
N
O

VA
D

A
 D

O
M

E
S

 IN
FO

R
M

A
TĪ

VA
IS

 IZ
D

E
V

U
M

S
   

   
   

 B
E

ZM
A

K
S

A
S

20
11

/2
(1

18
)

Mitrāju diena
Konkurss "Lāčos"
Sniegotā pļavā

Budžets 2011. gadam
Par tautas skaitīšanu

Pašdarbnieku 
balle

Vāka foto – Ivars Brencis
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 Tā pieņemta, atzīmējot 1971.gadā parakstīto Ramsāres konvencijas 
gadskārtu un aktualizējot jautājumus par mitrāju aizsardzību. 2011. gadā 
Ramsāres konvencijai aprit 40-tā gadskārta. Šajā dienā noslēdzās arī 
Igaunijas – Latvijas programmas sadarbības projekts „Atpakaļ dabā”, 
kurā arī Mālpils internātpamatskola ņēma līdzdarbību, piedaloties 
dažādos pasākumos. 

2010.gada augusta beigās skolotāji, vides izglītotāji un vides gidi 
galvenokārt no Gaujas Nacionālā parka apkārtnē esošajām izglītības 
iestādēm pulcējās uz vairāku dienu semināru, kura laikā apguva 
vērtīgas zināšanas vides izglītības un interpretācijas jomā. No Mālpils 
internātpamatskolas seminārā piedalījās bioloģijas skolotāja Dace 
Purviņa. Sevišķā uzmanība seminārā tika pievērsta mitrājiem un vides 
nodarbībām tajos. Semināra laikā dalībnieki varēja iepazīties Gaujas NP 
vides inspektora Māra Mitrevica darbību mitrājos. Hidrobiologa Andra 
Urtāna vadībā bija iespēja praktiski izmēģināt vides izglītības nodarbību 
metodiku par ūdens augiem un dzīvniekiem, iegūstot vērtīgas atziņas un 
idejas, kuras pielietot ikdienas darbā ar skolēniem. Purvu eksperts Uldis 
Saulītis deva iespēju ielūkoties purva dziļākajās vietās un paņemt gadu 
tūkstošiem vecus kūdras paraugus izmantojot speciālu zondi. Igaunijas 
dabas fotogrāfs Arne Ader demonstrēja savu sagatavoto fotofilmu ar 
Igaunijas skaistākajam vietām un dabas bagātībām. Vieslektore Zeltīte 
Kaviere pastāstīja par Latvijas mitrājos sastopamo augu valsti un šo 
augu izmantošanu veselības uzlabošanā. Semināra laikā skolotājiem 
bija iespēja iepazīties un veikt aprobāciju projekta laikā izveidotajiem 
vides izglītības materiāliem. Noslēgumā dalībnieki saņēma dažādus 
uzskates materiālus, spēli „Purva laipas atklājējs” un pasaku grāmatu, 
kas tapuši projekta ietvaros.

Mālpils internātpamatskolas 2.klase ar skolotājām Daci Brūnu 
un Maritu Klimoviču oktobrī devās pētīt Sudas purvu kopā ar dabas 
speciālistu un vides gidu Uldi Saulīti. Lai varētu labāk iepazīties ar purvu 
un radīt interesi skolēnos, purva apskate notika reālos apstākļos, kad 
redzami purva akači un sūnu sega zem kājām līgojas. Skolēni tika arī 
iepazīstināti ar drošības noteikumiem dodoties uz purvu. No purva ar 
speciālas zondes palīdzību tika paņemti paraugi, kurus pēc tam klasē 
varēja izpētīt.

2.februārī Igaunijas – Latvijas programmas sadarbības projekta 
„Atpakaļ dabā” noslēguma pasākumā tika rezumēts padarītais darbs, 
dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta rezultātu prezentācijām dažādās 
darbnīcās, kur paši varēja iejusties skolēnu, dabas pētnieku, tūristu 
un citās lomās. Noslēgumā katrs dalībnieks saņēma kvalitatīvus elek-
troniskos dabas izpētes materiālus, kurus var popularizēt savā skolā 
un izmantot savā darbā, lai radītu lielāku interesi skolēniem par dabu. 
Dalībnieki saņēma arī DVD filmu par Sikspārņiem.

Dace Purviņa

ZIŅAS

Mālis maskojas
12. un 13. februārī Viesītē notika XII Starptautiskais masku tradīciju 

festivāls, kurā piedalījās arī Mālpils kultūras centra folkloras kopa „Mālis”. 
Kopas dalībnieki festivālā izrādīja Ziemassvētku čigānu tradīciju, kas 
raksturīga Vidzemes novadam ar maskām – Čigānu barvedis, Lācis ar 
dīdītāju, Zirgs, Dzērve, Mācītājs, Ārsts, Nāve, u.c. Festivāla ietvaros kopas 
dalībniekiem bija iespēja piedalīties masku darināšanas meistarklasēs, 
individuālo masku parādē, masku gājienā, ciemoties lauku sētās Viesītes 
novadā, piedalīties Meteņdienas svinēšanā un festivāla noslēgumā 
Aumaņu kalnā. Tā bija jauna, lieliska pieredze visiem kopas dalībniekiem, 
iepazīstoties ar daudzpusīgu rituālo darbību spektru.

Edīte Priekule

Pagājuši divdesmit gadi kopš barikāžu laika, kad Latvijas iedzīvotāji 
nosargāja savas valsts brīvību. Gadsimtiem ilgi par to bija cīnījušies, 
vienreiz guvuši un atkal pazaudējuši. Šoreiz to atguva bez ieročiem, 
tikai ar dziesmām un savu brīvu gribu.

Rīgā bija sabraukuši tūkstošiem cilvēku no visiem Latvijas pagas-
tiem, arī mālpilieši. Brauca gan organizēti no iestādēm, gan privāti. 
Neviens netika spiests braukt ar varu.

Tā bija varonība gan no aizbraucēju puses, gan no mājās palicēju 
puses. Vieni devās uz Rīgu, iespējams, uz neatgriešanos, otri nestāvēja 
durvīm priekšā, jo saprata, ka tā jādara. Tajā brīdī neviens nedomāja par 
savu labumu, par to, ka tiks pie glaunas mājas vai īpašumiem un kontiem 
bankā, bet gan tikai par sirdij tveramām vērtībām, kaut ko augstāku, kas 
katrai tautai ir vislielākā vērtība – tā ir brīvība un neatkarība.

Neskatoties uz to, ko sakām par šodienu, barikādēs izcīnītā uzvara 
bija un ir unikāla, jo pret milzīgu pārspēku brīvība tika nosargāta 
nevardarbīgām metodēm. 

Mālpilī vēl joprojām nav apzināti visi barikāžu dalībnieki. Valsts 
apbalvojumam pats sevi nevar pieteikt, tāpēc aicinu visus, kas ir 
bijuši barikādēs, arī ģimenes locekļus, atcerēties tos cilvēkus un viņu 
vārdus un uzvārdus, ar kuriem esat bijuši kopā vai zināt, ka šie cilvēki 
ir piedalījušies barikādēs. Par to sniedziet, lūdzu, ziņas man – Baibai 
Lippei. Barikāžu dalībnieku saraksts nav noslēgts, un pie to apzināšanas 
darbs turpinās. Saraksts tālāk tiks nodots Barikāžu muzejam, kurš cer 
izdot grāmatu, kurā būs minēti visi barikāžu dalībnieku vārdi. Tāpēc 

aicinu visus barikāžu dalībniekus būt īpaši atsaucīgiem. Dalieties savās 
atmiņās un izjūtās par šo vēsturisko laiku, rakstiet un nekautrējieties. 
Aicinu Mālpils skolotājus būt radošiem un projektu nedēļās atvēlēt laiku 
barikāžu dalībnieku tālākai apzināšanai, viņu atmiņu pierakstīšanai. 
Aicinu visus skolēnus iztaujāt savus vecākus par barikāžu laiku viņu 
ģimenē, par sajūtām un pārdzīvojumiem, par atmosfēru pie barikādēm 
un mājās palicēju uztraukumu. Jūs daudz ko uzzināsiet par šiem 
notikumiem un saviem piederīgajiem. Tas būtu vērtīgs ieguldījums gan 
skolēnu patriotiskajā audzināšanā, patiesas vēstures izzināšanā, gan 
tās saglabāšanā. Tas, vai mūsu bērni būs savas tautas un zemes patrioti 
vai ne, ir atkarīgs tikai no mums pašiem – vecākiem un skolotājiem.

Esam izveidojuši izstādi „Barikādes 1991. 13. – 25 janvāris.” 
Tā ir ceļojošā izstāde un bija skatāma gan Mālpils vidusskolā, 
Sidgundas pamatskolā, gan Mālpils Profesionālajā vidusskolā un 
internātpamatskolā. Pēc tam tā būs Mālpils novada domes ēkā. 
Vislielākais paldies par materiāliem un informāciju izstādes veidošanai 
Ilonai Raupai, Regīnai Zagorskai, Ligitai Miltiņai un Brigitai Reinei – 
Rukmanei, bet jo sevišķs Gatim Zariņam.

Ceru uz sadarbību ar Mālpils iedzīvotājiem barikāžu dalībnieku 
apzināšanā un atmiņu rakstīšanā.

Esmu sastopama Mālpils novada domes ēkas 2.stāvā, 222.kabinetā 
(67970896) vai Mālpils novada bibliotēkā (67925390).

Par barikāžu dalībnieku pieteikšanu var zvanīt arī personīgi uz tālruni 
67925421 vai mob.tālruni 28711078.

Baiba Lippe,  
Mālpils Kultūras centra  

vēsturiskā mantojuma saglabāšanas speciāliste

2. februāris – Starptautiskā 
Mitrāju diena

Masku lielais gājiens Viesītē. Foto: Andris Kapusts

Barikādēm – 20
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Urga nav aizsalusi – tā mutuļo!
Katra mēneša sākumā Mālpils Lietišķās mākslas studijas „Urgas” 

dalībnieki sanāk kopā, lai lielītos. Jā, tā pa īstam, rādot padarīto, stāstot 
cik grūti vai viegli bijis tos meistardarbus uztaisīt un priecājoties, ja iz-
devies atrisināt kādu grūtu radošās domas izaicinājumu. Februārī, pašā 
aukstākajā laikā, gāju lūkot vai kādu satikšu Mālpils kultūras centrā. Liels 
mans pārsteigums – austuvē sievas grozās ap stellēm, Lauma Krasti-
ņa rāda kādus strīpainus spilvenus uzriktējusi, Anna Jurisone līdzās 
izlikusi savu ziemas veikumu – zeķes un cimdus, gan rupjākus, gan 
smalkus ar actiņām. Stilīgas lietas – cepures, šalles, džemperi tapušas 
Anastasijai Slišānei un Mārai Klinsonei. Ražīga adītāja un tamborētāja 
ir Zane Čerpinska, bet smalkos pērļotos darbus rāda Marita Zalamane. 
Pati vecākā studijas dalībniece Lidija Sīmane, neskatoties uz saviem 97 
gadiem, cītīgi ada zeķes. Pagājušā gada ziemā vien 30 pāri, šajā janvārī 
jau 5, labāk gan veicoties ar gaišu dziju, jo acis vairs nerādot. Tā varētu 
saukt un saukt, jo kā zināja teikt studijas vadītāja Ingūna Sīmansone, da-

lībnieku studijā esot ap 
40. Sanākšanas vienmēr 
esot kupli apmeklētas. 
Līdz pavasarim esot arī 
lielāks darbiņš priekšā, 
jāgatavojas pasākumam 
Krimuldā, kur 9.aprīlī 
pulcēsies daudzu studiju 
dalībnieki rādot savus 
darbus. Savukārt maijā 
kopā ar Mālpils kerami-
kas studiju tikšot rīkota 
izstāde par galda tēmu. 

Un galdam patiešām 
ir svarīga nozīme, jo te, 
austuvē, saklājuši galdu 
kā uz lieliem godiem, 
sasēž visi savējie. Tā-
tad „Urga” nav aizsalusi 
lielajos ziemas salos, tā 
mutuļo – radoši, priecīgi, 
draudzīgi. Nāciet pulkā!

Daiga Frīdberga

Mūsdienu deju jaunrades 
konkurss un festivāls Mālpilī

4.martā Mālpils kultūras namā notika Pierīgas novadu Mūsdienu 
deju jaunrades konkursss un mūsdienu deju festivāls. Mālpilī savu de-
jotprasmi demonstrēja 24 mūsdienu deju kolektīvi no Ādažiem, Babītes, 
Baldones, Mārupes, Saulkrastiem, Pabažiem, Krimuldas, Vangažiem, 
Sējas un Mālpils. Horeorgāfi konkursam un festivālam bija sagatvojuši 
30 priekšnesumus. 

Katrs priekšnesums tika vērtēts pēc 25 punktu skalas: 10 pun-
kti – dejas izpildījuma tehnika – precizitāte, sinhronitāte, sarežģītības 
pakāpe, stila izjūta, ritma izjūta, grupas kopizjūta, emocionalitāte,10 
punkti – dejas kompozīcija, oriģinalitāte, horeogrāfiskās leksikas atbil-
stība muzikālajam materiālam, zīmējumu maiņa, telpas izmantošana, 
5 punkti – imidžs un skatuves kultūra – vizuālais efekts, tērpi, frizūra – 
„make up”. 

Šī gada konkursā lielākā uzmanība tika pievērsta horeogrāfiju 
jaunrades darbam un radošajam lidojumam. Žūrijas komisijas uzde-
vums bija atlasīt interesantākās un oriģinālākās horeogrāfijas, kas 
11.februārī Madonas kultūras namā pārstāvēs Pierīgas novadus. Uz II 
kārtu Vidzemes novadā tika izvirzītas 11 horeogrāfijas: Ilonas Petrov-
skas horeogrāfijas „Pastaiga”, „Pērtiķīši”, „Kora mēģinājums” (izpilda 
Vangažu neatkarīgās deju grupas „Ciprese” dejotāji), Tatjanas Everses 
horeogrāfija „Draudzīgā ģimenīte” (izpilda Vangažu vidusskolas deju 
grupa „Kolibri”), Sandras Kuļikovskas horeogrāfija „Peļu medības” 
(izpilda Mārupes vidusskolas deju grupa), Lindas Mīļās horeogrāfija 
„Putnu gripa” (izpilda Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas deju 
grupa), Lilijas Liporas horeogrāfija „Vai drīz būs brīvlaiks?” (izpilda 
Babītes vidusskolas deju grupa “Zvaigžņu aka”), Anitas Soloveiko un 
Riharda Ansona horeogrāfija „Dzimis dejai” (izpilda Veizāna deju skola 
Baldone), Ivettas Jakovļevas horeogrāfijas „Satīties”, „What for”, 
„Rapsodija” (Izpilda Mālpils vidusskolas deju grupa „Nakcītis”, 
„Nakc” un Ivettas deju studija).

Visus priekšnesumus Vidzemes novadā vērtēja kompetenta žūrijas 
komisija: 

Latvijas Nacionālās operas pedagoģe – horeogrāfe, Latvijas Kultū-
ras akadēmijas asociētā profesore Gunta Bāliņa, Brigitas Gulbes deju 
studijas vadītāja un horeogrāfe Brigita Gulbe, Pierīgas novadu Izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks Oļģerts Lejnieks.

Pēc konkursa žūrijas komisijas locekļi atzina, ka šogad augstāku 
vērtējumu ir pelnījuši dejotāji ar savu tehnisko izpildījumu, bet kolektīvu 
horeogrāfi ir bijuši skopāki savās radošajās izpausmēs.

Ivetta Jakovļeva

Latviešiem izsenis maize tikusi godāta. 
Par to liecina gan tautasdziesmas, gan 
ticējumi.

Kad ēdot nokrīt maizīte, tad tā jāpaceļ un 
jānobučo, lai Dieviņš nedusmojas.

 Vai arī – Maizi nedrīkst urbināt ar 
pirkstiem, jo tad izbada Laimei acis.

Folkloras mantojums ir plašs. Bet vai 
mūsu darbi vienmēr saskan ar vārdiem? 
Maizes mājās netrūkst, varam ēst, pat īsti 
nedomājot par to, cik daudzu cilvēku darbs 
ir ieguldīts, lai kukulītis nonāktu uz mūsu 
galdiem.

Uzzinājām, ka no janvāra norisinā sies 
SIA „Lāči” rīkotais pasākums skolēniem 
„Maizes akadēmija”. Konkurss dod iespēju 
skolēniem uzzināt maizes cepšanas tradī-
cijas, kā arī izprast īstas rudzu maizes nozīmi 
ikdienas uzturā. Nolēmām piedalīties, jo ir 
tik vilinoši klātienē redzēt kā tiek cepta 

īsta rupjmaize, baltmaize un apskatīt 
lielo ražotni, pašiem veidot kukulīšus, 
nogaršot daudzās maizes šķirnes un pieda-
līties konkursā – bija jāsagatavo neliels 
priekšnesums, kuru vērtēja kompetenta 
žūrija.

Uzzinājām, ka darbs ir gana smags, 
jo paši varējām turēt lizi ar maizes kukuli, 
izvēlētais klases pārstāvis veidoja maizes 
kukulīti, tas nesanāca tik glīts kā cepējam, 
toties, kad to atnesa izceptu, tikko no krāsns 
izņemtu – gandarījums bija liels. Vērojām 
gan cepēju, gan gatavās produkcijas 
fasētāju darbu. Smags, bet ļoti godājams 
darbs – tāds bija mūsu secinājums.

Mēs konkursam bijām sagatavojuši 
priekšnesumu, kurā cildinājām maizīti, 
kā arī zīmējumus, kuros bijām uzzīmējuši 
jaunas etiķetes „Lāču” produkcijai. Gaidīsim 
konkursa rezultātus.

ĒDĪSIM MAIZĪTI GARDO
BŪSIM VESELI, ŅIPRI
MEITAS KĀ LIEPAS SLAIDAS,
ZĒNI KĀ OZOLI STIPRI.

1.b un 2.b klases vārdā – Mairita Grīnberga

ZIŅAS

Mālpils vidusskolas deju grupa „Nakcītis”

Konkurss „Maizes akadēmija” Lāčos

Lauma un Anna vērtē jauno audeklu

Māra un Marita pēta pērļošanas iespējas
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Izskatīja 31 jautājumu:
1. Par nekustamo īpašumu reālo sadalīšanu.
2. Par nekustamo īpašumu apvienošanu.
3. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
5. Par 09.01.2008. padomes lēmumu anulēšanu.
6. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
7. Par dāvinājuma pieņemšanu.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
9. Par Mālpils novada teritorijas plānojuma jaunas redakcijas izstrādes 

uzsākšanu.
10. Par Mālpils novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu.
11. Par projekta vadītāja un projekta grāmatveža apstiprināšanu.
12. Par darba grupas izveidi projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību 
profesionālās izglītības iestāžu ēkās” realizācijai.

13. Par Saistošo noteikumu Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu” apstiprināšanu.

14. Par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētām 
personām.

15. Par papildus nodokļa aprēķina dzēšanu neapstrādātai 
lauksaimniecībā izmantojamai zemei, kurai noteikts statuss „aiza-
udzis”.

16. Par Saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi 2010.gada 24.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.13. „Par trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”” 
apstiprināšanu.

17. Par 01.04.2005. līguma nosacījumu par elektropakalpojumu 
sniegšanu grozījumiem.

18. Par 02.01.2006. līguma nosacījumu par teritorijas sakopšanu 
grozījumiem.

19. Par 23.05.2007. līguma par ceļu, ielu un laukumu uzturēšanu Mālpils 
pagastā grozījumiem.

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības, 
ieguldot pamatkapitālā.

21. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par novada 
domes galvojumu ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta 
īstenošanai.

22. Par interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadali.
23. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu.
24. Par Sidgundas pamatskolas pakalpojumu tarifu noteikšanu.
25. Par dalības maksas noteikšanu keramikas studijā „MĀL-PILS”.
26. Par projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” 2011.gada nolikuma 

apstiprināšanu un domes līdzfinansējuma piešķiršanu.
27. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
28. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā.
29. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Mālpils novada domes budžetu 

2011.gadam” apstiprināšanu.
30. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietnie-

cei.
31. Par regbija kluba „LIVONIA” iesnieguma izskatīšanu.

o Uzsākt Mālpils novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam 
izstrādi. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt 
teritoriālplānotāju – vides speciālisti INETU BROKU. Noteikt 
priekšlikumu iesniegšanas termiņu no 2011. gada 7.februāra līdz 
21.martam. Izstrādes vadītajam sagatavot paziņojumu par teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu.

o Uzsākt Mālpils novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam 
izstrādi. Izveidot attīstības programmas izstrādes vadības grupu šādā 
sastāvā:
 2.1. Solvita Strausa – Mālpils novada domes priekšsēdētāja viet-

niece;
 2.2. Agris Bukovskis – Mālpils novada domes izpilddirektors.

o Par Mālpils novada attīstības programmas izstrādes atbildīgo 
apstiprināt domes priekšsēdētāja vietnieci Solvitu Strausu

o Apstiprināt Mālpils novada attīstības programmas darba grupu šādā 
sastāvā:
 Ineta Broka – Mālpils novada domes teritorijas plānotāja – vides 

speciāliste
 Rudīte Bete – Mālpils novada domes būvvaldes vadītāja
 Indra Reitere – Mālpils novada domes arhitekte
 Līvija Mukāne – Mālpils novada domes ārējo sakaru speciāliste
 Līvija Mičule – Mālpils novada domes finanšu un ekonomikas daļas 

vadītāja
 Aivars Skoderis – Mālpils novada domes vecākais speciālists 

nekustamā īpašuma lietās
 Valts Mihelsons – Mālpils novada domes deputāts, sporta kom-

pleksa vadītājs
o Apstiprināt izpilddirektoru Agris Bukovski par projekta „Mālpils novada 

teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” vadītāju. 
o Izveidot darba grupu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās 
izglītības iestāžu ēkās” realizācijai šādā sastāvā:
 Mālpils Profesionālās vidusskolas direktore Frančeska Ģēvele
 Mālpils Profesionālās vidusskolas galvenā grāmatvede Vēsma 

Rozīte
 Mālpils Profesionālās vidusskolas saimniecības vadītājs Aleksan-

drs Lucevičs
 Mālpils novada Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete

o Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas direktori Frančesku 
Ģēveli par projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai 
Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkās” darba gru-
pas vadītāju. 

o Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”. 

o Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi 2010.gada 
24.novembra saistošajos noteikumos Nr.13. „Par trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils 
novadā”. 

o Piešķirt papildus finanšu līdzekļus 2506,00LVL apmērā SIA „Norma 
K” par ceļu, ielu un laukumu uzturēšanu 2010.gada decembrī.

o Apstiprināt tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Mālpilī” 2010. gadā izstrādāto projekta 
aktualizācijas ziņojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Mālpilī”.

o Apstiprināt investīciju projekta pasākumus

Pasā-
kums Pasākuma mērķis Veicamie 

uzdevumi Raksturojums

Ū – 02
Nodrošināt ciematā 
patērētājus ar labas 
kvalitātes ūdeņiem

Ūdens attīrīšanas 
stacijas izbūve, 

blakus esošajam 
ŪAS Torņa ielā 2

Ūdens 
attīrīšanas 

stacijas 
ražīgums 
30 m3/st

Ū – 03

Nodrošināt ciematā 
patērētājus ar labas 
kvalitātes ūdeņiem, 
samazināt avāriju 

skaitu un noplūdes 
ūdeņu daudzumu

Ūdensapgādes 
tīklu rekonstruk-

cija Lapu, Rītaus-
mas, Ziedoņa, 
Saules ielās

Tīklu kopējais 
garums 584m, 

diametrs no DN 
150 līdz DN 50

Ū – 04

Nodrošināt 
ūdensapgādes 
pakalpojumu 
pieejamību

Ūdensapgādes 
tīklu izbūve 
Ceriņu ielā 

Tīklu kopējais 
garums 200m, 

diametrs no DN 
150 līdz DN 50

K – 01

Nodrošināt 
notekūdeņu savāk-
šanas pakalpojumu 
pieejamību, sama-
zināt avāriju skaitu

Kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija 

Ceriņu un 
Mergupes ielās

Tīklu kopējais 
garums 584m, 

diametrs no DN 
150 līdz DN 200

K – 05

Notekūdeņu 
attīrīšanas kvalitāte 
saskaņā ar MK not. 
34 „Noteikumi par 
piesārņojošo vielu 

emisiju ūdenī”

Centrālās KSS 
rekonstrukcija

Smilšķērāja 
izbūve 95m3/st

K – 06

Notekūdeņu 
attīrīšanas kvalitāte 
saskaņā ar MK not. 
34 „Noteikumi par 
piesārņojošo vielu 

emisiju ūdenī”

Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcija

Aerācijas 
sistēmas 

rekonstrukcija 
95m3/st

o Apstiprināt sekojošus Sidgundas pamatskolas maksas pakalpojumu 
tarifus:

Pakalpojums Mērvienība Cena, t.sk.PVN
Teksta izdruka (melnbalta) A4 1 gb 0,05
Teksta izdruka (krāsaina) A4 1 gb 0,15
Attēla izdruka (melnbalta) A4 1 gb 0,20
Attēla izdruka (krāsaina) A4 1 gb 0,30
Kopēšana vienpusēja (melnbalta) 
A4 1 gb 0,04

Kopēšana vienpusēja (melnbalta) 
A3 1 gb 0,06

Kopēšana abpusēja (melnbalta) A4 1 gb 0,06
Kopēšana abpusēja (melnbalta) A3 1 gb 0,10

MĀLPILS NOVADA DOMES 26.01.2011. SĒDE Nr.1
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o Apstiprināt keramikas studijas „MĀL-PILS” dalības maksu:
  Pieaugušajiem 5,-LVL bez PVN mēnesī no 2011.gada 1.februāra;
 Bērniem 2,-LVL bez PVN mēnesī.

o Apstiprināt projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” 2011.gada 
nolikumu un pieteikuma veidlapu. Nodrošināt Mālpils novada domes 
līdzfinansējumu projektiem, kas tiek realizēti sabiedrības interesēs un/
vai pašvaldībai piederošos objektos, ne vairāk kā 600 eiro apmērā 
vienam projektam, kopumā maksimāli 6000 eiro. Izveidot konkursa 
žūriju sekojošā sastāvā – 
 Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors
 Edīte Priekule, Mālpils kultūras centra direktore

o Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
10.01.2011. izsoles rezultātus atbilstoši izsoles protokolam Nr. 1/1 
par to, ka Mālpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

„Kalna Ķikuti”, Mālpils novadā, kas sastāv no zemes gabala 62,7ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0086, ir nosolījis SIA „Com-
paqpeat”, juridiskā adrese: „Puces”, Rucavas pag., Rucavas novads, 
LV-3477, par summu 73 200LVL (septiņdesmit trīs tūkstoši divi simti 
lati).

o Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.1 „Par Mālpils novada domes 
budžetu 2011.gadam”. Saistošie noteikumi Nr.1 stājas spēkā ar 
2011.gada 1.janvāri.

Pilnu novada domes sēdes Nr.1 lēmumu atklāstu 
skatīt mājas lapā www.malpils.lv sadaļā 

Novada domes dokumenti

Kancelejas vadītāja Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES  
SĒŽU GRAFIKS 2011. gada MARTA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 16.martā pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 17.martā pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 17.martā pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 23.martā pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 28.martā pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde  9.martā, 23.martā pl.14.00 Mazajā sēžu zālē ARVILS LŪKS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 AGRIS BUKOVSKIS

Informācija par 2010. gada janvārī saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm  

un Mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem 
Iesnieguma 

datums Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

14.01.2011. Jānis Vanags Saimniecības ēka un dzīvojamās mājas rekonstrukcija nekustamajā 
īpašumā Ceriņu iela 1 Atbalstīt būvniecības 

ieceri un izsniegt plā-
nošanas un arhitektū-

ras uzdevumu

28.01.2010. Marija Saveļjeva Garāža, malkas šķūnis nekustamajā īpašumā „Laivenieki”

28.01.2011. AS „Sadales tīkls” Elektropārvades līnija 
T-Z-9201 Mālpils novada Sidgundas ciemā 

1. Noteikt Mālpils pagasta pamatbudžeta ieņēmumus un 
finansēšanu 3048253 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Noteikt Mālpils pagasta pamatbudžeta izdevumus 3048253 LVL 
saskaņā ar pielikumu Nr.2.

3. Noteikt Mālpils pagasta speciālā budžeta ieņēmumus un 
finansēšanu 60542 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.3.

4. Noteikt Mālpils pagasta speciālā budžeta izdevumus 60542 LVL 
saskaņā ar pielikumu Nr.4.

5. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 40000 LVL.
6. Noteikt, ka kreditoru saistības uz 31.12.2010. ir 4696368 LVL.
7. Noteikt, ka debitoru saistības uz 31.12.2010. ir 80845 LVL.
 Paskaidrojuma raksts.
 Priekšsēdētāja ziņojums par 2011.g. budžetu.
8. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējuma 

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

mērķiem (pielikums Nr.8).
10. Noteikt informāciju par pamatbudžeta izdevumiem katrā budžeta 

klasifikācijas kategorijā.
11. Noteikt atlīdzību atbilstoši pielikumiem.

12. Noteikt, ka deputātu atlīdzība tiek maksāta atbilstoši noteikum-
iem „Par Mālpils novada domes deputātu atlīdzības un sociālo 
garantiju noteikšanu 2011.gadā”.

13. Noteikt amatpersonu un darbinieku atlīdzību un sociālās garan-
tijas atbilstoši noteikumiem „Par Mālpils novada pašvaldības 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo 
garantiju noteikšanu 2011.gadā”.

14. Atļaut valsts amatpersonām vienlaikus ieņemt citus amatus.
15. Noteikt, ka ceļu fonda līdzekļi izlietojami atbilstoši programmai 

„Par ceļu un ielu mērķdotācijas līdzekļu izmantošanas pro-
grammu 2011.gadam”.

16. Noteikt, ka iepirkumu komisija vienāda nosaukuma preces un 
pakalpojumus, ja to summa pārsniedz likuma „Par iepirkumu 
valsts un pašvaldību vajadzībām” noteikto minimālo summu 
no kuras jāveic iepirkumu procedūras, iepērk visām iestādēm 
un struktūrvienībām.

17. Noteikt, ka ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir tiesīgs 
rīkoties domes finanšu vadītājs un izdevumi jāapstiprina domes 
sēdē.

Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1
APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes 26.01.2011.g.sēdes lēmumu Nr.1/29

“Par Mālpils novada domes budžetu 2011. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”14., 46.pantu, ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu
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  I. Kopā ieņēmumi 2562181

  II. Nodokļu un nenodokļu 
ieņēmumi

1081493

  III. Nodokļu ieņēmumi 992183

  Tiešie nodokļi 992183
1.0. 1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 890683
1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa
890683

1.4. 4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 101500
1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 101500
  IV. Nenodokļu ieņēmumi 89310
2.0. 8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma
580

2.0. 8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, 
kontu atlikumiem 

510

2.0. 8.9.0.0. Pārējie finanšu ieņēmumi 70
2.0. 9.0.0.0. Valsts(pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodevas
3400

2.0. 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitāmas 
pašvaldības budžetā

1550

2.0. 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 1850
2.0. 10.0.0.0. Sodi un sankcijas 1600
2.0. 10.1.0.0. Naudas sodi 100
2.0. 10.3.0.0. Soda sankcijas no vispārējiem 

nodokļu maksāšanas pārkāpumiem
1500

2.0. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 480
2.0. 12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 480
2.0. 13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma pārdošanas
83250

2.0. 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 
pārdošanas

83200

2.0. 13.4.0.0. Ieņēmumi no kustamā īpašuma 
pārdošanas

50

  V.Transfertu ieņēmumi 1288448
5.0. 18.0.0.0. Transferti 1248448
5.0. 18.6.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtā valsts 

budžeta dotācija
1153844

5.0. 18.8.0.0. Uzturēšanas izdevumu transrferti 
pašvaldību budžetā par ES strukt.
finansēto daļu

94604

5.0. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 40000
5.0. 19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 

citām pašvaldībām
40000

  VI. Budžeta iestāžu ieņēmumi 192240
3.0.
 

21.3.0.0.
 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

179790
 

3.0. 21.4.0.0.
 

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie 
budžeta iestāžu ieņēmumi par
budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi

12450
 

  IX. Finansēšana  
 F2101000 Budžeta līdzekļu atlikums gada 

sākumā
564338

  Budžeta līdzekļu atlikums gada 
beigās

40000

 F40020000 Aizņēmumi -38266

1000 Atlīdzība 1248275
2000 Preces un pakalpojumi 875347
4000 Procentu izdevumi 119500
5000 Pamatkapitāla veidošana 600740
6000 Sociālie pabalsti 170627

7000
 
 

Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un 
mērķ dotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevu-
miem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība

30364
 
 

8000 Dažādi izdevumi, kas nav klasificēti iepriekš 3400
Kopā  3048253

 I.Ieņēmumi kopā 49390
 II. Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem 49390
 Dabas resursu nodoklis  
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 2000
 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 4370
 Autoceļu fonda līdzekļi  
18.9.1.0.
 

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 
fondiem

47390
 

 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 2275
 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi  
 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1287
 III. Ziedojumi un dāvinājumi  
 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3220

Pielikums Nr.1 pie saistošiem noteikumiem Nr.1  
“Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam””

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2011. gadā (latos) 
SKAITLISKA INFORMĀCIJA

Pielikums Nr.2 pie saistošiem noteikumiem Nr.1 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam””

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2011. gadā (latos)

Pielikums Nr.3 pie saistošiem noteikumiem Nr1 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam”

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI  
UN FINANSĒŠANA 2011. gadā (latos)
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Kods Koda nosaukums  
2000 Preces un pakalpojumi 43922
4000 Procentu izdevumi 2000
5000 Pamatkapitāla veidošana  
7000 Transferti  
8000 Dažādi izdevumi, kas nav klasificēti iepriekš 150

 Finansēšana 11250
Kopā  57322

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2009. gadā (latos)
Kods Koda nosaukums  

2000 Preces un pakalpojumi 3220
Kopā  3220

01.1000. Vispārējie valdības dienesti  
01.111. Izpildvaras un likumdošanas varas institūcija 102000
01.112. Kanceleja 52000
01.602. Dzimtsarakstu nodaļa 6750
01.603. Investīciju un ārējo sakaru daļa 9700
01.605. Projektu līdzfinansēšana 46609
01.606. Mazie projekti 7500
01.720. Pašvaldību budžetu parāda darījumi 133400
01.820. Transferti no pašvaldību budžeta valsts budž. 8000
01.832. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 26000
01.891. Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem 44190
01.892. Atbalsta fonds 1000
01.1000. Kopā 437149
   
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība  
03.110. Policijas dienesti 23900
03.312. Bāriņtiesas 9000
03.600.
 

Pārējie iepriekš neklasificētie
sabiedriskās kārtības un drošības jautājumi

11800
 

03.000. Kopā 44700
   
04.000. Ekonomiskā darbība  
04.120. Vispārējie nodarbinātības jautājumi  
04.211. Kontroles, uzraudzības un citi dienesti 6000
04.240. Rīgas rajona lauku attīstības biedrība 300
04.360. Siltumtrases nomaiņa 50000
04.430. Būvniecība 90000
04.431. Teritoriālplānošana 19939
04.000. Kopā 166239
   
06.000. Pašvaldības teritoriju un māju 

apsaimniekošana
 

06.400. Ielu apgaismošana 18000
06.601.
 

Pārējā nekur citur neklasificētā pašvaldības
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 
darbība

2000
 

06.602. Autoceļi 6000
06,603, Ugunsdrošība 30000
06.000. Kopā 56000
   
   
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija  
08.101. Sporta komplekss 123500
08.211. Mālpils bibliotēka 9000

08.212. Sidgundas bibliotēka 6900
08.231. Kultūras centrs 110100
08.232. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvalde
4458

08.233. Dziemu un deju svētki  
08.312. Televīzija 3000
08.000. Kopā 256958
   
09.000. Izglītība  
09.112. PII uzturēšana 155500
09.111. PII mērķdotācija 20152
09.114. PII izglītības projekts  
09.115. PII siltināšana  
09.232. Mālpils vidusskolas uzturēšana 85000
09.234. Vidusskolas izgl.projekti 12504
09.231. Mērķdotācija Mālpils vidusskola 205171
09.233. Pedagogu mērķstipendijas 12945
09.236. Vidusskolas siltināšana 65000
09.212. Sidgundas pamatskolas uzturēšana 39500
09.213. Sidgundas skolas izglītības projekts  
09.211. Mērķdotācija Sidgundas pamatskolai 50940
09.234. Brīvpusdienas no valsts 3400
09.235. Informatizācija 26746
09.214. Internātpamatskolas uzturēšana 324416
09.215. Mērķdotācija Profesionālā vidusskola 355049
09.216. Profesionālās vidusskolas siltināšana 361090
09.221. Mūzikas un mākslas skolas uzturēšana 17500
09.222. Mērķdotācija mūzikas un mākslas skola 36093
09.223. Mūzikas un mākslas sk. izglītības projekts  
09.601. Autobusa pakalpojumi 101000
09.000. Kopā 1872006
   
10.000. Sociālā aizsardzība  
10.201. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 90000
10.203.
 

Atbalsts gados veciem cilvēkiem
invaliditātes gadījumā

1000
 

10.500. Atbalsts bezdarba gadījumā 45804
10.600. Mājokļa atbalsts 6000
10.910.
 

Pārējās citur neklasificētās sociālās
aizsardzības pārraudzība

66000
 

10.911. Sociālā darbinieka piesaiste 6397
10.000. Kopā 215201

 Pavisam kopā 3048253

Pielikums Nr.4 pie saistošiem noteikumiem Nr.1 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam””

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2011. gadā (latos)

Pielikums Nr.7 pie saistošiem noteikumiem Nr.1 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam””

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2011. gadā (latos) 
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM
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01.000. Vispārējie valdības dienesti  
 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 1287
 Kopā 1287
05.000. Vides aizsardzība  
 Dabas resursu fonds 6370
 Kopā 6370
06.600. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
 

 Autoceļu fonds 38415
 Finansēšana 11250
   
 Pavisam kopā 57322

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2011. gadā (latos)
08.000. Atpūta, kultūra, reliģija  

 Ziedojumi – kultūras centrs 447
 Kopā 447
09.000. Izglītība  
 Ziedojumi – Mālpils vidusskola 64
 Ziedojumi – Sidgundas pamatskola 210
 Ziedojumi – Mūzikas un mākslas skola 6
 Ziedojumi – PII 7
 Kopā 287
10.000. Sociālā aizsardzība  
 Ziedojumi – Pensionāru padome 710
 Ziedojumi – Sociālais dienests 1576
 Atbalsta fonds 200
 Kopā 2486
   
 Pavisam kopā 3220

Pielikums Nr.8 pie saistošiem noteikumiem Nr.1 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2011.gadam”

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2011. gadā (latos) 
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM

Mālpils novada domes budžeta ieņē mumi 
2011. gadam ir mazāki kā iepriek šējā gadā. Tas 
uzliek lielu atbildību kā sabalansēt izdevumus 
ar ieņēmumiem un nodrošināt pašvaldības 
funkciju izpildi. Ir veikti pasā kumi, lai stabilizētu 
naudas plūsmu, kas ir saistīta ar valsts kasi. T.i. 
pārkreditēti aizdevumi uz zemākām aizdevuma 
% likmēm un atlikta divu aizdevuma pamat-
summas atmaksa 2011.g. Ieguvums apmēram 
150000 LVL. Tas palīdz labāk sabalansēt 
budžetu. Rīkojumā par budžeta sastādīšanu tika 
dots budžeta izpildītājiem uzdevums samazināt 
kopējos iestādes un struktūrvienību izdevumus 
piemērojot individuālu pieeju katrai iestādei un 
struktūrvienībai. Tika piemērots piesardzības 
princips, kas lika vadītājiem vēl rūpīgāk izvērtēt 
visus izdevumus.

Pamatbudžeta ieņēmumu kopējais sama-
zi nājums ir par -29% (ņemot vērā valsts 
mērķ finansējumu pedagogu atlīdzībai tikai 8 
mēnešiem) 2321387 LVL un kopējie ieņēmumi 
sastāda 2371387 LVL. Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa prognoze, kas tiek garantēta no valsts 
puses par 96% ir tikai 890683 LVL, kas ir tikai 
80% no 2010.g. fakta.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodok ļa 
ir ar palielinājumu, + 13% pret 2010.g. faktu un 
sastāda 101500.00 LVL. 

Tiek prognozēti nedaudz lielāki salī-
dzināmie ieņēmumi no nenodokļu ieņēmu-
miem par 6000 LVL, kas saistīti ar to, ka ir 
jau veiksmīgā izsolē pārdots nekustamais 
īpašums un var neplānot pārdot tik daudz 
augošu mežu. Par pārējiem ieņēmumiem 
t.sk. nodevu piemērošanu un iekasēšanu, 
prognozējam kopumā nedaudz mazāk kā 
2010.g. Ieņēmumus no soda sankcijām, 
plānojam ar nelielu samazinājumu, jo ir uzlabo-
jusies nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana 
un samazinājies debitoru skaits un summa, 
bet no citiem pārkāpumiem prakse parādīs, jo 
iekasēšanas procedūra ir pietiekoši sarežģīta. 
Norēķinu daļa budžetā ir pietiekoši skaidra, 
jo Izglītības un Zinātnes ministrija pedagogu 
atalgojumu ir sadalījusi 8 mēnešiem, pašvaldību 
savstarpējie norēķini ir stabilizējušies un lielas 
izmaiņas nav gaidāmas un prognozējami arī 
ieņēmu mi atlikušajiem 4 mēnešiem. Vienīgi 
neskaid rība ir par internātpamatskolas peda-
gogu finansējumu, jo visam gadam paredzētā 
nauda ir gandrīz sadalīta 8 mēnešiem! Budžeta 
līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. ir 564338 LVL, 

no kuriem 397044 LVL ir precīzi iezīmēti jau ar 
konkrētu izlietojuma mērķi, kas ir arī atspoguļots 
budžetā.

Speciālais budžets ir ar vēl nelielu sama zi-
nājumu. Tas ir saistīts ar to, ka ceļu fonda līdzekļi 
ir 2010.g. apjomā un dabas resursu nodoklis 
tiek plānots nedaudz mazāks. Ir izstrādāta 
ceļu fonda izmantošanas prog ramma, kas 
faktiski paredz tikai samazi nātus uzturēšanas 
izdevumus un līzinga maksājumus par greideri.

Atlikums uz 01.01.2010. ir 11152 LVL t.sk. 
ziedojumi 3220 LVL.

Pamatbudžeta izdevumu 3124465 LVL 
iz mai ņas pēc funkcionālās kategorijas klasi-
fikācijas ir:
• Vispārējos valdības dienestos +14,9% (pret 

iepriekšējā gada faktu)
 t.sk. pārvaldē +12.4 %, kas pamatā ir saistīts 

ar resursu sadārdzinā jumu un atbildīgo 
domes amatperso nu atlī dzības palielinājumu 
līdz 50% no likumā noteiktās maksimālās 
atlīdzī bas. Palielināts projektu skaits un 
līdzfinan sējums projektu realizācijai +219%.

• Tiesību aizsardzības jomā +30.4%, kas 
saistīts ar atlīdzības noteikšanu 50% līmenī 
un pašvaldības policijas mazlietota autotrans-
porta iegādi.

• Ekonomiskai darbībai ir palielinājums par 
107.3% un tas ir saistīts ar to, ka tiek plānoti 
teritorijas plānojuma un attīs tības program-
mas izstrāde un daļēja siltumtrases nomaiņa, 
jo vecā trase ir fiziski nolietojusies un ir ļoti 
lieli siltuma zudumi..

• Apsaimniekošanai, t.sk. ielu apgaismojumam 
ir palielinājums par 329.9%, jo ir plānoti 
ugunsdrošības pasākumi un daļēja ielu 
apgaismojuma nomaiņa uz ekonomiskākām 
elektroierīcēm.

• Veselībai līdzekļi netiek plānoti, 
• Atpūtai, kultūrai un reliģijai ir neliels samazi-

nājums par 0.7% un tas saistīts ar atteikšanos 
no televīzijas pakalpojumiem ar 01.04. 

• Izglītībai +2.7%, bet jāņem vērā, ka peda-
gogu atlīdzība plānota tikai uz 8 mēnešiem, 
tāpēc ir grūti salīdzināt. Plānojam realizēt di-
vus lielus projektus, kas ir energoefektivitātes 
palielināšanas projekti Mālpils vidusskolā  un 
Mālpils Profesionālajā vidus skolā.

• Sociālai aizsardzībai -21%, kas saistīts ar 
to, ka 2010.g ir realizēts sociālās mājas 
renovācijas projekts un plānotais palie-
linājums citās programmās nav tik liels. 

Palielinām izdevumus sociālam aprūpes 
centram, kas pamatā ir saistīts ar minimālās 
algas izmaiņām. Atvēlēti arī nedaudz līdzekļi 
mājokļu atbalstam un nelieliem remontiem.

• Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc eko-
no miskās klasifikācijas pret 2010.g. faktu ir:

• Atlīdzība 84.5%, grūti salīdzināms lie lums, jo 
saistīts ar izglītības iestāžu pedagogu speci-
fisko finansēšanas kārtību, kad finansējumu 
piešķir tikai 8 mēnešiem.

• Pakalpojumu, materiālu un energo resursu 
iegādes apmaksai 114.1%, kas pamatā ir 
sais tīts ar finansējuma sakārtošanu Māl-
pils Profesionālai vidusskolai un resursu 
sadārdzinājumu.

• Kredītprocentu apmaksai 61.2%, kas saistīts 
ar kredītportfeļa pārkreditēšanu, 

• Līdzekļi kapitālizdevumiem un investī cijām 
244.8%, jo paredzēti ir vairāki Eiropas fondu 
līdzfinansēti projekti un siltumtrases daļēja 
nomaiņa. 

• Sociālajā jomā 94.7%, kas pamatā ir saistīti 
ar kapitālieguldījumu neplāno šanu sociālajā 
jomā, bet tiek plānoti lielāki izdevumi pabal-
stiem un sociālajai aprūpei. 

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas ir 
saistītas ar saņemto līdzekļu izmaiņām, jo šie 
līdzekļi ir izlietojami pēc mērķa. Dabas resursu 
līdzekļi ir nelieli un tiks izlietoti pamatā dabas 
resursu atjaunošanai. Faktiski izmaiņas Ceļa 
fonda līdzekļiem nav. Paredzēts ceļu un ielu 
uzturēšanai novirzīt tik pat maz cik 2010.g. 
Atlikušie tiks novirzīti līzinga maksājumiem par 
greideri. Tas kopumā ielu un ceļu uzturēšanai 
ir nepietiekami, tāpēc 6000 LVL ir ieplānoti arī 
pamatbudžetā, jo degvielas cena vien gada 
laikā ir palielinājusies vairāk kā 25%.

 Ziedojumi tiks novirzīti atbilstoši norā-
dītajiem mērķiem.

Budžetam pievienoti visi dokumenti, kas 
pre cizē darba samaksu un sociālās garan-
tijas, atbilstoši likumam „Valsts un pašval-
dību institūciju amatpersonu un darbi nieku 
atlī dzības likums” un likuma „Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā”prasībām, t.sk. deputātiem.

Budžeta dokumentu pakete ir noformēta 
atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” prasī bām kā 
saistošie noteikumi, kā arī likuma “Par pašvaldības 
budžetiem”16.un 17.panta prasībām.

26.01.2011. 
Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

Domes priekšsēdētāja ziņojums

Pie saistošajiem noteikumiem Nr. 1  
“Par Mālpils novada domes budžetu 2011. gadam”
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1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību 

kādā Mālpils novada dome (turpmāk – Dome) piemēro atviegloju-
mus nekustamā īpašuma nodoklim, kas aprēķināts saskaņā ar LR 
likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, tiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem par nekustamo īpašumu (tā daļu), kas atrodas 
Mālpils novadā, ja: 

1.1.1 Mālpils novada domē iesniegts motivēts iesniegums par 
atvieglojumu piešķiršanu, kuram pievienoti pamatojoši dokumenti 
(kopijas). 

1.1.2. fiziskās personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir Mālpils 
novadā; 

1.1.3. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā 
īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz Ls 5 (piecus 
latus) pēc atvieglojumu piemērošanas; 

1.1.4. nekustamais īpašums (tā daļa) netiek izmantots saimnie-
ciskā darbībā; 

1.1.5. nodokļu maksātājam nav nodokļu parādu pašvaldībai par 
iepriekšējiem periodiem; 

1.1.6. nav konstatēti pārkāpumi īpašuma apsaimniekošanā (t.sk., 
zemes uzturēšana labā lauksaimniecības un vides stāvoklī). 

1.2. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
(turpmāk – atvieglojumi) piemērošanu vai atteikumu piemērot atvieg-
lojumus, saskaņā ar šiem Noteikumiem pieņem Dome pēc Finanšu 
komitejas atzinuma. 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un 
atvieglojumu apmērs. 

2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70 % apmērā no 
taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 
ir tiesības saņemt šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju 
kategorijām: 

2.1.1. pirmās grupas invalīdiem; 
2.1.2. vientuļiem otrās grupas invalīdiem, kuriem nav Civillikumā 

noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes lejupējo 
un augšējo radinieku. 

2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā no 
taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 
ir tiesības saņemt šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju 
kategorijām: 

2.2.1. otrās grupas invalīdiem;
2.2.2. nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem nav 

Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes 
lejupējo radinieku; 

2.2.3.personām, kam piešķirts maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statuss; 

2.2.4. fiziskām personām, tai skaitā aizbildņiem, vienam no 
audžuvecākiem un vienam no laulātajiem, kuru ģimenēs ir trīs un 
vairāk nepilngadīgi bērni. 

2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25 % apmērā no 
taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 
ir tiesības saņemt šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju 
kategorijām: 

2.3.1. fiziskām personām, tai skaitā aizbildņiem, vienam no 
audžuvecākiem un vienam no laulātajiem, kuru ģimenēs ir trīs un 
vairāk bērni, kas mācās un atrodas minēto personu apgādībā. 

2.4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 
90 % apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa summas par izglītības iestāžu telpām uzņēmumiem, kuru 
saimnieciskā darbība nodrošina izglītības iestāžu audzēkņu komp-
lek so ēdināšanu. 

2.5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 90 % 
apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas par ēkām, dzīvokļiem, zemi zem mežaudzes – 

2.5.1. personām, kuru īpašums (ēka, dzīvoklis, mežaudze) cietis 
stihiskā nelaimē (plūdi, vētra, ugunsgrēks un citi ārkārtas gadījumi.) 

3. Iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.
3.1. Fiziskās personas iesniegumā Domei pamato nodokļa atvieg-

lojuma pieprasīšanu un norāda īpašumu, par kuru tas tiek pieprasīts, 
kā arī apliecina, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā. 

3.1.1. Ja atvieglojumu pieprasītājam pieder vairāki nekustami 
īpašumi, tad atvieglojumus piemēro par vienu nekustamo īpašumu 
pēc pieprasītāja izvēles. 

3.1.2. Ja persona, kura pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu, atbilst vairākām Noteikumu 2.daļā 
minētajām nodokļa maksātāju kategorijām, tad atvieglojumu piemēro 
par vienu no tām pēc atvieglojumu pieprasītāja izvēles. 

3.2. Punktā 3.1. minētajam iesniegumam personas pievieno 
atvieglojumu piemērošanas pamatu apliecinošus dokumentus: 

3.2.1. pensionāra apliecības kopiju; 
3.2.2. invalīda apliecības kopiju; 
3.2.3. pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” izsnieg-

tu izziņu par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu; 
3.2.4. bāriņtiesas lēmumu (kopiju), kas pamato audžuvecāka 

(audžuģimenes) vai aizbildņa statusu; 
3.3. Informāciju par personas deklarēto dzīvesvietu un iesniegumā 

minēto ģimenes sastāvu precizē Domes iedzīvotāju reģistrs. 
Nodokļu atvieglojumi tiek piemēroti par to periodu, kurā nodokļa 

maksātājs atbilst Noteikumu 2.daļā noteiktajai nodokļa maksātāju 
kategorijai. 

3.4. Atzinumu lēmuma pieņemšanai par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu saskaņā ar šiem 
Noteikumiem izskatīšanai finanšu komitejā sagatavo Domes 
speciālisti (finanšu un ekonomikas daļa, saimnieciskās darbības 
sekmēšanas daļa). 

3.5. Domes speciālistiem ir tiesības pieprasīt no atvieglojumu 
pieprasītāja papildus informāciju (dokumentus un/vai ziņas), kas 
nepieciešamas ar atvieglojumu piemērošanu saistītu nosacījumu 
izvērtēšanai. 

3.6. Šie Noteikumi neattiecas uz politiski represētajām personām. 

4. Nobeiguma jautājumi. 
4.1. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-

lojumu piešķiršanu 2011.gadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
publicēšanas pašvaldības izdevumā „Mālpils Vēstis”. 

4.2. Ar šo Noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Mālpils 
novada domes 2010.gada 27.janvāra Saistošie noteikumi Nr.2 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 2010.gadā.” 

Novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2
APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra sēdes lēmumu Nr.1/13 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Mālpils novada domes 2010.gada 24.novembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 13 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” šādus grozījumus:
1. Papildināt atsauci ar:

– „MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.punktu”

2. Svītrot 5.3.punktu.

3. 13.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
– „Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Mālpils novada 

domē.”
4. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.martu.

Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3
APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes2011. gada 26.janvāra sēdes lēmumu Nr.1/16

Grozījumi 2010.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 
„Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa  

noteikšanu Mālpils novadā”
Izdoti saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

14.panta sesto daļu, MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.punktu
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Vidusskolu draudzība
Šā gada 3. janvārī mums, Mālpils vidussko-

las parlamenta locekļiem, bija lieliska iespēja 
piedalīties Starpvidusskolu Sadraudzības 
pasākumā 2011. Šajā pasākumā satikās četru 
skolu parlamenti – Mazsalacas, 
Stalbes, Mālpils un Nītaures. 

Dienas kārtība norisinā jās 
pēc noteiktas programmas. 
Vis  pirms noritēja dalībnieku re-
ģis trēšanās un semināra atklā-
šana. Uzrunas, apsveikumus un 
novēlējumus teica Mārtiņš Šteins, 
Nītaures vidusskolas viceprezi-
dents, Domes priekšsēdētāja 
Eli ta Eglīte un Nītaures vidussko-
las direktors Māris Ķēniņš. 

Vēlāk katrs parlaments pre-
zentēja savu skolu un sko las 
dzīvi, rādot nelielas prezen-
tācijas. Ļoti patīkams pārstei-
gums bija Kristīnes Jonītes, 
svētku organizatores un pro-
jektu vadītājas, ierašanās. Kris-
tīne dalījās savā pieredzē ar 
pasākumu organizēšanu un 

ikvienu no mums mudināja aktīvi darboties 
skolas kultūras dzīvē. 

Jauniešu starpā izveidojās ļoti draudzīga 
atmosfēra, tika kopā spēlētas dažādas spēles, 
devāmies arī brīnišķīgā ekskursijā pa Nītauri. 
Ekskursija visus saliedēja vēl vairāk. Pēc 

ekskursijas sākās nopietnākais darbs. Tikām 
sadalīti pa grupām ar uzdevumu izplānot 
3 pasākumus, kurus varētu realizēt tuvāko 
2–3 mēnešu laikā katrā no sadraudzības 
vidus skolām. Manuprāt, šajā grupu darbā 
mēs vēl vairāk viens otru iepazinām un ciešāk 

sadraudzējāmies. 
Noslēgumā visi sasē dā-

mies aplī un dalījāmies ar šīs 
dienas pozitīvākajiem iespai-
diem. Pēc manām domām, 
šī diena bija gan izglītojoša, 
gan draudzības pilna. Ļoti 
daudz ko guvu no sarunas 
ar Kristīni Jonīti, kā arī iepazi-
nu sirsnīgus, atraktīvus un 
ļoti gudrus jauniešus. Biju 
patīkami pārsteigta par jau-
niešu draudzīgo attieksmi, 
atraktivitāti un vēlmi sadarbo-
ties. Ceru, ka šī sadraudzība 
attīs tīsies un nepārtrūks. 

Ar prieku gaidīsim Maz-
salacas, Stalbes un Nītaures 
skolu parlamentu locekļus pie 
mums Mālpils vidusskolā! 

Klinta Raupa, 
12.klases skolniece

Atskanot valša melodijai, atkal kāds no-
lien kaktiņā un ar skaudību nolūkojas, kā uz 
deju grīdas virpuļo prieka pārņemti pāri. Tā 
notiek, bet ne Mālpilī, jo jau otro gadu Mālpils 
vidusskolas 1. un 9.–12.klašu skolēniem ir 
iespēja apgūt sporta deju soļus pie 
skolotājas Ivetas Zīles. Savukārt 
profesionāli sporta dejas tiek ap-
gūtas skolotājas vadītajā sporta deju 
klubā „Zīle”. 

Visaktīvākie dejotāji skolā ir 
devī tie. Pusgada laikā apgūtās deju 
prasmes viņi 13.februārī demons-
trēja Rīgā sporta deju skatē „Dzintar-
jūra 2011”. Sacensību rītā meitenes 
posās skaistos balles tērpos un 
eleganti tērptie puiši veda savas 
deju partneres uz deju laukumu, kur 
katrs pāris dejoja četras dejas. Visi 
dalīb nieki ieguva godalgotas vietas. 

1.vietu ieguva 6 deju pāri: Toms 

Bičkovskis un Katrīna Mārtinsone, Kristians 
Bitnieks un Monta Struša, Pauls Petrovics un Ju-
liana Cibuļonoka, Dmitrijs Lucevičš un Evelīna 
Kalniņa, Martiņš Apsītis un Anna Dombrovska, 
Kalvis Mihelsons un Biruta Marta Zālamane.

8 deju pāri ieguva 2.vietu: Sandis Barvids 
un Aija Sebre, Niklāvs Putriņš un Ilanda 

Brežinska, Artūrs Aivars un Krista Kukurāne, 
Maksis Parfenčiks un Biruta Marta Zālamane, 
Armands Gulbis un Signe Ozoliņa, Edgars 
Elvis Lielmežs un Katrīna Mārtinsone, Valdis 
Purplišs un Sintija Logina, Regijs Lūkins un 
Justīne Matuzēviča.

9.b klases audzināta Ilze Rauska lepo jas, 
ka šie skolēni nekad nestutēs deju zāles 
sienas un jebkurā pasākumā spēs uzdejot 
gan valsi, gan kādu ātrāku deju. Savukārt 
9.a klases skolotāja Ilze Apsīte ir sajūsmā, 
kā mainās skolēni, uzvelkot svētku tērpu. 
Puiši kļūst galantāki un staltāki, bet mei-
tenes kleitās izskatās apburoši. 

Devīto klašu skolēni paldies saka 
brīniš ķīgajai skolotājai Ivetai Zīlei, kā arī 
Mālpils vidusskolas profesionālajiem 
dejo tājiem, daudzu deju sacensību 
dalībniekiem – Diānai Judzei, Mārtiņam 
Tarandam un Ivitai Ozoliņai, kuri sacensību 
dienā mūsējos uzmundrināja un palīdzēja 
organizatoriskos jautājumos. Paldies arī 
vecākiem, kuri mūs atbalstīja. 

Mālpils vidusskolas direktore Solvita

Dzintarjūra 2011

Katram latvietim 1991.gada 13.–21.janvāris asociējas ar tūkstošiem 
neapbruņotu cilvēku, kas apņēmušies aizsargāt Latviju no Maska-
vas centrālās varas uzbrukuma, lai tur vai kas! Skolēnam, kurš šajā 
zemē dzīvo ne vairāk kā 18 gadus, atmiņu krātuvē neglabājas visas 
šīs saspīlētās emocijas: uztraukumi, bailes, šī drošsirdība. Ieskatu 
un sapratni par šiem notikumiem mums sniedza 20.janvāra LTV 
dokumentālā filma „Dūmu deja debesīs”. Daļa skolēnu skatījās 
filmu improvizētajā kino zālē, 1.stāva foajē pie televizora, vidusskolēni 
filmu vēroja sporta kompleksā, lai uzzinātu par to, kā izskatījās ielas, 
cilvēki, kāda bija atmosfēra, kad kuru katru 
brīdi draudēja uzbrukums no pretiniekiem 
1991.gada janvāra dienās – barikāžu laikā.

Pēc filmas noskatīšanās, mēs devāmies uz 
skolas zāli, lai uzklausītu Aleksandra Lielmeža, 
Gunāra Dekšņa, Leontīnas Amerikas un Pētera 
Isajeva atmiņu stāstus par šo laiku un viņu 
izjutām.

Lai precīzi zinātu cēloņus, vietu, laiku, 
sekas barikādēm, sociālo zinību un vēstu res 
stundās visu klašu kolektīvi gāja uz skolo tāju 
istabu, kur bija apskatāma Mālpils kultū-
ras centra izstāde – „Barikādes 1991.gada 
13.–25.janvāris”. 

Tagad ne tikai zinām, kas tad īsti ir Barikāžu 
laiks, bet esam iepazīstināti arī ar aculiecinieku 
liecībām, un tas nāk tikai par labu latviskajam 
garam.

Anna Dombrovska, 
Mālpils vidusskolas skolēnu parlamenta 
sabiedrisko attiecību ministrijas vadītāja

SKOLU ZIŅAS

Barikāžu aizstāvjus atceras arī 
Mālpils vidusskolā
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Oktobrī laikraksta izdevumā informējām par vidusskolas 
1.–6.klašu skolēnu un skolotāju piedalīšanos Comenius program-
mas projektā „Daba klasē, klase dabā”, par pirmo projekta sanāksmi 
Portugālē un par gaidāmo otro sanāksmi pie mums, Latvijā.

 23.–27.janvārī skolas skolēni un skolotāji uzņēma viesus no 
Portugāles, Spānijas, Turcijas, Bulgārijas, Slovākijas, Itālijas pie 
mums, Mālpilī.

Viesi tika iepazīstināti ar mūsu skolu, iesaistīti draudzības 
spēlēs sporta kompleksā un sniega priekos Pundurkalnā. 
Pieaugušie plānoja turpmākos uzdevumus, prezentēja jau 
paveikto, iepazinās un salīdzināja izglītības pamatnostādnes 
mūsu izglītības sistēmā un skolas ikdienā. Kamēr pieaugušie 
plānoja un analizēja, skolēni piedalījās mācību stundās, strādāja 
mākslas darbnīcās, zīmējot un veidojot māla figūras un papīra 
darbus. Viesiem tika prezentēti izziņas materiāli par mūsu valsti, 
skolu, nacionālo kultūru, skolas vēsturi. 6.–7.klašu deju kolektīvs 
„Madara juniors” mācīja ciemiņiem mūsu tautas dejas un rotaļas, 
skolas sākumskolas dziedātāju ansamblis „Pūčuki”, sporta deju 
klubs „Zīle” un deju kolektīvs „Madara” sniedza koncertu skolas 
prezentācijas laikā.

Nav viegli uzņemt tik dažāda vecuma 27 ciemiņus no tik 
dažādām valstīm, plānots un organizēts tika laicīgi un detalizēti. 
Lielākie palīgi bija 11.klases skolēni, kuri bija kopā ar viesu 
skolēniem dienas gaitā un arī rūpējās par viņiem dienesta viesnīcā. 
Paldies Liānai Čeketai, Simonai Gulbei, Diānai Indrānei, Anetei 
Krieviņai, Jānim Vilciņam, kas ne tikai ātri radīja draudzīgas 
ģimenes izjūtu ārzemju skolēniem, bet arī nodrošināja visu plānoto 
pasākumu savlaicīgu sākumu, neskatoties uz mūsu dienvidvalstu 
ciemiņu visai atšķirīgo laika izjūtu. 

4.a klases skolēni kopā ar savu skolotāju Guntu Bahmani 
sacentās ar ciemiņiem draudzīgajās sporta spēlēs, un arī šeit 
palīdzēja vienpadsmitie: Valters Brežinskis, Kristaps Butkevičs, 
Nauris Krīgers, Mārcis Kaņepējs, kuram īpašs paldies par ugun-
skura sarūpēšanu vēsajā dienā, kad 4.b klase kopā ar skolotāju 
Ilzi Bērziņu un ciemiņiem devās uz Pundurkalnu, lai dotu 
viņiem iespēju pirmo reizi mūžā izbaudīt sniega priekus. Pald-
ies Evai Ieviņai, Sintijai Pundiņai un Sandijai Pundiņai par viesu 
iepazīstināšanu ar skolu.

Lai mūsu viesi nenosaltu, labāk sajustu mūsu nacionālo 
mentalitāti, kultūru un viesmīlību, 1.–6.klašu skolēnu vecāki tika 
aicināti adīt cimdus, par kuriem mums bija iespēja priecāties skolas 
izstādē un pēc tam uzdāvināt mūsu ciemiņiem.

PROJEKTI

„Sniegotā pļavā” –  
Mālpils vidus skolas Comenius 

projekta sanāksme

Latviešu cimdi draugu roku siltumam. Paldies visiem adītājiem!

Latviešu valodas stunda viesu skolēniem

Top darbi par dabas tēmām

Šim draudzīgajam aicinājumam atsaucās 
daudzu skolēnu vecāki, vecvecāki, draugi un 
radinieki : 1.b – Linards Tobota, Madara Kalniņa, 
1.a – Megija Bičkovska, Sindija Bubete, 2.a – 
Madara Kate Kantiševa, Alens Ozoliņš, Daniels 
Kozirjackis, Artis Zvīgzne, 3.a – Justīne Ozoliņa, 
Matīss Graudiņš, Mikus Graudiņš, Madara Ligere, 
Alise Pētersone, 4.b – Elvis Bērziņš, Adriana 
Fjodorova, 4.a – Laura Zīle, Raivo Silnieks, Arta 
Višķere, Elīna Rauska, 5.klase – Artems Kozir-
jackis, 6.a – Krišjānis Bērziņš, 6.b – Eva Ivanova, 
Dāvids Avetisjans, Roberts Straumanis, Viktors 
Zubarevičs. Liels paldies par atsaucību viņiem un 
visiem skolotājiem, skolas vadībai, darbiniekiem, 
skolēniem, vecākiem, kas ļāva tālo, silto zemju 
viesiem (Portugālē un Spānijā šajās dienās bija 
+15, Turcijā +23) justies silti arī mūsu sniegotajā 
ziemā. 

Ilze Bērziņa, Līvija Mukāne
Viesi, 11. klases asistenti  

un mūsu dejotāji kultūras vakarā
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Mēs pavadījām Latvijā dažas fantastiskas dienas. Visi cilvēki, kas 
darbojās projektā, bija ļoti jauki, īpaši mūsu asistenti – skolēni. Pirmajā 
dienā mēs bijām skolā, piedalījāmies stundās, prezentējām mūsu skolu 
un pašu veidoto kalendāru. Vakarā mēs spēlējām boulingu, nākamajā 
dienā bijām “Mazajā kalnā”, kur mums ļoti patika. Pārējo valstu cilvēki 
bija ļoti jauki un draudzīgi, mēs dzīvojām kopmītnē, kur mums visiem 
kopā bija ļoti jautri.

Pēdējā dienā mēs apskatījām Vecrīgu. Tā ir lieliska pilsēta, ļoti atšķirīga 
no Romas! Pēcpusdienā mēs cepām rupjmaizi, kas ir pavisam citādāka 
nekā itāļu maize. Diemžēl pēdējā naktī Rīgā mēs jutāmies slikti gripas dēļ.

  Gian Marco Virgini, Luca Frezza (Itālija) 

Vēl tagad, vairākas dienas pēc atgrie šanās no “sniega ugunskura”, 
kā mēs tagad saucam Latviju, mēs esam jauno iespaidu varā. Sniegs, 
klusums un smaidīgie cilvēki ļāva mums justies kā mājās. Par spīti auk--
stumam, latviešu cilvēki bija ļoti sirsnīgi. Paldies jums par visu.

  (Bulgārijas delegācija)

Tas mums bija unikāls un fantastisks piedzīvojums, jo mēs nekad 
dzīvē nebijām redzējuši tik daudz sniega. Pastaiga pa sniegotajām 
ielām bija pasakaina. Mūsu uzturēšanās Mālpilī un Rīgā bija jauna un 
vērtīga pieredze. Mēs pateicamies visiem skolēniem un skolotājiem par 
viesmīlību un visu šeit piedzīvoto. (Portugāles delegācija) 

Liels paldies par jūsu viesmīlību! Mēs ar prieku izbaudījām šīs 
sniegotās dienas. Ceram, ka nākotnē mums būs iespēja vēlreiz satikties 
ar šeit iepazītajiem jaukajiem cilvēkiem. (Slovākijas delegācija)

Piedalīšanās projektā bija ļoti jauka pieredze. Es ļoti priecājos satikt 
cilvēkus no citām valstīm. Latvijas cilvēki ir dāsni un sirsnīgi, īpaši skolēni, 
kas bija kopā ar mums. Mums notika dažādas sporta aktivitātes un 
spēles dabā. Mēs slēpojām, pikojāmies... Mēs arī apskatījām dažādus 
pieminekļus Rīgā, piemēram, Brīvības pieminekli. Es esmu ieguvis 
jaunus draugus no Latvijas, Itālijas, Slovākijas un Turcijas, un mēs 
turpinām sarakstīties. Tas ir mans vislielākais ieguvums no šī projekta. 
Mums pietrūkst tevis, Latvija!  (Alberto Contreras, Spānija) 

Ierodoties Rīgā, mēs visvairāk bijām pārsteigti, cik daudz sniega ir 
uz mašīnām, parkos, – visur. Vienu dienu pavadījuši fantastiskajā pilsētā 
Rīgā, 23.janvārī braucām uz Mālpili. Te mēs satikām jaukus cilvēkus no 
citām valstīm, kopā ar kuriem dzīvojām kopmītnē. Mēs piedalījāmies 
dažādos pasākumos, slēpojām, spēlējām dažādas spēles, cepām maizi 
un, protams, uzlabojām savu angļu valodu. Tā bija īsa, bet neaizmirstama 
pieredze, neticams laiks. Mēs iemīlējāmies Latvijā.

  (Ana Mª Pulido and María Morillo, Spānija).

Latvija ir brīnišķīga valsts, mums patika cilvēki, vēsturiskās vietas, 
dabas skaistums, sniegs… (Onurcan, Turcija) Šeit bija ļoti auksti, bet 
mums nesala. Viss apkārt mums, sevišķi cilvēki, bija ļoti silti.

  (Sevimay, Turcija)

Viss bija tik brīnišķīgi, ka mēs vēlamies atkal atbraukt uz Latviju! Mums 
patika Mālpils, Rīga un Latvijas cilvēki. Kultūras vakars, latvie šu tautas 
dejas un, protams, sniegs, atstāja uz mums vislielāko iespaidu. Kopš 
atgriešanās mājās mēs visiem stāstām par Latviju. Jūs esat tik sirsnīgi 
un viesmīlīgi. Mēs jums pateicamies par visu! (Sena, Resul, Turcija)

“Šeit bija ļoti auksti, bet mums nesala” 
Mālpils vidusskolas Comenius projekta viesu atsauksmes

PROJEKTI

Mālpils Profesionālās vidusskolas 
direktore Frančeska Ģēvele 2010.gada 
29.de cembrī parakstīja līgumu par pro-
jekta “Kompleksi risinājumi gāzu emisiju 
samazināšanai Mālpils Profesionālās 
vidusskolas ēkās” īstenošanu.

P ro jek ta  kop ē jās  i zmaksas  i r 
Ls 357753.27, 85% jeb Ls 304090.28 
ir KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta l īdzekļi)  un 15% jeb 
Ls 53662.99 ir finansējuma saņēmēja 
līdzfinansējums.

Eiropas Savienības dalībvalstīm nepie-
ciešams paaugstināt enerģijas ekonomijas 
pasākumus un atbilstoši Kioto protoko-
la starptautiskās sabiedrības nolīguma 
prasībām, kuru mērķis ir ierobežot atmosfē-
ras piesārņošanu ar siltumnīcas efektu 
izraisošām gāzēm, lai tādejādi mazinātu 

globālo sasilšanu, kas var izraisīt bīstamu 
Pasaules okeānu līmeņu celšanos un 
kardi nāli mainīt visas zemeslodes klima-
tisko sistēmu, jāveicina energoefektivitātes 
pasākumu ieviešana izglītības iestāžu funk-
ciju nodrošināšanai nepieciešamajās ēkās.

Projekta ietvaros Mālpils Profesionālā 
vidusskola izglītības iestāžu ēkās t.i. Dienes-
ta viesnīcā, Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils 
novadā un Mācību korpusā ar sporta zāli, 
Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā plā nots 
veikt visus energoefektivitātes paaugs-
tināšanas pasākumus, kas norādīti energo-
auditu pārskatos. Projekta ietvaros plānots 
abās Izglītības iestāžu ēkās veikt – ēkas 
norobežojošo konstrukciju siltināšanu, fasā-
des siltināšanu, cokola un jumta pārseguma 
siltināšanu un ēkā nomainīt vecos koka 
logus pret jauniem.

Augstākminēto pasākumu rezultātā 
izglītības iestāžu ēkās, kas atrodas:

* Pils ielā 7, Mālpils CO2 izmešu apjoms 
samazināsies līdz 0.57 kgCO2/ Ls;

* Pils ielā 14, Mālpils CO2 izmešu ap-
joms samazināsies līdz 0.64 kgCO2/Ls.

Savukārt ēku ekspluatācijai nepiecieša-
mās siltumenerģijas apjoms apkurei tiks 
samazināts līdz: 

* Pils ielā 7, Mālpilī līdz 79.50kWh/m2;
* Pils ielā 14, Mālpilī līdz 76.20 kWh/m2.
Līdz ar to šāda veida energoefektivitātes 

paaugs tināšanas pasākumi ir nepieciešami 
un liet derīgi. Veicot renovācijas darbus būs 
iegūts ne tikai siltumenerģijas ietaupījums, 
kas samazinās slodzi uz vidi, bet arī tiks 
pa augs tināta ēku uzturēšanas efektivitāte 
un drošība.

Frančeska Ģēvele, 
projekta darba grupas vadītāja

Plašs projekts Mālpils Profesionālajā vidusskolā

Sniega prieki arī viesu skolotājiem

Viesu skolēni un mūsu vienpadsmitie
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LAIKU LOKOS

Mālpils novada dome 2010.gada nogalē 
iesniedza projekta pieteikumu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Janvāra beigās Lauku atbalsta dienesta 
Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārval-
de ir apstiprinājusi Mālpils tirgus laukuma 
labiekārtošanas projektu, kas paredz bruģ-

akmens seguma izbūvi, jaunu tirdzniecības 
nojumju un galdu izveidošanu. Martā jau 
paredzēta iepirkuma procedūra, vasarā taps 
nojumes un galdi, iestājoties paiemērotiem 
laika apstākļiem sāksies bruģēšanas darbi, 
kam sekos arī nojumju un galdu uzstādīšana 
un teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana. 
Kopējās projekta izmaksas ir 13999,00 LVL, 
no kurām 10499,25 LVL ir Eiropas nauda. 
Projektu plānots realizēt līdz šī gada oktob-
rim. Realizējot projektu, ieguvēji būs ne tikai 

tirgotāji un pircēji, bet arī visa Mālpils sabied-
rība kopumā, jo tiks uzlabota pakalpojuma 
kvalitāte, Mālpils vizuālā tēla pozitīva estētiskā 
attīstība. Uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu 
infrastruktūru, uzlabosies iedzīvotāju ērtības, 
tiks rosināta tirgotāju aktivitāte, paplašināsies 
preču piedāvājums, kas dos iedzīvotājiem 
iespēju ekonomēt līdzekļus netērējot tos 
braucieniem uz citām pilsētām.

Daiga Frīdberga

Mālpils tirgus jaunā kvalitātē – jau šovasar!

Jaunā lūgšanu nama 
interjers

Kamēr pareizticīgo draudze sanāca 
uz dievkalpojumu Sliseru pusmuižas 
ēkā, baznīcas interjers, izņemot Liturģijas 
vadīšanai nepieciešamos piederumus, bija 
vecs un lēts. Tikai 1854. gadā draudze 
saņēma vienstāva ikonostatu ar četrām 
svētbildēm, kas padarīja telpas krāšņākas. 
Arī zvanu sākotnēji nebija. 1852. gadā 
draudze par saviem līdzekļiem iegādājās 
divus nelielus zvanus, pēc gada – vēl divus.

Krievkalnā baznīcas interjers bija jau 
krāšņāks un nedaudz bagātāks. Drīz pēc 
lūgšanu nama atklāšanas draudze saņēma 
pirmos dāvinājumus no Maskavas – glītus 
dievkalpošanas tērpus, jaunu Pestītāja 
altārgleznu, vara krustu, galdautus, vairākus 
apsudrabotus svečturus. Arī vēlākos gados 
draudze saņēma vairākus dāvinājumus, 
piemēram, 1881. gadā Krievijas cars 
Aleksandrs II dāvināja draudzei 10 pudus 
smagu zvanu. Tas bija vislielākais no 
pārējiem draudzei piederošajiem zvaniem, 
kuri atradās atsevišķi būvētajā zvanu tornī 
pie lūgšanu nama ceļa pusē. Diemžēl, 
Pirmajā pasaules karā šo torni nopostīja, 
bet zvanus evakuēja uz Krieviju. Pēc kara 
draudze mēģināja atgūt tos atpakaļ, diemžēl, 
bez rezultātiem.

Lūgšanu namā priesteris apdzīvoja 
trīs istabas apakšstāvā, virtuvi un vienu 
istabu augšstāvā. Vecākajam ķesterim 
jeb psalmotājam piešķīra divas istabas, 
jaunākajam – vienu.

Draudzes skola, palīgskolas 
un skolotāji

1862. gadā oficiāli atvērtā draudzes skola 
vispirms atradās Sliseru pusmuižā. Mācības 
notika tajā pašā vienā istabā, kur dzīvoja 
ķesteris un arī paši skolēni. Krievkalnos 
skolai bija atvēlētas divas atsevišķas telpas 
augšstāvā: viena bija kā mācību klase, bet 
otra – zēnu guļamistaba un ēdamistaba 
vienlaikus. Tomēr tās bija neērtas. Mācību 
klasē bija tikai viens neliels logs, līdz ar to 
nebija nodrošināts pienācīgs apgaismojums. 
Zēnu guļamistaba bija caurstaigājama un 
pieejama telpa visiem, kuri nāca savās 
darīšanās pie priestera. Savukārt, meitenēm 
vispār nebija savas atsevišķas telpas, kur 
atpūsties vai paēst. Viņas parasti uzturējās 

priestera virtuvē. Tāda situācija Krievkalnos 
bija līdz 1891. gadam, kad beidzot ar bīskapa 
gādību paplašināja lūgšanu nama ēku ar 
jaunu piebūvi, kurā bija divas klases un divas 
guļamistabas.

Par skolotājiem draudzes skolā darbojās 
tie paši ķesteri, kuri palīdzēja priesterim 
dievkalpojumu laikā. Pirmie ķesteri paši bija 
mazizglītoti, jo bija mācījušies tikai savas 
dzīvesvietas draudzes skolā. Bet pēc 1876. 
gada par skolotājiem darbojās tie ķesteri 
– psalmotāji, kuri bija beiguši seminārus 
Rīgā vai Krievijā. Skolā parasti mācīja 
sekojošus priekšmetus: Dieva likumus, Svēto 
vēsturi, mācību par Pareizticīgo baznīcas 
dievkalpojumu, krievu valodu, aritmētiku, 
Tēvzemes ģeogrāfiju, vingrošanu, latviešu 
valodu, glītrakstīšanu krievu un latviešu 
valodā, diktēšanu un arī lasīšanu abās 
valodās, dziedāšanu.

Paralēli draudzes skolai darbojās arī 
četras palīgskolas, ko atvēra, sākot ar 1865. 
gadu, pie zemniekiem viņu mājās. Tās bija 
nepieciešamas tiem bērniem, kuri nevarēja 
apmeklēt draudzes skolu lielā attāluma 
dēļ. Pirmā palīgskola izveidojās Mālpils 
muižas Apenieku mājās, kur tā darbojās no 
1865. gada līdz 1871. gadam ieskaitot. Otra 
palīgskola atradās Vites muižas Kārklos (no 
1870. gada līdz 1880. gadam). Šeit tuvākās 
apkaimes bērnus apmācīja zemnieks 
Juris Sirmbārdis, pēc tam – viņa dēls 
Mārtiņš Sirmbārdis. Trešo palīgskolu atvēra 
Sidgundas muižas Klabos, kur tā darbojās no 
1868. gada līdz 1872. gadam, kad to pārcēla 
uz netālu esošo Pupaiņu māju. Sidgundas 
muižas bērnus apmācīja vietējais zemnieks 
Ivans Zvaigzne. Palīgskolu Sidgundā slēdza 
1880. gadā. Turpmāk draudze vairs nevarēja 
atļauties uzturēt palīgskolas finansējuma 
trūkuma un arī mazā skolēnu skaita dēļ.

Draudzes kapsēta
Pirmā Mālpils pareizticīgo draudzes 

kapsēta no 1847. gada līdz 1857. gadam 
atradās jaunajā luterāņu kapsētā, kas ietilpa 
Mālpils pagasta Punduru māju robežās. Vecā 
kapsēta, ko šodien zinām kā tagadējo Mālpils 
kapsētu, tobrīd bija uz laiku slēgta.

Otra kapsēta atradās tajā pašā jaunajā 
luterāņu kapsētā, bet otrajā pusē, tuvāk 
nelielai upītei, kas ietecēja pāri ceļam 
esošajā Mergupē. Lai nodalītu luterāņu 
kapsētas un pareizticīgo kapsētas robežas, 
tām apkārt raka grāvjus, kas vēl esot 

saglabājušies līdz mūsdienām. Arī šo nelielo 
zemesgabalu, tāpat kā iepriekšējo, atvēlēja 
Mālpils muiža. Priesteris I. Ļebedevs ar to 
nevarēja samierināties, uzskatot, ka luterāņi 
pareizticīgiem atvēlējuši samērā sliktu 
vietu, jo šeit pavasara palu laikā mirušo 
zārki vienmēr atrodoties ūdenī. To, ka šis 
zemesgabals nebija piemērots mirušo 
glabāšanai, 1858. gadā atzina arī muižas 
pārvalde, jo tas bija izmantojams tikai kā 
ganības. Tomēr nebija citas labākas vietas. 

Draudzei pārceļoties uz jaunajām telpām 
Krievkalnos, beidzot atrisināja jautājumu par 
pastāvīgu kapsētu, ko Ļebedevs raksturoja 
kā visādā ziņā labu kapsētu. Tā atrodas 
netālu no Krievkalniem – Torņkalnā, kur tā 
pastāv vēl šodien. Atvēlētā zeme, ko Mālpils 
muiža piešķīra pareizticīgo draudzei 1864. 
gadā, bija 0, 58 hektārus liela. 1938. gadā 
piešķīra vēl papildus 0, 68 hektārus turpat, 
jo vecā kapsēta bija jau pārpildīta. 

Nobeigums
1965. gadā 5. martā Mālpils pareizticīgo 

draudze bija spiesta pārtraukt savu darbību 
„pēc esošiem likumiem un arī pēc Rīgas 
un Latvijas bīskapa Nikona rīkojuma”. 

Iespējams, ka draudze bija pārāk maza, 
lai varētu pastāvēt, savukārt, nodokļi – 
nesamērīgi lieli. Mūsdienās vairākas Mālpilī 
dzīvojošās pareizticīgo ģimenes piedalās 
Nītaures Kristus Piedzimšanas pareizticīgo 
draudzes dievkalpojumos. 

Vecais lūgšanu nams jeb Krievkalnu 

māja, kas ir vairāk kā 140 gadus veca, līdz 
mūsdienām ir vēl saglabājusies – tajā šobrīd 
ir iekārtoti septiņi dzīvokļi. Pati ēka, kas šobrīd 
atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, joprojām 
pieder Latvijas Pareizticīgo Baznīcai.

Sirsnīgi pateicos Valsts kultūrkapitāla 
fondam par finansiālo atbalstu pētījuma 
veikšanai un Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes asociētajam profesoram, 
Dr. hist. Aleksandram Gavriļinam par unikālo, 
Mālpils novada vēsturei nozīmīgo dokumentu. 
Ar paša manuskripta pirmpublicējumu 
oriģinālajā veckrievu valodā interesenti 
varēs iepazīties zinātnisko rakstu krājumā 
„Православие в Латвии: исторические 
очерки: сборник статей” (tuvāko mēnešu 
laikā tas būs pieejams Mālpils un Sidgundas 
bibliotēkās). 

Ieva Pauloviča

Mālpils Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudze  
19. gadsimtā

Turpinājums. Sākumu skatīt iepriekšējā numurā.
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1. Un, ja dzīvē mēs vēl neesam kinozvaigznes, tad kāpēc to nepamēģināt tieši 
šovakar? Uz mirkli sev tikai jāiestāsta – TU TO VARI un vēl labāk, kā tur kāds 
Breds Pits vai Šārona Stouna. Nu jūs taču man piekrītat? Sandra un Edīte

2. Šajā vakarā bija kāds īpašs pārsteigums – nominācija MĀLACS par īpašu 
ieguldījumu katram pašdarbības kolektīvam dažādās nominācijās

3. Amatierteātris saņēma nomināciju – Viena kārtīga latvieša trīs 
pamatvērtības – dzimtā zeme, mīļotā meitene un kauss miestiņa

4. Nominācija – Ģimeniskākā melnā komēdija

5. Nominācija – Komēdijā lieliski iekļautie kuriozie reklāmas iespraudumi

6. Nominācija – Skaistākā animācijas filma

7. „REZĒDAS” saņēma titulu – Gadsimta labākā komēdija vecās un jaunās 
skaņās

8. Nominācija – Vissmalkākais un populārākais angļu seriāls
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29. janvārī Mālpils kultūras centrā, kā 
jau kuru gadu pēc kārtas, visi pašdarbnieki, 
kolektīvu vadītāji un tuvu stāvošie tikās vienā 
no gaidītākajiem un populārajiem pasāku-
miem – pašdarbnieku ballītē. 

Edīte – Dzīve rit kā kino, līdz lente 
nebeidzas. Subtitri visapkārt, tulkojums 
mūžīgi viens.

Sandra – Scenārijs pazaudēts, starp 
lapu kaudzēm ievīstīts. Lomas bezgalīgi 
daudz, bet šeit aktierus neizvēlamies.

Edīte – Prožektori dziest un aust, kadrus 
nekad neizgriežam. Kustība rit un stājas, 
melnā lente neapstājas.

Sandra – Lai kurp ietu, atrodos pro-
žektoru gaismā. Filmēšanas laukums apkārt 
plašs,

Dzīve rit kā kino,
Rit un rit un rit..

Līdz lente nebeidzas.... 

„Ak, cik bieži mēs, protams, ja mums 
filma patīk, iejūtamies tik ļoti filmu 
varoņu ādā, ka raudam, smejamies kopā 
ar viņiem, esam gatavi uz daudz ko – 
upurējam laiku, neguļam, jo mums rādās 
sapņos viss pardzīvotais. 
· Amatierteātrim (3. att.) vismīļākā ir ki-

nofilma „Velna kalpi”, kurai šogad aprit 

četrdesmit gadi. „Tāpēc šajā vakarā 
visi tiekat aicināti pulcēties kinopilsētā 
«Malevilla», lai parādītu savu latvieša 
vella garu – ar dejām, dziesmām, tirgus 
kņadu, miestiņu, smukām meitām un 
kārtīgu paēšanu! Amatierteātris uzburs 
jaunas laikmetīgas ainiņas un liks mums 
visiem iejusties filmas noskaņās.”

· Deju kopa Māra (4. att.) – „Adamsu 
ģimene” „1964. gadā iznāca seriāls „AD-
AMSU ĢIMENE”, bet 1991.gadā filma ar 
tādu pat nosaukumu un 1993.gadā uz 
ekrāniem iznāca „ADAMSU ĢIMENES 
DĀRGUMI”. Mortīcijas smalko humoru 
nevar sajaukt ne ar viena cita jokiem, bet 
mīlestība pret vīru, mammu un bērniem 
ir apbrīnas vērta.”

· Jauktais koris (5. att.) bija izvēlējies 
pirms 38. gadiem uzņemtā režisora Ērika 
Lāča ekscentrisko komēdiju „DĀVANA 
VIENTUĻAI SIEVIETEI”, kas stāsta par 
vieglo automašīnu zagļiem un milicijas 
medībām, lai šos veiklos zeļļus notvertu.

· Keramikas studija “MĀL-PILS” un 
TLMS „URGA” (6. att.) bija lieliski ieju-
tušies Sergeja Kozlova animācijas filmas 
„Ezītis miglā” tēlos. 

· „Izvēloties no 100 labākajām komēdijām, 
ko piedāvāja Amerikas Filmu institūts, 
1800 speciālistu žūrija pirmo vietu pie-
šķīrusi režisora Billija Vaildera 1959.gadā 

uzņemtajai klasiskajai pārģērbšanās 
komēdijai ar Toniju Kērtisu, Džeku 
Lemonu un Merilīnu Monro galvenajās 
lomās – „DŽEZĀ TIKAI MEITENES” – 
„REZĒDAS” (7. att.).

· Mākslas studija (8. att.) ar seriālu 
„Smalkais stils” „Pirmoreiz TV ekrānos 
parādījās 1990. gada 29. oktobrī, BBC 
kanālā, Apvienotajā Karalistē. Tam tiek 
nofilmētas veselas 5 sezonas (līdz pat 
1995. gadam). Seriāls kļuva ārkārtīgi po-
pulārs ar savu interesanto un smieklīgo 
sižetu par “smalko uzvedību” arī citās 
valstīs, tostarp arī Mālpilī.” 

· Deju kopa Sidgunda (9. att.) lieliski 
atainoja latviešu filmas „Limuzīns jāņu 
nakts krāsā” labākos kadrus, iekļaujot 
savas mīļākās reklāmas.

· Līnijdejotājas (10. att.) ar deju „Genove-
va” no latviešu kinofilmas “Īsa pamācība 
mīlēšanā”.

· Ansamblis „Sekstets” (11. att.) – 
„Dzies ma par kaķiem”.

· Deju kopa „Kniediņš” (12. att.) – „ja nu 
mūs neiekļauj filmu balvas nominantu sa-
rakstā – mēs darām to paši… Un viņiem ir 
ne tikai viena balva, bet veselas piecas”. 
Filmu studija „KNIEDIŅŠ” piedāvā...

Sandra Rogule 
Foto – Ivars Brencis

Dzīve kā kino

9. Nominācija – Visu laiku labākā latviešu filma, kurai šogad aprit apaļi 
30 gadi

10. „Laimīgā Līnija” ieguva titulu – Pamācība mīlēt vienas līnijdejas garumā 
un ne tikai

11. Nominācija – Kaķa gada skanīgais slavinājums

12. Nominācija – Īpaša piesardzība un nodrošinājums, tā teikt, vienmēr 
paredzam it visu
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Sacensību 1. posms noticis!

Jau otro gadu pēc kārtas biedrība “Mālpils zivīm” rīko Mālpils 
novada atklāto zemledus makšķerēšanas čempionātu. Ņemot 
vērā siltos laika apstākļus februāra sākumā un to, ka uz Sudas ūdens 
krātuves ledus kļuvis bīstams, tika nolemts sacensības  5. februārī 
pārcelt uz citu ūdenskrātuvi. Rīkot sacensības savā ūdenskrātuvē 
labprāt piedāvāja Sergejs Fiļipovs. Biedrība “Mālpils zivīm” izsaka 
lielu pateicību Sergejam.

Sacensības atbalstīja arī vairāki sponsori – portāls armakskeri.lv, 
zivju barības ražotājs Onimus.

Pēc četru stundu spraigas sacensību dalībnieku cīņas tika no-
teikti labākie 1.posma zemledus makšķerēšanas lietpratēji. Kā jau 
parasti, dalībnieki tika sadalīti divās grupās – 1.grupa pieaugušie 
sacensību dalībnieki, 2.grupa jauniešu sacensību dalībnieki.

Normunds Naglis

23.janvārī, Mālpils sporta kompleksā, norisinājās Mālpils novada 
dubultspēļu čempionāta novusā, kurā piedalījās 12 pāri. Visi pāri tika 
sadalīti 2 grupās un 4 labākie pāri no katras grupas iekļuva ceturtdaļfi-
nālā. Ceturtdaļfināla uzvarētāji tikās pusfinālā. 1.pusfinālā A.Suķis pārī ar 
T.Zagorski pieveica Pēteri un Oskaru Janbergus, bet 2.pusfinālā Guntis 
Krivenoks pārī ar Arni Janbergu uzvarēja Artūru un Jāni Žukovus. Cīņā 
par 3.vietu A. un J.Žukovi pieveica P. un O.Janbergus, bet finālā A.Suķis 
kopā ar T.Zagorski pārspēja G.Krivenoku un A.Janbergu.

5.februārī, Inčukalnā, notika Pierīgas novadu sporta spēles kāršu 
spēlē „Zolīte”, kurās piedalījās arī Mālpils novada zolmaņi. 8 komandu 
konkurencē mūsējie jau otro gadu pēc kārtas izcīnīja 1.vietu. Mālpils 

Sporta ziņas
komandas sastāvā startēja Normunds Ozoliņš, Agris Ozoliņš, Grigorijs 
Kozļakovskis un Iveta Kukurāne. Jāpiebilst, ka individuāli Normunds 
Ozoliņš ieguva 1.vietu.

13.februārī, Mālpils sporta kompleksā, norisinājās Mālpils novada 
čempionāta novusā 4.posms, kurā piedalījās 18 dalībnieki. 1.vietu, 
finālā ar rezultātu 4:1 pieveicot A.Janbergu, ieguva J.Jansons, kurš 
jau izcīnīja trešo uzvaru četros posmos. Cīņā par 3.vietu A.Suķis ar 
rezultātu 4:0 apspēlēja O.Janbergu. Labākā no dāmām – Gaļina Jan-
sone. Kopvērtējumā, pēc 4 posmiem, līderi ir Jānis Janosns, Tālivaldis 
Zagorskis un Alfons Suķis kuri tad arī pārstāvēs Mālpils novada godu 
Pierīgas novadu sporta spēlēs.

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs, 29248752

SPORTS

Būs Tūrisma un atpūtas parks
Mālpils sporta klubs izloloto ideju par savu BMX trasi varēs 

realizēt jau šovasar, jo ir akceptēts projekta pieteikums, kas ļaus 
saņemt 17975,35 LVL no ES LAD fondu līdzekļiem. Pārējais ir sporta 
kluba pašu līdzfinansējums. Kopīgā projekta summa ir 19706,91 LVL 
Valts Mihelsons ļoti cer uz kluba biedru un visu mālpiliešu atsaucību 
projekta realizācijas laikā, jo projekts praktiski tiks īstenots sabied-
riskā kārtā. Naudas ir paredzētas materiāliem, tehnikas nomai, bet 
darbus vairāk veiks pašu spēkiem. 

Projekta „Tūrisma un aktīvās atpūtas parka izveide Mālpils 
novadā” ietvaros paredzēts izveidot BMX trasi vietā, kur jau 
vēsturiski aizsākušies mēģinājumi pašu spēkiem tādu veidot – pie 
vidusskolas, brīvajā trīsstūra zemes gabalā, aiz ceriņu stādījumiem. 
Bet paralēli jaunās sporta zāles sienai būs trīs pludmales sporta 

laukumi. Tālāk uz parka pusi tiks iekārtota kempinga vieta – nojume, 
masīvgalds ar soliem. Būs iespēja novietot velosipēdus, savukārt 
kempinga automašīmām tiks ierīkota speciāla ūdens padeves vieta 
un pieslēgums elektrībai. Ir padomāts arī par sanitārajām lietām. Tiks 
iekārtota eko-tualete, kā arī iespēja novadīt kanalizācijas ūdeņus no 
kempinga automašīmām.

Kā papildus bonuss sportotgribētājiem – iespēja ziemā plud-
males laukumus izmantot kā hokeja laukumus, jo tiks izveidota 
speciāla drenāžas sistēma. Savukārt Mālpils dome piekritusi ierīkot 
apgaismojumu, kas uz šīs ieliņas kādreiz jau ir bijusi. Hokeja fani jau 
sākuši domāt par bortiņu izveidi. Kā atzīst sporta kompleksa vadītājs 
Valts Mihelsons, bez atbalsta no sporta kluba biedru puses būtu 
grūti, tādēļ paldies – Aivaram Strausam, Leontinai Amerikai, kā arī 
Novada domei par atbalstu: zemes izmantošanas iespēju. Kopīgi 
darot var izdarīt daudz!

Daiga Frīdberga

Mālpils komanda zolītē Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

5.marts Pierīgas novadu sporta spēles 
telpu futbolā

Baldone vai 
Zaķumuiža

6.marts 
plkst.11.00

Mālpils novada čempionāts galda 
tenisā

Mālpils sporta 
komplekss

12.marts Pierīgas novadu sporta spēles 
galda tenisā

Rīgā, Ķīmijas 
fakultātē

13.marts 
plkst.10.00

Mālpils novada čempionāts 
novusā, 5.posms

Mālpils sporta 
komplekss

20.marts 
plkst.10.00

Mālpils novada čempionāts zolītē, 
3.posms

Mālpils sporta 
komplekss
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No februāra mēneša „Juglas Vārti” Rīgā piedāvā gadatirgu tirdz-
niecības telpās. Šī ir iespēja apvienot tradicionālo gadatirgu sajūtu 
ar koncertiem, izstādēm, radošajām darbnīcām un šoviem. Aicinām 
tieši Tevi gūt patīkamu pārsteigumu! „Juglas Vārti” jau pierādījuši 

savu izdomu un priecējuši tirdziņu apmeklētājus ar pantonīma pār-
steidzošajiem sniegumiem, perkusionistu koncertu, meiteņu džeza 
trio „Daydream”, kā arī dažādiem deju priekšnesumiem.

Latvijā netrūkst rosīgu cilvēku ar ģeniālām idejām. Lūk, „Juglas 
Vārti” ir vieta, kur pulcēties šo čaklo roku un interesanto ideju īpaš-
niekiem. Tā ir vieta, kur apvienojas Latvijā ražotu preču, pakalpoju-
mu, pasākumu un tradīciju kopums. „Juglas Vārti” ir atvērti jebkurai 
puķu sieviņai, zemniekam un amatniekam. Šeit gaida ikvienu, kas 
audzē, ražo, izgatavo, kā arī vēlas iegādāties Latvijā tapušas lietas. 

„Juglas Vārti” katru dienu ir atvērti ikvienam interesentam. Šeit 
var atrast visdažādākos roku darbus. Metāla, koka, vilnas un stikla 
izstrādājumus no dažādiem Latvijas novadiem par cenām, kas 
atbilst pirktspējai. Lauku labumi no zemnieku saimniecības „Krau-
jas” Jūs gaida ceturtdienās, bet dārzeņi no zemnieku saimniecības 
„Apiņi” otrdienās, ceturtdienās un sestdienās. Katra mēneša otrajā 
piektdienā no 13:00–18:00 un katra mēneša trešajā sestdienā no 
11:00–15:00 „Juglas Vārti” piedāvā gadatirgus (Tirgotājus lūdzam 
pieteikties pa tālruni 29515496).

Aicinām pieteikties ikvienu, kas vēlas parādīt savus darba augļus 
citiem interesantiem. Gaidām amatniekus, zemniekus, māksliniekus, 
kā arī jebkuru radošu cilvēku, kurš vēlas izpausties izstādēs, kon-
certos, gadatirgos un dažādos citos radošos sarīkojumos.

Vairāk par mums var uzzināt apmeklējot ”Juglas Vārti” mājas 
lapu www.juglasvarti.lv, vai zvanot pa tālruni 29515496, kā arī sekojot 
jaunumiem un gaidāmajām aktivitātēm portālā draugiem.lv www.
draugiem.lv/juglasvarti.

Pārsteidz sevi Juglas Vārtos!

Nika Frīdberga,  
tālr.: 26874377, e-pasts: NikaFridberga@inbox.lv

„Juglas Vārti” apvieno  
no sirds ražotas lietas Latvijā 

AKTUĀLI

Aicinām ikvienu Mālpils novada iedzīvotāju dot savu ieguldījumu 
un piedalīties 2011. gada tautas skaitīšanā!

Tautas skaitīšana ir desmitgades nozīmīgākais statistikas pro-
jekts, un tā visā pasaulē notiek reizi desmit gados. Pēdējā tautas 
skaitīšana Latvijā bija 2000. gadā. Mūsu valsts vēstures lappuses 
rāda, ka pirmā tautas skaitīšana tika veikta Kurzemē jau 1863. gadā, 
bet Vidzemes pilsētās – 1867. gadā.

Šogad Latvijā tā norisināsies divos posmos. No 1. līdz 10. 
martam ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs aizpildīt anketu internetā. 
No 17. marta līdz 31. maijam tautas skaitītāji ieradīsies mājās pie 
tiem iedzīvotājiem, par kuriem internetā anketas nebūs aizpildītas. 
Iedzīvotājiem, kuri ārpus Latvijas dzīvo ilgāk nekā gadu, tautas 
skaitīšanā nebūs jāpiedalās. 

Pirmo reizi Latvijā ikviens varēs sniegt ziņas par sevi un saviem 
ģimenes locekļiem, aizpildot anketu internetā. Līdz ar to katram 
iedzīvotājam būs iespēja izdarīt to sev ērtā laikā un veidā. 

Kā varēs aizpildīt anketu internetā?
Mājaslapā www.tautasskaitisana.lv būs atrodama saite uz tautas 

skaitīšanas anketu. Lai piekļūtu šai anketai, jāievada savs perso-
nas kods un pases numurs, vai e-paraksts, vai arī internetbankas 
identifikatori.

Gadījumā, ja dators un internets jums nav pieejams, tad marta 
sākumā droši varat doties uz tuvāko bibliotēku (Nākotnes ielā 5 
Mālpilī vai Dainas-16 Sidgundā), neaizmirstot paņemt līdzi pases 
datus. Visas Latvijas bibliotēkas saviem apmeklētājiem piedāvā 
interneta un datoru izmantošanu bez maksas. Arī bibliotekāri ir 
informēti par šo valstiski svarīgo projektu. Neskaidrību gadījumā 
varat zvanīt uz Centrālās statistikas pārvaldes bezmaksas informa-
tīvo tālruni 80000777. 

Anketu internetā varēsiet aizpildīt arī par saviem ģimenes locek-
ļiem, pirms tam noskaidrojot viņu personas kodus. 

Vai mani sniegtie dati būs drošībā? 
Atbilstoši likumos noteiktajām prasībām 2011. gada tau-

tas skaitīšanas laikā iegūtajai informācijai tiks nodrošināta 
individuālo statistisko datu konfidencialitāte par katru personu un 
mājsaimniecību. Turklāt katrs tautas skaitītājs būs personīgi atbildīgs 
par jūsu sniegto atbilžu konfidencialitāti un datu aizsardzības 
noteikumu ievērošanu. To garantē Tautas skaitīšanas likums, Valsts 
statistikas likums un Fizisko personu datu aizsardzības likums. 

Lai pārliecinātos, ka pie jums tiešām ieradies tautas skaitītājs, 
palūdziet uzrādīt viņam apliecību ar fotogrāfiju. Ja tomēr rodas 
šaubas, zvaniet pa iepriekš minēto bezmaksas informatīvo tālruni.

Kāpēc vajadzīga tautas skaitīšana? 
Tautas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu informāciju 

par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, migrāciju un 
iedzīvotāju mājokļiem. Iegūtie dati ir nozīmīgi tautsaimniecības 
un uzņēmējdarbības plānošanai, ekonomiskās, sociālās un vides 
politikas veidošanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, informēšanai 
par demogrāfisko situāciju valstī, dzīves līmeņa, mājokļu, izglītības 
un citiem jautājumiem.

Plašāku informāciju varat atrast Tautas skait īšanas 
(www.tautasskaitisana.lv) un Centrālās statistikas pārvaldes 
(www.csb.gov.lv) mājas lapās. Ja vēlaties uzzināt, ko prasīs tau-
tas skaitītājs, tad precīzus jautājumus meklējat Ministru kabineta 
02.06.2008. noteikumos Nr. 384 “Noteikumi par 2011. gada tautas 
skaitīšanas programmu”.

Atceraties, ka piedaloties tautas skaitīšanā, Jūs liekat valstij 
ar Jums rēķināties. 

Cerot uz Jūsu atsaucību, 
Ilze Palma un Daiga Karlsone 

Tautas skaitīšanas projekta reģionālās koordinatores Siguldā

Pirmo reizi Latvijā tautas skaitīšana arī internetā 
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Līdz 2010. gada 1. janvārim summas, 
kas IIN un atbalsta aplikšana:

1. Līdz 2010. gada 1. janvārim sum-
mas, kas tika izmaksātas kā valsts atbalsts 
lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības 
atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai 
gada apliekamajā ienākumā netika ietver-
tas un ar nodokli apliktas netika.

Saskaņā ar 2009.gada 1.decembrī 
pieņemtajiem grozījumiem Likumā „Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli”, sākot ar 
2010.gada 1.janvāri fiziskās personas 
ar nodokli apliekamajos ienākumos tiek 
ieskaitītas visas saņemtās valsts un Eiro-
pas Savienības atbalsta summas. 

Tie atbalsta saņēmēji, kas ir reģistrē-
jušies kā nodokļu maksātāji un nodar-
bojas ar lauksaimniecisko ražošanu, 
aprēķinot apliekamo ienākumu, to ir tiesīgi 
samazināt par 2000 latiem kā to paredz 
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 
9.panta 1.daļas 1.punkts. Taču, ja atbalsta 
saņēmējs nav reģistrējies VID kā nodokļu 
maksātājs, tam par saņemto atbalstu ir 
jānomaksā 26% nodoklis, nepiemērojot 
nekādus atvieglojumus. 

Gada ienākumu deklarācijas iesnieg-
šanas termiņš ir 1.aprīlis, nodokļa nomak-
sas termiņš -16.aprīlis. Bet, ja aprēķinātā 
nodokļa summa pārsniedz 450 latus, 
maksātājs to var iemaksāt budžetā trijās 
reizēs — līdz 16.aprīlim, 16.maijam un 
16.jūnijam, iemaksājot katru reizi trešo daļu 
no šīs summas.

2. Saskaņā ar Grozījumiem Ministru 
kabineta 2009.gada 17.februāra noteiku-
mos Nr.149 “Noteikumi par iedzīvotāju gada 
ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas 
kārtību”, kas stājās spēkā 2011.gada 
7.janvārī, gada ienākuma deklarācijā par 
2010.gadu atbalsta saņēmējam, kurš 
nav saimnieciskās darbības veicējs, nav 
jānorāda summas, kuras par taksācijas 
gadu ir saņemtas kā valsts atbalsts 
lauksaimniecībai šādiem atbalsta veidiem:
· valsts atbalsts kredītprocentu daļējai 

dzēšanai;
· valsts atbalsts apdrošināšanas polišu 

iegādes izdevumu segšanai;
· valsts atbalsts lopkopībai.

Meža īpašniekiem, kas nav saim-
nieciskās darbības veicēji, gada ienākumu 
deklarācijā nav jānorāda saņemtais at-
balsts no Eiropas Lauksaimniecības fonda 
šādiem atbalsta veidiem:
· mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai;
· infrastruktūrai, kas attiecas uz lauksaim-

niecības un mežsaimniecības attīstību 
un pielāgošanu;

· lauksaimniecībā neizmantojamās zemes 
pirmreizējai apmežošanai;

· mežsaimniecības ražošanas potenciāla 
atjaunošanai un preventīvo pasākumu 
ieviešanai.

Priekšlaicīgā 
pensionēšanās un IIN 

2010.gada nogalē tika panākta vieno-
šanos ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem, 
ka atbalsta saņēmēji ELFLA pasākuma 
„Priekšlaicīgā pensionēšanās” ietvaros 
saņemtajam atbalstam būs tiesīgi piemērot 
165 latu neapliekamo minimumu mēnesī, 
līdzīgi kā vecuma pensijas saņēmēji. 
Lai gan likumdošanas bāze šīs normas 
ieviešana vēl ir tikai sagatavošanas stadijā, 
VID no priekšlaicīgās pensijas saņēmējiem 
pieņems Gada ienākumu deklarācijas ar 
nodokļa aprēķinu, ņemot vērā šos 165 la-
tus kā ar nodokli neapliekamo summu. 

Lai saskaņotu viedokļus, kā atbal-
sta saņēmējam atpazīt ar iedzīvotāju 
ienākuma nodokli neapliekamos atbal-
sta veidus un aizpildīt gada ienākumu 
deklarāciju, Zemkopības ministrija orga-
nizēs tikšanos, kurā ir lūgusi piedalīties 
Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjus.

EDS no 2011. gada 
1. janvāra

Zemkopības ministrija atgādina, ka, 
sākot ar 2011. gada 1. janvāri, lauksaimniek-
iem nodokļu un informatīvās deklarācijas 
saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un 
nodevām” Valsts ieņēmumu dienestā 
(VID) būs jāsniedz tikai elektroniskā veidā, 
izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmu (EDS).

Neskaidrību gadījumā informāciju par 
EDS sistēmas izmantošanu lauksaim-
nieki var saņemt arī SIA „Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) 
struktūrvienībās.

Lai kļūtu par EDS lietotāju, personai ir 
jāparaksta līgums ar VID un kopā ar ies-
niegumu jāiesniedz jebkurā tuvākajā VID 
klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta 
pa pastu. Līguma un iesnieguma forma ir 
pieejama VID mājas lapas sadaļā „Kā kļūt 
par EDS lietotāju” – http://www.vid.gov.
lv/default.aspx?tabid=11&id=518&hl=1. 
Nepieciešamības gadījumā šīs formas ir 
iespējams izdrukāt arī uz vietas VID nodaļā. 
Pēc līguma noslēgšanas piecu darba dienu 
laikā nodokļu maksātājs tiek reģistrēts kā 
EDS klients, tiks reģistrēti lietotāji un uz 
iesniegumā norādītajām e-pasta adresēm 
tiks nosūtīts lietotāja identifikators un 
sākotnējā parole.

Klientu vajadzībām katrā VID klientu 
apkalpošanas centrā ir uzstādīts dators ar 
pieeju EDS sistēmai. Neskaidrību gadījumā 
konsultācijas par deklarāciju aizpildīšanu 
sniegs VID darbinieki turpat klātienē. Tāpat 
konsultācijas par EDS lietošanu var saņemt 
telefoniski, zvanot uz VID informatīvo 
tālruni 1898, kā arī elektroniski, rakstot uz 
e-pasta adresi eds.jautajumi@vid.gov.lv . 
Nodokļu maksātāji tiek aicināti apmeklēt 

VID organizētos izglītojošos seminārus par 
EDS, par kuru norises laikiem un vietām 
informācija ir pieejama VID mājas lapā 
www.vid.gov.lv.

Papīra veidā nodokļu un informatīvās 
deklarācijas līdz 2011. gada 31. decemb-
rim varēs iesniegt fiziskās personas, 
kuras neveic saimniecisko darbību, kā 
arī tie nodokļu maksātāji, kuru juridiskā 
adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas 
administratīvajā teritorijā, kurā nav in-
terneta pieejas infrastruktūras teritoriālā 
seguma.

Nodokļu izmaiņas 
2011.gadā
1. palielināta PVN pamatlikme līdz 22%; 
2. palielināta samazinātā PVN likme 

elektrībai līdz pamatlikmei 22%;
3. palielinātas samazinātās PVN likmes 

līdz 12%;
4. no Ls 10000 uz Ls 35 000 palielināts 

slieksnis, no kura jāreģistrējas par PVN 
maksātāju;

5. Pārmaksāto PVN priekšnodokli VID 
atmaksā 30 dienu laikā, ja pārmaksātā 
nodokļa summa pārsniedz Ls 8000 
(iepriekš Ls 15 000);

6. divkārt palielināts nekustamā īpašuma 
nodoklis mājokļiem (0,2%-0,6% – 
atkarībā no kadastrālās vērtības);

7. palielināts ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli neapliekamais minimums no 
Ls 35 uz Ls 45; par apgādājamo no 
Ls 63 līdz Ls 70;

8. palielinātas darba ņēmēja valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas no 9% uz 
11% (kopējā 35,09%);

9. samazināts iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis no 26% uz 25%;

10. līdz 2011.gada 1.aprīlim ES un valsts 
atbalsta saņēmējiem lauksaimniecībā – 
juridiskām un arī fiziskām personām, 
kas nav nodokļu maksātāji ir jāiesniedz 
Gada ienākumu deklarācija un jādeklarē 
saņemtais atbalsts, par kuru jāsamaksā 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 26% 
apmērā;

11. palielināta minimālā alga no Ls 180 
uz Ls 200;

12. transportlīdzekļa nodevas vietā ieviests 
transportlīdzekļa ekspluatācijas no-
doklis, kas tiek aprēķināts ņemot vērā 
transportlīdzekļa pilno masu, motora 
tilpumu un motora jaudu;

13. ieviests uzņēmumu vieglo transport-
līdzekļu nodoklis komersantiem no 
Ls 19-40 mēnesī par katru auto, ko 
izmanto arī personiskām vajadzībām.

Informācija sagatavota no http://www.strops.lv/
Neskaidrību gadījumos par publicēto 

materiālu informāciju var saņemt pie Novada 
lauksaimniecības speciālistes  

Nellijas Andrukeles personīgi, vai zvanot pa 
tātruni 67970898, vai mob. tālr. 29178743

To der zināt

AKTUĀLI
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SIA "SENLEJAS"

PĒRK
liellopus,  

jaunlopus.
Samaksa tūlītēja.

Tālr.:  65033720, 65033730, 
26517026, 22027252, 

26604491.

Pērku cariskās Krievijas  
zelta un sudraba monētas.
Cena atkarīga no monētas svara:  

zelta 5 rub. - Ls 80-Ls 95,  
zelta 10 rub. - Ls 110-Ls 150,  
zelta 15 rub - Ls 180-Ls 300,  
sudraba monētas (20 kap.,  

50 kap., 1 rub. utt.)  
līdz Ls 15 gabalā.

Izskatīšu arī citus variantus.
Lūdzu zvanīt vakaros pēc 18:00,  

tel. 26348666.

2011.gada 3.februārī novada domes 
vadība tikās ar A/S Swedbank pārstāv-
jiem – Finanšu pārstrukturēšanas daļas 
vadītāju Dzintaru Ermiņu un Uzņēmumu 
kredītsaistību pārstrukturēšanas nodaļas 
direktoru Oskaru Žvaginu par iespējamo 

uzņēmuma SIA „Laiko” darbības atsākšanu. 
Bankas pārstāvji apliecināja, ka banka ir 
ieinteresēta, lai rūpnīca pēc iespējas ātrāk 
atsāk darbu, tāpēc ilgstoši un mērķtiecīgi 
tiek strādāts pie juridisko procesu virzīšanas 
un investora piesaistes. Bankas mērķis ir 

kvalitatīva investora piesaiste, lai neatkār-
totos tāda situācija, kādā rūpnīca bija no-
nākusi, tādēļ intensīvi tiek strādāts, lai līdz 
2011.gada vidum tiktu atrast investors un 
līdz gada beigām uzņēmums varētu atsākt 
savu darbību.

Kancelejas vadītāja Iveta Krieviņa

Par uzņēmumu Laiko

Cienījamie pacienti!
Ģimenes ārstes

J. Sprūdes
prakses darba laiks:

Darba dienās 8.00 – 19.00
Piektdienās 8.00 – 18.00
Sestdienās pēc vienošanās.

Ārsta pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 9.00 – 16.00 (9.00 – 10.00 akūtā stunda)
Otrdiena 14.00 – 20.00 (14.00 – 15.00 akūtā stunda)
Trešdiena 8.00 – 14.00 (8.00 – 9.00 akūtā stunda)
Ceturtdiena 14.00 – 20.00 (14.00 – 15.00 akūtā stunda)
Piektdiena 8.00 – 13.00 (8.00 –9.00 akūtā stunda)

Zīdaiņu stunda trešdien 12.00 – 13.00. Tālr. 67925155, Mob. tālr. 29442365

Tuvākā slimnīca atrodas Siguldā, Lakstīgalas ielā 13, tālr.: 67972808

Ātrā palīdzība pa tālr.: 112, 113

Cilvēkiem sakarā ar mazkustīgu dzīvesveidu, lai savlaicīgi izvairītos no infarkta un insulta, dr. 
J. Sprūde iesaka lietot Thrombo ASS, Aspirini Cardio vai Hjerte Magnyl.

Iesaka arī savlaicīgi potēties pret ērču encefalītu, difteriju un stinguma krampjiem.
Ar cieņu, daktere J. Sprūde

AKTUĀLI

Sludinājumi
Veicam visāda veida iekšējos remontdarbus: 
elektrība, santehnika, apkure, apmetums, 
reģipsis, flīzēšana, špaktelēšana, krāsošana, 
tapetes, visu veidu grīdu ieklāšana. Ārējie 
darbi: jumti, siltināšana. Mob. tālr. 26159785.
Veicam sniega tīrīšanu no māju jumtiem. 
Aptuvenā cena 0,25 LVL par m2. Mob. tālr. 
29465876.
Piedāvājam kompaktiekrāvēja pakalpojumus 
pagalmu, piebraucamo ceļu, laukumu attī-
rīšanai no sniega. Jebkurā laikā. Mob. tālr. 
29429313; 29296880.
Suņu vilnas adījumi un dzija. Piedāvāju vēr-
tīgās suņu vilnas izstrādājumus – pašvērptu 
dziju, zeķītes, dūraiņus, pirkstaiņus, locītavu 
uzmavas, getras, skaistus plecu lakatus, kā 
arī apsējus – šalles, universāls pielietojums 
jebkurai ķermeņa daļai. Ārstnieciska iedarbība 
muguras, locītavu, galvas, kakla, ausu sāpēm, 
radikulītu, osteohondrozi, artrītu, nieru vainām, 
u. c. Uzlabo asinsriti un lieliski silda. Savērpšu 
Jūsu suņuka vilnu. Tālr. 29775776.
Mazlietoti datori. Tālr. 26533575, www.lotek.lv
SIA „MVI” veikalā (blakus aptiekai) pār-
došanā dārzeņu, puķu un lopbarības sēklas. 
Piedāvājumā Vācu ražotāja un „Vidzemes 
sēklas”. Laipni gaidīti!
Uzpērk piena teļus, jaunlopus un liellopus. 
Interesēties pa tālruni 29424426.

Nacionālā apvienība VL,TB/LNNK 
aicina Mālpils iedzīvotājus parakstīties par 112. Satversmes panta  

grozījumiem, t.i., par  
valsts apmaksātu izglītību tikai valsts valodā.

To var izdarīt līdz 16. martam Mālpils novada bāreņtiesā, ņemot līdzi pasi un 
Ls 0,50 (valsts nodeva). Saglabāsim valodu nākamām paaudzēm.
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Svei cam  marta ju bi lā rus!

88 – Kārkliņa Erna 
Čupriņina Ina

85 – Broka Stefānija 
Misiņa Skaidrīte

83 – Laugale Valentīna

82 – Fjodorova Vilma 
Zavadska Veronika

81 – Torgašova Antoņina 
Gurauska Emīlija

75 – Ņemudrovs Laimonis 
Dimitrijevs Vladimirs

70 – Cīrulis Jānis

Mâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152
Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,  
e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

Kultūras centra KASES darba laiki:

 Otrdien 14.00 – 18.00 Trešdien 11.00 – 14.00 
 Ceturtdien  Piektdien

Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma
Tālrunis izziņām 67925836 vai 29195459

Pasākumu plāns 2011. gada martam
02.03. plkst.13.00 Liepājas Ceļojošā leļļu teātra MASKA muzikāla izrāde 
„DRAUDZĒSIMIES”, kurā galvenais izrādes varonis Šostiks Bostiks teic tā:

„Man ir stāsts par pasakainu mežu! 
Notika tas sen, vai varbūt nesen. 
Iespējams jūs atpazīsiet sevi, kaimiņu vai draugu, 
Iespējams neviens jums nebūs pazīstams!

Izrāde tapusi sadarbībā ar dabas draugiem SIA „Zaļā josta”. Izrādes autors – 
Pēteris Trups, režisore – Agita Lieldidža – Trupa, komponists – Andris Eniņš, 
scenogrāfs – Aldis Kļaviņš, leļļu mākslinieces – Astra Dzērve un Ausma Neiburga, 
mūzikas aranžētājs – Normunds Kalniņš. Biļetes cena – 1 LVL

05.03. plkst. 11.00 TLMS „URGA” sanākšana

06.03. plkst.16.00 Mākslinieka JĀŅA ZEMĪŠA izstādes atklāšana izstāžu zālē

09.03. plkst.13.00 Vecmāmiņu klubiņa „Rezēdas” saiets

12.03. plkst.17.00 Dziedāšanas svētki – konkurss bērniem un jauniešiem ve-
cumā līdz 15 gadiem „BRĪNUMS 2011” Īpašie viesi – televīzijas šova „Dziedošās 
ģimenes” uzvarētāji ZAĻAKMENTIŅU ģimene no Lielvārdes. Nāc un piesakies 
ar savu fonogrammu kultūras centrā vai pa tel. 26434429 (Sandra) Biļetes cena – 
1 LVL pieaugušajiem; 0,50 LVL – bērniem

17.03. plkst. 18.00 „Laiks vakara sarunai....”

2. saruna ar ārstu kineziologu jeb kustību ārstu Visvaldi Bebrišu. Sarunas temats – 
kā domas un spriedze var ietekmēt slimību rašanos. Grāmatu „Kā novērst spriedzi 
sevī”; „Doma. Spriedze. Slimība. Vēstules mīļākajiem” autors. (Tikšanās laikā 
grāmatas varēs iegādāties par pašizmaksu). Ieeja: 1.50 LVL

18. 03. plkst. 18.00 Pavasara iedancošanas KONCERTS 
Piedalās Mālpils vidusskolas, Sidgundas pamatskolas deju kolektīvi un ciemiņi 
no Ropažiem

25.03. plkst. 17.00 Komunistiskā terora upuru piemiņas dienai veltīts 
piemiņas brīdis pie Šopu akmens (Transportu lūgums pieteikt novada domei 
kancelejā vai pa tel. 67970888)

plkst. 18.00 Mālpils novada bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci un atmiņu tēlojuma 
„Zemnīcas bērni”, dokumentālā stāsta „Adata” autori Andru Manfeldi

26.03. plkst. 17.00 Deju kopas „MĀRA” 20 GADU JUBILEJAS KONCERTS

30.03. plkst. 19.00 Aktiera, režisora un dziesminieka VARA VĒTRAS koncerts 
„Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt...”

„Šis ir mākslinieka pirmais dziesmu albūms un, kā zināms, dziesminieks Varis 
Vētra šobrīd Latvijā ir ļoti populārs un iemīļots. Vara Vētras koncerti vienmēr ir ļoti 
sirsnīgi, uzrunājoši un personiski, tajos veidojas arī lielisks dialogs ar skatītājiem”, 
teic Tija Auziņa, Vara Vētras koncertu producente un albuma izdevēja, “Bilžu biroja” 
direktore. Biļetes cenas : 3 LVL; 4 LVL un 5 LVL

SLUDINĀJUMI    INFORMĀCIJA    REKLĀMA

MĀLPILS KULTŪRAS CENTRS

Pateicība
Izsakām lielu paldies mūsu sētniekam Jānim Inģistam 

par apzinīgu darba pienākumu pildīšanu.
Jeļena Serebrjakova,  

Krasta ielas 5 iedzīvotāju vārdā

9. APRĪLĪ  
plkst. 18.00

Vienam no gaidītākajiem pasākumiem

MĀLPILS  
DZIESMAI – 10

Aicinājums solistiem, duetiem,  
dziedošām ģimenēm, ansambļiem,  

„zelta talantiem” pieteikt savu dziesmu  
vai uzstāšanos kultūras centrā savlaicīgi  

vai pa tel. 26434429 (Sandra)

līdz 15. martam.
Par koncerta pavadījumu un jubilejas ballīti 

rūpēsies „VĒJA RADĪTIE” no Siguldas


