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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9

Mālpilī, Mālpils novadā
2020. gada 26. februārī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2020. gada 26. februāra sēdes lēmumu Nr. 2/19

Grozījumi Mālpils novada domes 2019. gada 
27. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 

“Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību 

Mālpils novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu, 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6. panta ceturto un piekto daļu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2019. gada 23. marta saisto-
šajos noteikumos Nr. 6 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Mālpils novada teri-
torijā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 66. punktu šādā redakcijā:
“66. Par noteikumu 24., 25., 26., 29., 30., 31. un 33. punktā 

noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskajām personām līdz 80 naudas soda vienībām, juridis-
kajām personām līdz 280 naudas soda vienībām.”.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 67. punktu šādā redakcijā:
“67. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 24., 

25., 26., 29., 30., 31. un 33. punktā noteikto prasību neievērošanu 
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mālpils 
novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pār-
kāpuma lietu izskata Mālpils novada administratīvā komisija.”.

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 68. un 69. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administra-

tīvās atbildības likumu.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

Mālpilī, Mālpils novadā
2020. gada 26. februārī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2020. gada 26. februāra sēdes lēmumu Nr. 2/20

Grozījumi Mālpils novada domes 2019. gada 
27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību 

Mālpils novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6.panta ceturtās daļas 5. punktu un 
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu 

Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2019. gada 27. marta saisto-
šajos noteikumos Nr. 7 “Par decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mālpils novada pašval-
dībā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 31. punktu šādā redakcijā:
“31. Par noteikumu 6., 9., 13., 28., 29. un 30. punktā noteikto 

prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fi-
ziskajām personām līdz 80 naudas soda vienībām, juridiskajām 
personām līdz 280 naudas soda vienībām.”.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 32. punktu šādā redakcijā:
“32. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 6., 9., 

13., 28., 29. un 30. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz ad-
ministratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mālpils novada 
pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Mālpils novada administratīvā komisija.”.

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 33. un 34. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administra-

tīvās atbildības likumu.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

Mālpilī, Mālpils novadā
2020. gada 26. februārī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2020. gada 26. februāra sēdes lēmumu Nr. 2/23 

Precizēti ar Mālpils novada domes 
2020. gada 25. marta sēdes lēmumu Nr. 3/6

Grozījumi Mālpils novada domes 2014. gada 30. ap-
rīļa saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par ielu tirdz-
niecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību 

Mālpils novadā”

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

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
12. panta pirmās daļas 4. punktu, 

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu, 
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 
“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2014. gada 30. aprīļa saisto-
šajos noteikumos Nr. 12 “Par ielu tirdzniecību un nodevas apmē-
ru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā” (turpmāk – saistošie no-
teikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 51. punktu šādā redakcijā:
“51. Par noteikumu 18., 19., 20., 21.un 23. punktā noteikto pra-

sību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziska-
jām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskajām perso-
nām līdz 100 naudas soda vienībām.”.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 52. punktu šādā redakcijā:
“52. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 18., 

19., 20., 21.un 23. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz ad-
ministratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mālpils novada 
pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Mālpils novada administratīvā komisija.”.

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 53., 54., 55. un 56. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administra-

tīvās atbildības likumu.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10
Mālpilī, Mālpils novadā
2020. gada 26. februārī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2020. gada 26. februāra sēdes lēmumu Nr. 2/24 

Precizēti ar Mālpils novada domes 
2020. gada 25. marta sēdes lēmumu Nr. 3/7

Grozījumi Mālpils novada domes 2014. gada 29. ok-
tobra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par reklāmas 
izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas 

pret publisku vietu Mālpils novada teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 7. punktu, 

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
12. panta pirmās daļas 7. punktu, 

Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, 
Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr. 732 

“Kārtība, kādā saņemama atļauja 
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45. punktu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2014. gada 29. oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr. 17 “Par reklāmas izvietošanu publiskās 
vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada 
teritorijā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 59. punktu šādā redakcijā:
“59. Par noteikumu 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 

21., 22., 23., 24., 46., 47. un 49. punktā noteikto prasību neievēro-
šanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām 
līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 100 
naudas soda vienībām.”.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 60. punktu šādā redakcijā:
“60. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 9., 10., 

11., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 46., 47., un 
49.  punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mālpils novada pašvaldības 
policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata 
Mālpils novada administratīvā komisija.”.

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 61. un 62. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administra-

tīvās atbildības likumu.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

Mālpilī, Mālpils novadā 
2020. gada 26. februārī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2020. gada 26. februāra sēdes lēmumu Nr. 2/25 

Precizēti ar Mālpils novada domes 
2020. gada 25. marta sēdes lēmumu Nr. 3/8

Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada 
23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 

“Par Mālpils novada pašvaldības simboliku”

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 7. punktu

1.Izdarīt Mālpils novada domes 2011. gada 23. februāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 4 “Par Mālpils novada pašvaldības sim-
boliku” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 6.1. apakšpunktu šādā redak-
cijā:

“6.1. Par noteikumu 3.1.2., 3.1.3., 3.2.3., 3.3.3. un 4.3. apakš-
punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu fiziskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām, 
juridiskajām personām līdz 80 naudas soda vienībām.”.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 6.2. apakšpunktu šādā redak-
cijā:

“6.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 3.1.2., 
3.1.3., 3.2.3., 3.3.3. un 4.3. apakšpunktā noteikto prasību neievē-
rošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
Mālpils novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administra-
tīvā pārkāpuma lietu izskata Mālpils novada administratīvā ko-
misija.”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administra-
tīvās atbildības likumu.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

Mālpilī, Mālpils novadā
2020. gada 25. martā

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2020. gada 25. marta sēdes lēmumu Nr. 3/9

Grozījumi Mālpils novada domes 2019. gada 
30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Mālpils 

novada pašvaldības nolikums”

Izdoti pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Mālpils novada domes 2019. gada 30. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums”, 
turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:

1. Papildināt Saistošos noteikumus ar 15.13. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“15.13. Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās terito-
rijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvok-
lis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvie-
tošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var 
noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā do-
mes un komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot 25.1 un 47.1 
punktos minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētājs šādā gadī-
jumā rīkojumā norāda, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par 
attālinātās domes vai komitejas sēdes norisi (tiek nodrošināta 
domes vai komitejas sēdes translācija tiešsaistē pašvaldības tī-
mekļa vietnē vai domes vai komitejas sēdes video ieraksts tiek 
ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē).”.

2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 25.1 punktu šādā re-
dakcijā:

“25.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā ko-
mandējuma dēļ vai nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā 
veselības stāvokļa dēļ, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka 
komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un 
skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas sēdes norises vietā 
klātneesošais komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas 
sēdē elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti komi-
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tejas priekšsēdētājam vai protokolētājam. Savu balsojumu par 
izskatāmo lēmumprojektu komitejas sēdes norises vietā klāt-
neesošais komitejas loceklis apstiprina parakstot komitejas sē-
des protokolu ar elektronisko parakstu.”.

3. Papildināt Saistošos noteikumus ar 47.1 punktu šādā re-
dakcijā:

“47.1 Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā ko-
mandējuma dēļ vai nevar ierasties domes sēdes norises vietā 
veselības stāvokļa dēļ, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka do-
mes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un ska-

ņas pārraide reālajā laikā), ja domes sēdes norises vietā klāt-
neesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē 
elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti domes 
priekšsēdētājam vai protokolētājam. Savu balsojumu par izska-
tāmo lēmumprojektu domes sēdes norises vietā klātneesošais 
domes deputāts apstiprina parakstot domes sēdes protokolu ar 
elektronisko parakstu.”.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI MARTĀ
Izskatīja 11 jautājumus:

1. Par rīkojumiem ārkārtējā situācijā.
2. Par koncesijas līguma darbības apturēšanu un zaudējumu 

atlīdzināšanu.
3. Par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu Mālpils Mūzikas un 

mākslas skolā.
4. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pār-

traukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu pro-
jektos” organizēšanu.

5. Par pagaidu ierobežojumu noteikšanu pārvietoties un veikt 
kravu pārvadājumus pa Mālpils novada pašvaldībai piede-
rošajiem ceļiem ar grants segumu.

6. Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12 
“Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdznie-
cību Mālpils novadā” precizēšanu.

7. Par saistošo noteikumu Nr. 10 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2014. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 17 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vie-
tās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada teritori-
jā”” precizēšanu.

8. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2011. gada 23. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 4 “Par Mālpils novada pašvaldības simboliku”” precizē-
šanu.

9. Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2019. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Mālpils novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

10. Par detektīvseriāla “Bezvēsts pazudušās“ filmēšanu Māl-
pils novadā.

11. Par dokumentālās filmas “Operetes sargs” producenta ie-
snieguma izskatīšanu.

NOLĒMA:
 • Apstiprināt Mālpils novada domes priekšsēdētājas rīkoju-

mus:
1. 2020. gada 13. marta rīkojumu Nr. 3-14/20/10-R “Par ārkār-

tējās situācijas izsludināšanu”.
2. 2020. gada 16. marta rīkojumu Nr. 3-14/20/11-R “Par īrnie-

ku uzņemšanas pārtraukšanu dienesta viesnīcā”.
3. 2020. gada 16. marta rīkojumu Nr. 3-14/20/12-R “Par darbī-

bas nodrošināšanu Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē un no-
vada vidusskolā”. 

4. 2020. gada 16. marta rīkojumu Nr. 3-14/20/13-R “Par Māl-
pils pašvaldības Klientu apkalpošanas centra darbību”. 

5. 2020. gada 17. marta rīkojumu Nr. 3-14/20/16-R “Par Māl-
pils novada pašvaldības administrācijas darbību”. 

6. 2020. gada 19. marta rīkojumu Nr. 3-14/20/17-R “Par Māl-
pils novada bibliotēku darbību”.

 • Atbalstīt grozījumu izdarīšanu 2009. gada 4. augustā no-

slēgtajā koncesijas līgumā starp Mālpils novada domi un  
SIA “Aniva”, Reģ. Nr. 50003115551. SIA “Aniva” ārkārtējās 
situācijas laikā turpināt nodrošināt ēdināšanu pirmsskolas 
izglītības iestādē “Māllēpīte”, saņemot kompensāciju par 
zaudējumiem 700 EUR mēnesī. Domes izpilddirektoram 
parakstīt vienošanos par 2009. gada 4. augustā noslēgtā 
koncesijas līguma grozīšanu, minētajā dokumentā pare-
dzot, ka koncesijas līguma darbība tiek apturēta attiecībā 
uz ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Mālpils novada vi-
dusskolā un Mālpils sporta kompleksā, turpinot nodrošināt 
ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”.

 • Atcelt vecāku līdzfinansējuma maksu Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolā laikā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 
14. aprīlim, vai līdz brīdim, kad tiks atcelts vai grozīts Mi-
nistru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

 • Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā slēdzami sadarbī-
bas līgumi, par kravu pārvadājumiem vai pārvietošanos ar 
transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7 tonnas, 
pa ceļiem ar grants segumu Mālpils novada pašvaldības 
teritorijā”. Noteikt pagaidu ierobežojumu Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā aizliedzot pārvietoties un veikt 
kravu pārvadājumus (transportēt būvmateriālus, kokmate-
riālus, u.c.) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru pilna 
masa pārsniedz 7 (septiņas) tonnas, pa Mālpils novada 
pašvaldībai piederošajiem ceļiem ar grants segumu bez 
sadarbības līguma noslēgšanas ar Mālpils novada pašval-
dību. Noteikt, ka ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms augstāk 
norādīto kravu pārvadājumu uzsākšanas pasūtītājs (ne-
kustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to piln-
varotā persona, kuru uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, 
tiek veikti kravu pārvadājumi) iesniedz Mālpils novada paš-
valdībai pieteikumu un shēmu par plānotās darbības uz-
sākšanu, norādot ceļa posmu, laiku un plānoto kravu in-
tensitāti. Pilnvarot Mālpils novada domes izpilddirektoru, 
iestājoties labvēlīgiem laikapstākļiem, ar rīkojumu atcelt 
lēmumā norādīto pagaidu ierobežojumu.

 ◊ Administratīvais akts stājas spēkā tā parakstīšanas die-
nā.

 ◊ Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 
79.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsū-
dzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu 
namā, pieteikumu iesniedzot viena mēneša laikā no šī 
lēmuma spēkā stāšanās brīža.
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MĀLPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 2020. gada 16. aprīlī
Izskatīja:

1. Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem val-
stī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

2. Par piekrišanu Krimuldas novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma “Mežs pie Dzirnavām”, Krimuldas no-
vads, kadastra Nr. 8068 007 0448, atsavināšanai.

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa paga-
rinājumu 2020. gadā.

4. Par izmaiņām Mālpils novada vēlēšanu komisijas sastāvā.

Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītoja-
miem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

Atbilstoši Izglītības likuma 14. panta 44. daļai un Ministru ka-
bineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 614 “Kārtība, 
kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos lī-
dzekļus izglītojamo ēdināšanai” valsts budžeta dotāciju brīvpus-
dienu nodrošināšanai pašvaldības var izmantot to izglītojamo 
ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 
2., 3. un 4. klasē.

Ņemot vērā, ka visā Latvijas teritorijā līdz 2020. gada 12. mai-
jam izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā Latvijas izglītības 
iestādēs mācības notiek attālināti, ir jārod cits risinājums kā no-
drošināt ēdināšanu izglītojamiem.

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” veikti grozījumi, papildinot 
to ar 4.3.3. apakšpunktu un nosakot ka, lai nodrošinātu valsts 
budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu:

1) pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpus-
dienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par 
laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši 
pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā te-
ritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo 
ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudz-
bērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības iegu-
ves formas vai vietas); 

2) pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodroši-
nāšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības 
domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratī-
vajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglī-
tojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai 
daudzbērnu  ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītī-
bas ieguves formas vai vietas).

Minētais tiesiskais regulējums piešķir pašvaldībai tiesības no-
virzīt piešķirtos valsts budžeta līdzekļus prioritāri tās adminis-
tratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases 
izglītojamo, bet, ja iespējams, arī 5.–9. klašu izglītojamo, kas nāk 
no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, ēdinā-
šanai, neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas 
vai vietas. Vienlaikus pašvaldības domes lēmumā var noteikt pie-
mērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu: brīvpusdienu piegāde 
bērniem mājās vai nodrošināt pārtikas pakas bērna ģimenei.

Ņemot vērā to, ka izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzējs SIA “Aniva” ir maksimāli ierobežojusi savu darbību pa-
kalpojuma nodrošināšanā uz izsludinātās ārkārtējās situācijas 
laika posmu, pašvaldībai nav tehnoloģiski iespējams nodrošināt  
brīvpusdienu piegādi uz mājām.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīko-
jumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Valsts 
prezidenta 2020. gada 23. marta paziņojumu Nr. 8 “Valsts konsti-
tucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā”, li-
kuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas 
27.  punktu, ar nolūku nodrošināt ēdināšanas atbalstu Mālpils 
novadā deklarētajām ģimenēm ar bērniem, valstī izsludinātās 

ārkārtējās situācijas laikā, kad izglītības iestādēs mācības notiek 
attālināti,
Dome NOLĒMA:

1. Atbalstu izglītojamā ēdināšanai persona, kuras aprūpē (t.
sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir izglītojamais un kurai nav no-
teikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, pamatiz-
glītības posmā no 1. līdz 4. klasei var saņemt par katru darba 
dienu sākot no 2020. gada 23. marta līdz 12. maijam, par katru  
izglītojamo – 1,60 euro/dienā vai ekvivalentu pārtikas paku.

2. Atbalstu izglītojamā ēdināšanai persona, kuras aprūpē (t.
sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir izglītojamais un kurai ir no-
teikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, pamatiz-
glītības posmā no 1. līdz 12. klasei var saņemt par katru darba 
dienu sākot no 2020. gada 23. marta līdz 12. maijam, par katru  
izglītojamo – 1,60 euro/dienā vai ekvivalentu pārtikas paku.

3. Atbalstu izglītojamā ēdināšanai persona, kuras aprūpē (t.
sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir izglītojamais un kurai ir no-
teikts daudzbērnu ģimenes statuss, pamatizglītības posmā no 5. 
līdz 12. klasei var saņemt par katru darba dienu sākot no 
2020.  gada 23. marta līdz 12. maijam, par katru izglītojamo – 
1,60 euro/dienā vai ekvivalentu pārtikas paku.

4. Atbalstu izglītojamā ēdināšanai persona, kuras aprūpē (t.
sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir izglītojamais un kurai ir no-
teikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, daudzbēr-
nu ģimenes statuss, pirmsskolas izglītības posmā, ja izglītoja-
mais ārkārtējās situācijas laikā neapmeklē pirmsskolas iestādi, 
var saņemt par katru darba dienu sākot no 2020. gada 23. marta  
līdz 12. maijam, par katru izglītojamo – 2,42 euro/dienā vai ekvi-
valentu pārtikas paku.

5. Lēmuma izpildi nodrošināt no Valsts mērķdotācijas (pārti-
kas pakas) un Mālpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

6. Ēdināšanas atbalsta izmaksu koordinē Mālpils novada vi-
dusskolas direktore un pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais 
dienests”. 

7. Atbalsts izglītojamā ēdināšanai tiek sniegts uz personas, 
kuras aprūpē atrodas izglītojamais, iesnieguma pamata. Iesnie-
gumu ēdināšanas atbalstam iesniedz Mālpils novada domē vai 
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atsūta uz e-pasta ad-
resi: dome@malpils.lv, vai iesniedz izmantojot valsts un pašval-
dību pakalpojumu portāla Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums 
iestādei”, no 2020. gada 20. aprīļa un ne vēlāk kā līdz 15. maijam.

8. Pašvaldība pēc lēmuma pieņemšanas to publicē Mālpils no-
vada domes tīmekļa vietnē internetā www.malpils.lv  un informa-
tīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termi-
ņa pagarinājumu 2020. gadā

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 
izplatību” 4. pantu, kas nosaka ka pašvaldībām 2020. gadā ir tie-
sības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas ter-
miņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros un 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta trešo daļu, 
kas nosaka ka nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ce-
turksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. 
novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada sum-
mas, paredzot, ka nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa 
veidā.

Ņemot vērā, ka valstī izsludināta ārkārtējā situācija līdz 
2020.  gada 12. maijam, tad pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka 
daudziem novada iedzīvotājiem būs apgrūtināta iespēja samak-
sāt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus klātienē, kā arī 

Turpinājums 6. lpp.
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2020. gada MAIJAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

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

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

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

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

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

nepastāv iespējas nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus 
veikt attālināti, it īpaši, gados vecākiem novada iedzīvotājiem. Tā-
dejādi secināms, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 
kavējumiem, kuri izveidosies ārkārtējā situācijā, ir objektīvs ra-
šanās pamats, neatkarīgs no novada iedzīvotāju subjektīvās gri-
bas. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašval-
dībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Dome NOLĒMA:

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis par 2020. gadu  
maksājams ne vēlāk kā līdz 2020. gada 15. novembrim.

2. Noteikt nodokļu administratorei par minēto lēmumu infor-
mēt SIA “ZZ Dats” un lūgt veikt lēmumam atbilstošas izmaiņas 
lietojumprogrammā NINO.

Turpinājums no 5. lpp.

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

8. turpinājums
Cienījamais, lasītāj! Es ļoti labi saprotu, ka Jums pavisam nav 

prātā ATR un ar to saistītie jautājumi. Domas lielākoties ir saistī-
tas ar Covid-19, tā radītām problēmām un neziņu, kad un kā tas 
varētu beigties. Tāpēc mani ļoti izbrīna, ka valdošās partijas Sa-
eimā, neskatoties uz šo neziņu un aicinājumiem ATR reformu 
atlikt, ir atsākušas skatīt likumprojektu par ATR.

Rodas jautājums, kāpēc? Acīmredzot ATR reforma ir izteikti 
politiska, un tāpēc to pašreizējie politiķi nevēlas atlikt. Kāpēc ne-
ieklausās savos pilsoņos, virknē pašvaldību sistēmas pārzinošos 
cilvēkos, neievēro Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašval-
dību kongresa ekspertu rekomendācijas atlikt šo reformu un rū-
pīgi to sagatavot, izdiskutēt un ar pārliecinošu pilsoņu atbalstu to 
vislabākajā veidā realizēt? Uz trešo lasījumu Saeimā ir iesniegti 
vairāk kā 370 priekšlikumi. Tas liecina tikai par to, ka likumpro-
jekts nav kvalitatīvs un nav guvis sabiedrības uzticību. Saeimas 
atbildīgās ATR komisijas vadītājs Pleša kungs pat aizrunājās, ka 
jārada jaudīgas pašvaldības cīņai ar Covid-19. Tā ir, ka par tik at-
bildīgas komisijas vadītāju ieceļ pilnīgi pašvaldību jomā nepiere-
dzējušu cilvēku. Tad kā tās jaudīgās pašvaldības ar Covid-19 cīnī-
sies? Citās valstīs nav dzirdēti tādi apgalvojumi, ka Covid-19 dēļ 
būtu jāveido lielākas pašvaldības. Veselības ministrijas atbildīgie 
pārstāvji savukārt saka, ka pašvaldībām nav jāzina, kas to terito-
rijā ir saslimis un kur atrodas, ka paši tikšot galā. Tā jau īsti ne-
sanāk, jo jau tagad, pie neliela skaita saslimušo, lūdz palīgā paš-
valdības policiju. Tātad valdības pārstāvji uzskata, ka pašvaldības 
policija drīkst zināt, bet pašvaldības vadība nē. Pašvaldības uz-
skata, ka viņi ir vistuvāk iedzīvotājiem un ka vismaz pašvaldības 
vadībai šī informācija būtu jāzina, lai varētu situāciju kontrolēt, ja 
tas būtu nepieciešams.

Arī šī situācija, par funkciju neskaidrību, kas kam ir īsti jādara, 
mani pārliecina par to, ka reforma ir jāatliek un jāveido citādi. Es 

jau iepriekš rakstīju, ka sākts ir nepareizi t.i. ar kartes uzzīmēšanu, 
bet, manuprāt, un tā domā daudzi, reformai ir jānotiek sekojoši:

1. Ar precīzu valsts un pašvaldību funkciju auditu, kam būtu 
jānoslēdzas ar to, kādas funkcijas pilda valsts institūcijas un kā-
das pašvaldības, lai tās nepārklājas un atbilstu Satversmē no-
stiprinātam, ka Latvija tiešām ir demokrātiska valsts.

2. Lai funkcijas tiktu pildītas efektīvi, noteikt funkciju izpildes 
mērogu, ņemot vērā demokrātiskas valsts galveno rādītāju, ka 
vara pieder pilsoņiem un lēmumi jāpieņem pēc iespējas tuvāk 
iedzīvotājiem un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanā. 

Eiropas Savienības valstis to savos dokumentos sauc par sub-
sidiaritātes principu un aicina to ievērot.

3. Tā kā funkciju izpildei būs dažādi mērogi, lai tās tiešām tiktu 
pildītas efektīvi, tad ir nepieciešama daudzlīmeņu pārvaldība, jo 
būs funkcijas, kas efektīvi veicamas vietējā līmenī un funkcijas, 
kas efektīvi veicamas reģionālā un valsts līmenī.

Eiropas Savienības valstīs (izņemot Lietuvu) šis princips tiek 
ievērots, popularizēts un ieteikts kā efektīvs. (sk. materiālu par 
ES dalībvalstu reģionālām pašvaldībām, “Mālpils Vēstis” Nr. 210, 
2019. gada maijs).

Ja rūpīgi izpildītu šos pamatnoteikumus, kas atbilst attīstīto 
ES dalībvalstu pamatnostājai pašvaldību jomā un izskaidrotu to 
sabiedrībai, tad arī reforma varētu notikt vislabākajā veidā.

Tagad rodas pilnīga neizpratne par ATR un uzzīmēto karti. Es 
teiktu pat haoss, jo cilvēki neizprot, kāpēc, piemēram, Jelgavas, 
Ventspils pilsētas vairs nevar pastāvēt kā patstāvīgas pašvaldī-
bas, bet Rēzekne, Liepāja, Daugavpils var, un kāpēc virkne paš-
pietiekamas pašvaldības, it sevišķi Pierīgā, nevar vairs būt vietē-
jās pašvaldības un kas iedzīvotājiem būs labāk, ja saliek kopā 
kaut vai tās pašvaldības, kas ir pētījumos novērtētas kā ekono-
miskie attīstības centri? Turpmāk vēl.

Aleksandrs Lielmežs

Par pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu

AKTUĀLI
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Brum Brum ir amortizējošs balansa divritenis bērniem, kas 
pasaules mērogā ir unikāls izgudrojums. Prestižais britu izde-
vums Vogue 2019. gada decembra numurā to izcēlis starp pār-
desmit labākajām un vērtīgākajām dāvanām bērniem Ziemas-
svētkos, savukārt ASV žurnāls Forbes ierindojis starp labākajiem 
2019. gada balansa ritenīšiem.

Ideja par balansa divriteni bērniem bez pedāļiem, zobratiem 
un ķēdes, lai mazie mācās noturēt līdzsvaru, pieder Krišjānim 
Jermakam, bet vārdu Brum Brum izdomājuši viņa bērni, atdari-
not tēva motocikla rūkšanu.

Aptuveni pirms septiņiem gadiem Krišjānis kopā ar draugiem: 
Zigmāru Lāci, Raimondu Tāli un Indriķi Jermaku radīja pirmo ri-
tenīša skici. Sākotnēji visi uzrunātie ražotāji norādīja, ka šāda 
veida konstrukciju izgatavot nav iespējams, līdz Jānis Jirgens no 
JJ Boards, kurš izgatavo longbordus, pats ar rokām uztaisīja pir-
mo presformu.

Darbs pie Brum Brum dizaina un funkcionalitātes uzlaboša-
nas turpinājās vairākus gadus. “Mēs paši testējām visus prototi-
pus – uz šiem ritenīšiem pieauga mūsu bērni, un, vērojot viņus, 
redzējām, kā tam jāaug līdzi. Nonācām pie pareizajiem izmē-
riem, noslīpējām formas, leņķus”, atceras Krišjānis un atzīst, ka 
tikai pateicoties saliedētam komandas darbam bija iespējams 
nonākt pie rezultāta, kas priecē gan bērnus, gan izcila dizaina 
cienītājus.

Jau kopš sākuma Brum Brum konstrukcijā ir tikai viena skrū-
ve. Vairumam balansa divriteņu to ir ap divdesmit. Sadarbībā ar 
RTU Dizaina fabriku izdevās samazināt arī detaļu un tehnoloģis-
ko procesu skaitu, lai padarītu divriteni vēl vieglāku, dizainu – 
maksimāli tīru, atbrīvotos no visa liekā.

Divriteņa koka detaļas top Mālpilī – Brum Brum ģenerālpart-
nera Kvist Industries ražotnē. No citiem divriteņiem Brum Brum 
atšķiras ar unikālu rāmja konstrukciju. Tas izgatavots no liekta 
Latvijas bērza saplākšņa vienā nepārtrauktā līnijā un tam piemīt 
dabiska amortizācija. Tādā veidā divritenis visu laiku ir atsperīgs, 
bērns ir pasargāts no triecieniem un nesatraumē muguru, brau-
cot pāri bedrēm vai koka saknēm mežā. Amortizācijas radīšanai 
rāmja konstrukcijā izmantots tas pats princips, kas Alvara Ālto 
krēslā Nº 31 – saplāksnis, salīmēts vajadzīgajā izliekumā, iegūst 
atsperes īpašības. Bērza saplākšņa konstrukcijai iespējamas da-
žādu cēlkoku apdares. Šobrīd tiek ražoti divriteņi ar ozola un 
riekstkoka apdarēm.

Brum Brum divritenis ir arī ļoti viegls – 
tas sver tikai ap 3 kg, bet spēj noturēt līdz 
pat 80 kg smagu braucēju, ar to var ļoti ātri 
ieskrieties un uzņemt ātrumu, bērns pats 
var to uzstumt vai pat uznest kalnā. Stūres 
pagrieziena leņķis ir līdz pat 45 grādiem, 
kas divriteni padara labi manevrējamu.

Riteņi pie rāmja gan priekšējā, gan aiz-
mugurējā dakšā ir piestiprināti tā, lai būtu 
regulējami trīs pozīcijās. Tādā veidā var pa-
lielināt riteņa augstumu un attālumu starp 
riteņu asīm, līdz ar to tas augs kopā ar bēr-
nu un būs viņam piemērots no diviem līdz 
pat sešiem gadiem.

Alumīnija riteņu diski ir pirkstiņdroši – 
bez spieķiem, lai mazajam braucējam tajos 
neiesprūst kāja, roka, apģērbs vai uz ceļa 
gadījies zars. Pašlaik ražošanā ir diski visās 
varavīksnes krāsās. Bezkameru riepas ga-
tavotas no poliuretāna, materiāla ar ļoti 
labu mehānisko izturību, ir drošas pret pār-
duršanu un pašlaik pieejamas visās krāsās, 

izņemot melnu. Visas Brum Brum divriteņu detaļas tiek ražotas 
un komplektētas Latvijā.

Vēl jāpiemin arī īpašais, videi draudzīgais Brum Brum iepako-
jums – tā ir kartona kaste, kas tapusi uzņēmumā Stora Enso 
Packaging. Pēc ritenīša izpakošanas kaste, salikta burta L for-
mā, kalpo par garāžu, kurā ritenīti var nofiksēt, lai tas negāztos. 
Bērni kasti var arī izkrāsot vai apzīmēt pēc sirds patikas.

Ritenīša salikšanu veic paši autori: Zigmārs un Raimonds 
darbnīcā Jēkabpilī, bet, protams, produkta radīšanas procesā 
bija iesaistījušies daudzi speciālisti: arhitekts un 3D modelētājs, 
arī iepakojuma dizaina autors Aldis Blicsons, mēbeļu restaurato-
ri un apdares speciālisti Jānis Jirgens un Edgars Krūmiņš, teh-
noloģisku un dizaina risinājumu autors Imants Bisenieks, rado-
šais direktors Oskars Cirsis, grafikas dizaineris Dāvis Vilcāns, 
video operators Mārtiņš Paeglītis, dizaineris un scenogrāfs, arī 
iepakojuma dizaina autors Toms Grīnbergs.

Par Brum Brum divriteni raksta, ka to viegli sajaukt ar māks-
las darbu, žurnāls DEKO nosaucis par dizaina ikonu, tas ieguvis 
daudzas dizaina balvas un nominācijas, bet vissvarīgākais – arī 
bērnu un vecāku atzinību!

Esmeralda Tāle 
pēc informācijas www.fold.lv, www.jauns.lv, 

www.forbes.com, www.vogue.co.uk, žurnālā DEKO, 2018. g. augusts 

Brum Brum balansa divriteņi bērniem top Mālpilī

Aicinu uzņēmējus, kuri vēlētos rakstu Mālpils Vēstīs par savu uzņēmumu, rakstīt uz e-pastu: esmeralda.tale@malpils.lv vai zvanīt 26424232. 
Vienosimies par saziņu attālināti!
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Sākot no 1. aprīļa Latvijā spēkā stājas Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD) rekomendēta valsts kompensējamo zāļu 
izrakstīšanas kārtība. Tā paredz, ka ārsti Latvijā, tāpat kā Igau-
nijā, Lietuvā un tādās turīgās valstīs kā Vācijā, Somijā, Nīder-
landē, Dānijā, Zviedrijā un citās Eiropas valstīs, kompensējamo 
zāļu A saraksta receptēs norādīs zāļu aktīvo vielu, nevis zāļu 
nosaukumu. Savukārt aptiekās no vienādas iedarbības zālēm 
pacientam izsniegs tās zāles, kurām ir zemākā maksa. Šādu 
prasību paredz Ministru kabineta noteikumi par kompensēja-
mo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksas kārtību1, lai Latvija 
pārņemtu Eiropas praksi zāļu izrakstīšanā, kā arī novērstu si-
tuāciju, kad pacientiem jāiegādājas dārgākās zāles, ik gadu 
pārmaksājot ap 25 miljoniem eiro, lai arī zemākas cenas zāles 
ir tikpat kvalitatīvas un drošas un ar tādu pašu ārstniecisko ie-
darbību.

“Pārejai uz zāļu aktīvās vielas jeb starptautisko nepatentēto 
nosaukumu lietošanu zāļu receptēs ir nacionāla mēroga nozīme, 
jo tādējādi Latvija ne vien ievieš līdzīgu praksi kā citviet Eiropā, 
bet arī nodrošina, ka zāles pacientiem, sevišķi ar zemākiem ie-
nākumiem, kļūs ievērojami pieejamākas, gada laikā ļaujot iedzī-
votājiem ietaupīt līdz pat 25 miljoniem eiro,” jaunās kārtības ie-
guvumus uzsver veselības ministre Ilze Viņķele.

Jaunā kārtība paredz, ka 70% gadījumu no visu ārstniecības 
personas izrakstīto kompensējamo zāļu recepšu skaita gada lai-
kā tiks norādīta zāļu aktīvā viela, nevis zāļu komerciālais nosau-
kums, bet aptiekā pacientam no vienādās iedarbības zālēm ir 
jāizsniedz tās zāles, kurām ir zemākā cena.

Savukārt gandrīz katrā trešajā kompensējamo zāļu receptē 
jeb 30% gadījumu ārsti varēs izrakstīt zāļu komerciālo nosau-
kumu, norādot tam medicīnisku pamatojumu.

“Citās Eiropas valstīs, kur darbojas šī kārtība, zāļu komerci-
ālais nosaukums tiek izrakstīts krietni retāk nekā Latvijas 70/30 
modelī. Tādējādi Latvijā ieviestais modelis ļauj nodrošināt gan 
pacientu tiesību, gan ārstu profesionālās darbības ievērošanu,” 
uzsver I. Viņķele.

Savukārt PVO Eiropas reģionālā direktora īpašais pārstāvis 
Latvijā Dr. Mišels Tjerāns norāda, ka “zāļu aktīvās vielas izraks-
tīšana veicina racionālu zāļu lietošanu un ievērojami uzlabo vis-
pārējo veselības aprūpes kvalitāti, pacientiem nodrošinot līdz-
vērtīgas efektivitātes zāles par zemāku cenu. Tāpat šīs sistēmas 
ieviešana ir būtiska saziņai un informācijas apmaiņai starp vese-
lības jomas profesionāļiem, zinātniekiem un visām iesaistītajām 
valstīm un starptautiskajām organizācijām, kas strādā, lai uzla-
botu veselības aprūpes kvalitāti un zāļu pieejamību,” akcentē Dr. 
M. Tjerāns. 

Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens uzsver: “Ak-
tīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā viela, tā ir uzrakstīta uz visiem 
iepakojumiem latīniski, lai to saprastu ārsti un farmaceiti visā 
pasaulē vienādi. Pirms zāles ar jaunām aktīvām vielām tiek pār-
dotas, Zāļu valsts aģentūra vienā no Eiropas Savienības valstīm 
pārliecinās, vai zāles pacientam palīdz uzlabot veselību, pārlieci-
nās, ka zāles ir drošas un neizraisa tādas blakusparādības, kas ir 
tik smagas, ka neatsver ieguvumu veselībai, un vai tablete satur 
nepieciešamo aktīvo vielu, palīgvielas, kas nodrošina zāļu krāsu 
un formu, un tajās nav nekā lieka. Un šim uzņēmumam, kas zā-
les reģistrējis, ir ekskluzīvas tiesības vienīgajam pārdot šo aktīvo 
vielu. Pēc 10 gadiem arī citi uzņēmumi drīkst ražot šo aktīvo vie-
lu. Bet pirms tam uzņēmumam ir jāpierāda, ka zāles tiks ražotas 
tikpat augstā kvalitātē un ka aktīvā viela cilvēka organismā no-
nāks līdzvērtīgā daudzumā. Turklāt izejvielas zālēm ar vienu ak-

tīvo vielu dažkārt nāk no vienas un tās pašas rūpnīcas. Tā kā par 
šīs aktīvās vielas drošību un iedarbību jau zinām 10 gadus, nav 
nepieciešams veikt ar cilvēkiem jaunus pētījumus par šo zāļu ie-
darbību un drošību, kas rada izmaksu ietaupījumu.

Līdz ar to daudzām zālēm atšķiras tikai iepakojums, zāļu iz-
skats, palīgvielas, taču aktīvā viela, kas pacientu ārstē, ir viena 
un tā pati. Šie pierādījumi jāsagādā kompānijai, kas zāles vēlas 
reģistrēt, savukārt viena no Eiropas zāļu aģentūrām šos pierādī-
jumus novērtēs. Darbu mēs Eiropā nedarām dubultā, ja kompā-
nija zāles vēlas pārdot vairākās valstīs, to novērtē tikai vienā val-
stī, savukārt pārējās zaļu aģentūras pārliecinās par novērtējuma 
kvalitāti. Jau šobrīd septiņi no desmit pārdotajiem iepakojumiem 
ir ar zināmām aktīvām vielām jeb t.s. ģenēriskās zāles.”

Savukārt Nacionālā veselības dienesta direktors Edgars 
Labsvīrs norāda, ka zāļu aktīvās vielas izrakstīšana valsts kom-
pensējamo zāļu receptēs jau līdz šim ir bijusi ierasta prakse dau-
dziem ārstiem arī Latvijā: “Ja kopumā e-receptes E-veselības 
sistēmā regulāri izraksta aptuveni 2500 ārstu, tad laikā no 
2019. gada janvāra līdz 2020. gada janvārim zāļu aktīvās vielas 
nosaukumu receptēs kopumā izrakstījuši 1808 ārsti. Savukārt 
2020. gada janvārī vien zāles ar aktīvo vielu vairāk nekā 70% ga-
dījumu izrakstījuši aptuveni 3,5% ārstu. E-veselības sistēma jau-
najai e-recepšu izrakstīšanas kārtībai ir gatava. Šobrīd apzinātas 
iespējas padarīt aktīvās vielas izrakstīšanu ērtāku un ātrāku, jo 
salīdzinājumā ar oriģinālo medikamentu izrakstīšanu aktīvās 
vielas izrakstīšana ārstam ir nedaudz darbietilpīgāks process. 
Taču, izrakstot recepti atkārtoti, sistēmā saglabājas tās sagatave 
un nav nepieciešams recepti rakstīt no jauna.

Lielākā daļa pacientu, kuri līdz šim lietojuši lētākās referen-
ces zāles, kas ir kompensējamo zāļu sarakstā, arī turpmāk varēs 
lietot sev ierasto medikamentu, jo Nacionālais veselības die-
nests izvērtējis, ka vairāk nekā 85% gadījumu references medi-
kamenti sarakstā nav mainījušies. 

Līdz ar brīdi, kad tapa zināms, ka ar 1. aprīli stāsies spēkā 
jaunā kārtība, 250 kompensējamiem medikamentiem ražotājs ir 
samazinājis cenu, tai skaitā 50 lētākajām zālēm ir samazinātas 
cenas. 

Lai atvieglotu pāreju uz jauno valsts kompensējamo zāļu iz-
rakstīšanas kārtību, Veselības ministrija (VM), Zāļu valsts aģen-
tūra, Nacionālais veselības dienests un Veselības inspekcija jau 
kopš aizvadītā gada novembra ir uzsākuši ārstu un farmaceitu 
informēšanu par aktīvās vielas izrakstīšanas kārtību. 

“Līdz šim ir ieguldīts ievērojams darbs ārstu un farmaceitu 
informēšanā – ir sagatavoti un izplatīti skaidrojošie video par 
zāļu aktīvās vielas izrakstīšanu e-veselības sistēmā, bukleti gan 
digitālā, gan drukātā formā, esam piedalījušies un skaidrojuši 
jauno kārtību ārstu un farmaceitu pasākumos – konferencēs un 
semināros, kā arī izvietota informācija tematiskajos ārstu un far-
maceitu medijos un izsūtīti informatīvi materiāli, ko izsniegt pa-
cientiem. Savukārt no 16. marta līdz aprīļa sākumam norisinājās 
nacionāla mēroga iedzīvotāju informēšanas kampaņa “ZINI un 
NEPĀRMAKSĀ””, par ārstu, farmaceitu un pacientu informēšanu 
stāsta veselības ministre.

Kas jāņem vērā pacientiem?
Iedzīvotājiem jaunā valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas 

kārtība būtiskas izmaiņas vai neērtības pēc 1. aprīļa neradīs. Ir 
iespējamas situācijas, kad farmaceits izsniegs zāles, kuru iepa-
kojums, krāsa vai forma var atšķirties no ierastajām, bet šo zāļu 
iedarbība būs vienāda un šīm zālēm būs tāda pati kvalitāte un 
drošums. 

No 1. aprīļa spēkā stājas jauna valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas 
kārtība; plānotais pacientu ietaupījums – līdz 25 miljoniem eiro gadā
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Jaunā adrese ir: Pils iela 12, Mālpils
Mainījies kontakttālrunis saziņai: 27006301
Saziņai e-pasts: janamed@inbox.lv
Lūgums ārkārtas situācijas laikā saistībā ar CO-

VID-19 bez iepriekšēja brīdinājuma ārsta praksi ne-
apmeklēt, jo katram pacientam veltām atsevišķu lai-
ku, lai nav saskarsmes vienam ar otru. Tas attiecas 
arī uz akūtajām stundām. Patreiz apmeklēt akūtās 
stundas, kā tas notika iepriekš, nedrīkst. Sākumā jā-
sazinās ar praksi, tad pacientam tiek nozīmēts atse-
višķs laiks vizītei, protams, ja tas ir nepieciešams. Īpaši piesar-
dzīgiem prakses apmeklēšanā jābūt pacientiem ar iesnām, 
klepu, temperatūru. Šiem pacientiem OBLIGĀTI jāsazinās ar ģi-
menes ārstu, lai varētu izvērtēt turpmāko darbības taktiku un 
nepieciešamību praksē novērtēt pacienta vispārējo stāvokli.

Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakses darba laiki
Prakses 

darba laiks
Ģimenes ārstes 

pieņemšanas laiks Akūtā stunda

PIRMDIENA 8:00−16:00 9:00−14:00 9:00−10:00
OTRDIENA 9:00−17:00 13:00−17:00 13:00−14:00
TREŠDIENA 8:00−16:00 9:00−14:00 9:00−10:00
CETURTDIENA 11:00−19:00 14:00−19:00 14:00−15:00
PIEKTDIENA 8:00−16:00 8:00−13:00 8:00−9:00

Asins analīzes var nodot
PIRMDIENĀS TREŠDIENĀS

8:00−10:00 8:00−10:00

Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse 
pārcēlusies uz jaunu adresi

Sargiet sevi un savu veselību! Cieņā, Dr. Jana

Veselības ministrija un Zāļu valsts aģentūra tāpat kā līdz šim, 
lai izvairītos no nevajadzīgiem satraukumiem, aicina iedzīvotā-
jus, kam nepieciešamas valsts kompensējamās zāles, receptes 
saņemšanai savlaicīgi apmeklēt savu ārstu.
Fakti: 

 • Aktīvā viela ir zāļu galvenā ārstējošā viela. Palīgvielas veido 
zāļu formu, krāsu, garšu un citas īpašības. 

 • Zālēm ar vienādu aktīvo vielu un tādu pašu iedarbību var 
būt dažādi ražotāji, nosaukumi, izskats (krāsa, forma vai 
iepakojums) un var atšķirties to cena.

 • Lai pacientiem būtu jāmaksā mazāk, ārsts kompensējamo 
zāļu receptē no 1. aprīļa norādīs tikai zāļu aktīvās vielas 
nosaukumu.

 • No zālēm ar vienādu aktīvo vielu un iedarbību valsts maksā 
par tām (kompensē), kurām ir zemākā cena.

 • Ja būs medicīnisks pamatojums, ārsts kompensējamo zāļu 
receptē norādīs un valsts pacientam kompensēs arī dārgā-
kas zāles ar tādu pašu aktīvo vielu un iedarbību. 

 • Ārsts un pacients sarunas laikā vienojas par to, vai pa-
cients lietos valsts kompensētās zālēs, šādā gadījumā 

ārsts izrakstīs kompensējamo zāļu recepti. 
 • Ņemiet vērā, ka no 1. aprīļa aptiekā piemaksāt par dārgā-

kām valsts kompensējamām zālēm vairs nevarēs. 
 • Zāļu aktīvās vielas jeb starptautiskais nepatentētais no-

saukums ir norādīts uz zāļu iepakojuma maziem burtiem 
un nereti slīprakstā, un tas ir arī lasāms visu zāļu lietoša-
nas instrukcijās. Šis nosaukums uz iepakojuma atrodas lī-
dzās lielajiem burtiem uzrakstītajam konkrēta ražotāja ie-
viestajam zāļu nosaukumam. 

 • Iedzīvotājiem noderīga informācija par jauno kārtību un 
kampaņas “ZINI un NEPĀRMAKSĀ” materiāli ir publicēti 
tīmekļa vietnē: www.esparveselibu.lv.

1 2020. gada 1. aprīlī stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 
2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr. 899 “Ambulatorajai ār-
stēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu 
kompensācijas kārtība”.

Papildu informācijai Dita Okmane 
Zāļu valsts aģentūras Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, 

tālr. 67078422, 25400181, e-pasts: Dita.Okmane@zva.gov.lv

Rīgas reģionālā virsmežniecība informē, ka Valsts meža die-
nests ar 2020. gada 24. aprīli nosaka meža ugunsnedrošā laika 
posma sākumu visā valsts teritorijā.

Saskaņā Latvijas republikas Ministru kabineta 01.09.2016. no-
teikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 423. punktu, meža 
ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:

1. kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīko-
tas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;

2. atstāt ugunskurus bez uzraudzības, ugunskura vietu atstāj, 
kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;

3. nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem dego-
šus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;

4. veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt 
šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;

5. medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot 
trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un 
gruzdēt spējīga materiāla;

6. braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un 
purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams 

ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos 
un meža apsaimniekošanai;

7. ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem 
transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes 
dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;

8. bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību 
veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns 
novērošanas darba veicējus.

Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas atliku-
mus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju raks-
tisku atļauju.

Papildus minētajam, saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzē-
sības likuma 10.1 pantu meža īpašniekam (valdītājam) ir pienā-
kums nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā, kā arī 
pēc Valsts meža dienesta amatpersonu pieprasījuma veikt meža 
ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

Meža degšanas gadījumā, lūdzam zvanīt:
 • Rīgas reģionālā virsmežniecības operatīvajam dežurantam 

– 20290468;
 • vai meža uguns apsardzības inženierim – 29358889;
 • vai VUGD – 112. 

Virsmežzinis M. Balodis

Par meža ugunsnedrošo laiku
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Bāriņtiesa aicina rūpēties par 
bērniem un neatstāt tos vienus 
bez uzraudzības

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī un sekojot Valsts bēr-
nu tiesību aizsardzības inspekcijas norādēm, Mālpils novada 
bāriņtiesa aicina informēt, ja ģimenēm ar bērniem nepiecieša-
ma palīdzība vai atbalsts kādā no šādām situācijām:

 • bērni, kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu 
dēļ šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pār-
stāvības;

 • bērni (visdrīzāk, pusaudžu vecumā), kuru vecāki ir iz-
braukuši ārpus valsts un kuri atstāti vieni;

 • bērni, kuriem nepieciešama palīdzība, jo vecākiem jāat-
rodas pašizolācijā;

 • bērni līdz septiņu gadu vecumam, kuri ir atstāti vieni vai 
bērna, jaunāka par 13 gadiem, klātbūtnē;

 • aizgādnībā esošas personas aizgādnis ierobežojumu dēļ 
neatrodas Latvijā vai ir pašizolācijā un minēto iemeslu 
dēļ nespēj nodrošināt atbalstu personai ar ierobežotu rī-
cībspēju.

Ja vecāki neilgu laika periodu (kas nepārsniedz 3 mēnešus) 
ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, ir iespēja attāli-
nāti izdot pilnvaru bērna pārstāvībai, izmantojot Latvijas notā-
ru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd 
atrodas. Lai to veiktu, nepieciešams derīgs eParaksts.

Tāpat jāatzīmē, ka vecāki vai persona, kuras aprūpē bērns 
nodots, nedrīkst atstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez 
pieaugušo vai personu, kas jaunākas par 13 gadiem, klātbūt-
nes. Bāriņtiesa aicina izvērtēt bērnu briedumu un spēju uz-
ņemties atbildību, ne tikai formālo vecumu.

Aicinām būt atbildīgiem un vērīgiem, līdzdarboties un 
sniegt atbalstu tiem sabiedrības locekļiem, kam tas šobrīd 
visvairāk nepieciešams, piemēram, gados vecākiem cilvēkiem 
pārtikas vai medikamentu iegādei.

Mālpils novada bāriņtiesas tālruņa numurs 67970890 vai 
26337277 (saziņai darba laikā). Ārpus darba laika lūdzam ziņot 
pašvaldības policijai, zvanot uz tālruņa numuru 28357022 vai 
28610004.

INFORMĀCIJA

15. aprīlī Centrālā statistikas 
pārvalde (CSP) sāk visaptverošu 
lauksaimniecības skaitīšanu
Laukos viss ir nozīmīgs – pieskaiti visu!

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk - Pārvalde) šogad 
organizē lauksaimniecības skaitīšanu, kurā iegūtā informācija 
būs pamats Latvijas un Eiropas Savienības lauksaimniecības 
tālākai attīstībai šajā desmitgadē, tādēļ Jūsu līdzdalība skaitī-
šanā īpaši svarīga.

Skaitīšana notiek saskaņā ar Eiropas Savienībā noteiktām 
vienotām prasībām reizi desmit gados, tādēļ tās rezultāti būs 
salīdzināmi, ticami un atbilstoši Eiropas Statistikas prakses 
kodeksa kvalitātes kritērijiem. Latvijā Lauksaimniecības skai-
tīšanas notiek kopš 1920. gada un pēdējā skaitīšana notika 
2010. gadā. 

Lauksaimniecības skaitīšanas informācija jāsniedz visām 
lauku saimniecībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ra-
žošanu – apsaimnieko lauksaimniecības zemi vai audzē 
lauksaimniecības dzīvniekus, vai uztur zemi labā lauksaim-
niecības un vides stāvoklī. 

Skaitīšanā būs jāsniedz tikai tie dati, kas nav pieejami ad-
ministratīvajos reģistros, tas nozīmē, ka nebūs jāsniedz dati, 
kas jau ir Lauku atbalsta dienesta (LAD) Integrētās adminis-
trēšanas un kontroles sistēmas ES Tiešo maksājumu datubā-
zē, Lauksaimniecības datu centra (LDC) Lauksaimniecības 
dzīvnieku reģistrā, LDC Bioloģiskās lauksaimniecības infor-
mācijas sistēmā un LDC Novietņu infrastruktūras reģistrā.

No šā gada 15. aprīļa lauksaimniecības skaitīšanas datus 
variet iesniegt, aizpildot Ministru kabineta apstiprināto oficiā-
lās statistikas veidlapu LS-2020, Pārvaldes elektroniskajā 
datu vākšanas (EDV) sistēmā – e.csb.gov.lv. 

Pārvaldes EDV sistēmai iespējams pieslēgties:
 ◊ ar Latvija.lv (ar internetbanku);
 ◊ ar jau esošo EDV lietotāja vārdu un paroli; 

 ◊ kļūt par EDV sistēmas lietotāju un reģistrēties.
Veidlapa LS-2020 Word formātā atrodama saitē – https://

www.csb.gov.lv/lv/respondentiem/veidlapas/2020/ls-2020
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, lūdzam būt atbildī-

giem un iesniegt 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas in-
formāciju elektroniski, aizpildot anketu CSP EDV sistēmā. Ja 
nebūsiet aizpildījuši lauksaimniecības skaitīšanas anketu tieš-
saistē, no 1. oktobra ar Jums sazināsies intervētājs.

Anketu ir iespējams nosūtīt Pārvaldei arī pa pastu uz ad-
resi Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301 vai uz elektroniskā pasta 
adresi: ls2020@csb.gov.lv

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties pa 
bezmaksas tālruni 80202808 darbdienās no 8:30 līdz 17:00 
vai uz elektroniskā pasta adresi: ls2020@csb.gov.lv.

Pārvalde vāc, apstrādā un analizē statistiku par tautsaim-
niecību un sociālekonomiskajiem procesiem, pamatojoties uz 
Statistikas likuma 14. pantu un Ministru kabineta noteiku-
miem par Oficiālās statistikas programmu 2020.–2022. ga-
dam.

Pārvaldes apkopotie lauksaimniecības skaitīšanas dati būs 
sabiedrībai brīvi pieejami un kalpos datu lietotāju vajadzībām, 
kā arī valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanai. Tāpēc katra 
Jūsu aizpildītā veidlapa ir svarīga, lai apkopotie dati būtu kva-
litatīvi.

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Re-
publikas likumdošanai Pārvalde ir tiesīga vākt un apstrādāt 
personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto 
datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iesniegtie dati tiek uz-
skatīti par konfidenciāliem, un tos izmanto tikai kopsavilkumu 
veidošanai. 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību A. Žīgure
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   APSVEIKUMS  PATEICĪBA  LĪDZJŪTĪBAS  SLUDINĀJUMI

“Katru dienu savādāk iekrāso 
Kāda līksma vai skumīga nots: 
Tāds ir mūžs un cilvēka liktenis, 
Kas tiek piedzimstot līdzi mums dots.”

/K. Apšukrūma/

Sirsnīgi sveicam

Strauju Zariņu
apaļajā jubilejā

un vēlam stipru veselību, 
mundrumu un izturību!

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

SLUDINĀJUMI

SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBAS

PATEICĪBA

Vientuļš vīrietis vēlas īrēt vienu istabiņu 
Mālpils apkaimē. Mūrnieks, celtnieks, var 
palīdzēt visos mājas darbos. Tālr. 
27327713

Skārdnieka darbnīcas pakalpojumi. Jum-
tu remonts un maiņa. Tālr. 26363556

Pļauju piemājas zālāju ar zalespļāvēju un 
trimeri, samaksa par padarīto. Varu palī-
dzēt dažādos darbos. Mob. tālr. 29340793, 
Andis

Apstrādāju mazdārziņus ar zemes frēzi, 
pļauju zāli un krūmus ar trimeri, motor-
zāģa pakalpojumi. Tālr. 25985566

Ogu un dārzeņu saimniecībai 
Sidgundā nepieciešami 
darbinieki sākot ar jūnija 
mēnesi

 • Pienākumi: Zemeņu un citu 
lauka kultūru lasīšana.

 • Prasības: Augsta motivācija iz-
darīt darbu ātri un kvalitatīvi.

 • Saimniecība piedāvā:
 ◊ Labu atalgojumu atbilstoši 

padarītajam darbam;
 ◊ Transportu uz un no darba 

vietas.
Pretendentus pieteikties, zvanot 

darba dienās 10:00–18:00 pa tālr. 
29235934.

“Es nekā vairāk nesacīšu
Kā tikai vienu, proti –
Man tur debesīs ir viena kaija.
Kaijiņa. Balta ļoti.”

/I. Ziedonis/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu ko-
lēģei Svetlanai Blokinai un tuviniekiem, 
māti kapu kalniņā pavadot.

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

PATEICĪBA visiem sabiedriskajā 
sfērā strādājošajiem – ģimenes ārs-
tiem un māsām, pārdevējiem, šofe-
riem, bibliotekāriem, policistiem, 
aptiekas, pasta, degvielas uzpildes 
stacijas, sociālajiem, labiekārtoša-
nas dienesta darbiniekiem un ci-
tiem, kuri mūsu visu labā pašaizlie-
dzīgi turpina ikdienas darbu, 
sastopoties ar daudz un dažādiem 
klientiem... Bez jums šo periodu 
būtu neiedomājami sarežģīti pār-
laist! Izturību un daudz jums veselī-
bas!

Jūsu Mālpils iedzīvotāji

SIA “PREMIUM FOOD” 
SIDGUNDĀ MEKLĒ 
DARBINIEKUS

Nepieciešami: •Darbinieki pārtikas 
produktu ražošanā: ◊Miesnieki; 
◊Fasētāji; ◊Krāvējs.
Prasības kandidātiem: •Augsta mo-
tivācija izdarīt darbu atbildīgi un ātri; 
•Bez kaitīgiem ieradumiem.
Uzņēmums piedāvā: •Apmācību; 
•Stabilu atalgojumu + prēmijas (alga 
pēc nodokļu nomaksas 600–900 
EUR); •Bezmaksas transportu, kas 
nogādās jūs līdz darbam un līdz mā-
jām (gadījumā, ja ir savs transports 
– ceļa izdevumi tiks apmaksāti).

Pretendentus pieteikties, zvanot 
darba dienās 8:00–17:00 

pa tālr. 26422323 Liels lūgums ziedotājiem neat-
stāt pie Mālpils Ev. lut. baznīcas 
maisus ar drēbēm, bet sazināties ar 
organizācijām, kas pieņem lietotus 
apģērbus/apavus, vai sociālo die-
nestu, lai saņemtu informāciju, uz 
kurieni ir iespēja aizvest drēbes/
apavus u.c. ziedotās mantas.

Paldies par Jūsu iniciatīvu un 
ziedojumu, bet Mālpils baznīcai 
diemžēl nav sava draudzes nama 
vai citu telpu, kur uzglabāt un izda-
līt ziedotās mantas. Paldies par sa-
pratni!

Mālpils Ev. lut. draudze

“Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.”

/M. Jansone/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Rajas 
Grigorjevas ģimenei, viņu mūžībā pava-
dot.

Biedrība “Notici sev!”

“Paliec, māt, smaidā,
Paliec, māt, glāstā,
Paliec jaukajā bērnības stāstā.”

/O. Lisovska/

Skumju brīdī esam kopā ar Svetlanu un 
tuviniekiem, mammu mūžībā aizvadot.

Bijušie kolēģi no Mālpils 
Profesionālās vidusskolas


