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2014.gada 23. decembrī 
Mālpils novada Mālpilī 

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
23.12.2014. sēdes lēmumu Nr.14/14

“Par autoceļu uzturēšanas klasēm Mālpils novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un 
 Ministru kabineta noteikumu Nr. 224. 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli” 4. un 4.2 punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka autoceļu uzturēšanas klases 
Mālpils novada ziemas (no 1. novembra līdz 31. martam) un 
vasa ras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31. oktobrim).

2. Autoceļu uzturēšanas klases ziemas un vasaras sezonai tiek 
noteiktas, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (saistošo 
noteikumu pielikums).

3. Informācija autoceļu lietotājiem par noteiktajām autoceļu uz
turēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā tiek ievietota paš
valdības mājas lapā www.malpils.lv.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicē
šanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

Pielikums Mālpils novada domes 
23.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.21 

“Par autoceļu uzturēšanas klasēm Mālpils novadā”

Mālpils novada pašvaldības autoceļu vai to posmu un ielu 
saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm ziemas 

(no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai 
(no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)

N.p.k. Autoceļa 
nosaukums

Ceļa 
posma 

garums 
(km)

Uzturēšanas 
klase 

ziemas 
sezonai 

Uzturēšanas 
vasaras 
ziemas 
sezonai

1 Kapsēta – Vite 4.14 C C

2 Tehnikums – 
Upmalas 2.65 C C

3 Ziediņi – Eļmi – 
Sidgunda 4,83 C C

4 Ādmiņi – Vēveri 6.32 C C

5
Gravas – 
Pļavkalni – 
Sidgunda 

9.60 C C

posms  
Pļavkalni – Ērmaņi D D

6
Siksnas – 
Burtnieki – 
Bramaņi

2.84 C C

7 Bramaņi – 
Mergupes 6.61 C C

posms Bramaņi – 
Salas Rudiņi D D

8
jumacēni – 
Žīburti – 
Ceļmalnieki

3.59 D D

9 Čušļi – Lībenes – 
Vildeni 6.53 D D

10 Ģistas – Krustkalni 2.07 D D

11 Vecpils – Sliseri – 
Bebri 1.66 C C

12 Upmalas – Vīzēni 2.21 D D

13 Sidgundas p.f. – 
Kalnakreiči 1.36 C C

14 Sidgundas svari – 
Mieriņi – Kotkalns 3.34 C C

15 Smilgas – Atpūtas 0.34 D D

16 Sidgunda – Ezeri – 
Kārde 6.51 C C

17 Sidgundas dz. 
stacija – Zeltiņi 2.06 D D

18 Sidgundas meh. 
darbn. – Liepiņas 0.63 D D

19 Vadzeles – Brieži 1.3 D D

20 Bukas – Žiburti – 
Tūžas 5.46 C C

21 jaunbūņas – Avotiņi 1.4 D D

22 Žīburti – 
Lejasžīburti 0.79 D D

23
Dzelzītes – 
Benzemnieki – 
Birzmaļi

1.78 D D

24 Inciems – 
Ķegums – jaunūdri 0.41 D D

25 Inciems – 
Ķegums – Tuntuļi 0.36 C C

26 Audriņi – 
Kalnalapas 0.77 D D

27 Žučkas – Ābelītes 0.87 D D

28 jaunītes – 
Bērzkalni 1.08 D D

29
Ziediņi – 
Sidgundas f. – 
Paegļi

2.34 D D

30 Sidrabiņas – Podiņi 0.89 D D
31 Banģi – Pilskalni 3.02 C C
32 Banģi – Ķiberes 3.63 D D

33 Sidrabiņas – 
Podiņi 2 0.43 D D

34 Sidgunda – 
Ropaži – Ceplīši 0.89 D D

35 Vites kompleksa 
iebrauktuve 0.34 D D

36 Lejciemi – 
Krievkalni 1.75 D D

37 Putniņi – Rāmavas 1.92 D D
38 Kniediņi – Pikulēni 1.54 D D
39 Tiltnieki – Brišķēni 0.43 D D

40 Sveķi – Ceriņi – 
Kalnaliepas 0.71 D D

41 Pilskalni – Aniņi 0.52 D D
42 Kaipšas – Bitēni 1.12 D D
43 Bauskas – Sībirija 1.77 D D
44 Ļaujas – Austrumi 0.31 D D
45 Pundes – Podiņi 0.87 D D

NOVADA DOMES LĒMUMI

saisTOŠiE nOTEiKUMi nr. 21
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Mālpils novada domes 23.12.2014. saistošo noteikumu Nr.21 “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Mālpils novadā” 
paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Mālpils novadam jāizstrādā saistošie noteikumi “Par Mālpils novada autoceļu ikdienas uzturēšanas 
klasēm” ziemas un vasaras sezonai. Likumdošana nosaka izstrādāt un publicēt Mālpils novada 
pašvaldības autoceļu sarakstus ar norādītajām autoceļu uzturēšanas klasēm. Ārējie normatīvie 
akti – Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumi Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” izvirza konkrētas pašvaldības autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību, ņemot vēra autoceļa klasifikāciju un 
transportlīdzekļu satiksmes intensitāti 

Īss Saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma “Par pašvaldībām “43. panta pirmās 
daļas 13. punkta cita starpā noteiktā, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumu par Ministru kabineta 
noteikumu paredzētajiem jautājumiem. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Mālpils novada pašvaldības 
autoceļu sarakstus un norādītam autoceļu uzturēšanas klasēm.
Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt Mālpils novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases 
vasaras un ziemas sezonai, ņemot vēra autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti.

Turpinājums 4. lpp.

46 Allažu robeža – 
jaužiburti 0.23 D D

47 Zariņi – Valsts mežs 1.55 D D

48 Kosēni – Kūdras 
purvs 0.68 D D

49 Brūnas – Kārkli 1.07 D D
50 Tīles – Riemeņi 1.46 D D

51 Mežarūķi – Cēsu 
robeža 1.54 D D

52 Vectuņķi – Lejnieki 0.26 D D
53 Kapu aleja 0.49 D D

54 Mālpils – kapsēta – 
Vite – Lejassvērpji 0.96 D D

55 Mālpils – Eļmi – 
Sidgunda – Pļavgaļi 0.665 D D

56 Sidgunda – 
Ērmaņi – Bitītes 0.24 D D

57 Ceļmalnieki – 
Zemnieki – Kurlēni 1.70 D D

58 Mālpils – Kliģene – 
Ēmuri 1.1 D D

59 Alejas iela 0.12 D D
60 Celtnieku iela 0.29 C C
61 Ceriņu iela 0.23 D D
62 Dārza iela 0.27 D D
63 Dīķu iela 0.6 C C
64 Dzirnavu iela 0.65 C C
65 Enerģētikas iela 0.28 C C
66 jaunā iela 0.58 C C
67 Kalna iela 0.35 D D
68 Klusā iela 0.26 D D
69 Krasta iela 0.31 C C
70 Lapu iela 0.17 D D
71 Lejciema iela 1.15 D D
72 Liepu iela 0.31 D D
73 Mergupes iela 1.36 C C
74 Nītaures iela 0.27 D D
75 Ozolu iela 0.66 D D
76 Parka iela 0.47 C C
77 Pils iela 0.94 C C
78 Pilskalna iela 0.45 C C

79 Pīpeņu iela 0.62 D D
80 Rītausmas iela 0.14 D D
81 Rūpniecības iela 1.36 C C
82 Saules iela 0.06 D D
83 Skolas iela 0.21 D D
84 Smilšu iela 0.74 D D
85 Sniedzes iela 0.49 C C
86 Sporta iela 0.56 C C
87 Sprīdīšu iela 0.18 C C
88 Sudas iela 0.68 D D
89 Torņa iela 0.18 C C
90 Torņkalna iela 1.04 C C
91 Upes iela 0.35 D D
92 Vecpils iela 0.78 D D
93 Vibrokas iela 0.68 C C
94 Vidus iela 0.16 D D
95 Vīnkalna iela 0.08 D D
96 Vītolu iela 0.20 D D
97 Zaļā iela 0.10 D D
98 Ziedoņa iela 0.22 D D
99 Ziedu iela 0.15 D D

100 Muzeja iela 0.12 D D
101 Salas iela 0.23 D D
102 Peldu iela 0.27 D D
103 Ābeļu iela 0.35 C C
104 Kantora iela 0.32 D D
105 Melderu iela 0.32 D D
106 Parkmales iela 0.15 D D
107 Piena iela 0.75 C C
108 Rikteres iela 0.78 C C
109 Tīreļa iela 0.39 D D
110 Zvaigžņu iela 0.68 C C
111 Pavasara iela 0.38 D D
112 Tīnes iela 0.65 C C
113 Vīzēnu iela 0.20 D D
114 Veckalnu iela 0.42 D D
115 jāņu iela 0.37 D D
116 Lidotāju iela 0.46 D D

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs
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MāLPiLs nOvaDa DOMEs 23.12.2014. sĒDE nr.14
Izskatīja 27 jautājumus:
1. Par PSIA “Norma K” izcenojumiem 2015. gadam.
2. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
3. Par Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības programmas 

saskaņošanu. 
4. Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu pārtarifikācijas sa

rakstu saskaņošanu.
5. Par Mālpils novada vidusskolas koplīguma saskaņošanu. 
6. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek 

piešķirta stipendija 10.–12.klašu izglītojamiem” grozījumu 
apstip rināšanu.

7. Par izmaiņām pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras 
un sporta pārvalde” nolikumā.

8. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
11. Par līdzfinansējumu biedrības “Idoves mantojums” projektam.
12. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr.20 “Grozījumi Mālpils novada do

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

14. Par saistošo noteikumu Nr.21 “Par autoceļu uzturēšanas kla
sēm Mālpils novadā” apstiprināšanu.

15. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 
no 2015. gada 1. janvāra.

16. Par ciema statusa atcelšanu.
17. Par Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijas uzsākšanu.
18. Par komisijas, darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegū

šanu īpašumā, izveidošanu.
19. Par zemes vienību platību precizēšanu.
20. Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa maiņu.
21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu.
22. Par Mālpils novada domes 2014. gada 29. oktobra lēmuma 

Nr. 12/3 precizēšanu.
23. Par Mālpils novada domes 2014. gada 26. novembra lēmuma 

Nr. 13/7 precizēšanu.
24. Par atļauju Rinaldam Liepiņam savienot amatus. 
25. Par izmaiņām Mālpils novada civilās aizsardzības komisijas sa

stāvā.
26. Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā “Mālpils novada domes 

deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikums”.

27. Par grozījumiem Mālpils novada pašvaldības vienotajā grāmat
vedības politikā.

NOLĒMA:
•	 Piedalīties	biedrības	“Mālpils	zivīm”	projektu,	kas	skar	vispārējas	

sabiedrības intereses, realizācijā.
•	 Saskaņot	Mālpils	 novada	 vidusskolas	 interešu	 izglītības	 prog

rammu “Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un populari
zēšana”.

•	 Apstiprināt	grozījumus	noteikumos	“Kārtība,	kādā	Mālpils	novada	
vidusskolā tiek piešķirta stipendija 10.–12. klašu izglītojamiem”. 
Uzdot Mālpils novada vidusskolas direktorei, plānojot izglītības 
iestādes budžetu 2015. gadam, paredzēt izdevumus stipendiju 
izmaksām 9.–12. klašu izglītojamiem.

•	 Atbalstīt	biedrības	“Idoves	mantojums”	projekta	“Mālpils	novada	
vēstures saglabāšana un izpēte” īstenošanu. Paredzēt 2015. gada 
budžetā un ieskaitīt biedrības kontā projekta līdzfinansējumu 
415,58 EUR apmērā.

•	Noteikt	maksu	par	sadzīves	atkritumu	apsaimniekošanu	Mālpils	
novada pašvaldības teritorijā 8.11euro/m³ bez PVN, ko veido: 
o maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

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

par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā 
2.49 euro/m³ bez PVN. 

 Lēmums stājās spēkā ar 2015.gada 1. februāri.
•	 Atcelt	 ciema	statusu	Mālpils	novadā	šādiem	ciemiem:	Vite	un	

Bukas.
•	 Izveidot	 Darījumu	 ar	 lauksaimniecības	 zemi	 izvērtēšanas	 ko

misiju šādā sastāvā: 
o Komisijas priekšsēdētājs: Rolands jomerts
o Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Linards Ligeris
o Komisijas loceklis: Mārīte Nīgrande
o Komisijas loceklis: Ineta Broka
o Komisijas loceklis: Nellija Andrukele 
o Komisijas loceklis: Tatjana Deņisova
o Komisijas loceklis: Anna Višķere

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

sadaļā Novada domes dokumenti 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums no 3. lpp.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta papildu finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt 
esošo institūciju kompetenci.

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām 

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
Centra reģiona Rīgas nodaļa.
VAS “Latvijas Valsts ceļi” amatpersonas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un piemērot 
administratīvo sodu par to pārkāpumiem.

Normatīvie akti, saskaņā ar 
kuriem Saistošie noteikumi 
sagatavoti

Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumi Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām saistībā ar 
Saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
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Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” paredz paš
val dībai izveidot Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru. 
Mālpils pašvaldība šādu reģistru jau ir izveidojusi un daudzi Mālpils 
novada zemnieki, lauksaimnieki reģistrē savus lauksamniecības 
zemes nomas līgumus.

Mālpils novadā dome aicina visus zemes nomniekus reģistrēt 
lauksaimniecībā izmatojamās zemes nomas līgumus. Tas dos 
iespēju nomas reģistrā reģistrētajiem nomniekiem iegūt pirm
pirkuma tiesības uz nomāto zemes gabalu, gadījumā, ja īpašnieks 
vēlēsies to pārdot.

2014. gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos”, kas ieviesa būtiskus ierobežojumus 
lauksaimniecības zemes iegūšanai personu īpašumā.

Likumā tiek noteikts, ka viena fiziska vai juridiska persona var 
iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes, savukārt 
Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētās 
biedrības un nodibinājumi – ne vairāk par 5 ha.

Likumā izvirzīti arī papildus nosacījumi lauksaimniecības 
zemes iegūšanai, kas tiks pārbaudīti, personai iegādājoties lauk
saimniecības zemi īpašumā.

Fiziskā vai juridiskā persona, kura vēlas iegūt lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi īpašumā, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā 
norāda visu iesnieguma formā prasīto informāciju (iesnieguma for
mu var saņemt Mālpils novada domē, kā arī Mālpils novada domes 
mājas lapā www.malpils.lv sadaļā Novada domes dokumenti/ 
veidlapas).

Iesniegumam jāpievieno:
1) darījuma akts par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā,
2) notariāli apliecinātu izglītības dokumenta kopiju vai izglītības 

dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu,
3) nerezidents (fiziska vai juridiska persona) – dokumentu par no

dokļu samaksu valstī, kurā tai ir pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā 
tas ir reģistrēts,

4) biedrības un nodibinājumi – apliecinātu izrakstu no statūtiem 
par darbības mērķi.

Likums nosaka, ka lauksaimniecības zemes pircējam ir jāatbilst 
sekojošām prasībām:

Fiziskai personai:
1) jābūt reģistrētai Latvijā kā saimnieciskās darbības veicējam;
2) vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vienoti platību maksā

jumi vai tiešie maksājumi, vai ieņēmumiem no lauksaimnie
ciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido 
vis maz trešo daļu no tās kopējiem saimnieciskās darbības 
ieņē  mumiem, vai jābūt ieguvušai lauksaimniecisko izglītību.

3) rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes izmanto
šanu lauksaimnieciskajā darbībā viena vai triju gadu laikā no 
īpašuma iegādes;

4) nevar būt nodokļu parādi;
5) jāsaņem atteikums no pirmpirkuma tiesībām no zemes kop

īpašnieka un zemes nomnieka, ja zemes nomas līgums ir re
ģistrēts pašvaldībā, un Latvijas zemes fonda pārvaldītāja;

6) jāsaņem novada pašvaldības piekrišana lauksaimniecības ze
mes iegūšanai īpašumā.

Juridiskai personai: 
1) vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vienoti platību maksāju

mi vai tiešie maksājumi, vai tās ieņēmumiem no lauksaimnie
ciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz 
trešo daļu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;

2) vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam darbiniekam ir jā
būt profesionālai izglītībai juridiskās personas darbības jomā, 
vai vismaz viena īpašnieka ieņēmumiem no lauksaimnieciskās 
ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz vie
nu trešdaļu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem,

3) jāapliecina, ka patiesie labuma guvēji ir Latvijas Republikas pil
soņi vai citu ES dalībvalstu pilsoņi, vai arī Eiropas Ekonomikas 
zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi,

4) rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes izmantošanu 
lauksaimnieciskajā darbībā viena vai triju gadu laikā no iegādes,

5) nevar būt nodokļu parādi,
6) jāsaņem atteikums no pirmpirkuma tiesībām no zemes kop

īpašnieka un zemes nomnieka, ja zemes nomas līgums reģis
trēts pašvaldībā, un Latvijas zemes fonda pārvaldītāja,

7) jāsaņem novada pašvaldības piekrišana lauksaimniecības ze
mes iegūšanai īpašumā.

Izdarītie likuma grozījumi, kas ir spēkā no 1. novembra, noteic 
izņēmumus darījumos ar lauksaimniecības zemi. Prasības netiek 
attiecinātas uz lauksaimniecības zemes ieguvējiem:
1) kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības 

zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā 
nepārsniedz 10 hektārus fiziskajām un 5 hektārus juridiskajām 
personām. Tas nozīmē, ka ģimene savas piemājas saimniecī
bas vajadzībām varēs iegādāties līdz 10 hektārus zemes un tās 
īpašniekam nebūs nepieciešama nedz atbilstoša lauksaimnie
ciskā izglītība, nedz jāapliecina, ka zeme tiks izmantota lauk
saimnieciskajā darbībā, nedz arī jāatbilst pārējām prasībām,

2) maksātnespējas procesā vai mantošanas ceļā iegūstamai lauk
saimniecības zemei,

3) lauksaimniecības zemei, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā 
ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,

4) darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pir
mās un otrās pakāpes radiniekiem,

5) zemes kopīpašniekam, ja tas izmanto pirmpirkuma tiesības.

Darījuma tiesiskumu ar lauksaimniecības zemēm uzraudzīs 
pašvaldības komisija. Lēmums tiks pieņemts mēneša laikā.

Turpinājums 6. lpp.

Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi

MāLPiLs nOvaDa DOMEs sĒŽU GraFiKs 
2015. gada FEBRUĀRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 18. februārī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 18. februārī, pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA
Finanšu komitejas sēde 18. februārī, pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
DOMES SĒDE 25. februārī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 23. februārī, pl.17.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl.17.00 229.kab. AGRIS BUKOVSKIS

Par lauksaimniecības zemes nomu

NOVADA DOMES LĒMUMI
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Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts no
saka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus, tajā skaitā sadzīves atkritumu apsaim
niekošanu, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmā daļa no
saka, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzī ves 
atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu 
radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem 
notei kumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto 
kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģene
rāciju), un to veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pār

kraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķiro
šanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 
atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā minētais at
kritumu apsaimniekotājs;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un iz
gāztuvēs;

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatī
vajos aktos noteiktajā apmērā.

Saskaņā ar Mālpils novada domes 28.09.2011. saistošo no
teikumu Nr. 11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Mālpils novadā” 5.2. punktu, maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem nosaka 
pašvaldība ar savu lēmumu.

2014. gada 28. aprīlī Mālpils novada dome noslēgusi līgumu ar 
SIA “Ragn Sells” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nodro
ši nāšanu Mālpils novada administratīvajā teritorijā.

2014. gada 5. decembrī saņemts iesniegums no SIA “Ragn Sells” 
par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām, pamatojoties uz 
savstarpēji noslēgtā Līguma noteikumiem, ka Apsaimniekotājs 
ne biežāk kā vienu reizi gadā var iesniegt pamatotu priekšlikumu 
grozīt tarifu, ja tiek paaugstināta maksa par sadzīves atkritumu 
noglabāšanu Getliņu poligonā. No 01.01.2015. tiek mainīts atkri
tumu apglabāšanas tarifs poligonā “Getliņi”. Pamats: Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr.134 (27.11.2014. 
protokols Nr.40, 1.p)

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Atkritumu 
apsaim nie ko šanas likuma 39. panta pirmo daļu, likuma “Par paš
val dī bām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta e apakšpunktu un 
Mālpils novada domes 28.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 11 “Par 
sadzī ves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” 5.2. punktu, 
dome nolēma (23.12.2014. sēdes lēmums Nr. 14/15) no 2015. gada 
1. februāra:
1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Māl pils 

novada pašvaldības teritorijā 8.11 euro/m³ bez PVN, ko veido:
1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

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

par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā 
2.49 euro/m³ bez PVN. 

Mālpils novada dome

Lai noslēgtais nomas līgums tiktu reģistrēts pašvaldības admi
nistrētajā reģistrā atbilstoši likuma prasībām, zemes nomniekam 
vai iznomātājam pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, mēneša 
laikā līgums 3 eksemplāros ir jāiesniedz Mālpils novada domē pie 
nekustamo īpašumu speciālista (314. kab).

ja zemes nomas līgumus persona vēlas iesniegs pa pastu – tas 
jānosūta Mālpils novada domei, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils 
novads, LV2152. Elektroniski iesniedzot, jānosūta uz epasta 
adre si dome@malpils.lv.

Tomēr personām, kuras izvēlēsies nosūtīt nomas līgumu elektro
niski, ir jānodrošina iesniegto dokumentu un to atvasinājumu ju
ridisko spēku atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma normām.

Saņemot nomas līgumu, tiks veikta atzīme uz lauksaimniecības 
zemes nomas līguma eksemplāriem par reģistrēšanu Mālpils no
vada Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

ja personas zemes nomas līgumā, kas reģistrēts pašvaldības 
Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, veiks būtiskas 
izmaiņas vai, tas tiks lauzts, vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, 
zemes nomniekam vai iznomātājam par to rakstiski ir jāinformē 
pašvaldība.

Pašvaldība, sešu mēnešu laikā atbilstoši spēkā esošajiem 
Ministru kabineta noteikumiem ir tiesīga reģistrēt Lauksaimniecības 
zemes nomas līgumu reģistrā arī tos zemes nomas līgumus, kas 
noslēgti pirms 2014. gada 1. novembra.

Mālpils novada dome aicina lauksaimniekus reģistrēt lauk
saimniecības zemes nomas līgumus!

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās un ceturtdienās 
no 8.30–18.00.

Informāciju sagatavoja  
nekustamo īpašumu speciāliste 

T. Deņisova –  
tālr. 67970892 (314. kab.)

Par sadzīves atkritumu tarifa maiņu 
Mālpils novada teritorijā 
no 2015. gada 1. februāra

AKTUĀLI

Advents, Ziemassvētku gaidīšana, Zvaigznes diena...
Tas ir laiks, kas mūs pārnes pāri gadu mijas slieksnim. Šīs ir 

dienas, kad vistuvāk un visskaudrāk satiekas divas pasaules – 
pārticība un nabadzība, prieks un skumjas, veselība un slimība, 
laime un nelaime, ģimenes atbalsts un vientulība, un svētīts ir 
ikviens, kas to spēj sajust.

Tas ir laiks, kad mēs gaidām vislielāko brīnumu, ceram uz to, 
kas mūsu dzīvi darītu laimīgu un piepildītu, kā arī paši cenšamies 
izbaudīt šo brīnišķo sajūtu – dāvināšanas prieku, iepriecinot 
līdzcilvēkus.

Šogad, tāpat kā iepriekš, notika, varam teikt, par tradīciju kļuvu šais 
Zvaigznes dienas labdarības koncerts. Šogad tas bija “tieši sirdī...”, 
un tajā klausījāmies mūsu pašu mālpiliešu un viesu sniegumu. 

Mīļš paldies māksliniekiem par jauko, sirsnīgo noskaņu un 
sniegto emocionālo baudījumu! 

Pateicamies biedrības “Notici sev!” vārdā visiem koncerta ap
mek  lētājiem par ziedojumiem. Invalīdu un viņu atbalstītāju bied rība 
“Notici sev!” ir pieņēmusi ziedojumu 142.39 EUR, kas tiks izlie tots 
biedrības mērķu sasniegšanai. Tiks sniegts atbalsts mūsu bied
rības biedriem, kam klājas vissmagāk.

Lai arī turpmāk jūs pavada mīlestība, sirds skaidrība, panākumi 
un pieder pats dārgākais uz pasaules – veselība, jo, kam tā ir, tas 
ir neizsakāmi bagāts!

“Notici sev!” valdes locekle I. Muraško

Turpinājums no 5. lpp.

NOVADA DOMES LĒMUMI

“Tieši sirdī”...
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Mālpils novadā darbojas gan Valsts policija, 
gan pašvaldības policija, un katrai no tām ir savas 
kompetences sfēras. jāpiebilst, ka Latvijas likum
došana paredz: pašvaldība var izveidot savu poli
ciju, nevis, jāizveido, tāpēc varam priecāties, ka 
mūsu pašvaldībai ir sava policija.

Pašvaldības policijas svarīgākie pienākumi ir 
likumpārkā pumu profilakse un kontrole pār to, 
kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie notei
kumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administra
tīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo 
notei kumu pārkāpšanu un to piedzīšana.

jau kopš 2014. gada septembra Mālpils novadā 
strādā pašval dības policijas inspektors Mārtiņš 
Kudiņš. Pagājušā gada jūlijā viņš ar ģimeni pārcē
lies no Rīgas uz dzīvi Sidgundā, iegādājies šeit māju 
un trauksmaino pilsētas dzīvi nomainījis uz mie
rīgāku. Par pārcelšanos Mārtiņš saka: “Atstājām 
Rīgā iesākto, un šeit sākām visu no jauna!” 

Rīgā Mārtiņš strādājis Dailes teātrī par gais mu 
mākslinieku, un pašreizējais darbs policijā arī ir 
jauns sākums. Viņš daudz mācās no Mālpils paš
val dības policijas priekšnieka Gunta Lejiņa, kurš ir 
labs pasniedzējs.

Mārtiņam pirmās simts darba dienas jau aiz mu
guras. jautāts, kā vērtē nostrādāto posmu Mālpils 
novadā, viņš saka: “Salīdzinot ar Rīgu, šeit kopumā 
situācija ir mierīga. Protams, katrā vietā jau ir cil
vēki, ar kuriem rodas problēmas. Nopietnākos 
gadī ju mus mēs nododam Valsts policijai, paši vai
rāk risinām sadzīviskos gadījumus. 

Mālpilī cilvēki ir pieraduši pārsvarā griezties pie 
mums jebkurā gadījumā, un tālāk jau atbilstoši 
likumam mēs izvērtējam, vai gadījums jārisina 
Valsts policijai vai mums. ja nodarījums ir smags, 
mēs iesakām cilvēkiem pašiem sazināties ar Valsts 
policijas Siguldas iecirkni, kas apkalpo arī Mālpils 
novadu. Valsts policists noteiktos laikos ir arī 
Mālpilī uz vietas.”

No sarunas ar Mārtiņu uzzināju, ka pašvaldības 
policijai ir tiesības apturēt agresīvus autobrau
cējus, arī iereibušus riteņ braucējus vai gājējus, kā 
arī, ka nesen ir stājušies spēkā grozījumi likumā 
“Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklā mas 
un lietošanas ierobežošanu”, kas nosaka, ka ir aiz
liegts smēķēt uz daudzdzīvokļu māju balkoniem 
un lodžijām, kāpņu telpās, gaiteņos, lieve ņos vai 
tuvāk par desmit metriem no daudz dzīvokļu māju 
ieejām, ārējām kāpnēm vai lieveņiem citas perso
nas klātbūtnē, ja tā pret to iebilst. Par šo jautājumu 
Mālpils Vēstīs iedzīvotāji interesējās pagājušā gada 
augusta mēnesī. Mārtiņš arī ierosina, ka paš
valdībai vajadzētu izstrādāt noteikumus par iedzī
votāju atrašanos uz ledus – uz kurām ūdens krā
tuvēm un kurā laikā cilvēki drīkst atrasties. 

Kā Mālpils iedzīvotāja nu jau vārāk kā desmit ga
dus, varu teikt – Mālpilī jūtos ļoti droši. Visticamāk, 
tā nav tikai laimīga sagadīšanās, ka Mālpils ir mie
rīga vieta, bet arī pašvaldības policijas esamība un 
tās labais preventatīvais darbs.

Mālpils pašvaldības policistus var sazvanīt pa 
tālr. 28357022 un 28610004.

Esmeralda Tāle

Mālpils policisti

Juris Stankēvičs ar palīgiem Arčiju un Silveru

AKTUĀLI

informācija no valsts policijas

Vēlamies jūs informēt, ka no 2015. gada 1. janvāra Mālpils novada terito
riju apkal po Valsts policijas Rīgas reģiona Siguldas iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas in spek tors Juris Stankēvičs, kuram ikdie nas darbā palīdz dienesta suņi 
Arčijs un Silvers.

No 2015. gada februāra mēneša, juris Stankēvičs ar sa viem palīgiem apmek
lē tājus pieņems ik nedēļu Nākotnes ielā 1, Mālpilī: 

PIRMDIENĀS 10:00–13:00
CETURTDIENĀS 13:00–16:00
No 2015. gada marta juris Stan kēvičs pastāvīgi būs sastopams Nākot nes ielā 1, 

Mālpilī. Ar juri Stankēviču varēs sazināties pa tālr. 67925201, 28351184

VP RRP Siguldas iecirkņa  
KP nodaļas priekšniece
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Sporta deju klubā “Zīle”dejojošajiem 
Mālpils bērniem un jauniešiem aizvadītais 
gads bijis patiesu panākumu pilns. Pašlaik 
no Mālpils regulāri trenējas un sacensībās 
piedalās trīs pāri.

Īstenie mālpilieši, kas dzīvo un mācās 
Mālpilī un kā deju pāris ir kopā jau vairākus 
gadus  – Ieva Ošeniece un Hugo Savins, 
nesenajās Ziemassvētku sacensībās 
“Sigul das ziema” izcīnīja godpilno 2. vietu. 
Pāris aktīvi piedalās sacensībās un ar šo 
gadu pāriet “juniori I” grupā.

Arī otrais pāris  – siguldiete Beāte 
Ausekle un mālpilietis Ernests Neimanis ir 
ļoti cītīgi ikdienas treniņos. Pagājušajā gadā 
labus sasniegumus viņi uzrādīja Stan darta 
deju programmā, un ar apzinīgu darbu sas
niegti labi rezultāti arī Latīņamerikas deju 
programmā. Šajā gadā paris ir jau “juniori 
II”grupā.

Ļoti labi sasniegumi Latvijas mērogā ir 
trešajam pārim no Mālpils – mālpiliešiem 
Amandai Miltiņai un Kristeram Rauskam, 
kas pārstāv “Bērni II” grupu. 2014. gadā 
notikušajos piecos reitingos 6 deju reitingā pārim kopvērtējumā 
ir 8. vieta Latvijā, Latīņamerikas deju reitinga kopvērtējumā 
7.  vieta un visaugstākais sasniegums – Standarta deju reitinga 
kopvērtējumā – 6. vieta Latvijā! Sirsnīgi sveicam ar nozīmīgajiem 
panākumiem! Uz šādiem rezultātiem pāris nebija cerējis. Sākot nēji 
viņi bija izvirzījuši mērķi nodejot visos Latvijas kausu izcīņas pos-
mos, kas ir zemāks sacensību līmenis par reitingiem. No pavisam 
sešiem kausu izcīņas posmiem izdevās nodejot trijos, jo Amanda 
salauza roku. Neskatoties uz šo negadījumu un to, ka trijos pos
mos izpalika vērtējums kopvērtējumā, viņi ieguva 5. vietu Latvijā 
no vairāk kā trīsdesmit pāriem.

Droši vien daudzi atceramies skaistos dejotājus Mālpils kul
tūras centra pensionāru ballēs. Arī pagājušā gada nogalē sporta 
deju kluba “Zīle”bērni un jaunieši mūs priecēja ar dinamisku 
uz stā šanos. Deju kluba vadītāja Iveta Zīle saka: “Cenšamies 
nekad neatteikt pasākuma organizatoriem un ar prieku dejojam 
vecajiem cilvēkiem, jo viņi ir ļoti pozitīva publika un ir patīkami 
uzstāties!”

Neapšaubāmi lielu ikdienas darbu ceļā uz bērnu panākumiem 
iegulda arī viņu vecāki, vedot bērnus uz treniņiem gandrīz katru 
vakaru un bieži notiekošajām sacensībām nedēļas nogalēs, tāpēc 
kluba vārdā vadītāja Iveta Zīle izsaka vislielāko pateicību visu bērnu 
vecākiem par izturību un pacietību, vēl Laimīgu jauno Gadu un 
spožu deju karjeru visiem dejotājiem!

Sporta deju kluba “Zīle”aktivitātēm var sekot līdzi arī mājas lapā 
www.sdk-zile.lv

Esmeralda Tāle

AKTUĀLI

aizvadītā gada panākumi sporta deju kluba “Zīle” dejotājiem

Ieva un Hugo sacensībās “Siguldas ziema” 
ar 2. vietas kausiem Beāte un Ernests

Dejotāji Mālpils kultūras centrā 2014. gada 21.decembrī

Amanda un Kristers
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6. decembrī jūrmalā uz Latvijas čem
pionātu bija sapulcējušies labākie zoles 
spēlmaņi. 57 solīdos uzvalkos tērpti kungi 
un viena dāma vienā no Dubultu kafej
nīcām sita kārtis no rīta līdz pat vakaram, 
lai noskaidrotu valsts čempionu ieguvēju 
šajā tautā populārajā kāršu spēlē. Turnīrā 
piedalījās tādas sabiedrībā zināmas per
sonas kā Saeimas deputāts Imants Parād
nieks, pazīstamais neiroķirurģijas klīnikas 
vadītājs Egils Valeinis, jūrmalas domes 
priekšsēdētājs Gatis Truksnis u.c. Šajā 

raibajā kompānijā startēja arī 2 Mālpils 
“zolmaņi” – Normunds Ozoliņš (33.vieta) 
un Grigorijs Kozļakovskis (53.vieta).

14.decembrī Mālpils sporta kompleksā, 
notika tradicionālā Mālpils domes kausa 
izcīņa šahā (Šveices sistēma, 9 kārtas, lai
ka kontrole  – 10 min. + 4 sek., FIDE ātrā 
šaha reitinga aprēķins), kurā piedalījās 
45 dalībnieki no visas Latvijas. Dalībnieku 
sastāvs bija ļoti spēcīgs – 1 lielmeistars, 
1 sieviešu lielmeistare, 2 starptautiskie 
meistari, 1 FIDE meistars, 4 nacionālie 
meistari, 12 meistarkandidāti, 21 1.sporta 

klases šahists un 3 2.sporta klases šahisti. 
Sacensības norisinājās 9 kārtās pēc Šveices 
sistēmas. 

Pirmo vietu turnīra tabulā ar 8 punktiem 
no 9 izcīnīja GM Aleksejs Širovs, otro vietu 
pēc papildus koeficienta ieguva IM Vladimirs 
Svešņikovs (7 punkti), trešajā vietā ierindojās 
IM Rolands Bērziņš (arī 7 punkti), 4.vietā – 
Deniss Nikolajevs (6.5  punkti), 5.vietu 
ieguva FM Ingemārs jesse (Daugavpils, 
6  punkti). Labākais rezultāts dāmām – 
WGM Ilze Bērziņa (5.5  punkti, 13.vieta 
kop vēr tējumā), senioru balvu ieguva jānis 
Visockis (6  punkti, 8.vieta), labākais no 
jaunie šiem – Klāvs Stabulnieks (5.5 punkti, 
14.vieta turnīra tabulā). Sacensību reiting
balvas ieguva: 1.grupā – jurijs Agafonovs 
(6 punkti, 9.vieta), 2.grupā – daugavpiliete 
Elizabete Limanovska (5.5 punkti, 15.vieta), 
3.grupā  – Stefānija Dombrovska (Daugav
pils; 4.5  punkti, 23.vieta), 4.grupā  – jānis 
Vītiņš (5 punkti, 18.vieta). No mālpi lie
šiem sacensībās piedalījās Ģirts Lielmežs 
(5 punkti; 17.vieta) un Anatolijs Seļivanovs 
(4 punkti; 29.vieta).

20.decembrī Mālpils sporta kompleksā 
notika Mālpils novada čempionāts šautriņu 

SKOLA UN ĢIMENE. POZITĪVAIS MĀLPILĪ

Ir pagājis svētku laiks… ar spilgtām emocijām, iespaidiem, 
piepildītām cerībām un ticību brīnumam. Un nu ir iespēja atvilkt 
elpu, apstāties, atskatīties uz padarīto, lai jau nākamajā brīdī 
joņotu tālāk, kaltu plānus un darītu labus darbus.

Šis neilgais laiks kopš mācību gada sākuma aizritēja tik ātri, 
piepildīts ar dažādiem notikumiem, darbiem, sajūtām. 

Rudenī, pilni ar vasarā uzkrāto sauli, mācības skolā uzsāka 
347 skolēni, 44 skolēni pirmo reizi iesoļoja skolā un mirdzošām 
acīm, ar interesi un neatlaidību, sāka ceļojumu uz Zinību pasauli. 
Kā pirmā skolas dienā noteikti jutās arī Skolēnu parlaments un 
parlamenta Prezidents, kuru septembrī balsojot ievēlējām, uz
ticot šiem jauniešiem skolas dzīves organizēšanu, un viņi nelika 
vilties. Tie bija gan sporta svētki, gan skolotāju dienas pasākums, 
gan rudens balle, Ziemassvētku laika norises skolā un citi patīkami 
mirkļi. Tikpat aktīvi darbu atsāka arī Skolas padome, kas, izvirzot 
sev darba uzdevumus, ir apņēmības pilna, lai iecerētais izdotos. 

jau piekto gadu skola ir saņēmusi Zaļo karogu, kas apliecina 
mūsu gatavību darboties un domāt par videi un cilvēkam draudzīgu 
dzīvesveidu. Aicinām arī iedzīvotājus atbalstīt mūsu dalību dažādās 
akcijās vides uzlabošanas jomā. 

Lai veicinātu jauniešu konkurētspēju darba tirgū, esam 
iesaistījušies uzņēmējdarbības programmā “Esi Līderis!”, rīkojām 
publiskās runas konkursu “Mana kā Valsts prezidenta uzruna 
Latvijas dzimšanas dienā”, atsākām arī aktīvu darbu pie zinātniski 
pētnieciskā darba izstrādes, un vidusskolēniem bija iespēja iejus
ties mentoru lomā, vadot diskusiju grupas Bērnu tiesību aizsar
dzības biroja rīkotajā konferencē.

Sākoties olimpiāžu laikam, esam uzrādījuši labus rezultātus: 
atzinība Annijai Kaņepējai (9.kl.) bioloģijas olimpiādē, 3.vieta 
Robertam Bīriņam (8.kl.) un atzinība Danielam Ciemiņam (8.kl.) 
angļu valodas olimpiādē. 1.semestra noslēguma svētku līnijā 
mums bija patiess prieks par 89 skolēniem, kas saņēma atzinības 

par ļoti labiem sasniegumiem mācību darbā un 63 skolēniem, 
kas saņēma pateicības par centību un labiem sasniegumiem 
mācību darbā. 2.semestrī četri vidusskolas un septiņi 9.klases 
skolēni saņems stipendijas par augstiem sasniegumiem mācību 
darbā. Nu  jau tuvākajā laikā ar Domes atbalstu “B” kategorijas 
autovadītāja apliecību iegūs pieci vidusskolēni.

Katrā skolas pasākumā ar savu uzstāšanos mūs priecēja arī 
interešu izglītības pulciņu dalībnieki, izraisot patiesas emocijas 
un sajūtas. Šobrīd deju kolektīviem un vadītājām priekšā ir pama
tīgs darbs, lai sagatavotos skatei un svētkiem. Mūsu skolotāja 
Lilita jansone ir izturējusi valsts mēroga horeogrāfu konkursu un 
divas viņas dejas ir iekļautas Dziesmu un deju svētku repertuārā. 
Turēsim īkšķus!

Protams, kā jau jebkurā iestādē vai organizācijā, arī mums ir 
savas veiksmes un neveiksmes, mācāmies, kļūdāmies, atzīstam 
kļūdas un domājam, kā organizēt savu dzīvi tā, lai jebkuram izdo
das saskatīt labus darbus un notikumus skolas dzīvē, lai katrs jūtas 
piederīgs savai Skolai, novadam. Nekļūdās tas, kurš neko nedara.

Šeit pieminēju tikai nelielu daļiņu no tā, ar ko mums ir vērts 
lepo ties, varbūt ar domu, ka arī tie, kas redz tikai ne tik pozitīvās 
lietas, atradīs arī kaut ko gaišu un pozitīvu mūsu skolas dzīvē. 

Savu kolēģu, darbinieku un skolēnu vārdā, gribu teikt paldies 
visiem vecākiem, kas atbalsta savus bērnus, aktīvi piedalās skolas 
dzīvē, nebaidās arī konstruktīvi un klātienē kritizēt, kas atrod labu 
vārdu un vienkārši ir klāt mums svarīgajos notikumos un brīžos. 

Lai gada nogales un svētku laika pozitīvās emocijas palīdz ik
dienas skrējienā saskatīt un novērtēt tos mirkļus, kas dara mūs 
laimīgus.

Un nevajag nemaz tik daudz, pavisam maz, pavisam nieku, lai 
mirdzošs mirklis nestu prieku…

Ar cieņu Mālpils novada vidusskolas direktore  
J. Mihejeva

SPORTS

Normunds Ozoliņš Latvijas 19. zolītes 
čempionāta A finālā (foto pārpublicēts no 

http://www.zolei.lv)

Grigorijs Kozļakovskis Latvijas 19. zolītes 
čempionāta A finālā (foto pārpublicēts no 

http://www.zolei.lv)

ir pagājis svētku laiks…

Turpinājums 10. lpp.

sporta ziņas
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mešanā 4.posms, kurā piedalījās 7 dalīb
nieki. 1.vietu ieguva Edgars Komarovs, 
2.vietu izcīnīja Uģis Briedis, bet 3.vietu 
dalīja Aldis Graudiņš un Edgars Bogdans.

21.decembrī Mālpils sporta kompleksā 
notika Mālpils novada čempionāts zolītē 
2014.gada noslēdzošais – 12.posms, kurā 
piedalījās 17 dalībnieki. 1.vietu iegu
va Nikolajs Pomjalovs, 2.vietu – Agris 
Ozoliņš 3.vietu – Alfons Suķis. 2014.gada 
kopvērtējumā pirmās sešas vietas ieņēma 
Alfons Suķis, jānis Sprukulis, Agris 

Ozoliņš, Nikolajs Pomjalovs, Normunds 
Ozoliņš.

10.janvārī Mālpils sporta kompleksā 
notika Mālpils novada čempionāts šautriņu 
mešanā 5.posms, kurā piedalījās 7 dalīb
nieki. 1.vietu ieguva Edgars Komarovs, 
2.vietu izcīnīja Zintis Sniedze, bet 3.vietā 
ierindojās Edgars Bogdans.

17.janvārī Mālpils sporta kompleksā no
tika Latvijas komandu čempionāta novusā 
2.līgas 2.posms, kurā startēja arī Mālpils 
novada komanda “MĀLPILS SK”. Kopumā 
2.līgā piedalās 26 komandas, kas sada lītas 
3 apakšgrupās. Mālpils posmā startēja 

3  komandas, kuras izspēlēja savā starpā. 
Mālpils komanda ar rezultātu 32:18 pie veica 
komandu “VARIŅI” un ar rezultātu 8:32 
piekāpās komandai “NK VIDZEMNIEKI”. 
Abas komandas pārstāvēja Smiltenes no
vadu.

18.janvārī Mālpils sporta kompleksā 
notika Mālpils novada čempionāts zolītē 
2015  gada 1.posms, kurā piedalījās 
10 dalībnieki. 1.vietu ieguva Grogorijs 
Kozļakovskis, 2.vietu – Ivars Neimanis 
3.vietu – jānis Želvis.

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs

SPORTS

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

1. februāris Pierīgas novadu sporta spēles dambretē Salaspils sporta nams

8. februāris Pierīgas novadu sporta spēles galda tenisā Ulbrokas sporta komplekss

8. februāris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 4. posms Mālpils sporta komplekss

14. februāris plkst. 11.00 Pierīgas novadu sporta spēles šahā Mālpils sporta komplekss

15. februāris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 1. posms Mālpils sporta komplekss

21. februāris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 6. posms Mālpils sporta komplekss

21. februāris Pierīgas novadu sporta spēles zemledus makšķerēšanā Plaužu ezers, Ķeipene

22. februāris plkst. 10.00 Mālpils novada dubultspēļu čempionāts novusā Mālpils sporta komplekss

Saprotošāki, atbildīgāki un solidārāki nekā citi – tādi ir personu 
ar invaliditāti darba devēji. Stāstot par invalīdu un viņu darba devēju 
pozitīvo sadarbību, mēs gribam vairot pārliecību, ka tā nes augļus 
abām pusēm. Un iedrošināt uzticēties, meklēt un atrast katram 
savu īpašo darba devēju un īpašo darbinieku!

Latvijā atrodas arvien vairāk uzņēmu, kuru vadītāji gatavi 
sadarboties ar invaliditātes skartajiem cilvēkiem, novērtējot viņu 
potenciālu un pilnvērtīgi atalgojot par padarīto. Akcijā “Novērtē to, 
kas tev ir”, kuru rīkoja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisija (VDEĀVK) sadarbībā ar laikrakstu “Diena”, tapuši 
četri stāsti par darba devēju un cilvēku ar invaliditāti pozitīvo 
sadarbību. Tos visus var lasīt akcijas vietnē www.diena.lv/noverte, 
kā arī tur var noskatīties diskusijas “Persona ar invaliditāti. Gaidīts 
darbinieks?” video.

Kampaņa “Novērtē to, kas Tev ir!” ir daļa no Veselības un darb
spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas īstenotā Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansētā projekta “Darbspēju vērtēšanas sistēmas 
pilnveidošana” (Nr. 1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001), kura ietva
ros laikā līdz 2014.gada 15.decembrim tika īstenotas dažādas 
sabiedrības informēšanas aktivitātes par pilnveidoto invaliditātes 
noteikšanas sistēmu šobrīd un iecerēm nākotnē.

Dainis Dukurs: “Garā viņi ir stiprāki par mums.”
“Mēs nezinām sava nogriežņa garumu, nezinām, kas būs 

priekšā. Dzīvot ar domu “man šodien viss ir okei, tāpēc esmu bai
gais vecis” nebūtu pareizi. Tāpēc atbalstu cilvēkus ar invaliditāti,” 
saka Dainis Dukurs, Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda valdes 
priekšsēdētājs.

jau no 2001. gada kamaniņu trases sargpostenī strādā Valda 
Pavloviča – darbiniece ar invaliditāti. “Man ir iespēja strādāt 

piemērotu darbu, pat atvieglotos darba apstākļos. Slimošanas 
laikā, kad man tika veikta operācija, no darbavietas saņēmu arī 
materiālo atbalstu. Attieksme ir patiesi jauka un pretimnākoša,” 
savu darba devēju raksturo Valda Pavloviča un piebilst, ka Dainis 
Dukurs vairākkārt organizējis arī dažādus pasākumus cilvēkiem 
ar invaliditāti. “Paldies no manis un citiem cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām,” pieteikuma vēstulē projektam “Novērtē to, kas tev 
ir!” raksta Valda.

neslēpjot apbrīnu
Bobsleja un kamaniņu trasē pašlaik strādā aptuveni 30 darbi

nieku. Dainis Dukurs labi pazīst visu savu kolektīvu un stāsta, ka 
darbinieku rotācija esot maza, tie, kuri šeit uzsākuši darbu, pēc 
citas darbavietas netīko. “Kad padomju laikos bāzi atvēra, šeit 
bija 160 darbinieku. Tagad, dzīvojot citā ekonomiskajā modelī, 
mums jārēķina, kā nopelnīt, kā samaksāt rēķinus un investēt 
attīstībā. Mūsu te ir tik daudz, cik nepieciešams, un katrs darām 
vairākas lietas – lai cilvēkiem būtu iespēja nopelnīt, lai viņi būtu 
nodarbināti un cits citu varētu aizvietot. Oktobrī, uzsākot ledus 
sezonu, bez apstājas strādājam līdz 30. martam. Mums jābūt pie 
labas veselības, un cilvēkiem jābūt arī iespējai atpūsties,” ikdienu 
uzņēmumā raksturo D. Dukurs.

Valdu Pavloviču Dainis pazīst jau 14. gadu un ir ļoti apmierināts 
ar viņas darbu. Pieņemot Valdu darbā, Dainis bijis informēts, ka 
viņa ir 2. grupas invalīde: “Nešaubījos ne vienu brīdi. Valda ir tāds 
pats cilvēks kā mēs visi, atšķirība skar tikai veselības stāvokli, bet 
tas viņai netraucē strādāt.” Tomēr ne katrs darba devējs materiāli 
atbalsta padotos grūtā dzīves brīdī. “Kamēr pašiem veselība laba, 
tikmēr neizjūt problēmas, tomēr katram var pienākt tāds brīdis. 

Par kampaņu “novērtē to, kas tev ir”

ATSKATS UZ NOTIKUMIEM

Turpinājums no 9. lpp.
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ja likumdošana to atļauj, kāpēc materiāli neatbalstīt? Cenšamies 
palīdzēt no tiem līdzekļiem, ko paši nopelnām ar savu darbu un 
aktivitātēm. Mūsu uztverē tā ir normāla lieta,” saka D. Dukurs. 
Viņš saka – Valda esot stipra sieviete: “Visu cieņu šai kundzei par 
viņas darbu un dzīves uztveri! Viņa ir aktīva – izglītojas, apmeklē 
seminārus, raksta projektus. Apbrīnoju viņas enerģiju. Esmu 
ievērojis, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām garā un dvēselē ir pat 
stiprāki par mums, kam nav īpašo vajadzību.”

Zemeslodes otrā pusē
ja cilvēkam ar invaliditāti Siguldas trasē nepieciešams piepalī

dzēt iesēsties braucamajā vai izkāpt no tā, palīdzēt ir gatavs jeb
kurš no trases komandas. “Protams, tas notiek bez atlīdzības. 
Tas ir mūsu ieguldījums. Izjūta, ka tā šiem cilvēkiem varam radīt 
iespēju iziet sabiedrībā un būt tikpat aktīviem, arī pašiem liek būt 
stiprākiem. Tas uzmundrina,” apliecina bobsleja trases saimnieks.

Savulaik Dainis Dukurs palīdzējis organizēt treniņnometni ske
letonistiem un bobslejistiem ar īpašām vajadzībām: “Tad es sapra
tu, cik šie vīri ir stipri. Tas, ka viņiem jāpalīdz iesēsties bobā, nema
zina viņu gara spēku. Pēc tam ASV lidostā nejauši satiku vienu no 
šiem vīriem. Viņš izrādīja sajūsmu par to, ko Siguldā piedzīvojis! 
Par mūsu personāla attieksmi – ka esam kopā ar šiem cilvēkiem, 
ka palīdzam ar savu labo gribu. Mēs to darījām no sirds. Sapratu, 
ka šajā ziņā esam pozitīvi atšķīrušies no citās pasaules vietās 
pieredzētā, esam kaut ko labu devuši parolimpiskajai kustībai, 
tāpēc arī zemeslodes otrā pusē saņēmu labus vārdus.”

Lietas, kas uzrunā
Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības Cerību spārni vadītāja 

Eva Viļķina atzīst: “Dainis ir sirds cilvēks, kas saprot tos, kuri nevar 
par sevi parūpēties. Viņš ir atbalstījis mūsu biedrību ar ziedoju
miem, ar dēliem piedalījies mūsu organizētajos pasākumos un 
paudis prieku, dodot citiem.” Pats Dainis stāsta par emocijām, 
kādas raisījušās šajos pasākumus: “Katru reizi pārliecinājos – 
cilvēki ar invaliditāti ir stipri cilvēki. Varbūt nevar lodi aizgrūst tik 
tālu, bet tas, ka viņi ir aktīvi, dzīvespriecīgi un atrodas stadionā, tā 
ir pareizā lieta, kas mani ļoti uzrunā.”

Dainis Dukurs arī atzīst – trasē vēl nepieciešams uzlabot invalīdu 
piebrauktuves: “Vēl neesam uzbūvējuši rampas, lai piekļūšanas 
ceļš cilvēkiem ratiņos būtu īsāks. Esam izrēķinājuši, cik tas varētu 

maksāt – jā, tas maksā, bet izmaksas nav attaisnojums. Mēs to 
izdarīsim. jāizdara! Pasaulē cilvēki uz to raugās citādi, un arī 
mums uz to jāskatās citādi. Ļoti būtiski, lai cilvēki ratiņkrēslos 
varētu integrēties sabiedrībā. Es mēģinu analizēt dzīvi un kādreiz 
nostāties otrā pusē, mēģinot izprast slimo cilvēku vajadzības. Un, 
ja domās esi mēģinājis izprast, tad ir vieglāk sniegt savu piene
sumu ne tikai ar domām, bet arī ar darbiem.”

noderīga informācija
–  Pieejama un droša vide invalīdiem ir viens no svarīgākajiem 

priekšnoteikumiem. Ierasts, ka ar pieejamu vidi lielākoties tiek 
saprastas uzbrauktuves. Taču ir virkne citu aspektu, kuri jāņem 
vērā, domājot arī par šīm personām.

–  Lai uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūcijām sniegtu 
palīdzību pieejamības jautājumu īstenošanā, Ekonomikas mi
nistrija izstrādājusi Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā 
uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. 
Tās  atrodamas www.em.gov.lv sadaļas Nozares politika apakš
sadaļā Būvniecība šķirklī Informācija un skaidrojumi.

Ieva Štāle

ATSKATS UZ NOTIKUMIEM

Ziemassvētku gaidīšanas laiks mūsu biedrībā “Notici sev!” 
sākās jau ar pirmo iededzināto sveci Adventa vainagā. Ar lielu 
centību tika darināti dažādi rotājumi, apsveikuma kartiņas, kā arī 
notika mēģinājumi pašdarbības priekšnesumiem.

Svētku pasākums sākās ar Lēdurgas evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītāja, nu jau mālpilieša, Osvalda Miglona svētrunu, jo 
Ziemassvētki nav tikai ziemas saulgrieži, bet arī Kristus dzimšanas 
svētki. Šo vēsti nesa eņģeļi ganiem Ziemassvētku naktī: “jums 
šodien Pestītājs dzimis!”. Vislielākais Ziemassvētku brīnums no
tiek tad, kad jēzus Kristus gaisma iespīd mūsu sirdīs un atnes 
mieru, glābšanu un cerību.

Dažādi mēs esam zem šīs saules. Reizēm gadās, ka apkārtējā 
pasaule ir neiecietīga – tā nesaprot un nepieņem cilvēkus ar īpašām 
vajadzībām. Vienīgi Dievs mīl visus bez izņēmuma – tādus, kādi 
esam. Sevišķi iedvesmojošs bija mācītāja stāsts par kādu puisi, 
kurš, pats neredzīgs būdams, kļuva par atbalstu līdzcilvēkiem, jo 
viņš redzēja ar sirds acīm. Cilvēkiem vajadzētu rūpēties par viņu, 
bet tieši viņš bija tas, kurš mierināja, iedrošināja, izstaroja labestību 
un sirds siltumu uz citiem cilvēkiem.

Biedrības biedrus sveikt bija ieradies Mālpils novada domes 
deputāts Valts Mihelsons, kurš stāstīja, ka mums ir tik daudz lie
tas par ko priecāties. Aicināja aizmirst aizvainojumus, sāpes un 
priecāties kaut vai par sniegpārsliņu, kura nejauši iekrīt plaukstā.

Sekoja jauniešu teātra studijas “Pilnmēness” dzejas uzve
duma “Kaut ko klusiņām, klusiņām – kā krīt sniegs” pirmizrāde. 
Uzvedums radīja pārdomas, Ziemassvētku noskaņas. Paldies 
vadītājai Antrai Austriņai – Seņkānei!

Visvairāk mani iepriecināja biedrības biedru un viņu atbalstī tāju 
sniegtie priekšnesumi. Bija izveidots pat ansamblis Līgas vadībā, 
kas dziedāja brāļu Ziemeļu populāro dziesmu “Uzsniga snie dziņš 
balts”.

Regīnas vadībā visi kopā dziedājām dziesmu ”Reiz mežā dzima 
eglīte” zīmju valodā. Muzicēja arī Vītumu ģimenes ansamblis, 
kurā Sanita dziedāja pašsacerētu dziesmu “Reiz Ziemassvētkos”. 
Priekšnesumā tamburīnu spēlēja dzīvespriecīgā Annija. Līga arī 
norunāja dzejoli par prieku.

Bija pārsteigums no Mālpils kokapstrādes uzņēmuma “Kvist” – 
katram liela, skaista piparkūku sirsniņa.

Tālāk nolika Ziemassvētku loterija. Izlozes kārtā katrs saņēma 
kāda cita biedrības biedra sarūpētu dāvaniņu. Varējām priecāties 
un līksmot – iet rotaļās un dejās.

Ieiesim jaunajā gadā ar gaišu cerību – lai piepildās visi sapņi 
un labie nodomi! Daudz fiziska un garīga spēka pārvarēt dzīves 
grūtības, un lai atliek laiks un griba palīdzēt citiem!

Aina Koļče

Ziemassvētku pasākums biedrībā “notici sev!”

Bobsleja un kamaniņu trases “Sigulda” valdes priekšsēdētājs
Dainis Dukurs. Foto – Raitis Puriņš, Dienas mediji
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Adventes laiks klusā rosībā un pārdomās visu kristīgo pa
sauli tuvināja kulminācijai  – Ziemassvētkiem. Arī Mālpils inter
nātpamatskolā laiks bija piepildīts. jāteic gan  – ne tik kluss, kā 
varbūt citur, jo bērnu dzīvesspars un prieks darboties šoreiz tika 
likts pirmajā vietā  – ar interesi un aizrautību klases piepildīja 
Ziemassvētku rotājumi. Šogad kopīgā tēma skolā – egle. Gaiteņos 
iegriezās dejā baltās kupenu eglītes, logu rūtis kuplināja zaļās, 
baltās eglītes un viss, kas pie tām piederas – tur sniegavīrs, tur 
pārslas, te vītenes, te sniega pikas. Konkursā par interesantāko 
klases noformējumu uzvarētāji bija visi – prieks par labi paveikto 
darbu spārnoja gaišākam skatienam, par spīti atkušņiem un lietiem.

Vēl pēdējā nedēļa – iespējas uzlabot mācību darba rezultātus, 
un tad jau finišs  – 18. decembra vakara svinīgais sarīkojums ar 
svētku uzvedumu “Pie eglītes”. Dalībnieki – pulciņos nodarbinātie 
bērni. Tautas deju kolektīvs un skolotāja Iveta Kukurāne, aerobikas 
grupas un skolotāja Maija Umbūte, teātris ar lugu “Trīs vērpējas”, 
skolotāja Skaidrīte Logina, kora dziedājumi, skolotājs Kaspars 
Sarma. Pēc svētku pasākuma – klases vakari un svētku diskotēka.

19. decembra rīts  – svinīgais mācību un sabiedriskā darba 
novēr tēšanas sarīkojums. Direktore Frančeska Ģēvele uzsvēra 
izglī tības nepieciešamību mūsdienu darba tirgū, akcentēja vecāku 
līdz atbildību nākamā pilsoņa audzināšanā, runāja par lasītprasmes 
kā izglītības pamata aktualizēšanu ne tikai skolā, bet arī katrā 
ģimenē. Labākie skolēni mācību darbā saņēma skolas diplomu, ko 
izsniedza skolas mācību pārzine Solvita Lapiņa.

1.klasē – Rolands Rutko, Andrejs Smirnovs, Inese Kleine, Egija 
Šteinberga

2. klasē  – Aleksandra Kuzmina, Gabriels Ozoliņš, Kristīne 
Grīnvalde, Daniels Briedis, Anna Matuseviča

3. klasē – Bruno Eglītis, Alise Liāna Jaunzema, Laura Undīne 
Pavlova, Adrians Rutko, Rimants Steļmačonoks

4. klasē – Jeļena Simačova, Viktorija Laima Jaunzema, Māris 
Maura, Artūrs Zeltiņš, Daniels Jākobsons, Dana Sintija Krūmiņa, 
Alīse Tone

5. klasē – Viktorija Šakina, Haralds Daniels Krūmiņš, Armands 
Vilcinš, Diāna Smirnova

6. klasē – Laura Marija Jaunzema, Ralfs Daniels Saulītis, Uldis 
Vorobjovs

7. klasē – Amanda Paegle
9.klasē – Kitija Vjatere, Lilija Laicāne
2. kursā – Ralfs Ozoliņš, Valērija Sīmane, Ieva Šāberte
3.kursā – Dmitrijs Lindenavs, Ligita Vjatere

Informāciju sagatavoja Skaidrīte Logina

ATSKATS UZ NOTIKUMIEM

Ziemassvētki – darba un saturīgas atpūtas novērtēšanas laiks

Paldies!
Sirsnīgs paldies dakterītei jevgēnijai Sprūdei par sirds siltumu, 

ik gadu atceroties mūs Ziemsvētku laikā. Lai jums ir laba veselība, 
daudz mīlestības, ko saņemt un ko dot, un lai ik dienas jūs pavada 
prasme mierā uzklausīt un mierā sacīt. Lai šie dzejas vārdi ir jums 
no sirds uz sirdi!

Mazais taureni – 
Lielais ikdienas brīnum!
Atnes vieglumu
Arī maniem spārniem.
Tik tikko manāmu,
Mierīgi maigu,
Mīlā sakņotu
Skatu uz pasauli skaidru.
Mīļais taureni – 
Vasaras košuma pilnais – 
Sniedzu tev savu plaukstu,
Pasaulei nevajag dvēseli aukstu.
Mirdzi, taureni,
Sasildi sirdis,
Un saulei pretī mēs plauksim.
Taureni – gaismu sauksim.

Mālpils internātpamatskolas  
skolēni un skolotāji
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jau vairākkārt esam informējuši Mālpils iedzīvotājus par 
mūsu biedrības iecerētajām un veiktajām aktivitātēm tūrisma 
infrastruktūras izveidošanā Mālpils novada teritorijā, konkrēti 
mūsu izstrādātā kājāmgājēju tūrisma maršruta “jaunatklātā 
Mālpils” “iedzīvināšanai” dabā, piesaistot ES fondu līdzekļus. 
Atgādināšu maršruta trases virzību: Sauleskalns – Vīnkalniņš – 
Mālpils muižas parks (ar iespēju apmeklēt muižu) – Sporta iela 
ar ozolu aleju  – Vidusskola ar sporta kompleksu  – Evaņģēliski 
luteriskā baznīca  – Mālpils viduslaiku pilskalns  – pilskalna 
pakājē esošais avots – gājēju tiltiņš pāri Mergupei – dabas taka 
līdz Skulmju dzimtas īpašumiem  – dižozols pie “Mergupēm”. 
Piesaistot ES Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzekļus. 2013. gadā 
izdevās realizēt projektu dabas takas izveidei gar Mergupes 
kreiso krastu, ko tagad masveidā iecienījuši gan mālpilieši, gan 
Mālpils viesi. Nupat, piesaistot šī paša fonda līdzekļus vairāk nekā 
23 000 EUR apmērā, kā arī Mālpils novada domes līdzfinansējumu 
aptuveni 4 500 EUR apmērā izdevās realizēt projektu ar nosau
kumu “Pieejamības nodrošināšana tūristiem līdz Mālpils no
vada kultūrvēsturskiem un dabas objektiem” kopsummā par 
28 310.46 EUR. Šī projekta ietvaros izbūvēts gājēju tilts pāri 
Mergupei Mālpils viduslaiku pilskalna pakājē, atrakts avotiņš un 
izveidota ozolkoka avota ūdens tvertne, izbūvēta laipa pāri avota 
“izgrauztajai” graviņai, izveidota kājāmgājēju laipa no avota līdz 
tiltam. Šos darbus, pateicoties nesen bijušajam zemes sasalu
mam, izdevās paveikt līdz Ziemassvētkiem, tāpēc uzskatīsim, ka tā 
mālpiliešiem ir Ziemassvētku dāvana no mūsu biedrības biedriem. 
Daudzi noteikti ir ievērojuši uzstādītos stendus maršruta gaitā. Uz 
tiem paredzēts novietot planšetes ar aprakstiem par maršruta 
gaitā sastopamajiem kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem, 
konkrēti – Sauleskalnā, pie Vīnkalna avota, pie Mālpils pienotavas, 
muižas parkā, pie baznīcas, Mālpils viduslaiku pilskalna, pie gājēju 
tilta, pie Skulmju mājām un pie “Mergupju” dižozola. Vienlaicīgi ar 
stendu gatavošanu un uzstādīšanu top arī koka virziena norādes, 
kuras tiks uzstādītas visa maršruta garumā. To spēsim paveikt 
tāpēc, ka realizēsim mūsu sagatavoto un apstiprināto projektu ar 
nosaukumu “Tūrisma objektu informatizācijas sistēmas ieviešana 
Mālpils novadā” ar kopējo summu 7 394.97 EUR apmērā pilnībā 
no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
līdzekļiem. Šī tūrisma maršruta “iedzīvināšanai” un EZF līdzekļu 
piesaistei vēl esam sagatavojuši un iesnieguši izvērtēšanai vēl 
vie nu projektu ar nosaukumu “Dzīvās dabas objektu ekspozīcijas 
sagatavošana, izgatavošana un uzstādīšana Mālpils novadā”. 
Šī projekta ietvaros paredzam visā tūrisma trases garumā uzstādīt 
50 neliela izmēra planšetes ar tūrisma maršruta gaitā sastopamo 
koku, krūmu, augu, dzīvnieku, zivju, putnu krāsainiem attēliem 
un aprakstiem, kā arī uzstādīt 10 koka atkritumu urnas vietās, 
kur ierīkotas gājēju atpūtas vietas. Pirmajā instancē šis projekts 
ieguvis pozitīvu atzinumu, ļoti ceram arī uz LAD pozitīvu galīgo 
lēmumu.

Lai tūrisma aktivitātes kā tādas reāli uzsāktos, tās ir jāorganizē, 
jāvada, jāreklamē (jāmenedžē), biedrībai pašai tādu resursu nav, 
vēl jo vairāk – mums ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss un ar saimnieciskām lietām, kas saistītas ar pakalpojumu 
sniegšanu par naudu mēs neesam plānojuši nodarboties. Tāpēc, lai 
reāli uzsāktu šo tūrisma menedžēšanas procesu, esam griezušies 
pie Mālpils vidusskolas kolektīva ar lūgumu turpmāk, piesais
tot pedagoģiskos kadrus un vecāko klašu skolēnus, uzņemties 
šo darbu. Mālpils vidusskolas vadība, kā arī novada dome šādu 
ieceri ar entuziasmu atbalstīja, izstrādāja jaunu izglītības prog
rammu, kas saistīta ar tūrismu un novadpētniecību un tuvākajā 
domes sēdē to apstiprinās. Šīs izglītības programmas ietvaros 
jau no nākošā gada janvāra vecāko klašu skolēni iegūs zināšanas 
un iemaņas tūrisma un novadpētniecības jomās, iegūs iespēju 
praktiski kā gidi vadīt ekskursijas, kādi varbūt izvēlēsies turpmāk 
studēt ar šīm jomām saistītās augstākās izglītības iestādēs. Šādā 

sakarā, lai visu minēto nodrošinātu, vienojāmies 
ar skolas vadību nodot ilgtermiņa lietošanā vidusskolai visu mūsu 
īpašumā jau esošo un turpmāk iegūstamo tūrisma infrastruktūru.

Turpmāk, lai attīstītu tālāk jau sasniegto tūrisma jomā, esam 
iecerējuši vairākas aktivitātes, ko ceram sasniegt nākošajos 
6–7 gados, kad tiks apstiprinātas jaunās ES struktūrfondu izmanto
šanas programmas. Pie vienas idejas jau strādājam tagad un gata
vojam dokumentus projektam, kas paredz uzstādīt Sauleskalnā 
metāla skatu torni aptuveni 20 m augstumā.

Nobeigumā gribētu vēl izteikties par sekojošo: caur projektiem 
esam ieguvuši ievērojamu tūrisma maršruta infrastruktūru, kurai 
ir nepieciešama uzraudzība, kas prasa arī zināmus uzturēšanas 
līdzekļus. Pašai biedrībai šo līdzekļu praktiski nav, mēs no veik  ta
jām aktivitātēm nekādu sevišķu labumu negūstam, tāpēc zināmu 
materiālu atbalstu esam saņēmuši no Mālpils novada domes, 
pašas biedrības biedri sabiedriskā kārtā piedalās pie kādiem 
remont darbiem vai sakopšanas darbiem, liels paldies “nūjotoju” 
gru pas dāmām, kuras uzņēmās šefību pār dabas taku, paldies 
vidus skolas skolotājai Guntai Bahmanei, kas “labo darbu nedēļas” 
ietvaros ar saviem audzēkņiem veica dabas takas sakopšanas 
darbus. Mums visiem jāapzinās, ka tas, ko mēs esam ieguvuši un 
vēl iegūsim, ir un būs mūsu kopīgs īpašums, pret to kā tādu arī 
būtu attiecīgi jāizturas un jāsargā, lai tas kalpotu mums visiem 
vēl ilgi. Un te liela loma var būt vecākiem un skolu pedagogiem.

Biedrības “Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs
Vladislavs Komarovs

ATSKATS UZ NOTIKUMIEM

Mālpils iegūst kārtējos tūrisma infrastruktūras objektus
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2014. gada decembra Mālpils Vēstis rakstā “Pasaules 
lielākie dārgumi ir bērni“ kļūdaini minēts, ka Tatjanai 
Samarinai ir 9 mazbērni. Labojums: Tatjanai Samarinai 
ir deviņpadsmit mazbērni. Ļoti atvainojos Samarinu 
ģimenei un avīzes lasītājiem. 

Ināra Bahmane

Mālpils novada kauss zemledus 
makšķerēšanā

Mālpils makšķernieku biedrība “MĀLPILS ZIVĪM” 
un Mālpils novada dome 28. februārī rīko zemledus 

makšķerēšanas sacensības. Sacensības notiks Mālpils 
centra ūdenskrātuvē.

Pulcēšanās un reģistrēšanās peldētāvā no 9.00 līdz 
9.30

Sacensības norises laiks no 9.30 līdz 13.30

Sacensības notiek bez dalības maksas

Sacensību nolikums atrodams biedrības mājas lapā
www.malpilszivim.lv

Draudzīgais aicinājums ir skolu atbalsta kustība, kuru 1935. gadā 
aizsāka toreizējais Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Draudzīgā 
aicinājuma pamatā ir ideja par palīdzību savām skolām ar mērķi uzlabot 
izglītības līmeni un līdz ar to arī vispārējo labklājības līmeni Latvijā.

Ideja, ko izteicis Kārlis Ulmanis, savu nozīmību un aktualitāti nav 
zaudējusi arī šodien. Šajā laikā tā ir īpaši svarīga, jo skolas attīstībai jābūt 
nepārtrauktai, katram skolēnam un skolotājam ir jābūt iespējai mūsdienīgi 
strādāt un just skaisto savā skolas vidē. Draudzīgais aicinājums ir dažādu 
paaudžu cilvēku satikšanās dāvināšanas priekā, tā ir arī skolēnu un absol
ventu tikšanās, dāvinot skolai brīvajiem brīžiem un mācību procesam 
nepieciešamas lietas. Tā ir savstarpēja došana. 

Mālpils novada vidusskolas bibliotēka lūdz jūs atbalstīt Draudzīgā 
aicinājuma ideju un rast iespēju dāvāt bibliotēkai un skolai mūsdienīga 
mācību procesa nodrošināšanai daiļliteratūru un dažādu mācību priekš
metu resursus.

•	 Katra	klase	vai	skolēns,	arī	skolēnu	vecāki	un	skolotāji	 izvēlas	un	
dāvina skolas bibliotēkai vienu vai vairākas bērniem un jauniešiem 
aktuālas jaunas grāmatas.

•	 Uzdāvinātajās	 grāmatās	 tiek	 ielīmētas	 Draudzīgā	 aicinājuma	
uzlīmes, kurā tiek ierakstīts gads, klase un dāvinātāju vārdi.

•	 Draudzīgā	aicinājuma	dāvinājumi	ir	brīvi	pieejami	visiem	bibliotēkas	
lietotājiem.

•	 Dāvināšanas	laiks:	janvāris,	februāris
•	 Organizētājs:	Mālpils	novada	vidusskolas	bibliotēka

Draudzīgais aicinājums
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Paldies Mālpils katoļu draudzei un personīgi Esmeraldai 
Tālei ar ģimeni un Viziņu ģimenei par Ziemassvētku paciņām 
biedrības bērniem ar īpašām vajadzībām.

Īpašs paldies Veltai Tālei no biedrības jauniešiem par 
Oriflame dāvaniņām  – glītajām, smalkajām rotām un pro
duktiem.

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!”

Ir saņemti rēķini par decembra mēnesi, kas dažos dzīvokļu 
īpašniekos ir izraisījuši nesapratni. Informējam, ka rēķins ir izrak
stīts par 30 dienām (no 29. novembra līdz 29. decembrim). Parasti 
rēķinu izraksta par vidēji 27 dienām. Sakarā ar brīvdienām, šajā, 
decembra mēnesī, tas tika darīts par 30 dienām.

SIA “Norma K” katlu māja ražo siltumu vadoties pēc tempera
tūras grafika, kuru nosaka Ministru kabineta noteikumi, pamato
joties uz āra gaisa temperatūru. Viss siltuma patēriņš, kas nonāk 
daudzdzīvokļu mājās, tiek uzskaitīts ar mājās uzstādītajiem 
siltum skaitītājiem. Atgādinām, ka ir iespēja daudzdzīvokļu mājas 
siltummezglā regulēt siltumpadevi, bet neaizmirstot, ka tas notiek 
pēc mājas vēsākā dzīvokļa temperatūras. Šis noteikums ir izraisījis 
vislielāko sašutumu – “kā tad tā, es esmu nosiltinājis savu dzīvokli, 
bet kaimiņš neko nav darījis. Man ir karsts un “siltums jālaiž pa 
logu laukā”, bet regulē pēc aukstākā dzīvokļa”. Diemžēl, tāds ir 
kopīpašuma mīnuss, jo visi dzīvokļi ir saslēgti vienotā sistēmā.

Pastāv dažādi tehniskie risinājumi, kā šo problēmu novērst:
1) silto dzīvokļu īpašnieki saviem dzīvokļa radiatoriem uzstāda 

regu lēšanas armatūru, kas ļauj karstos radiatorus pieregulēt, 
un radīt sev vēlamo komforta līmeni;

2) katras mājas pagrabā ir stāvvadu ventiļi, ar kuru palīdzību va
rētu veikt mājas iekšējo siltuma sadali;

3) vēl joprojām SIA “Norma K” aicina māju iedzīvotājus izvirzīt 
pārstāvi, kurš pēc apmācības, var veikt siltuma padeves regu
lēšanu automātiskajos siltummezglos visai mājai (nevis atse
višķam dzīvoklim).

4) Pēc mājas vecākā, vai mājas pilnvarotā personas iesnieguma 
siltuma padeves regulēšanu var veikt SIA “Norma K” siltum
dienesta atslēdznieks. Par to tiks aprēķināta samaksa 5 (pieci) 
Euro par vienu regulēšanas reizi, kas tiks noņemta no uzkrā
tiem mājas apsaimniekošanas līdzekļiem.

Augstākminētie tehniskie risinājumi ir jāveic savlaicīgi vasarā 
un ar visu dzīvokļu īpašnieku piekrišanu, jo tas tiek veikts par 
apsaimniekošanas līdzekļiem. To var veikt SIA “Norma K” vai jeb
kurš cits uzņēmums, darbus saskaņojot ar SIA “Norma K”. Iedzī
votājiem ir jāiesaistās lēmumu pieņemšanā par mājas apsaim
niekošanu, jo katrs dzīvoklis nav atsevišķs, bet gan ir kopīpašuma 
domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas (tā dzīvokļa īpašums tiek 
formulēts Zemesgrāmatu apliecībā). 

sia “norma K” informē

Mālpils novada vidusskolas skolēni katru gadu Ziemassvētkos 
dodas pateikt mīļus vārdus sirmgalvjiem novada Sociālās aprūpes 
centrā.

Šogad skolas novadpētniecības muzeja vadītāja aicināja sko
lēnus, viņu vecākus, vecmāmiņas un tuviniekus palīdzēt sa viem 
bērniem uzadīt mīkstus cimdus un zeķes, lai tos uzdāvinātu 
aprūpes centrā dzīvojošiem.

Atsaucība bija liela, jo uz Sociālās aprūpes centru trīs grozos 
aizvedām cimdus, zeķes un pat adītas čības. Tā bija neizsakāmi 
vērtīga dāvana, jo vecie cilvēki ar mirdzumu acīs pateicās par 
adījumiem.

Paldies visiem skolēniem, māmiņām, vecmāmiņām un arī 
pārējiem atbalstītājiem par siltām sirdīm un čaklām rokām.

Mīļu paldies par aktīvu līdzdalību gribam teikt 8. b un 4. klases 
skolēniem, viņu vecākiem un enerģiskajām audzinātājām Ilzei 
Bērziņai un Guntai Bahmanei, kā arī pārējiem pedagogiem, kuri 
iesaistījās akcijas atbalstīšanā.

Līdz 19. decembrim mūsu skolas skolēni atsaucās aicinājumam 
piedalīties akcijā “Eņģeļi pār Latviju”. Slimo bērniņu ārstēšanai 
Swedbank kontā ieskaitījām saziedotos 27.08 EUR.

Paldies visiem par labestību!
Mālpils novada vidusskolas

novadpētniecības muzeja vadītāja Laima Balode 

 PaTEiCĪBas
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Turp, kur tu aizgāji, apstājas laiks,
Norima sāpes, rūpes un bēdas.
Nu tavi darbi, asaras, prieks
Snigs mūsu atmiņās balti kā sniegs.

Skumju brīdī esam kopā ar Misiņu ģimeni – Skaidrīti 
Misiņu smiltājā guldot.

Mālpils novada dome

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 2015. gada februārī
	Līdz	30. janvārim	 kultūras	centra	izstāžu	zālē	apskatāma	Ievas Muzikantes 
  gleznu	izstāde	GADALAIKI
07.02.	plkst.	10.30 TLMS “URGA”	sanākšana
07.02.	plkst.	16.00 ELITAS PATMALNIECES	izstādes	“Prieks”	atklāšana	un	iepazīšanās	 
	 	 ar	grāmatu	par	mākslinieci	“Prieks	:)	no	A	līdz	Z”	kultūras	centra	izstāžu	zālē
11.02.	plkst.	13.00	 Vecmāmiņu	klubiņa	“Rezēdas”	tikšanās	ar	aktrisi	Māru Zvaigzni
14.02.	plkst.	17.00	 Kafejnīcā	“AUGUSTS”
	 	 Ja	Tev	patīk	klausīties,	dungot	vai	vienkārši	uzdziedāt	ar	vēl	kādu,	 tad	nāc	 
	 	 uz	sadziedāšanos “Kopā ar ANDRI LINIŅU”	/tēma	par	godu	Valentīndienai	– 
	 	 Pār	zemi	mīla	valda!/
20.02.	 	 Pierīgas	mūsdienu deju skate
UZMANĪBU!
1. martā plkst.16.00   Dziedāšanas svētki	bērniem	un	pusaudžiem	vecumā	līdz	15	gadiem 
  “BRĪNUMS 2015”
	Nāc	un	piesakies	ar	savu	fonogrammu	kultūras	centrā	līdz	13. februārim	vai	pa	tālr.	26434429	
(Sandra)	Ir	iespēja	mācīties	pie	vokālām	pedagoģēm	–	Sanitas	Vītumas	(tālr.	29373342)	un	
Ināras	Daukstes	(tālr.26439134).	Maksa	–	2	EUR	(30	min)
18. aprīlī	plkst.	18.00  Dziedāšanas svētki pieaugušajiem “MĀLPILS DZIESMA” 
Solisti,	dueti,	trio,	draugi	un	ģimenes!	Uzdziedāsim	kopā	ar	atraktīvo	muzikālo	apvienību	
“VINTĀŽA”!
	Mīļie	skatītāji,	arī	šogad	Jums	tiek	dota	vienreizēja	iespēja	savlaicīgi	pasūtīt	kādu	veltījuma	
dziesmu	sev	īpašam	cilvēkam,	kas	tiks	atskaņota	koncertā.	Dalībnieku	pieteikšanās	un	
dziesmu	veltījumi	–	Mālpils	kultūras	centrā	pie	Sandras	vai	pa	tālr.	67925339;	26434429	(mob.);	
e-pasts:	rosandra@inbox.lv	līdz	18. martam.	Pēc	koncerta	BALLE!

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

 LĪDZJūTĪBa

Ģimenes ārste Dr. Jevgēnija Sprūde 
novēl visiem Mālpils 
novada iedzīvotājiem 

veselīgu un laimīgu Jauno 
2015. gadu!

 sLUDināJUMi
AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru 
(strūklakas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). 
Ēku un ēku daļu apdare ar akmeni. Kapu 
pieminekļi. Visa augstākminētā restaurācija. 
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

Mūrēju plītis, sildmūrus, krāsnis, pirts 
pērtuves, kamīnus (telpu, āra), āra kamīn
grillus, akmens sētas, akmens celiņus; aku 
virsējo grodu aplikšana ar akmeņiem u.c. 
darbi, visa minētā restaurācija. Pieticīgas 
cenas. Laimonis, tālr. 25652216 (Mālpils)

Meklēju kādu, kas varētu aizvest uz Siguldu 
(Siguldā plkst. 7.00) un vakarā atvestu 
atpakaļ uz Mālpili (plkst. 19.00–21.00) laika 
periodā no 1. februāra otrdienās un piekt
dienās. Pa ceļam uz darbu vai citādi. Par 
samaksu. Zvanīt pa tālr. 25472619

Jūsu problēmas mēs uztversim 
kā savas:

•	 Windows OS (XP/VISTA/7/8)  
instalē šana, konfigurēšana, 
apkalpošana;

•	 Datorprogrammu	uzstādīšana,	 
apkal pošana, kļūdu labošana. 

•	 Datora	aizsardzība	pret	vīrusiem	
un hakeru ielaušanos;

•	 Informācijas	kopēšana	un	atjaunošana;
•	 Datortehnikas	sastāvdaļu	

diagnosticēšana;
•	 Lietotāju	konsultēšana;
•	 Bezvadu	WiFi	tīkla	uzstādīšana;
•	 Serveru	instalācija	un	konfigurēšana,	

datortīkla administratora pakalpojumi;
•	 Problēmu	attālināta	risināšana.

Pasūtījumus pieņem no 8.00 līdz 20.30 
bez brīvdienām.

Saziņai tālr. 67925823; mob. 25474817; 
epasts unijas.datori@gmail.com

IK “Ūnijas datori”, vienotais reģistrā
cijas numurs : 40002165017

Kontaktpersona: Aldis
Adrese: Mālpils, Krasta iela 3-10

BŪS IESPĒJAMS 
SAŅEMT

SIA RDA ziedotos lietotos 
apģērbus

otrdien, 3. februārī 
no plkst. 9.00 līdz 14.00
Mālpils kultūras centrā

Būsim pateicīgi  
par ziedojumu transporta  

izdevumu segšanai
Neparedzētos gadījomos 

iespējamas izmaiņas
Bbas “Notici sev!” valde 

tālr. 27100371

SIA “Saurida Latvija”
50, 27 un 5 litru tilpuma gāzes balonu nomaiņa, 

pārbaude, konsultācijas.
jauni reduktori, šļūtenes, jaunie gāzes baloni (27 l).

Gāzes plīts remonts.
Strādājam katru dienu (arī vakaros),  

svētkos un brīvdienās
Zvanīt jums vēlamā laikā! Tālr. 29415120


