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2014. gada 29. oktobrī
Mālpils novada Mālpilī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes
29.10.2014. sēdes lēmumu Nr. 12/9

 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada 

teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 
daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 43. panta 

pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, 
Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr. 732 “Kārtība, kādā 

saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45. punktu.

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka reklāmu un 

reklāmas objektu izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizai
na maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas 
izsniegšanas kārtību par reklāmu un reklāmas objektu izvieto
šanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā, kā arī atbildību par šo 
Noteikumu neievērošanu.

2. Tiesības izvietot reklāmu reklāmas objektus, kā arī priekšvēlēša
nu aģitācijas materiālus Mālpils novada administratīvajā teritorijā 
ir visām fiziskām un juridiskām personām šo Noteikumu noteik
tajā kārtībā, saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības Būvvaldes iz
sniegto reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju, ievē
rojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā arī Mālpils 
novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

3. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu Mālpils novada teritorijā, 
jāievēro Valsts valodas likums. Paskaidrojumus var sniegt arī ci
tās valodās, ja šī informācija attiecas uz nacionālo kultūras bied
rību un reliģisko konfesiju pasākumiem, attiecas uz tādu orga ni
zāciju sniegto informāciju, kas saistīta ar starptautisko tūrismu 
vai starptautiskiem pasākumiem (konferences, izstādes, kon
kursi, simpoziji u.tml.).

4. Par reklāmas saturu, karogu, valstu, pilsētu nosaukumu un sim
boliku, firmu, kā arī firmu un preču zīmēs lietoto nosaukumu 
(logo tipu, simbolizējošo grafisko zīmju, kuros iekļauti burti, vārdi, 
teikumi u.tml.) iekļaušanu un izmantošanu reklāmās, atbild rek
lāmas devējs.

5. Mālpils novada teritorijā ir aizliegta patvaļīga reklāmu, reklāmas 
objektu, un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.

II Reklāmas, reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi
6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina Mālpils no

vadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā 
konkrētās teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro 
prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas doku
mentos vai būvprojektos, ja tādi izstrādāti konkrētai teritorijai vai 
būvei.

7. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu konstruktīvā saistībā 
ar ēku:
7.1. jāievēro ēkas proporcijas un tonālais risinājums;
7.2. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes dalījums 

ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm un citām arhitekto
niskām detaļām;

7.3. reklāma vai reklāmas objekts nedrīkst daļēji vai pilnībā aiz
segt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasā des 
dekorus u.c.);

7.4. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fa
sādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risi
nājumam;

7.5. reklāmas objekta stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas ne
sošās konstrukcijas;

7.6. pie ēkas piestiprinātam reklāmas objektam cieši jāpiegulst 
pie sienas, tas nedrīkst sniegties pāri fasādes laukumam. Ja 
reklāmas objekts tiek izvietots pie ēkas izvirzītajām daļām 
(apaļas kolonnas, balkoni), tas jāpiemēro ēkas arhitektūrai;

7.7. perpendikulāri ēkas fasādei izvietota reklāmas objekta 
apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 m no zemes, 
neatkarīgi no tās platuma;

7.8. maksimāli pieļaujamais reklāmas objekta izvirzījums no 
ēkas sienas ir 1,3 m, ja reklāmas objekta ārējās malas attā
lums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m;

7.9. reklāmas un reklāmas objekta elektropiegādes kabeļi ne
drīkst būt redzami (manāmi) uz ēkas fasādes.

8. Ja pie ēkas fasādes plānots izvietot vairāk par vienu reklāmas 
objektu, ēkas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums 
nodrošināt vienotas reklāmas izvietošanas koncepcijas iz strādi. 
Reklāmas izvietošanas koncepcija jāiesniedz saskaņošanai 
Mālpils novada pašvaldības Būvvaldē.

9. Aizliegts izvietot reklāmu reklāmas objektu, izņemot izkārtni, uz 
valsts aizsargājama kultūras pieminekļa.

10. Reklāmu vai reklāmas objektu atļauts izvietot tikai uz vizuā
li sakoptas, sakārtotas ēkas fasādes. Ja objektīvu iemeslu dēļ 
(fasādes remontam nepiemērota sezona), reklāmu vai reklāmas 
objektu izvieto uz vizuāli nesakoptas, nesakārtotas ēkas fasādes, 
tad reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju izsniedz 
uz termiņu līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

11. Izvietojot reklāmas objektus ar vai bez piesaistes zemei, tie ne
drīkst aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminek
ļiem, baznīcām un ielu perspektīvi.

12. Izvietojot reklāmas objektu ar piesaisti zemei, reklāmas objekta 
elektroapgāde jāparedz pazemes kabeļos.

13. Minimālais attālums starp stacionāri izvietotiem reklāmas objek
tiem vai bloķētām stendu grupām ir 30 m. Attālums tiek atlikts 
starp vienā ielas pusē izvietotu reklāmas objektu vai bloķētas 
stendu grupas savstarpēji tuvākajām malām.

14. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav 
iespē jams izvietot reklāmas objektu konstruktīvā saistībā ar ēku 
(objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrab
stāvā vai pagalmā, vai augstāk par 1.stāva līmeni). Slietņi jāizvieto 
ne tālāk kā 2 m no ieejas ēkā, kurā tiek veikta saimnieciskā dar
bība, tie jāizvieto vienā līnijā, un gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk 
kā 1,5 m no ietves platuma. Slietnim jābūt ne lielākām par 1 m 
augstumā un 0,7 m platumā.

15. Aizliegts izvietot brīvi stāvošu plakanu un vienpusēju lielformāta 
reklāmas objektu, kas augstāks par 3 m un platāks par 2 m.

16. Aizliegts izvietot reklāmu un reklāmas objektu uz žogiem, nožo
gojumiem un sētām.

17. Aizliegts izvietot reklāmu un reklāmas objektu uz inženierteh
niskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem.

18. Aizliegts izvietot īslaicīga rakstura reklāmas un informatīvus 
mate riālus – plakātus, afišas, sludinājumus, aģitācijas materiā
lus un citus informatīvos materiālus uz žogiem, nožogojumiem 
un sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas 
sta biem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, 
transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju 
elementiem, ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzek
ļiem un informatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma ele
mentiem, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī 
kokiem un apstādījumiem.

19. Aizliegts aizsegt ar reklāmu skatlogus, logus un citas stiklotās 
virsmas necaurredzamā veidā vairāk kā 50 %, kā arī izvietot infor
māciju, pielīmējot skatlogos un logos izdrukas un uzrakstus uz 
papīra. Skatlogu un logu pilnīgai aizsegšanai atļauts izmantot 
līmplēvi, kuras caurredzamībai vai gaismas caurlaidībai jābūt 
vismaz 50% (piem., perforētā līmplēve, vitrāžu līmplēve, smilšu 
strūklas imitācijas līmplēve u.c.).

20. Aizliegts no iekšpuses aizsegt skatlogus ar tirdzniecības iekār
tām, preču izvietošanai paredzētiem plauktiem vai stendu aiz
mugurēm, ja nav izveidota skatloga ekspozīcija, izņemot gadīju
mus, kad tirdzniecības iekārta paredzēta tirdzniecībai pa logu.

21. Aizliegts izvietot reklāmas objektu uz viena balsta ar satiksmes 
organizācijas tehniskajiem līdzekļiem. Reklāmas, reklāmas ob
jekts nedrīkst apžilbināt transporta līdzekļu vadītājus un aizsegt 
satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, kā arī traucēt to re
dzamību vai uztveramību.

22. Aizliegts izvietot reklāmas objektus ielu krustojumu redzamī
bas zonās, kā arī ierobežot transportlīdzekļu vadītājiem noteikto 
redza mību izbraukšanas vietās uz ielām no blakus teritorijām.
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23. Aizliegts izvietot reklāmas, reklāmas objektus uz tiltiem  – to 
konstrukcijām, balstiem, kā arī uz tiem projektēt speciālas 
konstruk cijas lielformāta reklāmas laukumu uzstādīšanai.

24. Aizliegts izvietot reklāmu un reklāmas objektu uz ūdens, arī 
izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni, plosti, kuģi, laivas 
u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus, izņemot 
gadījumus, ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots norma
tīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides, svētku 
pasākuma norises vietā un laikā.

25. Uz Mālpils novada pašvaldībai piederošiem afišu stendiem, kā arī 
sabiedriskā transporta pieturvietās speciāli tam atvēlētajā vietā, 
izņemot tīkla reklāmai paredzēto vietu, atļauts izvietot tikai afi
šas, plakātus, sludinājumus paziņojumus par pasākumiem, lekci
jām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises 
laiku un vietu, aizliegta preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakal
pojumu sniegšanas vietu, politiskās reklāmas un priekšvēlēšanu 
aģitācijas materiālu izvietošana.

26. Reklāmās, reklāmas objektos aizliegts izmantot skaņas efektus 
nakts stundās.

27. Izvietojot īslaicīga rakstura reklāmu vai reklāmas objektu 
norma  tīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklai
des, svētku pasākuma norises vietā un laikā, jāievēro šajos 
Notei kumos noteiktie reklāmas, reklāmas objekta izvietošanas 
pamat principi.

III Reklāmu izvietošana uz pašvaldībai piederošiem reklāmas 
nesējiem
28. Reklāmas pie apgaismes stabiem drīkst izvietot tikai uz pašval

dības izvietotajiem reklāmas nesējiem.
29. Pie apgaismes staba uz reklāmas nesēja izvietojamās reklāmas 

laukums ir noteikts: augstumā – 0,95 m, platumā – 0,7 m.
30. Reklāmas devējs nodrošina reklāmas izvietošanu uz reklāmas 

nesēja abām pusēm.
31. Mālpils novada pašvaldība nodrošina reklāmas nesēja izvietošanu 

pie apgaismes staba.
32. Reklāmas devējs vienas ielas katrā pusē drīkst izvietot reklāmu 

ne vairāk kā uz trīs reklāmas nesējiem.
33. Reklāmās pie apgaismes stabiem aizliegts izmantot papildus 

gaismas vai skaņas efektus.
34. Reklāmas uz reklāmas nesāja pie apgaismes staba minimālais 

izvietošanas termiņš ir 6 (seši) mēneši.

IV Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana
35. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās lietošanas ār

telpās atļauts izvietot saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas liku
mu, ievērojot šajos Noteikumos noteiktos reklāmas un reklāmas 
objektu izvietošanas pamatprincipus, izņemot noteikumus par 
reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas vietu, ekspluatācijas 
un demontāžas kārtību, kā arī paredzēto atbildību.

V Noteikumi tīkla reklāmas izvietošanai
36. Par tīkla reklāmu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas 

vērs tas pret publisku vietu Mālpils novadā tiek noslēgts līgums 
ar Mālpils novada pašvaldību uz laiku līdz 12 (divpadsmit) gadiem.

37. Tīkla reklāmas objektu izvietošana, ekspluatācija un demontāža 
veicama atbilstoši šo Noteikumu prasībām.

38. Tīkla reklāmas objektiem Mālpils novada pašvaldībās Būvvalde 
izsniedz kopīgu reklāmas objektu izvietošanas atļauju. Tīkla rek
lāmas izvietotājs elektroniski informē Mālpils novada pašvaldības 
Būvvaldi par izvietojamām reklāmām un to maiņu, nosūtot izvie
tojamo reklāmu vizualizāciju.

39. Tīkla reklāmas objekta izmēri nedrīkst pārsniegt izmērus 3 m 
augstumā un 2 m platumā.

VI Reklāmas vai reklāmas objektu projektu izskatīšanas un 
saskaņošanas kārtība
40. Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas 

objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, publiskā vietā 
vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, iesniedz Mālpils novada 
pašvaldības Būvvaldē saskaņošanai reklāmas vai reklāmas ob
jekta projektu, noformētu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

41. Mālpils novada pašvaldības Būvvaldē nav jāsaskaņo reklāma un 
reklāmas objekti, kas tiek izvietoti normatīvo aktu noteiktajā kār
tībā saskaņota publiska izklaides, svētku pasākuma norises vie
tā un laikā. Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiska 

izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā, jāskaņo ar at
tiecīgā pasākuma organizētāju.

42. Mālpils novada pašvaldības Būvvalde, pēc lēmuma pieņemšanas 
par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsnieg
šanu (ar nosacījumiem vai bez tiem), sagatavo reklāmas vai rek
lāmas objekta izvietošanas atļauju.

43. Mālpils novada pašvaldības Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu 
par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvieto
šanas atļauju, ja reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana neat
bilst konkrētās apbūves raksturam un mērogam, ēkas arhitek
toniskajam risinājumam, pielietotie materiāli neatbilst fasādes 
apdares materiāliem, reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav 
ievērotas šajos Noteikumos un citos normatīvajos aktos ietver
tās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie do
kumen ti.

44. Mālpils novada pašvaldības Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu 
par atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta 
izvietošanas atļaujā saistībā ar reklāmas vai reklāmas objekta 
grafiskā dizaina maiņu, ja reklāmas vai reklāmas objekta projek
tā nav ievērotas šajos Noteikumos un citos normatīvajos aktos 
ietver tās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteik
tie dokumenti.

VII Reklāmas vai reklāmas objekta ekspluatācija un demontāža
45. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, 

un ekspluatēt to tikai pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvie
tošanas atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpil
des, pašvaldības nodevas samaksas (ja tāda piemērojama), kā 
arī ievē rojot reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas 
derīguma termiņu.

46. Reklāmas devējam vai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam 
vai tiesiskajam valdītājam izvietotā reklāma, reklāmas objekts jā
uztur tehniskā un augstvērtīgā vizuāli estētiskā kārtībā, objektam 
jābūt piestiprinātām statiski drošā veidā.

47. Reklāmas objekts ar savu tehnisko stāvokli nedrīkst radīt apdrau
dējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai.

48. Par reklāmas objekta konstrukciju drošību un elektroinstalācijas 
pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām, ekspluatācijas 
prasībām un demontāžu, ir atbildīgs reklāmas devējs, ja tas nav 
atrodams, tad attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesis
kais valdītājs.

49. Ja reklāmas devējs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbei
dzis saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas vai reklāmas ob
jekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, reklāmas devējam 
jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāža 10 (desmit) die
nu laikā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsoju
mu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.). Ja reklāmas 
devējs neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, tad par 
demontāžu ir atbildīgs attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs.

50. Mālpils novada pašvaldības Būvvalde ir tiesīga izskatīt jautājumu 
par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu šādos gadījumos:
50.1. ja reklāma vai reklāmas objekts netiek ekspluatēts atbils

toši prasībām, netiek uzturēts drošā tehniskā un augstvēr
tīgā estētiski vizuālā stāvoklī;

50.2. ja reklāmas devējs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā 
ir izbeidzis saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas vai 
reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš 
un reklāmas devējs vai attiecīgā nekustamā īpašuma īpaš
nieks vai tiesiskais valdītājs nav veicis reklāmas vai rek
lāmas objekta demontāžu, atbilstoši šo Noteikumu pra
sībām;

50.3. ja reklāma vai reklāmas objekts uzstādīts, nesaņemot 
Mālpils novada pašvaldības Būvvaldes reklāmas vai reklā
mas objekta izvietošanas atļauju vai uzstādīts neatbilstoši 
saskaņotajam reklāmas vai reklāmas objekta projektam;

50.4. ja izvietota reklāma vai reklāmas objekts un nav izpildīti 
reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā minētie 
nosacījumi;

50.5. ja par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu nav 
samak sāta pašvaldības nodeva (ja tāda piemērojama), 
atbils toši noslēgtajam līgumam.

NOVADA DOMES LĒMUMI
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51. Šo Noteikumu 50. punktā noteiktajos gadījumos Mālpils novada 
pašvaldības Būvvalde ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta rek
lāmas devējam un attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītajam brīdinājumu par nepieciešamību demon
tēt reklāmu vai reklāmas objektu. Gadījumos, ja reklāmas devējs 
nav atrodams, tad brīdinājumu nosūta tikai attiecīgā nekustamā 
īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

52. Ja vien mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas reklāma vai 
reklāmas objekts netiek demontēts, Mālpils novada pašvaldības 
Būvvalde ir tiesīga organizēt nepieciešamos pasākumus reklā
mas demontāžai.

53. Mālpils novada pašvaldības Būvvalde ir tiesīga bez brīdinājuma 
organizēt nepieciešamos pasākumus reklāmas demontāžai šā
dos gadījumos:
53.1. ja reklāmas objekts ar savu tehnisko stāvokli rada apdrau

dējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai un tas nav demontēts 
pēc Mālpils novada pašvaldības Būvvaldes pirmreizēja pie
prasījuma;

53.2. ja tiek konstatēts šo Noteikumu 22. punkta pārkāpums.
54. Pirms reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas darbu uzsāk

šanas Mālpils novada pašvaldības Būvvalde sastāda aktu, kurā 
fiksē reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli, aktam pievieno rek
lāmas vai reklāmas objekta fotofiksāciju.

55. Reklāmas devējam vai, ja tas nav atrodams, tad attiecīgā nekus
tamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek nosū
tīts Mālpils novada pašvaldības sagatavots rēķins par attiecīgās 
reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas 
izdevumiem.

56. Reklāmas devējam vai, ja tas nav atrodams, tad attiecīgā nekus
tamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienā
kums segt izdevumus, kas saistīti ar reklāmas vai reklāmas ob
jekta demontāžu un uzglabāšanu.

57. Ja šo Noteikumu 56. punktā minētais rēķins nav apmaksāts, 
tad Mālpils novada pašvaldība vēršas ar prasību tiesā atlīdzināt 
reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas 
izdevumus.

58. Demontēto reklāmu vai reklāmas objektu Mālpils novada pašval
dība uzglabā 3 (trīs) mēnešus, pēc tam tas tiek utilizēts bez iespē
jas atgūt. Reklāmas devējam nav tiesības pieprasīt pašvaldī bai 
kompensēt utilizētas reklāmas vai reklāmas objekta vērtību.

VIII Administratīvā atbildība par Noteikumu pārkāpšanu
59. Kontrolēt šo Noteikumu izpildi ir tiesīga Mālpils novada pašval

dības Būvvalde.
60. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par administratī

vajiem pārkāpumiem ir tiesīgas Mālpils novada pašvaldības poli
cijas amatpersonas.

61. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu pārkāpu
miem izskata un lēmumus tajā pieņem Mālpils novada pašvaldī
bas Administratīvā komisija.

62. Par šo Noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai piemēro 
naudas sodu šādā apmērā:
62.1. līdz 75, euro, ja tiek pārkāpts Noteikumu 46. un 49. punkts;
62.2. no 75, līdz 150, euro, ja tiek pārkāpts Noteikumu 5., 18. un 

45. punkts;
62.3. no 150, līdz 300, euro, ja tiek pārkāpts Noteikumu 

47. punkts.

IX Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
63. Mālpils novada pašvaldības Būvvaldes lēmumu par atteikumu iz

sniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai at
teikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvie
tošanas atļaujā var apstrīdēt Mālpils novada pašvaldības domē.

64. Mālpils novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto admi
nistratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

65. Mālpils novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt Siguldas tiesā.

X Noslēguma jautājumi
66. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Mālpils no

vada pašvaldības 2000. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr.20 
“Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publis
kās vietās Mālpils pagastā”, kas apstiprināti ar Mālpils pagasta 
padomes 2000. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 8/22.

67. Reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas (reklāmas 
pases), kas izsniegtas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai, 
ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

71. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēša
nas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Mālpils novada domes
priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Reklāmas likuma 7. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus par 
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus 
reklāmas izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai, 
kā arī nosakot vietas, kurās aizliegta atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas  
izplatīšana.

Īss Saistošo noteikumu  
projekta satura izklāsts

Pamatojoties uz Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Mālpils novada dome nosaka kārtību, kādā tiek iz
vietota reklāma publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izdodot saistošos noteikumus.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojama reklāmas izvietošana publiskās vietās un vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu, reklāmas izvietošanas pamatprincipus, reklāmas vai reklāmas objekta 
ekspuatācijas un demontāžas nosacījumus, kā arī kārtību kādā var pārsūdzēt par reklāmas vai reklāmas 
objektu izvietošanu pieņemtos lēmumus.

Saistošo noteikumu  
projekta iespējamā ietekme 
uz pašvaldības budžetu

Par atļauju izvietot reklāmu vai reklāmas objektus maksājamam pašvaldības noteiktā nodeva.
Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināts 
esošo institūciju kompetenci.

Saistošo noteikumu projekta  
iespējamā ietekme uz uzņēmēj
darbības vidi paš valdības 
teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attieksies uz personām, kuras vēlas saņemt Mālpils novada 
pašvaldības saskaņojumu reklāmas izvietošanai publiskās vietās un vietās, kas vērstas uz publikām 
vietām.

Saistošo noteikumu pro
jekta iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un neuzliek par pienākumu personām mainīt 
veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

Mālpils novada domes 29.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 17  
“Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,

kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada teritorijā”
 paskaidrojuma raksts

Turpinājums no 3. lpp.
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2014. gada 24. septembrī
Mālpils novada Mālpilī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes
24.09.2014. sēdes lēmumu Nr. 11/25

 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un 
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 
daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7. punktu, Ministru 
kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, 

kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldību nodevas”  
12., 16. un 16.1punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, 

kādā uzliek nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta izvieto
šanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā, nosaka nodevas apmē
ru, nodevas aprēķināšanas un samaksas kārtību, nosaka perso
nas, kuras ir atbrīvotas no noteiktās nodevas.

2. Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Mālpils 
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžetā no Mālpils 
novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu, izvietotās reklāmas vai reklāmas 
objekta.

3. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo infor
māciju – valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, 
transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), 
kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

4. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu, saskaņā ar 
Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, Pašvaldība aprēķina un iekasē 
nodevu, piemērojot šajos saistošajos noteikumos noteikto node
vas aprēķinu.

II Nodevas maksātāji un objekts
5. Nodevas maksātāji ir personas, kas izvieto reklāmu vai reklāmas 

objektu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālus publiskās vietās 
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Mālpils novada ad
ministratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam 
atvēlētās vietās.

6. Nodevas objekts ir reklāma vai reklāmas objekts, priekšvēlēšanu 
aģitācijas materiāls, kas tiek izvietots Mālpils novada administra
tīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret pub
lisku vietu, uz Mālpils novada administratīvajā teritorijā esošām 
ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.

7. No nodevu samaksas atbrīvotas šādas personas:
7.1. fiziskas vai juridiskas personas par tādas reklāmas vai rek

lāmas objekta izvietošanu, kas izvietota tādā nekustamajā 
īpašumā (zemes vienībā vai būvē), kurā attiecīgā fiziskā vai 
juridiskā persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas 
var saturēt informāciju par personas nosaukumu, darbības 
veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegta jiem 
pakalpojumiem, kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes 
adre si);

7.2. valsts un Pašvaldības iestādes, Pašvaldības kapitālsabied
rības, publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās Pašvaldībai 
pieder kapitāla daļas, biedrības un nodibinājumi, kuros 
Pašvaldība ir biedrs;

7.3. labdarības pasākumu rīkotāji, ja reklamētā labdarības pa
sākumu ietvaros tiek vākti līdzekļi, kuri tiek nodoti Latvijas 
Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un re
liģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts 
sabied riskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabied
riskā labuma organizāciju likumu;

7.4. dabas (vides) un veselības aizsardzību un ar to saistīto bez
maksas pasākumu (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja 
produkts vai pakalpojums) rīkotāji, ja pasākuma norises vieta 
ir Mālpils novada administratīvajā teritorijā;

7.5. kultūras, kultūrvēsturisko, sporta, tūrisma, bērnu un jaun
atnes, izglītības un zinātnes bezmaksas pasākumu rīkotāji, 
ja pasākuma norises vieta ir Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā;

7.6. persona, kas izvieto reklāmu normatīvo aktu noteiktajā kārtī
bā saskaņota publiska izklaides un svētku pasākuma norises 
vietā un laikā;

8. Nodeva netiek piemērota:
8.1. valsts un pašvaldības rīkoto un atbalstīto vietējo un starp

tautisko pasākumu reklāmai un informācijai par tiem (arī 
svētku noformējumam);

8.2. informācijai par Mālpils novadu – norādes, informatīvās kar
tes, shēmas u.c.;

8.3. informācijai, kas tiek izvietota īslaicīgi (uz laiku līdz vienam 
mēnesim), par aktuālo teātra, kino repertuāru; 

8.4. sludinājumiem par mājdzīvnieku pazušanu un atrašanu.

III Nodevas likme, koeficienti un aprēķināšana
9. Ziņas par reklāmu, reklāmas objekta izmēriem, daudzumu (skai

tu), izvietošanas adresi un izvietošanas periodu nodevas aprē
ķināšanai iesniedz reklāmas devējs vai viņa pilnvarota persona, 
kura ir atbildīga par sniegto ziņu pareizību.

10. Nodevas par reklāmas un reklāmas objekta izvietošanu publiskās 
vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā, apmērs:
10.1. ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots ilgāk par vie

nu mēnesi, tiek aprēķināta nodeva pēc formulas: 
 Nodeva = Tp x Z x T x Px Lm x Zn, kur
 Tp – nodevas pamata likme,
 Z – zonas koeficients,
 T – tematikas koeficients,
 P – platības koeficients,
 R – reklāmas laukums kvadrātmetros,
 Lm – reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas ilgums 

pilnos mēnešos,
 Zn – koeficients par pašvaldībai piederoša nekustamā īpa

šuma izmantošanu reklāmas vajadzībām;
10.2. ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots īslaicīgi 

(uz laiku līdz vienam mēnesim), tiek aprēķināta nodeva pēc 
formulas: 

 Nodeva = Tp x Kd x Z x T x P x R x Ld x Zn, kur
 Tp – nodevas pamata likme,
 Kd – dienas nodevas koeficients,
 Z – zonas koeficients,

Normatīvie akti, saskaņā ar 
kuriem Saistošie noteikumi 
sagatavoti

Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punkts, 21. panta pirmās daļas 15. punkts, 43. panta 
pirmās daļas 7. punkts, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļa, Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu 
Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu" 28. un 45. punkti, likums “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 
7. punkts, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var 
uzlikt pašvaldību nodevas" 12., 16. un 16.1 punkti.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām saistībā ar 
Saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa

saistošie noteikumi Nr.18

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums 6. lpp.
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 T – tematikas koeficients,
 P – platības koeficients,
 R – reklāmas laukums kvadrātmetros,
 Ld – reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas ilgums 

dienās,
 Zn – koeficients par Pašvaldībai piederoša nekustamā īpa

šuma izmantošanu reklāmas vajadzībām;
10.3. nodevas pamata likme ir noteikta 1,40 euro mēnesī par vie

nu kvadrātmetru reklāmas mēnesī;
10.4. dienas nodevas koeficients ir noteikts 0,15;
10.5. zonas koeficientu nosaka, ņemot vērā konkrētās teritorijas 

ģeogrāfisko novietojumu:
 10.5.1. ciemu teritorijā zonas koeficients – 3,
 10.5.2. pārējā teritorijā zonas koeficients – 1,
10.6. tematikas koeficentu nosaka, ņemot vērā reklāmas te

matiku:
 10.6.1. komercreklāma – koeficients 1,
 10.6.2. komercreklāma azartspēlēm – koeficients 4,
 10.6.3. tūrismu veicinoša reklāma – 0,8,
 10.6.4. tirgus, gadatirgu reklāma – 0,8,
 10.6.5. Latvijas Republikā ražotās produkcijas un/vai tās 

ražotāja reklāma – koeficients 0,5,
 10.6.6. pārējās reklāmas – 1;
10.7. platības koeficientu nosaka, ņemot vērā vienas izvietoja

mās reklāmas vai reklāmas objekta reklāmas laukuma 
(reklāmai atvēlētā vieta) izmēru. Ja reklāmas laukums ir:

 10.7.1. līdz 6 kvadrātmetriem (neieskaitot) – 1;
 10.7.2. no 6 līdz 12 kvadrātmetriem (neieskaitot) – 0,8,
 10.7.3. no 12 līdz 25 kvadrātmetriem (neieskaitot) – 0,6,
 10.7.4. no 25 līdz 50 kvadrātmetriem (neieskaitot) – 0,4,
 10.7.5. 50 un vairāk kvadrātmetri – 0,2;
10.8. koeficients par Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

izmantošanu reklāmas vajadzībām nosaka, ņemot vērā 
reklāmas zonas:

 10.8.1. 1.zona (ciemu teritorijā) – 1,2;
 10.8.2. 2.zona (pārējā teritorijā)– 1,15
10.9. koeficientu par Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

izmantošanu reklāmas vajadzībām nodevas aprēķina for
mulā neiekļauj, ja reklāmas vajadzībām netiek izmantots 
Pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums;

10.10. sludinājumiem, kuru platība nepārsniedz A4 lapas formātu 
nodeva tiek noteikta 1,40 euro mēnesī.

10.11. reklāmai vai reklāmas objektam, kas izvietots uz laiku 
īsāku par vienu dienu, tiek piemērota pilna apmēra dienas 
nodeva;

10.12. reklāmai vai reklāmas objektam, kas izvietots ilglaicīgi, 
tiek piemērota pilna apmēra dienas nodeva;

10.13. reklāmai, kas izvietota abās pusēs uz Pašvaldībai piede
roša reklāmas nesēja pie ielas apgaismes staba, noteikta 
mēneša nodeva 20, euro apmērā.

IV Nodevas aprēķināšanas, maksāšanas kārtība un kontrole
11. Nodevas apmēru aprēķina Mālpils novada pašvaldības Būvvalde.
12. Nodeva nomaksājama saskaņā ar Pašvaldības sagatavoto un iz

sniegto rēķinu.
13. Nodeva pilnā apmērā nomaksājama par īslaicīgo (uz laiku līdz 

vienam mēnesim) reklāmu vai reklāmas objektu un priekšvēlē
šanas aģitācijas materiālu izvietošanu, saskaņā ar Pašvaldības 
sagatavoto rēķinu, kas tiek izsniegts vienlaicīgi ar reklāmas vai 
reklāmas objekta izvietošanas atļauju. Nodeva nomaksājama ne 
vēlāk kā vienu dienu pirms reklāmas vai reklāmas objekta vai 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas. 

14. Ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots ilgāk par vienu 
mēnesi, nodevas maksātājs slēdz līgumu ar Pašvaldību, līgumā 
ietverot nodevas nomaksas kārtību un grafiku. Nodevu iespējams 
nomaksāt pa daļām, izņemot nodevu par reklāmu, kas izvietota 
uz Pašvaldības reklāmas nesējiem pie apgaismes stabiem.

15. Izvietojot reklāmu uz Pašvaldības reklāmas nesējiem pie apgais
mes stabiem, nodeva nomaksājama pilnā apmērā par 6 (sešiem) 
mēnešiem. 

16. Gadījumā, ja nodevas maksātājs kavē nodevas nomaksu, tad tiek 
aprēķināta kavējuma nauda 1 % apmērā no nenomaksātās sum
mas par katru kavēto dienu.

17. Nodeva nomaksājama Pašvaldības pamatbudžeta kontā un to iz
lieto saskaņā ar apstiprināto Pašvaldības budžetu.

18. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz nodevas maksā
tāja motivētu iesniegumu, tiek atmaksātas maksātājam. Par pār
maksātām nav uzskatāmas tās nodevas summas, kas aprēķi nātas 
un iekasētas, pamatojoties uz reklāmas devēja iesniegtajiem da
tiem, ja pēc nodevas samaksāšanas reklāmas devējs labprātīgi, 
saskaņojot ar Pašvaldību, samazinājis reklāmas ekspo nēšanas 
ilgumu vai reklāmas laukuma platību.

V Noslēguma jautājumi
19. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Mālpils no

vada pašvaldības 2000. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 20 
“Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publis
kās vietās Mālpils pagastā”, kas apstiprināti ar Mālpils pagasta 
padomes 2000. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 8/22.

20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicē
šanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs

NOVADA DOMES LĒMUMI

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Reklāmas likuma 7. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus par 
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus 
reklāmas izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai, kā arī 
nosakot vietas, kurās aizliegta atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas izplatīšana.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka pašvaldības domei ir 
tiesības savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās.

Īss Saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7. punktu, Mālpils novada 
dome nosaka kārtību, kādā uzliek nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās 
un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada administratīvajā teritorijā, izdodot saistošos 
notei kumus.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā uzliek nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās 
vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, nosaka nodevas apmēru, nodevas aprēķināšanas un sa
maksas kārtību, nosaka personas, kuras ir atbrīvotas no noteiktās nodevas.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz paš
valdības budžetu

Par atļauju izvietot reklāmu vai reklāmas objektus maksājamam pašvaldības noteiktā nodeva.
Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināts 
esošo institūciju kompetenci.

Mālpils novada domes 24.09.2014. saistošo noteikumu Nr.18  
“Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novadā”  

paskaidrojuma raksts

Turpinājums no 5. lpp.
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2014. gada 29. oktobrī
Mālpils novada Mālpilī 

Apstiprināti ar Mālpils novada domes
29.10.2014. sēdes lēmumu Nr. 12/11

“Par nekustamā īpašuma nodokli Mālpils novadā 2015. gadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2. panta 8.1 daļu,

3. panta 1. 4 daļu un 1. 6 daļu, Pārejas noteikumu 58., 59. punktu.
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mālpils novada admi

nistratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa lik
mes, un kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek ap
liktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes.

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 
25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai 
(izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

4. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi ar 
nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju katego
rijā apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā 
no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālā vērtība;
4.2. būves kadastrālā vērtība.

5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būv
ju klasificēšanu nodrošina un administratīvos aktus par šo būvju 
klasificēšanu izdod Mālpils novada būvvalde Mālpils novada do
mes noteiktajā kārtībā.

6. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degra
dējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, nosūta nodok
ļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administra
tīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis 
neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākas iestādes izdotā 
administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, 
pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā “Par ne
kustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nāka
mo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 4. punktā minētā būves 
statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

8. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais 
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būv
niecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts 
par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašu
ma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minē
tās kadastrālās vērtības:
8.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālā vērtība;
8.2. būves kadastrālā vērtība.

9. Mālpils novada domes būvvalde veic šo noteikumu 8.punktā 
minē to būvju uzskaiti un sniedz iegūto informāciju domes nodok
ļu administrācijai nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai.

10. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
(tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 
un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 
atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
(tās daļu):
10.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar 

pašvaldību, personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo 
māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privati
zācijai,

10.2. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpa
šuma reģistrēšanai zemesgrāmatā),

10.3. persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekus
tamais īpašums nodots valdījumā,

10.4. nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs), kuram 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļa, nav nodota valdī
jumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas tā lietošanā 
(faktiskā lietošanā).

11. Šie saistošie noteikumi ir publicējami informatīvajā izde
vumā Mālpils Vēstis” un Mālpils novada domes mājas lapā 
www.malpils.lv un stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Solvita Strausa

NOVADA DOMES LĒMUMI

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz uzņēmēj
darbības vidi pašval dības 
teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attieksies uz personām, kuras vēlas saņemt Mālpils novada 
pašvaldības saskaņojumu reklāmas izvietošanai publiskās vietās un vietās, kas vērstas uz publikām 
vietām.

Saistošo noteikumu pro
jekta iespējamā ietekme uz 
administra tīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un neuzliek par pienākumu personām mainīt 
veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

Normatīvie akti, saskaņā ar ku
riem Saistošie noteikumi saga
tavoti

 Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punkts, 21. panta pirmās daļas 15. punkts, likuma 
“Par nodokļiem un nodevām”12. panta pirmās daļas 7. punkts, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu 
Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldību nodevas" 12., 16. un 16.1 punkti.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām saistībā ar 
Saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs

sAisToŠie NoTeiKUmi Nr. 19

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri jāievēro pašvaldībai un nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājam likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto tiesību nor
mu piemērošanā par Mālpils novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, 
īstenojot pašvaldībai deleģētās tiesības ar nodokli apliekamo un neapliekamo nekustamo 
īpašumu noteikšanā un attiecīgu nodokļa likmju piemērošanā.
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otrās 
daļas 9.1 punktu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta 1.4 daļu un 1.6 daļu, Pārejas noteikumu 58., 59.punktu.

Turpinājums 8. lpp.
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2. Īss projekta satura izklāsts  Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mālpils novada administratīvajā teritorijā ar 
nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 
25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas), vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves un kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas 
ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, 
uz kuras šīs mājas atrodas. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas būtiska 
palielināšanās. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai 
paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas štatu vietas.

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

Projekts šo jomu būtiski neskar.

5. Informācija par administratīvajām pro
cedūrām

Saistošie noteikumi neparedz personām pienākumu iesniegt izziņas par datiem, kas 
elektroniskā veidā pieejami nekustamā īpašuma nodokļa administrācijai. Saistošie noteikumi 
tie tiek publicēti portālā www. malpils.lv un informatīvā izdevumā "Mālpils Vēstis". Par saistošo 
noteikumu piemērošanu interesenti var gūt informāciju Mālpils novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt
personām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

mĀLPiLs NovADA Domes 29.10.2014. sĒDe Nr.12
Izskatīja 35 jautājumus:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
2. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
3. Par zemes vienību platību precizēšanu.
4. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
5. Par adreses piešķiršanu.
6. Par adreses precizēšanu.
7. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
8. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.
9. Par domes 24.09.2014. sēdes lēmuma Nr.11/24 atcelšanu un 

saistošo noteikumu Nr. 17 “Par reklāmas izvietošanu publiskās 
vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada 
teritorijā” apstiprināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
11. Par saistošo noteikumu Nr. 19 “Par nekustamā īpašuma no

dokli Mālpils novadā 2015. gadā” apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nomu J. Sprūdes ģimenes ārsta 

praksei.
13. Par ERGO Insurance SE Latvijas filiāles iesnieguma izskatīšanu.
14. Par automašīnas VW UP! nodošanu novada domes un izpild

institūcijas vajadzībām.
15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu profesionālās pilnveides prog

rammas “Uzņēmējdarbības pamati” realizēšanai Mālpils nova
da vidusskolā.

16. Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas saska
ņošanu.

17. Par noteikumu “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu.

18. Par sociālās aprūpes padomes pārstāvja deleģēšanu.
19. Par sociālo un servisa pakalpojumu attīstības iespējām Mālpils 

novada Sidgundas ciemā.
20. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības 

aģen tūrai “Mālpils sociālais dienests” pašvaldības funkciju 
izpil des nodrošināšanai.

21. Par Ziemassvētku paciņu finansēšanu.
22. Par BMX trases attīstību.
23. Par futbola skolas “Garkalne” programmas nodrošinājumu.
24. Par Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumiem.
25. Par noteikumu “Kārtība, kādā noformējami komandējumi un 

darba braucieni Mālpils novada pašvaldības amatpersonām 
(darbiniekiem)” apstiprināšanu.

26. Par noteikumu “Noteikumi par reprezentācijas izdevumu 
uzskai tes un norakstīšanas kārtību” apstiprināšanu.

27. Par maksas pakalpojumu tarifu aktualizāciju.
28. Par Mālpils sporta kompleksa pakalpojumu tarifu apstipri

nāšanu.
29. Par izmaiņām Mālpils novada civilās aizsardzības komisijas 

sastā vā.
30. Par pašvaldības SIA “Norma K” prokūru.
31. Par atbildīgās amatpersonas noteikšanu Rīgas reģionālās virs

mežniecības komisijā.
32. Par transporta pakalpojumu piešķiršanu invalīdu un viņu 

atbalstī tāju biedrībai “Notici Sev!”.
33. Par dzesēšanas kameru nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

mednieku biedrībām.
34. Par Mālpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noli

kuma grozījumu apstiprināšanu.
35. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai 

L.Jomertei.

NOLĒMA:
•	 Atzīt	objekta –	Dzīvokļu	īpašumu	“Lielvārdes	šosejā	10”(dzīvokli	

Nr.1  – 29,8m2 platība un 2980/20330 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra 
Nr.8074 900 4214, dzīvokli Nr.2 – 31,6m2 platība un 3160/20330 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, 
kadastra Nr.8074 900 4215, dzīvoklis Nr.5 – 14,3m2 platība un 
1430/20330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes 
kopīpašuma, kadastra Nr. 8074 900 4216), Lielvārdes šosejā 10, 
Upmalās, Mālpils novadā izsoli par nenotikušu. Turpināt objekta 
atsavināšanu.

•	 Apstiprināt	 2014.	 gada	 20.	 oktobrī	 notikušās	 zemes	 vienības	
daļas (kadastra apzīmējums 8074 003 0902 8001 1) Rūpniecības 
ielā 9, Mālpilī, Mālpils novadā, izsoles rezultātus. Noslēgt 
līgumu ar SIA  “ORIONS SILTUMS”, reģ. Nr.40003804730 par 
nomas objekta  – zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 
8074 003 0902 8001 1) Rūpniecības ielā 9, Mālpilī, Mālpils novadā 
nomas ar apbūves tiesībām piešķiršanu par 495,EUR (četri 
simti deviņdesmit pieci euro) bez PVN gadā. Uzdot Mālpils nova
da domes izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi.

•	 Atbalstīt	 Mālpils	 novada	 vidusskolas	 ieceri	 realizēt	 projekta	
“Esi līderis” profesionālās pilnveides izglītības programmu 

Turpinājums no 7. lpp.
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“Uzņēmējdarbības pamati” 10., 11.klašu izglītojamiem, 
nodrošinot līdzfinansējumu EUR 4.00 mēnesī par vienu 
izglītojamo.

•	 Apstiprināt	 noteikumus	 “Interešu	 izglītības	 un	 pieaugušo	
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.

•	 Deleģēt	 Sociālās	 aprūpes	 padomes	 Mālpils	 sociālās	 aprūpes	
centrā sastāvam domes deputātu Rolandu Jomertu. 

•	 Veidot	sociālo	un	servisa	pakalpojumu	attīstības	centru	Mālpils	
novada Sidgundas ciema centrā. Izvērtēt iespēju iegādāties 
SIA  “Klabkalni” piederošo kopīpašuma “Vagari”, kadastra 
Nr. 8074 005 0449 2148/5569 domājamās daļas ar reālo platību 
189,26 kvadrātmetri (bijušās pārtikas un rūpniecības preču 
veika la telpas) nekustamo īpašumu Sidgundas ciema centrā 
sociālo un servisa pakalpojumu attīstības centra izveidošanai.

•	Nodot	bezatlīdzības	lietošanā	Mālpils	novada	pašvaldības	aģen
tūrai Mālpils sociālais dienests vieglo automašīnu  – elektro
mobili VW Up!, reģistrācijas Nr. JS 7604. Mālpils novada domes 
izpild direktoram noslēgt ar Mālpils novada pašvaldības aģentūru 
Mālpils sociālais dienests patapinājuma līgumu par vieglās 
automašīnas – elektromobiļa VW Up!, reģistrācijas Nr. JS 7604, 
lietošanu.

•	 Apmaksāt	 Ziemassvētku	 dāvanas	 (saldumu	 paciņas)	 iegādi	
Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, Mālpils 
novada vidusskolas 1.  – 4. klašu audzēkņiem un pirms skolas 
vecuma bērniem (dzimušiem no 2008. gada  – 2014.gada 
Ziemassvētkiem), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mālpils novada 
pašvaldībā un kuri neapmeklē Mālpils pirmsskolas izglītības 
iestādi “Māllēpīte”.

•	 Atbrīvot	Futbola	skolu	“Garkalne”	no	Mālpils	sporta	kompleksa	
zāles īres maksas 2014. gada novembra mēnesī.

•	 Apstiprināt	 sekojošus	 Mālpils	 novada	 domes,	 Mālpils	 novada	
vidus skolas, Mālpils novada bibliotēkas un Sidgundas bibliotēkas 
sniegto pakalpojumu tarifus:

Pakalpojums Mērvienība Cena EUR t.sk. 
PVN

Teksta izdruka (melnbalta) A4 1gb 0.10

Teksta izdruka (melnbalta) A3 1gb 0.20

Teksta izdruka (krāsaina) A4 1gb 0.20

Teksta izdruka (krāsaina) A3 1gb 0.40

Attēla izdruka (melnbalta) A4 1gb 0.20

Attēla izdruka (melnbalta) A3 1gb 0.40

Attēla izdruka (krāsaina) A4 1gb 0.30

Attēla izdruka (krāsaina) A3 1gb 0.60

Skenēšana A4 1gb 0.05

Skenēšana A3 1gb 0.05

Kopēšana vienpusēja  
(melnbalta) A4 1gb 0.10

Kopēšana vienpusēja  
(melnbalta) A3 1gb 0.20

Kopēšana abpusēja  
(melnbalta) A4 1gb 0.15

Kopēšana abpusēja  
(melnbalta) A3 1gb 0.30

Pasta izdevumu segšana 
no SBA (starpbibliotēku 
abonementa) saņemtajām 
grāmatām 

1 vienība
Pēc pasta  

pakalpojuma  
čeka

NOVADA DOMES LĒMUMI

•	 Apstiprināt	Mālpils	novada	sporta	kompleksa	sniegto	pakalpo
jumu tarifus, t.sk. PVN:

Trenažieru zāles un sporta zāles maksa

Trenažieru zāles noma (1.30h) 2.85 EUR 
Grupai (6–15 cilvēki) 17.00 EUR 

Trenažieru zāles abonements (8 reizes) 17.00 EUR 
Trenažieru zāles neierobežots apmeklējumu 

skaits mēnesī 
25.50 EUR 

Sporta zāles noma 1 h 50.00 EUR 
Sporta zāles noma 2 h 45.00 EUR 

Sporta zāles noma 3 h un vairāk stundas 40.00 EUR 
Sporta zāles noma, sadalot laukumos, 1h 14.00 EUR

Sporta zāles individuāls apmeklējums diennakts 
gaišajā laikā 1h

1.40 EUR

Aerobikas zāles noma 1h 14.00 EUR
Inventāra noma (teniss, novuss, aprīkojums)

Līdz plkst. 18:00 1.15 EUR
Pēc plkst. 18:00 1.70 EUR

Peldbaseina maksa
Pieaugušajiem 1.15h 3.30 EUR

Baseina maksa 45 min (no atslēgas saņemšanas 
līdz nodošanai)

1.65 EUR

Skolniekiem, studentiem, pensionāriem, cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām

2.40 EUR

Bērniem līdz 6 gadu (iesk.) vecumam 0.70 EUR
Peldbaseina abonements

Pieaugušajiem 4h mēnesī 12.40 EUR
6h mēnesī 17.00 EUR
8h mēnesī 21.30 EUR

Skolniekiem, studentiem, pensionāriem, cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām 4h mēnesī

8.50 EUR

6h mēnesī 12.50 EUR
8h mēnesī 15.60 EUR

Bērniem līdz 6 gadu (iesk.) vecumam
4h mēnesī 2.50 EUR
6h mēnesī 3.70 EUR
8h mēnesī 4.30 EUR

Peldbaseina celiņa noma (ne vairāk kā 8 cilvēki, 
1 h)

17.00 EUR

Peldbaseina noma (līdz 40 cilvēkiem, 1 h) 71.00 EUR
Baseina apmeklējumam ģimenēm sākot no 3 

cilvēkiem 20% atlaide
Baseina apmeklējums kolektīviem (10+ vairāk 

cilvēku) atlaide līdz 30%
Baseina apmeklējumam Mālpils novada 

daudzbērnu ģimenēm atlaide 50%
Ar saunu saistīti pakalpojumi
P, T, C, Piekt., no 18:00 – 22:00; S,Sv, no 10:00 – 22:00
Pieaugušajiem

Sauna 1h 2.85 EUR
Hidromasāžas vanna 1h 2.85 EUR
Sauna un baseins 1.30h 5.00 EUR

Hidromasāžas vanna un baseins 1.30h 5.00 EUR
Sauna un hidromasāžas vanna 1.30h 5.70 EUR

Sauna, baseins, hidromasāžas vanna 1.45h 7.10 EUR

Turpinājums 10. lpp.
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Skolniekiem, studentiem, pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām

Sauna 1h 2.15 EUR
Hidromasāžas vanna 1h 2.15 EUR
Sauna un baseins 1.30h 2.85 EUR

Hidromasāžas vanna un baseins1.30h 2.85 EUR
Sauna un hidromasāžas vanna 1.30h 3.50 EUR

Sauna, baseins, hidromasāžas vanna 1.45h 4.30 EUR
Bērniem līdz 6 gadu (iesk.) vecumam

Sauna no 5 gadiem 1.40 EUR
Hidromasāžas vanna 1h 1.40 EUR
Sauna un baseins 1.30h 2.15 EUR

Hidromasāžas vanna un baseins 1.30h 2.15 EUR
Sauna un hidromasāžas vanna 1.30h 2.15 EUR

Sauna, baseins, hidromasāžas vanna 1.45h 2.15 EUR
Saunas apmeklējums jebkurā citā sporta kom

pleksa darbības laikā līdz 10 cilvēkiem, vismaz 1 
stundu iepriekš piesakoties

14.30 EUR

Dāvanu karte Mālpils Sporta kompleksa apmek
lējumam, minimālā maksa (derīguma termiņš  – 
6 mēneši no iegādes brīža).

5,00 EUR 
(solis  

5,00 EUR)

•	 Deleģēt	Mālpils	novada	domes	teritorijas	plānotāju –	vides	speciā
listi Inetu Broku par atbildīgo amatpersonu līdzdalībai Rīgas 
reģionālās virsmežniecības komisijā platību izslēgšanai no Meža 
valsts reģistra, transformācijai atļauto platību apsekošanai dabā, 
aktu sastādīšanai par transformējamās meža zemes atbilstību 
transformācijas atļaujā norādītajam zemes lietošanas veidam.

•	 Atļaut	invalīdu	un	viņu	atbalstītāju	biedrībai	“Notici	Sev!”	izman
tot domes skolēnu autobusu, piešķirot 50% līdzmaksājumu 
transporta pakalpojumu apmaksai braucienam uz Nūjošanas 
festivālu Skrīveros š.g. 15. novembrī.

•	Nodot	 bezatlīdzības	 lietošanā	 Mālpils	 mednieku	 biedrībām	
“Sidgunda”, “Mergupe” un “Mālpils” katrai vienu medījuma 
dzesē šanas kameru. Kamera tiek nodota bezatlīdzības lieto šanā 
uz nenoteiktu laiku. Kameras nodošanas bezatlīdzības lieto
šanā mērķis ir Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra iero
be žošanas pasākumu nodrošināšana. Uzdot izpild direktoram 
nodrošināt Patapinājuma līgumu noslēgšanu.

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

Novada domes dokumenti 
Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

mĀLPiLs NovADA Domes sĒŽU GrAFiKs 
2014. gada DECEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 17. decembrī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

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

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

DOMES SĒDE 23. decembrī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 22. decembrī, pl.17.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Ko nozīmē “nauda seko skolēnam” no pašvaldības skatu punkta
Kaut arī Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi, ka prin

cips “Nauda seko skolēnam” sevi nav īsti attaisnojis, līdz ar to tiek 
izstrādāts un aprobēts jauns pedagogu atalgojuma modelis, tomēr 
šī “naudas sekošana skolēnam“ daudzviet ir radījusi nevēlamas 
sekas. Skolas un pašvaldības kļuvušas par sāncensēm, kuras 
mēģina izmantot visdažādākās metodes, lai saglabātu katru bērnu 
sava novada vai pilsētas skolās, lai dažādiem līdzekļiem piesaistītu 
kaimiņskolu bērnus. Metodes skolēnu piesaistei ir dažādas – sākot 
ar brīvpusdienu piešķiršanu, stipendiju maksāšanu, nesaskaņotu 
skolēnu pārvadājumu organizēšanu citas pašvaldības teritorijā, 
līdz pat neobjektīvai skolēnu zināšanu un prasmju vērtēšanai, 
nodrošinot “pretimnākšanu” skolēniem, lai tikai skola nepaliktu 
bez bērniem, tātad – bez naudas.

Latvijā izglītībai ir divi finansējuma avoti – valsts un pašvaldību 
finansējums. Valsts finansējums paredzēts pedagogu darba sa
maksai, līdz ar to nauda pedagogu darba samaksai “seko līdzi 
skolēnam” uz to pašvaldību, kurā skolēns mācās. Pašvaldība 
finansē skolu uzturēšanas izmaksas, kas sevī ietver skolu 
tehniskā personāla darba samaksu, remontdarbu un iestāžu 
uzturēšanas pakalpojumu izmaksas, transporta pakalpojumu 
izmak sas, tai skaitā skolēnu pārvadājumu organizēšanas izmak
sas, nodrošinājumu ar elektroenerģiju un apkuri, mācību līdzekļu 
un materiālu iegādi, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmak
sas u.c. izdevumus. Ja Mālpils novada administratīvajā teritorijā 
deklarētie bērni izglītību iegūst cita novada izglītības iestādēs, 

tad atbilstoši likumdošanas normām, pašvaldība savstarpējos 
norēķinos maksā cita novada pašvaldībai faktiskos izdevumus par 
katru bērnu. Gan Mālpils novada izglītības iestādēs mācās citu 
novadu bērni, gan Mālpils novadā deklarētie bērni izglītību iegūst 
citu pašvaldību mācību iestādēs. Šajā mācību gadā Mālpils novada 
izglītības iestādēs mācās 62 citās pašvaldībās deklarēti bērni, tai 
skaitā 37 skolēni un 25 pirmsskolas audzēkņi. Savukārt 101 Mālpils 
novada bērns izglītību iegūst citu pašvaldību izglītības iestādēs, no 
tiem 92 ir skolēni un 9 pirmsskolas audzēkņi. Salīdzinot pašvaldību 
savstarpējo norēķinu ieņēmumus un izdevumus, var redzēt, ka 
līdz 2014. gadam pašvaldību savstarpējie norēķini par skolēnu 
izglītošanu Mālpils novada pašvaldībai ir bijuši ar plus zīmi:

Gads

Ieņēmumi par 
citu pašvaldību 

bērnu 
izglītošanu 

(EUR)

Izdevumi 
par Mālpils 

novada bērnu 
izglītošanu 

citu pašvaldību 
skolās (EUR)

Ieņēmumi/
izdevumi

2011. 56 989.00 36 129.00 + 20 860.00
2012. 63 979.00 47 269.00 + 16 710.00
2013. 70 608.00 55 803.00 + 14 805.00

2014. (dati uz 
20.11.14.) 63 595.00 71 450.00 - 7855.00

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums no 9. lpp.
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Biedrība “Siera klubs” gatavo izdošanai kārtējo siera ēdienu 
recepšu grāmatu. Receptes raksta pazīstami pavāri. Diemžēl 
publicēšanai vēl jo projām nav siera plates, kuras tiek uzskatītas 
par pavārmākslas kalngalu. Tāpēc biedrībai “Siera klubs” radās 
ideja grāmatas veidošanā iesaistīt topošos pavārus. Tā kā arī 
Mālpils Profesionālā vidusskola pazīstama ar ļoti spēcīgām jau
no pavāru sagatavošanas tradīcijām, konkursā “Siera garšas un 
krāsas saderība”, kas notika 5. novembrī Rīgā, piedalīties tika 
uzaicināti arī dalībnieki no Mālpils Profesionālās vidusskolas. 
Konkursa dalībnieki bija 3. kursa audzēknis Alvils Ceimers un 
skolas pārstāvis Jurģis Jēkabsons, bet liels paldies par “melno 
darbu” jāsaka ēdienu gatavošanas skolotājai Evijai Kļaviņai.

Jebkurš izcils pavārs pateiks, ka ēdiens vispirms tiek “ēsts 
ar acīm”, tāpēc iepriekš tika sagatavots siera plates koncepts, 
vado ties pēc konkursa nolikuma – garšas un krāsas saderība. To 
plates prezentācijā žūrijai augstu novērtēja konkursa komisijas 
dalībnieks, mākslinieks Jānis Anmanis.

Alvils, ne pēc nostāstiem, zinādams universālās medus un 
smiltsērkšķu īpašības, jo pats ir līdzdalīgs vecāku saimniecībā, 
piedāvāja tos izmantot plates noformēšanā uz dabīgas oša koka 
paplātes, kura arī tika izgatavota Mālpils Profesionālās vidus
skolas “mēbeļnieku” mācību darbnīcā, kas, starp citu, aprīkojuma 
ziņā varētu būt spēcīgs konkurents jebkurai galdniecībai  
Latvijā.

Tev, cienījamais lasītāj! ... stingru noteikumu, kā pagatavot siera 
plati, nav. Pieredze un zināšanas gan. Platei jāizvēlas pēc garšas, 
konsistences un krāsas atšķirīgi sieri, jo vairāk siera šķirņu, jo 
plate būs bagātāka, bet nevajag arī pārspīlēt: visoptimālākais 
variants ir 6–7 dažādi sieri, jo mums taču gribēsies nogaršot 
katru šķirni. Viskolorītākā būs plate no dažādu konsistenču  
sieriem.

Un noslēgumā konkursā atzinīgi novērtētās mērcītes sastāvs: 
medus, svaigi spiesta smiltsērkšķu sula, smalki kapāts čili pipars, 

tikko rīvēts ingvers un muskatrieksts. Mērci kādu laiku iztur, var 
izkāst. Proporcijas priekšā pateiks noskaņojums un izjūtas. Viss 
ģeniālais ir vienkāršs!

Jurģis Jēkabsons

AKTUĀLI

Dalība konkursā

NOVADA DOMES LĒMUMI
Vislielākais skaits Mālpils novadā deklarēto bērnu, kuri izglītību 

iegūst citu pašvaldību izglītības iestādēs, mācās Siguldas, Rīgas, 
un ar šo mācību gadu, arī Ogres novada skolās. 2014./2015.mācību 
gadā Siguldas novada izglītības iestādēs mācās 26 skolēni, 15 no tiem 
izglītību iegūst Siguldas Valsts ģimnāzijā, Rīgas izglītības iestādēs 
mācās 22 skolēni un Ogres novada izglītības iestādēs 36 bērni, tai 
skaitā Suntažu vidusskolā mācās 32 bērni – 28 skolēni un 4 pirms
skolas audzēkņi. 2014. gadā savstarpējo norēķinu maksājumi ir 
ievērojami palielinājušies, no kopējās summas 71 450.00 eiro, kas 
tiek pārskaitīta citu pašvaldību kasēs, 32 680.00 eiro tiek maksāti 
Ogres pašvaldībai, kas sastāda gandrīz 50% no visas savstarpējo 
norēķinu maksājumu summas.

Neapšaubāmi Ogres novadam tik ievērojamu skolēnu skaita pie
saisti izdevies panākt ar transporta pārvadājumu organizēšanu citas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, nesaskaņojot to ar Mālpils 
novada domi, līdz ar to pa vienu un to pašu maršrutu vienlaicīgi 
kursē divu novadu skolēnu autobusi. Šāda Ogres novada rīcība, 
organizējot transporta pārvadājumus Mālpils novada teritorijā, 
atsauksies uz Mālpils novada izglītības iestāžu budžetiem. Valsts 
piešķirtās mērķdotācijas pedagogu darba samaksai ir vidēji 101.00 
eiro/mēnesī viena skolēna izglītošanai. Ja 92 skolēni mācās citu 
pašvaldību skolās, tiek zaudētas valsts mērķdotācijas pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām vidēji 111 504.00 eiro gadā, tai skaitā 28 skolēnu 
izglītošanai Suntažu vidusskolā 33 936.00 eiro gadā.

Gan Mālpils novada dome, gan Mālpils novada izglītības iestāžu 
vadība ir apņēmības pilnas darīt visu iespējamo, lai novada izglītības 

iestādēs ikvienam Mālpils novada pašvaldības bērnam un ikvienam 
citas pašvaldības bērnam, kurš izglītību izvēlējies iegūt Mālpils 
novada izglītības iestādēs, būtu pieejama kvalitatīva izglītība, 
iespēja atbilstoši interesēm iesaistīties ārpusskolas pasākumos 
un interešu izglītības pulciņos, kuru piedāvājums ir īpaši plašs un 
daudzveidīgs, jo Mālpils novada izglītības iestādēs kopskaitā dar
bojas 52 interešu izglītības pulciņi, kuros bērni atbilstoši interesēm 
var apgūt kultūrizglītības, vides izglītības, sporta izglītības, teh
niskās jaunrades programmas, vidusskolas posma jaunieši pat 
autoapmācības programmu auto vadītāja tiesību ieguvei. Mālpils 
novada dome, pieņemot lēmumus, kas skar izglītības jomu, ņem 
vērā sabiedrības, bērnu vecāku un bērnu intereses. Arī pieņemot 
lēmumu par Sidgundas pamatskolas reorganizāciju, tika lemts 
skolu saglabāt, lai ikvienam Sidgundas bērnam būtu iespēja iegūt 
pamatizglītību tuvāk dzīvesvietai. Šī iespēja mācīties Sidgundas 
skolā tiks saglabāta, jo Mālpils novada dome neplāno šīs skolas 
slēgšanu. Esam ieinteresēti, lai finanšu līdzekļi, kas tiek pārskaitīti 
citiem novadiem pašvaldību savstarpējo norēķinu maksājumos un 
zaudēti no valsts mērķdotācijām pedagogu darba samaksai, pa
liktu mūsu novadā, lai tos varētu izlietot novada izglītības iestāžu 
pedagogu darba atalgojuma nodrošināšanai, izglītības iestāžu 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai, bērnu izglītošanai un 
attīstībai.

Respektējot bērnu vecāku lēmumu izvēlēties izglītības iestādi, 
kurā bērnam mācīties, aicinu tomēr priekšroku dot izglītības iegu
vei Mālpils novada izglītības iestādēs.

Domes priekšsēdētājs A.Lielmežs
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Attīstot šā gada novada svētku ideju – godināt un pateikties tām 
Mālpils novada ģimenēm, kuras ar savu veikumu ir stiprinājušas 
un popularizējušas ģimenes vērtības mūsu sabiedrībā, novada 
dome oktobra mēnesī izsludināja ģimeņu pieteikšanu vairākās 
nominācijās. Kopumā līdz 2014. gada 27. oktobrim tika saņemtas 
15 pieteikuma anketas.

Mālpils novada dome, ņemot vērā Mālpils ģimenes nomināciju 
nolikumu, nolēma Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgajā 
pasākumā 2014. gada 17. novembrī pasniegt piemiņas balvas 
sekojošām Mālpils novada ģimenēm šādās nominācijās:

1. ZELTA PĀRIS  – laulātais pāris, kas kopā nodzīvojuši 50 un 
vairāk gadus: Anna un Alberts Mucenieki  – 57; Vija un Imants 
Audriņi  – 56; Dzintra un Centis Sārnas  – 55; Marta un Jānis 
Gunārs Vanagi  – 55; Dace un Visvaldis Freimaņi  – 55; Velta un 
Alberts Maurāni – 52; Virgīnija un Staņislavs Višķeri – 50; Rita un 
Dzintars Graubiņi – 50; Ausma un Gunārs Ārgaļi – 50

AKTUĀLI

Latvijas dzimšanas dienā godina 
mālpils ģimenes

Vija un Imants Audriņi

Marta un Jānis Gunārs Vanagi

Dace un Visvaldis Freimaņi

Virgīnija Višķere ar dēlu Juri Višķeru

Vītolu ģimene

2. KUPLĀKĀ ĢIMENE – ģimene, kurā aug visvairāk pašu laulībā 
dzimuši bērni: Vītolu ģimene – 6 bērni; Jaunzemu ģimene – 6 bērni
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Višķeru ģimene

Ērikas Bergas ģimene

Veicu ģimene

Jonānu ģimene

Ošenieku ģimenes pārstāve Lidija Sīmane

Kļaviņu ģimene

Turpinājums 14. lpp.

3. DIŽĢIMENE – liela ģimenedzimta, kurā kopā (vai atsevišķi, 
bet Mālpils pašvaldībā) dzīvo vismaz trīs paaudzes: Višķeru 
ģimene; Ērikas Bergas ģimene

4. TEICAMNIEKU ĢIMENE – ģimene, kuras bērni mācās kādā 
no izglītības iestādēm un vismaz trijiem no viņiem ir labas un tei
camas sekmes: Jonānu ģimene; Veicu ģimene

5. RADOŠĀKĀ ĢIMENE – ģimene, kurā iespējami daudzi ģimenes 
locekļi, pat vairākās paaudzēs, piedalās pašdarbībā (muzicē, 
komponē, glezno, dzejo, raksta, izgudro u.c.): Ošenieku ģimene; 
Kļaviņu ģimene; Višķeru ģimene; Cērpu ģimene
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Višķeru ģimene

Pīķu ģimene

Cērpu ģimene

Turpinājums no 13. lpp.

6. AKTĪVĀKĀ ĢIMENE – ģimene, kura vienmēr aktīvi iesaistās 
dažādos pašvaldības organizētajos pasākumos un projektos. 
Pati ģimene ir idejām bagāta un ieinteresēta Mālpils pašvaldības 
izaugsmē un attīstībā: Kaņepēju ģimene

7. MUZIKĀLĀKĀ ĢIMENE – Zuteru ģimene

8. UZŅĒMĪGĀKĀ ĢIMENE – Sandras Rušas ģimene

9. MĀLPILS ČAKLĀ ĢIMENE – Pīķu ģimene; Pauloviču ģimene
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Mālpils Profesionālajā vidusskolā no 
3. līdz 6. novembrim, sagaidot Latvijas 
nedēļu, notika šādas aktivitātes:
•	 Sarkanbaltsarkano	lentīšu	locīšana,
•	 “Es	mīlu	Tevi,	Latvija!” –	Latvijas	koku	iz

veide ar izglītojamo atziņām par Latviju,
•	Mūsu	 labie	 darbi,	 sagaidot	 Latvijas	

96. gada dienu, bija skolas apkārtnes 
sakopšana.
Darbus organizēja un veica skolas izglī

to jamo pašpārvalde.

Latvijas nedēļa –  
no 10. līdz 19. novembrim

10. novembris
•	 Konkurss	 “Es	 mīlu	 Tevi,	 Latvija”,	 kurā	

1. vietu izcīnīja interjera dizaina 4. kursa 
audzēkņi, 2. vietu ēdināšanas pakal-
pojumu 2. kursa audzēkņi, 3. vietu ēdinā-
šanas pakalpojumu 3. kursa audzēkņi.

Organizēja un vadīja skolas izglītojamo 
pašpārvaldes kultūras un izglītības minis
trijas.
•	“Vīru	spēles”	par	godu	Lāčplēša	dienai:	

1. vietu izcīnīja – Edgars Rutkis, 2. vietu – 
Dāvis Apikāts, 3. vietu – Elvis Krivenoks.

Pirmo gadu sacensībās piedalījās arī mei
te nes, uzvarēja  – Ērika Galīte, 2.  vieta  – 
Lienei Karuzinai, 3. vieta – Ievai Tauriņai.
Pasākumu organizēja un vadīja skolas 
izglī tojamo pašpārvaldes sporta ministrija 
un sko lotājs M.Sils

11. novembris
•	 Lāpu	 gājiens	 un	 svecīšu	 nolikšana	

Strēlnieku atdusas vietā Mālpils kapos, 
sadziedāšanās un jauka kopā būšana pie 
ugunskura. Organizēja un vadīja skolas 
izglītojamo pašpārvaldes kultūras un 
izglītības ministrijas.

12. novembris
•	 Ēdienu	gatavošanas	konkurss:	“Mālpilie

tis rudens frakā”
Pateicamies “Mālpils Piensaimniekam” 
par konkursam dāvāto sieru, kas bija viena 
no produktu sastāvdaļām izvēlētajā ēdienā.
Rezultāti: 1. vieta  – A.Ceimers, 2. vieta  – 
I.Tauriņa, 3. vieta – L.Kurakina
•	 Datorprojektēšanas	 konkurss	 inženier

komunikāciju tehniķiem:
Rezultāti: 1. vieta  – O.Ziņenko, 2. vieta  – 
I.Sparāns, 3. vieta – D.Kravalis

13.novembris 
• Programmas Interjera dizains Profesiju 

konkurss “Lai top gaisma!”, kurā tika 
veidoti ideju maketi gaismas ķermeņiem.

Rezultāti:
4.kurss
1. vieta – Evelīna Kalniņa Sūbre
2. vieta – Jūlija Zālīte
3. vieta – Kristīne Livdāne
3. kurss
1. vieta – Liene Karuzina
2. vieta – Katrīna Marhele

No 10. līdz 14. novembrim
• “Latvijas valsts” – izstāde bibliotēkā

Sarmīte Dadeika

10. MEŽSARGU DINASTIJA – Graudiņu ģimene; Gacku ģimene

AKTUĀLI

Pauloviču ģimenes pārstāves – Madara Pauloviča un Ieva Ozola

Graudiņu ģimenes pārstāve Broņislava Graudiņa

Evelīna Kalniņa Sūbre, 4.k. – 1. vietas ieguvēja  
konkursā “Lai top gaisma!”  

Latvijas nedēļa mālpils Profesionālajā vidusskolā
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Mālpils novada vidusskolā no 10.–14. novembrim notika Latvijas 
nedēļas pasākumi. 12. klases skolēni jau oktobrī cītīgi pētīja Latvijas 
valsts tapšanas vēsturi un Brīvības cīņu norisi, lai godam novadītu 
nodarbības un konkursus.1.–6. klašu skolēni piedalījās izglītojošās 
un radošās nodarbībās, bet 7.–8. klašu skolēni savas zināšanas un 
erudīciju izmantoja konkursos skolas zālē. Savukārt vecāko klašu 
skolēniem bija iespēja noskatīties filmu “Bermontiāde”.

Iespaidos dalās 12. klases skolēni.
Alise: “Latvijas nedēļas ietvaros, 12. klases skolēni sadalījās 

komandās un veidoja prezentācijas visu klašu audzēkņiem. Vācām 
informāciju un atsvaidzinājām savas zināšanas par Latviju, guvām 
lieliskas emocijas un labu pieredzi arī pedagoģijas jomā. Manuprāt, 
mums veicās labi.”

Nils: “Skolēnus interesēja mūsu stāstījums, viņi bija zinoši”.
Dita, Sintija: “Ļoti izglītojoši arī mums! Tā bija iespēja atkārtot 

svarīgākās norises Latvijas vēsturē.”
Paldies 12. klases skolēniem par ieinteresētību, nopietnu at

tieksmi un atbildību.
Mālpils novada vidusskolas vēstures skolotāja 

Ilze Apsīte
Turpinot aizsākto tradīciju, ar mērķi veicināt skolēnu patrio

tismu, lepnumu par savu valsti, interesi un izpratni par Valsts pre
zidenta vietu, lomu un tā funkcijām, Valsts prezidenta kanceleja 
uzaicināja visu Latvijas skolu 5.–12. klašu skolēnus piedalīties 
radošo darbu konkursā “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas 
dzimšanas dienā”. Trim labāko eseju autoriem valstī tika dota 
iespēja kopā ar Valsts prezidentu teikt runu Valsts svētkos.

Jau otro gadu arī mūsu Mālpils novada vidusskolā 23. oktobrī 
notika esejas  – runas konkurss, kurā piedalījās 10.–12. klašu 
skolēni. 14. novembrī skolas Svinīgajā līnijā apbalvoja skolas kon
kursa uzvarētājus:

•	 Alisi	Graudiņu	(12.klase),	Martu	Kalniņu	(12.klase) –	1.	vieta,
•	 Ditu	 Fridrihsoni	 (12.kl.),	 Sintiju	 Ozoliņu	 (12.kl.),	 Elīnu	

Zustenieci (10.kl.) – 2. vieta,
•	 Ivo	Kapiņu	(11.kl),	Kristeru	Balodi	(11.kl.),	Krišjāni	Bērziņu	

(10.kl.) – 3. vieta.
Svētku pasākumu skolas zālē ievadīja Dita Fridrihsone ar savu 

prezidenta uzrunas interpretāciju.
Skolas direktores vietniece izglītības jomā Lilita Jomerte un 

politikas zinību skolotāja Laima Balode ar lepnumu pasniedza 
Latvijas Valsts prezidenta sūtīto Atzinību mums, Alisei Graudiņai 
un Martai Kalniņai par radošo eseju – “Mana kā Valsts prezidenta 
uzruna Latvijai dzimšanas dienā”.

Mūsu esejās galvenā doma bija par to, ka mēs dzīvojam 
brīnišķīgā zemē un mums ar to ir jālepojas!

Mēs ticam Latvijai un tās nākotnei!
12. klases skolnieces 

Marta Kalniņa un Alise Graudiņa

AKTUĀLI

“manai Latvijai – 96!”

Cienījamie vecāki!
Mālpils novada vidus sko-

las muzejs (vad. L.Balode) 
kopā ar novadpētniecības 
pul ciņu (vad. I.Apsīte), māj-
turī bas skolotāju I.Rausku un 
6.–9.  klašu skolēniem orga-
nizē labdarības akciju “Dūrai-
nīši”, lai Ziemassvētkos cim-
dus dāvinātu mūsu novada 
Sociālās aprūpes namā dzīvo-
jo šajiem sirmgalvjiem.

Cimdus adīs 6.–9. klašu 
skolēni! Mīļi aicinām Jūs un 
vecvecākus atbalstīt, palīdzēt 
ar praktiskiem padomiem, ja 
iespējams  – arī uzadīt cimdu 
pāri.

Ar cieņu –  
skolēni un pedagogi

P.S. Cimdus dāvinājumam muzeja vadītāja gaidīs līdz 
15. decembrim!

mana kā Latvijas prezidenta uzruna 
Latvijai 96. dzimšanas dienā!
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Septembra rīts bija drēgns un lietains. Devos uz peldētavu Māl pils 
dīķī, kur mani sagaidīja smaidīgas peldētājas, jau iebridušas ūdenī. 
Viņas bija četras – visaktīvākās no nūjotājām: Vija, Ilga, Dzintra un Irēna. 
Man radās sajūta, ka vajadzētu uzģērbt siltāku džem peri un uzvilkt 
cimdus, bet viņas jutās kā zivis ūdenī. Lūk, ko nozīmē īsts rūdījums! 
Izrādās, ka Vija ar peldēšanu līdz pat vēlam rude nim nodarbojās jau 
daudzus gadus, tāpēc ir tik lieliskā fiziskā formā. Arī Ilga ir aktīva 
peldētāja, kaut arī šoreiz šaubījusies, vai vēl turpināt peldēšanu tik 
vēlā rudenī, jo bija stipras sāpes plecos. Tomēr iedrošinājusi sevi un to 
nenožēlo, jo sāpes brīnumainā kārtā pazu dušas. Acīm redzot ūdenim 
ir spēks ne tikai dot enerģiju visai dienai, bet arī dziedēt fiziskas vainas. 
Tāpat Irēna neatkarīgi no laika apstākļiem turpina peldēšanos līdz 
vēlam rudenim, apliecinot zinā mo patiesību, ka tikai veselā miesā 
mājo vesels gars. Šādas peldes palīdz pārvarēt nogurumu, radīt labu 
garastāvokli, dod spēku čakli strādāt dārzā. Dzintra, dodoties peldēt, 
parasti ņem līdz ūdens temperatūras mērītāju. Šoreiz termometrs 
rāda nieka +10 C. Pateicoties šīm peldēm, Dzintra ir nevien labā fiziskā 
formā, vienmēr darbīga, bet arī emocionāli piepildīta – no viņas burtiski 
staro dzīvesprieks. Gausties par grūtībām nav Dzintras dabā.

Ziņkārīgie garāmgājēji ar izbrīnu nolūkojās uz četrām jocīgajām, 
kas tik braši peldās, kad peldsezona sen jau garām. Arī garām 

braucošās automašīnas bieži piestāja, lai izteiktu savu atzinību 
drosminiecēm.

Nekad nav par vēlu sākt savas veselības uzlabošanu. Mūsu maz
kustīgais dzīvesveids ir atnesis daudz problēmu, tāpēc būsim aktīvi 
un atbalstīsim veselīgu dzīvesveidu Mālpilī. Ir tik daudz vien kāršu 
visiem pieejamu veidu kā sakārtot savu kūtro orga nismu. Peldēsim, 
nūjosim, slēposim, brauksim ar velosipēdu! Nost ar vīrusiem un 
saaukstēšanos! Zāles izmaksā daudz dārgāk kā veselīgs dzīves veids.

Notikuma vērotāja Aina

Šī gada 6. novembrī Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici 
sev!” īstenotā projekta “Kopā varam vairāk” Nr. 2012.EEZ/DAP/
MIC/141/4/R/056 ietvaros notika seminārs “Veselīgs mālpilietis 
veselā Mālpilī”.

Semināru vadīja SIA PAC Agenda lektore Valentīna Švalbe.
Aicināti dalībai seminārā bija Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības 

“Notici sev!” biedri, kā arī jebkurš interesents, kam svarīgi jautājumi, 
kas saistīti ar paša un savu tuvinieku veselību. Plānoto divdesmit per
sonu vietā seminārā piedalījās divdesmit astoņas personas. Tas lie
cina, ka mūsu izvēlētā tēma semināram ir aktuāla ne tikai biedrības 
“Notici sev!” biedriem.

Saņemtais sertifikāts daudziem no semināra klausītājiem ir 
aplie cinājums par iegūtajām teorētiskajām zināšanām veselības 
saglabāšanas un uzlabošanas jomās, jo daudziem biedrības biedriem 

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

Šis sertifikāts ir kā mazs zināšanu apguves pilnveides aplieci
nājums, kas sniegs ieguldījumu Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības 
“Notici sev!” cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanā un ilgtspējīgā 
attīstībā, kā arī projekta “Kopā varam vairāk” galveno plānoto uzde
vumu īstenošanā.

Projekta “Kopā varam vairāk” administrācija

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

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

Mums nūjotājām ir izveidojusies laba tradīcija sakopt Mālpils dabas 
taku gan pavasarī, gan rudenī. Šoruden tā bija īpaša reize, jo šo talku 
mēs veltījām makšķernieku biedrības biedra Gunāra Krūmiņliepas 
piemiņai. Tā nu mēs, apbruņojušās ar dažādiem darbarīkiem, kā 
arī ar spēku, izturību un možu noskaņojumu, devāmies sakopšanas 
pārgājienā pa dabas taku.

Lapas no kokiem jau nobirušas – to bija vesels klājiens. Zudušas arī 
rudens košās krāsas. Vienīgi doņi spītīgi zaļoja gar Mergupes krastu. 
Kad migla izklīda un parādījās saule, pelēcīgums dabā izzu da un arī 
darbi sāka ritēt raitāk. Pēc labi padarīta darba beidzot pienā cis laiks 
veselīgai atpūtai, baudot līdzpaņemtās uzkodas un visdažā dākās zāļu 
tējas. Kā teica Anita – ir laba tāda kopā būšana pie dabas svaigā gaisā, 
jautrā kompānijā, kur valda pozitīva gaisotne. Strādājot plecu pie pleca 
arī darbs vairs nešķiet tik grūts un nepadarāms.

Talkā piedalījās 9 nūjotājas: Vija, Dzintra, Irēna, Elita, Anita, 
Daina, Ļubova, Jevgeņija un Aina. Mūsu izvēlētā teritorija ir no vie
na Mergupes tilta līdz otram, kurp mēs dodamies katru pavasari un 
rudeni.

Mālpils dabas taka aicina ikvienu labas gribas cilvēku, domu 
biedru grupu, biedrību vai organizāciju uzņemties atbildību par 
kāda takas posma sakopšanu. Tikai mēs paši ar savu līdzdalību 

varam padarīt skaistāku mūsu novadu. Ar savu piedalīšanos mēs 
izrādīsim cieņu to savu līdzcilvēku darbam, kas šo taku izveidoja, un 
sakoptības skaistumu mēs paši taču varēsim baudīt. Lai Mālpils da
bas taka kļūst par vēl vienu objektu, ar kuru mūsu novadam lepoties!

Aina

ATSKATS UZ NOTIKUMIEM

”veselīgs mālpilietis veselā mālpilī”

mālpils dabas taka aicina

mēs par veselīgu un aktīvu dzīves 
veidu mālpilī

PROJEKTI
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2014. gadā Eiropas Savienībā ir uzsākusi darbību jauna prog
ramma izglītības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.

Erasmus+ programmas galvenie darbības vizieni ir 
•	 Personu	mobilitātes	mācību	nolūkos;
•	 Sadarbība	inovācijas	veicināšanai	un	labās	prakses	apmaiņa;
•	 Atbalsts	politikas	reformām.
Pirmajam Erasmus+ programmas konkursam tika sagatavoti 

un iesniegti pieci Mālpils novada iestāžu projekti. Trīs no tiem ir 
apstiprināti. Iegūtā finansējuma kopsumma ir 144 853 eiro. Novada 
domes līdzfinansējums nav nepieciešams, jo projekti 100% apmērā 
tiek īstenoti par Erasmus+ programmas līdzekļiem. 

Projektu īstenošana turpināsies līdz 2016. gada jūnijam.
Jūsu uzmanībai piedāvājam apstiprināto projektu informācijas 

kopsavilkumu. 

Mālpils novada vidusskolas projekts
“Skolotāju profesionālo un svešvalodu kompetenču uzlabo

šana kā skolas modernizācijas un internacionalizācijas priekš
noteikums”, līgums Nr. 20141LV01KA101000123

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 32 629 eiro.
PROJEKTA DALĪBNIEKI: 15 pedagoģiskie darbinieki no Mālpils 

novada vidusskolas ar struktūrvienību Sidgundas pamatskola.
PROJEKTA PARTNERI: 
Anglijā/Īrijā: North West Academy of English, Derry (valodu 

mācību centrs)
Maltā: IZI trading as Easy School of Languages, Valletta (valodu 

mācību centrs)
Portugālē: Agrupamento de Escolas de Amareleja (sākumskola)
Spānijā: CEPA “Maestro Martin Cisneros”, Caceres (pieaugušo 

izglītības centrs)
Vācijā: FerdinandvonMillerRealschule, Fuerstenfeldbruck 

(reālskola)Sprachschule zum Ehrstein, Freiburga (valodu mācību 
centrs)

PROJEKTA MĒRĶI: 
– nodrošināt pedagoģiskajiem darbiniekiem profesionālās piln

veides iespējas ārvalstīs, apmeklējot vienudivas nedēļas ilgus kur
sus, piedaloties darba vērošanā / pieredzes apmaiņā partnerskolās 
un 1 mēneša garumā pasniedzot stundas partnerskolā;

– pilnveidot un bagātināt viņu metodiskās zināšanas un 
prasmes, kā arī svešvalodu, informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju, sociālās un starpkultūru prasmes;

– sagatavot skolotājus pilnvērtīgai dalībai eTwinning projektos 
un turpmākajos Erasmus+ stratēģisko partnerību projektos.

Mālpils Profesionālās vidusskolas projekts
“Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem”, 

līgums Nr. 20141LV01KA102000136
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 84 004 eiro.
Projekta laikā tiek organizētas 20 audzēkņu prakses 1–3 

mēnešu garumā un 2 skolotāju pieredzes apmaiņas programma 
1 nedēļas garumā.

PROJEKTA PARTNERI: 
Igaunijā: Tallinn Polytechnic School (profesionālās izglītības 

iestāde)
Vācijā: Zeppelin Gewerbeschule Konstanz (profesionālās 

izglītības iestāde)
Spānijā: M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA (ES projektu 

organizācija),
Itālijā: Agenzia per la Mobilità e la Formazione Internazionale 

(ES projektu organizācija),
Maltā: Easy Job Bridge (ES projektu organizācija), 
Portugālē: Intercultural Association Mobility Friends (ES pro

jektu organizācija),

Prakšu dalībnieki iegūs aktuālas zināšanas un vērtīgu profesio
nālo pieredzi savās specialitātēs: ēdināšanas serviss, mēbeļu 
izgatavošana, ēku inženiertīkli, dizains.

Starptautisko mobilitāšu rezultātā tiks radīti priekšnoteikumi 
motivētai un apzinātai turpmākajai profesijas apguvei, palielināsies 
viņu nodarbinātības iespējas un karjeras perspektīvas.

Uzlabosies audzēkņu svešvalodu zināšanas.
Audzēkņi praksēs iepazīs arī uzņēmu vadības metodes un 

paņēmienus un attīstīs savas uzņemējdarbības iemaņas.
Pieaugs dalībnieku pašapziņa un motivācija arī turpmāk piln

veidot savas profesionālās un personības kompetences, izveidosies 
starpkultūru saskarsmes iemaņas.

Prakšu noslēgumā līdztekus Europass Mobility Document pro
jekta dalībnieki saņems arī uzņemošo partneru sertifikātus, kas 
apliecinās konkrētās specialitātēs iegūtās zināšanas, prasmes un 
pieredzi.

Mālpils novada domes projekts
“Mācīt un mācīties uzņemējdarbību”, līgums Nr. 20141DE02

KA200001538
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 28 220 eiro.
PARTNERI: 
Vācijā: CHANCENGLEICH in Europa e.V. (nevalstiska organizācija)
Rumānijā: AMICII COLEGIULUI PETRU PONI (izglītības iestādes 

atbalsta biedrība)
Islandē: Símenntunarmidstödin á Vesturlandi (pašvaldību un 

izglītības iestāžu apvienība)
Spānijā: PATER (pašvaldību apvienība) 
Mālpils novadā projekts tiek īstenots novada domes sadarbībā 

ar Mālpils novada vidusskolu un Mālpils Profesionālo vidusskolu.
MĒRĶI: veicināt jauniešu nodarbinātību, mazināt skolu nepabei

gušo jauniešu skaitu, mazināt emigrāciju no projektā iesaistīto 
partneru reģioniem.

UZDEVUMI:
Izstrādāt, pārbaudīt praksē un īstenot uzņēmējdarbību veici

nošus seminārus un apmācību metodes, ko var izmantot vidus
skolās, tālākizglītības semināros, profesionālās izglītības iestādēs, 
pieaugušo izglītības centros.

Organizēt pasākumus jauniešu bezdarba mazināšanai, palīdzot 
jauniešiem, kam ir zema kvalifikācija un grūtības atrast darbu, 
iesaistīties tālākizglītībā un/vai atrast darbu un veidot savas darba 
iespējas, balstoties uz savām interesēm un idejām.

PROJEKTĀ PAREDZĒTS izveidot un praktiskā darbībā pārbaudīt 
trīs dažāda ilguma mācību moduļus: 12 stundu apmācībai, vienas 
nedēļas un trīs nedēļu apmācībai. Šie trīs moduļi tiks aprobēti 
kopīgā uzņēmējdarbības pasniedzēju seminārā, piedaloties 
4 pasnie dzējiem no katras organizācijas un pēc tam izmantoti kat
ras iestādes mācību procesā.

Tiks izstrādāta arī rokasgrāmata uzņemējdarbības skolotājiem. 
Tajā būs apkopoti projekta gaitā izveidotie mācību materiāli, 
pielietoto mācību metožu apraksti un praktiski piemēri.

Projekta dalībnieki izveidos arī filmu par uzņemējdarbības 
apmācības pilotdarbnīcām.

Filma ietvers apmācību piemērus, diskusijas, statistikas slai
dus un stratēģijas skaidrojumus, kas turpmāk būs noderīgi, lai 
veiksmīgāk uzrunātu jauniešus, kam pietrūkst motivācijas mācību 
turpināšanai vai savas karjeras veidošanai.

Aktuālā informācija par Erasmus+ projektiem 
pa tālr. 26114137 vai epastā: karte1@inbox.lv, Līvija Mukāne

Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

PROJEKTI

erasmus+ programmas projekti
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Kurš gan nezina populāro Raimonda Paula dziesmu ar Guntara 
Rača dzeju.! Šo teksta frāzi mēdzam ar atvieglojumu izteikt, 
kad atgriežamies no kāda nogurdinoša brauciena vai ilgstošas 
prombūtnes. Šoreiz neviena raksta rinda vēl nebija tapusi, kad jau 
zināju virsrakstu, jo tā, manuprāt, varētu būt Zagorsku ģimenes 
devīze. 

Zagorski Mālpilī labi pazīstami. Gan tāpēc, ka Regīna un Tālivaldis 
te dzīvo jau kopš 1976. gada un te skolojušies viņu bērni, gan 
tāpēc, ka Tālivaldis lielāko daļu mūža strādājis vienā darba vietā – 
Mālpils pienotavā, gan arī viņu abu sabiedriskās aktivitātes  dēļ. 

Taču šoreiz stāsts ne jau par amatiem vai 
sabiedriskajām aktivitātēm, kas visiem 
redzamas, bet par ģimeni, par to, kā 
Regīna un Tālivaldis pratuši un spējuši 
kopt un uzturēt vēlmi, cik vien iespējams, 
būt visiem kopā, kā izauduši tos nere
dzamos, bet ar sirdi sajūtamos pave
dienus, kas velk uz mājām.

Regīna nāk no Eglaines, Sēlijas zemes, 
bet Tālivaldis ir lielvārdietis. Abiem 
vecāki bijuši lauku cilvēki. No viņiem 
mantota un savā dzīvē nākusi līdzi vies
mīlība, atvērtība, gaiša attieksme pret 
apkārtējo pasauli. Abi satikušies Rēzeknē 
Piensaimnieku skolā un mācību laikā arī 
apprecējušies. Mālpilī nonākuši, kā jau 
tolaik bija pieņemts, ar norīkojumu.

Zagorsku ģimenē izauguši trīs bērni – 
divas meitas un dēls.

Inese, vecākā meita, daudz mantojusi 
no mātes – tikpat uzņēmīga un izdarīga, 
tikpat sabiedriska. Pēc Mālpils vidus
skolas beidza LU, pēc tam devās uz ASV, lai 
būtu kopā ar savu skolas gadu mīlestību – 
Noldi Kaņģīzeru. Abi tur apprecējās, bei
dza Viskonsīnas universitāti un pēc pirmā 
dēliņa Ralfa piedzimšanas...atgriezās 
Latvijā. Kāpēc? Izrādās, tur pietrūka māju 
sajūtas. Nu jau viņi ir pieci. Ralfam (7g.) piebiedrojušies divi brālīši – 
Roberts (4g.) un Patriks (pusotra gadiņa). Tieši ar šiem diviem ļoti 
enerģiskajiem jaunekļiem bija izdevība iepazīties Mālpilī svētku 
sarīkojumā. Ģimene dzīvo Mārupē, Inese un Noldis strādā Rīgā.

Edīte mācījās Mālpilī, tad Siguldas vidusskolā, jo dejoja slavenajā 
“Vizbulītē”, pēc tam beidza Banku augstskolu un strādā Rīgā, bet 
vīrs Andris Vilcmeiers strādā Ķekavā. Meitai Lindai 9 gadi, dēlam 
Markusam – 3. Viņu ģimene dzīvo Rīgā. Edīte rakstura īpašību ziņā, 

manuprāt, nemaz nav līdzīga māsai – tāda mierīga, maiga, bet... tie 
klusie ūdeņi jau mēdzot būt dziļi.

Dāvis, māsu mīļotais un lutinātais brālītis, mācījies Siguldā un 
savus zēna un jaunekļa gadus veltījis sportam. Sekcijas plauktos 
saskaitīju tuvu pie 40 apbalvojumu – kausus, medaļas u.c., kas 
iegūti gan vietēja mēroga, gan ļoti prestižās Eiropas sacensībās. 
10 gadi BMIX, tad vieglatlētika, futbols un nu jau profesionālā 
līmenī regbijs. Arī šobrīd Dāvis ir Anglijā, lai trenētos pie 
profesionāļiem, un atgriezies turpinās studijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā.

Bez pieciem mazbērniem Regīnai vēl ir 
bijuši divi mīļi auklējamie  – Emīlija Dinst
mane un Roberts Zuters, kurus viņa tāpat 
uzskata par savējiem. Robītis vēl tagad nākot 
ciemos.

Vai Regīna un Tālivaldis bijuši stingri 
vecāki? Jā! – saka Regīna. Taču bērnu dzīvē 
ar padomiem neesot jaukušies, un tas laikam 
ir viens no tiem stiprajiem pavedieniem, kas 
vieno vecākus un bērnus. Mazbērniem gan 
atļaujot vairāk, kā saviem bērniem atļāvuši.

Ko bērnu ģimenes mantojušas no vecā
kiem? Atvērtību, viesmīlību, sabiedriskumu, 
droši vien arī ceļotprieku, jo jau apbraukuši 
vai puspasauli. Par draugu trūkumu 
nekad neviens no Zagorsku dzimtas nav 
žēlojies, turklāt tie ir “ar ilgu stāžu”, īpaši 
Stabulnieku ģimene. Arī ar radiem attiecības 
ļoti sirsnīgas, to pierāda lielie radu saieti 
Regīnas mammas dzimtenē – Ilūkstē

Ģimenes saticības un saskaņas notei
kums – slikto vienmēr paturēt sevī, bet savē
jos sagaidīt un cilvēkos iet ar smaidu.

Regīna no saviem vecākiem mantojusi 
uzņēmību, darba prieku, radošumu, tāpēc 
tieši viņa bijusi iniciators daudzām jaukām 
tradīcijām, kas iedibinātas, kad pašas bērni 
bija mazi, un turpinās arī tagad, kad ciemos 

atbrauc mazbērni: eglītes pārvešana no meža, neiztrūkstošais 
Ziemassvētku vecītis, kuram tiek sūtītas vēstules un zīmējumi, 
vizināšanās kamanās, kopīgā olu krāsošana un meklēšana, 
paslēptās vēstules, dziedāšana, makšķerēšana un vēl daudz kas 
cits interesants. Kalnrasiņu, Zagorsku ģimenes māju, apkārtnē, 
kur visi daudz strādājuši, lai tā būtu pievilcīga, gan pašu bērni, gan 
mazbērni stādījuši kokus.

ĢIMENES – MĀLPILS BAGĀTĪBA

“Nekur nav tik labi kā mājās!”

Dāvis, Inese un Edīte vēl vecāku paspārnē

Ineses ģimene

Inese un Noldis pie Viskonsīnas universitātes

Turpinājums 20. lpp.
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Tur aug ozols, pīlādzis, bērzi un pēc gadiem izaugs arī slaida 

egle. Vai nav skaista tradīcija? Un kur tad vēl spēļu vietas, šūpoles, 
slidkalniņš un pat “stābiņš”. Nu kā lai nebrauc pie omas un opīša, ja 
te tik daudz interesantu lietu un vietu un svētkos cienā ar cepelīniem 
vai kāpostu tīteņiem un ar neiztrūkstošo “pavarda zupu”.

“Nekur nav tik labi kā mājās, nekur mani negaida tā!” – it kā 
tikai dziesmas vārdi, bet cik patiesi! Domāju, ka to varētu apgalvot 
katrs no Zagorsku ģimenes. Tomēr vēl labāk būtu, ja ikviens cilvēks 
šajā pasaulē varētu apzināties, ka viņam ir tāda vieta, kur ļoti gaida.

Ināra Bahmane

SPORTS

sporta ziņas

Edītes ģimene pērnajos Ziemassvētkos Vecāki – Dāvja līdzjutēji

Turpinājums no 19. lpp.

Sacensību grafiks
Datums, laiks Sacensības Vieta

7. decembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 2. posms Mālpils sporta komplekss
14. decembris plkst. 11.00 Mālpils novada domes kausa izcīņa šahā Mālpils sporta komplekss
20. novembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 4. posms Mālpils sporta komplekss
21. novembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 12. posms Mālpils sporta komplekss

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

1.novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas sporta 
spēles volejbolā – priekšsacīkstes. Mālpils komanda spēlēja vienā 
grupā ar Stopiņu un Ķekavas novada komandām. Mālpils komanda 
piedzīvoja 2 zaudējumus (1:3 pret Stopiņiem un 0:3 pret Ķekavu), 
grupā ieņēma 3.vietu un līdz ar to mūsējiem bija jāspēlē par 7. līdz 
9.vietai.

9.novembrī Baldones sporta kompleksā turpinājās Pierīgas spor
ta spēles volejbolā – finālsacensības. Mālpils komandai bija jāspēlē 
pret Salaspils un Baldones novada komandām. Abās spēlēs tika 
gūtas uzvaras (ar rezultātu 3:1 pieveikta Baldones novada komanda 
un ar rezultātu 3:0 Salaspils novada komanda) un iegūta 7.vieta.

1.novembrī Mārupē notika Pierīgas sporta spēles zolītē, 
kurā piedalījās arī Mālpils “zolmaņi” (Iveta Kukurāne, Grigorijs 
Kozļakovskis, Agris Ozoliņš, Normunds Ozoliņš). 10 komandu 
konkurencē mūsējie izcīnīja 2.vietu.

9. novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils no
vada čempionāts novusā 1.posms, kurā piedalījās 14 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Andris Lagzdiņš, 2.vietu izcīnīja Mārtiņš Dišereits, 
bet 3.vietā ierindojās Jānis Jansons. Labākā no dāmām – Daiga 
Dišereite, kura cīņā par 13.vietu pieveica Gaļinu Jansoni.

15.novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 3.posms, kurā piedalījās 8 dalībnieki. 

1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2.vietu izcīnīja Jānis Jansons, 
bet 3.vietā ierindojās Miks Gailis.

16.novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 11.posms, kurā piedalījās 20 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Ingus Pinkovskis, 2.vietu  – Nikolajs Pomjalovs 3.vietu  – 
Ivars Mazurkēvičs.

Mālpils volejbola komanda
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No 2015.gada, kad tiks atvērts elektroenerģijas tirgus, valsts 
sniedz atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju daudzbērnu 
ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. 

Daudzbērnu ģimenes (ģimenē trīs un vairāk bērnu līdz 18 gadu 
vecumam) atbalsta saņemšanai reģistrējas AS Latvenergo. Infor
māciju var iegūt mājas lapā www.elatvenergo.lv, zvanot pa tālruni 
80200400 vai Klientu apkalpošanas centros. Piezīme: Ģimene šo at
balstu var saņemt arī tad, ja pašai nav līgums ar Latvenergo, atbalstu 
piemēros Jūsu norādītajam līgumam. Atbalsts daudzbērnu ģimenēm 
nozīmē pirmās 300 kW stundas par starta tarifu.

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes atbalstu norēķiniem par 
elektroenerģiju saņems tajā gadījumā, ja p/a “Mālpils sociālais die
nests” būs piešķīris ģimenei trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 

statusu, kā arī persona būs iesniegusi sociālajā dienestā līguma nu
muru ar AS Latvenergo.

Valsts atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm norēķi
niem par elektrību nozīmē pirmās 100 kW stundas par Starta tarifu. 
Sociālais dienests līdz 8. datumam nodos informāciju par personām, 
kam spēkā ir statuss un atbilstošos līguma numurus. Bet atbalsts tiks 
piemērot tikai aiznākošajā mēnesī. Piemēram: 8. janvārī sociā lais 
dienests nodos sarakstu ar personām, kurām decembrī būs spē kā 
trūcīgs vai maznodrošināts statuss. AS Latvenergo šos datus apstrā
dās un iestrādās februāra rēķinā pirmos 100 kW par Starta tarifu.

Starta tarifu veido 0.0131 EUR par kWh un attiecīgajā norēķinu 
periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, kā arī 
obligātās iepirkuma komponentes un PVN likme.

Sīkāku informāciju var saņemt Mālpils sociālajā dienestā, 
Nākotnes ielā 1.

Oficiālu informāciju var iegūt mājas lapā www.elatvenergo.lv, 
zvanot pa tālruni 80200400 vai Klientu apkalpošanas centros.

PA “Mālpils sociālais dienests”

Atbalsts ģimenēm norēķiniem 
par elektroenerģiju

“Kāpēc jau vairakkārt plkst. 11 no rīta Mālpils centrā vēl deg ielu 
apgaismojums? Vai netiek lieki tērēta elektrība?” 

Mālpiliete Ieva
“Ielu apgaismojuma laternas reizi mēnesī vai biežāk tiek 

remontētas (mainītas spuldzes, vadi utt.). Lai šos darbu paveiktu, 

nepieciešams ieslēgt ielu apgaismojumu dienas laikā. Pēc šo dar
bu izpildes ielu apgaismojums tiek izslēgts. Šos darbu veic PSIA 
“Norma K ” elektrodienests, kas informē domes administrāciju, 
par to ka konkrētajā dienā tiks veikti ielu apgaismojuma remont
darbi.”

Mālpils novada domes administrācija

IEDZĪVOTĀJI  JAUTĀ

Mālpils novada dome pateicas visiem nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem, kuri izprot savas līdzdalības nozīmi novada dzīvē un 
savlaicīgi veic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos 4 reizes gadā 
(ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī), līdz 
ar to nodrošinot sava – MĀLPILS novada dzīvotspēju un attīstību, jo 
pašvaldības ieņēmumi tiek izlietoti noteiktu pašvaldības pastāvīgo 
funkciju veikšanai, tai skaitā, īstenojot nepieciešamos pasākumus 
izglītības, kultūras, veselības aizsardzības, sociālās palīdzības un 
citās novada iedzīvotājiem svarīgās dzīves jomās. Tātad, nodokļa 
maksājumus netiešā veidā atpakaļ saņem katrs Mālpils novada 
iedzīvotājs, kurš izmanto pašvaldības radīto infrastruktūru un 
finansētos pakalpojumus.

Mālpils novada dome ar saviem saistošajiem noteikumiem 
“Par nekustamā īpašuma nodokli 2015. gadā” ir noteikusi, ka ar 
nekus tamā īpašuma nodokli 2015. gadā neapliek dzīvojamo māju 
palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek 
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas). 
Vienlaicīgi visi ēku un būvju īpašnieki tiek lūgti pārbaudīt savu 
īpašumu datus kadastrā un nepieciešamības gadījumā ierosināt 
to labošanu vai aktualizēšanu, jo iepriekš minētais lēmums 
pieņemts tikai vēl uz 2015.  gadu. Informācija par īpašumiem 
iegūs tama datu izplatīšanas portālā www.kadastrs.lv vai portālos 
www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv (bezmaksas pakalpojums 
“Mani dati kadastrā”), kā arī pašvaldībā.

Patīkami, ka arvien vairāk nodokļu maksātāju patstāvīgi lieto 
portālu www.epakalpojumi.lv. Portālā iespējams iegūt informāciju 
par maksājamo nodokli un veikt maksājumus par sevi vai citu per
sonu, pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai epastā, kā arī 
atgādinājuma saņemšanai epastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni 
(SMS) īsi pirms nodokļa apmaksas termiņa tuvošanās, var nosūtīt 
ziņojumu pašvaldībai.

Viens no LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18. pantā noteik
tiem nodokļu administrācijas pienākumiem ir: nodrošināt nodokļu 
(nodevu) iekasēšanas publiskumu, regulāri publicējot informāciju 
par atsevišķu nodokļu (nodevu) kopieņēmumiem un par nodokļu 
maksātājiem, kuriem ir lielākie nodokļu (nodevu) parādi. Neskatoties 
uz to, ka pēc stāvokļa uz 2014. gada 21. no vem bri nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumos jau saņemti 80,04 % no aprēķinātā nekustamā 
īpašuma nodokļa EUR 226254,71 kopsummā par 2014. gadu, daļai 
nodokļu maksātāju ir izvei dojies nodokļa parāds, no tiem 10 lielākie 
parādi attēloti sarakstā:

Nodokļu maksātājs
Parāds  

kopā ar nokavējuma 
naudu (EUR)

Elmāra Miķelsons, viņa mantinieki 4442.09

Valērijs Lepins 4356.64

Līga Kadiģe 2756.01

SIA “Mālpils Piensaimnieks” 1599.68

Jānis Lazda 1562.35

Jānis Virskūns 1513.01

Mairita Ivanova 1449.04

Rolands Melngailis 1405.95

Ēriks Kaulačs 1362.20

Sandra Čevere 1261.09

Nodokļu administratore 
Mārīte Nīgrande

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

30. novembrī pēc dievkalpojuma Mālpils baznīcā
HARALDA SĪMAņA koncerts

“Par zāli, par sāli un par Tevi”
Ieeja par ziedojumiem

Ziemassvētku dievkalpojumi Mālpils baznīcā 
24. decembrī plkst. 19.00 un 25. decembrī plkst. 12.00 – 

dievkalpojums ģimenēm ar bērniem. Tajā piedalīsies 
un koncertu sniegs mūzikas un svētdienas skolas bērni

INFORMĀCIJA
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Labvakar Mālpilī atkal pēc kāda laika!

Sākumā bija trio “Es nezinu”. Mēs  – Ilze Vāciete, Santa 
Mihelsone un Sanita Vītuma pavisam nejauši satikāmies jau tajā 
tālajā 1996. gadā. Toreiz TĀ kā mēs, vēl nedziedāja neviens. Un tieši 
tādēļ mēs izbaudījām īstu zvaigžņu stundu.

Gāja laiks un mēs sev apnikām un izlēmām piesaistīt kādu vīru 
balsi. Kā izmēģinājuma “trusītis” kļuva mans vīrs Juris Vītums. 
Skanēja interesanti un tādēļ pie pirmās izdevības mēs piesaistījām 
uzreiz trīs vīrus.

Dziedošo vīru izvēle Mālpilī nav sevišķi liela, tomēr pēc 
“Bonopartu” uzvaras Eirovīzijas konkursā ar dziesmu “Questa 
notte” 2007. gadā mēs žigli izveidojām sekstetu un nodziedājām 
šo dziesmu mūsu pasākumā “Mālpils dziesma”. Tā kā ansamblis 
tapa ļoti steidzīgi, tad nosaukums arī bija nepieciešams zibenīgi un 
pēc tradīcijas (Trio mēs nosaucām mūsu pirmās dziesmas vārdā. 
Tā bija V.Pūces dziesma “Es nezinu”.) mēs jaunizveidoto sekstetu 
nosaucām skanīgajā vārdā “Bonoparti.” Dziesmas vārdā šoreiz mēs 
savu kolektīvu nenosaucām, jo “Questa notte” nozīmē “šī nakts” – 
tas likās mazliet neatbilstoši vokālajam ansamblim. Gudri cilvēki 
mūs brīdināja  – ja mēs atstāsim nosaukumu “Bonoparte”, tad 
mums var sanākt nepatikšanas un tādēļ Ivars Akeldams ieteica 
nosaukumu mainīt uz – “Buona parte”. Skan ļoti līdzīgi. 

Mēs kopā dziedam jau kopš 2007.gada. Koncertdarbība nav tik 
liela kā agrāk, bet ir. Protams, ka trīs cilvēki (trio “Es nezinu”) ir 
mobilāka vienība, sešiem jau ir daudz grūtāk saorganizēties un 
daudz dārgāk pasūtītājam. Pēc vokālo ansambļu sadziedāšanās 

koncerta Rīgā “Ave sol” zālē, man zvanīja vairāki cilvēki, kuri vēlējās 
mūs dzirdēt savos pasākumos, bet viņiem honorārs vienmēr likās 
par lielu.

2012. gada jūnijā mēs izcīnījām 4.vietu Latvijā starp visas 
valsts vokālajiem ansambļiem. Mūsu sastāvā bija: soprāns Ilona 
Haņina, soprāns Sanita Vītuma, alts Santa Mihelsone, tenors Ivars 
Akeldams, baritons Atis Aigars un bass Juris Vītums. Šī uzvara 
mums tiešām ir ļoti liels sasniegums.

Ansambļa sastāvs ik pa brīdim mazliet mainās un tās ir mūsu 
skaistās soprānu balsis, kas mūs pamet. Savu darbību mēs sākām 
ar Ilzi Vācieti, tad kādu mirkli ar mums kopā dziedāja Gundega 
Ādamsone. Ilona Haņina mūs pacēla sev līdzi un kopā mēs 
izcīnījām augsto 4.vietu. Uz kāzu svinībām Mālpils baznīcā uz vienu 
uzstāšanās reizi mums pievienojās Madara Sila. Šobrīd ar mums 
kopā dzied Inese Daugaviete. Viņa pie mums brauc no Ķeipenes. 
Inese ir Ķeipenes Tautas nama vadītāja, dekoratore un māksliniece 
vienā personā. Gatavojoties nākamā mēneša koncertam mums ir 
pievienojusies arī viena vīra balss.

26. decembrī plkst. 16.00 mēs vēlamies jūs 
iepriecināt ar koncertu. Esam pulcējuši kopā gandrīz 

visus, kuri ir dziedājuši kopā ar mums un tādēļ, 
ceram, ka šis koncerts jums būs interesants un 

pārsteigumu pilns. Uz tikšanos.
Jūsu Sanita Vītuma 

un Mālpils k/c sekstets “Buona parti”

Aicinām uz koncertu “mums šodien 18 gadu”

siA “KvisT” aicina savai komandai pievienoties 
mēbeļu GALDNieKU

Prasības
Darba pieredze galdniecībā, pie individuāliem pasūtījumiem;
Vēlme strādāt komandā;
Precizitāte un augsta atbildības sajūta par sava darba rezultātu;
Prast pielietot un asināt dažāda veida kaltus, kā arī atbilstoši 

slodzes virzieniem, “saaudzēt” kopā divus vai vairākus materiālus.

Mēs piedāvājam
Pastāvīgu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
Stabilu un prasmēm atbilstošu atalgojumu (stundas likme);
Labus darba apstākļus;
Sociālās garantijas;
Veselības apdrošināšanu;
Uzņēmums daļēji apmaksā ēdināšanu uzņēmuma teritorijā 

esošajā ēdnīcā;
Profesionālās un personiskās izaugsmes iespējas.
Informējam, ka uzņēmums piedāvā izmantot transportu Gauja – 

Sigulda – Allaži – Upmalas.
Darba vieta: Upmalas, Mālpils novads
Darba laiks: pilna slodze
CV vai pieteikuma vēstuli lūdzam elektroniskā veidā sūtīt uz 

e-pastu: lv@kvist.com
Droši zvaniet mūsu biroja vadītājai, ja vēlaties saņemt vairāk 

informācijas, tālr. 67925550

 PATeiCĪbA

“Māksla ir medus, ko glabā cilvēku dvēseles, 
Un, kas tiek sanests ar darba un grūtību spārniem”. 

K. Skalbe

Paldies visām atsaucīgajām, čaklajām, sirdsgudrajām 
mālpilietēm, kas atsaucās uz aicinājumu pieteikties brīvprātīgās 
rokdarbnieces, kuras saziedoja fondam Ziedot pašdarinātus 
adījumus: zeķes, cimdus, čības, ko pret ziedojumiem fonds Ziedot 
pārdos savos labdarības tirdziņos, un tur saņemtos ziedojumus 
novirzīs smagi slimu bērniņu ārstēšanai “Eņģeļi pār Latviju” 
ietvaros.

Sirsnīga pateicība Tatjanai Muižniecei, Dzintrai Reinbahai, 
Monikai Lielmežai, Leontīnai Daraščenokai, Mārai Vidasei, Gaidai 
Prīsei, Solvitai Lapiņai par zeķēs ieadīto sirds siltumu, darba 
tikumu.

Sirsnīga pateicība Jūlijai Jandalovai, Antrai Kalniņai par 
siltajām, glītajām čībiņām.

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” valde

3.decembrī plkst. 15.00
Mālpils novada kultūras centrā notiks
Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts 

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 
pasākums

B-bas “Notici sev valde!”

22. decembrī plkst. 15.00
Mālpils novada kultūras centra apaļajā zālē notiks
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!”

Ziemassvētku pasākums.
Aicinām piedalīties novada iedzīvotājus!

B-bas “Notici sev valde!”

Mālpils novada bērnus, kas neapmeklē bērnudārzu un 
skolu, gaidīs pārsteigums no Ziemassvētku rūķa viņa 
namiņā Mālpils kultūras centrā 22. decembrī no plkst. 
12.00 līdz 15.00. Transportu lūgums pieteikt Mālpils novada 
domes kancelejā vai pa tālr. 67970888 līdz 19. decembrim.
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Saskaņā ar šā gada 3. marta valdības lēmumu, ar kuru tika 
pārcelta pāreja uz brīvu elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, 
tā atvēršana notiks kā plānots – 2015. gada 1. janvārī. Līdz ar to 
“viens elektrības piedāvājums visiem” beigs pastāvēt. Faktiski 
tas nozīmē, ka elektrība kļūst par preci, ko turpmāk tirgos vairāki, 
savstarpēji konkurējoši tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas 
piemērotākais piedāvājums.

Kāpēc jāatver elektroenerģija tirgus mājsaimniecībām?

Atverot elektroenerģijas tirgu, Latvija īsteno valsts attīstībai 
un iedzīvotājiem svarīgo enerģētiskās neatkarības mērķi  – 
iespēju pirkt elektrību par izdevīgākām cenām Ziemeļvalstu 
tirgū. Izmantojot jaunizbūvētos elektroenerģijas piegādes ceļus, 
tā vajadzīgajā apjomā tiks piegādāta uz Latviju, piemēram, no 
Zviedrijas vai Somijas caur Igauniju.

Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā tirgū nebūs pietie
kamas konkurences. Konkurence starp tirgotājiem pastāv, un tā 
pat saasinās. Gada sākumā gatavību tirgot elektroenerģiju bija 
izteikuši četri tirgotāji, savukārt šobrīd – jau septiņi, no kuriem 
trijiem – AS “Latvenergo”, SIA “Baltcom TV” un SIA “WIN Baltic” 
jau ir spēkā esoši piedāvājumi, savukārt pārējie tirgotāji ar sa
viem elektrības piedāvājumiem iepazīstinās līdz gada beigām vai 
nākamajā gadā.

Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa numuru, līdz šim izvēlējāties 
sev piemērotāko mobilo sakaru operatoru un tarifu plānu, Jūs 
varat izvēlēties elektroenerģijas piedāvājumu. Pirmo reizi Latvijā 
elektrību varēs nopirkt kopā arī ar citiem mājoklī svarīgiem pakal
pojumiem, piemēram, kā komplektu, kurā iekļauts arī internets, 
TV un telefons. 

Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz klientiem nemainās – jauni 
vadi un kabeļi nevienam nav jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, jaunas 
kontaktligzdas mājokļos arī nav jāierīko. Visi tirgotāji izmantos 
valsts elektrotīklu, ko ikdienā uztur un attīsta AS “Sadales tīkls”. 
Elektrību līdz iedzīvotāju mājām kā līdz šim piegādās AS “Sadales 
tīkls”, tāpēc arī iedzīvotājiem reģionos nav atšķirības 
no iedzīvotājiem pilsētās  – visi tirgotāji izmantos 
valsts kopējo elektrotīklu; nevienam tirgotājam jauni 
vadi un kabeļi līdz savu klientu mājoklim nebūs jāvelk.

Kas ir svarīgi un kā jārīkojas iedzīvotājiem?

Jums vajadzētu zināt elektrības vidējo mēneša 
patēriņu un termiņu, līdz kuram jāizdara izvēle. Savs 
ikmēneša patēriņš ir jāzina, lai spētu adekvāti izvērtēt 
tirgotāju piedāvājumus. Tas ir galvenais rādītājs, ap 
kuru veidojas tirgotāju piedāvājumi.

Otra lieta  – piedāvājuma izvēles termiņi. Sava 
izvēle ir jāizdara līdz 15. decembrim, ja vēlaties mainīt 
tirgotāju un/vai kādu no tirgotāju piedāvājumiem jau 
no 1. janvāra. Ja nevēlaties neko mainīt vai neesat 
vēl iepazinies ar sev piemērotāko elektroenerģijas 
piedāvājumu, neuztraucieties – elektroenerģija Jums 
tiks nodrošināta! To turpinās nodrošināt esošais 
elektroenerģijas tirgotājs universālā pakalpojuma 
ietvaros. Tomēr ir jāņem vērā, ka tā var būt dārgāka, 
nekā ja klients būs izvēlējies piedāvājumu atbilstoši 
mēneša patēriņa.

Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju vai piedāvājumu kat
ru mēnesi  – par to jāvienojas ar jauno tirgotāju līdz iepriekšējā 
mēneša 15. datumam. Iesakām to darīt savlaicīgi, negaidot mēneša 
15. datumu. Līdz tirgotāja vai piedāvājuma nomaiņai ir jāapmaksā 
visi līdzšinējie patērētās elektroenerģijas rēķini.

Kam jāpievērš uzmanība elektrības piedāvājumos?

Izvērtējot piedāvājumus, ir jāskatās uz vairākiem faktoriem, ne 
tikai 1 kWh cenu. Piemēram, kur elektrības rēķinu var apmaksāt 
lētāk. Pastāv liela atšķirība starp drukātu rēķinu pa pastu un elek
tronisku rēķinu, kā arī norēķinu iespējām tirgotāju portālos, kas 
rēķinu apmaksu nodrošina bez maksas, internetbanku, pasta 
nodaļu un bankas filiāli. 

Ja Jums ir vairāki objekti, piemēram, māja un vasarnīca, ar 
atsevišķiem skaitītājiem, tos var apvienot vienā līgumā un rēķinā. 
Tā iegūsiet izdevīgāku elektrības cenu un ietaupīsiet, apmaksājot 
rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet savam tirgotājam.

Informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo elektroenerģiju 
mājsaimniecībām, varat iegūt portālos www.est.lv, www.sadales
tikls.lv, kā arī rakstot uz st@sadalestikls.lv vai zvanot uz 80 200 403.

Kam tiks sniegts valsts atbalsts?

Atverot elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, ir padomāts, 
kā sniegt atbalstu tām sabiedrības grupām, kam tas visvairāk 
nepieciešams – trūcīgajām un maznodrošinātajām personām, kā 
arī daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenēm tiks nodrošināta iespēja iegādāties 
300 kWh mēnesī par elektrības cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam 
Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, ir jāpiesakās AS Latvenergo 
(www.elatvenergo.lv vai klientu apkalpošanas centros).

Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām personām tiks nodroši
nāta iespēja iegādāties 100 kWh mēnesī par elektrības cenu, kas 
līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, savas 
pašvaldības sociālajā dienestā jānoformē šādas personas statuss 
un turpat jāpaziņo AS “Latvenergo” līguma numurs, uz kuru at
balstu attiecināt. Atbalstam papildus pieteikties nav nepieciešams, 
jo pašvaldības sociālais dienests visu nepieciešamo informāciju 
nosūtīs AS “Latvenergo”.

Papildu informācijai:
AS “Sadales tīkls”

Epasts: st@sadalestikls.lv 
www.est.lv 

www.sadalestikls.lv 
twitter.com/sadalestikls

facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80 200 403

Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

INFORMĀCIJA

Atvērts elektrības tirgus – 
ko tas nozīmē un kā jārīkojas 
iedzīvotājiem?
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KASES darba laiks: 

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

Mālpils kultūras centra pasākumi 2014. gada decembrī
Līdz 12. decembrim izstāžu zālē apskatāma Mālpils TLM studijas URGA 50 gadu jubilejas darbu izstāde 
“Rokas darba nebijās...”

01.12. plkst. 18.00 Pirmo reizi Latvijā! LEDUS CIRKS “OCEAN ICE” 
 /Pateicoties jaunām tehnoloģijām, tagad īstu ledu var uzstādīt jebkur, arī uz kultūras centra skatuves./ Krāšņa 
piedzīvojumiem pilna programma visai ģimenei, skatītājiem jebkurā vecumā. Izrādē piedalīsies profesionāli daiļslidotāji, 
cirka mākslinieki no dažādām Eiropas valstīm, kā arī akrobāti, žonglieri, gaisa vingrotāji u.c., būs iespēja vērot 
transformācijas un uguns šovus. Programas ilgums 1h 30 min. Ieeja – sākot no 5 EUR

05.12. plkst.19.00 Filma “Modris” /Drāma. Latvija. 2014./ Režisors: Juris Kursietis. Lomās: Kristers Pikša, 
  Rēzija Kalniņa, Laura Jeruma, Sabīne Trumsiņa u. c.
 Modris nav ne labāks, ne sliktāks par saviem vienaudžiem. Māte viņu audzina viena un attiecības ir sliktas. Nedienas 
kā sniega bumba no kalna sāk velties brīdī, kad Modris, lai izvilktu laimestu no automāta, lombardā nopārdod mātes 
elektrisko sildītāju. Ilgi briedušais konflikts ar māti eksplodē un pāraudzināšanas nolūkos viņa nodod dēlu policijai. Tiesa 
piespriež divus gadus nosacīti un tā sākas jaunieša piedzīvojumi ar Latvijas tiesu sistēmu. Drīz vien Modris saprot, ka 
viņš vēlas atrast savu nezināmo tēvu. Filmas garums: 1h 38 min. Ieeja – 2 EUR

06.12. plkst. 10.30 TLMS “URGA” sanākšana

07.12. plkst. 15.30 Lielo novada egļu svinīga iedegšana.

 plkst. 16.00 Normunds Zušs un Rēzeknes Zaļo pakalnu koris un jaunā albuma “KALNIEM PĀRI” 
  prezentācija
 Koncerttūrē “Kalniem pāri” tiks izpildīti Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa, Mārtiņa Brauna, Jāņa Logina, Jāņa Aišpura, 
Normunda Zuša skaņdarbi, arī tautasdziesmu apdares, u.c. Biļešu cenas 6; 8 EUR /Biļetes var iegādāties kultūras centra 
un “Biļešu paradīze” kasēs/

10.12. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās

13.12. plkst. 10.00 Ziemassvētku tirdziņš kultūras centrā /Būs Labdarības loterija, kā arī darbosies 
  Rūķu piparkūku meistardarbnīca bērniem/

 plkst. 17.00 Ziemassvētku ieskaņas danču koncerts “Iedejosim Ziemassvētkus!” Piedalās 
  kultūras centra deju kopas “Māra”, “Sidgunda”, ”Kniediņš”, draugi – “Stopiņš”, “Sunta”, 
  “Ķimelītis”, “Sānsolītis”, “Skujene”, “Draugi”, “Jumpraviņa” un folkloras kopa “Mālis”.

14.12. plkst. 15.00 Ievas Muzikantes izstādes “Gadalaiki” atklāšana izstāžu zālē

14.12. plkst. 16.00 Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu Ziemassvētku koncerts

17.12. plkst. 20.00 Visus interesentus aicinām uz Bluķa vakara svinēšanu kopā ar folkloras kopu “Mālis”  
  un vadītāju Andri Kapustu.

21.12. plkst. 13.00 Ziemassvētku sarīkojums Mālpils novada pensionāriem. Piedalās kultūras centra 
bērnu vokālais ansamblis, ansambļi “Rezēdas” un “Sidgundietes”, jauktais koris, sporta deju kluba “Zīle” 
dejotāji. Īpašie viesi – Igauņu ģimene no Gaigalavas. /Transportu lūgums pieteikt kultūras centrā pie 
dežuranta vai pa tālruni 67925836/.

22.12. plkst. 19.00 Dzejas uzvedums “Kaut ko klusiņām, klusiņām – kā krīt sniegs” 
  /O.Vācietis/. Piedalās kultūras centra jauniešu teātra studija 
  “Pilnmēness”, vadītāja Antra Austriņa – Seņkāne.

26.12. plkst. 13.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem “Ziemassvētki Čammas gaumē”. 
Mālpils kultūras centra bērnu teātra studija “Pilnmēness”, vad. Antra Austriņa – Seņkāne. /Individuāli bērnus 
uz pasākumu var pieteikt kultūras centrā līdz 13. decembrim. Maksa ar dāvaniņu 5 EUR, bez – 2 EUR/

 plkst. 16.00 Seksteta “Buona parte” koncerts

01.01. plkst. 01.00 Jaungada BALLE kopā ar grupu “NEKTĀRS” /“Linards un draugi”/. Ieeja – 7 EUR 
  kultūras centra pašdarbniekiem – 5 EUR

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

APSVEIKUMI   INFORMĀCIJA   SLUDINĀJUMI

Mālpils Kultūras centrs

 sLUDiNĀJUmi
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

Gaļas pārstrādes uzņēmums “Food Expert 
S&L” meklē darbiniekus darbam gaļas 
pārstrādes cehā un autovadītājus. Adrese: 
“Papardes”, Sidgunda, Mālpils nov., mob. 
tālr. 26558361

Varbūt kādam ir klavieres, kuras nav 
vaja dzīgas, un var tās pārdot/atdot? Tālr. 
28271390

Atbalsta grupas sanāksmes atkarīgiem 
cilvēkiem notiek piektdienās plkst.18.00 
Mālpilī. Kontakttālruņi: 26615238 (Bite), 

29475370 (LMT)

Veltījums latviešiem – 
invalīdiem

ES NEESMU NABAGS!
Neskatiet manu ķermeni;
Klausieties dvēselē manā!
Tur sapņu zirgi joņo,
Plīvojot krēpēm, pa pļavām zaļām,
Brīvi no cilvēku valgiem.

Tur spārni roku vietā
Ceļ mani pret debesīm zilgām;
Un balsī visskanīgākā
Šūpļa dziesmu mazulim dziedu.

Neskatiet mani skatienu žēlu
Un nopūtām smagām!
Es neesmu nabags!
Vairāk par citiem manā dvēselē
Žēlums un maigums vietu ir radis.

Labāk par citiem dzirdu:
Kā putni sauli uz spārniem nes;
Kā lapu pumpuri rosās;
Un zeme jaunas dzīvības iedrošina.

Neskaitiet santīmus makā savā
Ar drebošu sirdi un sarauktu pieri!
Es neesmu ubags!
Pasniedziet draudzīgu roku.
Dāviniet dvēseles smaidu.

Iesim kopā pa pasauli brīnišķo,
Sauli sveicinot atvērtu sirdi:
Jūs – steidzīgie, ātrie un skrejošie.
Es – jūsu dvēseles sargs.

Zigfrīda Ozoliņa

Mālpils ev.lut. baznīcā ikvienam 
pieejama humānā palīdzība – apģērbi. 
Tos iespējams saņemt svētdienās pēc 
dievkalpojuma. Tālr. 29236199 (Anita), 

26615238 (Jurģis). Var vienoties par 
citiem saņemšanas laikiem.


