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Saistošie noteikumi Nr. 16

Saistošie noteikumi Nr. 17

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 

16.12.2020. ārkārtas sēdes 
lēmumu Nr. 16/3

Mālpilī, Mālpils novadā
2020. gada 16. decembrī

Grozījums Mālpils novada domes 2011. gada 
23. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par pašval-
dības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” mak-

sas pakalpojumiem”

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 
17. panta otro un ceturto daļu

Izdarīt Mālpils novada domes 2011. gada 23. marta saistoša-
jos noteikumos Nr. 7 “Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociā-
lais dienests” maksas pakalpojumiem” šādu grozījumu:

Izteikt saistošo noteikumu pielikumu Nr. 1 “Pašvaldības aģen-
tūras “Mālpils sociālais dienests” sniegto publisko pakalpojumu 
izcenojumi” šādā redakcijā:

N.p.k. Publiskie sociālie 
pakalpojumi Mērvienība Cena euro 

(bez PVN)

1.
Aprūpes pakalpojumi 
ilgstošās sociālās 
aprūpes institūcijā

1 personai 
diennaktī 22,10

2. Aprūpes mājās pakalpo-
jums stundas likme 5,00

3. Veļas mazgāšanas 
pakalpojumi

3.1.
Iedzīvotājiem ar trūcīgas 
mājsaimniecības 
statusu

veļas mašīnas 
izmantošana 

1 reizi
0,36

3.2.

Iedzīvotājiem ar 
maznodrošinātas 
mājsaimniecības 
statusu

veļas mašīnas 
izmantošana 

1 reizi
0,71

3.3. Pārējiem iedzīvotājiem
veļas mašīnas 
izmantošana 

1 reizi
1,07

4. Dušas pakalpojumi

4.1.
Iedzīvotājiem ar trūcīgas 
mājsaimniecības 
statusu

1 reize 0,36

4.2.

Iedzīvotājiem ar 
maznodrošinātas 
mājsaimniecības 
statusu

1 reize 0,71

4.3. Pārējiem iedzīvotājiem 1 reize 2,13

5. Miruša cilvēka apmaz-
gāšana un saģērbšana 35,57

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 

16.12.2020. ārkārtas sēdes 
lēmumu Nr. 16/4

Mālpilī, Mālpils novadā
2020. gada 16. decembrī

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

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

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2013. gada 23. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” (turpmāk 
tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā norā-
dītā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma “33. pan-
ta otro daļu” ar “33. panta trešo daļu”;

1.2. aizstāt nosaukumā un visā noteikumu tekstā vārdus 

“maznodrošināta ģimene (persona)” ar vārdiem “maznodrošinā-
ta mājsaimniecība” (nepieciešamajā locījumā);

1.3. aizstāt nosaukumā un visā noteikumu tekstā vārdus “trū-
cīga ģimene (persona)” ar vārdiem “trūcīga mājsaimniecība” 
(nepieciešamajā locījumā);

1.4. izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa 

noteikšanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”;
1.5. svītrot noteikumu 4. punktu;
1.6. izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Par maznodrošinātu mājsaimniecību atzīstama ģimene 

(persona), kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 
340 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 
euro pārējām personām mājsaimniecībā.”;

1.7. izteikt noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu 

piešķir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kumam.”;

1.8. svītrot noteikumu 10. punktu;
1.9. svītrot noteikumu 11. punktu;
1.10. svītrot noteikumu 14. punktu.
2. Noteikumi piemērojami ar 2021. gada 1. janvāri.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa
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Mālpils novada domes svarīgākie lēmumi 2020. gada decembrī

Turpinājums 4. lpp.

Ārkārtas sēdē izskatīja 4 jautājumus:
1. Par izmaiņām PII “Māllēpīte” amatu sarakstā.
2. Par atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma Mālpils Mūzi-

kas un mākslas skolā.
3. Par saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījums Mālpils novada 

domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 
“Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” 
maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.

4.  Par saistošo noteikumu Nr. 17 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tusa noteikšanu Mālpils novadā”” apstiprināšanu.

Domes sēdē izskatīja 11 jautājumus:
1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
2. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
4. Par pašvaldības SIA “Norma K” izcenojumu apstiprināša-

nu.
5. Par pašvaldības SIA “Norma K” nekustamā īpašuma “Ener-

ģētikas iela 1, Mālpils, Mālpils novads” izsoles noteikumu 
saskaņošanu.

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
7. Par papildus nedzīvojamo telpu iznomāšanu Pils ielā 14, 

Mālpilī, Mālpils novadā.
8. Par noteikumu “Par debitoru parādu piedziņas kārtību 

Mālpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr. 18 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” 
apstiprināšanu.

10. Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem at-
tālinātu mācību laikā.

11. Par naudas balvas piešķiršanu L. K. Sīmanei.
NOLĒMA:

 • Apstiprināt pašvaldības SIA “Norma K” iesniegtos izceno-
jumus no 2021. gada 1. janvāra par Mālpils novada pašval-
dības teritorijas ikdienas uzturēšanas darbiem.

 • Atļaut pašvaldības SIA “Norma K”, reģistrācijas Nr. 
40003312216, atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu Enerģētikas iela 1, Mālpils, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 003 1074, kas sastāv no vienas 
zemes vienības (kadastra apzīmējums 8074 003 1056) 
0,12  ha platībā, par nosacīto (sākuma) cenu 3 080 EUR, sa-
skaņā ar izsoles noteikumiem.

 • Apstiprināt 2020. gada 7. decembrī notikušās nekustamā 
īpašuma “Torņkalna iela 7”, Mālpils, Mālpils novads, ka-
dastra Nr. 8074 003 1073, kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 1050, ar platību 0,5519 ha, 
izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā 
īpašuma “Torņkalna iela 7”, Mālpils, Mālpils novads, ka-
dastra Nr. 8074 003 1073, kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 1050, ar platību 0,5519 ha, 
atsavināšanu par nosolīto cenu 7 200 EUR (septiņi tūkstoši 
divi simti euro).

 • Apstiprināt 2020. gada 7. decembrī notikušās nekustamā 
īpašuma “Torņkalna iela 9”, kadastra Nr. 8074 003 1072, 
kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1049, platību 
0,4762 ha, izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu par ne-
kustamā īpašuma Torņkalna iela 9, kadastra Nr. 8074 003 
1072, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1049, pla-

tību 0,4762 ha, atsavināšanu par nosolīto cenu 9 600 EUR 
(deviņi tūkstoši seši simti euro).

 • Apstiprināt 2020. gada 7. decembrī notikušās nekustamā 
īpašuma “Pilskalna iela 9”, kadastra Nr. 8074 003 0013, kas 
atrodas Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0344, platību 
0,24  ha, izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu par ne-
kustamā īpašuma “Pilskalna iela 9”, kadastra Nr. 8074 003 
0013, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0344, pla-
tību 0,24 ha, atsavināšanu par nosolīto cenu 3 870 EUR (trīs 
tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro).

 • Atzīt nekustamā īpašuma “Smilšu iela 3” izsoli par nenoti-
kušu, jo neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteiku-
mu, uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks.

 • Atzīt nekustamā īpašuma “Smilšu iela 3A” izsoli par neno-
tikušu, jo neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pietei-
kumu, uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks.

 • Atzīt nekustamā īpašuma “Smilšu iela 5A” izsoli par neno-
tikušu, jo neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pietei-
kumu, uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks.

 • Atzīt nekustamā īpašuma “Mergupes iela 20” izsoli par ne-
notikušu, jo neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pie-
teikumu, uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks.

 • Apstiprināt 2020. gada 8. decembrī notikušās nekustamā 
būvju īpašuma “Ceri”, kadastra Nr. 8074 503 0026, kas at-
rodas Mālpils novadā, un sastāv no būves ar kadastra apzī-
mējumu 8074 003 0149 002, būves sastāvs: šķūnis 938 m2 
platībā, izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu par ne-
kustamā būvju īpašuma “Ceri”, kadastra Nr. 8074 503 0026, 
kas atrodas Mālpils novadā, un sastāv no būves ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0149 002, būves sastāvs: šķūnis 
938  m2 platībā atsavināšanu ar nosolīto cenu 5 130 EUR 
(pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit euro).

 • Apstiprināt 2020. gada 8. decembrī notikušās nekustamā 
īpašuma “Purmaļi”, kadastra Nr. 8074 004 0283, kas atro-
das Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 1,04 ha 
platībā (kadastra apzīmējums 8074 004 0283) izsoles rezul-
tātus. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Pur-
maļi”, kadastra Nr. 8074 004 0283, kas atrodas Mālpils no-
vadā un sastāv no zemes vienības 1,04 ha platībā (kadastra 
apzīmējums 8074 004 0283) atsavināšanu par nosolīto cenu 
2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro).

 • Apstiprināt 2020. gada 8. decembrī notikušās nekustamā 
īpašuma “Salmiņi”, kadastra Nr. 8074 006 0352, kas atro-
das Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 1,96 ha 
platībā (kadastra apzīmējums 8074 006 0110) izsoles rezul-
tātus. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Sal-
miņi”, kadastra Nr. 8074 006 0352, kas atrodas Mālpils no-
vadā un sastāv no zemes vienības 1,96 ha platībā (kadastra 
apzīmējums 8074 006 0110) par nosolīto par cenu 2 600 
EUR (divi tūkstoši seši simti euro).

 • Apstiprināt 2020. gada 8. decembrī notikušās nekustamā 
īpašuma “Kamčurgas”, kadastra Nr. 8074 005 0343, kas at-
rodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 4,5 ha 
platībā (kadastra apzīmējums 8074 005 0343) izsoles rezul-
tātus. 11.2. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma 
“Kamčurgas”, kadastra Nr. 8074 005 0343, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 4,5 ha platībā 
(kadastra apzīmējums 8074 005 0343), atsavināšanu par 
nosolīto cenu 9 780 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti as-
toņdesmit euro). 

 • Apstiprināt 2020. gada 8. decembrī notikušās nekustamā 
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Turpinājums no 3. lpp.

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2021. GADA FEBRUĀRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 17. februārī, plkst. 15:00 ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 17. februārī, plkst. 16:00 LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 17. februārī, plkst. 17:00 SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 24. februārī, plkst. 15:00 SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 22. februārī, plkst. 17:00 ALEKSANDRS LIELMEŽS

AKTUĀLI

Laiks rit ātri un līdz pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 5. jūnijā, 
vairs tikai nedaudz vairāk kā četri mēneši. Centrālā vēlēšanu ko-
misija ir izsludinājusi vēlēšanas 41 (Rīgā nenotiks) administratī-
vajā teritorijā, kā to ir noteicis “Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likums”. Situācija tomēr nav skaidra, ar ko tas viss var 
beigties, jo Satversmes tiesa ir ierosinājusi kopumā 19 lietas pēc 
19 novadu pašvaldību (Limbažu, Ikšķiles, Salas, Carnikavas, In-
čukalna, Varakļānu, Iecavas, Mazsalacas, Kandavas, Salacgrīvas, 
Rundāles, Rugāju, Ozolnieku, Jaunjelgavas, Alojas, Garkalnes, 
Ilūkstes, Babītes, Auces) lēmumiem, kas nepiekrīt Saeimas pie-

ņemtajam likumam un lūdz to daļā, kas skar šīs pašvaldības, at-
celt. Satversmes tiesa janvārī ir uzsākusi ierosināto 2 lietu (Lim-
bažu un Ikšķiles) izskatīšanu. Kopumā ir jau notikušas 4 sēdes, 
bet Satversmes tiesas lēmums vēl nav pieņemts. Tas nozīmē to, 
ka lietu izskatīšana varētu nenotikt pietiekoši ātri un nenoslēg-
ties līdz deputātu kandidātu iesniegšanas termiņam (17.03.–
06.04.) 41 administratīvajā teritorijā. Varētu rasties situācijas, ka 
Satversmes tiesa pieņem pozitīvus lēmumus par labu pašvaldī-
bām jau pēc šī termiņa. Ko tad? Procedūra, lai notiktu vēlēšanas 
administratīvajās teritorijās, kas atšķiras no CVK izsludinātajām, 

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

Iveta Krieviņa

īpašuma “Vārpiņas”, kadastra Nr. 8074 006 0340, kas atro-
das Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 2,89 ha 
platībā (kadastra apzīmējums 8074 006 0339) izsoles rezul-
tātus. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Vār-
piņas”, kadastra Nr. 8074 006 0340, kas atrodas Mālpils 
novadā un sastāv no zemes vienības 2,89 ha platībā (kadas-
tra apzīmējums 8074 006 0339), atsavināšanu par nosolīto 
cenu 7 000 EUR (septiņi tūkstoši euro).

 • Atzīt nekustamo īpašumu “Vites Rubeņi” izsoli par nenoti-
kušu, jo neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteiku-
mu, uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks.

 • Apstiprināt 2020. gada 8. decembrī notikušās nekustamā 
īpašuma “Rikteres iela 6”, kadastra Nr. 8074 005 0047, kas 
atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,4291 
ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 005 0443), izsoles 
rezultātus. Slēgt  pirkuma līgumu par “Rikteres iela 6”, ka-
dastra Nr. 8074 005 0047, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 0,4291 ha platībā (kadastra apzī-
mējums 8074 005 0443), atsavināšanu par nosolīto cenu 3 
100 EUR (trīs tūkstoši viens simts euro).

 • Slēgt Papildus vienošanos par nedzīvojamo telpu nomu ar 
DNB Bank ASA Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas nu-
murs 40103590721, juridiskā adrese: Gustava Zemgala 
gatve 74, Rīga, LV-1039, par papildus telpu – tualešu 15 m2 
platībā, Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, iznomāšanu 
nomniekam par 2,00 EUR (divi euro) bez pievienotās vērtī-
bas nodokļa par 1m2 (vienu kvadrātmetru) mēnesī. Papil-

dus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma 
nodokli par telpām un zemi, kā arī komunālos maksāju-
mus. Noteikt, ka Papildus vienošanās par nedzīvojamo tel-
pu nomu darbības termiņš ir līdz 2023. gada 31. decem-
brim.

 • Sniegt atbalstu izglītojamā ēdināšanai Mālpils novadā dek-
larētajiem Mālpils novada vidusskolas 5.–6. klašu izglītoja-
majiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģi-
menēm, ja izglītības programma tiek apgūta attālināti. 
Atbalstu izglītojamā ēdināšanai persona, kuras aprūpē 
(t.sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir šī lēmuma 1. punktā 
minētais izglītojamais un kurai ir noteikts trūcīgas vai maz-
nodrošinātas ģimenes, vai daudzbērnu ģimenes statuss 
var saņemt par katru darba dienu sākot no 2020. gada 
27. novembra visa attālinātā mācību perioda laikā, par kat-
ru izglītojamo 1,60 euro/dienā (8,00 euro/nedēļā) ekviva-
lentu pārtikas paku. Lēmuma izpildi nodrošināt no Mālpils 
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ēdināšanas atbal-
sta sniegšanu koordinē Mālpils novada vidusskolas direk-
tore un pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests”.

 • Pasniegt naudas balvu 107 EUR (viens simts septiņi euro) 
apmērā pēc nodokļa nomaksas Mālpils novada iedzīvotājai 
L. K. Sīmanei 107 gadu dzīves jubilejā.

Par pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu
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Arī šajā ne tik vienkāršajā laikā Mālpils mūzikas un mākslas 
skolas pedagogi un audzēkņi ir atraduši dažādus veidus, kā aktī-
vi darboties un motivēt sevi muzicēšanai.

Īpaši gribas atzīmēt klavieru nodaļu, kura ar panākumiem 
piedalījusies dažādu valstu attālinātajos pianistu konkursos. 
5. klases audzēknis Matīss Zuters (ped. Diāna Dzelvīte) sagata-
voja vairākas programmas, ar kurām startēja 6 attālinātajos kon-
kursos.

12.–15. novembrī piedalījās VII Festival-concurso “Pianissi-
mo” virtual (Kolumbia). Sertifikāts.

21. novembrī Premio de Piano Infantil Santa Cecilia – premio 
Hazen (Spānijā, Segovijā). Atzinība.

7. decembrī Starptautiskais online konkurss “World Art ga-
mes” Fiestalonia (Spānijā). II prēmija.

16. decembrī VI North International Music online Competition 
(Zviedrijā). Diploms.

29. decembrī starptautiskais online konkurss “World Art ga-
mes” Fiestalonia (Spānija) fināls, kurā ieguva III prēmiju.

30. decembrī II starptautiskais dažādu mākslu attālinātais 
konkurss Baltkrievijā “Zimnjaja volna”, kur ieguva godpilno 
1. vietu.

Atskaņotajās programmās tika iekļauta gan Baha un Bēthove-
na darbi, gan pārstāvēta latviešu mūzika (J. Lipšāns). Ļoti veik-
smīgi tika atskaņota modernisma pārstāvja, poļu komponista 
K.  Serocka ātrā, tehniski sarežģītā prelūdija. Ierakstīt šīs pro-
grammas video formātā bija izaicinājums gan pašam Matīsam, 
gan visiem pārējiem, kuri šajā procesā piedalījās.

Lielu paldies vēlamies pateikt Matīsa ģimenei, skolas direkto-
rei Mārai Ārentei par atbalstu, kā arī Adrianam Rakuzovam par 
tehnisku palīdzību kvalitatīva video izveidē.

Esam uzstādījuši sev jaunus mērķus, gatavojoties nākama-
jiem konkursiem.

Lai Jaunais 2021. gads īpaši radošs un veiksmīgs visiem!

Metodiskās komisijas vadītāja Diāna Dzelvīte

Mālpils mūzikas un mākslas skolas klavieru nodaļas 
panākumi konkursos

būs pietiekoši sarežģīta un vēlēšanas notiks citos termiņos. Bet 
tās būs, ja būs problēmas tajās pašvaldību teritorijās, kas ir ie-
saistītas šajās lietās. Un tādas ir 19 no 41. Tātad gandrīz puse. Arī 
jaunajā Siguldas novadā var rasties neskaidrības, ja Satversmes 
tiesa pieņem labvēlīgu lēmumu ierosinātajā lietā pēc Inčukalna 
novada Domes iesnieguma. Loģiski un arī demokrātiskai valstij 
cienīgi būtu, ka Satversmes tiesa steidzami izskata ierosinātās 
lietas un tikai pēc to izskatīšanas Saeima nosaka vēlēšanu ter-
miņu un CVK izsludina pašvaldību vēlēšanas. Atlikt pašvaldību 
vēlēšanas uz kādiem sešiem mēnešiem pie šādiem apstākļiem 
un ņemot vērā arī pandēmijas apstākļus būtu tālredzīgu un atbil-
dīgu politiķu cienīgs solis. Acīmredzot politiķi jūtas pilnīgi pārlie-
cināti, ka Satversmes tiesa noraidīs visus pieteikumus, jo citādi 
noteiktu vēlāku pašvaldību vēlēšanu datumu, lai nerastos ne-
skaidras situācijas, lieka nervozitāte un lieki tēriņi. Bet tas ir, kā 
būtu, ja būtu. Bet ir, kā ir! Politiskās partijas jau gatavo deputātu 
kandidātu sarakstus un aktīvi uzrunā sabiedrībā pazīstamas un 
cienīgas autoritātes. Arī Mālpils novadā. Ļoti atzīstami un apsvei-
cami, ka par deputātu kandidātiem Siguldas novada domei ir pie-

krituši būt mūsu cienījamie mālpilieši: novada domes priekšsē-
dētāja Solvita Strausa un priekšsēdētājas vietnieks Valts 
Mihelsons. Ļoti zinoši gan par pašvaldību darbu, gan par Mālpils 
novada iedzīvotāju vajadzībām.

Viņi piekrituši kandidēt sarakstā ko veido politisko partiju ap-
vienība t.i. Reģionu apvienība, Nacionālā apvienība un Zaļā parti-
ja. Saraksta līderis ir pašreizējais Siguldas novada priekšsēdē-
tājs Uģis Mitrevics. Jaudīgs saraksts ar prognozējamiem labiem 
panākumiem vēlēšanās. Novēlēsim arī mālpiliešu pārstāvjiem 
iekļūt domē. Pašreiz ir zināms, ka kandidātu sarakstus veido vēl 
četras partijas vai to apvienības. Par citu mālpiliešu kandidēšanu 
šajos sarakstos pašreiz ziņu nav un varbūt arī nevajadzētu, jo tā-
pat konkurence būs pietiekoši liela. Pašvaldību vēlēšanās pama-
tā darbojas princips “atbalsti savējos” un mālpiliešiem būs par 
ko balsot, bet jāatceras, ka tas darbosies visos līdzšinējos nova-
dos. Tāpēc novēlēsim Solvitai un Valtam iekarot arī citu novadu 
vēlētāju prātus un sirdis! Turpmāk vēl.

Aleksandrs Lielmežs
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Šogad janvārī apritēja 30 gadi kopš barikādēm Latvijā. 1991. 
gada janvārī arī mālpilieši un sidgundieši piedalījās barikādēs, 
sargāja televīzijas torni Zaķusalā Rīgā un radio retranslācijas 
punktu Ulbrokā. Kopumā no Mālpils un Sidgundas barikādēs 
piedalījās 202 cilvēki, 102 no viņiem apbalvoti ar Barikāžu pie-
miņas zīmi.

Mālpilieši pie televīzijas torņa Zaķusalā bija izveidojuši divas 
nometnes vietas – “Mālpils pulks” un “Mālpils brigāde”, sidgun-
dieši vienu nometnes vietu.

Barikādes Rīgā bija izvietotas: pie Ministru padomes (tagad 
Ministru kabineta) ēkas, galvenās telefonu centrāles Dzirnavu 
ielā, Latvijas Televīzijas centra un TV torņa Zaķusalā, uz tiltiem 
pār Daugavu un Mīlgrāvja kanālu. Vecrīgā bija bloķētas visas pie-
ejas tās centrālajai daļai. Īpaši svarīgi apsargājamie objekti Vec-
rīgā bija Augstākās padomes ēka (tagad Saeimas nams) un Lat-
vijas Radio.

Barikādēm bija būtiska loma divos aspektos. Pirmkārt, tās 
parādīja Padomju Savienības vadībai un it īpaši cilvēkiem visā pa-
saulē, ka Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāji ir organizēti 
un ir gatavi neatkarības vārdā ziedot savu dzīvību. Otrkārt, tās 
skaidri pierādīja, ka neatkarības pretinieki nebija spējīgi uz tādu 
ziedošanos.

No Mālpils Kultūras centra izstādes 
“Barikādes 1991 13.–25. janvāris”

“Mālpils brigādes” nometne pie televīzijas torņa Zaķusalā, 
foto no Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājuma

Barikādēm 30
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Veterinārā ambulance “SAPO” Mālpilī
Pagājušā gada novembrī Mālpilī Parka ielā 3 durvis vēra ve-

terinārā ambulance “SAPO”. Šogad apritēs divdesmit gadi kopš 
ambulances veterinārārste Anna Avgustova darbojas savā pro-
fesijā, kas nu jau kļuvusi par viņas dzīvesveidu.

Bērnībā visu brīvo laiku Anna pavadīja laukos Latgalē, kur pa-
līdzēja vecvecākiem saimniecībā. Jūtot saikni ar dabu, tālākā 
profesijas izvēle bijusi likumsakarīga. Pēc Smiltenes tehnikuma 
veterinārmedicīnas nodaļas beigšanas 2000. gadā viņa iestājās 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fa-
kultātē un paralēli studijām uzsāka darbu kā feldšere. Zināšanas 
veterinārmedicīnā Anna papildināja Sanktpēterburgas Valsts Ve-
terinārmedicīnas akadēmijā.

2009. gadā Anna izveidoja veterināro klīniku “BUFO” Ķekavā, 
2012. gadā – veterināro klīniku “SAPO” Ulbrokā. Tagad veterinā-
rie pakalpojumi ambulancē “SAPO” pieejami arī Mālpilī.
Kādi veterinārie pakalpojumi ir pieejami mālpiliešiem?

“Veterinārās ambulances “SAPO” pakalpojumi ir:
 • vakcinācija (ja vakcinē vairākus vienā mājsaimniecībā dzī-

vojošus dzīvniekus, tad iespējama atlaide);
 • čipēšana jeb mikročipa ievietošana dzīvniekam zem ādas 

un reģistrācija Lauksaimniecības datu centra datubāzē;
 • terapija, 
 • ķirurģija (brūču apkope, sterilizācija, kastrācija)
 • zobakmens noņemšana;
 • analīzes (materiāls tiek vests testēšanai un laboratoriju 

Rīgā vai Siguldā);
 • ultrasonogrāfija
 • eitanāzija;
 • pieejami attārpošanas un atblusošanas medikamenti, pa-

pildbarības un vitamīni, dzīvnieku sausā barība (pavasarī 
iespējams būs pieejami arī konservi).

Lūzumu ārstēšana Mālpilī ir iespējama daļēji, jo nav pieejams 
rentgens (tuvākais atrodas Rīgā un Ogrē), bet ir bijuši gadījumi, 
kuros varēja izlīdzēties ar longeti.”
Kādas šobrīd ir aktualitātes?

“Biežāk sastopamas alerģijas, ausu problēmas, kaķiem vis-
biežāk ir brūces no savstarpējiem kautiņiem.

Vēlējos atgādināt par dzīvnieku, īpaši kaķu, sterilizāciju un 
kastrēšanu, jo nāk pavasaris – “runču laiks”. Iesaku jau tagad šīs 
procedūras veikt, ārā dzīvojošiem kaķiem varbūt vēl nē, īpaši ka-
ķenēm, jo viņām pirms operācijas ir jānoskuj vēders, bet mājas 
kaķus gan runčus, gan kaķenes no sešu mēnešu vecuma var 
droši pierakstīt uz operāciju. Vienīgais nevēlamais faktors kaķe-
ņu sterilizācijai – to nedrīkst veikt meklēšanās laikā.

Kaķeņu sterilizāciju, ja vien tā nav šķirnes kaķene, kurai plā-
noti kaķēni, es noteikti iesaku veikt tikko sasniegts sešu mēnešu 
vecums, jo kaķenes meklējas reizi mēnesi, parasti trīs dienas. 
Viņām uz vienu ovulāciju attīstās līdz pat piecpadsmit olšūnām, 
tāpēc kaķenēm, nepārtraukti meklējoties, var rasties veselības 
problēmas, piemēram, olnīcu cistas, jaunveidojumi utt. Lai no-
slāpētu meklēšanos, jādod liela deva hormonu preparātu, kas 
bieži rada dažādas blaknes. Uzskatu, ka vairošanās funkcijas sa-
glabāšana kaķenei, kurai nav plānoti kaķēni, ir dzīvnieka mocīša-
na.

Diemžēl joprojām ir cilvēki, kuri atliek šo procedūru veikšanu 
dzīvniekiem, jo summa šķiet pārāk liela. Jāatceras, ka sterilizā-
cija ir vienreiz mūžā, kaķēni 2–3 reizes gadā. Tā kā esmu ieinte-
resēta dzīvnieku labturībā, visu var sarunāt un nevajag ielaist 
situāciju līdz neglābjamai.

Sterilizācijas izcenojums kucēm tiek aprēķināts no nepiecie-
šamās narkozes daudzuma, kas ir atkarīgs no dzīvnieka svara. 
Pašai operācijai ir standarta cena. Kaķeņu sterilizācijas cena līdz 
1. aprīlim vēl netiks paaugstināta. Cenšos nākt pretī vietējiem 

iedzīvotājiem, cik vien iespējams.
Savā darba pieredzē joprojām saskaros ar dažādiem mītiem 

par dzīvnieku sterilizāciju un kastrēšanu. Piemēram, joprojām 
cilvēki uzskata, ka dzīvnieks, kurš vienreiz piedzemdējis, kļūs 
gudrāks vai, ka vismaz vienreiz dzemdējušām kaķenēm un ku-
cēm neveidosies dzemdes iekaisumi un piena dziedzeru audzēji. 
Diemžēl tas neatbilst patiesībai. Gan audzētāji, kuri pavairo dzīv-
niekus šķirnes selekcijai, gan tie saimnieki, kuru nesterilizētie 
dzīvnieki nav dzemdējuši, saskarās ar šīm problēmām. Mana 
pieredze liecina, ka nav svarīgi vai kaķene un kuce ir vai nav 
dzemdējusi, statistika šīm slimībām ir vienāda. Nesterilizētēm 
kaķenēm un kucēm aptuveni 7–9 gadu vecumā bieži rodas dzem-
des iekaisumi un piena dziedzeru audzēji. Kaķenēm 80% gadīju-
mu šie audzēji ir ļaundabīgi. Un “prāts nobriest” dzīvniekam pie-
augot.

Vēl populārs ir teiciens – ja dzīvnieku kastrēs vai sterilizēs, tas 
kļūs resns. Protams, vielmaiņa dzīvniekam kļūs lēnāka, bet, ja to 
pareizi baros un nodrošinās fiziskas aktivitātes, tad – nē, resns 
tas nekļūs. Turklāt runcis būs daudz mierīgāks un saķeršanās ar 
kaimiņu kaķiem līdz saplēstām ausīm un citām traumām, kļūs 
pat par 70% mazāka.

Protams, kā jau jebkurā operācijā, arī kastrācijā un sterilizā-
cijā pastāv risks, bet tas ir niecīgs. Iespējamās komplikācijas ne-
var paredzēt tāpēc, ka pirms operācijas taupot līdzekļus netiek 
veiktas analīzes un nav zināmas ģenētiskās saslimšanas.

Klaiņojošajiem kaķiem un tiem, kas daudz laika pavada ārā, 
ļoti ieteicams, veicot sterilizāciju vai kastrāciju, nogriezt arī krei-
sajai ausij galiņu, lai šo kaķu ķērāji varētu dzīvnieku atpazīt un 
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Kendija pozē pēcoperācijas būrī

neķert.
Domāju nevajag pārmērīgi uztraukties par to, ka kaķi dzīvo uz 

ielas. Ir dzīvnieki, kuriem ir izteiktāka vēlme dzīvot savvaļā un 
viņi pilnībā spēj izdzīvot uz ielas. Ja kaķi dzīvo pagrabos, tur ne-
ieviešas peles un žurkas. Labāk, lai pastāv kaķu kolonijas, nekā 
visus likvidēt un tad ciest no grauzēju savairošanās. Kaķu koloni-
ja mājās nodrošina arī to, ka nenāk citi kaķi. Drīzāk iesaku šos 
dzīvniekus sterilizēt un kastrēt. Mālpils nav tik blīvi apdzīvota un 
te arī nav tik daudz dzīvnieku, lai uztrauktos, ka kaķu kolonijā 
izplatīsies kādas slimības. Ielas kaķu sterilizācijai vai kastrācijai 
varu iedot draudzīgu atlaidi.

Ir pašvaldības, kurās pastāv labā prakse paredzēt budžetā ne-
lielu naudas summu klaiņojošu kaķu sterilizācijai vai kastrācijai.”
Vai bez suņiem un kaķiem uz klīniku var doties arī ar citiem 
mājdzīvniekiem?

“Jā, bet prioritāte tomēr ir kaķi un suņi, nedaudz pārzinu arī 
eksotisko dzīvnieku ārstēšanu. Klīnikā ir iespējams bez narkozes 
pundurtrušiem novīlēt zobus.”
Kā radies ambulances nosaukums?

“Nosaukums “SAPO” radās sarunājoties ar kolēģiem par to, 
ka latviešu folklorā ir tēls – krupis, kuru dēvē par mājas svētības 
nesēju. Bet nosaukums – “krupis” pārāk labskanīgi neizklausī-
jās. Tā nonācām pie nosaukuma – “SAPO” – “krupis” spāņu valo-
dā. Arī ambulances logo ir attēlots krupis. 2009. gadā izveidotajai 
klīnikai Ķekavā nosaukums ir “BUFO” – krupis latīņu valodā.”
Kā pieteikties vizītei?

“Tā kā strādāju arī citā klīnikā un nākas braukt arī uz saimnie-
cībām, kā arī ņemot vērā pandēmisko situāciju valstī, neatrodos 
visu laiku klīnikā. Lūdzu pieteikties apmeklējumam pa tālru-

ņiem: 26419293 vai 26556805, lai vienotos par konkrētu vizītes 
laiku. Arī tad, ja nepieciešama tikai dzīvnieku barība vai medika-
menti, lūgums piezvanīt un pieteikt apmeklējumu.

Otrdienās un ceturtdienās es neesmu Mālpilī, jo strādāju klī-
nikā Ulbrokā, bet pārējā laikā ieskaitot sestdienas un svētdienas 
ar mani var sazināties. Ja gadījumā būšu kādā izsaukumā un ne-
varēšu palīdzēt klātienē, tad noteikt varēšu sniegt padomu un 
informāciju, kur vērsties pēc palīdzības. Piemēram, laba un uzti-
cama klīnika ir arī Siguldā – Dr. Nartiša veterinārā prakse, Dārza 
ielā 29A.”

Ar Annu Avgustovu sarunājās Esmeralda Tāle

Tas ir manas mātes izšūtais gobelēns. Saimnieces tos izgata-
voja un pakāra pie virtuves sienām. To uzdevums bija pasargāt un 
dekorēt sienas.

Jadwiga

Tie ir izšuvumi, kurus izgatavojušas mana vecmāmiņa un 
māte. Man ir viņu darināti galdauti un salvetes. Tie ir ģimenes 
piemiņas suvenīri un man atgādina bērnību.

Małgorzata

Poļu senioru ģimeņu 
kultūras mantojuma izstāde

Turpinām publicēt izstādes “Lietu un vietu biogrāfijas” mate-
riālus, kas tapa Erasmus+ projekta ROCHIL (Kultūras mantoju-
ma loma un iespējas starppaaudžu izglītībā) ietvaros.

Šajā avīzes numurā piedāvājam Jums iepazīties ar poļu senio-
ru ģimeņu glabātajām dzimtas piemiņas lietām un to stāstiem.
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SIGULDAS  NOVADA  ZIŅAS

Ir tik daudz veidu, kā uzzināt vēl neatklāto un iepazīt sen zi-
nāmo no jauna! Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs 
pilsētas apmeklētājiem piedāvā izzināt tūrisma un dabas ob-
jektu rašanās vēsturi, klausoties audiogidu stāstījumā, ko ie-
spējams apvienot ar pastaigu Siguldā vai Gaujas senielejas da-
bas takās.

Stāstījumus iespējams noklausīties arī neizejot no mājas vai 
pirms došanās uz Siguldu.

Audiogidu stāstījums ikvienam pieejams bez maksas Siguldas 
tūrisma tīmekļa vietnē www.tourism.sigulda.lv vai Siguldas mo-
bilās lietotnes sadaļā “Tūrisms”. Lietotni var lejupielādēt savā 

2020. gadā sasniegts līdz šim lielākais jaundzimušo rekords 
– Siguldas slimnīcā piedzimis 1171 mazulis: 551 meitene un 
620 puikas, kas ir par 109 jaundzimušajiem vairāk nekā 2019. 
gadā (1062). Savukārt 2021. gada pirmajās dzemdībās Siguldas 
slimnīcā pasaulē nāca meitenīte, kuras vecāki uz dzemdībām 
Siguldā bija atbraukuši no Salaspils.

Siguldas slimnīcā 2020. gadā piedzimis 1171 mazulis
Siguldas slimnīcas Dzemdību nodaļā ik gadu pasaulē nāk vai-

rāk nekā 1000 mazuļi, un pērn, 2020. gada novembra sākumā, 
mēnesi ātrāk nekā 2019. gadā, tika sveikts Siguldas slimnīcā pa-
saulē nākušais 1000. dzemdībās piedzimušais mazulis. 2020. 
gada decembrī Siguldas slimnīcā piedzimuši 85 mazuļi: 43 mei-
tenes un 42 zēni.

Iepazīsti Siguldu, klausoties audiogidu stāstus
viedtālrunī no “Apple Appstore” vai “Google Play”.

Audiogidu stāstījumi latviešu valodā pieejami par šādiem tū-
risma un dabas objektiem: Atslēgu skvērs; Gūtmaņala; Dainu 
tēvs Krišjānis Barons; Kraukļu aiza; Krimuldas serpentīns; Kri-
muldas viduslaiku pilsdrupas; Ķeizerskats, Ķeizerkrēsls; Para-
dīzes kalns; Pētera ala; Piedzīvojumu parks Mežakaķis; Satese-
les kanjons; Siguldas pilsēta; Spieķu parks; Tilts pār Gauju; 
Turaidas muzejrezervāts ;Velnalas klintis un ala; Vēja zvans; Villa 
zaļā.

Siguldas novada viesi stāstījumus var noklausīties arī angļu 
un krievu valodā tīmekļa vietnē www.tourism.sigulda.lv.

Lietas, kas piede-
rēja manai mātei, ir 
ļoti vērtīgas mūsu 
ģimenei, un es zinu, 
ka tās tiks rūpīgi sa-
glabātas nākama-
jām paaudzēm. 
Mana māte man vel-
tīja savas atmiņas no 
okupācijas laikiem 
un vēlākiem gadiem, 
īsi aprakstot savu 

spilgto un bīstamo dzīvi. Dokumenti un Polijas armijas kapteiņa 
cepure joprojām ir atmiņas par viņas pieredzi – sākot no vidus-
skolas laikiem, medicīnas studijām, darbību vietējā armijā, dalī-
bu Varšavas sacelšanās pasākumos un militāro dienestu slimnī-
cā kā ārstei no 1945. līdz 1948. gadam. Viņa reti stāstīja par 
piedzīvoto kara laikā, kad gandrīz divus gadus bēga no Gestapo, 

taču atmiņas manī raisīja lie-
las emocijas.

Dažos vārdos ir grūti ap-
rakstīt viņas biogrāfiju. Viņas 
– vietējās armijas sakaru virs-
nieka, Polijas armijas kaptei-
ņa ārsta un visbeidzot civilā 
oftalmologa atmiņas, kā arī 
mana tēva – vietējās armijas 
žandarmērijas vadītāja kara 
laika atmiņas lielā mērā vei-
doja mūsu – viņu meitu rak-
sturus. Varbūt vissvarīgākās 
īpašības, kuras viņi mums no-
deva, ir: cieņa pret katru cilvē-
ku un, ja nepieciešams, cīņa 
par patiesību.

Hanna

Atmiņas par mīļajiem cilvēkiem paliek ne tikai mūsu sirdīs. 
Mīlestība pret viņiem tiek saglabāta arī parastos priekšmetos, 
vēstulēs un fotogrāfijās. Otrā pasaules kara laikā mana vecmā-
miņa tika izsūtīta uz Vāciju piespiedu lauksaimniecības darbos. 
Viss, ko viņa nopelnīja šo gadu laikā, ievietojās mazā, pītā lādē. Šī 
skaistā, gandrīz 100 gadus vecā tējas servīze, kas izgatavota no 
plāna, caurspīdīga porcelāna, ir saglabājusies man, maniem 
bērniem un mazbērniem kā skaistākās un dārgākās atmiņas par 
mīļo vecmāmiņu Zosiju.

Pēc kara viņa ar kājām, pēc tam ar vilcienu, sasniedza Poliju 
un savas karu pārdzīvojušās mājas. Porcelāns, kuru viņa tik rūpī-
gi sargāja izsūtīšanas laikā, atrada pajumti bēniņos. Kāpēc tur? 
Vecmāmiņa mums to nekad neteica. Pēc daudziem, daudziem 
gadiem es atklāju šo dārgumu. Braucot mājās no skolas, es klu-
si uzlavījos bēniņos, lai šīs lietas atritinātu no putekļainiem, 
dzeltenīgiem papīriem. Es tās novietoju uz koka sijām, apbrīnoju 
un pārdomāju vecmāmiņas smagos dzīves gadus. Vecmāmiņa 
ilgu laiku nav bijusi ar mums. Šī servīze ir ieņēmusi vissvarīgāko 
vietu manās mājās, un tā tiek izmantota brīvdienās. Mēs visi sē-
žam pie galda, dzeram aromātisku tēju, atceramies vecmāmiņu, 
viņas grūto dzīvi un pārsteidzošos stāstus. Mēs arī stāstām šos 
patiesos stāstus par viņu mūsu vācu vedeklai un mazbērniem.

Elżbieta
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Turpinājums no 17. lpp.

Pateicoties ziemai labvēlīgiem laikapstākļiem, distanču un 
kalnu slēpotājiem un snovotājiem atvērtas vairākas Latvijas 
ziemas galvaspilsētas Siguldas slēpošanas trases – Fischer 
Slēpošanas centra distanču slēpošanas trase, kā arī Siguldas 
Pilsētas trase. Tāpat ziemas sporta veidu baudītājiem ir pieeja-
mas arī citas tuvākās apkaimes trases.

Fischer Slēpošanas centrā, pateicoties dabīgajai sniega se-
gai, šobrīd pieejama 1,5 kilometru gara distanču slēpošanas tra-
se, no kuras 500 metri ir izveidoti no mākslīgi sapūstas sniega 
segas. Sniega krājumi tiek papildināti, lai mākslīgo sniega segu 
pagarinātu līdz pat 1,2 kilometriem. Līdz ar dabīgo sniega segu, 
trase var tikt pagarināta līdz pat 5 kilometriem. Trases reljefs ir 
lieliski piemērots sportiskākam slēpojumam, savukārt iesācē-
jiem piemērotāks būs 200 metrus garš stadiona aplis. Trase ir 
piemērota gan klasikas, gan slidsoļa piekritējiem. Distanču slē-
pošanas trasē darbojas inventāra noma, slēpju serviss, dzērienu 
un uzkodu automāti, bet pēc iepriekšēja pieteikuma pieejami 
instruktora pakalpojumi. Darbdienās trase ir atvērta no plkst. 
12:00 līdz 20:00, sestdienās un svētdienās no plkst. 10:00 līdz 
20:00.

Papildus tam Fischer Slēpošanas centrā ir pieejama slidu 
noma. Slidas var iznomāt uz vienu vai vairākām diennaktīm un 
personai jābūt sasniegušai 18 gadu vecumu. Slidas pieejamas no 
29. līdz 48. izmēram. Nomas cena par diennakti ir 5 eiro, kā arī ir 

Apmeklētājiem atvērtas vairākas Siguldas slēpošanas trases
jāveic 25 eiro depozīta maksājums, kas tiek atgriezts pie slidu 
nodošanas. Slidu noma strādā Fischer Slēpošanas centra darba 
laikā.

Siguldas Pilsētas trasē šobrīd slēpošanai un snovošanai ir 
pieejama Lielā trase, kā arī tiek papildināti sniega krājumi un 
tuvākajā laikā plānots atvērt Vidējo, Iesācēju un Lielo trasi visā 
garumā un platumā. Lai apmeklētu Siguldas Pilsētas trasi, ne-
pieciešama obligāta iepriekšēja rezervācija, ko iespējams veikt 
mobilajā lietotnē “Bookla”. Apmeklējumu iespējams rezervēt uz 
2 stundām. Rezervācija tiek atvērta katru pirmdienu un ceturt-
dienu plkst. 18:00 uz turpmākajām dienām. Ja rezervācija ir pil-
na, kas nozīmē, ka pieteikties nav iespējams, iedzīvotāji aicināti 
sekot līdzi rezervācijas iespējām, jo pastāv iespēja, ka kāds atsa-
kās no savas rezervācijas.

Siguldas Pilsētas trasē pieejams nomas inventārs gan slēpo-
šanai, gan snovbordam. Trases, inventāra nomas cenrādis aplū-
kojams tīmekļa vietnē www.siguldassports.lv. Trasē ir iespēja 
pieteikties arī apmācībai kopā ar snovborda un slēpošanas ins-
truktoru, kas sniegs padomus gan iesācējiem, gan pieredzēju-
šiem braucējiem. Pieteikties iespējams, zvanot uz tālruņa numu-
ru 25733008.

Interesenti aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo mai-
nīgos laikapstākļos trašu darbība var tikt ierobežota.

Trasēs jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi!

Siguldas novada pašvaldība informē, ka ārkārtas domes 
sēdē 18. janvārī nolemts, ka turpmāk Siguldas novada pašval-
dības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izde-
vums “Latvijas Vēstnesis”, ietaupot budžeta līdzekļus par pub-
likācijām, kuras iepriekš saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem tika veiktas par maksu.

1. janvārī spēkā stājās grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesis-
kās informācijas likumā, kurā noteikts, ka oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” no 2021. gada pašvaldībām, privātpersonām 
un uzņēmējiem, kā arī citiem oficiālo paziņojumu iesniedzējiem 

Turpmāk Siguldas novada pašvaldības oficiālie paziņojumi un 
saistošie noteikumi tiks publicēti “Latvijas Vēstnesī”

vairs nav jāmaksā par publikācijām, tai skaitā saistošo noteiku-
mu publicēšanu. Jāatzīmē, ka iepriekš tas visām minētajām gru-
pām bija maksas pakalpojums, tāpēc pašvaldībām bija vairākas 
izvēles iespējas, kur publicēt saistošos noteikumus un oficiālos 
paziņojumus. Savukārt turpmāk līdz 2022. gada 1. janvārim paš-
valdībām ir dots pārejas laiks saistošo noteikumu publicēšanas 
vietas noteikšanai par “Latvijas Vēstnesi”, kur no nākamā gada 
1.  janvāra tie būs pieejami vienkopus un sistematizēti, tādējādi 
atvieglojot dokumentu meklēšanu iedzīvotājiem.

11. janvārī Siguldas slimnīca saņēma pirmās vakcīnas pret 
Covid-19 un uzsāka medicīnas personāla vakcināciju. Šajā reizē 
piegādātās vakcīnas saņēma kopumā 164 Siguldas slimnīcas 
un poliklīnikas medicīnas darbinieki, kā arī Nacionālā veselī-
bas dienesta Siguldas plānošanas reģiona, tostarp Inčukalna, 
Mālpils un Krimuldas, veselības aprūpes darbinieki. 

Kad tiks piegādātas nākamās vakcīnas, tās saņems vēl citi Si-
guldas plānošanas reģiona veselības aprūpes darbinieki, kā arī 
Siguldas novada sociālo aprūpes centru darbinieki un klienti. 
Pēc pirmās vakcinācijas saņemšanas trīs nedēļu laikā vakcinēta-
jām personām tiks veikta revakcinācija.

Šobrīd vakcinācija notiek prioritārā kārtībā atbilstoši Veselī-

Siguldas slimnīcā uzsākta vakcinācija pret Covid-19
bas ministrijas izstrādātajam vakcinācijas plānam. Atbilstoši Ei-
ropas Zāļu aģentūras plānotajam vakcīnu reģistrācijas grafikam 
un vakcīnu ražotāju sniegtajām vakcīnu piegādes aplēsēm, Vese-
lības ministrija prognozē, ka janvārī tiks piegādātas vakcīnas, lai 
nodrošinātu mediķu vakcināciju un jau janvārī vai februārī uzsāk-
tu ilgstošas sociālās aprūpes klientu un darbinieku vakcināciju. 
Tāpat plānots, ka februārī būs iespēja uzsākt senioru, kas ir ve-
cāki par 80 gadiem, vakcināciju. Pēc tam secīgi vakcinācija tiks 
veikta arī citās sabiedrības grupās. Veselības ministrijas izstrā-
dāto vakcinācijas plānu var apskatīt tīmekļa vietnē www.vm.gov.
lv.
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Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2020. gada DECEMBRĪ: 59,13 EUR/MWh
Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums
Patērētās MWh Mājas kopējā platība 

m2 1m2 izcenojums EUR
mēn. sāk. mēn. beigās

Celtnieku 1 467,03 488,98 21,95 797,6 1,63
Celtnieku 3 3287,12 3309 21,88 803,48 1,61
Dārza 2 1839,55 1860 20,45 739,77 1,63
Dārza 4 2470,37 2503 32,63 903,97 2,13
Jaunā 2 un 4 2946,16 2980 33,84 1029,66 1,94
Jaunā 6 2553,25 2574 20,75 840,35 1,46
Jaunā 5 2899,51 2935 35,49 998,23 2,10
Kastaņu 3 2066,55 2088 21,45 857,47 1,48
Kastaņu 5 1870,86 1895 24,14 843,84 1,69
Kastaņu 7 2010,74 2035 24,26 861,36 1,67
Krasta 1 un 3 3005,31 3044 38,69 1097,5 2,08
Krasta 2 4279,84 4327 47,16 1812,76 1,54
Krasta 4/1 2754,907 2787 32,093 1075,72 1,76
Krasta 4/2 2737,92 2769 31,08 1101,4 1,67
Krasta 4/3 2365,16 2391 25,84 1089 1,40
Krasta 5 3351,06 3389 37,94 1376,45 1,63
Ķiršu 2 954,25 966 11,75 376,42 1,85
Ķiršu 4 3104,18 3140 35,82 1193,67 1,77
Ķiršu 5 3477,85 3525 47,15 1222,23 2,28
Ķiršu 7 4835,31 4895 59,69 1986,31 1,78
Nākotnes 2 3924,75 3967 42,25 1550,53 1,61
Nākotnes 4 4908,77 4965 56,23 1861,21 1,79
Nākotnes 6 2944,32 2984 39,68 1207,63 1,94
Nākotnes 10 2451,38 2481 29,62 1024,09 1,71

Par nekustamā īpašuma pārdošanu
SIA “Norma K” informē, ka 2021. gada 1. martā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots SIA “Norma K” pie-
derošs nekustamais īpašums:

1) nekustamais īpašums “Enerģētikas ielā 1”, kadastra 
Nr. 8074 003 1074, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 0,12 ha platībā (kadastra apzīmē-
jums 8074 003 1074).

Nekustamā īpašuma sākumcena 3 080 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada do-

mes mājaslapā www.malpils.lv un SIA “Norma K” kancelejā, 
309. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā ie-
priekš piesakoties pa tālruni 27728115.

Ar nekustamiem īpašumiem var iepazīties patstāvīgi, ie-
priekš piesakoties pa tālruni 27728115.

Nodarbinātības valsts 
aģentūra aicina uz 
e-apmācību!

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot elektro-
niskās apmācības moduli “Kā veidot efektīvu darba meklē-
šanas stratēģiju”, kas ikvienam interesantam ir pieejams 
e-pakalpojumu vietnē http://e-apmaciba.nva.gov.lv (autori-
zācija ar portāla Latvija.lv starpniecību)

Elektroniskais mācību modulis darba meklētājiem tieš-
saistē ļaus apgūt darba meklēšanas metodes, iemācīs, kā 
efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus, kā noteikt prio-
ritātes, kā izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, lai 
darbs būtu atrasts. Tagad iemācīties efektīvi meklēt darbu 
var jebkurš interesents attālināti, ja vien pieejams internets.

Elektroniskās apmācības modulis “Kā veidot efektīvu 
darba meklēšanas stratēģiju” sastāv no trim sadaļām: 
“Darba meklēšana”, “Laika plānošana” un “Stresa vadība”. 
Modulis darba meklētājam sniedz ieteikumus gan savu zi-
nāšanu, prasmju un iemaņu izpētei, gan lietderīgai laika 
plānošanai darba meklējumos, gan palīdz pārvarēt stresu, 
kas var rasties bezdarba situācijā un jauna darba meklēša-
nas laikā. Mācību saturā iekļauti teorētiskie skaidrojumi, 
audio un videomateriāli, dialoga simulācijas un pašpārbau-
des iespējas.

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot elektro-
niskās apmācības moduli “Kā veidot efektīvu darba meklē-
šanas stratēģiju” un turpināt darba meklējumus, ievērojot 
valstī noteiktos piesardzības pasākumus!

Par automašīnas pārdošanu
SIA “Norma K” izsolē pārdod 1991. gada izlaiduma auto-

mašīnu GAZ 3307 (ar kravas cisternu un tās aprīkojumu) ar 
valsts numuru BZ 2321, sākuma cena 500 EUR ar augšup-
ejošu soli 20 EUR (izsoles cena norādīta neietverot PVN). 
Izsole notiks 2021. gada 1. martā plkst. 10:30 SIA “Norma 
K” telpās (309. kabinets) Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā. Sīkāka informācija pa tālruni 27728115.

Ar izsoles nolikumu var iepazīties mājas lapā www.mal-
pils.lv, sadaļā “pašvaldības SIA “Norma K””, kā arī SIA 
“Norma K” telpās (309. kabinets) Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
Mālpils novadā, iepriekš saskaņojot pa tālruni 27728115.
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Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
 Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
 Atbildīgā par izdevumu: Iveta Krieviņa
 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

   PATEICĪBAS  LĪDZJŪTĪBA  INFORMĀCIJA

PATEICĪBA
Šogad varējām baudīt Mālpils parka pārvēršanos par brī-

nišķīgu “Ziemas gaismas mežu”, kurā bija apskatāmas vai-
rāk nekā 25 dažādi rotātas eglītes. 

Šī ziemas pasaka nebūtu iespējama bez atsaucīgo uzņē-
mumu, amatierkolektīvu un labdaru atsaucības, kā arī vēl-
mes iesaistīties kopīgu svētku radīšanai.

Divu vakaru garumā Mālpils parkā, skanot Ziemassvētku 
mūzikai un pasakām, ne tikai mālpiliešiem, bet arī Mālpils 
viesiem bija lieliska iespēja baudīt brīnišķīgu ziemas pasaku.

Mālpils kultūras centra vārdā vēlos teikt lielu paldies par 
aktīvu līdzdalību “Ziemas gaismas meža” veidošanā!

Īpašs paldies: SIA “EMU SKULTE”, SIA “WOODPRO”, SIA 
“KVIST INDUSTRIES”, pašvaldības SIA “NORMA K”, Māl-
pils muižai, SIA “Brūnu HES”, Baložu ģimenei, Montas Ma-
tas ģimenei, Mālpils novada vidusskolai, PII “Māllēpīte”, 
Mālpils mūzikas un mākslas skolai, biedrībai “Notici sev!” 
un makšķernieku biedrībai “Mālpils zivīm”!

Mālpils kultūras centrs

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!

Paldies!
Šajā vārdā izsaku neizmērojamu pateicību 

visiem Cilvēkiem Mālpilī, kuru gaišās domas un 
darbi pavadīja manu vīru Ainaru Mūžības ceļā.

Patiesā cieņā un mīlestībā Liene Cimža

Paldies jums!
“Aizejot no jums, gribas mums, gribas mums
Paldies sacīt jums, paldies jums, paldies jums.
Labi mums ir ar jums, labi jums ir ar mums,
Paldies visiem jums, paldies jums, paldies jums.
Arī citugad tāpat, tāpat
Plauks dārzā ceriņzars tāpat, tāpat.
Un vienos mūs tāpat, tāpat, tāpat
Mūs vēl viens pavasar's.”

/Leons Briedis/
Aizejot vecajam gadam un sagaidot Jauno 2021. gadu, vē-

lamies teikt lielu paldies Mālpils novada domei par eleganti 
izgaismoto un izrotāto Mālpils novada apkārtni. Gada gaidī-
tākajos svētkos Jūs palīdzējāt radīt svētku noskaņu mūsu 
novadā. 

Paldies arī Mālpils kultūras centram par ideju piesaistīt 
mālpiliešus Ziemas Gaismas meža radīšanā. Cerēsim, ka 
Mālpils parka rotāšana Ziemassvētkus gaidot kļūs par vienu 
fantastisku mālpiliešu tradīciju un ar katru gadu tajā būs 
arvien vairāk svētku rotā tērptu eglīšu un gaismas objektu.

Paldies arī Mālpils novada PII “Māllēpīte”, Mālpils nova-
da vidusskolai un Mālpils Mūzikas un mākslas skolai par 
iespēju mūsu bērniem apgūt zināšanas šajā visiem tik neie-
rastajā laikā. 

Un visbeidzot paldies visu augstākminēto iestāžu vadītā-
jiem par Jūsu burvīgo komandu, kas strādā mūsu un mūsu 
bērnu labā. Ne velti saka: “Vadītājs ir tik labs, cik labi ir viņa 
darbinieki”. 

Jauno gadu sagaidot novēlam, lai MŪSU darbi runā paši 
par sevi un lai veselība turās – tad izdosies iepriecināt gan 
sevi, gan savus līdzcilvēkus!

Mālpils novada iedzīvotāji

“Un pēkšņi manā skanošā dārzā
Kādu rītu ir ienācis klusums,
Tik negaidīts un tik spalgs…”

/B. Saulītis/

Visdziļākā līdzjūtība Vijai Štrālei, vīru Ēriku mūžībā pavadot.

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

LĪDZJŪTĪBA Informācija vecākiem!
Pamatojoties uz Mālpils novada domes 2021. gada 27. jan-

vāra sēdes Nr. 1 lēmumu “Par deleģēšanas līguma noslēgša-
nu ar SIA “Siguldas slimnīca””, informējam, ka Mālpils novadā 
deklarētajiem iedzīvotājiem no 2021. gada 1. februāra tiks 
nodrošināta bezmaksas veselības aprūpe – ārsta pediatra 
pieejamība ārpus ģimenes ārstu prakses darba laika, brīvdie-
nās un svētku dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, Sigul-
das slimnīcā, Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, Siguldas novadā.


