(domes ēkas 1. stāvā no parka puses)

no 30. septembra līdz 4. oktobrim notiks 
ikgadējā akcija

“Dienas bez rindām”
Akcijas mērķis ir iedrošināt sabiedrību pieteikt valsts un 

pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī iepa-
zīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu 
maiņu – ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes 
ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē.

Akcijas laikā:
 • iedrošināsim klientus pieteikt pakalpojumus un dzīves 

situācijas risināt elektroniski;
 • skaidrosim e-pakalpojumu izmantošanas priekšrocī-

bas un ar to izmantošanu saistītos praktiskos aspek-
tus;

 • pēc iespējas nodrošināsim VPVKAC apmeklētājiem 
praktisku palīdzību pie brīvpieejas datora.

Šogad piedāvāsim arī unikālu iespēju − mūsu klientiem 
iespēju piedalīties tiešsaistes viktorīnā ar jautājumiem par 
e-pakalpojumiem un digitālajām iespējām. Viktorīna būs 
anonīma, bet, ja klients vēlēsies piedalīties balvas izlozē, 
būs iespējams norādīt vārdu, uzvārdu un kontaktinformāci-
ju. Papildus dalībniekiem būs jānorāda apmeklētā iestāde, 
kas ļaus izvērtēt, kura akcijas partneriestāde bijusi visaktī-
vākā. Rezultāti tiks apkopoti un noskaidrota aktīvākā valsts 
vai pašvaldību iestāde, kurai būs iespēja saņemt Program-
mas ietvaros īpaši organizētu pasākumu saviem darbinie-
kiem vai iedzīvotājiem. 

Esiet laipni gaidīti!
Daiga Frīdberga, 

Mālpils novada VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste

“Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet
No nedienām, no saltā dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!”

/Kornēlija Apškrūma/

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
no 2019.gada 1. janvāra līdz 15. septembrim 
ir reģistrēti 17 jaundzimušie

13 zēni: Pauls, Kaspars, Krists, Levans, Eidans, Emīls 
Toms, Rūdolfs, Harijs, Daniels, Kārlis, Marks Ervīns, Ernests, 
Einārs.

4 meitenes: Estere, Gabriela, Laura, Ronija.

Sveicam ģimenes ar šo nozīmīgo notikumu!

Mālpils novada dome, 
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa
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Mālpils Kultūras centra pasākumi oktobrī
 • Līdz 31. oktobrim izstāžu zālē apskatāma mākslinieces Ievas Baumgartes 

gleznu izstāde “Vilkme”.

 • 5.10. plkst. 18:00 Ikgadējā SENIORU BALLE.

Par lustīgu vakaru rūpēsies dejotāji no SDK Zīle, eksotiskās dejotājas, ar dzies-
mām priecēs akordeonists Pāvels Ignatjevs un dziedātāja Laima Miltiņa, kā arī 
deju mūziku spēlēs Linards un Vilnis. Transportu var pieteikt pa tālr. 67925836.

 • No 7. oktobra 2. stāva vestibilā būs apskatāma Mākslinieku biedrības “Side-
gunde” vasaras plenēra-simpozija darbu izstāde.

 • 19.10. plkst. 16:00 Kultūrvēsturnieces Ievas Paulovičas pētījuma “Mālpils 
novada dižākās dzimtas un lauku sētas” prezentācija.

Interesentiem būs iespēja uzzināt, kuras novada dzimtas un lauku sētas pastāv 
vismaz simts gadus un ilgāk, kā arī noskaidrot, kādus materiālus var izmantot, ja 
grib pētīt savas dzimtas vai lauku sētas vēsturi. Laipni aicināti visi interesenti!

Pēc prezentācijas visus iepriecinās uz patiesiem notikumiem balstīta muzikā-
la pasaka “Maza tautu istabiņa” Ievas Maltenieces un Aijas Bērziņas izpildījumā.

 • 25.10. plkst. 19:00 Valmieras drāmas teātra viesizrāde “Kaķis uz nokaitēta 
skārda jumta”. 

Drāma 2 daļās. Režisore – Inese Mičule, scenogrāfe un kostīmu māksliniece – 
Agnese Kaupere, gaismu māksliniece – Baiba Sīmane-Ambaine, horeogrāfe – Lie-
ne Stepena, video – Gatis Priednieks-Melnacis, no angļu valodas tulkojusi – Inese 
Mičule. Lomās: Rūta Dišlere, Kārlis Freimanis, Mārtiņš Liepa, Ieva Puķe, Skaidrīte 
Putniņa, Rihards Rudāks.

Izrāde saņēmusi 2017./2018. gada sezonas Spēlmaņu nakts nominācijas kate-
gorijās: Gada mazās formas izrāde, Gada aktrise – Ieva Puķe.

Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzē” un kultūras centra kasē (9,00, 11,00 un 
13,00 EUR).

 • 27.10. no plkst. 11:00 līdz 14:00 Mālpilī jau iemīļotais radošo pasākumu cikls 
ģimenēm “Augstāk par zemi”.

 • 1.11. plkst.18:00 Mālpils Tautskolas nodarbību telpā lekcija par imunitātes 
stiprināšanu kopā ar ārstu, uzņēmuma “Santori Alfa” īpašnieku MĀRI SEL-
GU, uzzināsim visu par Latvijas jauno zeltu – smiltsērkšķi. 

Produktu degustācija. Noslēgumā būs iespēja iegādāties produktus par rūpnī-
cas cenām un saņemt individuālas atbildes uz jautājumiem. Pieteikties kultūras 
centrā pie dežuranta vai pa tālr. 29195459.

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

PATEICĪBA

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā visa veida akmens apstrādes 
darbus. Mazā dārza arhitektūra (strūkla-
kas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). Indivi-
duāli risinājumi kapu pieminekļiem un 
aprīkojumam, skulptūras. Ēku un ēku 
daļu apdare ar akmeni. Visa augstākmi-
nētā restaurācija. Sandrs Skribnovskis, 
tālr. 29450290, e-pasts: s.skribnovskis@
gmail.com

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

3. oktobrī būs 
iespēja nodot 
lietotas 
elektropreces

Pieņems nolietotās elektropreces 
(ledusskapjus, gāzes un elektriskās 
plītis, veļas un trauku mazgājamās 
mašīnas, radioaparātus, fēnus, tele-
vizorus, datorus, putekļu sūcējus 
u.c. elektropreces) – neizjauktā veidā 
ar visām komponentēm.

Nepieņems izjauktas vai izkom-
plektētas elektropreces.

No plkst 9:00 līdz 12:00 Mālpilī, 
Enerģētikas ielā − laukumā pie kat-
lu mājas.

No plkst 8:00 līdz 9:00 Sidgundā 
pie šķiroto atkritumu konteineriem.

PSIA “Norma K”

Skursteņslauķa pakalpojumi. Dūmvadu, 
ventilācijas kanālu tīrīšana. Apkures ierī-
ču tīrīšana, remonts. Plīts, kamīnu, sild-
mūru mūrēšana. Apsekošanas aktu sa-
stādīšana. Konsultācijas. Normunds, tālr. 
29432853

Paldies par atbalstu, Valdi Vizuli pava-
dot pēdējā gaitā.

Piederīgie


