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Izskatīja 43 jautājumus:
1. Par novada domes 27.10.2010. lēmuma Nr.12/1 atcelšanu.
2. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
3. Par adreses piešķiršanu.
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
6. Par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.  – 

2033. gadam 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
7. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
8. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma „Kalna Zīlēni” zemes vienības izsoles 

noteikumu apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 7 izsoles noteikumu apstipri-

nāšanu.
11. Par domes 02.07.2013. ārkārtas sēdes Nr. 9 lēmuma Nr. 9/3 

atcelšanu.
12. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

iegu vei.
13. Par pašvaldības SIA „Norma K” siltuma avota rekonstrukciju.
14. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Mālpils novada do-

mes saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Mālpils novada domes 
budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu.

16. Par domes priekšsēdētāja 02.10.2013. rīkojuma Nr.33-V ap-
stiprināšanu.

17. Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmām.
18. Par interešu izglītības programmu īstenošanu izglītības iestā-

dēs.
19. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav-

starpējiem norēķiniem.
20. Par SIA „West Solutions” iesnieguma izskatīšanu.
21. Par komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda 

„Sibīrijas Bērni” iesnieguma izskatīšanu.
22. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 

nolikumā.
23. Par iekšējās kārtības noteikumu saskaņošanu Mālpils novada 

vidusskolas struktūrvienībai Sidgundas pamatskola.
24. Par Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumiem.
25. Par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvā.
26. Par Mālpils novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.
27. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā.
28. Par maksas noteikšanu dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 

pakal pojumiem.
29. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi 

Mālpils novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums” apstiprinā-
šanu.

30. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.7 „Nodeva par Mālpils novada simbolikas izmanto-
šanu” apstiprināšanu.

31. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 20 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteiku-
mos Nr.4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību un izcenojumiem Mālpils novadā” apstiprinā-
šanu.

32. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2011.gada 28.decembra saistošo notei-
kumu Nr.16 pielikumā Nr.2 „Par pašvaldības galvojumu studiju 
kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” apstiprināšanu.

33. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošo noteikumu 
Nr.7 pielikumā „Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 
dienests” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu.

34. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.4 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” apstiprināšanu.

35. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.6 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada 
pašvaldībā” apstiprināšanu.

36. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos notei-
kumos Nr.3 un paskaidrojuma rakstā „Par bērna piedzimšanas 
pabalstu Mālpils novadā” apstiprināšanu.

37. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošo noteiku-
mu Nr.2 paskaidrojuma rakstā „Par nekustamā īpašuma no-
dokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildi Mālpils nova-
dā” apstiprināšanu.

38. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos notei-
kumos Nr.10 un paskaidrojuma rakstā „Par nomas maksas 
noteik šanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauk-
saimniecības produkcijas audzēšanai” apstiprināšanu.

39. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.3 „Par Mālpils novada profesionālās ievirzes izglī-
tības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinan-
sējumu” apstiprināšanu.

40. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteiku-
mos Nr.7 „Mālpils novada administratīvās atbildības noteikumi” 
apstiprināšanu.

41. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2009.gada 14.oktobra saistošajos notei-
kumos Nr.4 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksomet-
riem licencēšanas noteikumi” apstiprināšanu.

42. Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.31 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2009.gada 16.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.8 „Maksimālā maksa (tarifi) par pasažieru un ba-
gāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru”” apstiprināšanu.

43. Par Ziemassvētku paciņu finansēšanu.

NOLĒMA:
1. Nodot publiskajai apspriešanai Mālpils novada ilgtspējīgas 

at tīs tības stratēģijas 2013.-2033.gadam projektu. Noteikt 
publis kās apspriešanas termiņu no 2013.gada 11.novembra 
līdz 2013. ga da 10.decembrim. Noteikt, ka publiskās apsprie-
šanas sabied riskā sanāksme tiek organizēta 25.novembrī, 
plkst.18:00, Mālpilī, Mālpils novada domes konferenču zālē, 
2.stāvā. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto 
Mālpils novada ilgt spējīgas attīstības stratēģijas projektu var 
iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Mālpils nova-
da pašvaldības admi ni strācijas ēkā Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
Mālpils novadā, LV – 2152, pašvaldības darba laikā un pašval-
dības tīmekļa vietnē www.malpils.lv. Nosūtīt Mālpils novada 
ilgtspējīgas attīstības stra tē ģijas projektu Rīgas plānošanas 
reģionam atzinuma sniegšanai.

2. Izsniegt SIA „8Karjers”, bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegu-
ves atļauju Nr. 7 derīgo izrakteņu atradnē „Viesīši” 4,689 ha pla-
tībā Mālpils novadā.

3. Atteikties no koģenerācijas stacijas būvniecības idejas. 
Rekonstruēt Mālpils ciema centrālo katlu māju, nomainot eso-
šo siltuma avotu pret jauniem, mūsdienu tehnoloģijām atbil s-
tošiem ar biomasu kurināmiem apkures katliem. Paredzēt bu-
džetā palielināt pašvaldības SIA „Norma K” pamatkapitālu par 
20 000 LVL. Uzdot pašvaldības SIA „Norma K” valdes loceklim 

mĀLPiLs NovADA Domes 30.10.2013. sĒDe Nr.17
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mĀLPiLs NovADA Domes sĒŽU GrAFiKs
2013. gada DECEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 11. decembrī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 11. decembrī, pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA
Finanšu komitejas sēde 11. decembrī, pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
DOMES SĒDE 18. decembrī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 16. decembrī, pl. 17.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

sAisToŠie NoTeiKUmi Nr. 15

Voldemāram Cērpam, pielietojot iepirkuma procedūru, noslēgt 
finansiāli izdevīgāko līgumu par tehniskā projekta izstrādi līdz 
šī gada 15. decembrim.

4. Apstiprināt 2013.gada 21.oktobrī notikušās nekustamā īpašu-
ma, „Upeslīči”, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības 8,7 ha platībā un lidlauka izsoles rezultātus.

5. Piešķirt komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fon-
dam „Sibīrijas bērni” finansiālu atbalstu grāmatas „Sibīrijas 
bērni” tulkošanai un izdošanai krievu valodā un dokumentā-
lās filmas „Kur palika tēvi?” veidošanai 100,00 LVL apmērā. 
Līdzekļus paredzēt no Atbalsta fonda līdzekļiem.

6. Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgajā pasākumā 
2013. gada 18. novembrī pasniegt atzinības rakstus un piemi-
ņas balvas:
6.1. XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalīb-

niekiem – kolektīvu vadītājiem un Mālpils kultūras centra 
seksteta “Buona parte” dalībniekiem, svētku sagatavoša-
nas procesā iesaistītajiem:

 6.1.1. Julijanai Butkevičai
 61.2. Maijai Orlovai
 6.1.3. Mārai Gailei – Dišereitei
 6.1.4. Gunai Petrevicai
 6.1.5. Ingunai Sīmansonei
 6.1.6. Andrim Kapustam
 6.1.7. Sanitai Vītumai
 6.1.8. Jurim Vītumam
 6.1.9. Atim Aigaram
 6.1.10. Ivaram Akeldamam
 6.1.11. Santai Mihelsonei
 6.1.12. Ilonai Haņinai
 6.1.13. Inārai Daukstei
 6.1.14. Anitai Korenkevičai
 6.1.15. Aivaram Melceram
 6.1.16. Gintam Zundem
 6.1.17. Edītei Priekulei
6.2. Dabas un tūrisma kājāmgājēju takas izveidotājiem:
 6.2.1. Projekta izstrādātājam Vladislavam Komarovam
 6.2.2. Projekta vadītājam Saulim Mihelsonam

 6.2.3. Projekta vadītāja palīgam Gunāram Krūmiņliepam
 6.2.4. Darbu izpildītājam: SIA „ALA LIGNEA” 
6.3. TLM studijas “URGA” dalībniecei Laumai Tomiņai par aktī-

vu iesaistīšanos Mālpils novada tradicionālo svētku organi-
zēšanas procesos.

6.4. Sporta deju kluba “Zīle” vadītājai Ivetai Zīlei par nozīmīgu 
ilggadēju kultūras dzīves bagātināšanu un sporta dejas 
popula rizēšanu Mālpils novadā.

6.5. Ievai Paulovičai par Mālpils novada kultūrvēsturiskā man-
tojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu.

6.6. Zemkopības ministrijas rīkotā konkursa „Sējējs  – 2013” 
konkursa grupā „Augkopība” izvirzītajai Mālpils novada 
Z/S „Upesjaunzemi”.

7. Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienā sveikt 
Mālpils novadā deklarētos iedzīvotājus, kas piedzīvojuši Latvijas 
valsts dibināšanu, pasniedzot naudas balvu 50.00 LVL vērtībā 
un piemiņas dāvanu ar pašvaldības simboliku.

8. Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienu, 
piešķirt Mālpils novadā deklarētajām politiski represētām per-
sonām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem vien-
reizēju svētku pabalstu 25.00 LVL apmērā.

9. Atbalstīt pasākumu „Lepni zem Latvijas karoga”, nosedzot iz-
maksas par Mālpils novada karoga izgatavošanu 107.32 LVL 
apmērā.

10. Veikt izmaiņas Mālpils novada domes Tautsaimniecības un at-
tīstības komitejas sastāvā:

10.1.Ievēlēt Mālpils novada domes Tautsaimniecības un attīstības 
komitejas sastāvā deputāti Agnesi Hildebranti.

11. Veikt izmaiņas Mālpils novada domes Finanšu komitejas sastāvā:
 11.1. Ievēlēt Mālpils novada domes Finanšu komitejas sastāvā  

  depu tāti Agnesi Hildebranti.
12. Par Mālpils novada domes komisijas locekļiem ievēlēt:
 1. Ģirtu Lielmežu, 2. Ingrīdu Kajaku, 3. Ivetu Krieviņu, 4. Annu 

Višķeri, 5. Ilvu Nagli, 6. Inetu Broku, 7. Agri Bukovski, 8. Jolantu 
Dinku.

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

2013. gada 25. septembrī
Mālpils novada Mālpilī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes
2013. gada 25. septembra sēdes lēmumu Nr. 14/21

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību
Mālpils novadā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6.pantu, 

8.pantu, 9.panta ceturto daļu un 10.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka to personu loku, kuras ir tiesīgas īrēt 

sociālos dzīvokļus, kārtību, kādā (ģimeni) personu atzīst par 
tiesīgu īrēt sociālos dzīvokļus, kārtību, kādā pašvaldība sniedz 
sociā lo palīdzību, izīrējot sociālos dzīvokļus, kā arī sociālo dzī-
vokļu un sociālo dzīvojamo māju uzturēšanas, apsaimnieko-
šanas, pārvaldīšanas un uzskaites kārtību, to veidošanas un 
finansēšanas principus.

2. Sociālie dzīvokļi tiek izveidoti Mālpils novada trūcīgajiem, maz-
nodrošinātajiem vai mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, kuri ar 

Turpinājums 4. lpp.
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sev piederošiem finanšu līdzekļiem nespēj segt izdevumus par 
dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem.

3. Sociālie dzīvokļi netiek nodoti privatizācijai un dzīvokļu maiņai.
4. Sociālie dzīvokļi ir Mālpils novada pašvaldības īpašums, tie tiek 

uzturēti un finansēti no Mālpils novada pašvaldības budžeta un 
sociālajā dzīvoklī dzīvojošo īrnieku īres maksām.

5. Likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 
un šajos noteikumos reglamentētos pašvaldības kompetencē 
esošos jautājumus risina Mālpils novada pašvaldības aģentūra 
„Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra) un Mālpils no-
vada pašvaldības SIA „Norma K” (turpmāk – Apsaimniekotājs).

II. Personas, kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus
6. Tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir trūcīgai, maznodrošinātai vai 

sociāli mazaizsargātai ģimenei (personai), ja vienlaicīgi pastāv 
šādi 6.1. un 6.2. punktos minētie nosacījumi:
6.1. tā ir deklarējusi savu dzīvesvietu Mālpils novada admi-

nistratīvajā teritorijā;
6.2. uz to ir attiecināms vismaz viens no šiem nosacījumiem:

6.2.1. persona ir bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku 
apgādības un audzināts bērnu aprūpes un audzinā-
šanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa, – pēc 
tam, kad beigusies viņa uzturēšanas bērnu aprūpes 
un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aiz-
bildņa, ja viņam nav iespējams likumā noteiktajā kār-
tībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

6.2.2. atsevišķi dzīvojoša pensijas vecuma persona, kurai 
nav apgādnieku;

6.2.3. persona ir atsevišķi dzīvojošs invalīds, kuram nav 
apgādnieku;

6.2.4. personai ir piešķirts politiski represētās personas 
statuss;

6.2.5. visi ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi, kuriem 
nav apgādnieku;

6.2.6. ģimene (persona) audzina 3 vai vairāk nepilngadīgus 
bērnus;

6.2.7. ģimene audzina bērnu invalīdu;
6.2.8. citām trūcīgām, maznodrošinātām vai maz-

aizsargātām personām.
7. Aģentūra, neizvērtējot tiesības īrēt sociālo dzīvokli, vienojoties 

ar Apsaimniekotāju, var pieņemt lēmumu ģimenei (personai) 
izīrēt sociālo dzīvokli ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes 
dēļ vai iepriekš neparedzamu citu apstākļu dēļ līdzšinējā dzīvo-
jamā telpa kļuvusi nelietojama.

III. Dokumentu iesniegšanas kārtība
8. Persona (ģimene), kura vēlas saņemt pašvaldības palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt sociālo dzīvokli, Aģentūrai 
iesniedz rakstveida iesniegumu un
8.1. ģimene, kura audzina bērnu invalīdu, uzrāda bērna invalīda 

apliecību;
8.2. pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti uzrā-

da pensionāra vai invalīda apliecības;
8.3. politiski represētai personas uzrāda politiski represētās 

personas apliecību.
9. Ģimene (persona), kura īrē pašvaldībai piederošu dzīvojamo 

telpu, ir tiesīga pašvaldībā iesniegt iesniegumu ar lūgumu pie-
šķirt viņa īrētājai dzīvojamai telpai sociālā dzīvokļa statusu, ja 
ģimene (persona) atbilst 6.punktā noteiktajiem kritērijiem.

IV. Kārtība, kādā ģimeni (personu) atzīst par tiesīgu īrēt sociālo 
dzīvokli
10. Iesniegtos dokumentus reģistrācijas secībā Aģentūra 14 (četr-

padsmit) dienu laikā izskata un pieņem lēmumu par ģimenes 
(personas) atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību – īrēt pašval-
dībai piederošu sociālo dzīvokli.

11. Ģimeni (personu), kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, 
bet kurai nav īres līgums par pašvaldībai piederoša dzīvokļa 

īrēšanu, reģistrē pašvaldības reģistrā personām, kurām izīrē-
jami sociālie dzīvokļi.

12. Lēmumu par sociālās dzīvokļa statusa noteikšanu izīrētai paš-
valdībai piederošai dzīvojamai telpai pašvaldība pieņem atbils-
toši likuma Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvoja-
mām mājām 4.pantā noteiktajā kārtībā.

V. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtība
13. Apsaimniekotājs piecu darba dienu laikā informē Aģentūru par 

atbrīvotu sociālo dzīvokli, vai dzīvojamo telpu sociālajā dzīvoklī.
14. Brīvie sociālie dzīvokļi tiek izīrēti reģistrā iekļautām ģimenēm 

(personām) to iesniegumu iesniegšanas secībā.
15. Atbrīvojoties sociālajam dzīvoklim vai dzīvojamai telpai sociā-

lajā dzīvoklī, personai (ģimenei), kura atzīta par tiesīgu īrēt 
sociālo dzīvokli, pieteikumu reģistrācijas secībā tiek nosūtīts 
rakstisks piedāvājums īrēt sociālo dzīvokli vai daļu no tā.

16. Aģentūra, pēc personas rakstveida piekrišanas īrēt konkrēto 
dzīvojamo telpu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālā dzī-
vokļa izīrēšanu, nosūtot lēmumu piecu darba dienu laikā per-
sonai (ģimenei), kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, un 
Apsaimniekotājam.

VI. Sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanas, atjaunošanas un 
izbeigšanas kārtība
17. Sociālo dzīvokli nodod lietošanā ar sociālā dzīvokļa nodoša-

nas-pieņemšanas aktu uz sociālā dzīvokļa īres līguma pamata. 
Šo līgumu Apsaimniekotājs noslēdz ne vēlāk kā mēneša laikā 
pēc Aģentūras lēmuma pieņemšanas par dzīvokļa izīrēšanu. 
Sociālā dzīvokļa īres līgumu slēdz rakstveidā.

18. Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks 
par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa 
izbeigšanās Aģentūra iesniedz Apsaimniekotājam atzinumu, 
ka īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt 
sociālo dzīvokli.

19. Sociālā dzīvokļa īres līgumu neatjauno, ja ģimene (persona) pēc 
īres līguma termiņa beigām neatbilst šo noteikumu 6.punkta 
nosacījumiem.

20. Ja sociālā dzīvokļa īrnieks neatbilst šo noteikumu 6.punkta no-
sacījumiem un izteicis rakstisku vēlmi (iesniegums) arī turpmāk 
īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, tad pašvaldība var atcelt dzīvoklim so-
ciālā dzīvokļa statusu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” noteik-
tajā kārtībā tiek noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres līgums.

21. Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek izbeigts likuma „Par sociāla-
jiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 14.pantā noteiktajos 
gadījumos un kārtībā.

VII. Sociālā dzīvokļa īres maksa un maksa par komunālajiem 
pakal pojumiem
22. Sociālā dzīvokļa īres maksa un maksa par komunālajiem pa-

kalpojumiem (atkritumu izvešana, ūdens un kanalizācija) sociā-
lajos dzīvokļos tiek noteikta ar Mālpils novada domes lēmumu. 

23. Starpība starp noteikto īres maksu un sociālā dzīvokļa īres 
maksu, un daļa par komunālajiem pakalpojumiem, tiek segtas 
no pašvaldības budžetā sociālajai aizsardzībai paredzētajiem 
līdzekļiem.

24. Sociālā dzīvokļa īrniekam, kurš dzīvo labiekārtotā sociālajā dzī-
voklī, ir pienākums norēķināties par izlietoto elektroenerģiju un 
uz šo pakalpojumu atvieglojums neattiecas.

VIII. Sociālā dzīvokļu uzturēšana, apsaimniekošana un 
pārvaldīšana
25. Sociālo dzīvokļu uzturēšana un apsaimniekošana tiek finan sēta 

no šim nolūkam pašvaldības budžetā sociālajai aizsardzībai pa-
redzētajiem līdzekļiem, sociālo dzīvokļu īrnieku īres maksām 
un citiem piesaistītiem līdzekļiem, ieskaitot tos Apsaimnieko-
tāja kontā pēc rēķina un darba pieņemšanas-nodo šanas akta 
saņemšanas. Darba pieņemšanas – nodošanas aktu parak sta 
Apsaimniekotāja nozīmēts pārstāvis un pašvaldības izpild-
institūcijas norīkots pārstāvis.

26. Sociālo dzīvokļu apsaimniekošanu veic Apsaimniekotājs. 

Turpinājums no 3. lpp.
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi „Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Mālpils novadā” izstrādāti 

saskaņā ar likumā „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” noteikto 
regulējumu, lai noteiktu kārtību, kādā tiek noteikts sociālā dzīvokļa statuss, uzturēšanas, 
apsaimniekošanas kārtība, pārvaldīšanas un uzskaites kārtība, personu loku, kas ir tiesīgas 
īrēt sociālos dzīvokļus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi Mālpils novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu
Sociālo dzīvokļu uzturēšana un apsaimniekošana tiek finansēta no šim nolūkam pašvaldības 
budžetā sociālajai aizsardzībai paredzētajiem līdzekļiem, īrnieku īres maksām un citiem 
piesaistītiem līdzekļiem. 

4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz sociāli maznodrošinātām (trūcīgām) 
vai sociāli mazaizsargātām personām un ģimenēm, uz kurām attiecināmi likuma „Par 
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmās daļas nosacījumi.

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām

Visus pašvaldības kompetencē esošos jautājumus, kas saistīti ar sociālo dzīvokļu izīrēšanu, 
risinās Mālpils novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests” un Mālpils novada 
pašvaldības SIA „Norma K”, atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām

Konsultācijas nav notikušas.

Mālpils novada domes 2013.gada 25.septemba saistošo noteikumu Nr. 15 “Par sociālā dzīvokļa 
izīrēšanas kārtību Mālpils novadā” paskaidrojuma raksts

Atbilstoši euro ieviešanas kārtības likumam tiek veikta 
pašvaldības saistošo noteikumu pielāgošana eiro ieviešanai un 
Dome 30.10.2013. sēdē ir apstiprinājusi sekojušus saistošos no-
teikumus: 

Saistošie noteikumi Nr.18 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Mālpils novada 
pašvaldības nolikums””;

Saistošie noteikumi Nr.19 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Nodeva par 
Mālpils novada simbolikas izmantošanu””;

Saistošie noteikumi Nr. 20 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izceno-
jumiem Mālpils novadā””;

Saistošie noteikumi Nr.21 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2011.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.16 pielikumā Nr.2 
„Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta 
saņemšanai””; 

Saistošie noteikumi Nr.22 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2011.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.7 pielikumā „Par 
pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas pakal-
pojumiem””; 

Saistošie noteikumi Nr.23 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils 
novadā””; 

Saistošie noteikumi Nr.24 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā””; 

Saistošie noteikumi Nr.25 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 un paskaidro-
juma rakstā „Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā””; 

Saistošie noteikumi Nr.26 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2013.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 paskaidrojuma 
rakstā „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildi Mālpils novadā””;

Saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 un paskaidroju-
ma rakstā „Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai 
zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai””;

Saistošie noteikumi Nr.28 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Mālpils 
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas 
un mākslas skolas līdzfinansējumu””;

Saistošie noteikumi Nr.29 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Mālpils novada 
administratīvās atbildības noteikumi””; 

Saistošie noteikumi Nr.30 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2009.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.4 „Pasažieru 
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas notei-
kumi””;

Saistošie noteikumi Nr.31 „Grozījumi Mālpils novada domes 
2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Maksimālā 
maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo 
taksometru””.

Ar minētajiem saistošajiem noteikumiem var iepazīties Mālpils 
novada domes mājas lapas sadaļā „Novada domes dokumenti”.

27. Apsaimniekotāja pienākumi ir:
27.1. veikt sociālo dzīvokļu visu telpu apskati, pārbaudīt lab-

ierīcību un ierīču funkcionēšanu un sastādīt par to apse-
košanas aktu;

27.2. ja sociālā dzīvokļa telpas nav derīgas dzīvošanai, pirms 
telpu izīrēšanas apsaimniekotājs organizē sociālā dzī-
vokļa remontu;

27.3. kontrolēt sociālo dzīvokļu īrnieku veikto apmaksu par 
īres un komunālajiem pakalpojumiem un brīdināt īrnieku 
par īres līguma laušanu par parādiem, kuru apmērs pār-
sniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru.

IX. Noslēguma jautājumi
28. Ar šo spēku zaudē 2010.gada 22. decembra Mālpils novada do-

mes apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.14 “Par sociālā dzī-
vokļa izīrēšanas kārtību Mālpils novadā”. 

29. Saistošie noteikumi tiek publicēti Mālpils novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā “Mālpils Vēstis”, kā arī Mālpils novada 
pašvaldības interneta mājas lapā www.malpils.lv.

30. Noteikumi stājas spēkā stājas spēkā nākamajā dienā pēc pub-
licēšanas pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

Mālpils novada dome informē
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Mālpils novada domes 2013. gada 3. oktobra ārkārtas sēdē 
Nr.  15 tika izskatīts jautājums par būvniecības ieceri nekusta
majā īpašumā “Klūgas – Grūbas”. Mālpils novada dome nolēma: 
“Neatļaut SIA “Mālpils Agro” ierosināto apbūvi – Cūku inten sīvās 
audzēšanas fermas ar biogāzes ražotni Mālpils novada nekus -
tamajā īpašumā “Klūgas – Grūbas”, kadastra Nr. 8074 001 0225.

SIA “Mālpils Agro” Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu 
namā 2013. gada 7. novembrī iesniedza pieteikumu, kurā lūgts: 
1. atcelt Mālpils novada Domes 2013. gada 3. oktobra lēmumu 

Nr. 15/1 par būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā „Klūgas – 
Grūbas”;

2. uzlikt par pienākumu Mālpils novada būvvaldei izsniegt 
SIA „Mālpils Agro” plānošanas un arhitektūras uzdevumu cūku 
intensīvās audzēšanas fermas ar biogāzes ražotni būvniecībai 
zemesgabalā „Klūgas – Grūbas” (zemesgabala kadastra apzī-
mējums 8074 001 0225);

3. pieņemt lēmumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu lie-
tā uzliekto par pienākumu Mālpils novada būvvaldei izsniegt 
SIA „Mālpils Agro” plānošanas un arhitektūras uzdevumu cūku 
intensīvās audzēšanas fermas ar biogāzes ražotni būvniecībai 
zemesgabalā „Klūgas – Grūbas” (zemesgabala kadastra apzī-
mējums 8074 001 0225).

Lai nodrošinātu efektīvāku un pareizāku lietas izskatīšanu, 
SIA „Mālpils Agro“ lietu ludz izskatīt mutvārdu procesā.

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 2013. gada 
14. no vembra lēmums ir:

LĒMUMS

Rīgā 2013. gada 14. novembrī Administratīvās rajona tiesas ties-
nese M. Romanova,

pārbaudot pieteicējas SIA „MĀLPILS AGRO” pieteikumu un tam 
pievienotos dokumentus (reģistrācijas Nr. 15218),

konstatēja:
[1] Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā 2013. gada 

7. novembrī saņemts pieteicējas SIA „MĀLPILS AGRO” pieteikums, 
kurā lūgts:

1) atcelt Mālpils novada domes 2013. gada 3. oktobra lēmumu 
Nr. 15/1 „Par būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā „Klūgas – 
Grūbas””;

2) uzlikt par pienākumu Mālpils novada būvvaldei izsniegt 
SIA  „MĀLPILS AGRO” plānošanas un arhitektūras uzdevumu 
cūku intensīvās audzēšanas fermas ar biogāzes ražotni būvnie-
cībai zemesgabalā „Klūgas  – Grūbas” ar kadastra apzīmējumu 
8074 001 0225;

3) pieņemt lēmumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu 
lietā, uzliekot par pienākumu Mālpils novada būvvaldei izsniegt 
SIA „MĀLPILS AGRO” plānošanas un arhitektūras uzdevumu 
cūku intensīvās audzēšanas fermas ar biogāzes ražotni būvnie-
cībai zemesgabalā „Klūgas  – Grūbas” ar kadastra apzīmējumu 
8074 001 0225;

4) lietu izskatīt mutvārdu procesā.
[2] Judikatūrā ir atzīts, ka, izskatot pieteikumu par labvēlīga 

administratīvā akta izdošanu, tiesai ir jāpārbauda, vai pastāv 
labvēlīga administratīvā akta izdošanas priekšnoteikumi. Savukārt 
nelabvēlīgs administratīvais akts, ar kuru iestāde atteikusi 
apmierināt pieteicēja prasījumu, šādā gadījumā ir vērtējams vienīgi 
kā lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas rezultāts, tas ir, 
priekš noteikums, lai persona varētu vērsties tiesā ar pieteikumu 
par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, bet šā nelabvēlīgā 
administratīvā akta atcelšana parasti nav patstāvīgs pieteikuma 
priekšmets (sk., piemēram, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Administratīvo lietu departamenta 2008. gada 23. oktobra 
sprieduma lietā Nr. SKA-445/2008 8. punktu, 2012. gada 4. aprīļa 
sprieduma lietā Nr. SKA-339/2012 8. punktu).

Šāda nostādne izriet no apstākļa, ka atteikuma izdot labvēlīgu 
aktu, kas ir negatīvs administratīvais akts, atcelšana nedod 
pieteicējam labumu, kuru viņš vēlas iegūt.

Līdz ar to tiesnese pēc savas iniciatīvas noteic pieteikuma 
priekšmetu  – labvēlīga administratīvā akta izdošana, uzliekot 
par pienākumu Mālpils novada domei akceptēt cūku intensīvās 
audzēšanas fermas ar biogāzes ražotni nekustamajā īpašumā 
„Klūgas  – Grūbas” ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0225 
būvniecības ieceri un izsniegt plānošanas un arhitektūras uzde-
vumu cūku intensīvās audzēšanas fermas ar biogāzes ražotni 
būvniecībai zemesgabalā „Klūgas – Grūbas” ar kadastra apzīmē-
jumu 8074 001 0225.

[3] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 121. panta pirmo 
daļu un 122. pantu pieteicējas SIA „MĀLPILS AGRO” pieteikums 
par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, uzliekot par pienākumu 
Mālpils novada domei akceptēt cūku intensīvās audzēšanas fer-
mas ar biogāzes ražotni nekustamajā īpašumā „Klūgas – Grūbas” 
ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0225 būvniecības ieceri un 
izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu cūku intensīvās 
audzēšanas fermas ar biogāzes ražotni būvniecībai zemesgabalā 
„Klūgas  – Grūbas” ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0225, ir 
pakļauts izskatīšanai tiesā administratīvā procesa kārtībā un 
piekri tīgs Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam, līdz ar 
to ir pamats pieņemt pieteikumu un ierosināt administratīvo lietu.

[4] Tāpat pieteicēja SIA „MĀLPILS AGRO” izteikusi lūgumu 
piemērot pagaidu noregulējumu lietā, uzliekot par pienākumu 
Mālpils novada būvvaldei izsniegt SIA „MĀLPILS AGRO” plānošanas 
un arhitektūras uzdevumu cūku intensīvās audzēšanas fermas ar 
biogāzes ražotni būvniecībai zemesgabalā „Klūgas – Grūbas” ar 
kadastra apzīmējumu 8074 001 0225.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 197. panta pir-
mo daļu lūgumu par pagaidu noregulējumu izskata rakstveida 
procesā. Tiesa izskata lūgumu saprātīgā termiņā, ņemot vērā 
situācijas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lie-
tas ierosināšanas dienas, bet, ja lieta ir ierosināta, — no lūguma 
saņemšanas dienas.

Tādējādi tiesnese nosaka, ka lūgums par pagaidu noregulējumu 
tiks izskatīts Rakstveida procesā Administratīvās rajona tiesas 
Rīgas tiesu namā 2013. gada 13. decembri.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 169. panta pir-
mo daļu, 190. panta pirmās daļas 1. punktu, 197. panta pirmo daļu 
un 203. panta pirmo daļu,

pieņemt SIA „MĀLPILS AGRO” pieteikumu par labvēlīga 
administratīvā akta izdošanu, uzliekot par pienākumu Mālpils 
novada domei akceptēt cūku intensīvās audzēšanas fermas ar 
biogāzes ražotni nekustamajā īpašumā „Klūgas – Grūbas” ar ka-
dastra apzīmējumu 8074 001 0225 būvniecības ieceri un izsniegt 
plānošanas un arhitektūras uzdevumu cūku intensīvās audzēšanas 
fermas ar biogāzes ražotni būvniecībai zemesgabalā „Klūgas  – 
Grūbas” ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0225, un ierosināt 
administratīvo lietu.

Pieaicināt atbildētājas  – Mālpils novada pašvaldības, pusē 
iestādi – Mālpils novada domi.

Uzaicināt Mālpils novada domi viena mēneša laikā no pieteiku-
ma noraksta nosūtīšanas dienas sniegt tiesai rakstveida paskaid-
rojumus par pieteikumu.

Uzlikt par pienākumu Mālpils novada domei kopā ar paskaid-
rojumiem par pieteikumu iesniegt visus attiecīgās administratīvās 
lietas materiālu norakstus vai apliecinātas kopijas.

Izskatīt lūgumu par pagaidu noregulējumu rakstveida procesā 
2013. gada 13. decembrī un noteikt, ka tiesas nolēmums būs pie-
ejams tiesas kancelejā 2013. gada 13. decembrī pēc plkst. 15.00.

Uzaicināt Mālpils novada domi līdz 2013. gada 6. decembrim 
(saņemšanas datums tiesā) sniegt tiesai rakstveida paskaidroju-
mus par lūgumu par pagaidu noregulējumu un iesniegt attiecīgās 
administratīvās lietas materiālu norakstus vai apliecinātas kopijas.

Noteikt, ka papildinājumi vai grozījumi, noraidījums tiesnesim, 
kā arī cita rakstura iesniegumi vai lūgumi tiesā iesniedzami līdz 
2013. gada 6. decembrim (saņemšanas datums tiesā).

Lēmums nav pārsūdzams.
Tiesnese M. Romanova
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7.novembrī norisinājās Pasaules rīcības 
diena (World Days of Action). Ekoskolas 
visā pasaulē demonstrēja videi draudzīgas 
rīcības piemērus. Pasaules rīcības die-
na ir Starptautiskā Vides izglītības fonda 
(Foundation for Environmental educa-
tion) Ekoskolas programmas iniciatīva, 
lai mudinātu jauniešus būt par pārmaiņu 
ierosinātājiem vides ilgtspējas jautājumos 
un aktīvi rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā.

Mālpils internātpamatskolā Pasaules 
rīcības nedēļas ietvaros tika organizētas 
dažādas aktivitātes, kas saistās ar veselīgu 
dzīves veidu.

Skolā tika noorganizēta lekcija „Veselīgs 
uzturs”, Latvijas Diētas un Uztura 
Speciālistu Asociācija (LDUSA). Lekcijā 
LDUSA uztura speciālisti stāstīja 7.-9.klašu 
skolēniem par ikdienas uztura un fizisko 

aktivitāšu līdzsvara nozīmi, sniedzot prak-
tiskus padomus, kā padarīt savu ikdienu 
veselīgāku.

Pamatskolas un sākumskolas klasēm 
bija iespēja bibliotēkā iepazīties ar grā-
matu un preses izdevumu izstādi, kas popu-
larizē veselīgu dzīvesveidu. Veselīgajās 
stafetēs skolas sporta zālē iesaistījās gan 
sākumskolas komandas, gan pamatskolas 
skolēnu klašu komandas. Pamatskolas 
skolēni paši veidoja dažādas stafetes, 
kurās tika iesaistīti gan sporta aktivitāšu 
elementi, gan veselīga uztura elementi. 
Sākumskolas skolēniem tika noorganizēta 
arī dažādu dārzeņu un augļu svaigi spiestu 
sulu degustācija, tika cienāti visi interesenti.

Dace Purviņa
Mālpils internātpamatskolas 

Ekokomandas koordinators

ekoskolu Pasaules rīcības diena mālpils internātpamatskolā
„veselīgs dzīvesveids – ieguldījums nākotnē!”

Lāčplēša dienas lāpu gājiens
izgaismo mālpili

Pašvaldības izglītības iestādes sadarbībā ar Mālpils Kultūras 
centru ir atsākušas jauku tradīciju Lāčplēša dienā  – dziedot 
strēlnieku dziesmas, doties lāpu gājienā caur Mālpils centru uz 
1. pasaules kara brāļu kapiem, lai tur noliktu svecītes, pieminot 
Latvijas brīvības cīņās kritušos karavīrus. Pasākumā piedalījās ap 
300 dalībnieki.

Esmeralda Tāle
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bērniem ģimenē – būt vai nebūt?
Mūsu ikdiena paiet aizņemtībā ar dienišķām sadzīves rūpēm 

un problēmām. Darbs, bērni, kredīti, komunālie maksājumi, hro-
nisks laika trūkums. Taču, lai cik norūpējušies par sevi un savām 
ģimenēm mēs arī nebūtu, statistika liecina, ka Latvijā vidēji ik die-
nas no ģimenēm neatgriezeniski tiek izņemti 4 līdz 5 bērni (tai 
skaitā arī no labvēlīgām ģimenēm). 56% no šiem bērniem no valsts 
tiek izvesti uz visiem laikiem. Kāds ir viņu turpmākais liktenis, ne-
zina neviens.

Jūsu ģimenē pagaidām viss kārtība un jums liekas, ka uz jums 
šī tēma neattiecas? Jūs dziļi maldāties. Šī «tirgus» neredzamā 
roka ir spējīga vienā mirklī jūsu dzīvi pārvērst traģēdijā. Mūsu 
valstī jau vairākus gadus tiek īstenots plānveidīgas ģimenes 
pamatu graušanas, bērnu dezorietnācijas un tradicionālo vērtību 
iznīcināšanas darbs, ko plašsaziņu mediji mērķtiecīgi noklusē. 
Jau ir pieņemti un joprojām tiek pieņemti aizvien jauni likumi, kas 
vecākus nostāda visbeztiesiskākajā stāvoklī.

Ja to visu mēs neapturēsim jau tagad, mūsu/jūsu bērnus, 
labākajā gadījumā, adoptēs viendzimuma ārzemnieku pāris, 
sliktākajā, jūsu bērni pazudīs nezināmā virzienā un tiks izmantoti 
nezināmiem mērķiem, kamēr jūs nespēsiet panākt to atgūšanu 
ne ar kādiem likumīgiem paņēmieniem.

Tolerance pret ļaunumu iznīcinās mūs un mūsu bērnus!
Nepaliksim vienaldzīgi!

Vecāku sabiedriskā kustība “Dzimta”
AICINA UZ KONFERENCI, KAS NOTIKS

7. decembrī plkst. 15:00  
Mālpils profesionālās vidusskolas zālē

Konferences tēma: Draudi ģimenes institūtam Latvijā
(Juvenālā justīcija, bāriņtiesa, bērnu izglītība, LGBT u.c. ar mūsu 

bērniem saistītas iniciatīvas)

Kustības “Dzimta” mēr-
ķis ir iepazīstināt pēc 
iespējas plašāku ļaužu 
loku ar šīm mūsu ģimeņu, 
bērnu un valsts nākotnei 
svarīgajām problēmām, 
paplašināt līdzīgi domājošo loku, iesaistot visus aktīvā sabiedriskā 
darbībā pret šo bīstamo apdraudējumu.

Tikšanās laikā tiks prezentēti dalībnieku priekšlasījumi:
1. Jeļena Korņetova – “Juvenālās justīcijas darbība Latvijā un ar to 

saistītie draudi“
2. Vladimirs Lukjanovičs – “Mūsdienu Latvijas izglītības sistēmas 

problēmas”
3. Sauļus Šeikis – “LGBT rašanās vēsture un tehnoloģijas LGBT 

mērķu īstenošanai”
4. Kaspars Dimiters ar dziesmām par Latviju
5. Piedalīsies arī Saulkrastu Pēterupes ev.lut. draudzes mācī-

tājs Ivo Pavlovičs un Mālpils ev.lut. draudzes mācītājs Edvīns 
Rumjancevs ar uzrunu.

Kustība “Dzimta” ir PAR:
•	 PILNVĒRTĪGĀM	ĢIMENĒM
•	 FIZISKI,	INTELEKTUĀLI	UN	GARĪGI	VESELIEM	BĒRNIEM
•	 ĢIMENES,	KĀ	AUGSTĀKĀS	VALSTS	UN	SABIEDRĪBAS	VĒRTĪBAS	

NEAIZSKARAMĪBU

Uz vecāku sabiedriskās kustības “Dzimta” prezentāciju aicināts 
ikviens, kam rūp savas ģimenes un savu bērnu vistuvākā nākotne.

Vecāku sabiedriskā kustība “Dzimta” 
sadarbībā ar Mālpils ev. lut. draudzi

Dāvinājums mālpils mūzikas un mākslas skolai
Šajā Valsts svētku mēnesī, kad novērtējam katra Latvijas 

iedzīvotāja devumu sabiedrībai, vēlamies pastāstīt par kādu 
nesav tīgu labdarības žestu Mālpils mūzikas un mākslas skolai. 
Septembrī skola saņēma īpašu dāvinājumu no Nataļjas Krapi
vinas – grafiķa Kārļa Cīruļa ofortu „Paganīni”. Nataļja Krapi vi na 
stāsta: „Šis dāvinājums ir grafiķa Kārļa Cīruļa piemiņai. Šo darbu 
mākslinieks man uzdāvināja un es vēlējos, lai tas nonāktu kādā 
mūzikas skolā.” Darbā redzams izcilā vijolnieka Paganīni por-
trets un vijole, nošu lapā attēlotais rokraksts tiešām veidots pēc 
mākslinieka rokraksta oriģināla. Par to, ka grafika nonākusi tieši 
Mālpils mūzikas skolā, mums jāpateicas mālpilietei Jeļenai Birčai, 

Nataļjas darba kolēģei, jo tieši pie Jeļenas Nataļja vērsusies ar 
lūgumu ieteikt kādu mūzikas skolu.

Kā stāsta pati Nataļja, ar grafiķi Kārli Cīruli un viņa sievu viņu 
vienojušas draudzīgas attiecības jau kopš padomju laikiem. Kādā 
mākslas salonā viņa ieraudzījusi Kārļa Cīruļa darbus, kas viņai 
ļoti iepatikušies un viņa vienu iegādājusies. Vēlāk vēlējusies kādu 
mākslinieka darbu uzdāvināt saviem radiniekam, bet tā kā salo-
nos darbi bijuši krietni dārgi, tad viņa sarunājusi apmeklējumu 
mākslinieka darbnīcā – Mākslas darbinieku namā. Uz pirmo tikša-
nos atnākusi mākslinieka sieva, vēlāk viņa iepazinusies arī ar 
pašu mākslinieku, tā pamazām izveidojušās draudzīgas attiecības. 
Nataļja apmeklējusi darbnīcu, lai apskatītu mākslinieka jaunākos 
darbus, gājusi uz grafiķa izstādēm.

Tagad šis oforts labi iederēsies kādā Mālpils mūzikas skolas 
klasē! Sirsnīgu paldies Nataļjai Krapivinai saka viss Mālpils 
mūzikas un mākslas skolotāju un skolnieku kolektīvs!

 Uzziņai: 
 Kārlis Cīrulis (1925.1.IX  – 1994.17.II) beidzis J. Rozentāla 

Rīgas mākslas vidusskolu (1950) un Latvijas Mākslas akadēmijas 
Grafikas nodaļu (1957).

K. Cīrulis darbojies stājgrafikā, plakātā, lietišķajā grafikā. 
Sākumā strādājis linogriezumā un dažādās jauktās tehnikās, bet 
jau 20.gs. 50. gados izkopis savdabīgu rokrakstu oforta tehnikā, 
kurai raksturīga trausla, izsmalcināta līnija, tonālā bagātība un 
kodinājuma faktūru daudzveidība. Īpašu estētisku vērtību līnija 
iegūst mākslinieka radītajās Rīgas un Vecrīgas ainavās. Iemīļots 
K. Cīruļa žanrs ir arī portrets, kurā viņš akcentējis personības 
daudzveidību un cilvēcisko pašcieņu.

Izcilais mākslinieks – grafiķis, gleznotājs un lietišķās mākslas 
meistars Ansis Cīrulis bija Kārļa Cīruļa tēva brālis.

Esmeralda Tāle
No labās – Jeļena Birča, Juris Vītums, Nataļja Krapivina, priekšplānā – 

Sanita Vītuma, Daina Galakrodzeniece pie dāvinātā oforta “Paganīni”
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Jāņa Žīgura zemnieku saimniecība „Upesjaunzemi“ Mālpils 
novadā šogad izvirzīta Sējēja balvai (augkopības grupā). 
„Upesjaunzemi” Mālpils pusē mantoti no radiniekiem un Jāņa 
Žīgura īpašumā pārgājuši 1992. gadā, kā zemnieku saimniecība 
reģistrēti 1994. gada 28. martā.

Jānis Žīgurs dzimis 1956. gada 15. oktobrī, mācījies Mālpils 
8-gadīgajā skolā. No 1962. līdz 1972. gadam mācījies Priekuļu 
lauksaimniecības tehnikumā, bet no 1972. līdz 1976. gadam 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (LLA), ieguvis inženiera  – 
mehāniķa specialitāti.

Pēc akadēmijas beigšanas strādājis agrofirmā „Mālpils”. No 
1992. gada pievērsies lauksaimniecībai. Laika gaitā saimniecībā 
uzcelta darbnīca – tehnikas novietne, šķūnis – pagrabs, piesais-
tot Eiropas fondu finansējumu, tiek rekonstruēta ēka un iegādāta 
lauksaimniecības tehnika.

Jānim ir kupla ģimene – sieva Dace, trīs meitas – Daiga, Sanita 
un Ieva un trīs mazbērni – Eva, Dāvis un Roberts.

Zeme ir galvenais ražošanas resurss lauksaimniecībā. Iesākumā 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme bija 26 hektāri. Saimniecība 
paplašinājās un 1993. gadā Zemes grāmatā tika reģistrēta zeme ar 
platību 66,3 hektāri. Pārējās zemes platības tiek nomātas, un uz šo 
brīdi Z/S “Upesjaunzemi” kopējā platība ir 207 hektāri. Visi lauki at-
rodas tuvu pašai saimniecībai, lielākais lauks ir 32 hektāru platībā, 
bet ir arī mazāki lauki  – dažus hektārus lieli. Par saimniekoša-
nas nozari īpašnieks izvēlējies tehniskās kultūras – graudaugus, 
rapsi un kartupeļus. Pamatnozare tomēr ir graudkopība. Augsnes 
nav īpaši auglīgas, pārsvarā mālainas un smilšainas, pilnas ar 
akmeņiem, kuri visu laiku jānolasa. Diezgan daudz ir melnzemes, 
kura patīk rapsim, bet labībai īsti piemērota nav.

Iespējams, ka izvēlē par zemnieku saimniecības izveidošanu, 
sava nozīme ir Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā iegūtajai 
inženiera  – mehāniķa izglītībai. Iegūtā izglītība noder arī dau-
dzo traktoru, kombaina un dažādo agregātu aprūpēšanai. Visa 
daudzskaitlīgā saimniecības tehnika tiek pašu spēkiem remon-
tēta un rūpīgi kopta. Pastāvīgi saimniecībā bez paša saimnieka 
nodarbināti divi cilvēki, bet sezonas laikā saimniecība pieņem 
darbā palīgstrādniekus, kuri palīdz sējas darbos un ražas novāk-
šanas laikā. Graudi pēc novākšanas tiek uzglabāti saimnie cības 
glabātavā, jo pieņemšanas punktos parasti ir rindas. Saim niecības 
graudu torņa ietilpība ir 100 tonnas. Vēlāk graudi tiek transportēti 
uz netālajiem pieņemšanas punktiem Siguldā un Lauberē. Saim-
nieks iet līdzi laikam, apgūst visu jauno un uzskata, ka daudz ko var 
paveikt paša spēkiem.

Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgajā pasākumā 
2013. gada 18. novembrī Mālpils novada dome Z/S „Upesjaunzemi” 
pa sniedza atzinības rakstu par saimniecības izvirzīšanu Zem kopības 
ministrijas rīkotā konkursa „Sējējs – 2013” balvai grupā „Augkopība”.

Esmeralda Tāle

AKTUāLI

Z/s “Upesjaunzemi” nominēti sējēja balvai

Jānis Žīgurs pie sava jaunākā un jaudīgākā Valmet traktora

Tehnikas darbnīca, graudu pirmapstrādes punkts

Mājas “Upesjaunzemi”

Tehnikas novietne
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Šī gada 5. novembrī Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici 
sev!” projekta „Kopā varam vairāk” (līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/
MIC/141/4/R/056) ietvaros notika seminārs „Asistents personām 
ar invaliditāti”.

Aicināti dalībai seminārā bija esošie Mālpils novada asistenti 
personām ar invaliditāti, kas jau veic šo darbu, kā arī tie, kas plāno 
nākotnē to darīt.

Plānoto divdesmit personu vietā seminārā piedalījās divdes mit 
sešas personas. Tas liecina, ka mūsu izvēlētā tēma semināram 
ir aktuāla ne tikai biedrības „Notici sev!” biedriem, bet arī ci tiem 
Mālpils novada iedzīvotājiem, jo iegūtā apliecība daudziem semi-
nāra klausītājiem ir apliecinājums par iegūtajām teorētiskajām 

zināšanām, jo praktiskā pieredze savu ģimenes locekļu personu ar 
invaliditāti aprūpē ir daudzu gadu garumā.

Šī apliecība ir kā mazs pakāpiens zināšanu apguves pilnveidē, 
kas sniegs ieguldījumu Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības 
„Notici sev!” cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanā un ilgtspējīgā 
attīstībā, kā arī projekta „Kopā varam vairāk” galveno plānoto uz-
devumu īstenošanā.

Projekta „Kopā varam vairāk” administrācija

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

PROJEKTI

Mālpils novada pašvaldība ir saņēmusi LR Izglītības un zinātnes 
ministrijas apstiprinājumu projekta „Sporta inventāra iegāde 
Mālpils novada izglītības iestādēm” (līguma Nr. 01-27/175) 
līdzfinansējumam valsts pasākuma „Sporta inventāra iegāde 
mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības 
iestādēs” ietvaros.

Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt garīgi un fiziski veselas 
personības harmonisku attīstību, skolēnu veselības nostiprināšanu 
un uzlabošanu, fizisko spēju attīstīšanu un pamatprasmju 
nostiprināšanu, veicināt interesi un vēlmi apgūt daudzveidīgas 
sporta aktivitātes Mālpils novadā.

Projekta laikā iegādāts mācību priekšmeta „Sports” stan-
darta nodrošināšanai nepieciešamais sporta inventārs un aprī-
kojums vieglatlētikas, vingrošanas, peldēšanas, sporta spēļu un 
slēpošanas nodarbībām. Jauno sporta inventāru Mālpils novada 
skolas jau sāk izmantot šī gada novembrī, lai varētu kvalitatīvāk 
turpināt līdzšinējās aktivitātes, papildinot tās ar jaunu sporta veidu 
apguvi.

Projektam paredzētais finansējums aptver 6 025,97 Ls, no kura 
50% (3 000,00 Ls) ir valsts budžeta finansējums un 50 % (3025,97 Ls) 
sedz Mālpils novada dome.

mālpils novada izglītības iestādēm iegādāts jauns 
sporta inventārs

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) ir 
atbalstījis vairākus projektus mūsu novada kultūrvides uzlabošanai 
un attīstībai.

Mālpils novada domes projekts „Gaismu iekārtu un apskaņoša-
nas apara tūras nomaiņa Mālpils kultūras centra skatītāju zālē” 
(Līguma Nr. 13-04-LL01-L413202-000014) paredz uzlabot pakal-
pojumu kvalitāti iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu un dažāda 
mēroga kultūras pasākumu īstenošanai, nomainot esošās 25 gadu 
vecās gaismas iekārtas un apskaņošanas aparatūru Mālpils 
kultūras centra skatītāju zālē uz mūsdienīgām, modernām iekārtām 
ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu iekārtu darbību vismaz turpmākos 
piecpadsmit gadus. Projektu īstenos līdz šī gada beigām. Projekta 
kopējā attiecināmo izdevumu summa sastāda 10 000 Ls, no kuras 
ELFLA sedz 90% un Mālpils novada dome – 10%.

Projekta „Mālpils novada bibliotēkas labiekārtošana” (Līguma 
Nr. 13-04-LL01-L413202-000001) ietvaros tiks labiekārtotas Mālpils 
novada bibliotēkas telpas: tiks renovēta grīda un iegādāts mēbeļu 
komplekts bērnu lasītavai, tādējādi bibliotēkas lietotāji iegūs 
patīkamāku vidi brīvā laika pavadīšanai. Projektu paredzēts īstenot 
līdz 2014. gada februāra beigām. Projekta kopējā attiecināmo izde-
vumu summa ir 2840,66 Ls, no kuras ELFLA sedz 90% un Mālpils 
novada dome – 10%.

Lai veicinātu Mālpils tradicionālās kultūras norisēs iesaistīto 
iedzīvotāju iniciatīvu un darbību, pašvaldības projekta „Mālpils 
folkloras kopas „Mālis” aktivitāšu veicināšana  – tērpu iegāde” 
(Līguma Nr. 13-04-LL01-L413203-000005) ietvaros tiks iegādāti 

arheoloģiskie lībiešu tērpu komplekti Mālpils folkloras kopai. 
Jauniegādātie tērpi uzlabos folkloras kopas priekšnesumu kva-
li tāti, vizuālo koptēlu, veicinās dalībnieku motivāciju vēl aktīvāk 
iesaistīties kopas darbībā un piesaistīt jaunus interesentus. 
Projekta rezultāti būs redzami jau nākamā gada vasarā. Projekta 
kopējā attiecināmo izdevumu summa sastāda 6 181,40 Ls, no kuras 
ELFLA sedz 90% un Mālpils novada dome – 10%.

Savukārt arī biedrība „Idoves mantojums” ir ieguvusi apstip-
rinājumu no ELFLA, saņemot līdzfinansējumu projek ta „Mālpils 
novada vēsturiskā mantojuma saglabāšana un popula rizēšana” 
(Līguma Nr. Nr.13-04-LL01-L413203-00007) realizē šanai. Šī pro-
jekta ietvaros izveidota elektroniska datu bāze Mālpils nova da 
vēsturiskā mantojuma krājumam, lai atvieglotu ērtāku un mūsdie-
nīgāku krājuma pārzināšanu, izmantošanu un piekļuvi. Tā nolūkam 
ir iegādāts datortehnikas komplekts ar prin teri un kvalitatīvs 
skeneris, krājuma plaukti un vitrīnas priekšmetu eksponēšanai 
izstādēs, kā arī pārvietojams stends ar aktuālāko informāciju. 
Projekta īstenošanas rezultātā būs iespējams pilnvērtīgāk un ērtāk 
izmantot Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājumu ne tikai 
tiešajiem darbiniekiem, bet arī visiem interesentiem, un būs daudz 
raitāka piekļuve vēlamajiem priekšmetiem. Projektu paredzēts 
noslēgt nākamā gada jūnijā. Projekta kopējā attiecināmo izdevu-
mu summa ir 4 762,50 Ls, ko pilnībā sedz ELFLA. Mālpils novada 
pašvaldība šajā projektā piedalās ar summu 997,81 Ls, lai nosegtu 
neattiecināmās izmaksas.

Atbalsta vairākus projektus mālpils novada kultūras dzīves kvalitātes 
uzlabošanai

Projekts „Kopā varam vairāk”
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Ieraudzīt spoži starojošu, sapostu Latvijas valsts galvaspilsētu 
pirmsvētku priekšvakarā, redzēt klātienē 6 stāstus par prieku 
modernās tehnikas vizuāli brīnumainajā izpildījumā  – tāds 
2013.  gada 15. novembra ekskursijas mērķis bija invalīdu un 
viņu atbalstītāju biedrībai „Notici sev!”.Brauciens tika organi-
zēts sa skaņā ar projektu „Atkal kopā”, līguma Nr.5.2./2013-49, ko 
finansiāli atbalsta nodibinājums „BORISA UN INĀRAS TETEREVU 
FONDS” un Mālpils novada dome.

Pateicība Borisa un Ināras Teterevu fon-
dam un Mālpils novada domei par transpor-
ta pakalpojuma apmaksu.

Vēlam biedrības biedriem, novada iedzīvotājiem par spīti rudens 
drēgnumam un pelēkumam ieslēgt sirdsgaismu, pieslēgties prieka 
strāvojumam un gaismoties tā, lai tumsa aizslīd no mūsu sajūtām 
un domām.

Biedrības valde

staro rīga!

Ir noslēgusies invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici sev!” 
īstenotā projekta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu kon-
kursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvali-
tātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas terito-
rijā” aktivitātes 6.2. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā 
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem finansētā projekta Nr. 12-04-LL01-L413201-00005 
„Nepieciešamā aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde Invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrībai „Notici sev!” darba apstākļu uzlabošanai, se-
vis pilnveidošanas un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādo-
šanai” 2. kārtas īstenošana.

Projekta ietvaros tika iegādāta jauna dotortehnika un de-
monstrēšanas iekārta. Tāpat tika organizētas individuālās dator-
apmācības nodarbības biedrības biedriem ar invaliditāti un citiem. 

Datorlietošanas pamatprasmes bija iespēja apgūt sešu mēnešu 
garumā, sākot ar aprīļa mēnesi.

Tāpat kā līdz šim, biedrības biedriem ir iespēja izmantot bez 
maksas biedrības rīcībā esošo aprīkojumu, kas tagad ir papildināts 
ar jaunu, daudzfunkcionālu iekārtu, kas piedāvās plašākas 
izmantošanas iespējas.

Projekta īstenošana sekmēs biedrības biedru integrāciju sabied-
rībā un nodrošinās vienlīdzīgas un kvalitatīvas atpūtas un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, ka arī uzlabos darba apstākļus biedrības val-
dei. Subsidētajās darba vietās nodarbinātajiem biedrības biedriem 
turpinās piedāvātās sevis pilnveidošanas iespējas.

Projekta īstenošana paaugstinās biedrības biedru motivāciju 
pārvarēt patreizējo atstumtību no sabiedrības, jo iegūtās dator-
prasmes veicinās viņu informētību un integrāciju sabiedrībā, kas 
kopumā sniegs ieguldījumu biedrības biedru pašapziņas celšanā, 
garīgajā izaugsmē.

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici sev!” valde

radīsim krāšņu Ziemassvētku sajūtu – ziedosim mālpils baznīcas lustrām!
Šī gada sākumā tika 

res taurēta viena no trim 
Mālpils luterāņu baznī-
cas bronzas lustrām 
(19. gs. b./ 20. gs.  s.) ar 
elektrificētiem gaismek-
ļiem. Taču tā vēl nav pil-
nībā nokomplektēta, jo 
pietrūkst kristālstikla 
pie ka riņu, kas vēsturiski 
pie de rēja šai lustrai.

Mēs ļoti vēlētos pabeigt 
darbu pie šīs lustras, 
iegā dājoties kristālstikla 
piekariņus, un piekārt to 
pie baznīcas griestiem, lai 
jau Ziemassvētkos varētu 
baudīt lustras krāšņumu. 
Kristālstikla piekariņus 
pasūtīsim no Vācijas, to 
nepieciešamā summa 
sastā da 670 Ls (esam 
savā kuši jau 350 Ls).

Būsim ļoti pateicīgi 
par katru latiņu, kas noderētu ne tikai piekariņu iegādei, bet arī 
pārējo divu bronzas lustru restaurācijai!

Ziedojumu lādīte ir pieejama Mālpils kultūras centra kasē 
(otrdienās un ceturtdienās 14.00 – 18.00, trešdienās un piektdienās 
11.00 – 14.00)

Bankas konts ziedojumiem: Biedrība „Idoves mantojums” 
(sabiedriskā labuma organizācija), Reģ. Nr. 40008119825 

SEB banka: LV57 UNLA 0050 0172 8648 6 (ar norādi „Mālpils 
baznīcas lustrai”)

Atjaunotā Mālpils baznīcas lustra ar elektrificētiem gaismekļiem, bez kristālstikla piekariņiem 
un viena no trim lustrām Mālpils baznīcā 20. gs. 20. – 30. gados
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To dvīņu darbus, par kuriem šoreiz stāstīsim, Mālpils iepazīs vēl 
pēc gadiem. Pagaidām viņi paši vēl tikai iepazīst apkārtējo pasauli.

Dvīņi Demidovi šobrīd ir trīsgadīgi bērnudārznieki, bet biogrāfijas 
jau visai interesantas: dzimuši slavenā Anglijas vietā – Kentā, kurp 
vecāki – Solvita un Konstantīns – devās pastrādāt. Plānots bija viens 
bērniņš, bet jau pirmajā konsultācijā Solvita uzzināja, ka gaidāmi 
dvīņi. Tā kā mazie piedzima dūšīgi svarā, tad saprotams, ka slaida-
jai māmiņai gaidīšanas laiks nav bijis fiziski viegls, bet piedzimt gan 
mazie pamanījušies īstajā laikā – mammas dzimšanas dienā. Solvita 
ar prieku atceras jauno māmiņu apbrīnojami labo aprūpi Anglijā

 Konstantīna mamma aizgāja aizsaulē pirms mazo piedzim-
šanas. Kad dvīņiem bija 9 mēneši,abi jaunie vecāki nolēma at-
griezties Latvijā pie savējiem, lai vismaz Solvitas mamma iepazīst 
mazbērnus, bet drīz ģimene zaudēja arī viņu-otru vecmāmiņu.

Abi mazie ir neparasti atšķirīgi. Markuss ir „tehnisks cilvēks”, un 
datorlietas viņam sen nav svešas, bet māsiņai, kā jau dāmai, patīk 
somiņas un citādas modes lietas, lelles nekad nav interesējušas. 
Viktorija ir ļoti saimnieciska un lietpratīgi palīdz mammai virtuvē. 
Domājams, ka būs vadoša darbiniece, jo runā ļoti nosvērti un savam 
vecumam neparasti nopietni. Audzinātāja Vija Melngaile stāsta, ka 
dvīņi ļoti turoties kopā un māsa vienmēr rūpējoties par brāli.

Konstantīns ir mālpilietis, Solvita – balvēniete, bet beigusi Māl pils 
profesionālo vidusskolu. Abi strādā „Kvistā”, ar darbu apmierināti, 
jo atliek pietiekami daudz laika būt kopā ar bērniem. Arī Mālpils 
kā dzīves vieta viņiem šķiet patīkama.Un tāds interesants punkts 
stāstam par Demidovu ģimeni ir tas, ka visiem čet riem ir vienāda 
horoskopa zīme – Auns.

Ance un Eva Vērses 
mācās Mālpils vidus-
skolas 2. klasē un tā pat 
pēc dvīnēm nu nemaz 
neizskatās. Arī rak sturi 
un intereses visai atšķirīgas. Ancei tuvākas tehniskas lietas, taču interesanti, ka viņa mācās 
Mūzikas skolā. Evas nodarbes – zīmēšana, telpisku priekšmetu līmēšana – ir ar māksliniecisku 
raksturu, tāpēc viņa mācās Mākslas skolā. Eva ir noslēgtāka, Ance – atvērtāka. Taču ir arī 
kopīgais – abām patīk matemātika, grāmatu lasīšana un dejošana. Jautātas, kas meitenes 
grib būt, kad izaugs, abas atbild bez gudrošanas: Eva būšot pavāre (mamma Līga apstiprina, 
ka tā varētu būt, jo Vinnija Pūka pavārgrāmatas receptes esot izmēģinātas, kā mēdz teikt, „no 
vāka līdz vākam”, bet piebilst, ka Ance savukārt esot biezpiena rausīšu speciāliste). Ance visai 
noteikti paziņo, ka būs bērnu dārza audzinātāja, un, tā kā viņa ir visai komunikabla un droša, 
sapnis varētu arī piepildīties.

Meitenes ir bagātas, jo viņām ir divas omas, kas augumu dēļ nosauktas par Lielo omi, kura 
dzīvo Kazdangā, un Mazo omi, kas ir tepat Mālpilī, un ir arī divi opji.Vasaras tad pie viņiem arī 
tiek pavadītas: Mālpilī plašumi, dārzi, puķes, bet Kazdangas vasarās – ekskursijas pa Kurzemi.
Un katra no šīm vietām dara meiteņu pasauli bagātāku, redzesloku plašāku. Viss gūtais dzīvē 
noderēs.

Pēc gadiem katrs no šiem dvīņiem ierakstīs savu lappusi Mālpils dzīvē. Viņiem taču viss 
vēl tikai sākas.

Ināra Bahmane

viņiem viss vēl priekšā

Interesanti – tēta mammai arī ir dvīņu māsa Redzams, cik meitenes atšķirīgas – Eva un Ance

Vēršu ģimenes bilde

Viktorija un Markuss pēc kārtīgas peldes

Mazā saimniecīte nopietni strādā. Puišiem puišu intereses
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sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

1. decembris Pierīgas novadu sporta spēles zolītē Mārupes sporta komplekss

10. decembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 2. posms Mālpils sporta komplekss

14. decembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 4. posms Mālpils sporta komplekss
15. decembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 12. posms Mālpils sporta komplekss
21. decembris plkst. 10.00 Ziemassvētku turnīrs novusā Mālpils sporta komplekss

27.oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Vīnkalna kausa 
izcīņa novusā – finālsacensības. Par Vīnkalna kausu cīnījās 8 labākie 
novusisti no priekšsacīkstēm. Kausu ieguva Tālivaldis Zagorskis, 
finālā pārspējot Oskaru Janbergu. 3.vietā ierindojās Alfons Suķis. 
Par Cerību kausu cīnījās tie, kas priekšsacīkstēs neiekļuva starp 
8  labākajiem un tie, kas nepiedalījās priekšsacīkstēs. Cerību 
kausu, 13 dalībnieku konkurencē, ieguva Aleksandrs Lielmežs.

2.novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts galda spēļu daudzcīņā. Sacensībās piedalījās 12 galda 
spēļu meistari un visiem bija jāstartē 5 sporta veidos  – šautriņu 
mešanā, galda tenisā, novusā, dambretē un zolītē. Šautriņu mešanā 
labākais bija Edgars Komarovs, galda tenisā – Māris Čīma, novusā – 
Alfons Suķis, dambretē – Māris Čīma un Guntis Krivenoks, zolītē – 
Alfons Suķis. Kopvērtējumā, ņemot vērā visus rezultātus, par pirmo 
galda spēļu čempionu kļuva Māris Čīma. Tikai par puspunktu atpa-
lika Oskars Janbergs un vēl par punktu Tālivaldis Zagorskis, kuri 
ierindojās attiecīgi 2. un 3.vietā. Ļoti tuvu godalgoto trijniekam bija 
arī Jānis Jansons, Alfons Suķis un Edgars Komarovs. Pirmo un sesto 

vietu šķīra tikai 4 punkti, kas liecināja par ļoti sīvu spēkošanos un 
intrigu līdz pat pēdējam sacensību veidam.

3.novembrī Mālpils sporta kompleksā Pierīgas sporta spēles 
volejbolā  – priekšsacīkstes. Mālpils komanda (Valts Mihelsons, 
Māris Čīma, Kristaps Butkēvičs, Nauris Krīgers, Mareks Barsovs, 
Edgars Kaņepējs, Dmitrijs Petrenko, Valters Brežinskis) uzvarēja 
Siguldas novada komandu (2:0 (25:18;25:16)), piekāpās Stopiņu 
novada komandai (0:2 (15:25;12:25)), ierindojās 2.vietā grupā un 
turpinās cīņu par 5. līdz 7.vietai.

16.novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 3.posms, kurā piedalījās 6 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2.vietu izcīnīja Alfons Suķis, bet 
3.vietā ierindojās Edgars Komarovs.

17.novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 11.posms, kurā piedalījās 18 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Normunds Ozoliņš, 2.vietu – Valērijs Vokovs, 3.vietu – Tālis 
Līcītis.

Sporta daraba organizators Ģirts Lielmežs

Vārds, Uzvārds Šautriņas Galda teniss Summa pēc 
2 veidiem

Vieta pēc 
2 veidiem Novuss Summa pēc 

3 veidiem
Vieta pēc 
3 veidiem

Māris Čīma 7 1 8 3 6 14 3
Oskars Janbergs 8 4 12 6 4 16 6
Tālivaldis Zagorskis 2 10 12 5 3 15 5
Jānis Jansons 3 8 11 4 2 13 2
Alfons Suķis 6 7 13 7 1 14 4
Edgars Komarovs 1 2 3 1 6 9 1
Normunds Ozoliņš 4 3 7 2 12 19 7
Viesturs Bērziņš 9 8 17 10 5 22 8
Māris Bērziņš 10 6 16 8 10 26 10
Guntis Krivanoks 12 11 23 12 8 31 12
Aldis Graudiņš 5 12 17 11 11 28 11
Kristīne Kaņepēja 11 5 16 9 9 25 9

Vārds, Uzvārds Dambrete Summa pēc 
4 veidiem

Vieta pēc 
4 veidiem Zolīte Summa pēc 

5 veidiem
Vieta pēc 
5 veidiem

Māris Čīma 1.5 15.5 1 7 22.5 1
Oskars Janbergs 3 19 3 4 23 2

Tālivaldis Zagorskis 4 19 4 5 24 3
Jānis Jansons 6 19 5 6 25 4
Alfons Suķis 11 25 6 1 26 5
Edgars Komarovs 9.5 18.5 2 8 26.5 6
Normunds Ozoliņš 9.5 28.5 7 2 30.5 7
Viesturs Bērziņš 8 30 8 3 33 8
Māris Bērziņš 5 31 9 9 40 9
Guntis Krivanoks 1.5 32.5 10 11 43.5 10
Aldis Graudiņš 7 35 11 10 45 11
Kristīne Kaņepēja 12 37 12 12 49 12

02.11.2013. galda spēļu daudzcīņas rezultāti
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Augstas kvalitātes liekti līmētu koka mēbeļu un mēbeļu 
detaļu ražotājs un eksportētājs SIA KVIST, sakarā ar savas 
darbības paplašināšanos, aicina savai komandai pievienoties
PāRDOŠANAS SPECIāLISTU
Prasības:
•	 Ļoti	labas	angļu	un	latviešu	valodas	zināšanas;
•	 Analītiska	un	stresa	noturīga	personība;
•	 Spēja	 strādāt	 ātri,	 patstāvīgi,	 ar	 lielu	 precizitāti	 un	

iekļaujoties noteiktajos termiņos;
•	 Ļoti	labas	komunikācijas	prasmes;
•	 Labas	MS	Office	prasmes;
•	 Zināšanas	par	starptautisko	tirdzniecību	un	darba	pieredze	

ražošanas uzņēmumā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
•	 Dinamisku	darbu	starptautiskā	uzņēmumā;
•	 Konkurētspējīgu	atalgojumu;
•	 Profesionālās	un	personiskās	izaugsmes	iespējas;
•	 Veselības	apdrošināšanu;
•	 Labus	darba	apstākļus.
Darba vieta: Upmalas, Mālpils novads
Slodzes tips: viena vesela slodze
Darba uzsākšana: pēc iespējas ātrāk
 Ja uzskatāt, ka esat piemērots šim amatam, lūdzam 
sūtīt CV un pieteikuma vēstuli angļu valodā ar norādi 
“Pārdošanas speciālists” uz e-pastu lv@kvist.com līdz 
2013. gada 15. decembrim.
 Ja Jums ir kādi jautājumi, saistībā ar izsludināto 
vakanci, lūdzu, sazinieties ar mums. Tālr: +371 67925550, 
mob.: +371 26461222, vairāk informācijas par uzņēmumu 
www.kvist.com.
NB! Sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas kandidātiem.

Mālpils novada Mālpilī, sākot ar 2013. gada oktobri tiek 
veikti būvdarbi projekta “Ūdensapgādes un kanalizā cijas 
infrastruktūras objektu būvniecība projekta “Ūdens saim-
niecības pakalpojumu attīstība Mālpilī”” ietvaros. Projekta 
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/002.

Projekta gaitā paredzēts: 
 Ierīkot jaunus ūdensapgādes tīklus (270 m);
 Rekonstruēt ūdensapgādes tīklus (540m);
 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (584 m);
 Rekonstruēt ŪAS (ūdens atdzelžošanas stacija);
 Rekonstruētas NAI (notekūdeņu attīrīšanas iekārtas).
Būvdarbus paredzēts beigt 2014. gada maija mēnesī.
PSIA “Norma K” atvainojas iedzīvotājiem, kurus skar šie 

būvdarbi, par sagādātajām neērtībām un par iespējamiem 
īslaicīgiem ūdens padeves pārtraukumiem.

2013. gada 1. decembrī plkst. 12.00

Mālpils novada Kultūras centrā notiks
Starptautiskajai invalīdu dienai  

veltīts pasākums
Mūs priecēs Siguldas invalīdu biedrības  

„Cerību spārni” un mūsu biedrības  
biedru priekšnesumi, izstādes.

Biedrības „Notici sev!” valde

Mālpils novada domes darba laiks gada nogalē, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 25.04.2012. rīkojumu Nr.195:

14.decembrī, sestdien, no plkst.8.30 – 12.00 un 13.00 – 16.00
23.decembrī, pirmdien – BRĪVS
24., 25., 26. decembrī – brīvs
27.decembrī, piektdien – no plkst.8.30 – 12.00 un 13.00 – 16.00
28.decembrī, sestdien – no plkst.8.30 – 12.00 un 13.00 – 16.00
30.decembrī, pirmdien – BRĪVS
31.decembrī un 1.janvārī – brīvs
Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pakalpojumiem, stei-

dzamas nepieciešamības gadījumā, zvanīt pa tālruni – 29131556
Sporta kompleksa darba laiki:
24., 25., 31.decembrī un 1.janvārī sporta komplekss SLĒGTS.

Par Ziemassvētku paciņām
Mālpils novada dome ir nolēmusi šajos Ziemassvētkos 

pasniegt dāvanas ne tikai Mālpils pirmsskolas izglītības 
iestādes „Māllēpīte” audzēkņiem un Mālpils novada vidus-
skolas 1.-4.klašu skolēniem, bet arī pirmsskolas vecuma 
bērniem (dzimušiem no 2007.-2013.gada Ziemassvētkiem), 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mālpils novada pašvaldībā un kuri 
neapmeklē Mālpils pirmsskolas izglītības iestādi „Māllēpīte”.

Paciņas varēs saņemt sociālajā dienestā Nākotnes ielā 
1, 210.kabinetā no 2013.gada 16.decembra līdz 2014.gada 
10.janvārim. Informācija pa tālruņiem 67185874 vai 67185873.

Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objek
tu būvniecība projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Mālpilī” ietvaros (Projekta Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/
VARAM/002)

PASŪTĪTāJS: 
Pašvaldības SIA „Norma K”
Reģ.Nr. 40003312216
Tālr. 67925741
BŪVUZņĒMĒJS:
PS „AQUATICA WATERWORKS LATVIA”
Reģ.Nr. 50103283201, Būvkom. reģ. Nr.8008-R
Blaumaņa iela 5A-28, Rīga, LV-1011
Tālr. 67431289, Fax. 67431298
Būvdarbu vadītājs Tālis Sedulis, 
Sertif. Nr. LBS 20-3655, LSGŪTIS 50-2915
BŪVUZRAUDZĪBA:
SIA „BaltLine Globe” 
Reģ.Nr. 40003780856, Būvkom. reģ. Nr. 5605-R
Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003
Tālr. 67212148, Fax. 67612188
Būvuzraugs Anita Bukava, 
Sertif. Nr. LNSASC-B-73-4525/11
AUTORUZRAUDZĪBA: SIA „APETS” 
Būvkom. reģ. Nr. 5107-R
Aleksandrs Apets, Sertif. Nr. 50-2356
Tālr. 29449915
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības 

uzraudzību nodrošina:

Finansējuma saņēmējs:  
PSIA „Norma K”

2013. gada 4. decembrī plkst. 18.00 Mālpils novada domes sa
nāksmju zālē, Nākotnes ielā 1, notiks sapulce sakarā ar Mālpils 
daudz dzīvokļu māju SIA „Norma K” labiekārtošanas pakalpo
jumu iz maksu pacelšanu. Vēlams ierasties māju vecākajiem.

SIA „Norma K”administrācija
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Valsts zemes dienests (VZD) 
ik gadu veic masveida nekus-
tamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, 
nosakot NĪ kadastrālo vērtību.

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām 
formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās 
zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas 
veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objek-
tu (zemes vienību un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās 
kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, 
tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām 
novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus 
tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša 
NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 
550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, 
tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 
87 tūkstoši) darījumi.

Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 
2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam 
būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības.

Mālpils novadā minētajā periodā ir reģistrēti gandrīz 30 darījumi 
ar dzīvokļiem, vairāk nekā 100 darījumi ar zemi (galvenokārt 
ar lauksaimniecības un meža zemi) un gandrīz 60 darījumi, kur 
pārdota zeme kopā ar ēkām.

Pamatojoties uz darījumu cenu izmaiņām dzīvokļu sektorā un 
NĪ piedāvājuma pārsvaru pār pieprasījumu, 2014. gadā Mālpils 
ciemā samazināsies bāzes vērtība dzīvokļiem no 100 Ls/m2 uz 
90 Ls/m2. Analogs bāzes vērības samazinājums Mālpils ciemā būs 
arī komercdarbības telpām.

Lauksaimniecības zemēm darījumu cenas Mālpils novadā, 
līdzīgi kā valstī, ir pieaugušas. Bāzes vērtība lauksaimniecībā 
izman tojamai zemei palielināsies vidēji par 12%. Novadā rakstu rī-
gākās kvalitātes zemes (31–40 balles) bāzes vērtība 2014. gadā būs 
580 Ls/ha, līdzšinējās 510 Ls/ha vietā.

Kadastrālo vērtību kopsummas Mālpils novadā kopumā zemei 
pieaugušas par 5%, bet ēkām kopsumma samazinājusies par 3%.

Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav 
mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas 
izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes 
lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra 
infor mācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam 
stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktuali-
zāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
13. pants.  

Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem 
objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu 
publicēšanas portālā www.kadastrs.lv 

Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt speciali-
zētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā 
bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD klientu 
apkalpošanas centros visā Latvijā.

Kadastrālo vērtību izmaiņas mālpils novadā 2014. gadā

INFORMāCIJA

Par darbinieka izvirzīšanu apbalvošanai
Mālpils novada domes apbalvojumam sakarā ar Latvijas 

Republikas proklamēšanas 95.gadadienu p/a „Mālpils sociālais 
dienests” izvirza aprūpētāju Viju Mihailovu un gadījumu darbu 
strādnieku/kurinātāju Andi Silu.

Vija Mihailova  – par personīgā darba ieguldījumu Mālpils 
sociālās aprūpes centra klientu aprūpē un pozitīvu, godprātīgu 
attieksmi pret veicamajiem pienākumiem, par sirsnību, 
labestību un iejūtīgu attieksmi pret cilvēkiem, par labvēlīgas 
vides veidošanu darba kolektīvā.

Andis Sils – par toleranci, par personīgā darba ieguldījumu 
Mālpils sociālās aprūpes centra vides sakopšanā un atbildīgu 
attieksmi pret veicamajiem pienākumiem.

Mālpils novada pašvaldība bija pieteikusies uz papildus elek-
trības norēķinu kartēm, ja tādas tiktu atgrieztas Latvijas pašval-
dību savienībā (LPS).

2013.gada 12.novembrī ir parakstīta vienošanās ar LPS par 
papildus 30 karšu piešķiršanu Mālpils novada pašvaldībai.

Atgādinām, ka: 
1) LPS 2013.gada aprīlī paplašināja elektrības norēķinu karšu sa-

ņēmēju loku, nosakot, ka dāvanu karti ir iespēja saņemt arī:
•	maznodrošinātām	ģimenēm	ar	bērniem;
•	 ģimenēm	ar	bērniem,	kuri	slimo	ar	celiakiju;
•	 ģimenēm	ar	 jaundzimušajiem	 (bērni,	kas	dzimuši	sākot	ar	

2013. gada 01. janvāri);
•	 Černobiļas	AES	avāriju	seku	likvidēšanas	dalībnieku	ģime

nēm, kurās ir bērni;
•	 nepilnās	ģimenēs,	kurās	ir	zaudēts	kāds	no	apgādniekiem;
•	 ģimenēm	ar	bērniem,	kurās	kāds	no	vecākiem	ir	invalīds.

2) kartes var saņemt arī:
•	 trūcīgas	ģimenes	ar	bērniem;
•	 ģimenes,	kuras	audzina	bērnu	invalīdu;
•	 ģimenes,	kuras	audzina	aizbildnībā	esošu	bērnu.

3) Sociālā atbalsta kampaņas laikā (2009.-2013.gads) divas kar
tes tiek piešķirtas tikai trūcīgām ģimenēm ar bērniem, pārē
jām grupām – tikai viena karte.

Latvenergo dāvinājuma kartes

Mālpils novada dzīvojamo māju apbūves vērtību zonas 2014. gadam, 
individuālās apbūves zemes bāzes vērtības Ls/m2

4) lai saņemtu Latvenergo dāvanu karti, jāierodas Mālpils sociāla-
jā dienestā (Nākotnes iela 1, 223.kabinetā) līdzi ņemot:
•	 personas	un	statusu	apliecinošus	dokumentus;
•	 Latvenergo	līgumu	(līguma	numuru),	uz	kuru	tiks	attiecināts	

dāvinājums (deklarētā vai faktiskā dzīves vieta).

Vēršam uzmanību, ka karšu skaits ir ierobežots un tās tiks 
izsnieg tas sākot ar š.g.14.novembri.

Sīkāka informācija pa tālr. 67185874
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KASES darba laiks: 

OTRDIEN 14.00 – 18.00 TREŠDIEN 11.00 – 14.00 
CETURTDIEN  PIEKTDIEN
Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma. Tālrunis uzziņām 67925836 vai 29195459

Mālpils kultūras centra pasākumi 2013. gada decembrī
01.12. plkst. 14.00 Suntažu amatierteātra izrāde Andrejs Migla „Divreiz zagta līgaviņa” /pēc J.Janševska 

romāna motīviem „Mežvidus ļaudis”/, režisors Didzis Cauka
„Latvietis var izdzīvot ar gudrību un viltību – tā teicis Garlībs Merķelis. Lai tā būtu! Par to arī šī izrāde...” Ieeja 1,- Ls
01.12. plkst. 16.00 Keramikas studijas „MāLPILS” 5 darba gadu jubilejas izstādes atklāšana izstāžu zālē
06.12. plkst. 18.00 Lielās novada egles iedegšana kopā ar piparkūku vīriņu Kraukšķīti un viņa draugiem
 plkst. 19.00 Atis un Jānis Auzāni jaunā muzikālā projektā – koncertā „Vakariņas uz sešiem”
Brāļi Auzāni kopā ar četrām fantastiskām Latvijas mūziķēm apvienojušies jaunā muzikālā projektā “Vakariņas 
uz sešiem”. “Varbūt tādēļ, ka pulkstenis virs kamīna rāda gandrīz seši, varbūt tādēļ, ka uz galda jau ir vakariņas, 
bet varbūt vienkārši tādēļ, ka uz skatuves esam seši... Bez lieka skaļuma un trokšņa, muzikāli un romantiski, 
bet ar mūsu, latgaliešu, raksturu un mīlestību... ar dziesmām par mīlestību…”. Pavadošo mūziķu sastāvā spēlē 
tikai meitenes: Lauma Kazaka – basģitāra, Nelli Bubujanca – sitamie instrumenti, Inga Meijere – saksofons, 
flauta, vijole, Antra Lante – ģitāra. Ieeja: iepriekšpārdošanā 4,- Ls; skolēniem – 3,- Ls; koncerta dienā – 5,- Ls
07.12. plkst. 10.00 TLMS „URGA” sanākšana
11.12. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa „Rezēdas” vārda dienas ballīte
 plkst. 17.00 Pierīgas Mūzikas un mākslas skolu audzēkņu un pedagogu izglītojošs koncerts – 

festivāls. Ieeja – bez maksas
13.12. plkst. 18.30 „Laiks vakara sarunai...”
3. saruna – gada nogalē mazs „brīsniņš” tikai sev – pauze raizēm. Laiks priekam kustībā, sevis izziņai – te un 
tagad kopā ar Solvitu Sonju Zemīti – diplomētu deju un kustību terapeiti, CiGun instruktori Dr.med., Austrumu 
vingrošanas asociācijas prezidenta Igora Kudrjavceva skolnieci. Saruna par Deju un kustību terapiju, par CiGun 
ķīniešu tūkstošgadīgo atveseļošanās sistēmu. Dalības maksa – ziedojumi
15.12. plkst.12.00 Ziemassvētku tirdziņš kultūras centrā. Būs labdarības loterija un Rūķu piparkūku 

meistardarbnīca bērniem!
 plkst. 16.00 Ziemassvētku ieskaņu danču koncerts „Ticot, mīlot un gaidot”
Piedalās kultūras centra deju kopas „Māra”, „Sidgunda”, „Kniediņš”, Mālpils vidusskolas un profesionālās 
vidus skolas deju kolektīvs „Madara”, folkloras kopa „Mālis”
22.12. plkst.13.00 Ziemassvētku sarīkojums Mālpils novada pensionāriem „Pirms saplaukst sirds...”
Īpašu svētku gaisotni radīs kultūras centra jauktais koris, sieviešu vokālie ansambļi „Rezēdas”; „Sidgun dietes”; 
sekstets „Buonaparte”; bērnu pirmsskolas vokālais ansamblis. Pēc koncerta par omulīgu mūziku gādās 
Līga Stebere no Valmieras; uzstāsies sporta deju kluba „Zīle” un mūsdienu deju studijas „Nakcītis” dejotāji. 
(Transportu lūdzam pieteikt kultūras centrā pie dežuranta vai pa tālruni 67925836)
26.12. plkst. 12.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar piparkūku vīriņu Kraukšķīti 

Mālpils kultūras centra bērnu un jauniešu amatierteātra iestudējumā „Kraukšķīša 
Ziemassvētku piedzīvojumi”, režisore Antra Austriņa – Seņkāne

(Individuāli bērnus uz pasākumu var pieteikt kultūras centrā līdz 13.decembrim. Maksa ar dāvaniņu 4,- Ls, 
bez – 1,50 Ls)
27.12. plkst. 18.00 Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Lūsēns un Jānis Lūsēns juniors koncertā „AR ZVAIGŽņU 

KLUSO GAISMU” Mālpils baznīcā (laika apstākļu dēļ koncerts var notikt Mālpils kultūras 
centrā. Sekot reklāmai.)

Satikšanās mūzikā – tā ir Jāņa Lūsēna un Zigfrīda Muktupāvela pēc 30 gadiem jauna tikšanās koncertprogrammā 
„Ar zvaigžņu kluso gaismu”. Kopš leģendārās grupas „Zodiaks” laika, komponistam ir tapušas divas program-
mas sadarbībā ar Zigfrīdu – „Violets” – ar Austras Skujiņas dzeju, un „Zelta sirds” ar Kārļa Skalbes dzeju. „Ar 
zvaigžņu kluso gaismu” ir trešā koncertprogramma, un tā ir iecerēta atskaņojumam Dievnamos.Izvēlētās vaka-
ra stundas koncerta norisei ir komponista asociācija ar jaunības laikā pavadītajiem vakariem dzimtās Liepājas 
baznīcās, spēlējot ērģeles. Skaņdarbos mākslinieki meklēs veidu, kā caur mūziku un dzeju apliecināt savu 
piederību Dieva radītajai pasaulei un kārtībai tajā. Par šī muzikālā vakara moto varētu kļūt dzejnieka Pētera 
Brūvera dzejas rindas – „…izsīkst vārdi, ilgi viņi cīnījās par to, kuram vārda nav…”.
Biļetes nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā un iepriekšpārdošanā Mālpils kultūras centrā. Pirms 
koncerta – norises vietā. Biļešu cena – 3,- Ls
29.12.  Pierīgas amatierteātru skate (Sekot reklāmai)
01.01. plkst. 01.00 Jaungada balle apaļajā zālē pie apaļajiem galdiņiem. Spēlē grupa „Linards & draugi”
Biļetes cena 5,- Ls (7,11 eiro); kultūras centra pašdarbniekiem – 3,- Ls (4,27 eiro). Lūgums galdiņu 
rezervēšanu un biļešu iegādi veikt savlaicīgi!

mālpils novada domes izdevums “mālpils vēstis” informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Adrese: Nākotnes iela 1, mālpils, mālpils novads, Lv-2125 Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
sabiedrisko attiecību speciāliste: iveta Krieviņa, tālr. 28679146 makets sagatavots un iespiests siA “N.i.m.s.”
e-pasts: iveta@malpils.lv Pērnavas iela 47/b, rīga, Lv-1009, tālr. 67311424

APSVEIKUMI   INFORMāCIJA   SLUDINāJUMI

Mālpils Kultūras centrs

 sLUDiNĀjUmi
Pārdod sausu oša malku klucīšos pēc 
izmēra. Tālr. 27801869
Muzikants (balss, sintezators) spēlē visu 
laiku labāko latviešu mūziku dažādos 
saviesīgos, privātos un publiskos pasā-
kumos. Tālr. 25985566, Dainis
Pērk lietotu bērnu sētiņu un barošanas 
krēsliņu. Tālr. 26484158
SIA „Mālpils Piensaimnieks” aicina darbā:
•	Šoferi  – ekspeditoru ar B kategorijas 

autovadītāja apliecību (darbs ar kravas 
furgonu)

•	Noliktavas pārzini
Pieteikties personīgi – „Pienotava”, Mālpils 
novads vai pa tālr. 29495439

 PATeicībA
Liels paldies Mālpils nūjotājām par 
ieguldīto darbu Mālpils dabas takas gar 
Mergupi attīrīšanā no lapām.

Biedrība “Mālpils Zivīm”

4. decembrī plkst. 13.00
Mālpils Kultūras centrā

Dr. Pētera Urtāna lekcija “Pozitīvas 
vecumdienas un smadzeņu darbība”

Uzzināsim:
Vai tiešām garīgajai veselībai var līdzēt ti-
kai ar medikamentiem?, Kā varam trenēt 
smadzenes?, Vai atmiņas pasliktināšanās 
ir nenovēršama?, Ko varam darīt?

Pensionāru padome

Atbalsta grupas sanāksmes
atkarīgajiem cilvēkiem 

notiek pirmdienās plkst.18.30
Mazajā konferenču zālītē,

Nākotnes 1, Mālpilī.
Kontakttālruņi: 26615238 (Bite),

29475370 (LMT)

Dr. J. Sprūde aicina savlaicīgi
potēties pret gripu!

Ar cieņu, Dr. J. Sprūde

Kā baltas asteres lai uzzied Jūsu dienas,
ko it nekāda salna nespēj dzelt,
lai nevien gredzeni Jūs dzīvē vieno,
bet sirdī saglabātais uzticības zelts!

Vissirsnīgākie sveicieni 
Aleksandrai un Leonīdam 

Ļebedeviem 55 kāzu jubilejā!
Meita un mazmeita  ar ģimeni


