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MĀLPILS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS BEZMAKSAS

Mālpils Vēstis

Mālpils novada kultūrvēsturiskās vietas – Mālpils vēsturiskā centra apbūve (bij. Tautas nams, Zaķu krogs, Patērētāju biedrības veikals), 
20. gs. 20./30.gadi, foto E. Tāle, 2013.g. 
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2014.gada 30.aprīlī
APSTIPRINĀTI

Ar Mālpils novada domes
2014.gada 30.aprīļa sēdes

lēmumu (Prot. Nr.6/15)

Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru  
par ielu tirdzniecību Mālpils novadā

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14.panta  
pirmās daļas 3.punktu,43. panta pirmās daļas 3.punktu,  

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4. punktu, 
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu,  
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440  

“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu,  

Ministru kabineta 2005.gada 28. jūnija noteikumu Nr.480  
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 

3., 9. un 16.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

 1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības orga
nizators saskaņo ar Mālpils novada pašvaldību (turpmāk  – 
pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju 
ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organi
zēšanai publiskā vietā;

 1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienā
kumus kārtības nodrošināšanai;

 1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
 1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdinā

šanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības jomā;
 1.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai 

tirdzniecības organizatora atļaujas darbības anulēšanai vai 
apturēšanai uz laiku;

 1.6. gadījumus un nosacījumus, kad ielu tirdzniecības organiza
tors ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par 
ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu;

 1.7. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbrauku
ma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās;

 1.8.  nodevas apmēru par tirdzniecību publiskās vietās un to mak
sāšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini atbilst 2010.gada 12.maija Ministru ka
bineta noteikumos Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
lietotajiem terminiem.

3. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības 
izsniegtu rakstisku atļauju.

4. Pašvaldība saskaņo un izsniedz atļaujas:
 4.1. ielu tirdzniecībai publiskās vietās;
 4.2. īslaicīgai preču pārdošanai;
 4.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;
 4.4. tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;
 4.5. ielu tirdzniecības organizēšanai.

5. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir fiziskas un 
juridiskas personas, kurs tirgojas publiskās vietās Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdznie
cības organizēšanas kārtību.

6. Noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai Mālpils 
novada administratīvajā teritorijā.

7. Mālpils novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šāda paš
valdības iekārtota ielu tirdzniecības vieta – tirgus laukums 
0,1175 ha platībā, Kastaņu ielā 6, Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra 
Nr. 8074 003 0815.

8. Ārpus šo noteikumu 7.punktā minētās vietas ir atļauta īslaicīga pre
ču pārdošana publiskā vietā, tai skaitā kultūras, sporta, reliģisku vai 
citu pasākumu laikā, vai gadatirgos, veicot tirdzniecību no transport
līdzekļiem un uz attiecīgā pasākuma norises laiku iekārtotām 

tirdzniecības vietām, iepriekš rakstiski saskaņojot ar nekustamā īpa
šuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kā arī pasākuma organizatoru, 
un saņemot pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai.

II. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības Organizators 
saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem 
atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības orga
nizēšanai publiskā vietā

9. Lai saskaņotu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņemtu paš
valdības atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības 
organizēšanai publiskā vietā, persona pašvaldībā iesniedz iesnie
gumu, norādot šādu informāciju:

 9.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja fiziskā 
persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu 
maksātāja reģistrācijas kodu (ja fiziskā persona ir reģistrē jusi 
saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukumu 
(firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

 9.2. paredzētās ielu tirdzniecības vietas adresi un vietu skaitu;
 9.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupu uzskaitījumu;
 9.4. tirdzniecības norises laiku un ilgumu (pārvietojamo mazum

tirdzniecības punktu gadījumā – tirdzniecības laiku katrā 
pietur vietā).

10. Noteikumu 9.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus doku
mentus (pēc nepieciešamības):

 10.1. ielu tirdzniecības vietas projektu (vietas fotofiksāciju, objekta 
izvietojumu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā; 
tirdzniecības vietas iekārtojuma izvietojumu; objekta vizuali
zāciju vides kontekstā un detalizētu dizaina risinājumu);

 10.2. ja tirdzniecība paredzēta no pārvietojamā mazumtirdzniecī
bas punkta – autotransporta izvietojumu un kustības maršru
tu, norādot pieturvietas tirdzniecības veikšanai;

 10.3. zemes lietošanas tiesības apliecinoša dokumenta kopiju – ja pie
teikta tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju;

 10.4. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta 
minētajā nekustamajā īpašumā;

 10.5. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikša
nu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta 
attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, 
ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

 10.6. tirdzniecības organizators – tirdzniecības dalībnieku sa
rakstu;

 10.7. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas apliecības kopiju, 
kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē;

 10.8. licences (speciālās atļaujas) kopija, ja uzņēmējdarbības veida 
veikšanai ir nepieciešama licence (speciāla atļauja).

11. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tirdzniecības dalībnieks 
vai tirdzniecības organizators var iesniegt arī elektroniski, ievērojot 
visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12. Pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā izskata iesniegu
mu un tam pievienotos dokumentus un izsniedz atļauju tirdzniecībai 
publiskās vietās (ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizē
šanai) vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rak
stiski informē par to iesniedzēju. Izpilddirektora prombūtnes laikā 
lēmumu pieņem viņu aizstājoša amatpersona.

13. Ja iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, paš
valdības izpilddirektors nosaka termiņu trūkumu novēršanai, par to 
paziņojot iesniedzējam. Ja noteiktajā termiņā nav iesniegti piepra
sītie dokumenti, iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas. Iesniegtie 
dokumenti tiek atgriezti pēc iesniedzēja pieprasījuma.

14. Pašvaldības izpilddirektors neizsniedz 12.punktā minēto atļauju ja:
 14.1. atbilstoši noteikumu un normatīvo aktu prasībām nav iesnieg

ti visi nepieciešamie dokumenti;
 14.2. Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir noteikti ierobežoju

mi konkrētajiem tirdzniecības veidiem;
 14.3. nav samaksāta nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;
 14.4. iesniedzējs atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
 14.5. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

15. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, 
bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.
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16. Atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par tirdzniecību pub
liskās vietās samaksas.

17. Ja tirdzniecības organizators nav pašvaldība vai tās dibināta iestāde, 
nodeva par tirdzniecību publiskās vietās nav jāmaksā.

III. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi 
kārtības nodrošināšanai

18. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators (turpmāk – at
ļaujas saņēmējs) nodrošina ielu tirdzniecībā izmantojamo speciālo 
iekārtu un objektu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Speciālās 
iekārtas un objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt tīriem un bez bojāju
miem. Objekti un iekārtas, kas zaudējušas savu funkcionālo nozīmi, 
jānoņem.

19. Atļaujas saņēmējs pirms pārtikas preču pārdošanas nodrošina pār
tikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi.

20. Atļaujas saņēmējs nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir šādi doku
menti:

 20.1. pašvaldības izsniegtā ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības 
organizēšanas atļauja;

 20.2. personu apliecinošs dokuments un juridiskās personas vai 
saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecība vai tās 
kopija;

 20.3. pārtikas preču pārdevējam – sanitārā grāmatiņa un PVD 
reģis trācijas apliecība;

 20.4. tirdzniecības preču izcelsmi apliecinoši dokumenti, izņemot, 
ja tiek tirgoti savvaļas augi, ogas, sēnes vai rieksti;

 20.5. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdznie
cībai nepieciešamās licences kopija;

 20.6. citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.
21. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs:

 21.1. par ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas 
atļau jā norādīto nosacījumu ievērošanu;

 22.2. par kārtības un tīrības ievērošanu tirdzniecības vietā;
 22.3. par tirdzniecības vietas sakārtošanu pēc darba beigām;
 22.2. par tirdzniecības vietas izvietojuma un platības ievērošanu;
 22.3. par tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu.

23. Atļaujas saņēmējam aizliegts:
 23.1. veikt ielu tirdzniecību ārpus ielu tirdzniecības vai ielu tirdznie

cības organizēšanas atļaujā noteiktās vietas un laika, kā arī 
realizēt preču grupas, kuras nav norādītas saņemtajā atļaujā;

 23.2. nodot tirdzniecības atļauju citām personām;
 23.3. reklamēt savu darbību, izmantojot skaņas reklāmu;
 23.4. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, paslik

tinot to redzamību un uztveršanu;
 23.5. izvietot ar realizējamo preču grupām nesaistītu reklāmu.

24. Veicot ielu tirdzniecību, jāievēro spēkā esošie tirdzniecību reglamen
tējošie normatīvie akti un pašvaldības saistošie noteikumi.

 IV. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
25. Fiziskām personām, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem nav 

jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā atļauts pārdot 
Ministru kabineta 2010. gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi 
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdz
niecības organizēšanas kārtību” 7. punktā minētās preces.

26. Juridiskām personām un fiziskām personām, kuras reģistrējušas 
saimniecisko darbību, atļauts pārdot jebkura veida pārtikas un ne
pārtikas preces.

V. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības jomā

27. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā jāsa
skaņo, ja tās darbība tiek veikta publiskā vietā un nav attiecināma 
uz teritorijām, kuras iekārtotas pastāvīgai un sistemātiskai tirdz
niecībai.

28. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un 
saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā, perso
na pašvaldībā iesniedz iesniegumu, norādot šādu informāciju:

 28.1. juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrā
cijas numuru, PVD reģistrācijas numuru, kontakttālruni;

 28.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, laiku 
un ilgumu;

 28.3. preču sortimentu.
29. Noteikumu 28.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus doku

mentus (pēc nepieciešamības):

 29.1. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta 
minētajā nekustamajā īpašumā;

 29.2. saskaņojumu ar pašvaldības būvvaldi par objekta novietni 
situā cijas plānā vai zemes robežu plānā un vietas vizualizāciju 
vai fotofiksāciju.

30. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ir veicama atbilstoši 
gadalaikam pavasara/vasaras sezonā vai rudens/ziemas sezonā.

31. Atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par tirdzniecību pub
liskās vietās samaksas.

VI. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdznie
cības organizatora atļaujas darbības anulēšanai vai apturēšanai 
uz laiku

32. Pašvaldība ir tiesīga anulēt vai apturēt uz laiku izsniegto tirdzniecī
bas atļauju, ja:

 32.1. atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
 32.2. atkārtoti, sešu mēnešu laikā, konstatēti preču pārdošanas un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo norma
tīvo aktu pārkāpumi;

 32.3. patvaļīgi mainīta tirdzniecības vieta;
 32.4. bez saskaņošanas ar pašvaldību mainīts sākotnēji paredzē

tais preču sortiments;
 32.5. atļauja nodota, izmantošanai citām personām;
 32.6. izsniegtā atļauja pazaudēta;
 32.7. ja netiek ievērotas un pildītas normatīvo aktu prasības;
 32.8. ja tirdzniecības vietā tiek plānoti un veikti remontdarbi (ietves 

un ielas seguma remonts, ūdensvada remonts, ēkas remonts 
u.tml.);

 32.9. ja tirdzniecības vietā tiek plānots un realizēts projekts;
 32.10. ja tirdzniecības vietā tiek plānots un notiek cits publisks pasā

kums.
33. Apturot vai anulējot tirdzniecības atļaujas darbību, pašvaldības no

deva netiek atmaksāta.
34. Lēmumu par atļaujas darbības anulēšanu vai apturēšanu uz laiku 

pieņem pašvaldības izpilddirektors.
VII. Gadījumi un nosacījumi, kad ielu tirdzniecības organizators ir tie

sīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības 
organizēšanas nodrošināšanu

35. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā 
valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators 
ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdznie
cības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pār
sniegt pašvaldības noteikto nodevu divkāršā apmērā.

36. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs par saistošo noteikumu IV. no
daļā noteikto prasību ievērošanu tirdzniecības organizēšanas vietā.

VIII. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma 
tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās

37. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai iz
braukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā pašval
dība izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk par pasākuma 
norises laiku.

38. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā 
sabiedrisko pasākumu norises vietā, juridiskā persona pašvaldībā 
iesniedz iesniegumu, norādot šādu informāciju:

 38.1. juridiskā personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrā
cijas numuru, kontakttālruni;

 38.2. tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;
 38.3. tirdzniecības vietu skaitu.

39. Noteikumu 38.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus doku
mentus (pēc nepieciešamības):

 39.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās at
ļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai 
kopiju (uzrādot oriģinālu) un/vai alus mazumtirdzniecības 
licences kopiju (uzrādot oriģinālu);

 39.2. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta 
minētajā nekustamajā īpašumā;

 39.3. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasā
kuma norises vietā un laikā.

40. Atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par tirdzniecību pub
liskās vietās samaksas.

Turpinājums 4. lpp.
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IX. Nodevas apmērs par tirdzniecību publiskās vietās un to maksāša
nas kārtība

41. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu fiziskai personai, 
kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīviem aktiem 
nav jāreģistrē saimnieciskā darbība:

Nr.p.k. Nodevas objekts

Nodevas 
likme 
dienā 
(EUR)

Nodevas 
likme 

nedēļā 
(EUR)

Nodevas 
likme 

mēnesī 
(EUR)

41.1.

Tirdzniecība ar pašu ražoto 
lauksaimniecības produk
ciju – izmantošanai pārtikā 
paredzētiem augkopības, 
lopkopības un svaigiem zvejas 
produktiem nelielos apjomos un 
biškopības produktiem 

2, 10, 30,

41.2.

Tirdzniecība ar pašu ražoto 
lauksaimniecības produkciju – 
grieztiem ziediem, zariem, no 
tiem gatavotiem izstrādājumiem, 
Ziemassvētkiem paredzētiem 
nocirstiem vai podos augošiem 
dažādu sugu skuju kokiem, puķu 
un dārzeņu stādiem, dēstiem, 
sīpoliem, gumiem, ziemcietēm 
un sēklām

2, 10, 30,

41.3.

Tirdzniecība ar pašu ražoto 
lauksaimniecības produkciju – 
augļu koku un ogulāju stādiem, 
dekoratīvo koku un krūmu 
stādmateriālu

2, 10, 30,

41.4.

Tirdzniecība ar mājas apstākļos 
ražotiem pārtikas produktiem no 
pašu ražotās lauksaimniecības 
produkcijas

2, 10, 30,

41.5.
Tirdzniecība ar savvaļas ogām, 
augļiem, riekstiem, sēnēm un 
savvaļas ziediem

2, 10, 30,

41.6.

Tirdzniecība ar mežu 
reproduktīvajiem materiāliem 
(sēklām, sējeņiem, stādiem, 
mežeņiem un augu daļām, kas 
paredzētas meža atjaunošanai)

2, 10, 30,

41.7.

Tirdzniecība ar pašu iegūtiem 
svaigiem zvejas produktiem un 
medījamiem dzīvniekiem vai to 
gaļu nelielos apjomos

2, 10, 30,

41.8. Tirdzniecība ar lauksaimniecības 
un mājas (istabas) dzīvniekiem 2, 10, 30,

41.9.

Tirdzniecība ar lietotām 
personiskām mantām, izņemot 
ar autortiesību vai blakustiesību 
objektiem, kas reproducēti 
personiskām vajadzībām

2, 10, 30,

42. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu juridiskai personai 
un fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību:

Nr.p.k. Nodevas objekts

Nodevas 
likme 
dienā 
(EUR)

Nodevas 
Likme 
Nedēļā 
(EUR)

Nodevas 
likme 

mēnesī 
(EUR)

42.1.

Tirdzniecība ar pašu ražoto 
lauksaimniecības produk
ciju – izmantošanai pārtikā 
paredzētiem augkopības, 
lopkopības un svaigiem zvejas 
produktiem nelielos apjomos un 
biškopības produktiem 

2, 10, 30,

42.2.

Tirdzniecība ar pašu ražoto 
lauksaimniecības produkciju – 
grieztiem ziediem, zariem, no 
tiem gatavotiem izstrādājumiem, 
Ziemassvētkiem paredzētiem 
nocirstiem vai podos augošiem 
dažādu sugu skuju kokiem, puķu 
un dārzeņu stādiem, dēstiem, 
sīpoliem, gumiem, ziemcietēm 
un sēklām

2,50 12,5 37,50

42.3.

Tirdzniecība ar pašu ražoto 
lauksaimniecības produkciju – 
augļu koku un ogulāju stādiem, 
dekoratīvo koku un krūmu 
stādmateriālu

3,50 17,50 52,50

42.4.

Tirdzniecība ar mājas apstākļos 
ražotiem pārtikas produktiem no 
pašu ražotās lauksaimniecības 
produkcijas

2, 10, 30,

42.5.
Tirdzniecība ar savvaļas ogām, 
augļiem, riekstiem, sēnēm un 
savvaļas ziediem

2,50 12,5 37,50

42.6. Tirdzniecība ar lauksaimniecības 
un mājas (istabas) dzīvniekiem 3, 15, 45,

42.7.

Tirdzniecība ar lietotām 
personiskām mantām, izņemot 
ar autortiesību vai blakustiesību 
objektiem, kas reproducēti 
personiskām vajadzībām

2, 10, 30,

42.8.
Tirdzniecība ar pārtikas 
precēm (bez elektroenerģijas 
nodrošinājuma)

3, 15, 45,

42.9.
Tirdzniecība ar pārtikas 
precēm (ar elektroenerģijas 
nodrošinājumu)

5, 25, 75,

42.10. Tirdzniecība ar rūpnieciski 
ražotām nepārtikas precēm 6, 30, 90,

42.11. Tirdzniecība ar alu un citiem 
alkoholiskajiem dzērieniem 10, 50, 150,

42.12. Tirdzniecība ar tabakas 
izstrādājumiem 10, 50, 150,

42.13.
Tirdzniecība ar lietotām 
grāmatām un preses izdevu
miem, galda spēlēm, spēlēm

2, 10, 30,

42.14.
Tirdzniecība ar grāmatām, pre
ses izdevumiem, galda spēlēm, 
spēlēm

5, 25, 75,

42.15.

Tirdzniecība ar pašu izgatavo
tiem mākslas priekšmetiem, 
lietišķās mākslas un 
daiļamatniecības izstrādājumiem

2, 10, 30,

42.16.
Tirdzniecību veicinoši pasākumi, 
produktu publiska prezentācija 
un tirdzniecība

5, 25, 75,

42.17. Sabiedriskās ēdināšanas pakal
pojumu sniegšana 10, 50, 150,

42.18.
Tirdzniecība ar karstajām 
uzkodām no speciālajām 
iekārtām

5, 50, 150,

43. Nodevas likme tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības 
punkta:

Nr.p.k. Nodevas objekts

Nodevas 
likme 
dienā 
(EUR)

Nodevas 
likme 

mēnesī 
(EUR)

Nodevas 
likme 
gadā 
(EUR)

43.1. Tirdzniecība ar pārtikas un 
nepārtikas precēm 5, 15, 45,

43.2. Tirdzniecība ar akcizētām 
precēm 10, 30, 90,

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums no 3. lpp.
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sAisTOŠiE nOTEiKUMi nr.13
2014.gada 30.aprīlī

APSTIPRINĀTI
Ar Mālpils novada domes

2014.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu (Prot. Nr.6/16)

Grozījumi 2013.gada 23.janvāra saistošajo noteikumos Nr.6  
“Par sociālās palīdzības pabalstiem  

Mālpils novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta ceturto un piekto daļu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils no
vada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus 
gro zīju mus:

 1.1. Izteikt norādi, uz kāda normatīvā akta noteikumi izdoti, šādā 
redakcijā: “Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu.”

 1.2. Svītrot saistošo noteikumu 8.7. punktu.
 1.3. Izteikt saistošo noteikumu 20. punktu sekojošā redakcijā: 

“20. Ģimenēm (personām), kas dzīvo ar malku apkurināmos 
dzīvokļos, tiek piešķirts pabalsts kurināmā iegādei. Pabalsta 
apmērs ir EUR 182.13 vienu reizi gadā.”

 1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 36.1 punktu: “36.1 Pa
balsts brīvpusdienām skolā un pabalsts daļējai vai pilnai 
apmak sai par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē 
tiek apmaksāts tikai bērniem, kuri apmeklē Mālpils novada 
pašvaldības izglītības iestādes.”

 1.5. Svītrot saistošo noteikumu VIII. nodaļu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūliju.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums 6. lpp.

44. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu kultūras, sporta, 
reliģisku svētku, gadatirgu vai citu pasākumu laikā maksājama div
kāršā apmērā.

45. Ja persona vienā tirdzniecības vietā veic tirdzniecību ar dažāda sor
timenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās 
nodevas likmes.

46. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās tiek atbrīvotas šādas 
personas:

 46.1. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, trūcīgas un 
maznodrošinātas personas, skolnieki;

 46.2. fiziskas personas, kuras tirgo mežos un pļavās vāktas vel
tes – ogas, sēnes, augļus, riekstus, savvaļas ziedus un kuras 
reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā patentmaksas 
maksātājas.

47. Nodevu par tirdzniecību ar pašvaldību saskaņojamās ielu tirdznie
cības vietās nemaksā:

 48.1. personas, kas ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim no
lūkam iekārtotās pastāvīgās tirdzniecības vietās (veikals, 
kiosks, kafejnīca, bārs vai cita speciāli tirdzniecībai iekārtota 
stacionāra vieta);

 48.2. personas (tirdzniecības dalībnieki un tirdzniecības organiza
tori), ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā 
vai lietojumā esošās zemes.

49. Nodeva iemaksājama pašvaldības kasē vai ieskaitāma pašvaldības 
kontā pirms atļaujas saņemšanas.

50. Kontroli par nodevas samaksu un tās izlietojumu pilnā mērā veic 
pašvaldības izpildinstitūcija.

X. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas 
kārtība

51. Par šo noteikumu pārkāpumiem iestājas Latvijas Administratīvo pār
kāpumu kodeksā noteiktā atbildība.

52. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvā pārkāpuma 
protokolu. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības ad
ministratīvā komisija saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu.

53. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no 
noteikumu pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 
saskaņā ar spēka esošajiem normatīvajiem aktiem.

54. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko 
rīcību var apstrīdēt Mālpils novada domē.

55. Mālpils novada domes izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt Admi
nistra tīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

56. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic pašvaldības 
polici ja.

X. Noslēguma jautājumi
57. Atļauja ielu tirdzniecībai publiskā vietā, kas izsniegta līdz noteikumu 

spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā līdz derīguma termiņa beigām, bet 
ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

58. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.
59. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem 

Mālpils pagasta padomes 1996.gada 10.jūlija saistošos noteikumus nr. 
12 “Par tirdzniecību publiskās vietās Mālpils pagasta teritorijā”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

Paskaidrojuma raksts Mālpils novada pašvaldības  
2014. gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem  
Nr. 12 “Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru  

par ielu tirdzniecību Mālpils novadā”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai izpildītu 
normatīvajos aktos noteiktos pašvaldības pienā
kumus un regulētu kārtību, kādā tirdznie cības 
dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo 
ar novada pašvaldību tirdzniecības vietas iekār
tošanu publiskās vietās un noteiktu nodevas 
apmēru par tirdzniecību publiskās vietās. Sais
tošie noteikumi noteiks vienotu kārtību preču 
pārdošanai ielu tirdzniecībā, pasākumos un 
tirdzniecības vietās Mālpils novadā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ministru kabineta 2010.gada 12.maija notei
kumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības vei
diem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdz
nie cības organizēšanas kārtību" 9.punkts 
nosaka pašvaldības pienākumu izdot saistošos 
notei kumus, kas noteiktu prasības un kārtību 
ielu tirdzniecības jomā. Saistošie noteikumi no
saka kārtību ielu tirdzniecībai un tirdzniecības 
organizēšanai Mālpils novadā.
Saistošie noteikumi nosaka realizējamo preču 
grupas, tirdzniecības atļaujas izsniegšanas 
kārtību un derīguma termiņu, tirdzniecības dalīb
nieku pienākumus, tiesības un atbildību, kā arī 
nodevas apmēru par tirdzniecību publiskā vietā. 
Noteikumi nosaka kontroli un atbildību par notei
kumu neievērošanu.

3. Informācija par 
plānoto pro
jekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžetu ietekmēs, jo tiks iekasēta 
pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskajās 
vietās.

4. Informācija par 
plānoto pro
jekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Sekmēs uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības 
teritorijā.

5. Informācija 
par ietekmi uz 
administratīvajām 
procedūrām

Būtiskas ietekmes nav.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas 
konsultācijas ar privātpersonām.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs
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MĀLPiLs nOVADA DOMEs sĒŽU GRAFiKs 
2014. gada JŪLIJA un AUGUSTA mēnešiem

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs
Apvienotā Tautsaimniecības un attīstības komitejas, 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 
Finanšu komitejas sēde

30. jūlijā, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 20.augustā, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 20.augustā, pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA
Finanšu komitejas sēde 20.augustā, pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 30.jūlijā, pl.17.00
27.augustā, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 28.jūlijā, pl.17.00
25.augustā, pl.17.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl.17.00 229.kab. AGRIS BUKOVSKIS

Izskatīja 27 jautājumus:
1. Par pašvaldības SIA “Norma K” valdes locekļa pilnvarām.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
3. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. 
4. Par zemes nomas līguma anulēšanu.
5. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.
6. Par adreses piešķiršanu.
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
8. Par domes 2013. gada 27. marta lēmuma Nr. 4/2 precizēšanu.
9. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
10. Par projektu konkursa “Mēs savam novadam” rezultātu apstip

rināšanu.
11. Par lūgumu dzēst aizdevumu Valsts Kasē.
12. Par būvprojekta aktualizēšanu.
13. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 1 īpašumtiesībām.

14. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu un nomas maksas noteik
šanu.

15. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par Mālpils novada svētkiem.
17. Par estrādes būvniecību.
18. Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnie

guma izskatīšanu.
19. Par sadarbību grāmatas “Latvijas novadu dārgumi” izdošanā.
20. Par saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi Mālpils novada do

mes 2014. gada 23. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par 
materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”” apstipri
nāšanu.

21. Par izmaiņām amatu sarakstos.
22. Par saistošo noteikumu Nr. 15“Grozījumi Mālpils novada do

mes 2014. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par 
Mālpils novada domes budžetu 2014.gadam”” apstiprināšanu.

MĀLPiLs nOVADA DOMEs 28.05.2014. sĒDE nr.7

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums no 5. lpp.

Mālpils novada domes 30.04.2014. saistošo noteikumu  
Nr. 13 “Grozījumi 2013.gada 23.janvāra saistošajos  

noteikumos Nr. 6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novada pašvaldībā”” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Mālpils novada dome 2014.gada 26.martā 
pieņēma saistošos noteikumus Nr. 11 “Par 
materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”, 
kuros paredzēti pabalsti arī audžuģimenēm. 
Lai audžuģimeņu pabalsti nebūtu noteikti divos 
dažādos saistošajos noteikumos, nepieciešams 
izdarīt attiecīgus grozījumus 2013.gada 23.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par sociālās palī
dzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā”, 
kā arī vienlaicīgi precizēt dzīvokļa pabalsta un 
pabalsta bērna audzināšanai un izglītošanai 
piešķiršanu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozījumiem:
2.1. tiek svītrots pabalsts audžuģimenēm;
2.2. tiek noteikts, ka dzīvokļa pabalsts tiks pie

šķirts tikai naudā (nevis natūrā, kā bija 
iepriekš);

2.3. tiek noteikts, ka pabalstu brīvpusdienas skolā 
un pabalstu daļējai vai pilnai ēdināšanas pa
kalpojumu apmaksai pirmsskolas izglītības 
iestādē tiks apmaksāts tikai Mālpils novada 
pašvaldības izglītības iestādēs.

3. Informācija par 
plānoto pro
jekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos radīs nelielu 
ietekmi pašvaldības budžetā, jo tiek plānots, ka 
samazināsies pabalsta izmaksa daļējai vai pilnai 
bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē 
un pabalsts brīvpusdienām skolā, jo to nesaņems 
bērni, kuri nemācās Mālpils novada pašvaldības 
izglītības iestādēs. 

4. Informācija par 
plānoto pro
jekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņē
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Pašvaldības kompetencē esošos jautājumus, kas 
saistīti ar sociālās palīdzības pabalstiem, risinās 
Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils 
sociālais dienests”. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs
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Mālpils novada Dome atklāta konkursa rezultātā izvēlējās 
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju visā novada teritorijā atbilstoši 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantam un Publisko iepir
kumu likumam.

2014.gada maija mēnesī ir noslēgts līgums par “Sadzīves at
kritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” ar SIA “RagnSells” 
(NMR Nr.40003554635), juridiskā adrese: “Gurnicas”, Ķekavas no
vads, LV2123. Uzņēmums savu darbību Mālpils novadā uzsāks ar 
2014. gada 1. augustu.

Ikviena nekustamā īpašuma (zemes, ēkas, tajā skaitā, daudz
dzīvokļu mājas, ēkas daļas, dzīvokļa) īpašniekam, apsaim nie  ko
tājam vai nomniekam Mālpils novada teritorijā ir jābūt noslēg
tam līgumam par atkritumu savākšanu un izvešanu no savā 
rīcībā esošā īpašuma neatkarīgi no tā, vai šis īpašums ir vai nav 
reģistrēts Zemesgrāmatā, viņam jāiekļaujas Pašvaldības atkri tumu 
apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan 
maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

Visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, fiziskām un juridiskām 
personām, kuriem līdz šim bija noslēgts sadzīves atkritumu 

līgums ar SIA “ZAAO” vai SIA “JUMIS”, vai SIA “L&T” (no 19. maija 
SIA “Clean R”) jāpārslēdz līgumi ar SIA”RagnSells”. Ja jūs esat 
samaksājuši par visu gadu, Jums jāvienojas ar savu kompāniju par 
naudas atmaksu.

Jaunais Līgums tiks izsūtīts pa pastu divos eksemplāros, līdz š.g. 
jūlija mēnesim, no kuriem viens būs jānosūta atpakaļ SIA “Ragn
Sells” nedēļas laikā no tā saņemšanas. Gadījumā, ja Līgums netiek 
saņemts augstāk norādītajā datumā, vai arī Jums iepriekš nav bijis 
noslēgts Līgums par atkritumu apsaimniekošanu, Jūs to varēsiet 
izdarīt sākot ar š.g. jūliju zvanot uz SIA “RagnSells” klientu cen
tru pa tālruni 67281246 no 8:0018:00, vai rakstot uz kompānijas 
epastu – info@ragnsells.lv, vai aizpildot pieteikumu elektroniski 
SIA “RagnSells” mājaslapā, sadaļā slēgt līgumu.

Ja kādam iedzīvotājam nav iespējams nosūtīt pa pastu vienu 
Līguma eksemplāru vai izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
Līgumu būs iespējams atstāt domes kancelejā.

Mālpils novada dome, 
tālr. 67970888, 67970889

PAR sADZĪVEs ATKRiTUMU APsAiMniEKOŠAnU 
MĀLPiLs nOVADĀ

23. Par atļauju Raitim Ašakam savienot amatus.
24. Par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai.
25. Par 2014. gada 30.aprīļa domes lēmuma Nr. 6/23 precizēšanu.
26. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteik

šanu.
27. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils Sporta 

komplek sa maksas pakalpojumiem.

NOLĒMA:
•	 Ievēlēt	 Voldemāru	 Cērpu	 par	 pašvaldības	 SIA	 “Norma	 K”,	

reģistrācijas Nr.40003312216, valdes locekli no 28.06.2014. uz 
trīs gadiem.

•	 Iedzīvotāju	iniciatīvu	projektu	konkursā	“Mēs	savam	novadam”	
piešķirt finansējumu sekojošiem projektiem:
o Hokeja laukuma – slidotavas renovācija, projekta vadītājs Uģis 

Reinbaks;
o Satikšanās Zilo ezeru zemē, projekta vadītāja Nellija Andrukele;
o Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas āra trenažieru laukuma iz

veide TREŠAIS SOLIS, projekta vadītāja Dace Andrejeva;
o Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas āra trenažieru laukuma iz

veide CETURTAIS SOLIS, projekta vadītāja Sarmīte Dadeika;
o “Saules vārtu” nogāzes sistemātiska sakopšana, projekta 

vadītāja Elita Mieze;
o Lipkoru laipas atjaunošana, projekta vadītājs Ģirts Hildebrants;
o Videosemināru cikls “Garīgās izdzīvošanas skola”, projekta 

vadītāja Lūcija Vaivare.
•	 Lūgt	 Latvijas	 Republikas	 Ministru	 kabinetu,	 gatavojot	 valsts	

budžetu 2015. gadam, paredzēt iestrādāt valsts budžeta projektā 
un dzēst Mālpils sporta kompleksa būvei saņemto Valsts Kases 
aizdevumu, līgums A2/1/07/237 no 01.06.2007. par 1422871.81 
EUR (viens miljons četri simti divdesmit divi tūkstoši astoņi simti 
septiņdesmit viens euro, 81 cents). Lūgt Latvijas Republikas 
Saeimu dzēst Mālpils sporta kompleksa būvei saņemto Valsts 
Kases aizdevumu, līgums A2/1/07/237 no 01.06.2007. par 
1422871.81 EUR (viens miljons četri simti divdesmit divi tūkstoši 
astoņi simti septiņdesmit viens euro, 81 cents). Lūgt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un 
zinātnes ministriju, Finanšu ministriju atbalstīt šo lūgumu.

•	 Lūgt	Satiksmes	ministriju	un	VAS	“Latvijas	Valsts	ceļi”	aktualizēt	
2005.gadā izstrādāto projektu “Valsts 2. šķiras autoceļu V59 
Mālpils – Peļņi km 1.1 un V61 Mālpils – Vite km 0.0 krustojuma 
un virszemes ūdens atvades sistēmas rekonstrukcija”, veicot 
nepieciešamās būvprojekta korekcijas, un iekļaut šo būvprojektu 
valsts piešķirtā finansējuma programmās.

•	 Uzdot	 izpildinstitūcijai	 izvērtēt	 vietu	un	 iespējas	estrādes	būv
niecībai. Paredzēt līdzekļus tehniskā projekta izstrādei.

•	 Atbalstīt	Mālpils	 novadā	 dzīvojošo	 politiski	 represēto	 personu	
dalību visas Latvijas politiski represēto personu salidojumā ar 
maksājumu 70.00 EUR (septiņdesmit euro) apmērā salidojuma 
organizēšanas izdevumu segšanai.

•	 Iesaistīties	 projektā	 grāmatas	 “Latvijas	 novadu	 dārgumi”	 vei
došanā, finansiāli atbalstot grāmatas izdošanu ar EUR 150,00. 
Uzdot izpildinstitūcijai sagatavot nepieciešamo informāciju pro
jekta realizācijai.

•	 Atļaut	 sabiedrībai	 ar	 ierobežotu	 atbildību	 “LHT	 Group”,	 reģ.	
Nr. 43603057149, juridiskā adrese Akmeņu iela 34, Jelgava, 
piektdienās un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 veikt ielu 
tirdzniecību ar gaļas produkciju no pārvietojamā mazum
tirdzniecības punkta Mālpils novada administratīvajā teritorijā 
pa kustības maršrutu Mālpils – Upmalas – Sidgunda – Vite – 
Mālpils. Atļaujas derīguma termiņš – 2014.gada 30.jūnijs.

•	Noteikt	maksu	par	sadzīves	atkritumu	apsaimniekošanu	Mālpils	
novada pašvaldības teritorijā 7.50 euro/m³ bez PVN, ko veido: 
o maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, uzglabāšanu – 3.70 euro/m³ bez PVN
o 1.2. dabas resursu nodoklis – 1.92 euro/m³ bez PVN;
o 1.3. sabiedrisko pakalpojuma regulatora apstiprinātais ta

rifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā 
1.88 euro/m³ bez PVN. 

Lēmums stājās spēkā ar 2014.gada 1.augustu. 

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

sadaļā Novada domes dokumenti 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

AKTUĀLI
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sveicam izlaidumos bērnus, jauniešus, audzinātājus, skolotājus un vecākus!

Pirmsskolas izglītības iestāde “Mallēpīte”. sirsnīgi sveicam jaunos pirmklasniekus!

Mālpils mūzikas un mākslas skolaMālpils internātpamatskola

Mālpils novada vidusskola

4. grupa “Cālēns” – Annens Ruslans, bičkovskis Juris, bogdans 
brendons, Fjodorovs Jānis, Freimanis Ivars, Gulbis Adriāns, Hildebrants 

Gunārs, Ivanovskis Oskars, Kaupuža Amanta Kristiāna, Kokorēviča 
Daniela, Krišāne Elīna, Krūmiņliepa Markuss, Kuriņa Sabīne, Seņkāns 

Kristers, Stepanovs Maikls, Strautniece Linda, Šukote Leonora Evelīna, 
Vasiļjevihs Daniels, Veretenņikovs Gabriels, Veta Ēvalds, pirmsskolas 

skolotāja – Inese Voroņuka, pirmsskolas skolotāja – Ilga Fjodorova, 
skolotājas palīdze – Gunita Ķešāne

10.grupa “Mazputniņš” – Aktanaroviča Elizabete, Apsītis Anrijs, 
bundziņa Ieva Sofija, Cīrule Ketlīna, Foršū Čelsija, Grolle Iveta, 

Jaņķevics Mārtiņš, Kalniņa Maija, Kļaviņš Nauris, Krūmiņliepa Daniels, 
Lapire Vendija Vanesa, Lucevičs Daniila, Mihelsons Grants, Osītis 

Rodrigo, Riekstiņš Artūrs, Salenieks Verners, Steķis Toms, Stūrītis 
Alekss, Sutīrins Marks, Vilciņš Daniels, Višķers Kārlis, Višķers Rūdolfs, 
Zariņš Indars, pirmsskolas skolotāja Lolita bērziņa, skolotājas palīdze 

Dana Ozoliņa

9.klases absolventi – bruno bogdanovs, Kristofers Dailis, Jūlija 
Gartmane, Elvis Klamers, Aigars Kuzņecovs, Elīna Padega, Vilis 

Stepanovs, Helvijs Stefanovičs, Aleksejs Nikitenko, Elīna Smeltere, Elīna 
Koršunova, audzinātājs Andris Liniņš

9.a klases absolventi (attēlā pa labi):
Roberts Apsītis, Roberts beguns, Krišjānis bērziņš, Valters Purplišs, 

Valters Rogulis, Kristers Strušus, Gints Veisbergs, Deivids Volkovs
Klases audzinātāja Iveta Vēvere

9.b klases absolventi (attēlā pa labi):
Dāvids Avetisjans, Eduards bičkovskis, Andrejs Dvorjaņinovs, Dins 
Edvīns Goršanovs, Eva Ivanova, Toms Jaņķevics, Samanta Kaulača, 

Lolita Lepina, Līva Luīze Jonāne, Reinārs Lūkins, Ina Oļesova, Roberts 
Ratņikovs, Roberts Straumanis

Klases audzinātāja Anda Vecroze
9.n klases absolvente: Santa Lukača

Klases audzinātāja Laima balode
12.n klases absolventi: 

bernhards Jānis, brante Liene, Karols Edgars, Kuriņa Sanita, Runce 
Maija, Traviņa Līga

Klases audzinātāja Laima balode

Mūzikas nodaļas absolventi: Diāna beņķe – flautas spēle un Ričards 
Kaupužs – sitaminstrumentu spēle; mākslas nodaļas absolventes – Elīna 
Niedra, Madara Santa biča un beāte Radziņa ar skolotājiem un vecākiem
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Pūces balvu kopš 2003. gada saņem tie 
Mālpils novada vidusskolas 9. un 12. klašu 
absol venti, kuru mācību vērtējumi gadā nav 
zemāki par 8 ballēm, kuri ieguvuši apbalvojumus 
olim piādēs un konkursos, bijuši aktīvi skolas un 
ārpusskolas pasākumu dalībnieki.

Pūces balvu šogad saņem: Evija Andersone 
(9.klase), Eva Ivanova (9.klase), Ieva Lapiņa 
(12.klase), Ilanda brežinska (12.klase).

Balvas autore – māksliniece Guna Petrevica.
MĒS AR JUMS ĻOTI LEPOJAMIES!

Mālpils novada vidusskola

9.s klases absolventi:
Evija Andersone, Sintija Eglīte, Verners Ieviņš, Ēriks Maurāns, Valters 

Odziņš, Rūdolfs Ziemelis
Klases audzinātāja Māra Gaile – Dišereite

12. klases absolventi: 
Artūrs Aivars, Ilanda brežinska, Kristaps Dinka, Evija Fokrote, Ieva 

Lapiņa, Edgars Elvis Lielmežs, Dmitrijs Lucevičs, Katrīna Mārtinsone, 
Justīne Matuzeviča, Kalvis Mihelsons, Signe Ozoliņa, Maksis Parfenčiks, 

Valdis Purplišs, Niklāvs Putriņš, Monta Struša, Linda Tobota
Klases audzinātāja Ilze Rauska

Mālpils Profesionālajā vidusskolā paš
reiz notiek spraigs darbs, audzēkņi atgrie
žas no kvali fikācijas prakses un gatavo
jas kvalifi kācijas eksāmenam, lai iegūtu 

ēdinā šanas pakalpojumu speciālista, inže  nier
komunikāciju tehniķa un mēbeļu galdnieka 
kvalifikāciju. Veiksmi audzēk ņiem eksāmenos! 
Izlaidums Mālpils Pro fe sionālajā vidusskolā 

notika 27.  jūnijā. Gaidām jaunus audzēkņus 
2014./ 2015. mācību gadā!

Mālpils Profesionālās vidusskolas  
direktore Frančeska Ģēvele

Mālpils Profesionālā vidusskola

Pūces balvas ieguvēji 
2013./2014.mācību gadā

Konkurss Kl. Skolēns Pedagogs Sasniegumi
Pierīgas skolēnu 
skatuves runas 
un literāro uzve
dumu konkurss

3. Kitija 
Stanke

Gunta 
Bahmane

2. vieta

11. Dita 
Fridrihsone

Daila 
Klintsone

2. vieta

7.a Adrians 
Rakuzovs

Anita 
Randere

1.vieta

Latvijas skolēnu 
skatuves runas 
un literāro uzve
dumu konkurss 
Jūrmala

7.a Adrians 
Rakuzovs

Anita 
Randere

1.pakāpe

Konkurss 
“Mana kā valsts 
prezidenta 
uzruna Latvijas 
dzimšanas 
dienā”

12. Kristaps 
Dinka

Anita 
Randere

pateicība

Konkursā 
par Latvijas 
dabaszinātnēm 
“Mēs par 
Latviju!”

12. Ieva Lapiņa uzvarētāja

Mālpils novada vidusskolas sasniegumi 
konkursos 2013./2014.m.g.

Informācija turpinās 18. lpp.
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Jau trešo gadu Mālpils Profesionālajā vidusskolā tiek uzņemti 
Leonardo da Vinci programmas praktikanti no Frenštates viesnīcu 
skolas Čehijas Republikā. Šogad no 13.maija līdz 2.jūnijam savas 
prasmes ēdināšanas servisā pilnveidoja četras meitenes: Lenka 

Knopová, Veronika Králová, Olga Raffayová un Veronika Rýdlová. 
Viņām tika nodrošināta iespēja gan apgūt latviešu ēdienu gatavošanu 
skolas mācību virtuvē kopā ar mūsu skolas audzēkņiem, gan arī 
strādāt SIA “Žaks2”, kuras ražošanas daļas vadītājai Ilonai Dreimanei 
un viņas kolēģiem sakām sirsnīgu paldies par nu jau regulāro prakses 
vietu nodrošināšanu ārzemju praktikantiem. Paldies skolas prakses 
vadītājai Evijai Kļaviņai par radošo darbu ar ārzemju skolēniem, 
Ausmai Čīmai un Dacei Kursītei par piedalīšanos ekskursiju program
mas nodrošināšanā, skolas direktorei Frančeskai Ģēvelei un pārējiem 
kolēģiem par atbalstu prakses organizācijā. 

Prakses noslēgumā lūdzām meitenes pastāstīt par saviem iespai
diem Latvijā:

“Mūsu prakse notika projekta “Gastronomiskais ceļojums no 
ziemeļiem uz dienvidiem ietvaros”. Tā kā mēs bijām jau trešā prakses 
grupa no mūsu skolas, tad domājām, ka jau zinām, kas mūs te sagaida, 
taču reālā dzīve pārspēja mūsu gaidas. Mēs esam sajūsminātas par 
jaukajiem cilvēkiem, ar kuriem satikāmies, kuri rūpējās par mums un 
ievadīja mūs latviešu virtuves noslēpumos. Sirsnīgs paldies visiem!

Šī gada martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) izsludināja projektu konkursu “Siltumnīcefekta gāzu emisi
jas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu vai to 
uzlādes infrastruktūras ieviešanai” Klimata pārmaiņu finanšu instru
menta (KPFI) ietvaros un ir atbalstījusi Mālpils novada domes pieteikto 
projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta 
sektorā Mālpils novadā” (Nr. KPFI16/13). 

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties videi draudzīgus un eko
nomiskus transportlīdzekļus  – divus jaunus rūpnieciski ražotus 
elektromobiļus (automašīnas ar elektromotoru, aizvietojot iekšdedzes 

dzinēju), ko izmantos pašvaldības iestādes nepieciešamiem brauc
ieniem novada teritorijas ietvaros – bāriņtiesa, sociālais die nests, 
būvvalde, pašvaldības policija. Tādējādi tiks samazināts autotranspor
ta dūmgāzu radīto piesārņojums un saudzēta mūsu novada zaļā vide.

Projektu īstenos līdz šī gada 31. decembrim. Projekta kopējais finan
sējums ir 53 940,00 EUR, tai skaitā, KPFI finansējums 37 000,00 EUR 
un Mālpils novada domes līdzfinansējums 16 940,00 EUR.

Projekta vadītājs  
Mālpils novada domes izpilddirektors Agris bukovskis

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis vēl vienu projektu Mālpils 
novada kultūras dzīves kvalitātes uzlabošanai un attīstībai, kā arī 
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai. 

Mālpils novada domes projekts “Mālpils kultūras centra amatier
kolektīvu apskaņošanas tehniskais nodrošinājums” (Līguma Nr. 
1404LL01L413201000004) paredz nodrošināt Mālpils kultūras 
centra amatierkolektīvu dalībniekus ar kvalitatīvu un mūsdienīgu 
apskaņošanas tehniku, tādējādi atbalstot novada iedzīvotāju 
sabiedriskās aktivitātes kultūras jomā. 

Projektā paredzēts iegādāties sešas bezvada mikrofona sistē
mas, ietverot tajās dinamisko mikrofonu un galvas mikrofonu, sešus 

mikrofonu statīvus un četrus aktīvos skaņas signālu salāgtotājus 
(DI box). Ar jauniegādātajām apskaņošanas sistēmām būs iespējams 
nodrošināt kvalitatīvākus kultūras pasākumus ar amatierkolektīvu 
piedalīšanos vismaz tuvākos desmit gadus, un vietējiem iedzīvotājiem 
būs ērtāk un patīkamāk īstenot savas sabiedriskās aktivitātes un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas kultūras jomā.

Projektu īstenos līdz šī gada 31. augustam. Projekta kopējā izde
vumu summa sastāda 4 814,32 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums 
3 580,90 EUR un Mālpils novada domes līdzfinansējums 1 233,42 EUR.

Projekta vadītājs Voldemārs Cērps

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Mālpils novada domes pro
jektu “Aktīvās atpūtas un sporta laukuma izbūve Sidgundā” (Līguma 
Nr. 1404LL01L413203000011), kas paredz nodrošināt Sidgundas 
ciema bērniem un jauniešiem piemērotu, attīstošu un drošu vidi, ra
dot iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un nodarboties ar dažādām 
sporta aktivitātēm blakus savām mājām. 
Lai dažādotu brīvā laika pavadīšanas veidus, projekta ietvaros 
jaunizbūvētajā laukumā plānots izvietot āra trenažierus (līdztekas, t. s. 
zviedru sienu, pievilkšanās stieņus u. c. trenažierus), kā arī uzstādīt 
basketbola grozu un solu treniņdrēbju novietošanai.

Jaunizbūvētais aktīvās atpūtas un sporta laukums būs mūsdienīgi 
aprīkots, kas piesaistīs Sidgundas ciema bērnus un jauniešus un 
motivēs viņus veselīgam un aktīvam dzīvesveidam, lietderīgam brīvā 
laika pavadīšanai. Rūpējoties par jauniešu brīvā laika lietderīgu 
pavadīšanu un veselīga dzīvesveida izkopšanu, tiks sakopta arī vide 
Sidgundas ciema centrā.
Projektu īstenos līdz šī gada 30. oktobrim. Projekta kopējā izde
vumu summa sastāda 14 405,66 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums 
10 714,96 EUR un Mālpils novada domes līdzfinansējums 3 690,70 EUR.

Projekta vadītāja Ieva Pauloviča

PROJEKTI

Turpinās skolu sadarbība

Mālpils novada dome iegādāsies divus elektromobiļus

Turpinās Mālpils novada kultūras dzīves kvalitātes uzlabošana

sidgundā būs jauns aktīvās atpūtas un sporta laukums
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ar Mālpils novada vidusskolas Sidgundas struktūrvienības sešu 
skolēnu un divu skolotāju braucienu maija beigās uz Vācijas partner
skolu Furstenfeldbruck pilsētā netālu no Minhenes. 

Vācu partneri bija sagatavojuši daudzveidīgu programmu, un, lūk, 
ko par saviem iespaidiem stāsta Sabīne Bērziņa, Dāvis Caune, Edžus 
Dāvids, Ričards Iesalnieks, Signe Zutere un Mārtiņš Zviedris:

“Es iemācījos dažus vārdus vācu valodā un nostiprināju angļu valo
das zināšanas. Iepazinu vācu ēdienus un kultūru. Apmeklējām vācu 
skolu, kurā bija ļoti atsaucīgi skolotāji. Apskatījām Minheni, Dachau 
koncentrācijas nometni, Vācijas muzeju un pilsētu, kurā dzīvojām – 
Furstenfeldbruku. Visvairāk man patika pastaigas pa Minheni, jo 
tur bija ļoti daudz greznu ēku. Dzīvošana Vācijā bija ļoti patīkama – 
vienmēr paēdis un atpūties. Ideāli pavadīts laiks.”

“Pa šīm 5 dienām paspēju iemācīties dažus vārdus vācu valodā. 
Iepazinu viņu ēšanas paradumus un arī kultūru. Pabijām skolā, kurā 
bija ļoti jauki un jautri skolotāji, pabijām arī vairākās mācību stundās. 
Bijām pastaigāties pa Furstenfeldbruku, un arī Minhenē. Minhene man 
patika vislabāk, jo tur ir skaista arhitektūra. Bijām Vācijas muzejā, kurš 
bija ļoti interesants, un arī Dachau koncentrācijas nometnē. Dzīvošana 
bija ļoti laba, jo varējām spēlēt biljardu, galda futbolu un citas spēles. 
Bija kopumā jauki pavadītas dienas un negribējās braukt mājās.”

“Iesākumā gribētu pateikt lielu paldies, ka tika organizēts šāds 
brauciens. Tā bija vārdos neaprakstāma pieredze un emocijas... 
neska toties uz to, ka laiks mūs īpaši nelutināja, pavadījām to go
dam un izbaudījām ar pilnu atdevi. Vācija ir diezgan līdzīga Latvijai 
un iespējams, ka tieši tas mani vilina tur atgriezties. Šī ceļojuma 
laikā apskatījām daudz interesantas vietas, tajā skaitā pamācošas 
vēstures stundas Dachau koncentrācijas nometnē. Ļoti patika tas, ka 
vācu skolēni un skolotāji bija ļoti atsaucīgi. Izbaudījām tradicionālās 
vācu pusdienas, kurās nu nevar iztikt bez milzu porcijām un brangiem 
vīriem ar alus kausiem. Manuprāt, varētu rīkot vairāk šādu projektu, jo 
šī ir milzīga pieredze. Šī ir valsts, kurā noteikti atgriezīšos.” 

“Šajās dienās uzzināju daudz jaunu lietu, it īpaši par ēdieniem 
un tradīcijām, kultūru. Es redzēju iepriekš neredzētas lietas, kā arī 
iemācījos dzīvē noderīgus dažādus sīkumus. Dzīvošanas apstākļi bija 
ļoti labi – nekad nebija garlaicīgi! Šis ceļojums kopumā bija gandrīz 
ideāls, pietrūka tik daži sīkumiņi pilnai laimei!”

“Paldies skolotājām, kuras izvēlējās mani kā vienu no šī projek
ta dalībniecēm. Esmu viņām ļoti pateicīga, tāpēc ka viņas deva man 
iespēju iepazīt jaunus cilvēkus, jaunu dzīves vidi, jaunu atmosfēru un 
arī jaunus ēdienus. Šis projekts man nozīmēja ļoti daudz, jo man bija 
dota iespēja visu redzēt dzīvē, ne tikai bildēs. Šī projekta ietvaros es 
pirmo reizi lidoju ar lidmašīnu, pabiju vietā, no kuras var redzēt visu 
Minheni un vēl tālāk, piedalījos stundās vācu skolā. Man ļoti patika 
apmeklēt skolu, tā bija citādāka nekā mūsu, ar pilnīgi citu atmosfēru 
un skolēnu attieksmi. Emocijas sagādāja nonākšana augstāk par 
visām Minhenes celtnēm un panorāmas vērošana, biju gatava stundām 

tur stāvēt. Izmēģināju sev neierastu lietu – sejas apgleznošanu, man 
patika. Mani vilina Vācijas daba, jo tā neatšķiras no Latvijas dabas. 
Tieši šis ir iemesls, kādēļ es tur atgriezīšos. Paldies visiem projekta 
dalībniekiem!”

Vēl tikai daži skaitļi un fakti kā papildinājums pēdējās projekta 
publikācijas saulainajām emocijām: 

 projektā piedalījās astoņu valstu skolas (Horvātija, Čehija, 
Vācija, Lietuva, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Latvija);

 Sidgundas skolēni un skolotāji divu mācību gadu laikā ir 
piedalījušies septiņās starptautiskās sanāksmēs. Uz partnerskolām 
Portugālē, Vācijā, Čehijā, Lietuvā un Spānijā ir devušies 16 skolēni 
un 7 skolotāji, turklāt – mazas skolas priekšrocība – astoņi skolēni ir 
bijuši projekta braucienos divreiz. 

 Divreiz Sidgundā esam uzņēmuši viesus no partnerskolām: 
2013.gada aprīlī 26 (Spānija, Čehija, Lietuva), bet 2014.gada februārī – 
16 skolēnus un skolotājus no Portugāles un Vācijas. 

 Šim projektam divu mācību gadu laikā ir izlietots 21 000 eiro, 
kas 100% nāk no ES Mūžizglītības programmas Comenius apakš
programmas. 

Līdz ar šo projektu noslēdzas arī 2002.gadā iesāktā Comenius pro
jektu “ēra” Mālpilī, jo Latvijā un visā Eiropā 2014.gadā sāk darbību 
jauna programma ERASMUS+.

Tā ietver visas līdzšinējās ar izglītību, jaunatni un sportu saistītās 
programmas (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jaunatne...).

Kā Mālpils novada skolām un iestādēm veiksies šajā jaunajā 
programmā, uzzināsim jau pēc dažiem mēnešiem, bet šobrīd, ar patei
cību atvadoties no Mūžizglītības programmas, nostaļģiskam atska
tam visu iepriekšējo starptautisko izglītības projektu dalībniekiem 
piedāvāju projektu kopsavilkuma tabulu, kurā redzams, ka līdz šim 

 Comenius programmā (vispārējā izglītība) esam ieguvuši un 
izmantojuši 334 531 eiro, 

 Leonardo da Vinci programmā (profesionālā izglītība un 
tālākizglītība) – 420 229 eiro,

 Grundtvig programmā (pieaugušo izglītība) – 49 000 eiro,
 Programmā “Jaunatne” – 23 880 eiro.
Kopā no Eiropas Savienības iegūti 827 640 eiro starptautiskajiem 

izglītības projektiem, 
kuru ļoti pozitīvā īpašība līdztekus plašajai ietekmei uz to dalībnieku 

svešvalodu, profesionālo, komunikācijas, sociālo, radošo un dau
dzu citu iemaņu attīstību ir arī tā, ka nevienā no tiem netika prasīts 
pašas iestādes – skolas, pašvaldības vai nevalstiskās organizācijas 
līdzfinansējums. 

Tā mēs kopējā darbā tuvojamies miljonam eiro, kas ieguldīti katras 
valsts vislielākajā bagātībā – cilvēkos. 

Paldies visu skolu un iestāžu projektu darba grupām un sadarbības 
partneriem par aktivitāti, radošo iedvesmu un atbalstu!

Līvija Mukāne   

Mēs daudz ko uzzinājām par šo Baltijas valsti, 
apmeklējām galvaspilsētu Rīgu, kā arī Siguldu un 
Turaidu. Pie neizmirstamiem iespaidiem pieder arī 
Akvaparka apmeklējums. 

Kopā ar daudzajiem suve
nīriem mūsu koferos mēs 
ņemam līdzi no Latvijas arī 
skaistās atmiņas par šeit pa
vadīto 21 dienu. Paldies un, 
iespējams, uz redzēšanos!”

Interesi par kokapstrādes 
audzēkņu praksi Mālpils 
Pro fesionālajā vidusskolā ir 
izrādījuši arī spāņu kolēģi, 
tad nu vēlēsim viņiem veiksmi 
pro jektu konkursā, lai iegūtu 
līdzekļus šādam braucie
nam, un gaidīsim pie mums 
nākamos praktikantus.

Līvija Mukāne,  
projekta vadītāja

PROJEKTI

COMEniUs projekts “Leģendas mūs vieno” 
noslēdzies
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Starptautiskie izglītības projekti Mālpils novadā

N.p.k Gads Nosaukums Institūcija Finansējums 
eiro Finansētājs

1 2001.2003. Kvalitatīvu mūžizglītību dzīves vietā (pieredz
es apmaiņa) Mālpils pagasta padome 1070 Leonardo da Vinci

2 2003.2004. Pieredzes iegūšana mūžizglītības iespēju 
nodrošināšanai (pieredzes apmaiņa) Mālpils pagasta padome 2030 Leonardo da Vinci

3 2005.2006. Māksla no pagātnes uz nākotni Mālpils mūzikas un mākslas skola 11230 Comenius 

4 2005. Eiropas vasaras akadēmija (jauniešu konfer
ence) Mālpils vidusskola 5040 Jaunatne

5 2004. Eiropas pļavas(projekta sagatavošanas 
seminārs) Pirmsskolas izgl.iestāde “Māllēpīte” 1940 Comenius 

6 2006.2007. Profesionālās un valodu kompetences 
paaugstināšanamūžizglītības darbiniekiem Biedrība “Septiņi soļi” 18 300 Leonardo da Vinci

7 2005.2008. Eiropas pļavas Pirmsskolas izgl.iestāde “Māllēpīte” 20 378  Comenius 
8 2005.2007. Eiropas pilsētu grafiti  Mālpils vidusskola 14280 Comenius 
9 2005.2007. Individuālās izglītības stipendijas Vairākām iestādēm 5230 Comenius

10 2006. Eiropas pilsonis Mālpils vidusskola 3240 Jaunatne

1118 1998.2008. Īso prakšu projekti Mālpils profesionālās 
vidusskolas audzēkņiem Mālpils Profesionālā vidusskola

2850, 10500, 
21 680, 21000, 

31 500, 28 500, 
11 610, 11 724 

Leonardo da Vinci

1922 1999.2006. Garo prakšu projekti Mālpils Profesionālās 
vidusskolas audzēkņiem Mālpils Profesionālā vidusskola 16 200, 13 300, 

11 907, 18 924 Leonardo da Vinci

2324 2000.2005. Valodu skolotāju projekti Mālpils Profesionālā vidusskola 4400, 5000 Leonardo da Vinci

2527 2000.2007. Pieredzes apmaiņas projekti profesionālās 
apmācības skolotājiem Mālpils Profesionālā vidusskola 1250, 4800, 

6600 Leonardo da Vinci

28 2002.2003. Kultūras mantojums un modernās 
tehnoloģijas Mālpils Profesionālā vidusskola 10 200 Comenius 

29 2004.2006
Jauna pieredze profesionālajā izglītībā kā 
pamats tās tālākai attīstībai un kvalitātes 
uzlabošanai

Mālpils Profesionālā vidusskola 14098 Comenius

30 2005.2006. Draudzības šūpoles Mālpils Profesionālā vidusskola 9078 Comenius 
31 2006.2007. Eiropas darba tirgus Mālpils vidusskola 16 000 Comenius 
32 2006.2007. Vecmāmiņas virtuvē Mālpils Profesionālā vidusskola 12147 Comenius 

33 2006.2007. Mūžizglītības pieredze Zviedrijas un Vācijas 
lauku pašvaldībās Biedrība “Mālpils tautskola” 4400 Leonardo da Vinci

3435 2007.2008. Sports un kultūra Mālpils pagasta padome 5200, 5200 Jaunatne
36 2008.2012. Dari to savā labā! Mālpils vidusskola 21000 Comenius
37 2008.2012. Ar Ansīti un Grietiņu cauri Eiropai Mālpils mūzikas un mākslas skola 14 000 Comenius
38 2008.2012. Eiropas komandas veidošana Sidgundas pamatskola 21000 Comenius
39 2008.2012. Mācīties dzīvei PII “Māllēpīte” 21000 Comenius
40 2007.2009. LLL55+…aiming for future Biedrība “Mālpils tautskola” 16 600 Grundtvig

41 2009.2011. Sadarbība profesionālās izglītības attīstībai 
un ilgtspējai Mālpils Profesionālā vidusskola 25000 Leonardo da Vinci 

42 2009.2011. Kultūru migrācija autobiogrāfijās Mālpils novada dome 17400 Grundtvig
43 2010.2012. Daba klasē, klase dabā Mālpils vidusskola 21 000 Comenius 

44 2008.2010. Zemes dzīļu nafta – vēsture un nākotnes 
perspektīvas Mālpils internātpamatskola 21000 Comenius

45 2010.2012. Inservice training Mālpils Profesionālā vidusskola 21 000 Comenius 
46 2010.2012. Atbalsts lauku pašvaldībām Biedrība “Mālpils tautskola” 15 000 Grundtvig
47 2010.2012. Jauna pieredze īsajās praksēs Mālpils Profesionālā vidusskola 31 180 Leonardo da Vinci 

48 2010.2012. Mobilitāšu dalībnieku starpkultūru 
sagatavošana Biedrība “Mālpils tautskola” 3322 Leonardo da Vinci 

49 2010.2012. Tūrisma attīstība lauku pašvaldībās Mālpils novada dome 8730 Leonardo da Vinci 
50 2010. Daba un kultūra Mālpils vidusskola 5200 Jaunatne
51 2011.2013. QUALITOUR Mālpils novada dome 17000 Leonardo da Vinci
52 2011.2013. Lasīšanas veicināšana lauku novados Mālpils novada dome 37950 Comenius Regio
53 2011.2013. 1001 veids komunikācijai PII “Māllēpīte” 21000 Comenius
54 2012.2014. Leģendas mūs vieno Sidgundas pamatskola 21000 Comenius
55 2012.2014. Jauna pieredze ārzemju uzņēmumos Mālpils Profesionālā vidusskola 81 292 Leonardo da Vinci

56 2013.2014 Profesionālās apmācības skolotāju pieredzes 
apmaiņa Mālpils Profesionālā vidusskola 10660 Leonardo da Vinci
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Aizvadītajā mācību gadā vairāki mūzikas nodaļas audzēkņi aktīvi 
piedalījās dažādos konkursos. Mēs esam ļoti priecīgi un lepni par 
to, ka Mālpils novadā aug talantīgi un centīgi bērni. Apsveicam 
klavierspēles audzēkni Ievu Ošenieci (ped. Diāna DzelvīteLubarte) 
ar iegūto III vietu VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2. – 4. kla
vieru klašu audzēkņu konkursā, kas norisinājās Dobeles Mūzikas 
skolā 10.aprīlī. Labu sniegumu Ieva uzrādīja arī XIX Starptautiskajā 
jauno pianistu konkursā Valmierā š. g. 29.janvārī.

Izsakām atzinību visiem audzēkņiem, kas uzstājās Rīgas 
Latvieši biedrības un Latvijas bērnu fonda koncertcikla – konkursa 
“Talants Latvijai” koncertā 6.aprīlī: Renātei Agnesei Briezei (kla
vieres), Elizabetei Ģērmanei (flauta), Paulai Epaltei (klavieres), 
Ievai Ošeniecei (klavieres), Ievai Ozolai (saksofons), Sanitai Brokai 
(flauta), Aijai Lauvai (saksofons), Diānai Beņķei (flauta) un Lotei 
Katrīnai Cērpai (klavieres). Trīs meitenes: I. Ošeniece, I. Ozola 
un D. Beņķe – uzstājās arī konkursa finālā, kur piedalījās labākie 
audzēkņi no 17 dažādām Latvijas mūzikas skolām.

Skolas administrācija saka PALDIES! šo bērnu vecākiem par 
sadarbību un sniegtu atbalstu.

Ar labu muzikālu sniegumu mūs iepriecināja Sanita Broka 
un Ieva Ozola, uzstājoties IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 
pūšamo instrumentu konkursā Ozolnieku Mūzikas skolā š. g. 
9.maijā.

Milzīga pateicība mūsu skolas pedagogiem: Diānai Dzelvītei
Lubartei, Olgai Oškukovai, Dainim Garūtam un Svetlanai Lucevičai 
par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursiem.

Novēlam visiem saulainu, pozitīvām emocijām 
piepildītu vasaru!

MMMS mūzikas nodaļas vadītāja 
Diāna Ulase

AKTUĀLI

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
sasniegumi mūzikā

Koncerta dalībnieki 
Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē

Mālpils novada vidusskolas bibliotēka jau 11 gadus piedalās 
lasīšanas veicināšanas programmā ,,Bērnu un jauniešu žūrija”, 
kas ir LNB izstrādāts projekts. Pēdējos gados ir iespēja iesaistīt 
lasīšanā arī vecākus, jo tiek piedāvāta grāmatu kolekcija ne tikai 
bērniem un jauniešiem, bet arī skolēnu vecākiem. Izlasot piecas 
vai sešas grāmatas, katrs lasītājs deva savu vērtējumu un izteica 
savu viedokli, aizpildot elektroniski anketu LNB mājaslapā. Šogad 
visčaklākie lasītāji bija 2.a un 3.klase. Kā balvu bērnu žūrijas 
ekspertiem un lasītājiem skola dāvina ekskursiju. Ekskursijā 
brau ca arī tie, kuri ir piedalījušies latviešu valodas un literatūras 
olimpiādēs un konkursos.

Šogad izvēlējāmies braukt uz kino pilsētiņu Cinevilla. 26.maija 
rītā devāmies ceļā. Cinevilla mūs sagaidīja ar karstu un saulainu 
laiku. Vispirms filmējāmies specefektu šovā. Drosmīgākajiem bija 
iespēja iejusties septiņu kino epizožu galvenajās lomās. Pārējie 
kā skatītāji varēja vērot kā zemūdens valstībā peld Ieva, kā Loreta 
eņģelīša tērpā lido starp mākoņiem, kā pieci puiši cīnās kara laukā, 
kā Mārtiņš uz velosipēda, skolotājas Guntas pavadīts, pa lauku ceļu 
izbauda vasaras vēju un vēl citas aizraujošas epizodes. Pēc šova 
visi izstaigājām kino pilsētiņu gida vadībā. Gids mums parādīja 
“Stipro skrējiena” trasi, kurā arī paši varēja veikt vienu šķērsli. 
Redzējām un uzzinājām interesantus faktus par filmu “Rīgas sargi” 
un “Rūdolfa mantojums” filmēšanas aizkulisēm. Pabijām lauku 
sētā, kas ir režisora J.Streiča milzīgā ieguldītā darba rezultāts, 
lai taptu filma “Rūdolfa mantojums”. Žēl, ka netika nofilmēta otrā 
daļa, ko bija ieplānojis režisors.

Visumā diena bija pilna ar pozitīviem iespaidiem, jo atpakaļceļā 
autobusā redzējām nedaudz sagurušas, bet smaidīgas sejas. 
Būsim čakli lasītāji arī nākamajā mācību gadā, varbūt atkal mūs 
sagaidīs kāds pārsteigums!

Mālpils novada vidusskolas bibliotekāre Ineta Sējāne

Par labi padarītu darbu uz kino pilsētiņu 
Cinevilla
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Kad pēdējā skolas diena aiz muguras un pienācis pirmais va
saras brīvdienu agrais rīts, Mālpils un Sidgundas skolu dejotāji 
pošas ceļā uz Balviem, lai 31.maijā piedalītos 19.Tautas deju 
festivālā “Latvju bērni danci veda”.

Mums paveicies ar laiku – rīts silts, saulīte smaida, ceļasomā 
mammas smērētās maizītes un maisiņā pastalas raitam deju so
lim. Noskaņojums možs – vasarai un piedzīvojumiem durvis vaļā. 
Kad esam nobraukuši 200 km, ierodamies Balvos. Tā ir pilsēta 
Latgales ziemeļaustrumos, Balvu novada centrs, izvietojusies 
gleznainā vietā starp Balvu un Pērkonu ezeriem.

Jau no rīta pilsētas skvērā mums bija iespēja darboties rado
šajās darbnīcās, kur varēja zīmēt, krāsot, darināt ģipša figūriņas, 
lipināt mālus un veidot ziedu gleznas. Festivāla dalībnieku vērtīgs 
ieguvums ir iepazīšanās ar attiecīgās pilsētas un tās apkārtnes 
kultūrvēsturisko vidi un tradīcijām. Dienas kārtībā neiztrūkstoši 
tiek piedāvāta arī dalībnieku kultūras programma.

Pašā dienvidū laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra 
Sidgundas un Mālpils skolas lielākie dejotāji M.GailesDišereites 
vadībā dejoja festivāla atklāšanas pasākumā “Saule danci ritināja 
pašā Balvu vidiņā”, bet tālāk mūsu piedzīvojumi turpinājās ar 
izbrau kuma koncertu Balvu pansionātā. Tur kopā ar Baldones no
vada bērnu tautas deju kolektīviem demonstrējām savas koncert
programmas. Mūsu sagatavotajā koncertuzvedumā bija 10 dejas. 
Pēc koncerta pansionāta darbinieki mums bija sagatavojuši 
atspirdzinošu limonādes un kārumu cienastu.

Pēc nelielas atpūtas un fotogrāfēšanās skaistajā Balvu apkārtnē, 
laiks ieņemt vietas svētku gājienā. Neatņemama festivāla norise ir 
dalībnieku gājiens. Sirsnīgu gaisotni tajā radīja daudzkrāsainība 
tērpos un bērnu smaidi. Šogad festivālā kopā pulcējās vairāki 
tūkstoši dejojošu bērnu. Balvos dejotāji sabrauca no 13 Latvijas 
novadiem un divām pilsētām. Pasākumā kopumā piedalījās 
1998 dalībnieki, tajā skaitā 2 pūtēju orķestri, 87 deju kolektīvi un 
63 to vadītāji, 170 pavadošās personas. Kopā tas ir 2189 dalībnieki.

48 Mālpils dejotāji, saposti tautas tērpos un “bruņojušies” ar 
zvārgulīšiem un grabulīšiem, krāšņi un jautri ieskandināja Mālpils 
novadu gājienā pa Balvu pilsētu. Ar optimistiskiem saukļiem 
mūs uzmundrināja jaukās un atraktīvās skolotājas G.Bahmane, 
I.Andersone, P.Lietaviete. Viņas ir universālie un neaizstājamie 
bērnu un vadītāju palīgi, jo zin, prot un māk visu. Viņām ir nieks sapīt 
bizes, sasiet pastalas, salocīt bikses pa buktēm, atrast nozau dētās 
mantas, piešūt pogas. Viņas ir izveicīgākās plāksteru līmētājās, 
galvassāpju dakterētājas un labas omas uzturētājas.

Gājienā uzgavilējam arī paši sev, jo līdz ar to noslēgusies vēl viena 
deju sezona, kurā esam piedalījušies dažādos skolas un ārpusskolas 
deju pasākumos. Visi Mālpils un Sidgundas skolu dejotāji Pierīgas 
novadu skolu tautisko deju kolektīvu skatē šogad ir ieguvuši I pakā
pes diplomus. Un tas ir labs iesākums ceļam uz nākamgad Rīgā 
notiekošajiem Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem.

Gājiens beidzās Balvu pilsētas parka estrādē, kur notika liel
koncerts “Balvu Vilciņš dejot sauc!”. Paši balvēnieši vilku tur godā, 
jo tas attēlots pilsētas ģerbonī – sarkanā laukā melna vilka galva. 
Vilks – tas ir spēks un neatlaidība. Medījumam seko ilgi un pacietīgi. 
Novēlu, lai arī mūsu dejotāji kaut daļiņu no Balvu Vilciņa spēka un 
neatlaidības paņemtu sev līdzi jaunajā deju sezonā!

Esam festivāla piedzīvojumu nogurdināti, bet tomēr ar dzīves
priecīgu dzirksti acīs. Diena bija aktīva, interesanta un jautra. Ar 
godu un cieņu nesām Mālpils novada vārdu!

Par to liela pateicība M.Gailei – Dišereitei, kura bija mūsu gal
venais pasākuma koordinators un darba organizētājs, J.Epaltei 
un I.Krieviņai, kuras palīdzēja sarūpēt Mālpils novada suvenīrus, 
G.Kļaviņam, kurš mūsu piedzīvojumus dienas garumā pacietīgi 
iemūžināja foto mirkļos.

Paldies ikvienai dejotāja ģimenei par atbalstu un sapratni!
Lai jauka, piedzīvojumiem bagāta vasara visiem dejotājiem!
Uz tikšanos!

Jana baranovska

* Pasākumu organizēja Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības sa
tura centrs, Balvu novada pašvaldība un Balvu novada pašvaldības Izglītības, 
kultūras un sporta pārvalde.

Balvu Vilciņš dejot sauc!

Pirmo reizi domu rīkot Mālpils novadā dzīvojošo latgaliešu saietu 
no enerģiskās Nellijas Andrukeles dzirdēju pirms pāris gadiem. 
Toreiz jokojoties sākām skaitīt, cik to čangaļu te varētu būt. Laika 
gaitā Nellija kopā ar novada domes deputāti Leontinu Ameriku šo 
ideju popularizēja un izauklēja līdz lielajai ballei.

Bet kā jau visiem pasākumiem vajadzīgs arī finansiālais 
nodrošinājums. Enerģiskās kundzes piesaistīja Mālpils Kultūras 
centra vadītāju Edīti Priekuli ar viņas komandu, uzrakstīja projektu 
“Satikšanās zilo ezeru zemē”, iesniedza projektu konkursam “Mēs 
savam novadam” un ieguva starta kapitālu.

Potenciālo dalībnieku apzināšanā iesaistījās Kultūras cen
tra kolektīvs un pasākuma dienā kopā sanāca 97 Mālpils novada 
iedzīvotāji, kuru saknes meklējamas Latgalē.

“satikšanās zilo ezeru zemē”
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Pie ieejas apaļajā zālē visiem lielajā Latgales kartē, kur iezīmēts 
21 novads, vajadzēja atrast savu dzimto vietu. Vakara gaitā bija inte re
santi satikties un parunāties ar saviem novadniekiem, kurus ikdie nā 
nemaz tā nezini. Saskaitot visas 
uzlīmes, atklājās, ka vis vairāk 
nākuši no Rēzeknes novada, 
Ludzas novada un Daugavpils no
vada.

Pasākumu kuplināja ciemiņi 
un Mālpils kultūras centra 
pašdarbnieki. Jau pie ieejas zālē 
Rikavas folkloras kopas muzikanti 
visus sagaidīja ar jestro Latgales 
kāzu melodiju “Jau mani vad” un 
sniedza teatralizētu uzvedumu. 
Uzrunājot ciemiņus pasākuma 
vadītāji teica tradicionālo tostu 
“Biusit vasali!” un ar katru vie
si SASKANDINĀJA pa glāzītei 
šmakovkas, piekožot rikaviešu 
atvesto īsto špeku un pašcepto 
rudzu rupjmaizi.

Ar dziesmām un runām latgaliešu valodā klātesošos ieprie
cināja folkloras kopa “Mālis”, ansamblis “Rezēdas” un Mālpils 
amatierteātris, bet balles toni ar jestro “Latgales polku” noteica 

deju kopa “Kniediņš”.
Par īpaši pieskaņotu ēdien

karti viesību galdam rūpējas 
“Gaisma SR” kolektīvs Sandras 
Rušas vadībā. 

Vakara emocionālā, sirs
nīgā un humora pilnā gaisot
ne neradīja šaubas, ka šāds 
pasākums jārīko arī turpmāk. 
Par to, otrā dienā pārrunājot 
notikušo, nav šaubu arī pasā
kuma organizatorēm Nellijai, 
Leontinai un Edītei. 

Vissirsnīgākais paldies vi
ņām! Domāju, ka man pievie
nosies arī pārējie apmeklētāji!

Ausma Čīma –  
pasākuma dalībniece

Šoreiz runa nebūs par arheoloģiskajiem izrakumiem, bet gan 
par tādiem pārsteigumiem, kurus mums sagādājuši tepat Mālpils 
kultūras centra keramikas studijas “Mālpils” ar bērnu un jauniešu 
roku palīdzību tapušie veidojumi.

Mazākie studijas dalībnieki šogad piedalījās gadskārtējā 
IK “Auseklis” organizētajā izstāžu – konkursa ciklā “Daba mums 
apkārt. Pļava 9”, pētot, ko dara stārķi agrā pavasara pļavā. Gala 
rezultātā – priecīgs pārsteigums un garšīgas balvas. Jutas 
Čabrickas darbs “Pavasara naktī” ieguva 3. pakāpi, bet kolektīvais 
darbs “Atkal mājās”, kura autori bija Dārta Laizāne, Ieva Kļaviņa, 
Paula Epalte, Sabīne Blīgzna un Kristaps Petrovs tika novērtēts ar 
1. pakāpi.

Lielāko studijas dalībnieku Karīnas Dvorjaņinovas un Daniela 
Ciemiņa darbus piedāvājām konkursam “Trejdeviņas saules 
lec”. Tēma – saules zīmes un simboli Eiropas Savienības valstu 
etnogrāfijā un kultūrā. Konkursu organizēja Valsts Izglītības sa
tura centrs. Sākotnēji tas notika divās kārtās novados, novadu 
apvienībās un noslēgsies ar labāko darbu izstādi Rīgā 2015.gada 
sākumā. Pierīgas novadu konkursa laureāti tika aicināti uz jau
ku apbalvošanas pasākumu Siguldā. Un atkal pārsteigums – abi 
mālpiliešu darbi tika novērtēti ar 1.pakāpi un tālāk tie ceļos uz 
noslēguma izstādi Rīgā.

Bet tagad vēl par pašu neticamāko, ko šajā gadā gadījies 
piedzīvot Karīnai. Jau 42. reizi Čehijas pilsētā Lidicē tika organizēts 
Starptautiskais bērnu un jauniešu mākslas konkurss. Atsaucoties 
VISC un Čehijas vēstniecības Latvijā aicinājumam piedalīties šajā 
konkursā, izvēlējāmies iesniegt Karīnas Dvorjaņinovas darbu 
“Palodze”. Darbs gan nebija paredzēts konkursam, bet ļoti labi at
bilda izsludinātajai tēmai.

Pirmā kārta parasti notiek Latvijā un Valsts Izglītības satura 
centra izveidota žūrija izvēlas un atlasa darbus sūtīšanai uz Čehiju. 
Vispirms tie tiek izstādīti Rīgas domes telpās un šo izstādi parasti 
apmeklē arī Čehijas vēstniecības Latvijā pārstāvji, piešķirot sa
vas simpātiju balvas. Šādu balvu saņēma arī Karīnas darbs. Sev 
par lielu pārsteigumu, pēc neilga laika saņēmu epasta vēstuli no 
Čehijas vēstnieka vietnieka Josefa Smyceka kunga ar šādu tekstu, 
ka beidzot viņš ir atradis to, ko vēlētos paņemt sev līdzi par atmiņu 
no Latvijas, jo tālākajās darba gaitās viņš dosies uz ASV, un lūgumu 
iegādāties šo darbu. Es nezinu, bet man šķiet, ka tie ir skaistākie 
vārdi ar kādiem iespējams novērtēt darbu. Bet ar to vēl pārsteigumi 
nebija galā.

Maija sākumā parasti tiek publicēti konkursa rezultāti Čehijas 
republikā un gandrīz neticami – Karīnas darbs ieguvis augstāko 

novērtējumu – medaļu “Lidices roze”. Gandrīz neticami tādēļ, ka 
konkursam tika iesniegti 27 868 darbi no 77 valstīm un tos 2 kārtās 
vērtēja vairāk kā 20 žūrijas locekļi no dažādām valstīm. Pašlaik 
Karīnas darbs kopā ar citiem godalgotajiem darbiem līdz oktobra 
beigām apskatāms Čehijā Lidices pilsētā.

Ar prieku sveicam visus konkursu laureātus un uz tikšanos atkal 
septembrī!

Keramikas studijas “Mālpils” vadītāja  
Guna Petrevica

AKTUĀLI

Mālos atrastie pārsteigumi

Karīnas Dvorjaņinovas darbs “Palodze”

Karīna Dvorjaņinova 
un viņas darbs 
“Katrai vārpai 

sava saule”

Latgaliešu saieta autores (no kr.)Leontina Amerika un Nellija Andrukele
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Ausma Atvare
Dzimusi 1924.gada jūnijā Mālpils “Ievleju” mājās. Mācījusies Mālpils 

6gadīgajā skolā. Pēc skolas beigšanas gribējusi mācīties Mākslas 
daiļamatniecības skolā par grāmatsējēju, jo meitas uzvārds bijis 
Buchbinder, kas burtiskā tulkojumā nozīmē “grāmatsējējs”. Bet tajā laikā 
Daiļamatniecības skolā nevarēja iegūt vidējo izglītību un tētis pierunāja 
Ausmu mācīties Rīgas valsts komercskolā. Šeit ieguvusi grāmatveža 
specialitāti. Pēc skolas beigšanas dzīvojusi un strādājusi Rīgā. Vēlāk atgrie
zusies savās dzimtajās mājās “Ievlejās”.

Ausmas tētis bijis daiļkrāsotājs, mācījies Rīgā, amatniecības skolā. 
Savukārt mamma no sendienām prata darināt smalkus rokdarbus. Pielocījusi 
pūru gan sev, gan māsai. Rokdarbi Ausmai tuvi jau no bērnības, bet pie sirds 
vairāk gājusi tieši cimdu adīšana. Un krāsas savu cimdu rakstiem Ausma 
atrada dabā: pļavā, mežā, dārzā.

Par saviem cimdiem Ausma stāsta tā: “Zaļpelēks ar baltu valnīti – saules 
dziesma, saules kvadrātiņi. Zaļganpelēks, valnī jumītis. Balts ar zaļu, garā 
pupa. Zaļš ar tumšu, mēness zīme. Balti gaišpelēks ar ugunskrustiņiem, 
valnī  – Dieva zīmīte”. 2003.gadā ar 7 cimdu pāriem piedalījās Dziesmu 
svētku izstādē. Par vienu pāri, ko nepaspēja uzadīt Ausma stāsta: “Man viņi 
stāv acu priekšā. Šo svētku nosaukums ir “Vasaras un dziesmu vainagā”. 
Adījumu iecerēju veidot pakāpeniski – kā vasara zied, kā viņa aiziet. Tad 
pienāk dziesmu laiks. Saules raksts. Tā kā 
vainagi visapkārt, saulainā krāsā. Aizvien 
pakāpeniskāk zaļums tāds gaišs pāriet uz 
baltu, tad zaļie vainagi. Vēl pa vidu iespīdas 
košāka Jāņuguns”. Ausmai par katru cimdu 
pāri ir savs stāstījums. Kā saka Lauma: 
“Kā rasa smilgās katru rītu iemirdzas savā
dāk, tāpat raksti Ausmas cimdos katrā 
krāsojas citādi”. (Citāti ņemti no 2003.gada 
jūnija Mālpils Vēstīm, no Daces Krilovskas 
intervijas ar Ausmu Atvari.)

Kā Ausma nokļuvusi studijā “Urga”, stāsta 
Lauma Krastiņa.

Labāk manim daudzi draugi
Nekā daudzi naidenieki
Draugs draugam roku deva
Naidinieki zobentiņu.
Šīs tautas dziesmas rindas Ināras 

Skul mes mājas – muzeja viesu grāmatā 
1981.gada 21.jūlijā ierakstīja folkloras grupas “Bizīteri” dalībnieki, kuri 
pirms tam dziedāja un gāja rotaļās ar mālpiliešiem (lieliem un maziem, 
veciem un jauniem) vecā Tautas nama Mazajā zālē. Šajā tautasdziesmu vakarā 
iepa zinos ar Ausmu Atvari. Lai gan abas esam īstenas mālpilietes un 
dzimušas savu vecāku mājās, pirms tam nebijām pazīstamas. Ir tādi 
mirkļi, kas paliek ļoti dzīvā atmiņā ar krāsainību, īstumu, patiesumu 
un sirsnību. Tāda bija šī tikšnās reize vecā Tautas nama Mazajā zālē un 
pēc tam Zaļajā istabā mielojoties ar Priedīšmātes torti un sarunājoties 
par tautas mākslu un latviskajām vērtībām. Kopā ar “Bizīteriem” bija 
atceļojuši aušanas meistari Mažāni no Ventspils ar jostu, kas darināta 
uz pusmēness formā saliekta kociņa. Patiesībā šeit arī meklējami 
mūsu “Urgas” spēka avoti, iztekas vietas, laiks un pietekas. Pēc šīs 
iepazīšanās mēs ar Ausmu norunājām, ka cimdi jāved “tautās”, lai visi 
zina, kā ar augu krāsvielām var izdoties skaisti raksti.

2000.gadā Ausma ieguvusi Tautas Daiļamata meistara nosaukumu.
2004.gada novembrī pēc vārda došanas studijai, Ausma ierakstīja 

vēlējumu mums visiem Laumas grāmatā.
Ausmai šogad 20.jūnijā paliek 90 gadi. Mēs visi urdzēnieši sirsnīgi 

sveicam Tevi jubilejā! Vēlam Tev veselību. Un lai vienkārši skaistais 
balto pīpeņu laiks priecē Tavas acis un sirdi!

irēna saukuma
Dzimusi 1926.gada 14.septembrī Mālpilī, Kniediņu “Atvaros”. 

Mācījusies Ķikutu skolā, vēlāk Mālpils skolā.Pēc skolas beigšanas 
nav bijusi īsti pārliecināta par to, kur mācīties tālāk. Un tad jaunības 
dienu draugs aizvedis Irēnu uz kādu lietišķās mākslas izstādi un 
ieteicis mācīties Lietišķās mākslas vidusskolā. Irēnai izstādes dar
bi ļoti patikuši un viņa piekritusi mācīties šajā skolā. Iestājusies 
rokdarbu – modes nodaļā. Blakus Irēnas klasei bijusi austuve un 
viņai ļoti paticis ielūkoties šajā telpā. Tik ļoti, ka bijušas domas pāriet 
no rokdarbu nodaļas pie audējiem. Bet diemžēl 1944.gada ziemā 
kara dēļ mācības skolā nācās pārtraukt. 1945.gadā apprecējusies 
un uzsākusi savas darba gaitas. Irēna ir strādājusi par grāmatveža 
palīgu – kasieri, uzskaitvedi, par kopēju 10 sivēnmātēm, pastnieci 

un visbeidzot 14 gadus nostrādājusi par pārdevēju un veikalvedi Mālpils 
8. veikalā.

Rokdarbi Irēnai patikuši jau bērnībā. Adīt iemācījusi mamma. Savu 
pirmo džemperi, zilu ar augsto krādziņu, uzadījusi mācoties Ķikutu skolā. 
Savā mūžā ir uzadīts ļoti daudz. Vēl 2012.gada ziemā noadīti 19 pāri zeķu  

dāvanas saviem mīļajiem. Interese par 
aušanu sākusies jau Lietišķās mākslas 
vidusskolas laikā. Arī mammai tāda 
ir bijusi, ne velti vācu laikā pret svies
tu iemainītas linu šķeteres. Mamma 
jau tad gribējusi aust, bet nav sanācis. 
Vēlāk 60tajos gados mamma kopā ar 
kaimiņieni audusi linu palagus. Tad arī 
Irēna ieaudusi savus pirmos pavedienus. 
1976.gadā aušanas prasmes apguvusi 
Laumas Krastiņas vadītajos kursos. Kopš 
tā laika arī darbojas studijā. Audusi gan 
segas, gan galda un krēslu celiņus, gan 
lupatniekus. Irēnas darbi neglabājas 
skapī, bet tiek lietoti ikdienā. Kāds 
audums pārsegts spoguļa galdiņam, 
kāds soliņam, atpūtas krēslam. Jautāta 
par to, kas sirdij tuvāks  – aušana vai 
adīšana, Irēna atbild, ka aušana. Bet 

adīklim ir sava priekšrocība, to var paņemt rokā jebkurā brīdī. Prasmju 
pārmantotāju ģimenē nav, bet mazmeita Dacīte teikusi, lai stelles 
nepārdod. Kas zin, varbūt kādreiz...

2000.gadā Irēna iegu vusi 
Tautas Daiļamata meis tara 
nosaukumu. Piedalījusies 
2010.gada Prasmju skolā, 
mā cot interesentiem no vi
sas Latvijas cept karašiņas.

Kad aiziet ciemos pie Irē
nītes (tā mēs visi viņu stu dijā 
dēvējam), viņa rāda savus 
nesen noadītos cimdus, 
kuriem vēl dziju gali ievel
kami un kādu vēl nepabeig
tu cimdu pāri, kurš šo brīd 
noglabāts skapī, gaida ru
deni. Aiz kādas ista bas dur
vīm ir stelles. Tajās iesāk
tais krāsainais audums arī 
gai da rudeni. Jo vasara ir 
dār zu laiks un gādīgas ro
kas nepieciešamas gan ze
meņu dobei, gan kartupeļu, 
sīpolu un burkānu vagai, 
gan puķēm.

Un tas vēl nav viss. Irē nīt, 
tiekamies pie Tevis gar šīgo 
kūku cepšanas meistar
klasē!

Materiālus apkopoja 
Lauma Krastiņa un Inguna 

Sīmansone

Es adīju raibus cimdus 
deviņiem kamoliem

Ausmas Atvares rokraksts – vēlējums

Ausma Atvare pie saviem darinātajiem cimdiem

Irēna Saukuma pie stellēm savās mājās, 
2003.g.



Mālpils Vēstis  JūNIJS  2014   17SPORTS

7.jūnijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Mālpils 
novada pludmales volejbola čempionāta 1.posms. Sacensībās 
piedalījās 15 pāri, kuri tika ielozēti 3 apakšgrupās. Astoņi labākie 
no visām grupām tika izslēgšanas turnīrā – ceturtdaļfinālā. Līdz 
finālam tika Kristaps Butkēvičs un Mareks Barsovs, kas pusfinālā 
3 setu cīņā pieveica Ģirtu Lielmežu un Intaru Palameiku, un Māris 
Čīma kopā ar Valteru Brežinski, kas pusfinālā pārspēja Nauri 
Krīgeru un Mārci Kaņepēju. Finālā Kristaps ar Mareku izrādījās 
pārāki par Māri un Valteru. 3.vietu ieguva Nauris un Mārcis. 
Labākais MIX pāris – Toms Bičkovskis un Anete Veica. Detalizētus 
rezultātus un bildes no pasākuma var apskatīties www.facebook.lv 
(Mālpils sports).

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

28.jūnijs plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 2.posms Pludmales volejbola laukumi

20. jūlijs plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 7.posms Mālpils sporta komplekss

25.jūlijs plkst.19.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 3.posms Pludmales volejbola laukumi
9.augusts plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 4.posms Pludmales volejbola laukumi

sporta ziņas

Valsts ieņēmumu dienests

Smilšu iela 1, Rīga, LV1978; tālrunis: 67028691, 
fakss: 67028692; epasts komunikacija@vid.gov.lv 

no 1.jūnija varēs kļūt par ViD Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmas lietotāju, neslēdzot līgumu ar ViD

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka no 2014. gada 
1.  jūnija, lai kļūtu par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turp
māk  – EDS) lietotāju, vairs nebūs jāslēdz līgums “Par elektronisko 
dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts 
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpo
jumus”. Arī iesniedzamās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs 
nebūs elektroniski jāparaksta. Minētās izmaiņas neattiecas uz muitas un 
akcīzes informācijas sistēmām.

Tas nozīmē, ka no 2014. gada 1. jūnija, lai pieslēgtos EDS, vairs nebūs 
jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens varēs kļūt par EDS lietotāju, izmantojot 
portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (vairāku Latvijas 
kredītiestāžu –  Swedbank,  SEB, Citadele, Norvik banka, Nordea un  DNB – 
internetbanku lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes 
izsniegto eID viedkarti vai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” 
izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (eparakstu) . 

Tāpat no 2014. gada 1. jūnija EDS iesniedzamās nodokļu un informatīvās 
deklarācijas vairs nebūs elektroniski jāparaksta, proti, juridisks spēks 
tām būs arī tad, ja tās nebūs elektroniski parakstītas. Dokumentu 
«parakstīšana» notiks, nospiežot sistēmā pogu «Iesniegt». 

Personām, kuras jau ir EDS lietotāji un arī turpmāk vēlēsies pieslēgties 
EDS, izmantojot VID izsniegto identifikatoru un paroli, tāda iespēja būs arī 
pēc 2014. gada 1. jūnija. Arī tās personas, kuras vēl nav EDS lietotāji, bet 
vēlēsies par tādiem kļūt un izmantot tieši VID izsniegtu identifikatoru un 
paroli, varēs to saņemt, vēršoties ar iesniegumu VID elektroniskā vai papīra 
formā (iesnieguma veidlapa būs pieejama VID mājaslapā).

Minētās izmaiņas nosaka 2014. gada 27.  februārī Saeimas pieņemtie 
grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas stājas spēkā 2014. gada 
1. jūnijā.

Vēršam uzmanību, ka minētās izmaiņas neattiecas uz muitas sistēmām. 
Lai varētu lietot Importa kontroles sistēmu, Eksporta kontroles sistēmu un 
Tranzīta kontroles sistēmu, arī pēc 2014. gada 1.  jūnija tāpat kā līdz šim 
jaunajam lietotājam būs jānoslēdz līgums vai vienošanās ar VID. 

VID iesaka tiem nodokļu maksātājiem, kuri plāno iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem, 
to darīt pēc 2014. gada 1. jūnija, kad deklarācijas iesniegšana elektroniski, 

izmantojot VID EDS, pateicoties minētajām izmaiņām, būs vēl vienkāršāka 
un ērtāka.

Vienlaikus no 2014. gada 1.  jūnija visiem tiek ieviesta elektroniskā al
gas nodokļa grāmatiņa. Tas nozīmē, ka fiziskās personas (darba ņēmēji, 
saimnieciskās darbības veicēji) elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā vi
sas nepieciešamās izmaiņas, piemēram, iesniegt paziņojumu par apgādībā 
esošajām personām, varēs veikt elektroniski, neapmeklējot VID klientu 
apkalpošanas centru. 

VID aicina iedzīvotājus apmeklēt bezmaksas seminārus klientu 
apkalpošanas centros visā Latvijā par aktuālajām jautājumiem saistībā ar 
VID EDS izmantošanu. Aktuālā informācija par VID semināriem pieejama 
iestādes mājaslapā sadaļā “Semināri nodokļu maksātājiem”. 

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā “Elektroniskās 
deklarēšanas sistēma (EDS)” un “Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa”. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Informatīvo 
tālruni 1898, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā (kur 
pieejami arī EDS kioski) vai arī izmantot iespēju “Uzdot jautājumu VID”.

no šī gada 1.jūnija – algas nodokļa grāmatiņa visiem tikai 
elektroniskā formā 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 2014. gada 
1.  jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa būs tikai 
elektroniskā formā un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā būs 
pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – 
EDS). Līdz 2014. gada 1. jūnijam papīra formātā izsniegtās algas nodokļa 
grāmatiņas pēc 2014. gada 1. jūnija vairs nebūs derīgas un izmantojamas. 
Algas nodokļa grāmatiņa papīra formātā, kas paliek darba devēja vai citas 
institūcijas īpašumā, ir jāglabā 75 gadus, savukārt tās, kas ir fiziskās per
sonas rīcībā – piecus gadus.

Personām, kurām līdz 2014.  gada 1.  jūnijam jau ir izsniegta algas 
nodokļa grāmatiņa papīra formā, tā automātiski tiks aizstāta ar elektronisko 
algas nodokļa grāmatiņu. Savukārt, ja tām personām (arī nepilngadīgajām), 
kurām līdz 2014. gada 1. jūnijam nebūs izsniegta algas nodokļa grāmatiņa 
papīra formā, būs nepieciešama algas nodokļa grāmatiņa, tad personai par 
to jāiesniedz iesniegums VID un vienas dienas laikā personai tiks izveidota 
elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa.

Tāpat no 2014. gada 1.  jūnija, lai pieslēgtos EDS, vairs nebūs jāslēdz 
līgums ar VID, bet kļūt par EDS lietotāju varēs, izmantojot portāla 
www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (internetbankas 
lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto 
eID viedkarti vai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsnieg to 
elektronisko paraksta viedkarti (eparakstu) .

INFORMĀCIJA
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Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešana nozīmē to, ka no 
2014.  gada 1.  jūnija gan juridiskas personas (darba devēji), gan fiziskas 
personas (darba ņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji) algas nodokļa 
grāmatiņā ietverto informāciju varēs aplūkot elektroniskā formā un arī 
nepieciešamos ierakstus un izmaiņas tajā varēs veikt elektroniskā formā. 

Vēršam uzmanību, ka līdz ar elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas 
ieviešanu fiziskām personām būs gan jauni pienākumi, gan jaunas iespējas 
pašām veikt ierakstus un izmaiņas savā elektroniskajā algas nodokļa 
grāmatiņā. 

Svarīga informācija fiziskām personām:
Ja persona uz 2014. gada 31. maiju strādā pie tā paša darba devēja, pie 

kura tā strādāja arī 2013. gadā, tā ir vienīgā personas ienākumu gūšanas 
vieta un darba devējam šobrīd ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra 
formā, VID šo informāciju personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā 
atzīmēs automātiski. 

Savukārt, ja personai ir vairākas darba vietas un 2013.  gadā algas 
nodokļa grāmatiņas iesniegšanas vieta ir mainīta, tad no 2014.  gada 
1. jūnija personai obligāti elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā ir jāveic 
atzīme par konkrēto darba devēju vai citu institūciju, kas būs galvenā 
ienākumu gūšanas vieta (kur personai piemēros neapliekamo minimumu 
un nodokļa atvieglojumus), jo šajā gadījumā VID nav iespējams identificēt, 
kurā ienākumu gūšanas vietā algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta uz 
2014. gada 31. maiju. Gadījumos, kad VID nebūs iespējams aktualizēt per
sonas ienākumu gūšanas vietu (VID rīcībā nav informācijas par to, kurš 
ienākumu izmaksātājs piemēro neapliekamo minimumu), personai pašai 
jāatzīmē vēlamā ienākumu gūšanas vieta. 

No 2014. gada 1. jūnija personai EDS būs iespēja iesniegt paziņojumu par 
apgādībā esošajām personām elektroniski, atzīmēt (mainīt) darba devēju 
(ienākumu gūšanas vietu), kur iesniegta grāmatiņa, atzīmēt informāciju, 
kura būs vai nebūs pieejama darba devējam.

Vēršam uzmanību, ka šīs atzīmes persona savā elektroniskajā algas 
nodokļa grāmatiņā varēs veikt brīvprātīgi. Ja persona nevēlēsies, lai dar
ba devējam ir redzama, piemēram, informācija par personas invaliditāti, 
EDS elektroniskajā grāmatiņā atzīmi par to varēs neizdarīt, taču persona 
pienākošos nodokļu atvieglojumus varēs saņemt, nākamajā gadā iesnie
dzot gada ienākumu deklarāciju. 

Ja personai līdz 2014. gada 1. jūnijam nav bijusi izsniegta algas nodokļa 
grāmatiņa papīra formā, bet tā ir nepieciešama jau pēc 2014.  gada 

1. jūnija, personai jāvēršas ar iesniegumu VID elektroniskās algas nodokļa 
grāmatiņas piešķiršanu (elektroniski, izmantojot EDS, vai arī papīra formā) 
un vienas dienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas VID EDS tiks izveidota 
personas elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa.

Personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā ietvertā informācija ir 
pieejama tikai pašai personai, tās darba devējam un VID.  

Svarīga informācija darba devējiem:  
Darba devējiem, izmantojot EDS, būs pieejama informācija par saviem 

darbiniekiem (tiem, kuri izvēlējušies nodokļa atvieglojumus piemērot pie 
konkrētā darba devēja) un aktuālie piemērojamie nodokļu atvieglojumi, ku
rus darba ņēmējs ir apstiprinājis. 

Savukārt VID elektroniski informēs darba devēju par izmaiņām saistībā 
ar darbiniekiem piemērojamajiem atvieglojumiem, nosūtot informāciju uz 
epasta adresi, kas norādīta sadaļā “Sarakste ar VID”. 

Vēršam uzmanību, ka visas augstākminētās izmaiņas Elektroniskajā 
algas nodokļa grāmatiņā var veikt arī, personīgi ierodoties VID Klientu 
apkalpošanas centrā, un vēlamās izmaiņas norādot iesniegumā papīra 
formā un iesniedzot VID darbiniekam. Šādos gadījumos VID darbinieks 
veiks izmaiņas personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā un par 
veiktajām izmaiņām izsniegs personai izdruku papīra formā. 

VID aicina iedzīvotājus apmeklēt bezmaksas seminārus klientu 
apkalpošanas centros visā Latvijā par aktuālajiem elektroniskās algas 
nodokļa grāmatiņas ieviešanas jautājumiem. 

Uz tieši Rīgā paredzētajiem semināriem maijā jau ir pieteicies maksi
mālais dalībnieku skaits, taču, ņemot vērā iedzīvotāju interesi, VID plāno 
organizēt papildu seminārus arī jūnijā. Par tiem informēsim atsevišķi, taču 
aicinām arī sekot līdzi aktuālajai informācijai par VID semināriem iestādes 
mājaslapā sadaļā “Semināri nodokļu maksātājiem”. 

Plašāka informācija par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām 
pieejama VID mājaslapā īpaši tam izveidotajā sadaļā “Elektroniskā algas 
nodokļa grāmatiņa”. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID 
Informatīvo tālruni 1898, izvēloties pirmo tēmu “Nodokļi”, konsultēties 
ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu 
www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti / Uzdot jautājumu VID.  

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste

Evita TeiceMamaja
tālr. 67028691, 26558389; epasts: komunikacija@vid.gov.lv; 
twitter: @vid_gov_lv; facebook: www.facebook.com/vidgovlv  
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Pasākums Klašu 
grupa Kolektīvs Pedagogs Sasniegumi

Pierīgas izglītības 
iestāžu tautas 
deju kolektīvu 

skate

1.2.kl.
Mālpils novada 

vidusskolas deju 
kolektīvs

vad. Jana 
Baranovska 1.pakāpe

3.4.kl.
Mālpils novada 

vidusskolas deju 
kolektīvs

vad. Jana 
Baranovska 1.pakāpe

7.9.kl
Mālpils novada 

vidusskolas deju 
kolektīvs

vad. Māra 
Gaile

Dišereite
1.pakāpe

5.–9.kl.

Mālpils novada 
vidusskolas filiāles 
Sidgundas pamats
kola deju kolektīvs

vad. Māra 
Gaile

Dišereite
1.pakāpe

Pierīgas novadu 
mūsdienu deju 

konkurss

1.6.kl. Mālpils vidusskolas 
deju grupa “Nakcītis”

vad. Ivetta 
Tamane 2.pakāpe

4.6.kl. Mālpils vidusskolas 
deju grupa “Nakc”

vad. Ivetta 
Tamane 2.pakāpe

Rīgas 26.atklātās 
sacensības sporta 
tūrisma kontroles 

kombinētajā 
pārgājienā D grupa

Mālpils novada 
vidusskolas filiāles 
Sidgundas pamats

kola Tūrisma pulciņš

vad. Ligita 
Odziņa

1.vieta

Vasaras 
Latvijas skolēnu 

spartakiādi 
sporta tūrismā

3.vieta

Latvijas Kauss 
2013 (sporta 

dejas)
1.6.kl.

Kristers Edgars 
Rauska ar partneri 

Amandu Miltiņu
vad. Iveta Zīle

Kopvērtējumā 
2.vieta

Signe Vizuma ar 
partneri Marku 

Cimermani

Kopvērtējumā 
4.vieta

Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības kolektīvu sas
niegumi 2013./2014.m.g.

Olimpiāde Klase Skolēns Pedagogs Sasniegumi

Ropažu novada atklātā 
sākumskolas olimpiāde

3. Juta Čabricka Gunta Bahmane atzinība

3.s Linda Verze Māra Gaile – 
Dišereite 3. vieta

4.s Armands 
Deņisovs Anita Sārna 3. vieta

4.b Ieva Piciļēviča Svetlana 
Čelnova 2. vieta

4.s Sanija Zandberga Anita Sārna 2. vieta

4.a Eimija Mihelsone Pārsla 
Lietaviete 1. vieta

4.b Ieva Marija 
Ošeniece

Svetlana 
Čelnova 1. vieta

Alternatīvā latviešu 
valodas un literatūras 

olimpiāde

5.b Tomass Ozoliņš Anita Randere atzinība

6.b Sanita Broka Daila Klintsone 3. vieta

Pierīgas novadu 
mājturības un tehnoloģiju 

olimpiāde

7.b Ieva Jēkabsone Ilze Rauska atzinība

8. Annija Kaņepēja Ilze Rauska atzinība

Pierīgas skolu 
matemātikas 5.8.klašu 

olimpiāde

8. Madara Cīrule Lidija Stašāne 3. vieta

8. Annija Kaņepēja Lidija Stašāne 3. vieta

Pierīgas novadu latviešu 
valodas un literatūras 

olimpiāde

8. Madara Cīrule Anita Randere atzinība

12. Ilanda Brežinska Anita Randere 3. vieta

Pierīgas novadu skolu 
ģeogrāfijas olimpiāde 11. Natālija Estere 

Tamma Ilze Rauska atzinība

Latviešu valodas un 
literatūras 40.valsts 

olimpiāde
12. Ilanda Brežinska Anita Randere 3. pakāpe

Pierīgas novadu skolu 
angļu valodas alternatīvā 

olimpiāde

12. Niklāvs Putriņš Lilita Jomerte atzinība

12. Evija Fokrote Lilita Jomerte 3. vieta

Pierīgas novadu krievu 
valodas 10.–12. klašu 

olimpiāde
11. Māris Bugins Leongina 

Krūmiņa atzinība

Mālpils novada vidusskolas sasniegumi mācību priekšmetu 
olimpiādēs 2013./2014.m.g.

Turpinājums no 17. lpp.

Turpinājums no 9. lpp.
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Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka skolēniem, 
kuri vēlas strādāt vasaras mēnešos, un viņu vecākiem ir jāņem vērā 
vairāki nosacījumi, kas saistīti ar nodokļu maksāšanas kārtību un at
vieglojumu par apgādībā esošām personām piemērošanu. Lai novērstu 
nepatīkamo situāciju, ka vecākiem valstij jāatmaksā bērna nodarbinātības 
laikā nepamatoti piemērotie nodokļu atvieglojumi, turpmāk tiklīdz 
skolēns uzsāks darba attiecības, bērna atrašanās vecāka apgādībā tiks 
automātiski pārtraukta. Savukārt pēc tam, kad skolēns būs pārtraucis 
strādāt, vecākiem pašiem bērns būs jāatjauno apgādībā. Atgādinām, ka 
no 2014.gada 1.jūnija tas ir izdarāms elektroniski, izmantojot VID EDS.

Nodokļu nomaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu režīms ir 
skolēna darba devējam – 1) vispārējais nodokļu maksāšanas režīms, 2) dar
ba devējs ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs vai 3) lauksaimnieks. 

Vispārējā nodokļu maksāšanas režīma gadījumā, skolēnam sākot 
strādāt:

•	no	algas	darba	devējs	maksā	iedzīvotāju	ienākuma	nodokli	24	%	un	
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 34,09%. 

10,50% darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu darba devējs ietur no 
skolēna algas, savukārt    23,59 % sociālo iemaksu daļu darba devējs maksā 
no saviem līdzekļiem. Sociālās iemaksas neveic, ja skolnieks ir jaunāks par 
15 gadiem;

•	skolēnam,	kurš	ir	nodarbināts	vasaras	mēnešos,	ir	tiesības	algai	pie
mē rot ar  iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu 75 eiro 
apmērā;

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 350 eiro un ir piemērots neap
liekamais minimums 75 eiro, tad skolēns pēc nodokļu nomaksas saņem 
256,07 eiro.

Atgādinām, ka VID mājas lapā ir pieejams algas kalkulators, ar kura 
palīdzību ikviens ātri un ērti var aprēķināt darba algas apmēru pēc nodokļu 
nomaksas.

•	 algas	 nodokļa	 grāmatiņa	 nav	 obligāta,	 bet	 tā	 dod	 tiesības	 darba	
devējam, aprēķinot nodokļus, piemērot skolēna algai neapliekamo mini
mumu 75 eiro. 

Lai saņemtu algas nodokļa grāmatiņu, skolēnam jāvēršas VID ar iesnie
gumu algas nodokļa grāmatiņas saņemšanai. To var izdarīt gan elektro
niski, izmantojot Elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS), gan papīra 
formā VID klientu apkalpošanas centrā. 

•	vecākiem	periodā,	kamēr	skolēns	ir	nodarbināts,	drīkst	piemērot	at
vieglojumu par apgādībā esošo personu 165 eiro apmērā tikai gadījumā, 
ja skolēna alga ir mazāka par 165 eiro mēnesī pirms nodokļu samaksas; 
ja alga ir lielāka, atvieglojumu piemērot nevar. 

•	 tiklīdz	 skolēns	 uzsāks	 darba	 attiecības,	 apgādība	 tiks	 automātiski	
pārtraukta. Taču, ja skolēna ienākumi nepārsniegs 165 eiro mēnesī vai 
skolēns pārtrauks strādāt, vecākiem pašiem būs jāatjauno bērns apgādībā.   

Ja skolēns vasaras laikā strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa 
maksātāja: 

•	 no	 skolnieka	 ienākuma	 darba	 devējs	 –	 mikrouzņēmumu	 nodokļa	
maksātājs – neietur sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli, 
bet tie veido daļu no mikrouzņēmumu nodokļa, ko darba devējs maksā no 
sava saimnieciskās darbības apgrozījuma; 

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 350 eiro, tad summa, ko saņems 
skolēns, būs tie paši 350 eiro.

•	periodā,	kamēr	skolēns	ir	mikrouzņēmumu	nodokļa	maksātāja	darbi
nieks, viņš nevar atrasties vecāku apgādībā un vecāku gūtajam ienākumam 
nevar tikt piemērots atvieglojums par apgādībā esošu personu 165 eiro 
apmērā; 

•	 tiklīdz	 skolēns	 uzsāks	 darba	 attiecības	mikrouzņēmumā,	 apgādība	
tiks automātiski pārtraukta.

Atgādinām, ka no 2014.gada 1.jūnija informācija par apgādībā esošām 
personām elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā personai jānorāda 
pašai, izmantojot EDS (algas nodokļa grāmatiņas sadaļā “Apgādājamie”, 
nospiežot spiedpogu “Pievienot apgādībā esošu personu”) vai arī iesnie
dzot par to paziņojumu papīra dokumenta veidā jebkurā VID klientu 
apkalpošanas centrā.

Ja skolēns vasaras laikā saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu, 
strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, 
sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu):

•	gūtajam	sezonas	laukstrādnieka	ienākumam	tiek	piemērota	nodokļa	
likme 15 %, bet ne mazāka kā 0,70 eirocenti katrā nodarbinātības dienā;

Piemēram, ja kopējā saņemamā atlīdzība par mēnesi ir 350 eiro  un 
nevie nā no dienām tā nav mazāka par 4,70 eiro, tad ienākums, ko saņems 
skolēns pēc laukstrādnieku ienākuma nodokļa nomaksas, būs 297,50 eiro.

•	 vecāki	 saglabā	 tiesības	 piemērot	 atvieglojumu	 par	 apgādībā	 esošo	
bērnu 165 eiro apmērā, ja bērns ir jaunāks par 18 gadiem un saņem sezo
nas laukstrādnieku ienākumu.

Plašāka informācija gan par skolēnu darbu vasarā, gan par elektro
niskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama VID mājaslapas sadaļā 
“Elektroniskā algas nodokļu grāmatiņa”, bet par sezonas laukstrādnieku 
ienākuma nodokli  – metodiskajā materiālā “Sezonas laukstrādnieku 
ienākuma nodoklis”. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID 
Informatīvo tālruni 1898 (pēc 2014.gada 3.jūlija – 67120000), konsultēties 
ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izman
tojot VID mājaslapas sadaļu “Uzdot jautājumu VID”.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļas  
galvenā speciāliste Evita TeiceMamaja

tālr. 67028691, 26558389; epasts: komunikacija@vid.gov.lv;
twitter: @vid_gov_lv; facebook: www.facebook.com/vidgovlv

svarīga informācija vecākiem un viņu bērniem par darbu vasaras mēnešos

Pieaugušajiem, kuri interesējas 
par kursu iespējām Mālpilī

Noslēdzot mācību gadu un domājot par nākamo, 
vēloties nodrošināt interesēm un vajadzībām 
atbilstošu piedāvājumu, aicinām Jūs izteikt sa
vas idejas un  vēlmes, kādi izglītojoši pasākumi 
pieaugušajiem būtu nepieciešami: kursu tēmas, 
nozares, iespējams, pat konkrēti lektori, kuru kur
sos esat piedalījušies un domājat, ka tie  varētu būt 
interesanti arī citiem. 

Rakstiet, lūdzu, uz epastu karte1@inbox.lv 
vai zvaniet: 26114137.

biedrība “Mālpils tautskola”

Cienījamie  
Mālpils novada iedzīvotāji!

Vispirms gribam pateikt paldies mūsu klientiem par sadarbību! 
Īpašs paldies visiem apzinīgajiem klientiem, kuri laikus norēķinās 
par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem!

Lai turpmāk uzlabotu situāciju ar nemaksātājiem, SIA “Norma K” 
ir nolēmusi ar 2014.gada 1.sptembri sākt piemērot līgumā pare
dzēto līgumsodu, kas sastāda 0.1% par katru nokavēto dienu. 
Šī sistēma nekādā veidā neietekmēs apzinīgos maksātājus, kas 
savlaicīgi un precīzi norēķinās par komunālajiem pakalpojumiem.

Norēķināšanās par komunālajiem maksājumiem pēc 2014.gada 
1.septembra notiks sekojoši – no iemaksātās summas (gan kasē, 
gan internetbankā):

1) tiks iekasēti soda procenti;
2) nomaksāta parāda summa;
3) tikai tad – tekošais maksājums.
Esiet saprātīgi un savlaicīgi nomaksājiet parādus!
Sīkāka informācija neskaidrību gadījumā pa tālruni 27728115. 

Lūdzam pievērst uzmanību kases darba laikiem vasaras periodā – 
kase būs slēgta no 11.–24. jūlijam (ieskaitot). Informācija ir izla
sāma ikmēneša komunālo maksājumu kvītīs.

Ar cieņu, SIA “Norma K” administrācija

6. un 7.augustā senioru ekskursija (šoreiz 2 dienu) uz Liepāju. 
Pa ceļam redzēsim Saldus pilsētu, ciemosimies pie tekstil
mākslinieces baibas Rīteres, būsim šitaki sēņu audzētavā, 
nakšņosim Liepājā.

Paredzami izdevumi par viesnīcu ar brokastīm, 2 pusdienošanas 
reizēm, ieejas biļetēm objektos, gida pakalpojumiem un transpor
tam  – 40 EUR. Mūs atbalstīs arī Mālpils novada dome. Sīkāka 
informācija pie Edītes Salenieces, tālr. 26541054. Pieteikties pie 
kultūras cent ra dežuranta, iemaksājot 20 EUR līdz 1.augustam.

Pensonāru padomes priekšsēdētāja 
E. Saleniece



 Mālpils Vēstis  JūNIJS  2014   20

KAPU SVĒTKI
3. augustā

Kapusvētku dievkalpojumu  
norises laiki, kurus vadīs Mālpils 
evaņģēliski luteriskās draudzes 

mācītājs
Mālpils kapos, plkst. 11.00

Torņkalna kapos, plkst. 13.00
Rūķīšu kapos, plkst. 15.00

Mālpils katoļu draudzes
Mālpils kapos, plkst. 15.00

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

9. augustā visi kopā svinēsim Mālpils novada sVĒTKUs!
Svētku ieskaņas koncerts
27. jūlijā plkst. 21.00 uz muižas dīķa saliņas
Koncertprogramma – “Melnā stārķa lidojums”
Programmu izpilda Rīgas saksofonu kvartets kopā ar komponistu un multi
instrumentālistu Valdi Muktupāvelu (balss, kokles, dūdas)

Svētku programmā 9. augustā:
Laiks Vieta Notikums
5.00 Saules vārtu kalnā (pie 

estrādes)
Saules sveikšana kopā ar folkloras kopu 
“Mālis” un svētku brokastis

11.00 Bruģētais laukums, centrā 
starp veikaliem

Amatnieku un mājražotāju tirdziņa atklāšana 
kopā ar dziedošajiem pašdarbības kolektīviem

11.00 Pilskana estrādē Cirka studijas “Pa rubli” programma
12.00 “Saules vārtu” kalnā Jaundzimušo mālpiliešu sveikšana

No 12.00 – 19.00 Laukumā pie bibliotēkas Atrakcijas bērniem
12.30 Uz Mergupes ielas no “Vecpils” Pulcēšanās gājienam
13.00 Mergupes iela, Strēlnieku iela, 

Nākotnes iela
Svētku gājiens

14.00 Centrālais svētku laukums 
(kultūras nama pagalms)

Svētku atklāšana

Centrālais svētku laukums Igauņu ģimenes koncerts
15.00 Centrālais svētku laukums “Mālpils sieram” – 30 Mūsdienu deju uzve

dums “Kā peles Mālpils sieru taisa”
Turpinājumā Mālpils muižas parks Siera taka
Noslēgumā Kultūras centra deju zāle Izstāde par piensaimniecību 

Mālpils novadā
No 15.00 Nākotnes ielā gar kultūras 

centru
Apskatāms ”Lupatdeķu ceļš”

15.3017.00 Stadions un teritorija pie 
sporta kompleksa

Sporta aktivitātes

17.00 Centrālais svētku laukums Mālpils novada lielie un mazie dejotāji izdejos 
savu stāstu 

18.00 Izstāžu zāle Tikšanās ar mākslinieci Ievu Iltneri
19.00 Centrālais svētku laukums Grupas “Dzelzs Vilks” koncerts
21.30 Pie Sibīrijas dīķa Svētku izskaņā gaismas ceļš “ No sirds uz sirdi”
22.30 Centrālais svētku laukums Svētku balle kopā ar:

rokgrupu “Golden Rivet” no Siguldas;
Madlienas pūtēju orķestri;
grupu “Rīgas Viļņi”;
grupu “Nektārs” (Linards un draugi) DJ

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

INFORMĀCIJA   SLUDINĀJUMI

Mālpils Kultūras centrs

 sLUDinĀJUMi

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru 
(strūklakas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). 
Ēku un ēku daļu apdare ar ak meni. Kapu 
pieminekļi. Visa augstākminētā res tau
rācija. Sertificēts akmeņkaļa amata meistars 
Sandris Skribnovskis, tālr. 29450290

K/S “Kabatiņas” pēc individuālā pasūtījuma 
izgatavo un pārdod bišu stropus, dārza galdus 
un solus. Interesēties pa tālruni 29264779.

Meklēju darba dienās līdzbraucēju uz Rīgu, 
tālr. 29430521.

Liels lūgums visiem nepalikt vien aldzīgiem 
un palīdzēt atrast vācu asspalvaino putnu 
suni Semi, kas pazuda pirms 6 mēne šiem. 
Suns ir meklēts Zaķmuižā, Silakrogā, 
Ropažos, Augšciemā, Allažmuižā, Sid
gundā, Mālpilī un Suntažos, bet līdz šim 
bez panākumiem. Semim ap kaklu bija 
siksna ar vārdu un saimnieka tālr.nr., 
vairāk informācijas http://info.dzivnieku
policija.lv/lv/aktualitate/uldisturpina
mekletsemuunatkartotiludzsabiedri
baspalidzibu
Uldis Krēmanis, tālr. 26452369, epasts: 
sportaklubs@inbox.lv

Atbalsta grupas sanāksmes
atkarīgajiem cilvēkiem notiek 

pirmdienās plkst.18.00, Mālpilī
Kontakttālruņi: 26615238 

(bite), 29475370 (LMT)


