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vāka foto: ilze Lūkina

Mālpils amatierteātris 
izvirzīts reģionālajai skatei

Pieņemts pašvaldības budžets
Pirmā hokeja spēle Mālpilī
Mūsdienu deju lielkoncerts  

“Durvis vaļā!”
Par represēto piemiņas pasākumu
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Kurš gan no mums nav dzirdējis par Vinniju 
pūku? Kurš gan no mums kaut reizi nav redzējis 
multiplikācijas filmiņu par Viniju Pūku un viņa 
draugiem? 

Tāpēc Mālpils vidusskolas bibliotēkā kopā ar 
sākumskolas klasēm nedēļas garumā tika svinēta 
A. A.Milna 130 gadu jubileja. Tiek lēsts, ka autors 
šos tēlus radījis dēla Kristofera Robina iedvesmots, 
kad novērojis viņa rotaļas ar plīša lāci un citām 
rotaļlietām. 

Skolēni ļoti atsaucīgi un ar lielu aizrautību 
stāstī ja par saviem mīļākajiem varoņiem. 
Atcerējās smieklīgākos un interesantākos Vinnija 
piedzīvojumus: kāpšanu pie bitēm pēc medus, 

viesošanos pie Trusīša, Ēzelīša dzimšanas dienu un 
citus notikumus.

Pēc pārrunām skatījāmies multiplikācijas filmiņas 
“Vinnijs Pūks”, “Vinnijs Pūks iet ciemos” un “Vinnijs Pūks 
un rūpju diena”.

Bija klases, kas jau uz pasākumu nāca ar brīnišķīgiem 
zīmējumiem, kuros bija attēloti mīļākie varoņi: kam Vin-
nijs, kam Ēzelītis, kam Trusītis, kam Pūce vai kāds cits 
tēls. Toties pārējās klases zīmēja pēc pasākuma. Saliekot 
visus darbus kopā, izveidojām lielu un krāšņu izstādi 
skolas gaitenī, lai visi to varētu apskatīt.

Nu ko, gaidīsim nākamo dzimšanas dienu!
mālpils vidusskolas bibliotekāres

Paldies visiem tiem skolotājiem un 
sko lēniem, kas atsaucās “Draudzīgā aici
nājuma” akcijai! 

Mālpils vidusskolas bibliotēkai ir uzdā
vinātas daudz jaunas un interesantas grā
matas, kas jau tiek skatītas un lasītas.

tāpēc sakām paldies:
· sk. Pārslai Lietavietei un 2.a kl.,
· sk. Guntai Bahmanei,
· sk. Ilze Bērziņai un 5.b kl.,
· sk. Ilzei Apsītei un 5.a kl.,
· sk. Lidijai Stašānei un 6.kl.,

· Ievai Ermansonei no 9.kl.,
· Robertam Apsītim no 7.a kl.,
· Ievai Ošeniecei un Evelīnai Vetai no 2.b kl.,
· Ievai Lapiņai no 10.kl., kura mūsu fondu 

regulāri papildina ar aktuālākajām topa 
grāmatām.

mālpils vidusskolas bibliotekāres

Mālpils novada Kultūras centrā no 
šā gada 20.marta līdz 31.martam būs 
apskatāma Latvijas Okupācijas muzeja 
ceļojošā izstāde “Latvija 1939.–1991: no 
okupācijas līdz brīvībai”.

Izstādes dokumenti, fotogrāfijas un 
teksti atspoguļo Latvijas valsts un tautas 
likteņgaitas, sākot ar neatkarīgas valsts 
proklamēšanu, cauri brīvības zaudēšanai 
un divu totalitāro režīmu okupācijām līdz 
neatkarības atgūšanai.

Izstāde stāsta par Latviju 20.gadsimtā – 
par neatkarību un piederību Eiropas val-
stu saimei, pusgadsimtu ilgu okupāciju 
un izolāciju, suverenitātes atjaunošanu 
un atgriešanos Eiropas kopībā. Centrālā 
tēma ir divu totalitāro varu okupācijā un 
apspiestībā izciestie gadi. Sarežģītā un 
daudzkārt sagrozītā šī perioda vēsture 

pamazām tiek atšķetināta un izprasta.
Hitlera un Staļina 1939.gada 23.augustā 

slēgtā savstarpējā līguma rezultātā Baltijas 
valstis pazaudēja savu suverenitāti, un 
1940.gada jūnijā tās okupēja Padomju 
Sociālistisko Republiku Savienība (PSRS 
jeb Padomju Savienības karaspēks). Ar 
to sākās Latvijas izolācija no Eiropas līdz 
1991.gadam.

Izstādi sagatavojis Latvijas Okupācijas 
muzejs Rīgā. Muzejs ir pētniecības un 
dokumentācijas centrs par okupācijas 
gadiem un to sekām Latvijā. Muzejs ir arī 
piemiņas vieta visiem komunistu un nacistu 
terora upuriem.

Aicinu visus Mālpil ī  esošo skolu 
skolotājus un skolēnus un novada iedzī
votājus izmantot šo iespēju uzskatāmā 
veidā iepazīties ar traģiskākajām lappusēm 

mūsu Latvijas vēsturē. Izstāde būs bez 
maksas.

Visi Mālpils novada iedzīvotāji, it īpaši 
skolotāji un skolēni, esiet aicināti piedalīties 
pasākumā, kas veltīts 1949.gada 25.marta 
politiski represēto Latvijas iedzīvotāju 
piemiņai. 

Šogad ziedu nolikšana un piemiņas 
brīdis notiks sestdien, 24.martā pie 
piemiņas akmens represētajiem sidgundā 
plkst. 15.45 pie “Sauliešiem” un mālpilī 
plkst. 16.00 pie “Šopām”. Pēc tam Latvijas 
okupācijas muzeja ceļojošās izstādes 
“Latvija 1939.–1991: no okupācijas līdz 
brīvībai” apskate un plkst.17.00 mālpils 
kultūras centrā mūs visus priecēs vokālo 
ansambļu priekšnesumi. 

Ziņas sagatavoja  
Baiba Lippe

 2012. gada 16. februārī Mālpils novada 
domes telpās notika Latvijas Kredītņēmēju 
apvienības finanšu jautājumu konsultanta 
Aivara Rudi un maksātnespējas jautājumu 
konsultanta Jāņa Āboliņa bezmaksas 
seminārs par tendencēm kredītiestāžu 
politikā, par parādnieku tiesībām, par 

to, kā fiziskām personām kvalificēties 
maksātnespējas procesam. Semināra lek-
tori ir savas jomas profesionāļi, ar vairāku 
gadu darba pieredzi banku sektorā, privātā 
biznesā, praktizējoša jurista darbā. 

 Aicinām grūtībās nonākušos kre dīt
ņēmējus aktīvi iesaistīties savu problēm

situāciju risināšanā un sazināties ar Lat
vijas Kredītņēmēju Apvienību pa tālruni 
20042039, apvienības adrese – Artilērijas 
ielā 15–7, Rīgā. 

Ar LAKRA palīdzību Jūs atradīsiet 
risinājumu savai problēmai!

P/a “Mālpils sociālais dienests”

Grūtībās nonākušajiem kredītņēmējiem ir risinājumi

Par represēto piemiņas pasākumu

Paldies par dāvinātajām grāmatām

kopā ar vinniju Pūku
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mĀLPiLs Novada domes 19.01.2012. ĀrkĀrtas sĒde Nr. 1
Izskatīja 2 jautājumus
1. Par koģenerācijas stacijas būvniecību.
2. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par 

nosacījumiem nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķinam Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā 2012.gadā” apstiprināšanu.

NOLĒMA
• Atcelt Mālpils novada domes 2011.

gada 23.decembra lēmumu Nr. 14/1 

“Par pašvaldības zemes iznomāšanu 
koģenerācijas stacijas būvniecībai” un iz-
beigt Mālpils novada pašvaldībai piederošā 
zemes gabala 0,82 ha kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 8074 003 0278 8301, kas ir 
daļa no nekustamā īpašuma “Enerģētikas 
iela 3”, 12,93 ha kopplatībā, kadastra Nr. 
8074 003 0278, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0278, kas atrodas 
Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību izso-

li. Uzdot pašvaldības SIA “Norma K” veikt 
iepirkuma procedūru lētas un kvalitatīvas 
siltumenerģijas iepirkšanai atbilstoši Sabie-
drisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likuma prasībām.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Par 
nosacījumiem nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķinam Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā 2012.gadā”. 

mĀLPiLs Novada domes 25.01.2012. sĒde Nr.2
Izskatīja 27 jautājumus
1. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguvei.
2. Par mērķdotāciju sadali izglītības prog

rammām.
3. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju 

saskaņošanu.
4. Par atbrīvošanu no mācību maksas 

Mūzikas un mākslas skolā.
5. Par Sidgundas pamatskolas interešu 

izglī tības programmu 2012.gadam 
apstip rināšanu.

6. Par Sidgundas pamatskolas telpu nomas 
maksas noteikšanu.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanu.

8. Par Mālpils novada sociālo pakalpojumu 
attīstības modeļa 2010.–2016.gadam 
grozījumu apstiprināšanu.

9. Par pašvaldības mantas nodošanu bez
atlīdzības lietošanā.

10. Par nekustamā īpašuma “Sidgunda 
50.km” pārņemšanu.

11. Par nekustamo īpašumu ūdenstornis un 
atdzel žošanas stacija Sidgundā iznomā
šanu un nomas maksas noteikšanu.

12. Par adreses piešķiršanu un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

13. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
15. Par apgrūtinājuma dibināšanu.
16. Par Mālpils kapsētas vecās kapličas 

atjaunošanu.
17. Par atbalstu Lestenes baznīcas atjau

nošanai.
18. Par administratīvās komisijas sastāva 

apstiprināšanu.
19. Par Mālpils novada domes struktūru.
20. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Par Mālpils 

novada domes budžetu 2012.gadam” 
apstiprināšanu.

21. Par izglītības iestāžu tāmes apstipri

nāšanu pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem.

22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu bied
rības “Mālpils tautskola” un jauniešu 
apvienības projektam.

23. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada 
domes priekšsēdētāja vietniecei.

24. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai A.Lielmežam.

25. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai A.Bukovskim.

26. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai A.Višķerei.

27. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai V.Kalniņai.

NOLĒMA:
• Izsniegt  SIA “Saulkalne S” VRN. 

50003256461 bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju Nr. 5 derīgo 
izrakteņu atradnē “Grīnvaldi” Mālpils 
novads kadastra Nr. 8074 004 0043, zemes 
vienībā ar kadastra Nr. 8074 004 0044. 
Pirms atļaujas izsniegšanas pieprasīt 
uzradīt dokumentu, kas apstiprina, ka 
samaksāta valsts nodeva par atļauju. 
Valsts nodeva par bieži sastopamo derī go 
izrakteņu ieguves atļauju 100 Ls apmē
rā ieskaitāma Mālpils novada domes 
budžetā. Reģistrēt atļauju izsniegšanas 
žurnālā – papīra formā un elektroniski, 
ar kārtas skaitli Nr.05/12. Saskaņot sm-
ilts – grants, smilts un aleirīta atradnes 
“Grīnvaldi” rekultivācijas veidu – par 
ūdenskrātuvi.

• Nepārņemt pašvaldības īpašumā nekus
tamā īpašuma “Sidgunda 50.km” nepriva
tizēto daļu – dzīvokļus Nr.1 un Nr.2.

• Nodot nomas lietošanā uz pieciem 
ga diem SIA “Bite Latvija” Sidgundas 
ciema ūdenstorņa, kas atrodas Zvaigžņu 
ielā 6, Sidgundā, daļu un 10 kvm zemes 
no zemesgabala, kadastra nr.8074 005 

0527. Noteikt nomas maksu, ņemot vērā 
līdzīgu objektu nomas nosacījumus – 
100.00 LVL/ mēnesī, bez pievienotās 
vērtības nodokļa. Par zemes nomu No-
mas maksa tiek noteikta saskaņā ar LR 
normatīvajiem aktiem.

• Uzdot Būvvaldei sagatavot nepieciešamos 
dokumentus kapličas ierakstīšanai 
Zemes grāmatā. Sagatavot projekta 
pieteikumu LEADER programmai kap
ličas atjaunošanai. Projekta realizā cijai 
nodrošināt nepieciešamo priekšfinan
sējumu un līdzfinansējumu līdz 25%.

• Papildināt Administratīvo lietu komisijas 
sastāvu ar MĀRU STRAZDIŅU un VALTU 
MIHELSONU. Iecelt MĀRU STRAZDIŅU 
par Mālpils novada administratīvo lietu 
komisijas priekšsēdētāju ar 2012.gada 
1.februāri. Iecelt VALTU MIHELSONU 
par Mālpils administratīvo lietu komisijas 
locekli ar 2012.gada 1.februāri.

• Izveidot jaunu amata vietu Mālpils novada 
bibliotēkā bibliotekārs no 2012.gada 
1.marta, nosakot 0,5 slodzes.

• Likvidēt amata vietu Avīzes redaktore ar 
2012.gada 29. februāri. Avīzes redak-
tores pienākumus uzdot veikt kultūrvides 
speciālistei, izstrādājot jaunu amata 
aprakstu. Uzdot izpildinstitūcijai turpināt 
izvērtēt amata vietas un darbinieku 
noslodzi, atbilstoši pieejamajiem finanšu 
resursiem un optimālai un lietderīgai 
noslodzei, izpildot pašvaldību funkcijas.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 
“Par Mālpils novada domes budžetu 
2012.gadam”.

Pilnu novada domes sēdes lēmumu 
atklāstu skatīt mājas lapā  

www.malpils.lv  
sadaļā Novada domes dokumenti

Kancelejas vadītāja 
iveta krieviņa

sēdes nosaukums datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs

tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21. martā pl. 15.00 Mazajā sēžu 
zālē SOLVITA STRAUSA

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  
komitejas sēde 22. martā pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 22. martā pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 28. martā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 26. martā pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

administratīvās komisijas sēde 14. martā, 28. martā pl. 14.00 Mazajā sēžu zālē MĀRA STRAZDIŅA

iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

mĀLPiLs Novada domes 
sĒŽu Grafiks 

2012. gada marta mēnesim
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1. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs 
atsevišķi par katru zemes vienību 
2012.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam 
taksā cijas gadam aprēķināto nodokļa 
apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) 
vairāk kā par 25 procentiem.

2. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par 
nekustamā īpašuma nodokļa objektu 
2012.gadā (ja 2011.gadā objekts bija ar 
nekustamā īpašuma nodokli neapliekams 
objekts vai ja izveidots jauns nekustamā 

īpašuma objekts), tad nekustamā īpašuma 
nodoklis 2012.gadam tiek aprēķināts, 
nepiemērojot nodokļa apmēra pieauguma 
ierobežojumu.

3. Ja 2012.gadā ir mainījusies zemes vienī
bas platība salīdzinājumā ar pla tību, 
par kuru nekustamā īpašuma nodok-
lis tika aprēķināts 2011.gadā, nekus
tamā īpašuma nodoklis tiek aprēķi nāts, 
piemērojot 1.punktā noteikto nekus
tamā īpašuma nodokļa pieauguma 

ierobežojumu un vado ties no 2011.gadā 
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa 
apmēra par vienu kvadrātmetru.

4. Neaplikt ar nekustamā īpašuma no-
dokli dzīvojamo māju palīgēkas, izņemot 
garāžas.

5. Noteikumi stājas spēkā saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām”46.pantā no
teikto kārtību nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas.

Paskaidrojuma  
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 

Pārejas noteikumu 40. un 41.punktu. 

2. Īss projekta satura izklāsts  Lai mazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu nodokļu maksātājiem, saistošo noteikumu 
projektā paredzēts:
1. Turpināt piemērot katrai zemes vienībai nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu 

25 procentu apmērā salīdzinot ar iepriekšējā gadā aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā 
atvieglojumus) kā 2008., 2009., 2010., 2011. gadā, izņemot gadījumus, kad nekustamā īpašuma 
objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2012.gadā.

2. Ja 2012.gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nekustamā 
īpašuma nodoklis tika aprēķināts 2011.gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, 
piemērojot 1.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu un vado-
ties no 2011.gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.

4. Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, izņemot garāžas. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Atbilstoši nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozei 2012.gadam, nosakot nekustamā 
īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu (NPI) 25 procentu apmērā zemei, starpība starp 
ieņēmumu prognozi bez NPI un ar NPI ir 9758 LVL.

Ieguvums pašvaldības budžetā no nekustamā īpašuma nodokļa par dzīvojamo ēku palīgēkām 
būtu ap 2000 LVL

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

 
Projekts šo jomu būtiski neskar.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu projekts neparedz personām pienākumu iesniegt izziņas par datiem, kas 
elektroniskā veidā pieejami nekustamā īpašuma nodokļa administrācijai. 

Saistošie noteikumi tiek publicēti portālā www. malpils.lv, informatīvā izdevumā “Mālpils Vēstis” 
un izlikti redzamā vietā pašvaldības ēkā.

Par saistošo noteikumu piemērošanu interesenti var gūt informāciju Mālpils novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ir notikušas konsultācijas ar privātpersonām, kā rezultātā 
konstatēts:
1) nepieciešams turpināt procesu par ziņu aktualizēšanu kadastra informācijas sistēmā par 

dzīvojamo ēku palīgēkām, veikt izskaidrojošo darbu par būvju galvenā lietošanas veida 
noteikšanu;

2) nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieaugums apbūves zemēm vairāk kā 200% gadījumā, ja 
nepiemēro NPI 25% apmērā, un vienlaicīga palīgēku aplikšana ar nekustamā īpašuma nodokli 
veidotu vērā ņemama pašvaldības iedzīvotāju skaita ienākumu līmeņa krišanos, tā kā, ciemu 
teritorijās dzīvo vairāk kā 50% novada iedzīvotāju.

Novada domes priekšsēdētājs a. Lielmežs

saistoŠie Noteikumi Nr. 1
Apstiprināti ar Mālpils novada domes 

2012.gada 19.janvāra sēdes lēmumu Nr.1/2

Par nosacījumiem nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam  
mālpils novada administratīvajā teritorijā 2012. gadā 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma  
“Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 40. un 41.punktu.

saistošo noteikumu Nr.1

“Par nosacījumiem nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam mālpils 
novada administratīvajā teritorijā 2012. gadā”

paskaidrojuma raksts
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Mālpi ls novada domes budžeta 
ieņēmumi 2012. gadam ir mazāki kā 
iepriekšējā gadā t.sk. nodokļu ieņēmumos 
par 9%, nenodokļu par 42%, maksas 
pakalpojumi par 11.5%. Transferti ir grūti 
salīdzināmi, jo izglītības iestādēm tie tiek 
piešķirti uz 8 mēnešiem, tomēr tie ir mazāki 
kā 2011. gadā. Tas uzliek lielu atbildību kā 
sabalansēt izdevumus ar ieņēmumiem un 
nodrošināt pašvaldības funkciju kvalitatīvu 
izpildi. Ir veikti pasākumi, lai stabilizētu 
naudas plūsmu, kas ir saistīta ar valsts kasi. 
T.i. pārkreditēti aizdevumi no EUR uz LVL, 
uz zemākām aizdevuma% likmēm un atlikta 
viena aizdevuma pamatsummas atmaksa 
2012.g. Tas palīdz labāk sabalansēt budžetu. 
Rīkojumā par budžeta sastādīšanu tika dots 
budžeta izpildītājiem konkrēts uzdevums 
sabalansēt budžetu ievērojot konkrēto 
nepārsniedzamo summu. Tika piemērots 
piesardzības princips un lika vadītājiem vēl 
rūpīgāk izvērtēt visus izdevumus. Tie veiktas 
nelielas struktūras izmaiņas, lai lietderīgāk 
noslogotu pašvaldības darbiniekus.

Pamatbudžeta ieņēmumu kopējais 
samazinājums ir par 10% (ņemot vērā valsts 
mērķfinansējumu pedagogu atlīdzībai tikai 
8 mēnešiem) LVL un kopējie ieņēmumi 
sastāda 2632865 LVL. Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa prognoze, kas tiek garantēta no 
valsts puses par 98% ir tikai 927148 LVL, 
kas ir tikai 91.1% no 2011.g. fakta.

Ieņēmumus no nekustamā īpašuma 
nodokļa prognozējam vērtēto ieņēmumu 
līmenī un tas sastāda 123000.00 LVL. Lai 
labāk sagatavotos likuma izpildei 2013.g. 
2012.g. izmantosim ar nodokli apliekamo 
objektu datu aktualizācijai.

Tiek prognozēti salīdzināmie ieņēmumi 
no nenodokļu ieņēmumiem nedaudz 
zemākā līmenī kā 2011.g., jo 2011.g. bija 
atsevišķi vienreizējie projektu līdzekļu 
maksājumi. Plānojam pārdot lidlauku. 
Par pārējiem ieņēmumiem t.sk. nodevu 
piemērošanu un iekasēšanu, prognozējam 
kopumā nedaudz mazāk kā 2011. g. 
Ieņēmumus no soda sankcijām, plānojam 
ar nelielu samazinājumu, jo ir uzlabojusies 
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 minis-
trija pedagogu atalgojumu ir sadalījusi 8 
mēnešiem, pašvaldību savstarpējie norēķini 
ir stabilizējušies un lielas izmaiņas nav 
gaidāmas un prognozējami arī ieņēmumi 
atlikušajiem 4 mēnešiem. Budžeta līdzekļu 
atlikums uz 01.01.2012.g. ir 510727 LVL, 
no kuriem 274597 LVL ir precīzi iezīmēti 
jau ar konkrētu izlietojuma mērķi, kas ir 
arī atspoguļots budžetā. Plānojam veikt 
vidusskolas energoefektivitātes projektu, 
atjaunot atsevišķus siltumtrases pos-

mus, nodrošināt mazo projektu pēctecību 
un projektu līdzfinansējumu projektiem, 
kas saistīti ar Eiropas fondu projektiem. 
Turpināt ugunsdrošības pasākumus, veikt 
pašvaldības īpašuma apdrošināšanu, 
ierakstīt vairākus pašvaldības īpašumus 
Zemesgrāmatā, īpaši tos, kuru atjaunošanai 
var piesaistīt fondu līdzekļus.

Atlīdzības sistēmā ir plānots nodrošināt 
darbiniekiem atlīdzību, kas nav zemāka par 
55% no maksimāli iespējamā, nodrošināt 
atvaļinājuma pabalstu un uzsākt darbinieku 
veselības polišu daļēju apmaksu, paredzēts 
ir arī darbinieku motivācijai gadā vienreizēja 
līdz 20% piemaksa pie darba algas.

 Speciālais budžets ir ar vēl ļoti lielu 
samazinājumu. Tas ir saistīts ar to, ka 
ceļu fonda līdzekļi ir samazināti par 32%. 
Ir izstrā dāta ceļu fonda izmantošanas 
program ma, kas faktiski paredz tikai samazi
nātus uzturēšanas izdevumus. Līzinga 
maksājumus par greideri pārnesam uz 
pamatbudžetu. No pamatbudžeta ir plānots 
atjaunot arī Pils un Sporta ielu krāsojumu.

Atlikums uz 01.01.2012.g ir 11675 LVL 
t.sk. ziedojumi 5669 LVL.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc 
funkcionālās kategorijas klasifikācijas ir:
• Vispārējos valdības dienestos 122% (pret 

iepriekšējā gada faktu)
 t.sk. pārvaldē 131%, kas pamatā ir saistīts 

ar projekta realizāciju pašvaldības dar-
binieku kapacitātes palielināšana, resursu 
sadārdzinājumu un atbildīgo domes amat-
personu atlīdzības palielinājumu līdz 55% 
un 60% no likumā noteiktās maksimālās 
atlīdzības. Palielināts projektu skaits un 
līdzfinansējums projektu realizācijai 192%.

• Tiesību aizsardzības jomā 108.7%, 
kas saistīts ar atlīdzības noteikšanu 
55% līmenī, štatu samazināšanu un 
videonovērošanas sistēmas uzlabošanu.

• Ekonomiskai darbībai 79.7% un tas ir 
saistīts ar to, ka netiek plānoti plašāki 
darbi, kas gan būtu nepieciešami, bet 
pagaidām atliekami. Plānots veikt ēku 
apdrošināšanu un vairāku īpašumu 
ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

• Apsaimniekošanai, t.sk. ielu apgais
mojumam 137%, kas saistīts ar nepie cie
ša mību palielināt pašvaldības komerc
sabiedrības statūtkapitālu, lai veiktu lētas 
siltumenerģijas iepirkumu un nomainītu 
siltumtrases posmu uz kultūras centru, kā 
arī paredzēts no pamatbudžeta apmaksāt 
greidera līzingu un atjaunot Pils un Sporta 
ielas krāsojumu.

• Veselībai līdzekļi netiek plānoti, 
• Atpūtai, kultūrai un reliģijai 109.1%, 

kas ir saistīts ar remontiem un nelielām 
struktūras reformām.

• Izglītībai 85.2%, bet jāņem vērā, ka 
pedagogu atlīdzība plānota tikai uz 
8 mēnešiem, tāpēc ir grūti salīdzināt. 
Plānojam realizēt energoefektivitātes 

palielināšanas projektu vidusskolā, kas 
tika atlikts pārāk lielas cenas dēļ. Cer-
am atrisināt profesionālās vidusskolas 
uzturēšanas izdevumu finansēšanu, līdzīgi 
kā Valsts skolām.

• Sociālai aizsardzībai 83.7%, kas saistīts ar 
to, ka ievērojami ir samazināts finansējums 
nodarbinātības pasākumiem. Nedaudz 
palielinām izmaksas mājokļu atbalstam, 
kas saistīts ar Lielvārdes šosejas ēku un 
nelieliem remontiem. 

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc 
ekonomiskās klasifikācijas pret 2011.g. 
faktu ir:
• Atlīdzība%, grūti salīdzināms lielums, jo 

saistīts ar izglītības iestāžu pedagogu 
specifisko finansēšanas kārtību, kad 
finansējumu piešķir tikai 8 mēnešiem. 
Paredzēts, ka minimālā samaksa būs ne 
mazākā kā 55% no atlīdzības iespējamās 
maksimālās summas, 25% atvaļinājuma 
pabalsts un 40 LVL daļēja apdrošināšanas 
polises apmaksa, ja darbinieks to vēlas.

• Pakalpojumu, materiālu un energoresursu 
iegādes apmaksai 110%, kas pamatā ir 
saistīts ar resursu sadārdzinājumu.

• Kredītprocentu apmaksai 69.2%, kas 
saistīts ar kredītportfeļa pārkreditēšanu, 

• Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīcijām 
86%, jo paredzēti ir vairāki Eiropas fondu 
līdzfinansēti projekti un siltumtrases daļēja 
nomaiņa. 

• Sociālajā jomā 83.7%, kas pamatā ir 
saistīti ar kapitālieguldījumu neplānošanu 
sociālajā jomā, bet tiek plānoti lielāki izde-
vumi pabalstiem. 

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. Sakarā 
ar ievērojamo līdzekļu samazinājumu Ceļa 
fondam, līzinga maksājumus veiksim no 
pamatbudžeta. Paredzēts ceļu un ielu 
uzturēšanai novirzīt tik pat maz cik 2011.g. 
Tas kopumā ielu un ceļu uzturēšanai ir 
nepietiekami, tāpēc neplānojam nekādus 
remontdarbus.

 Ziedojumi tiks novirzīti atbilstoši norā
dītajiem mērķiem.

Budžetam pievienoti visi dokumenti, kas 
precizē darba samaksu un sociālās garanti-
jas, atbilstoši likumam “Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likums” un likuma “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” prasībām, t.sk. deputātiem.

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

16.01.2012.
Domes priekšsēdētājs a. Lielmežs

domes PriekŠsĒdĒtĀJa ziŅoJums 
Pie saistošajiem noteikumiem Nr.1  

“Par mālpils novada domes budžetu 2012.gadam”
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1. Noteikt Mālpils novada domes pamatbudžeta ieņēmumus un 
finansēšanu 2930235 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Noteikt Mālpils novada domes pamatbudžeta izdevumus 
2930235 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.2

3. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta ieņēmumus un 
finansēšanu 51070 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.3.

4. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta izdevumus 51070 
LVL saskaņā ar pielikumu Nr.4

5. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 80000 LVL.
6. Noteikt, ka kreditoru saistības uz 31.12.2011. ir 5291598 LVL 

(pielikums Nr.5)
7. Noteikt, ka debitoru saistības uz 31.12.2011. ir 111467 LVL (pie-

likums Nr.6)
 Paskaidrojuma raksts
 Priekšsēdētāja ziņojums par 2012.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 amatpersonu, darbinieku un deputātu atlīdzība tiek 

maksāta atbilstoši noteikumiem “Mālpils novada pašvaldības 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo gar-
antiju noteikšanas noteikumi 2012.gadā”. 

13. Noteikt, ka ceļu fonda līdzekļi izlietojami atbilstoši programmai 
“Par ceļu un ielu mērķdotācijas līdzekļu izmantošanas programmu 
2011.gadam”. (pielikumsNr.26).

14. 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.

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

Domes priekšsēdētājs a.Lielmežs

 i. kopā ieņēmumi 2643042

  ii. Nodokļu un nenodokļu 
ieņēmumi

1109368

  iii. Nodokļu ieņēmumi 1050648

  Tiešie nodokļi 1050648

1.0. 1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 927148

1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa

927148

1.4. 4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 123500

1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 123500

    

  iv. Nenodokļu ieņēmumi 58720

2.0. 8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma

455

2.0. 8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, 
kontu atlikumiem 

390

2.0. 8.9.0.0. Pārējie finanšu ieņēmumi 65

2.0. 9.0.0.0. Valsts(pašvaldību) nodevas un 
kancelejas nodevas

3510

2.0. 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitāmas 
pašvaldības budžetā

1790

2.0. 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 1720

2.0. 10.0.0.0. Sodi un sankcijas 4655

2.0. 10.1.0.0. Naudas sodi 200

2.0. 10.3.0.0. Soda sankcijas no vispārējiem 
nodokļu maksāšanas pārkāpumiem

4455

2.0. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 100

2.0. 12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 100

2.0. 13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 
īpašuma pārdošanas

50000

2.0. 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 
pārdošanas

45000

2.0. 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža 
īpašuma pārdošanas

5000

    

  v.transfertu ieņēmumi 1321136

5.0. 18.0.0.0. Transferti 1282136

5.0. 18.6.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtā valsts 
budžeta dotācija

1255878

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

26258

    

5.0. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 39000

5.0. 19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 
citām pašvaldībām

39000

  vi. Budžeta iestāžu ieņēmumi 212538

3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumie

203038

  un citi pašu ieņēmumi  

3.0. 21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie 
budžeta iestāžu ieņēmumi par

9500

3.0.  budžeta iestāžu sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi

 

  iX. finansēšana  

 F2101000 Budžeta līdzekļu atlikums gada 
sākumā

510727

  Budžeta līdzekļu atlikums gada 
beigās

80000

 F40020000 Aizņēmumi 143534

Pielikums Nr.1
pie saistošiem noteikumiem Nr.2

“Par mālpils novada domes budžetu 2012.gadam”“

Pamatbudžeta ieņēmumi un finansēšana 2012. gadā (latos) 
skaitliska informācija

saistoŠie Noteikumi Nr.2
APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes

25.01.2012.g.sēdes lēmumu Nr.2/20

“Par mālpils novada domes budžetu 2012. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”14., 46.pantu, 

ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu
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01.1000. vispārējie valdības dienesti  
01.111. izpildvaras un likumdošanas varas 

institūcija
123697

01.112. Kanceleja 52200
01.602. Dzimtsarakstu nodaļa 7500
01.603. Investīciju un ārējo sakaru daļa 13000
01.605. Projektu līdzfinansēšana 50000
01.606. Mazie projekti 5000
01.720. Pašvaldību budžetu parāda darījumi 88278
01.820. Transferti no pāšvaldību budžeta valsts 

budž.
9000

01.832. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 28000

01.891. Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem 51386
01.892. Atbalsta fonds 1550
01.1000. kopā 429611
03.000. sabiedriskā kārtība un drošība  
03.110. Policijas dienesti 17300
03.312. Bāriņtiesas 9700
03.600. Pārējie iepriekš neklasificētie 13200
 sabiedriskās kārtības un drošības 

jautājumi
 

03.000. kopā 40200
04.000. ekonomiskā darbība  
04.211. Kontroles, uzraudzības un citi dienesti 6000

Pielikums Nr.2
pie saistošiem noteikumiem Nr.2

“Par mālpils novada domes budžetu 2012.gadam”“

Pamatbudžeta izdevumi 2012. gadā (latos)
1000 Atlīdzība 1319668
2000 Preces un pakalpojumi 851003
4000 Procentu izdevumi 79918
5000 Pamatkapitāla veidošana 526733
6000 Sociālie pabalsti 118825

7000
Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un 
mērķdotācijas 32948

 
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu 
resursi,  

 starptautiskā sadarbība  
8000 Dažādi izdevumi, kas nav klasificēti iepriekš 1140
Kopā  2930235

Pielikums Nr.3
pie saistošiem noteikumiem Nr.2

“Par Mālpils novada domes budžetu 2012.gadam”“

Speciālā budžeta ieņēmumi un finansēšana 2012. gadā (latos)
 i.ieņēmumi kopā 39395
 ii. ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem 39395
 dabas resursu nodoklis  
5.5.0.0. Dabas resursu nodoklis 2000
 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3780
   
 autoceļu fonda līdzekļi  
18.9.0.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 37395
 fondiem  

 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 865
 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi  
 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1363
 iii. ziedojumi un dāvinājumi 0

23.4.0.0.
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
fiziskām personām  

23.5.0.0.
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
juridiskām personām  

 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 5667

Pielikums Nr.4
pie saistošiem noteikumiem Nr.2

“Par Mālpils novada domes budžetu 2012.gadam”“

Speciālā budžeta izdevumi 2012. gadā (latos)
Kods Koda nosaukums  
2200 Pakalpojumi 39623
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 1780
2800 Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 4000
 noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes 

administratīvie izdevumi
 

Kopā  45403

ziedoJumi uN dĀviNĀJumi 2011. gadā (latos)
Kods Koda nosaukums  
2200 Pakalpojumi 4000
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 1667
Kopā  5667

Pielikums Nr.7
pie saistošiem noteikumiem Nr.2

“Par Mālpils novada domes budžetu 2012.gadam”“

Pamatbudžeta izdevumi 2012. gadā (latos) 
atbilstoši finansējuma mērķim

Turpinājums 8. lpp.
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Pielikums Nr. 26
pie saistošajiem noteikumiem Nr.2

 “Par mālpils novada domes budžetu 2012.gadam”

mālpils novada domes ceļu un ielu finansēšanai paredzētās 
mērķdotācijas izlietojuma Programma 2012. gadam

Apstiprināts saskaņā ar LR Ministru kabineta 11.03.2008. Noteikumiem Nr.173, pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai  
un attīstībai piešķirtās mērķdotācijas izlietojuma programmu 2012.gadam:

1. 2012.gada plānotā mērķdotācija 37 395,00 LVL
2. 2011. gada mērķdotācija uz 2011. gada 31. decembri 865,00 LVL
3. 2012.gadā plānots izlietot mērķdotāciju tai skaitā:

– ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 38 260,00 LVL

04.240. Rīgas rajona lauku attīstības biedrība 300
04.430. Būvniecība 92000
04.431. Teritoriālplānošana 12198
04.432. Lielvārdes šoseja 17 10000
04.000. kopā 120498
06.000. Pašvaldības teritoriju un māju 

apsaimniekošana
 

06.400. Ielu apgaismošana 12000
06.601. Pārējā nekur citur neklasificētā pašvaldības 2000
 teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 

darbība
 

06.602. Autoceļi 6857
06.603. Ugunsdrošība 8000
06.604. Ieguldījums PSIA Norma K un siltumtrases 

nomaiņa
15000

06.000. kopā 43857
08.000. atpūta, kultūra un reliģija  
08.101. Sporta komplekss 129000
08.211. Mālpils bibliotēka 13000
08.212. Sidgundas bibliotēka 8300
08.231. Kultūras centrs 126700
08.232. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvalde
4338

08.000. kopā 281338
09.000. izglītība  
09.112. PII uzturēšana 157000
09.111. PII mērķdotācija 17800
09.113. PII izglītības projekts 11500

09.232. Mālpils vidusskolas uzturēšana 100239
09.234. Vidusskolas izgl.projekti 3082
09.231. Mērķdotācija Mālpils vidusskola 169057
09.233. Pedagogu mērķstipendijas 5907
09.236. Vidusskolas siltināšana 450000
09.212. Sidgundas pamatskolas uzturēšana 43210
09.211. Mērķdotācija Sidgundas pamatskolai 47882
09.237. Brīvpusdienas no valsts 3949
09.235. Informatizācija 26746
09.215. Internātpamatskolas uzturēšana 325649
09.216. Profesionālās vidusskolas uzturēšana 377015
09.221. Mūzikas un mākslas skolas uzturēšana 23500
09.222. Mērķdotācija mūzikas un mākslas skola 34023
09.601. Autobusa pakalpojumi 20500
09.000. kopā 1817059
10.000. sociālā aizsardzība  
10.201. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 96000
10.203. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 1000
 invaliditātes gadījumā  
10.500. Atbalsts bezdarba gadījumā 11225
10.600. Mājokļa atbalsts 13000
10.910. Pārējās citur neklasificētās sociālās 70100
 aizsardzības pārraudzība  
10.911. Sociālā darbinieka piesaiste 6347
10.000. kopā 197672
 Pavisam kopā 2930235

Pielikums Nr.8
pie saistošiem noteikumiem Nr.2

“Par Mālpils novada domes budžetu 2012.gadam”“

Speciālā budžeta izdevumi 2012. gadā (latos) 
atbilstoši finansējuma mērķim

01.000. vispārējie valdības dienesti  
 Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 1363
 kopā 1363
05.000. vides aizsardzība  
 Dabas resursu fonds 5780
 kopā 5780
06.600. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
 

 Autoceļu fonds 38260

 Pavisam kopā 45403
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 – PII 7
 kopā 281
10.000. sociālā aizsardzība  
 Ziedojumi – Pensionāru padome 445
 Ziedojumi – Sociālais dienests 1719
 Atbalsta fonds 200
 Ziedojumi Lielvārdes šosejas 17 mājai 2575
 kopā 4939
 Pavisam kopā 5667

Turpinājums no 7. lpp.
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11. februārī Mālpils kultūras centrā 
notika Pierīgas amatierteātru iestudējumu 
skate “Gada izrāde 2011”, kurā savu 
aktier meistarību rādīja amatierteātri no 
Ķekavas, Baldones, Inčukalna, Carnikavas, 
Krimuldas, Saulkrastiem un šo izrāžu parādi 
noslēdza mājinieki ar “Trīnes grēkiem” un 
viņi ir to vidū, kas izvirzīti uz reģionālo skati, 
kura notiks Mālpilī.

Paldies aktieriem, viņu režisorei Lienei 

Cimžai un, protams, visai viņu radošajai 
komandai.

27.martā visā pasaulē tiek svinēta Starp
tautiskā teātra diena. Arī Mālpils kultūras 
centrā visu mēnesi valdīs teatralizēta gaisotne.

Jau mēneša sākumā, 3. un 4. martā 
Latvi jas amatierteātru iestudējumu reģiona 
skate “Gada izrāde 2011’’ Divās dienās 
mālpiliešiem būs unikāla iepēja noskatīties 
12 dažādas izrādes:

marts – teĀtra mĒNesis

kultūra

smieties “Jautrajā tandēmā” kopā ar 
Jakovu rafalsonu un Guntu virkavu varēs 
23. martā plkst.19.00 Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātra aktieris, kā arī tautā iemīļotā 
seriāla “UgunsGrēks” Vadima atveidotājs 
Jakovs Rafalsons un Latvijas Nacionālā 
teātra aktrise Gunta Virkava viesosies Mālpilī.

Kopā strādājot Latvijas Nacionālajā 
teātra uzvedumā “Laulāts un brīvs”, aktieri 
Jakovs Rafalsons un Gunta Virkava tik liel-
iski saspēlējās, ka nolēma radīt kopdarbu 
“Jautrais tandēms”. To veido divi komēdiju 
viencēlieni – “Kā iemācīties vadīt auto 
neklātienē” un “Šis tas par laulības dzīvi”. 
 Franču dramaturga Kloda Fortuno izrāde 
“Kā iemācīties vadīt auto neklātienē” stāsta 
par sievieti, kura nolēmusi iemācīties braukt 
ar auto ...neklātienē! Tikai desmit dienu 
pašmācība pašas dzīvoklī, un viņa jau ir 
apņēmusies vadīt auto aizvēr tām acīm! Vai 
tiešām tam var ticēt?!

Vienā no populārākajiem itāļu drama-
turga Dario Fo skatuves darbiem “Šis tas 

par laulības dzīvi” tiek izspēlētas laulī
bas dzīves ainas par vīrieša un sievietes 
attiecībām, kad kopā jau nodzīvots ne viens 
vien gadu desmits. Tā ir ugunīga komēdija 
par brīvajām attiecībām un īstu mīlu, kuru 
caurstrāvo ekspresija, greizsirdība un 
kaislības. Skatītājiem būs ne tikai jāvēro 
izrāde, bet arī jādarbojas tajā līdzi. 

28.martā plkst.13.00 Mālpils kultūras 
centrā tiks gaidīti mazie skatītāji uz muzikālu 
pasaku 2 cēlienos “Sprīdītis”. 

Iestudējot lugu “Sprīdītis”, radošā ko-
manda vēlas mūsu jaunajai paaudzei dāvāt 
iespēju padomāt par dzīves izaicinājumiem 
un patiesajām vērtībām, līdz ar to raisot 
iekšējo spēku, kas rodas no ticības sev un 
vēlmes vairot labo pasaulē. (Režisore Dita 
Balčus, komponists Imants Kalniņš)

Labākais līdzeklis likt publikai pacietīgi 
gaidīt ir – apgalvot tai, ka izrāde tūlīt sāksies 
(Viktors Igo). Lai veras priekškars!

Mālpils kultūras centra direktore  
edīte Priekule

skati no mālpils amatierteātra izrādes  
“trīnes grēki”

sestdien, 3. martā

10.00 – 10.40 Leons Briedis NĀRIŅA Ādažu amatierteātris KONTAKTS

11.00 – 12.40 Mārtiņš Zīverts ZAĻĀ KRŪZE Inčukalna amatierteātris

14.00 – 16.10 Nils Saimons  
BASĀM KĀJĀM PA PARKU

Ikšķiles amatierteātris

17.00 – 19.00 Elīna Zālīte MALDU MILDAS 
SAPŅOJUMS

Jumpravas amatierteātris

20.00 – 21.50 Džeimss Goldmens LAUVA ZIEMĀ Ogres Tautas teātris

22.30 – 23.50 Rūdolfs Blaumanis TRĪNES GRĒKI Mālpils amatierteātris

svētdien, 4. martā 

10.00 – 11.30 Slavomirs Mrožeks EMIGRANTI Radošā apvienība “Siltumnīca” 

11.30 – 13.15 Juliu Edliss VĀRDU SAKOT – KINO! LU Studentu teātris

14.00 – 15.30 Henriks Ibsens HEDA GABLERE Radošā apvienība “Siltumnīca”

16.00 – 16.40 Sandija Kalniņa METĀLA ZIEDI Kokneses amatierteātris Apaļā zāle

20.00 – 21.35 Antons Čehovs NEVARĪGĀ BŪTNE Jelgavas Jaunais teātris

mūsdienu deju lielkoncerts  
“durvis vaļā!”

11.februārī Madonā notika vērienīgs 
mūsdienu deju lielkoncerts “Durvis vaļā!”, 
kurā piedalījās 1300 dejotāju no visas 
Latvijas. Show, hiphop, break dance, 

laikmetīgās un džeza dejas stilos veidotos 
priekšnesumos apvienojās dažāda vecuma 
dejotāji – no pirmās klases skolēniem līdz 
pat studējošiem jauniešiem. Gatavošanās 
lielkoncertam sākās oktobrī, kad kolektīvu 
vadītājiem tika piedāvātas jaunrades konkur-
sos atzītās un godalgotās horeogrāfijas. 
Starp šīm horeogrāfijām bija arī deju grupas 
“Nakcītis” savulaik izpildītā deja “Vistiņas”. 

Dejotāji no Aknīstes, Alūksnes, Apes, 
Balviem, Cēsīm, Daugavpils, Elejas, 
Jūrmalas, Kalnciema, Krimuldas, Ķekavas, 
Lielvārdes, Liepājas, Līvbērzes, Mado-
nas, Ogres, Preiļiem, Riebiņiem, Salaspils, 
Talsiem, Valgundes, Valmieras, Vents
pils un Mālpils pārtapa par dejojošiem 

makaroniem, bitēm, kaķiem, taureņiem, 
jūrniekiem, kutinātājiem, klauniem, vistiņām, 
mistiskām un šaušalīgām ēnām.

Turpinājums 10. lpp.“Nakcītis” mēģinājumā

deju grupas “Nakcītis” un “krikši”
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Mālpi ls v idusskolas deju grupa 
“Nakcītis” 2008. gadā jau piedalījās līdzīgā 
lielkoncertā Ventspilī. Katrs pasākums ir kā 
izaicinājums, kas sniedz dejotājiem jaunu 
pieredzi. Iestudējot citu horeogrāfu dejas 
pilnveidojās dejotāju tehniskais izpildījums. 
Šoreiz izvēlējāmies iestudēt horeogrāfes In-
gas Cipes deju “Miegā” un horeogrāfes Di-
nas Pauzeres deju “Rota”, kā arī atjaunojām 
mūsu deju “Vistiņas”. Šīs dejas prezentēsim 
arī skatītājiem dažādos pasākumos Mālpilī. 

Paldies dejotājiem par izturību un 

vecākiem par skaistajiem tērpiem! Īpaši 
liels paldies par atbalstu dalībai lielkoncertā 
Mālpils vidusskolai un Mālpils novada 
domei! Ivetta

Kad vēl nebija pienākusi tā diena, kad 
mums jābrauc uz Madonu, es jau viņu 
ļoti gaidīju. Likās, ka vienīgais ko mēs tur 
darījām bija dejošana, tomēr nebija jau 
tik traki, bija arī brīvais laiks, kad paēst un 
atpūsties. Ejot gulēt vakara pasaciņas vietā 
mēs izvēlējāmies stāstīt spoku stāstus. 
Mazākās meitenes sabijās, bet tad visas 
cieši saspiedāmies, lai drošāka gulēšana. 
Sestdien starp mēģinājumiem un koncertu 

mums bija brīvs laiks, lai kaut nedaudz 
pastaigātos un apskatītu Madonu. Pēc kon-
certa mēs braucām mājās, bet tā negribējās 
braukt prom. Kristiāna

Mēs piedalījāmies Madonas liel kon
certā “Durvis vaļā”! Protams bija daudz 
mēģinājumu un spēki lēnām izsīka. Nāka
majā dienā no rīta bija ģenerāl mēģinājums 
ar tērpiem. Bija ļoti mudīgi jāpārģērbjas, un 
mums tas izdevās! Tajā paša dienā pl.18:00 
bija gaidītais koncerts. Mēs dejojām 3 dejas: 
“Vistiņas”, “Rotu” (armijas deju), un deju 
“Miegā”. No citām dejām man vislabāk 
patika “Ēnu sonāte”. Tā deja bija ļoti labi 
izdevusies. Žēl, ka Latvijas televīzija atteicās 
filmēt koncertu, toties Vidzemes reģionālā 
televīzija gan filmēja sižetus par koncertu. 
Koncerts izdevās un mēs paši esam par to 
priecīgi! Ilva

10. februārī mēs braucām uz Mado-
nas mūsdienu deju lielkoncertu “Durvis 
vaļā”. Madonā mēs bijām divas dienas. 
Pirmajā dienā mēs mēģinājām dejas kopā 
ar citiem kolektīviem. Satikām savus drau-
gus no citiem kolektīviem ar kuriem bijām 
iepazinušies Cēsu nometnē. Arī otrajā 
dienā bija kopmēģinājumi, bet vakarā 
sporta hallē bija ļoti krāšņs koncerts, kur 
mēs dejojām vienlaikus kopā ar daudziem 
citiem kolektīviem. Vislabāk man patika, 
kad koncerta beigās visi dejotāji taisīja 
vilni un skatītāji ar tādu pašu vilni atbildēja 
dejotājiem. Tas izskatījās tik reāli! Elva

Vērienīgais un krāšņais mūsdienu deju 
lielkoncerts “Durvis vaļā!” 4.maijā vēlreiz tiks 
izdejots Rīgā izstāžu centrā Ķīpsala.

ivetta Jakovļeva

Projekti

2011.gads Mālpils novadam bija pēdē
jais, kad varējām piedalīties Nīderlandes 
fonda KNHM projektu konkursā. Ņemot vērā 
iedzīvotāju interesi par šādiem projektiem 
un iepriekš sasniegtos labos rezultātus, 
mālpils novada dome ir izlēmusi turpināt 
šos konkursus, paredzot domes budžetā 
līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvu projektu 
finansēšanai.

Konkursa mērķis ir veicināt Mālpils 
pašvaldības iedzīvotāju atbildību par savu 
dzīves vidi un uzlabot dzīves kvalitāti. 
Konkursā var piedalīties ikviena Mālpils 
novadā reģistrēta biedrība un nodibinājums; 
fizisku personu grupas, kurās apvienojušies 
vismaz 7 iedzīvotāji. 

Konkursā var tikt atbalstīti sabied
riska labuma projekti sekojošās jomās: 
vides sakārtošana, iedzīvotāju līdzdalības 
veicināšana, ģimeņu un bērnu atpūtas vietu 
izveide, esošo un jaunu aktīvās atpūtas vietu 
pilnveide, dažādu paaudžu iesaistīšanās 
un sabiedrības grupu sadarbība, veselīga 
dzīves veida un radošās jaunrades veici
nāšana.

No projekta līdzekļiem nevar tikt finan
sēts darba grupas vai pieaicināto speciālistu 
atalgojums. 

finansējums: līdz 500 LVL vienam 
projektam. Kopējais pieejamais finansējums: 
5000 LVL.

Pieteikšanās līdz 15.aprīlim, iesniedzot 
aizpildītu veidlapu un projekta budžetu 

Mālpils novada domes kancelejā, kā arī 
elektroniski uz adresi karte1@inbox.lv 

Pieteikuma veidlapa un projektu konkur-
sa nolikuma pilns teksts martā būs pieejami 
mājas lapā www.malpils.lv 

Projektu īstenošanas laiks: 1.maijs – 
30.septembris. 

Papildus informācija par konkursu pa 
tālr. 26836192 vai rakstot uz epasta adresi 
karte1@inbox.lv 

Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja  
Līvija mukāne

Turpinājums 9. lpp.

koncerta fināla mēģinājums

mĒs savam Novadam
Iedzīvotāju iniciatīvu projekti

uģis reinbaks Lielvārdē saņem kNHm fonda balvu 2011.gadā uzvarējušajam projektam
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sPorts

Biedrība “Idoves mantojums” turpinās 
2008. gadā iesāktos darbus pie Mālpils ev. 
lut. baznīcas atjaunošanas darbiem. Pērnā 
gada rudenī iesniedzām projekta “Mālpils 
ev. lut. baznīcas pamatu atveseļošana” 
pieteikumu projektu konkursam Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Lauku attīstības programmas 
pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros. To administrē Lauku atbalsta 
dienests.

Šī gada sākumā saņēmām priecīgo ziņu, 
ka mūsu projekts ir guvis finansiālu atbalstu. 
Projekta ietvaros paredzēts veikt baznīcas 
sienu – pamatu sanāciju (atve se ļošanu), 
lai mazinātu sāļu migrāciju un baznīcas 
iekšējās telpas mitrumu. Plānotie darbi: 1) 
atbrīvot kriptas logus no aizmūrējumiem 

un apkopt tos atbilstoši vēsturiskajam 
izskatam; 2) planēt zemi līdz vajadzīgajam 
līmenim, lai nodrošinātu sienu un pamatu 
žūšanu; 3) gar sakristejas perimetru izrakt 
tranšeju, ko pēc tam aiz pilda ar smilts / 
grants pildījumu; 4) atbrī vot fasādes aptu
veni 1,5 m augstumā no drūpošā apme
tuma un uzklāt jaunu kaļķu apmetumu; 
5) pagarināt lietusūdens teknes; 6) atbrīvot 
sienas paneļu zonu draudzes telpā no 
virsējās dzegas līstes, lai nodrošinātu 
pietiekamu gaisa cirkulāciju. Darbus veiks 
būvfirma “RERE04” būvuzrauga Jura Pav
lova vadībā. Autoruzraudzību veiks arhi
tekterestauratore Ināra Heinrihsone, ar 
kuru biedrībai ir sadarbība kopš 2007. gada. 
Projekta ietvaros notiks arī arheoloģiskā 
uzraudzība.

Projekta īstenošana kopumā izmaksās 
apmēram 17 000 Ls. No tiem 14 000 Ls 

ir piešķirtais ELFLA finansējums. Pārējo 
nepieciešamo finansējumu (apmēram 
3 000 Ls) mums vēl jāatrod. 

Gan Mālpils luteriskā draudze, gan 
biedrības valde ļoti cer uz sabiedrības at-
balstu, lai varētu kopīgiem spēkiem atjau not 
Mālpils baznīcu ne tikai šī projekta ietvaros, 
bet arī turpmākajos darbos. Tāpēc ļoti lū
dzam gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus 
ziedot Mālpils baznīcas atjaunošanai! 

Biedrība “Idoves mantojums”
Reģ. Nr. 40008119825
Banka: SEB banka
Konts: LV57UNLA0050017286486 

(lūdzam norādīt mērķi Mālpils baznīcas 
atjaunošanai).

Biedrība “idoves mantojums”
mālpils ev.lut. draudzes padome

29.janvārī, Mālpils sporta kompleksā, 
not ika Mālpi ls novada dubultspēļu 
čempionāts novusā. Sacensībās piedalījās 
12 pāri, kuri tika sadalīti 2 grupās, pa 
6 pāriem katrā grupā. Pirmās 3 vietas 
no katras grupas iekļuva finālā. 1.vietu 
pārsteidzoši izcīnīja Guntis Krivenoks un 
Mārtiņš Dišereits, kuri nepiekāpās nevienā 
spēlē. 2.vietā ierindojās Tālivaldis Zagorskis 
un Viesturs Bērziņš, bet 3.vietu, pēc 
papildus rādītājiem apsteidzot Jāni Jansonu 
un Jāni Dišereitu, ieguva Māris un Ivars 
Višķeri. 

Mālpils novusa komanda (Tālivaldis 
Zagorskis, Alfons Suķis, Jānis Jansons, 
Jānis Dišereits un Oskars Janbergs) 
tur pina dalību 2012.gada LR komandu 
čempionātā novusā 2.līgā. 4.februārī, 
Valmierā, noslēdzās grupu turnīrs un mūsē
jie savā apakšgrupā ieguva 7.vietu un līdz 
ar to turpinās cīņu par 13. līdz 18.vietai. 
Pie lielākas veiksmes pēdējās kārtās bija 
iespēja iekļūt arī trijniekā.

4.februārī, Mārupes sporta un atpūtas 
centrā, notika Pierīgas novadu spor-
ta spēlēs kāršu spēlē “Zolīte”, kurās 
piedalījās arī Mālpils labākie “zolmaņi” 
(Normunds Ozoliņš, Agris Ozoliņš, Gri-
gorijs Kozļakovskis un Iveta Kukurāne). 
Atbildības slogs bija liels, jo pagājušā gadā 
mūsējie ieguva 1.vietu. Diemžēl šoreiz 
veiksme mūsējiem pagrieza muguru un tika 
dalīta pēdējā vieta ar Salaspils komandu. 

Sacensībās uzvarēja Stopiņu komanda.
5.februārī, Jelgavā, turpinājās LTSA 

(Latvijas Tautas Sporta Asociācija) rīkotā 
Ziemas čempionāta volejbolā otrā riņķa 
spēles. Mālpils volejbola komanda aizvadīja 
3 spēles. Diemžēl šis sabraukums mūsējiem 
izrādījās neveiksmīgs un tika piedzīvoti trīs 
sāpīgi zaudējumi pret Salaspils, LLU un 
Madonas komandām. 

 12.februārī, Mālpils sporta komplek
sā, norisinājās Mālpils novada čempio

nāta novusā 4.posms, kurā piedalījās 
20 dalībnieki. 1.vietu ieguva alfons suķis, 
2.vietu izcīnīja oskars Janbergs, bet 
3.vietā ierindojās tālivaldis zagorskis. 
Lābākā no dāmām – Kristīne Kaņepēja, kura 
ierindojās 8.vietā absolūtajā konkurencē. 
Kopvērtējumā, pēc 4 posmiem līderos 
izvirzījies Alfons Suķis, bet tūlīt aiz viņa ar 
vienādu punktu skaitu seko 3 dalībnieki – 
Jānis Dišereits, Jānis Jansons un Tālivaldis 
Zagorskis. 

vasarā turpināsies mālpils ev. lut. baznīcas  
atjaunošanas darbi

sporta ziņas

sacensību grafiks

datums sacensības vieta

26.februāris plkst.10.00 Pierīgas novadu sporta spēles 
novusā Babītes sporta komplekss

3.marts plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts 
galda tenisā Mālpils sporta komplekss

4.marts plkst.10.00 LTSA XVI Ziemas čempionāts 
volejbolā Lielvārdes sporta centrs

10.marts Pierīgas sporta spēles  
galda tenisā Rīga, Ķīmijas fakultāte

11.marts plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts 
novusā, 5.posms Mālpils sporta komplekss

17.marts Pierīgas sporta spēles  
telpu futbolā Pierīgas novadu sporta zāles

17.marts plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts 
šautriņu mešanā, 2.posms Mālpils sporta komplekss

18.marts plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts 
zolītē, 3.posms Mālpils sporta komplekss

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs
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Pirmā hokeja spēle Mālpils jaunizvei
dotajā hokeja laukumā pie vidusskolas 
notika 29. janvārī. Bija uzaicināta hoke-
ja komanda no Tīnūžiem. Mūsējie bija 
ļoti viesmīlīgi un piekāpās ciemiņiem ar 
rezultātu 8:3. Iespējams rezultātu iespaidoja 
tas, ka komanda šajā īsajā ziemā vēl ne-
bija paguvusi saspēlēties un pirms pirmās 
spēles bijis arī mazs uztraukums. Tomēr 
kā komandas kapteinis esmu apmierināts 
ar komandas pirmo spēli, mēs vēl tikai 
mācāmies! Komanda ir ļoti gandarīta par 
vienotajām formām, kuras sarūpētas pašu 
spēkiem. Visi komandas biedri ikdienā 
aizņemti savos darbos, treniņi notika pa 
vakariem, tāpēc komanda izsaka pateicību 
Mālpils novada domei par apgaismojumu 
hokeja laukumā, kas palīdz trenēties vaka-
ros. Tuvākajā laikā gaidāmas jaunas spēles, 
aicināsim tuvāko kaimiņu komandas.

Hokeja laukuma izveidošana nebija 
no vieglākajiem uzdevumiem, bija daudz 
viedokļu, kā labāk uzliet ledu, bet maz 
darītāju un maz pieredzes, arī ziemas 
sals kavējās. Tomēr tagad laukumā le-
dus ir veiksmīgi uzliets. Darbā noderēja 
neatlaidība un informācija no cilvēkiem, 
kas ar to nodarbojas jau daudzas ziemas. 
Puiši uzkonstruējuši pat savu unikālu 
“ledus mašīnu”, atraduši savu tehnoloģiju 
ledus liešanā. Pie hokeja laukuma iekārtota 
atpūtas vieta, slidot un spēlēt hokeju var gan 
dienās, gan vakaros.

Gribu pateikt paldies par hokeja lau-
kuma un slidotavas būvniecību Andrejam 

Ribalko, Raitim Kalniņam, Valdim Stankem 
un pārējiem hokeja komandas “Mālpils 
Vilki” dalībniekiem, visiem entuziastiem, kā 
arī Saulim, Valtam un Justam Mihelsoniem 
par finansiālo un materiālo atbalstu. Un vēl 
īpašs paldies Gintam Apsītim par hokeja 
vārtu izgatavošanu. Paldies arī mālpiliešiem 
par to, ka izveidotais netiek lauzts un 
bojāts! Atvainojamies, ka ne vienmēr ledus 

ir notīrīts no sniega! Šis darbiņš balstās uz 
brīvprātības principiem, tāpēc katrs, kas 
atnāk slidot un redz, ka uz ledus sasnidzis 
sniegs ir aicināts ņemt lāpstu un sniegu 
notīrīt! Aicinu arī mammas un tētus pirkt sev 
un bērniem slidas un kopīgi doties slidot! 
Izmantosim šo lielisko iespēju tepat Mālpilī 
un turklāt par brīvu!

uģis reinbaks

sPorts

aktuāli

Pirmā hokeja spēle mālpilī

tīnūžu un mālpils hokeja komandas

Kā jau iepriekš informējām, Mālpils no-
vada dome ir noslēgusi sadarbības līgumu 
ar Nodarbinātības valsts aģentūru, kas 
nodrošinās mālpils novada iedzīvotājiem 
iespēju saņemt ar bezdarbnieka vai darba 
meklētāja statusu saistītus Aģentūras pa-
kalpojumus. Mālpils novada administratīvajā 
ter i tor i jā.  NVA darbiniece pieņems 
apmeklētājus Mālpils novada domes 226.

kabinetā katra mēneša pirmajā otrdienā 
no plkst.10:00 līdz 15:00. Pirmo reizi Mālpilī 
inspektore apkalpos klientus jau 6.martā.

Šo pakalpojumu var izmantot gan jau 
esošie bezdarbnieki, gan personas, kas 
grib iegūt bezdarbnieka statusu. 

Lai nerastos nekādi pārpratumi, 
darām zināmu, ka personām, kurām 
apmeklējuma datums ir noteikts līdz 

6.martam (piemēram, 1.,2.,5. marts) ir 
jādodas uz NVA Siguldas filiāli, Dārza ielā 
2a, Siguldā, norādītajā laikā. Izņēmums ir 
vienīgi attaisnojoši gadījumi. 

Atgādinām, lai iegūtu bezdarbnieka 
statusu, līdzi jāņem pase un nodokļu 
grāmatiņa.

P/a “mālpils sociālais dienests”

Jauns pakalpojums –  
Nva darbinieks pieņem domes telpās

Kopā ar siltajiem saules stariem ir atnākusi arī optimistiska 
doma, ka apkures sezonas smagākie mēneši ir aiz muguras. Taču 
pārliekam optimismam nav pamata, jo gan iedzīvotāju, gan iestāžu 
komunālo pakalpojumu parādi ir tikai auguši, salīdzinot ar apkures 
sezonas sākumu:

Parāds uz  
01.10.2011. (Ls) 

Parāds uz  
01.02.2012. (Ls) 

Iedzīvotāji 117 600 120 628
Iestādes 25 828 26 860

Vienmēr liekas, ka vasara ir tas laiks, kad visu nokārtot, taču 
uzņēmumam vasara ir jau sagatavošanās jaunajai apkures se-
zonai (šķeldas iepirkšana, katla remontdarbi utt.), tāpēc nauda ir 
nepieciešama jau šīs apkures sezonas nobeigumā. Lai turpinātu 

cīnīties ar parādniekiem, SIA “Norma K” jau nākamajā mēnesī pie 
katras kāpņu telpas izliks atskaiti par komunālo pakalpojumu ap-
maksu dzīvokļos. Avīzes “Mālpils Vēstis” marta numurā tiks publicēti 
parādnieku saraksti, kā arī turpināsies parāda piedziņas caur parādu 
piedzinēju uzņēmumu, gan Siguldas tiesu.

 Atgādinām, ka parādniekiem ir iespēja noslēgt vienošanos par 
parāda nomaksu.

 SIA “Norma K” ir nākusi pretim saviem klientiem un iepriekšējā 
sezonā nav paaugstinājusi siltuma tarifu, kaut gan ir pieaugušas 
gan šķeldas, gan elektroenerģijas, gan dīzeļdegvielas cenas, tāpēc 
jaunajā sezonā siltuma tarifa paaugstinājums būs neizbēgams.

 Uzņēmuma vārdā saku lielu paldies apzinīgajiem maksātājiem 
un gaidu lielāku aktivitāti no parādniekiem!

Valdes loceklis  
voldemārs Cērps

sia “Norma k” informē
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Pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais 
dienests” telpās no pagājušā gada decem-
bra līdz marta vidum noritēs apmācības 
sociālajā aprūpē. Šis nodarbinātības 
pasākums tiek līdzfinansēts ar Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu projekta “Mūžizglītības 
pasākumi nodarbinātām personām” ietva-
ros. Apmācības tiek realizētas pēc kuponu 
sistēmas – Nodarbinātības Valsts aģentūra 
izvērtē katra pretendenta iesniegumu un 
izsniedz personai kuponu, kas sedz 70% 
vai 100% no mācību maksas.

Mālpilī nodarbības apmeklē piecas 
aprūpētājas no Mālpils sociālās aprūpes 

centra – svetlana melnalksne, dace 
kalniņa, vija mihailova, Līvija augule, 
marina teluškova un viena aprūpētāja no 
Allažiem – Biruta Pozņaka. 

Pasniedzēja inese segliņa (sia 
“Buts”) atzīmē: “Es domāju tas ir ļoti 
labi, ka studenti nāk no dažādām vietām, 
jo nāk jau tā pieredze tieši praktiskajos 
darbos līdzi, Mālpilī viena un Allažos atkal 
cita pieredze.”

Visas darbinieces pēc kursu pabeig
šanas saņems apliecību par iegūto 
kvalifikāciju aprūpētājs profesionālās 
pilnveides izglītības programmā – sociālā 
aprūpe. Dažām dalībniecēm tiek segti 
100% no mācību maksas, jo viņu bērni 
vēl nav sasnieguši pilngadību. Mācību 
programmas apjoms ir 242 stundas. 
Apmācību kursu veido vairāki mācību 
priekšmeti – sociālā aprūpe, sanitārija un 
higiēna, arī patstāvīgais darbs. Piemēram, 
mācību priekšmetā sociāla aprūpe stu-
dentes apgūst šādas tēmas – 1.Sociālā 
darbinieka pamatzināšanas, 2. Alternatīvā 
un institucionālā aprūpe, 3. Bērnu sociālā 
aprūpe, 4. Vecu cilvēku aprūpe, 5. Aprūpes 

garīgie principi,  6. Inval īdu aprūpe, 
7. Paliatīvā aprūpe. 

Pasniedzēja inese segliņa: “Mācību 
nobeigumā ir tests un mācību procesā ir 
starptesti. Vienu starptestu jau kārtojām, 
atzīmes bija deviņi, desmit. Es kā lektors, 
kā pedagogs lieku atzīmes par, ko māk un 
es redzu to, kas neiet un tad to tēmu mācās, 
kamēr aiziet!” 

Uz jautājumu, kā patīk mācības, visas 
atbild, ka labi un interesanti. Studentes 
ir apmierinātas, par šo iespēju celt savu 
kvalifikāciju. Viņas saka: “Vispār mums 
visu izdarīja Olga Volosatova (P/a “Mālpils 
sociālais dienests” direktore). Aizsūtīja 
mūs – jūs aizbraucat tur, izdarāt to. Viņa mūs 
pat aizveda, pat nokārtoja, lai mācības būtu 
te uz vietas, lai mums nebūtu lieki jātērē 
nauda par ceļu!”

Kuponu apmācību var izmantot ikviens, 
lai celtu savu kvalifikāciju vai iegūtu jau-
nas zināšanas. Par to var interesēties 
Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas 
filiālē vai NVA mājas lapā www.nva.gov.lv 
sadaļā Nodarbinātajiem.

esmeralda tāle

mālpils novads  
15.01.2012 līdz 15.02.2012

1. 18.01.2012 16:08 
M.H. MĀJAS KĀPŅUTELPĀ KAIMIŅIENE 
NODARĪJUSI MIESAS BOJĀJUMUS. 
JAUNĀ MĀJA 4 
UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS (KPL)

2. 25.01.2012 15:30 
Y.T. PĀRDEVA DIVAS CIGAREŠU 
PACIŅAS UZ KURĀM BIJA KRIEVIJAS 
FEDERĀCIJAS AKCĪZES MARKAS. 
MĀLPILS NOVADS 
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS 
(APK)

3. 26.01.2012 14:47 
D.Z. VAĻSIRDĪGI ATZĪSTAS PATVAĻĪGĀ 

KOKU CIRŠANĀ. 
SIDGUNDA 
PIEVIENOTS KRIMINĀLPROCESAM (KP)

4. 03.02.2012 14:51 
NENOSKAIDROTA PERSONA 
IEVIETOJUSI M.P. DATUS INTĪMA 
RAKSTURA INTERNETA PORTĀLĀ. 
MĀLPILS NOVADS 
UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS (KPL)

5. 05.02.2012 19:52 
SAVĀ DZĪVES VIETĀ BEZ REDZAMĀM 
VARDARBĪBAS PAZĪMĒM ATRASTS A. 
LUBERTA LĪĶIS, NOSŪTĪTS UZ TIESU 
MEDICĪNAS EKSPERTĪZI (TME) 
LIELVĀRDES ŠOSEJA 10 
UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS (KPL)

6. 07.02.2012 11:40 
SKURSTENĪ DEGUŠI SODREJI 1 
KVADRĀTMETRA PLATĪBĀ. 
SIDGUNDA 
IZBEIGTA LIETVEDĪBA

7. 14.02.2012 22:04 
GAIĻEZERA SLIMNĪCĀ TIKA 
NOGĀDĀTI P.L., I.L. UN L.L.. 
VISĀM PERSONĀM KONSTATĒTA 
DIAGNOZE – SAINDĒŠANĀS AR TVANA 
GĀZI. PERSONAS PAGRABĀ ESOT 
SILDĪJUŠĀS AR DEGOŠĀM OGLĒM.
LIETAS APSTĀKĻI TIEK NOSKAIDROTI. 
MĀLPILS NOVADS 
IZBEIGTA LIETVEDĪBA

iesnieguma 
datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

06.01.2012. Arnis Kargans Dzīvojamās mājas būvniecība Mālpils novada nekustamajā īpašumā 
“Silarozes” 

Atbalstīt būvniecības 
ieceri un izsniegt 
plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu

13.01.2012. Anrijs Bičkovskis Saimniecības ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo māju, malkas šķūņa 
būvniecība nekustamajā īpašumā “Norīši”

20.01.2012. Pašvaldības SIA 
“Norma K”

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Mālpils 
novada Mālpils ciemā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Mālpilī” ietvaros 

informācija par 2012. gada janvārī saņemtajiem 
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm un 

mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

mālpils sociālās aprūpes centra darbinieki  
izmanto kuponu apmācību

Policija ziņo
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mālpils novada 
iedzīvotāju ievērībai!

Katru ceturtdienu  
laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00  
Mālpils novada domes telpās  
ir atvērts Swedbank Klientu  

informācijas centrs.
Klientu apkalpošanas centra  

darba laikā  
Jums ir iespēja: 

· atvērt kontu Swedbank; 
· pasūtīt un saņemt norēķinu karti;
· saņemt konsultācijas par ikdienas 

norēķiniem un internetbankas 
lietošanu, kā arī par visiem citiem 
bankas produktiem un pakalpo-
jumiem.

Vairāk informācijas pa tālruni 67 445 411  
vai 26 341 987 darba dienās  

no plkst. 9.00 līdz 17.00.

sia “murjānis”  
aptieka

no 2012. gada  
13. februāra

ir pārcelta jaunās telpās

Ķiršu ielā 2  
(bijušajās  

mežniecības telpās).

manikīra un pedikīra pakalpojumi
Sertificēta speciāliste piedāvā gēla manikīra un pedikīra pakalpojumus. Individuāla 
pieeja katram klientam. Strādāju ar kvalitatīviem materiāliem no Kinetics. Plaša dizainu 
izvēle, krāsainie gēli, spīdumi, logo, uzlīmes. Nagu plātnes pagarināšana ar komuflāžu 
gēlu. Gēla nagu pieaudzēšana par iepazīšanās cenu – 10Ls, korekcija – 10Ls, gēls – 
frenč kājām – 10Ls. Liela pieredze darbā – 5 gadi. Darba kvalitāti garantēju.

Tālr. 26055658, 67544276
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Tieši tāds ievads bija lasāms afišā, kura 
aicināja mālpiliešus uz “Ziemas masku 
parādi mūzikas ritmos un uz slidām” 18. feb
ruāra vakarā.

Un bija aktīvi! Bija uz slidām un maskās! 
30 maskas, mūzika un apgaismojums, 

silta liepziedu tēja turpat  ledus laukuma 
malā, tuvinieki skatītāju rindās. Arī  īpašas 
stafetes un sacensības, kuras prasmīgi 
vadīja skolas sportiskākie jaunieši, sporta 
kompleksa vadītāja Valta Mihelsona un  
novada domes  sagādātas balvas.

Uz karnevālu bija ieradušies: gailis un 
papagailis, 2 kaķi, gotiņa Grieta, vāverīte. 
Bija arī viesi no tumsas valstības: 3 velniņi, 
ragana, zombijs, vampīrs, virpulis, tumsa, 
spoks, burvis.  Kā ar šiem mošķīšiem tiktu 
galā, bet gaišie spēki bija pārsvarā: gaismas 
nesējs, smaidiņš, ninzja, Zorro, Sarkanie 
spārni, hokejists Bulta, Šreks, eņģelis. 
Patei coties gaišo spēku pārsvaram, droši 
varēja justies: Sarkangalvīte, Krāsainais 
taurenis, meksikānis,  čigāniete, meitene 
no Venēcijas, novēlojies Salavecis.

Pasākuma ideja pieder stipru Mālpils 
vīru apvienībai “Mālpils vilki”.

To realizēt palīdzēja Mālpils vidusskolas 
5.a un 5.b klašu audzinātājas Ilze Apsīte 
un Ilze Bērziņa, vidusskolas skolēnu par-
lamenta sportiskākie un aktīvākie Laimas 
Balodes virsvadībā.

ilze Bērziņa

reklāMa iNforMācija

 

28.martā  
plkst 17.00

Mālpils novada bibliotēkā

Tikšanās ar rakstnieci  
Ingu Ābeli

un

gaisa balonu pilotu  
Gunāru Dukšti

Laipni aicināti visi interesenti

Ieeja bez maksas

 

30. aprīlī  
plkst. 18.00

Jau 11-to gadu pēc kārtas 
dziedāšanas svētki  

pieaugušajiem 

Šogad ar nosaukumu

“DZIESMA PRIEKAM!” 
kopā ar grupu  

“LUSTĪGAIS BLUMĪZERS”

Sadzied ģimenes un draugi!

Pieteikties līdz 6.aprīlim Mālpils 
kultūras centrā pie Sandras vai pa 
tel. 67925339; 26434429. Lielais 

mēģinājums 29. aprīlī.

Pēc koncerta  
BALLE!

8. aprīlī  
plkst. 17.00

Ikgadējie  
bērnu un jauniešu  

dziedāšanas svētki –  
konkurss

LIELDIENU  
“BRĪNUMS 2012”

Aicināti pieteikties solisti, dueti, trio, 
ansambļi ar savām fonogrammām 
līdz 16. martam Mālpils kultūras 

centrā pie Sandras vai pa tel. 
67925339; 26434429. 

Ir iespēja mācīties  
pie vokālās pedagoģes  

Sanitas Vītumas (tel. 293733420).  
Maksa 2,-Ls par 0,30h.

PAZIŅOJUMS

Par biedru kopsapulci

Invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrības “Notici sev!”

biedru kopsapulce

2012. gada 13. martā  
plkst. 14.00

Mālpils novada domes  
konferenču zālē.

Biedrības “Notici sev!” valde

2012. gada 18. februāra tautas nobalsošanas rezultāti 
mālpils novadā

vēlēšanu iecirknis Balsošanas zīmju skaits  
ar atbildi “Par”

Balsošanas zīmju skaits  
ar atbildi “Pret”

Mālpilī Nr.788 91 1646
Sidgundā Nr.789 6 336
koPĀ 97 1982

Nebijis notikums mālpilī!  
esi aktīvs! Ņem slidas! velc masku!
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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

mālpils kultūras centra pasākumu plāns  
2012. gada marta mēnesim

01.03. plkst.18.00 “Laiks vakara sarunai....” 5. saruNas viesis – Rīgas Stradiņa universitātes 
profesors un ārsts anatolijs danilāns. Dalības maksa 3, Ls
03. – 04.03 Latvijas amatierteātru iestudējumu reģiona skate”Gada izrāde 2011’’ Divās dienās 
mālpiliešiem būs unikāla iespēja par brīvu noskatīties 12 dažādas izrādes. Sekot reklāmai!
03.03. plkst. 10.00 TLM studijas “urGa” sanākšana
07.03. Pierīgas Mūsdienu deju skate
10.03. plkst. 18.00 Koncerts “iedejosim pavasari!” Piedalās deju kopas: Allažu “Ķimelītis”; Ādažu 
“Sānsolītis”; Inčukalna “Virši”; Ropažu “Cielava”; Siguldas “Sidrabdancis”; Ulbrokas “Stopiņš”; 
Mālpils “Sidgunda” un “Kniediņš”
10.03. plkst. 21.00 Apaļajā zālē pie apaļajiem galdiņiem “tuLPJu BaLLe” kopā ar grupu 
“kaNtoris 04” “Bez skaistām sievietēm nav dzīvot vērts!” Būs pārsteigumi! Biļetes cena 
dāmām – 2,5 Ls; kungiem – 5 Ls
14.03. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “rezēdas” saiets. Tikšanās ar populāro Latvijas 
pavārmakslas meistari aNtoŅiNu masiĻŪNi. (Aicinām mūsu klubiņam piebiedroties jaunus 
dalībniekus!)
16.03. plkst. 19.00 “Laiks vakara sarunai...” 
6. saruNa ar Sokrata tautskolas lektori, biznesa vadības konsultanti, psiholoģi un dziednieci, 
vairāku grāmatu autori, igauņu ārstes un dziednieces Lūles Vīlmas mācības sekotāju Latvijā elvitu 
rudzāti par “Piedošanas mācību” 
Piedošanas mācības autore ir igauņu dziedniece Vīlma Lūle. Viņas mācībai ir sekotāji arī pie 
mums – Latvijā. Tie ir cilvēki, kuri ilgu gadu laikā, apgūstot un praktizējot piedošanas soļus, ir ne 
tikai sapratuši, bet arī izjutuši šīs mācības brīnumaino spēku, kas slimību aizdzen bez zēlēm un rada 
harmoniju gan cilvēka prātā, gan dvēselē, gan miesā. Viens no šādiem cilvēkiem ir Sokrata tautskolas 
lektore Elvita Rudzāte. Dalības maksa 3, Ls (Varēs iegādāties Elvitas Rudzātes sarakstītās grāmatas)
18.03. Pierīgas deju kolektīvu skate 
23.03. plkst. 19.00 Teātra izrāde “Jautrais taNdĒms” kopā ar Jakovu rafalsonu un Guntu 
virkavu. Biļešu cenas 3,Ls un 4, Ls
 24.03. plkst. 16.00 komunistiskā terora upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis pie Šopu 
akmens (Transportu lūgums pieteikt novada domes kancelejā vai pa tel. 67970888)
 24.03. plkst. 17.00 Koncerts “iedziedāsim pavasari!”
 Piedalās jauktie vokālie ansambļi no Mālpils profesionālās vidusskolas, Skrīveriem, Allažiem, 
Suntažiem, Rīgas; vīru vokālie ansambļi no Ķeguma, Valmieras, Rīgas; sieviešu vokālie ansambļi 
no Rīgas, “Luar” (Ilona Haņina). 
Skatītājiem būs iespēja piešķirt balvu visskaistāk dziedošajam ansamblim! Ieeja brīva.
28.03. plkst.13.00 Neatkarīgā teātra “Kabata” muzikālā pasaka mazajiem skatītājiem 2 cēlienos 
“sprīdītis”. Režisore Dita Balčus, komponists Imants Kalniņš. Izrādes ilgums 1,5h. Biļetes cena 
2,Ls
30.03. plkst. 19.00 Koncerts “riČu kĀzas” Biļešu cenas 3,Ls un 4, Ls
Paši mūziķi par jauno programmu saka:
Kas un kā tad īsti notiek čigānu kāzās, joprojām daudziem ir liels noslēpums, lai gan dzīvojam 
līdzās. Tādēļ šajā koncertprogrammā “Riču kāzas” mēs sniegsim iespēju to uzzināt. Kādas ir kāzu 
tradīcijas, kāzu dziesmas un kāzu dejas arī puišu izpildījumā. Šis būs akustisks koncerts vienā 
daļā. Koncerta skanēs autentiska romu kultūras mūzika. Bieži viesi latviešu kāzās ir čigāni, jo tiek 
uzskatīts, ka viņi ar savu mūziku un dejām nes laimi, bagātību un prieku. Bet interesanti, kas šo 
uzdevumu pilda čigānu kāzās?...” Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu paradīzes” 
kasēs un mālpils kultūras centra kasē.

Svei cam!
Marta ju bi lā ri

89 – Erna Kārkliņa 
Ina Čupriņina

86 – Stefānija Broka 
Skaidrīte Misiņa

80 – Ēriks Žagata

75 – Pēteris Skribāns 
Jānis Treijers

70 – Marija Meidrope 
Māra Teleženko 
Ēriks Kaulačs 
Austra Ruduša

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

mĀLPiLs kuLtŪras CeNtrs

sludinājumi
Pārdodu vai izīrēju labu 2,5 istabu dzīvokli ar visām 
ērtībām, tālr. 26407944

Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan 
privātos, gan juridiskos objektos – interjers, māju 
apdare, dekoratīvi dārza darbi (laukakmens, granīts), 
arī kapu pieminekļi un restaurācija. Sertificēts amata 
meistars, tālr. 29450290

Pārdod svaigu cūkgaļu 1.80 Ls/kg, piegāde, 
tālr. 27065108

Jauni un lietoti datori, tālr. 26533575, www.lotek.lv

Pārdod saldējamo kameru “Silektro”, zviedru, horizon
tālā, 380 Ls, labā tehniskā stāvoklī, tālr. 26440107

Vēlos iegādāties māju Mālpilī netālu no centra, var 
būt remontējama. Ne dārgāk par 25 000 Ls, epasts 
gauja2007@gmail.com, tālr. 29132157

apsveikumi

ingrīdai muraško!
Laime ir atrast mīlestību, to dodot citiem... 
Laime ir mierinošs smaids noskumušajam. 
Laime ir izjust citu cilvēku laimi kā savējo. 
Laime ir smaidīt ar sirdi un acīm, nevis tikai ar lūpām. 
Laime ir palīdzēt citiem, nevis gaidīt palīdzību no citiem.
Paldies par dalīšanos mīlestībā! 
Daudz laimes lielajā jubilejā! 

invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev” 

Aiziet gadi un dienas – tos mūžībā aiznes... 
Pie jaunības kalniem un ezeriem apmesties liedz. 
Bet vienmēr, lai ziedos dūc skaistāko atmiņu bites, 
Un gadu ozols, lai tīkamu paēnu sniedz!

(I.Auziņš)
Albert, mīļi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Radi Vestienā un Bērzaunē!


