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1. Izdarīt Mālpils novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 7 “Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais 
dienests” maksas pakalpojumiem, (apstiprināts ar Mālpils no
vada domes 2011. gada 23. marta lēmumu (protokols Nr.3/12)) 
šādus grozījumus:

1.1. Izteikt noteikumu pielikuma Nr. 1.1. un 2. punktu sekojošā 
redak cijā:

Nr. 
p. k.

Publiskie sociālie 
pakalpojumi Mērvienība Cena EUR 

(bez PVN)
1. Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā

1.1. Klientam, kuram nepieciešami 
inkontinences līdzekļi

1 personai 
diennaktī 15,85

1.2. Klientam, kuram nav nepiecie
šami inkontinences līdzekļi

1 personai 
diennaktī 14,80

2. Aprūpes mājās pakalpojumi pa aprūpes līmeņiem:

1. līmenis 1 personai 
mēnesī 43,00

2. līmenis 1 personai 
mēnesī 86,00

3. līmenis 1 personai 
mēnesī 161,27

4. līmenis 1 personai 
mēnesī 268,78

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. martā.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

saIstOŠIE NOtEIKUMI Nr. 1
2015. gada 28. janvārī Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes 
2015. gada 28. janvāra sēdes lēmumu (Prot. Nr. 1/19)

Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 7  
“Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma  
17. panta otro un ceturto daļu 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepiecieša mības 
pama  tojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 
27. augusta noteikumiem Nr.665 “Noteikumi 
par minimālo mēneša darba algu un minimā
lo stundas tarifa likmi”, no 2015.gada 1.jan
vāra ir paaugstināta minimālā mēneša darba 
alga un minimālā stundas tarifa likme. P/a 
“Mālpils sociālais dienests” Mālpils sociālās 
aprūpes centra tehnisko darbinieku un aprū
pētāju mājās algas likme ir minimālā stundas 
tarifa likme. P/a “Mālpils sociālais dienests” 
ir uzsācis sniegt maksas pakalpojumus aprū
pe mājās, ir nepieciešamība adekvāti aprēķi
nāt pakalpojuma izmaksas.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka:
1) Tiks paaugstinātas gultas dienas izmaksas 

Mālpils sociālās aprūpes centrā. Palieli
nājums saistīts minimālās darba algas pie
augumu, kā arī ar pārtikas un higiē nas pre
ču cenu pieaugumu.

2) Adekvāti tiks noteikti aprūpes mājās pa
kalpojumu līmeņu izmaksas.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu

Šo grozījumu ieviešanai 2015. gadā 15 klientu 
uzturēšanai Mālpils sociālās aprū pes centrā 
papildus būs nepieciešams finan sējums 
EUR 6 670,00 apmērā

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uz
ņēmējdarbības 

vidi paš val dības 
teritorijā

Grozījumi saistošajos noteikumos tiešā veidā 
neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldī
bas teritorijā.

5. Informācija par 
administratī
vajām procedū
rām

Mālpils sociālās aprūpes centra klienti tiks 
rakstiski informēti par izmaiņām gultas die
nas izmaksās, nosūtot Līgumu par sociālās 
aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību 
grozīju mus. Grozījumi stāsies spēkā ar 
2015.gada 1.martu.

6. Informācija par 
konsultācijām 
ar privātperso
nām

Saistošo noteikumi grozījumi tiks publicēti 
vietējā laikrakstā “Mālpils Vēstis” un mājas 
lapā internetā www.malpils.lv.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

2015. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Mālpils novada domes 23.03.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7  
“Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”” paskaidrojuma raksts

saIstOŠIE NOtEIKUMI Nr. 3
2015. gada 28. janvārī Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes 
2015. gada 28. janvāra sēdes lēmumu (Prot. Nr. 1/32)

Grozījumi Mālpils novada domes 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1  
”Mālpils novada pašvaldības nolikums”

Izdoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 24. pantu  
un Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2010. gada 27. janvāra saistoša
jos noteikumos Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums” 

(apstiprināti ar Mālpils novada domes 2010. gada 27. janvāra 
sēdes lēmumu Nr. 1/11) šādus grozījumus:
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 1.1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu sekojošā redakcijā:
 “1. Mālpils novada pašvaldība ir nedalāma administratī

vi teritoriālā vienība ar administratīvo centru Mālpils 
ciemā. Mālpils novada pašvaldības teritorijā ir šādi 
ciemi: Mālpils, Sidgunda, Upmalas.”

 1.2. Izteikt Saistošo noteikumu 5. punktu sekojošā redakcijā:
 “5. Mālpils novada domes administrācija ir pašvaldī

bas iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmu
mu izpildi, kā arī veic tās darba organizatorisko un 
tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no sekojošām 
struktūrvienībām:

 5.1. Pārvalde;
 5.2. Finanšu un ekonomikas daļa;
 5.3. Investīciju un ārējo sakaru daļa;
 5.4. Kanceleja;
 5.5. Pašvaldības policija;
 5.6. Saimnieciskās darbības sekmēšanas daļa;
 5.7. Mālpils sporta komplekss;
 5.8. Mālpils novada domes administrācija darbojas uz 

domes apstiprināta nolikuma pamata. Mālpils nova
da domes administrācijas struktūrvienības darbojas 
uz Mālpils novada domes administrācijas nolikuma 
un Mālpils novada domes administrācijas struktūr
vienību nolikumu pamata.”

 1.3. Izteikt Saistošo noteikumu 6. punktu sekojošā redakcijā:
 “6. Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstipri

nātiem nolikumiem ir šādas iestādes:
 6.1. Mālpils novada vidusskola;
 6.2. Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde 

“Māllēpīte”;
 6.3. Mālpils novada kultūras centrs;
 6.4. Mālpils novada bibliotēka;
 6.5. Mālpils novada Sidgundas bibliotēka;
 6.6. Mālpils Mūzikas un mākslas skola;
 6.7. Mālpils novada bāriņtiesa;
 6.8. Mālpils novada būvvalde;
 6.9. Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa;

 6.10. Mālpils internātpamatskola;
 6.11. Mālpils Profesionālā vidusskola;
 6.12. Mālpils novada domes administrācija.”

 1.4. Izteikt Saistošo noteikumu 9. punktu sekojošā redakcijā:
 “9. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitāl

sabiedrībās: 
 9.1. SIA “Mālpils minerāls” – 3 137,43 EUR vai 0,7% ap

mērā;
 9.2. Krājaizdevumu sabiedrība “Allažu Saime” – 

718,11 EUR apmērā.”
 1.5. Izteikt Saistošo noteikumu 10.5. punktu sekojošā redakcijā:

 “10.5. biedrībā “Mālpils zivīm”.”
 1.6. Izteikt Saistošo noteikumu 11. punktu sekojošā redakcijā:

 “11. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no 
deputātiem, administrācijas darbiniekiem un attie
cīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi seko
jošās komisijas:

 11.1. Vēlēšanu komisiju;
 11.2. Administratīvo lietu komisiju; 
 11.3. Privatizācijas komisiju;
 11.4. Licencēšanas komisiju;
 11.5. Objektu ekspluatācijā pieņemšanas komisiju  – 

ar izpild direktora rīkojumu noteiktā sastāvā katram 
konkrē tam objektam;

 11.6. Iepirkumu komisiju;
 11.7. Objektu apsekošanas komisiju;
 11.8. Mantas novērtēšanas komisiju;
 11.9. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komi siju;
 11.10. Civilās aizsardzības komisiju;
 11.11. Medību koordinācijas komisiju.”

 1.7. Svītrot apakšpunktu 25.10.
 1.8. Svītrot 105. punkta f) apakšpunktu.

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

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

NOVADA DOMES LĒMUMI

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība

1. Pamatojums Ņemot vērā to, ka ir likvidēti ciemi Bu
kas un Vite, Nolikumā nepieciešams 
veikt grozījumus.
Nolikumā nepieciešams veikt grozīju
mus, saistībā ar iestādes Pašvaldības 
policija likvidēšanu un pievienošanu 
Mālpils novada domes administrācijai. 
Jāprecizē struktūrvienību, iestāžu no
saukumus, biedrības “Mālpils zivīm” 
nosaukumu, jāprecizē komisiju nosau
kumi, kā arī ir izveidotas jaunas komi
sijas, kas jāiekļauj Nolikumā.
Tā kā pašvaldības institūcijai – Mālpils 
novada Būvvaldei, ir uzdots izskatīt 
iesnieg tos pirkuma līgumus vai tā no
rakstus, pieņemt lēmumu vai pašval
dībai atsavināmais nekustamais īpa
šums nav nepieciešams, lai pildītu 
likumā noteiktās pašvaldību funkcijas 
un sagatavot izziņu par atteikumu 
izman tot pirmpirkuma tiesības, jāpre
cizē domes Finanšu komitejas kompe
tence.

2. Pašreizējā situācija 
un problēmas

3. Normatīvā akta 
projekta būtība

Saistošo noteikumu mērķis: precizēt 
pašvaldības nolikumu atbilstoši esoša
jai situācijai.

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību
1. Sabiedrības 

mērķgrupa 
2. Ietekme uz uzņē

mējsabiedrības vidi 
pašvaldības 
teritorijā 

Saistošie noteikumi nerada tiešu 
ietek mi uz uzņēmējdarbības vidi paš
valdības teritorijā.

3. Administratīvās 
procedūras 
raksturojums 

Saistošo noteikumi neskar admi
nistratīvās procedūras un nemaina 
privātpersonām veicamās darbības 
līdzšinējo kārtību.

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu

1. Finansiālā ietekme Saistošo noteikumu īstenošanai netiek 
prognozēta finansiāla ietekme uz paš
valdības budžetu. 

2. Cita informācija Nav

Saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi Mālpils novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Mālpils novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts

Turpinājums 4. lpp.
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1. Noteikt Mālpils novada domes pamatbudžeta ieņēmumus un 
finansēšanu 4 208 693 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

2. Noteikt Mālpils novada domes pamatbudžeta izdevumus 
4 208 693 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

3. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta ieņēmumus un 
finansēšanu 184 041 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 3.

4. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta izdevumus 
184 041 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

5. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 150 000 EUR.
6. Noteikt, ka kreditoru saistības uz 31.12.2014. ir 5 555 662 EUR 

(pielikums Nr. 5).
7. Noteikt, ka debitoru saistības uz 31.12.2014. ir 218  992  EUR 

(pielikums Nr. 6).
8. Priekšsēdētāja ziņojums par 2015. gada budžeta grozījumiem.
9. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējuma mēr

ķiem (pielikums Nr. 7).

10. Noteikt speciālā budžeta izdevumus atbilstoši finansējuma 
mērķiem (pielikums Nr. 8).

11. Noteikt informāciju par pamatbudžeta izdevumiem katrā bu
džeta klasifikācijas kategorijā (pielikums Nr. 9).

12. Noteikt, ka ceļu fonda līdzekļi izlietojami atbilstoši programmai 
“Mālpils novada domes ceļu un ielu finansēšanai paredzētās 
mērķdotācijas izlietojuma programma 2015. gadam” (pieli
kums Nr. 10).

13. Noteikt atlīdzību atbilstoši pielikumiem (pielikumi Nr. 11–25).
14. Noteikt, ka ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir tiesīgs 

rīkoties domes finanšu vadītājs un izdevumi jāapstiprina domes 
sēdē.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
A. Lielmežs

Turpinājums no 3. lpp.

NOVADA DOMES LĒMUMI

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. Kā tiks nodrošināta 
normatīvā akta 
izpilde no pašvaldī
bas puses – vai tiek 
radītas jaunas 
institūcijas vai 
paplašinātas esošo 
institūciju funkcijas 

Saistošo noteikumu izpildes nodroši
nāšanai nav nepieciešams paplašināt 
esošo institūciju kompetenci.

2. Kā sabiedrība tiks 
informēta par 
normatīvā akta 
ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts paš
valdības informatīvajā izdevumā "Māl
pils Vēstis", pašvaldības mājas lapā 
internetā. 

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta 
projektu 

1. Ar kādiem sabiedrī
bas pārstāvjiem 
konsultācijas ir 
notikušas 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā 
nav notikušas konsultācijas ar sabied
rības pārstāvjiem.

2. Kāds konsultāciju 
veids ir izmantots 

Nav

3. Cita informācija Nav

saIstOŠIE NOtEIKUMI Nr. 4
28.01.2015. Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes 
28.01.2015. sēdes lēmumu Nr. 1/33

Par Mālpils novada domes budžetu 2015.gadam
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14., 46. pantu, 

ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16., 17. pantu

Pamatbudžeta izdevumi 2015. gadā  
atbilstoši finansējuma mērķim

EUR % no pamatbudžeta 
izdevumiem

Vispārējie valdības dienesti 563000 13,4

Sabiedriskā kārtība un drošība 74900 1,8

Ekonomiskā darbība 216927 5,2

Pašvaldības teritoriju un māju 
apsaimniekošana 76500 1,8

Atpūta, kultūra un reliģija 558427 13,3

Izglītība 2295312 54,5

Sociālā aizsardzība 423627 10,1

KOPĀ 4208693 100

Speciālā budžeta izdevumi 2015. gadā  
atbilstoši finansējuma mērķim

EUR % no pamatbudžeta 
izdevumiem

Vispārējie valdības dienesti 1726 1,0

Vides aizsardzība 45721 25,7

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 
(ceļu fonds)

130365 73,3

KOPĀ 177812 100
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Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 
2015. gadam 4 004 447 EUR vai 87.7 % pret 2014. gada faktu. No 
nodokļu, nenodokļu un maksas pakalpojumiem 2 434 551 EUR vai 
98.0 % pret 2014. gadu t.sk. nodokļu ieņēmumos 2 055 659 EUR 
vai 100,2 % pret 2014. gadu.

Nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 46 050 EUR vai 71 % pret 
2014. gadu, maksas pakalpojumi 332  842  EUR vai 90.4 % pret 
2014. gadu.

Transferti no Valsts budžeta diemžēl ir sagaidāmi mazāk kā 
2014. gadu, jo ir samazinājies izglītojamo skaits. Pašreizējā prog
noze ir 1 511 896 EUR, vai 75 % pret 2014. gada faktu. Transfertus 
gada garumā ir grūti salīdzināt, jo izglītības iestādēm pedagogu 
mērķfinansējumam un internātpamatskolas uzturēšanas izdevu
miem tiek sadalīta budžeta nauda tikai astoņiem mēnešiem. Gadā 
sagaidāma nedaudz mazāka summa kā 2014. gadā. Izglītības 
iestā žu vadītājiem ir liela atbildība, samazinoties izglītojamo skai
tam, izveidot pedagogu tarifikāciju tā, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
izglītības programmu apguvi un ieinteresētu pēc iespējas vairāk 
izglītojamo gan no Mālpils novada, gan citiem novadiem izglītību 
iegūt Mālpils novada izglītības iestādēs.

Rīkojumā par budžeta sastādīšanu tika dots budžeta izpildī
tājiem uzdevums sabalansēt budžeta tāmes, lai nepārsniegtu at
ļauto summu. Tika piemērots plānošanas piesardzības princips, 
kas lika vadītājiem vēl rūpīgāk izvērtēt visus izdevumus. Tiek veik
tas nelielas štatu un struktūras izmaiņas, lai lietderīgāk izpildītu 
pašvaldības funkcijas un ievērotu normatīvo aktu prasības.

Pašreizējais pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums 
ir 12.3 % pret 2014. gada faktu (ņemot vērā valsts mērķfinansē
jumu pedagogu atlīdzībai tikai 8 mēnešiem).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas ir galvenais paš
valdību ieņēmumu avots un tiek garantēta no valsts puses par 
100%, ir 1816 537 EUR, kas ir 100 % pret 2014. gada faktu. Ieņē
mumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozējam nedaudz 
lielākus kā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā iekļauto 
vērtēto ieņēmumu līmeņa novērtējumu 186 845 EUR, bet nedaudz 
zemākus par 2014.gada ieņēmumiem t.i. 224 950 EUR, ņemot vērā 
iepriekšējo periodu parādus un faktisko situāciju, un tas sastāda 
221 000 EUR vai 98,2 % no 2014.gada fakta.

Tiek prognozēti salīdzināmie ieņēmumi no nenodokļu ieņēmu
miem 46 050 EUR t.i. 71,0% pret 2014.gada plānojam pārdot dažus 
nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešami pašvaldību funkciju 
veikšanai vai nav lietderīgi tos uzturēt un atsevišķas mežaudzes.

Norēķinu daļa budžetā ir pietiekoši skaidra, jo Izglītības un zi
nātnes ministrija ir precīzi sadalījusi pedagogu atalgojumu izglītī
bas iestādēm 8 mēnešiem.

Pašvaldību savstarpējie norēķini ir ar tendenci, ka samazinās 
mūsu izglītības iestādēs izglītojamo skaits no citām pašvaldībām, 
līdz ar to prognozējami mazāki ieņēmumi.

Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2015. bija 634 246 EUR, no 
kuriem 135 000 EUR ir iezīmēti jau ar konkrētu izlietojuma mērķi, 
kas arī ir atspoguļots budžetā.

Ir paredzēti nelieli remonti pašvaldības iestādēs. Plānojam tur
pināt veikt ceļu un ielu kritisko posmu remontus, pilnveidot ielu 
apgaismojumu, nodrošināt mazo projektu pēctecību un projektu 
līdzfinansējumu projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondu projek
tiem. Sabiedrības dažādu aktivitāšu īstenošanai, biedrību atbals
tam un izglītības kvalitātes paaugstināšanai ir ievērojami palie
lināts atbalsta fonds. Ir paredzēts turpināt ugunsdrošības 
pasā  kumus, veikt pašvaldības īpašuma apdrošināšanu, ierakstīt 
vairā kus pašvaldības īpašumus Zemesgrāmatā, īpaši tos, kuru 
atjauno šanai nākotnē var piesaistīt fondu līdzekļus. Ir budžetā 

plānoti papildus līdzekļi daudzbērnu ģimeņu atbalstam. Paredzēts 
no pamatbudžeta turpināt apmaksāt SIA “Norma K” pamatkapitāla 
palielinājumu, kas saistīts ar ceļa tehnikas iegādi.

Atlīdzības sistēmā ir plānots nodrošināt darbiniekiem atlīdzību, 
kas nav zemāka par 70 % no likumā maksimāli pieļaujamā un dife
rencēt atlīdzības pieaugumu, īstenojot sekojošu principu, kas 
atspo guļots tabulā: tiem darbiniekiem, kuriem atlīdzība ir robežās 
no maksimāli pieļaujamās:

65 – 70 % , par 8%
70 – 75 %, par 7%
75 – 80%, par 6%
80 – 85 %, par 5%
85 – 90 %, par 4%
90 – 100 %, par 3%, nepārsniedzot 100%
Amatiem, kuriem ar Ministru kabineta noteikumiem ir paaugsti

nātas mēneša algu grupas par divām, atlīdzības pieaugums iero
bežots līdz 15%.

Par konkrētu darbinieku atlīdzības izmaiņu ir atbildīgi struktūr
vienību, iestāžu vadītāji un izpilddirektors.

Ir paredzēts nodrošināt atvaļinājuma pabalstu un turpināt dar
binieku veselības polišu daļēju apmaksu un līdzdalība veselības 
veicinošu pasākumu apmaksā Mālpils sporta kompleksā, paredzē
ta ir arī darbinieku motivācijai gadā vienreizēja līdz 30 % piemaksa 
pie darba algas un balvas par pašvaldībai vai darbiniekam nozī
mīgu notikumu un nodrošināt likumā atļauto materiālo stimulē
šanu, izvērtējot personīgo ieguldījumu pašvaldības darbā.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc funkcionālās kategorijas 
klasifikācijas ir:

Vispārējos valdības dienestos 124.0 % (pret iepriekšējā gada 
faktu), kas pamatā ir saistīts ar projektu realizāciju, nelieliem 
remon tiem, resursu sadārdzinājumu, štatu izmaiņām un atbildīgo 
domes amatpersonu atlīdzības palielinājumu līdz 70 % no likumā 
noteiktās maksimālās atlīdzības.

Tiesību aizsardzības jomā 112.0 %, kas pamatā saistīts ar atlī
dzības noteikšanu 70 % līmenī.

Ekonomiskajai darbībai 114.4 % un tas ir saistīts ar to, ka plāno
jam veikt nelielus remontus domes administratīvajā ēkā, resursu sa
dār  dzinājumu un atlīdzības palielinājumu. Plānots turpināt veikt ēku 
apdrošināšanu un vairāku īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

Apsaimniekošanai, t.sk. ielu apgaismojumam 140.5 %, ielu un 
ceļu kritisko posmu remontiem, ugunsdrošības pasākumiem.

Veselībai līdzekļi netiek plānoti, jo tā nav pašvaldības funkcija.
Atpūtai, kultūrai un reliģijai 114.3 %, kas ir saistīts ar atlīdzības 

palie linājumu, sadarbību kultūras jomā un ar nelieliem remontiem.
Izglītībai 88.3 %, mērķdotācijām 72 % (ņemot vērā, ka daļa ir tikai 

8 mēnešiem) un pārējiem izdevumiem 122.3 %, plānojam veikt daļē
jus telpu remontus novada vidusskolā un pirmskolas izglītības iestā
dē, ir lielāks atbalsts interešu izglītībai, palielināta atlīdzība.

Sociālajai aizsardzībai 109.5 %, kas saistīts ar to, ka palielināta 
atlīdzība un ir jauni izdevumi no Valsts mērķfinansējuma asistentu 
un nodarbinātības jomā. Paredzam arī izmaksas mājokļu at bals
tam, jo paredzēts veikt dažu dzīvokļu remontu un iespējas iegā
dāties dzīvojamo platību.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasifi kā
cijas pret 2014.gada faktu ir:

Atlīdzība. Kopējo atlīdzību nav korekti salīdzināt, jo pedagogiem 
precīzs finansējums zināms tikai 8 mēnešiem. Sagaidāmais mērķ
finansējums pedagogu atlīdzībai ir 100,35 %. 

Pārējiem, ievērojot arī minimālās algas izmaiņas, pirmo septi
ņu mēnešalgu grupu maksimālā atļautā atlīdzības līmeņa  

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums 6. lpp.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja ziņojums
Pie Mālpils novada domes 28.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2015. gadam”
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Izskatīja 29 jautājumus:
1. Par sadarbību projekta “Autorizētā biogrāfija “Piekūns skrien 

debesīs”. Rokgrupas “Jauns Mēness” stāsts.” realizēšanā.
2. Par Latgales Reģionālās televīzijas iesnieguma izskatīšanu.
3. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
6. Par zemes nomas līguma pārreģistrēšanu.
7. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
8. Par zemes vienības platības precizēšanu.
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu.
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24, Rīgā, turpmāko 

izman tošanu.
12. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes iesnie

guma izskatīšanu. 
13. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pro

jekta “PROTI un DARI” īstenošanā.
14. Par projektu konkursa “Mēs savam novadam” noteikumu un 

pieteikuma veidlapas apstiprināšanu.
15. Par dalību projektā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodro

šināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās 
aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu 
dzīves veidu”.

16. Par Mālpils novada vidusskolas un Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolas pedagogu pārtarifikācijas sarakstu saskaņošanu.

17. Par noteikumu “Par Atbalsta fonda finansējuma piešķiršanu” 
apstiprināšanu.

18. Par P/A “Mālpils sociālais dienests” direktores apstiprināšanu. 
19. Par bāriņtiesas priekšsēdētājas un bāriņtiesas locekļu ievēlē

šanu.
20. Par bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
21. Par saistošo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi Mālpils novada domes 

2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par valsts 
nodevas atvieglojumiem par apliecinājumiem un citu funkciju 
pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā”” apstiprināšanu.

22. Par pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu.

23. Par Mālpils novada domes informatīvā izdevuma “Mālpils 
Vēstis” noteikumu apstiprināšanu.

24. Par grozījumu veikšanu noteikumos “Par reprezentācijas izde
vumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”.

25. Par noteikumu “Mālpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību 
pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu.

26. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada Sidgundas bibliotēkas 
lietošanas noteikumos.

27. Par skolēnu autobusu pašizmaksas apstiprināšanu.
28. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada domes administratīvo 

lietu komisijas nolikumā.
29. Par glabāšanas vietu noteikšanu PA “Mālpils sociālais die

nests” automašīnai.
NOLĒMA:
•	 Atbalstīt	projekta	“Autorizētā	biogrāfija	“Piekūns	skrien	debesīs.”	

Rokgrupas “Jauns Mēness” stāsts.” realizāciju, piešķirot finan
sējumu 700 EUR apmērā no atbalsta fonda līdzekļiem. Slēgt 
sadarbības līgumu ar biedrību “I DID IT” par Mālpils novada 
popularizēšanu.

•	 Slēgt	sadarbības	līgumu	ar	SIA	“Latgales	Reģionālā	televīzija”	
par TV raidlaika izmantošanu uz 10 mēnešiem.

•	 Atļaut	biedrībai	“Mālpils	zivīm”	pavairot	zivju	resursus	Mālpils	
novada ūdenstilpnēs, tajā skaitā Mālpils novada pašvaldībai 
piederošajās. Saskaņot biedrības “Mālpils zivīm” projekta 
“Zivju resursu palielināšana Mālpils novada ūdenskrātuvēs” 
reali zāciju Mālpils novada pašvaldības ūdenstilpnēs. Piešķirt 
līdzfinansējumu biedrības “Mālpils zivīm” projekta “Zivju resur
su palielināšana Mālpils novada ūdenskrātuvēs” realizācijai 
1 000 EUR apmērā no dabas resursu fonda līdzekļiem.

•	 Atsavināt	 izsolē	 ar	 augšupejošu	 soli	 Mālpils	 novada	 do
mei piederošo nekustamo īpašumu “Lejasrautēni”, kadastra 
Nr.  8074  001 0250, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no 
zemes vienības 3,72 ha platībā un uz tās esošo mežaudzi. Noteikt 
nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 8 000 EUR (astoņi 
tūkstoši eiro), t.sk., zemei – 2 400 EUR, mežaudzei – 5 600 EUR. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lejasrautēni” atsavināšanas to 
pārdodot izsoles noteikumus. Mālpils novada domes Iepirkumu 
komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma izsoli.

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums no 5. lpp.

paaugstināšanu un materiālo stimulēšanu, ir 124 %, kas nodroši
na vidējo atlīdzību pašvaldības darbiniekiem 78.15 % no likumā 
atļautās maksimālās atlīdzības, kas ir nedaudz lielāka kā 
2014. gadā, kas bija 76.09 %.

Pakalpojumu, materiālu un energoresursu iegādes apmaksai 
116.4 %, kas pamatā ir saistīts ar resursu sadārdzinājumu.

Kredītprocentu apmaksai 105.1 %, kas saistīts ar kredītportfeļa 
procentu likmju izmaiņām.

Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīcijām 47.8 %, jo paredzētai 
tikai nelieli remonti. 2014. gadā nebija plānota lielāku projektu rea
lizācija no budžeta līdzekļiem un tā nav plānota arī 2015. gadā, jo nav 
pieejami Eiropas fondu līdzfinansēti infrastruktūras projekti.

Sociālajā jomā 109.7 %, kas pamatā ir saistīti ar papildus izmak
sām pabalstiem, plānošanu sociālajā jomā, un nedaudz lielākiem 
izdevumiem, kas saistīti ar atlīdzības izmaksu.

Speciālais budžets ir ar nelielu palielinājumu. Tas ir saistīts ar 
to, ka ceļu fonda līdzekļi ir 105 017 EUR un beidzot vairāk palielinā
ti nekā citus pēckrīzes gadus t.i. 126 % pret 2014. gadu. Ir izstrā
dāta ceļu fonda izmantošanas programma, kas paredz palie li nāt 
ceļu un ielu uzturēšanas izdevumus un, pēc saskaņotiem 
SIA  “Norma  K” ceļu dienesta pakalpojumu izcenojumiem, segt 
faktis kos izdevumus ceļu un ielu apsaimniekošanā.

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas ir saistītas ar saņemto 

līdzekļu izmaiņām, jo šie līdzekļi ir izlietojami pēc mērķa. Dabas 
resursu līdzekļi ir nelieli un tiks izlietoti pamatā dabas resursu 
atjau nošanai, t.sk. bīstamo koku izciršanai kapos un parkā un par
ka meliorācijas projekta īstenošanai.

Sakarā ar nepietiekošiem līdzekļiem no Valsts budžeta Ceļa 
fondam tiek paredzēts ceļu un ielu kritisko posmu remontiem un 
traktortehnikas līzinga maksājumiem novirzīt no pamatbudžeta 
35 000 EUR.

Ziedojumi tiks izlietoti atbilstoši norādītajiem mērķiem.
Atlikums uz 01.01.2015. bija 66  024 EUR t.sk. 5  229  EUR 

ziedojumi.
Budžetam pievienoti visi dokumenti, kas precizē darba samak

su un sociālās garantijas, atbilstoši likumam “Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” un liku
ma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar
bībā” prasībām, t.sk. deputātiem.

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

28.01.2015.
Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

Pilnu saistošo noteikumu tekstu skatīt  
mājas lapā  www.malpils.lv sadaļā  

Novada domes dokumenti 

MĀLPILs NOVaDa DOMEs 25.02.2015. sĒDE Nr. 2
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Mālpils novada dome informē iedzīvotājus, ka pašvaldībai pie
derošajās teritorijās Mālpils parkā, Mālpils kapos, “Brāļu” kapos, 
Torņkalna kapos, Rūķīšu kapos, ielu un ceļu malās un citās zemes 
vienībās, kas pieder pašvaldībai kategoriski aizliegts bērt – lapas, 
zāli, puķes, koku zarus, vecos kartupeļus, ābolus u.c. bioloģiskos 
atkritumus kā arī sadzīves, lielgabarīta un celtniecības atkritu
mus. Šis aizliegums attiecas uz visiem novada iedzīvotājiem neat
karīgi no viņu dzīves vietas.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekoša
nas likumu un Mālpils novada domes saistošiem noteikumiem 
Nr. 11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” 
ikviena fiziska vai juridiska persona ir atkritumu radītājs un viņu 
pienākums ir iesaistīties Mālpils novada pašvaldības organizētajā 
atkritumu savākšanas sistēmā, savākt un nogādāt visus atkritu
mus tiem paredzētajās vietā, kā arī apmaksāt atkritumu apsaim
niekotāja sniegtos pakalpojumus. Tas nozīmē, ka novada adminis
tratīvajā teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām, 
kuras ir zemes un/vai ēku īpašnieki, valdītāji, nomnieki, lietotāji vai 
apsaimniekotāj ir jābūt noslēgtam līgumam ar SIA “RagnSells” 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, bet par pārējiem atkri
tumiem – bioloģiskajiem, lielgabarīta un celtniecības arī ir atbil
dīgs īpašnieks, valdītājs, nomnieks, lietotājs vai apsaimniekotājs 
(nevis Mālpils novada dome) un var izvēlēties kādu apsaimniekoša
nas firmu, kas sniedz atbilstošos pakalpojumus.

Lūdzam iedzīvotājus Mālpils kapos stikla un plastmasas kapu 
atkritumus izmest sadzīves atkritumu konteineros, bet bioloģiskos 
kapu atkritumus bērt kaudzēs aiz kapu alejas ceļa, nevis pretī kat
rai taciņai.

Par atkritumu bēršanu tiem neparedzētajās vietās tiks sastādīti 
administratīvo pārkāpumu protokoli.

Aicinām iedzīvotājus būt modriem un sniegt informāciju pa tālr. 
28357022 vai elektroniski dome@malpils.lv, atsūtot foto uzņēmu
mus, ja redzat, ka tiek izgāzti, izmesti dažādi atkritumi tiem nepa
redzētajās vietās. Ikviens būsim modri un rūpēsimies par mūsu 
novada sakopšanu un uzturēšanu kārtībā.

Mālpils novada dome 

•	 Atkārtoti	apstiprināt	Olgu	Volosatovu	par	pašvaldības	aģentūras	
“Mālpils sociālais dienests” direktori uz pieciem gadiem no 
2015. gada 25. februāra.

•	 Ievēlēt	 Annu	 Višķeri	 par	 Mālpils	 novada	 bāriņtiesas	 priekš
sēdētāju uz 5 gadiem, sākot ar 2015. gada 1. martu. Ievēlēt Ēriku 
Cauni par Mālpils novada bāriņtiesas locekli uz 5 gadiem, sākot 
ar 2015. gada 1. martu. Ievēlēt Maldu Čelnovu par Mālpils novada 
bāriņtiesas locekli uz 5 gadiem, sākot ar 2015. gada 1. martu. 
Ievēlēt Anitu Vīksni par Mālpils novada bāriņtiesas locekli uz 
5 gadiem, sākot ar 2015. gada 1. martu.

•	Noteikt	 viena	 skolēnu	 autobusa	 VW	Crafter	 1	 km	pašizmaksu	
0,68  EUR (t.sk. PVN). Noteikt maksu par skolēnu autobusa 
VW Crafter	stāvēšanu	6,18	EUR	(t.sk.PVN)	stundā.

•	 Noteikt	skolēnu	autobusa	Setra	1	km	pašizmaksu	0,99	EUR	(t.sk.	
PVN). Noteikt maksu par skolēnu autobusa Setra stāvēšanu 
6,18 EUR (t.sk.PVN) stundā.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste  Iveta Krieviņa

Novada iedzīvotāju zināšanai
Mālpils novada dome informā, ka š.g. 17. aprīlī tiks uzstā-

dīti lielgabarītu atkritumu konteineri Mālpils centrā pie katlu 
mājas un Sidgundas centrā pie “Rotām”. Konteineri tiks aiz
vesti 20. aprīlī.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un izmantot šos kon
teinerus tikai paredzētajiem atkritumiem. Aizliegts bērt šajos 
konteineros celtniecības atkritumus!

Mālpils novada dome

MĀLPILs NOVaDa DOMEs sĒŽU GraFIKs
2015. gada aPrĪLIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 22. aprīlī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

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

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

DOMES SĒDE 29. aprīlī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 27. aprīlī, pl.17.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

AKTUĀLI

Šī diena ir klāt – kaut nedaudz apmākusies, bet ik pa brīdim 
uzspīd silta saulīte. Pa bērnudārza “Māllēpīte” taciņu nāk vecmā
miņas un vectētiņi, moži, mazliet norūpējušies, tomēr smaidīgi un 
ļoti gaidīti. Ik pa laikam, grupiņas “Bitīte” logā lūkojas kāds acu 
pāris, vai nenāk mana vecmāmiņa un vectētiņš! Un viņi nāk… “mani 
mīļie vecvecāki saulīti ir atnesuši, prieku sirsniņā iesējuši, gaišu 
dienu dāvājuši, mīļus vārdus runājuši, mūs mīļi turējuši...”

Vecvecāki ikvienam bērnam šķiet īpaši, jo tie ir vismīļākie un vis
labākie. Kopā ar vecmāmiņu ir visgarākās pastaigas, nerātnākās 

iepirkšanās (jo vecmāmiņai ir mīksta sirds) un bieži vien lielākie no
slēpumi. Arī mūsu grupas dzīvē vecvecākiem ir nozī mīga vieta, aktīvi 
iesaistoties savu mazbērnu dzīvē. Ne tikai atvedot tos uz bērnu
dārzu, bet arī mazbērniem palīdzot un atbalstot viņus.

Mēs no visas sirds priecājamies par ikvienu, kurš bija at sau
cies uz ielūgumu pavadīt šo pēcpusdienu kopā ar mums, jo katrs 
mazbērns ir daļiņa no vecmāmiņas un vectētiņa.

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums 8. lpp.

Vecvecāku pēcpusdiena “Bitītēs”

Par atkritumiem
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Valodu nedēļa
Februāra pēdējā un marta pirmā nedēļa Mālpils internāt

pamatskolā tradicionāli ir valodu nedēļa. Šogad latviešu valodas 
stundas bija veltītas Aspazijas 150 gadu atceres dienai. 5., 6. un 9. 
klases skolēni darbojās ar Aspazijas dzeju un veidoja vizuālu 

uzska tes materiālu – Aspazijas “Puķu lodziņu”. 5. klase tajā zīmē
ja atrastos tēlainās izteiksmes līdzekļus, 6. un 9. klase atrada un 
ievie toja deminutīvus. Savukārt 7. un 8. klase veidoja prezentācijas 
par Aspazijas dzīvi un daiļradi, kuras prezentēja klasē, 8. klases 
skolēni Ņikita Borščakovs un Sandis Jēgermanis savu padarīto 
parā dīja 6. klasē.

Krievu un angļu valodā notika klašu olimpiādes. Krievu valodas 
olimpiādes uzvarētāji bija Aleksandra Voropajeva 6. klasē, Edgars 

Tāpēc, 13. februāra pēcpusdiena, grupā “Bitītes” bija veltīta mī
ļajiem un gādīgajiem vecvecākiem – omītēm, opīšiem, babiņām, 
vectēviem... kā katrs bērns mēdz viņus dēvēt.

Pasākumā ar lielu mīlestību, atbildību un sirsnību bērni dziedā
ja skolotājas Ingrīdas iemācītās dziesmas, spēlēja orķestrī, kā arī 
deklamēja iemācītos dzejoļus. Koncerta beigās bērni aicināja vec
vecākus uz kopīgām dejām pie jautras mūzikas.

Ciemiņu acis mirdzēja, un tajās bija redzams gandarījums, mil
zīgs prieks, mīlestība un pateicība par mazbērnu veikumu. Koncer
ta beigās katrs mazbērns samīļoja savus vecvecākus, dāvinot saga
tavotās dāvaniņas. Pēc tam visi kopīgi devāmies uz savu grupiņu, lai 
varētu iepazīties ar bērnu mīļākajām rotaļlietām, uzzinātu, kur bēr
ni guļ, iepazītos ar grupas biedriem un audzinātāju. Tad nu līksmība 
varēja sākties – sadziedāšanās starp vecmāmiņām un vectētiņiem, 
rotaļas un mielošanās ar svētku gardumiem, kurus bija sarūpējuši 
paši vecvecāki saviem mazbērniņiem un pārējiem ciemiņiem. Pār
runājot notikušo, mūsuprāt, visvērtīgākais bija bērnu jautājums: 

“Kad mums vēl būs tāda vecmāmiņu pēcpusdiena?”
Paldies, vecvecākiem par ierašanos, brīnišķīgiem, radošiem 

mazbērniem un patīkami pavadītu pēcpusdienu!
Pirmsskolas grupas “Bitīte” skolotāja Indra Ivanovska

Februāra nogalē kopā ar vecākiem un omītēm devāmies eks
kursijā, lai apciemotu Sniegavīru saietu Dobelē. Daudz pa pasauli 
braukāts un redzēts, bet šādas kolekcijas nav nekur, jo Latvijā un 
Eiropā Dobele ir vienīgā pilsēta, kur var satikties ar 42 augumā 

vareniem Sniegavīriem. Jau iebraucot pilsētā, mūs sagaidīja omu
līgi Sniegavīri, kas izsauca bērnos priecīgus smaidus.

Lai padarītu šo dienu vēl krāsaināku, bērni darbojās radošā 
darbnīcā “Pa sniegavīra pēdām” Dobeles Novadpētniecības muze
jā. Klausoties stāstījumu un skatoties animācijas filmu par Sniega
vīriem, dzērām karsto ziemas dzērienu un ēdām kārumus. Katrs 
sev izgatavoja īsta un dižena Sniegavīra atstarotāju. Ar interesi ap
lūkojām muzejā izvietotos eksponātus. Grupas bilde muzejā un 
tālāk aidā uz Dobeles vēsturisko Tirgus laukumu, kur notika 
5. Sniegavīru saieta noslēgums! Pēc pasākuma devāmies ceļoju
mā pa Dobeli, satiekot Sniegavīrus un fotografējoties kopā ar tiem. 
Sniegavīri ir izgatavoti no putuplasta materiāla tenapora, augumā 
dižākie sasniedz pat 6 metru augstumu. Katram Sniegavīram ir 
savs neatkārtojams šarms, raksturiņš un aizraušanās.

Noguruši, bet laimīgi devāmies atpakaļ uz Mālpili. Somās pašu 
izkrāsoti tenapora sniegavīri, atstarotāji, kafijas krūzītes ar smai
dīgiem sniegavīriem un jauni piedzīvojumi!

Grupas “Sienāzītis” skolotāja Vija

AKTUĀLI

Turpinājums no 7. lpp.

Mālpils internātpamatskolas ziņas

Ciemos pie sniegavīriem!
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Kleins 7. klasē, Aleksandrs Saulevičs 8. klasē un Valērija Sīmane 
2. kursā. Krievu valodas radošo darbu konkursā uzvarēja Lilija Lai
cāne un Kitija Vjatere no 9. klases.

Angļu valodas olimpiādē uzvarēja Diāna Smirnova 5. klasē, 
Ralfs Saulītis 6. klasē, Amanda Paegle 7. klasē, Kitija Vjatere 
9. klasē un Ralfs Ozoliņš no 2. kursa. 4 skolēni piedalījās izteiksmī
gās runas konkursā angļu valodā novadā Mārupē.

Informāciju sagatavoja Skaidrīte Logina

Biznesa diena rīgā
7. martā Modes un Mākslas centrā Rīga Plaza norisinājās Vis

latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pavasara gadatirgus 2015. Tajā 
pirmo reizi piedalījās Mālpils internātpamatskolas 5. klases 
mācību uzņēmums “Happy day”ar draudzības rokassprādzēm. Un 
veiksmīgi, jo daļu savu ražojumu izdevās pat pārdot. Pasākumā 
piedalījās 122 skolu uzņēmumu dalībnieki ar savām precēm teju 
vai no visiem Latvijas novadiem. Skolēnu mācību uzņēmumu pie
dāvājumā bija gan ābece par Rīgu, gan māla svilpaunieki, dažādas 
koka puzles, attīstošas rotaļlietas bērniem, pirtslietas un zāļu tē
jas. Arī aktivitātes: hip – hop deju apmācība vai koka iestādīšana, 
tam pievienojot vārdu un norādot vietu, kur koks tiks iestādīts. Vēl 

daudzas interesantas preces, kā konfektes, vaska sveces, attīs
tošas spēles, grāmata, u. c.

Konkurentu bija daudz no 1. līdz pat 12. klasei. Jaunākie dalīb
nieki – 2. klases skolēni ar Veiksmes un Laimes kastaņiem.

Baiba Jaunzema

tikšanās ar novada domes priekšsēdētāju
Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi tikās ar novada do

mes priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu. 
Tā kā Latvija 2015. gadā ir ES prezidējošā valsts, priekšsēdētājs 

stāstīja par ES izveidošanos, tās nozīmi un savu darbu ES institūci
jā – Reģionu komitejā. Saruna izvērtās jautājumu un atbilžu formā 
par jauniešu izglītības iespējām, novada attīstību, izmantojot ES 
piedāvātās iespējas.

sportistu panākumi aMI sporta spēlēs
AMI sporta kluba rīkotajās Vidzemes novada Profesionālo izglī

tības iestāžu čempionātā roku cīņā Mālpils profesionālās vidus
skolas komanda kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu.

Labākie individuālie rezultāti pa svara kategorijām:
1. vieta Alvilam Ceimeram – 90+
2. vieta Dāvim Apikātam – līdz 90 kg
3. vieta Oskaram Ziņenko – līdz 80 kg
1. vieta Ivo Kalniņam – līdz 75 kg
3. vieta Tomam Ilmāram Maksimovam – līdz 55 kg
3. vieta Jānim Pavlovskim – līdz 60 kg

aijas Gabrānes meistarklase
Neskatoties uz savu aizņemtību, restorāna “Mālpils muiža” šef

pavāre Aija Gabrāne nekad neatsaka padomu Mālpils Profesionā
lās vidusskolas audzēkņiem. Šoreiz pedagogi viņu aicināja vadīt 
meistarklasi ēdienu noformēšanā. Aija Gabrāne uzsvēra, ka dar
bam jāpieiet radoši, tāpēc, darbojoties kopā ar audzēkņiem, tika 
uzburti skaisti noformēti ēdieni.

Informāciju sagatavoja Ausma Čīma

AKTUĀLI

Turpinājums 10. lpp.

Interesantākais februārī un martā Mālpils profesionālajā vidusskolā
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Zināšanu lavīna Ekoskolu ziemas forumā
No 20. – 22.februārim Ulbrokas vidusskolā notika Vides izglītī

bas fonda rīkotais Ekoskolu ziemas forums, kurā piedalījās 180 da
lībnieki – skolotāji un skolēni, tai skaitā arī trīs skolēni no Mālpils 
novada vidusskolas – Eimija Mihelsone (5.kl.), Laura Osīte un Raiva 
Ozoliņa (8.kl.) . Ekoskolu forums ir pasākums ekoskolu pārstāv
jiem, kurā var savstarpēji apmainīties ar uzkrāto pieredzi, kā arī 
gūt zināšanas dažādās izglītojošās aktivitātēs – lekcijās, darbnīcās 
un mācībās tiek aptvertas visas ekoskolu tēmas : mežs, ūdens, 
enerģija, atkritumi, veselīgs dzīvesveids, transports, skolas vide un 
apkārtne, klimata pārmaiņas.

Foruma atklāšanā Ekoskolu programmas koordinators Daniels 
Truškāns uzsvēra, ka ekoskolu foruma mērķis ir veidot saikni starp 
izglītību un rīcību – lai gūtās zināšanas tiktu liktas lietā ikdienas 
dzīvē, tādējādi veidojot sabiedrību, kura nevis cīnās ar sekām, bet 
ir gudra un spēj apzināt un novērst problēmu cēloņus. Pasākuma 
organizatori bija padomājuši arī par praktiskiem risinājumiem, lai 

samazinātu paša foruma dalībnieku ietekmi uz vidi, lai būtu mazāk 
atkritumu.

Par iespaidiem forumā Raiva Ozoliņa izsakās sekojoši : “Eko
skolas forums mani iepriecināja ar dažādām aktivitātēm, kurās 
varēja uzzināt daudz ko jaunu un gūt lielu pieredzi. Visvairāk man 
patika “Fizmiks”, kurš rādīja neredzētus eksperimentus un iesais
tīja savā priekšnesumā publiku. Iepriecināja arī iesvētību taka, 
kurā varēju iepazīties un sadraudzēties ar citas skolas audzēk
ņiem, tajā pat laikā, kopīgi iziet visus kontroles punktus. Bija inte
resanti aizbraukt uz “Getliņiem”, kur varēja redzēt lielas siltumnī
cas ar daudz tomātu stādiem.”

Par pieredzēto forumā stāsta Laura Osīte: “Pirmā diena šajā 
Ekoskolu ziemas forumā, bija visinteresantākā. Bija dažādas akti
vitātes grupās. “Fizmixs” darbnīcā bija dažādi eksperimenti, kur 
man pašai bija iespēja piedalīties. Arī ekskursija uz SIA “EKO GET
LIŅI”, bija ļoti izzinoša. Savukārt pats interesantākais notikums, 

Profesionālās meistarības konkurss
5. un 6. martā Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidus

skolā norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēk
ņu profesionālās meistarības konkurss “Krāsošanas un dekoratī
vās apdares darbi”, kurā piedalījās 14 komandas no Zaļeniekiem, 
Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Jelgavas, Mālpils un citām skolām. 
Tas bija komandu darbs, kurā katru no komandām veidoja divi au
dzēkņi, kuriem tika iedalīts 12 kvadrātmetru liels apdares laukums 
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta vies
nīcas ēkas gaitenī. Siena 10 stundu laikā (2 dienās) bija jānokrāso 
pēc noteikta zīmējuma.

No Mālpils Profesionālās vidusskolas šajā konkursā piedalījās 
Interjera dizaina programmas audzēknes Ērika Galīte un Evelīna 
Kalniņa – Sūbre, kurām šī bija pirmā tāda veida pieredze. Neno
liedzami konkurss bija iespēja ne tikai cīnīties par uzvaru, bet arī 
mācīties vienam no otra, ko meitenes veikli izmantoja. No žūrijas 
puses darbs tika vērots visu 10 stundu garumā, jo vērtēšanas 
kritēri jos bija iekļauta gan darba rīku pareiza izvēle, gan darba teh
niskais izpildījums, gan arī darba vides uzturēšana kārtībā un dar
ba kultūra, kas šodien ir neatņemama jebkura veicamā uzdevuma 
sastāvdaļa.

Tā kā pedagogi šajā procesā bija nevēlamas un attālinātas per
sonas, tika padomāts arī par viņu profesionālo pilnveidi – paralēli 
audzēkņu sacensībām notika profesionālās kompetences piln
veides seminārs “Ēku restaurācija, restaurācijas tehnoloģijas un 
paņēmieni”. Tā varēja klātienē iepazīties ar restaurācijas darbu 

norisi Bauskas pilī un rātsnamā, kā arī piedzīvot dažus nostal
ģiskus mirkļus Bauskas XX gadsimta muzejā. Bija domāts arī par 
praktiskām darbībām – ģipša atlējumu veidošanu Eduarda Jurķeļa 
meistardarbnīcā. Taču tas nenozīmē, ka abas šīs dienas pagāja 
vienīgi strādājot. Bija padomāts arī par izklaidēm – jauniešiem tas 
bija boulings, bet pedagogiem dānsings.

Māra Ārente
Interjera dizaina programma

AKTUĀLI

Ērika Galīte, Evelīna Kalniņa – Sūbre un Rodžers

Mālpils vidusskolas ziņas

Turpinājums no 9. lpp.
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28. februārī tika aizvadītas kārtējās ikgada biedrības rīkotās sa
censības zemledus makšķerēšanā. Sākotnēji tās tika paredzēts 
rīkot Mālpils centra ūdenskrātuvē, taču sakarā ar strauji uznākošu 
siltumu ledus apstākļi tāda pasākuma rīkošanai kļuva bīstami. Tā
pēc, pateicoties mūsu novadā dzīvojošā un mūsu biedrības bied
ra – “Ķepiņu” saimniecības īpašnieka Sergeja Filipova laipnai at
ļaujai, šīs sacensības varējām organizēt uz viņam piederošā dīķa 
ledus Vitē.

Pirms sacensībām bijām noraizējušies, vai šādos laika apstāk
ļos vispār kāds gribēs piedalīties, taču raizes izrādījās veltīgas, 
tieši otrādi: šogad pieteicās lielākais dalībnieku skaits, kāds jeb
kad bijis, un organizatori varēja noteikt uzvarētājus un laureātus 
visās grupās, konkrēti – jauniešu, sieviešu un vīriešu grupās. Pati 
cope gan šogad bija ļoti vāja – ķērās pavisam nelieli asarīši, ķīši 
un raudiņas, taču tas netraucēja noskaidrot uzvarētājus visās 
grupās.

Liels paldies jāizsaka Mālpils novada domei par sagādātajiem 
ļoti skaistajiem kausiem un medaļām, kas tika pasniegti uzvarētā
jiem un godalgoto vietu ieguvējiem. Paldies arī Siguldas makšķer
nieku veikala “Copes nams” īpašniekam Mārim Nuķim, kurš sagā
dāja balvas jaunākās grupas dalībniekiem. Paldies izsaku arī 
bied rības biedriem Normundam Naglim, Normundam Ozoliņam 
un Rai mondam Krūmiņliepam, kuri palīdzēja šo sacensību organi
zēšanā un novadīšanā. Paldies arī Mālpils novada domes priekš
sēdētājam Aleksandram Lielmežam, kurš atrada laiku, lai piedalī
tos noslēguma pasākumā un pasniegtu domes sagādātos kausus 
un medaļas uzvarētājiem.

Valdes priekšsēdētājs 
Vladislavs Komarovs

AKTUĀLI

bija Izzinošā iesvētību trase ar slackline.lv aktīvistiem. Trasē bija 
lieliski un aizraujoši stafešu punkti: līšana cauri zemes alai, stai
gāšana pa virvi, bumbu mētāšana, telts celšana un daudzas citas 
aktivitātes. Man ļoti patika Ekoskolu ziemas forums.”

Mūs visus ļoti iepriecināja Stopiņu novada domes atsaucība, kā 
arī Ulbrokas vidusskolas pedagogu un skolēnu rūpes un atbalsts 
pasākuma norises laikā.

Mālpils novada vidusskolas ekoskolas koordinatore
skolotāja Iveta Vēvere

Paldies par dāvinātajām grāmatām!
Katru gadu janvāra un februāra mēnesī Mālpils novada vidus

skolas bibliotekāres aicina skolēnus, skolotājus, viņu vecākus un 
pārējos mālpiliešus piedalīties un būt atsaucīgiem “Draudzīgā ai
cinājuma” akcijā! Prieks par to, ka dāvināšana notiek ne tikai šīs 
akcijas ietvaros, bet arī visa gada garumā. Paldies visiem, kas bija 
atsaucīgi mūsu aicinājumam!

Mālpils vidusskolas bibliotēkai ir uzdāvinātas 44 jaunas un inte
resantas grāmatas, kas jau tiek skatītas un lasītas. Tāpēc sakām 
paldies:

Kitijai Stankei, Jutai Čabrickai, Viktorijai Ivanovskai un Agritai 
Rudzītei no 4.kl.; Markam Kristam Žukovskim no 6.kl.; Niklāvam 
Blankveinam un Jurim Samarinam no 7.b kl.; sk.Ilzei Apsītei un 
viņas 8.a kl. skolēniem; Ilzei Lūkinai no 11.kl.; Ievai Ermansonei, 
kas ir mūsu skolas bijusī audzēkne; sk. Anitai Vīksnei; sk. Lilitai 
Jomertei, kas mums ir uzdāvinājusi īpaši daudz bērnu grāmatu.

Novērtēsim tās lietas, kas dzīvē tiek dotas par velti, taču apzinā
simies, ka arī pašiem ir svarīgi būt dāsniem un sniegt savu ieguldī
jumu kopīga mērķa labā.

Mālpils vidusskolas  
bibliotekāres

Velniņi iziet lielajā dzīvē!

Piektdien, 27. februārī Mālpils novada vidusskolas 12. klases 
skolēniem un audzinātājai Daila Klintsonei bija Žetonvakars, kura 
tēma – “Velniņi”.

Izspēlējām un izdzīvojām savu skolas dzīvi no bērnudārza lai
kiem līdz pat vidusskolai. Priekšnesuma laikā centāmies visiem 
radīt pozitīvas emocijas, skatītāji varēja pasmieties par nerātno 
velniņu skolas dzīvi.

Pasākuma pirmajā daļā saņēmām žetongredzenus, kas ir kā 
apliecinājums un piederība savai skolai. Klases vienojošais ele
ments turpmāk būs pašu austās aproces.

Skolas ceļš ir gandrīz beidzies, bet priekšā vēl ir pats svarīgā
kais pārbaudījumu laiks, kas parādīs, vai 12 gadu garumā “cīņa uz 
dzīves ceļa” nav bijusi veltīga!

Paldies visiem, kas mūs atbalstīja pasākuma organizēšanā!
2015. gada 12-tie

Turpinājums 12. lpp.

Zemledus makšķerēšanas sacensības
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saCENsĪBU DaLĪBNIEKI 
UN UZVarĒtĀJI
Bērni un jaunieši:
1. Emīls Nils Eltermanis
2. Emīls Pozņaks
3. Maksis Pozņaks
Lielāko zivi šajā grupā noķēra Emīls Pozņaks.
Sievietes:
1. Ilona Sarelainena
2. Daiga Karlsone
3. Baiba Ķēniņa
Lielāko zivi šajā grupā noķēra Ilona Sarelainena.
Vīrieši:
1. Aldis Iesalnieks
2. Viesturs Buks
3. Imants Andersons
4. Mārtiņš Butevics

“Bija kāds bagāts vīrs; tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā 
un dzīvoja ik dienas kārumā un līksmībā. Bet viņa durvju priekšā 
gulēja kāds nabags, vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm un 
priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un 
suņi nāca un laizīja viņa vātis. Bet gadījās, ka nabagais nomira – 
un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un 
tika apglabāts. Un no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas 
acis un ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un Lācaru viņa klēpī. Tad 
viņš sauca stiprā balsī: Ābrahāma tēv, apžēlojies par mani un sūti 
Lācaru, lai tas iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo 
es ciešu mokas šai liesmā! Bet Ābrahāms teica: Piemini, dēls, ka 
tu savu labumu esi dabūjis, dzīvs būdams, turpretim Lācars ļaunu. 
Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Un turklāt starp 
mums un jums atrodas liels bezdibenis, ka tie, kas no šejienes 
vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums pie mums. 
Bet tas teica: Tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu! 
Jo man ir pieci brāļi; lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī 
moku vietā. Bet Ābrahāms atbildēja: Tiem ir Mozus un pravieši, 
lai tie tos klausa. Bet tas sacīja: Nē, Ābrahāma tēv, bet, ja kāds no 
mirušiem pie viņiem ietu, tad tie atgrieztos. Bet Ābrahāms viņam 
sacīja: Ja tie neklausa Mozu un praviešus, tie neticēs arī tad, ja 
kāds no miroņiem celtos augšām.” Lūkas ev. 16:19 31

Pasaulē ir pretstati: prieks un bēdas, naids un mīlestība, 
jaunība un vecums, diena un nakts. Par pretstatiem cilvēku 
dzīvē un pēcnāves likteņos runā arī Jēzus stāsts par bagāto vīru 
un nabaga Lācaru: pazudis un izglābts. Divi cilvēki, divas pilnīgi 
dažādas dzīves un divi dažādi likteņi. Un, kad zemes dzīves robeža 
pārkāpta, zemes lietas atmirdz pavisam citā gaismā. Debesīm ir 
cits vērtējums. Dzīve, kas likās bagāta, izrādās pazaudēta, un dzīve, 
kas likās pazaudēta, izrādās pārpārēm bagāta. Līdz ar to ir pacelts 
lielais jautājums: kas ir pazaudēta dzīve pasaules un debesu 
skatījumā? Pirmā kā drūma zemes dzīves aina atklājas evaņģēlija 
stāstā. Cilvēks – nabags, nelaimīgs un slims. Nav viņam vairāk 
ko zaudēt. Nav neviena, kas palīdzētu. Nav žēluma cilvēkos. “Un 
suņi nāca un laizīja viņa vātis.” Tie ir viņa draugi. Un viņš pats – kā 
sunīts pie bagātnieka durvīm, izsalcis, uzlasa drusciņas, kas nokrīt 
no bagātnieka galda. Tad kādu dienu viņu atrod mirušu. Viņu aprok 
kaut kur pie citiem nabadziņiem. Pazaudēta dzīve. Pilnīgs pretstats 

ir otrā vīra dzīve. Tā rit gludi kā upe līdzenumā. Bez lielām rūpēm 
un sarežģījumiem. Lepnajā namā allaž valda līksmība. Tur netrūkst 
nekā. Visa pa pilnam. Kas bagāts, tas godāts un sabiedrībā labi 
izredzēts. Pie pilnas bļodas draugu daudz. Nāve tomēr nesaudzē 
nevienu. Vislielākā bagātība nespēj viņu piekukuļot. Jāšķiras no 
zemes labumiem arī bagātajam vīram. Liels cienītāju pulks viņu 
pavada cildinošām pateicības runām. Vai tas nav pilnvērtīgas dzīves 
paraugs? Zemes dzīve vēl šodien pilna šādiem pretstatiem. Baltās 
dienas mainās ar nebaltajām. Nabadzība, slimība var izsviest 
cilvēku uz ielas arī pārtikušā zemē. Maz līdzjūtības tad atradīsim 
citu sirdīs. Dzīvojot mierā un labklājībā, cilvēka sirds nereti pal
iek cieta un nejūtīga, kā bagātā vīra sirds. Par to, ko atrod ielas 
malā pakritušu, arī šodien vēl pasaules spriedums būs nesaudzīgs: 
pazudis cilvēks, pazaudēta dzīve. Arī jauneklim šejienes ciemā, 
sapinoties ar ļauniem draugiem, piedaloties laupīšanā, draud 
ieslodzījums. Vai tā nav jau jaunībā pazaudēta dzīve? Nāk prātā 
Blaumaņa “Pazudušais dēls”. Saimnieka dēlam Krustiņam nav 
spēka celties, nav spēka noturēties godīgā ceļā. Tēva lode izdzēš 
viņa dzīvības liesmu – pazaudēta dzīve. Bet ne katra dzīve, kas 
pasau les acīs šķiet pazaudēta, ir pazaudēta arī debesu skatījumā.

Tā mēs nonākam pie Jēzus stāsta otrās daļas. Kas ir pazaudēta 
dzīve? Pazaudēta dzīve ir tā, kura nav plaucējusi ziedus mūžībai. 
Cilvēks nav atdarījis savas sirds durvis Pestītājam. Kristus klauvē 
pie katra cilvēka sirds durvīm, vienalga, vai tu dzīvo pārpilnībā un 
greznībā, vai esi pakritis ceļmalā, bez spēka, zem grēka sloga, 
slimības sagrauzts, izsalcis un skumju skatu, lūgdams pēc citu 
žēlastības. “Redzi, es stāvu pie durvīm un klaudzinu...” Bagātais 
vīrs, domājams, nebija nekāds īpašs grēcinieks, vismaz pasaules 
acīs nē. Pasaules acīs viņš varbūt pat bija labdaris, kultūras 
un baznīcas atbalstītājs. Savu tiesu viņš atmeta arī nabagiem, 
trūkum cietējiem. Lācars taču pārtika no viņa galda druskām. Viņš 
nav arī neticīgs. Viņš turas pie tēvu tēvu ticības. Viņš ir lepns uz 
to, ka Ābramu, šo vareno Dieva vīru, arī viņš var saukt par savu 
tēvu. Un tas jau šķiet galvenais – turēties pie Ābrama parašām, pie 
Ābrama ticības. Bet kāpēc tad nu par viņa dzīvi mūžības vērtējumā 
skan briesmīgais vārds – “pazaudēta”? Kas ir viņa krišanas ak
mens? Tā ir viņa paša sirds. Kad nolaižas nāves priekškars, tad 
izrādās, ka nepietiek ar jūdaisko farizejisko pašapziņu, lai nonāktu 
Ābrama klēpī. Ir vajadzīgs kas vairāk. Citāda sirds, sirds, kas at
veras Dievam. Kā pavasara saulē zieds. Sirds, kura staro Kristus 
gaismā. Šai mūžības gaismai bija atvērusies nabaga Lācara sirds. 
Sāpēs un postā bija dzimušas ilgas pēc atpestīšanas. Kur dvēsele 

AKTUĀLI

LIELDIENU UZRUNA

Pārdomas mūsu Kunga ciešanu laikā
Pazaudēta dzīve

Turpinājums no 11. lpp.

5. Guntis Andrēvičs
6. Romāns Petrovs
7. Centis Stira
8. Sandis Puksis

9. Edgars Komarovs
10. Ojārs Lūsis
11. Aivars Bergs
12. Gunārs Bičovs

Lielāko zivi šajā grupā noķēra 
Mārtiņš Butevics.
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14. martā Mālpils sporta kompleksā sākās priekšsacīkstes Pie
rīgas sporta spēlēs telpu futbolā. Mālpils apakšgrupā spēlēja 
4 komandas (Mālpils, Saulkrasti, Ķekava un Ādaži). Mālpils novada 
komanda (Armīns Fjodorovs, Edvards Lindermanis, Ainārs Bērziņš, 
Ritvars Kārkliņš, Ilvars Raups, Mareks Barsovs, Mārtiņš Ronis, 
Edgars Karols) piekāpās visās 3 spēlēs (2:3 pret Saulkrastiem, 1:6 
pret Ķekavu un 0:10 pret Ādažiem), ierindojās 4. vietā grupā un 
dalīja 13. – 15. vietu.

14. martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 7. posms, kurā piedalījās 11 dalīb

nieki. 1. vietu ieguva Edgars Komarovs, 2. vietu izcīnīja Sandis 
Puksis, bet 3. vietu – Zintis Sniedze.

15. martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 2015. gada 3. posms, kurā piedalījās 10 dalīb
nieki. 1. vietu ieguva Agris Ozoliņš, 2. vietu – Normunds Ozoliņš 
3. vietu – Jānis Želvis.

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs

SPORTS

sporta ziņas

sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

12. aprīlī plkst.10:00 Mālpils novada čempionāts novusā, 6. posms Mālpils sporta komplekss
18. aprīlis plkst.10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 8. posms Mālpils sporta komplekss
19. aprīlis plkst.10:00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 4. posms Mālpils sporta komplekss
25. aprīlis, plkst.11:00 Mālpils novada čempionāts galda tenisā Mālpils sporta komplekss

no dziļumiem sauc pēc Dieva, tur Viņš sūta Savu Glābēju. Un kas 
Viņam vēris savas sirds durvis, tam Viņš ver debesu durvis. Zemes 
posts ir pārvērties mūžīgā svētībā. Kas likās pazudis, ir izglābts. 
Šīs zemes dzīve nav bijusi veltīga, tā ir guvusi savu piepildījumu. Ir 
tikai divi zīmogi, ar kuriem Dievs mūžībā apzīmogo cilvēku dzīves 
apliecību. Un katrā zīmogā ir rakstīts tikai viens vārds: pazudis vai 
izglābts. Šos zīmogus drīkst lietot vienīgi Dievs. Pasaules spriedums 
daudzreiz ir aplams, pretējs Dieva spriedumam. Protams, neviens 
cilvēks nav bez grēka, un līdz ar to – pazušanas ceļā. Bet arī vētrā 
un negaisā, grēkā un maldos skan Kristus balss: “Nāciet šurp pie 
Manis!” Žēlastības vārti maldīgam nekad nav aizslēgti. Godīgais un 
dievbijīgais ķēniņš Dāvids krīt smagā grēkā, bet viņa sirds salūst, 
atveras. Viņš meklē Dieva žēlastību un to arī atrod, kamēr viņa va
renais priekštecis Zauls dvēseles nemierā un mokās neredz cita 

ceļa, kā mesties uz sava šķēpa un darīt sev galu. Mūsu mūža dienas 
rit strauji, un neviens nezin, kad pienāks vakars, kad “vīna kalna 
Kungs” mūs aicinās. Gādāsim par to, ka ar mierīgu sirdi varam 
Viņa priekšā stāties. Pasaules lepnība un bagātība mūs lai neap
stulbina. Nabadzība, posts un grēks lai mūs nesatriec. Pasaules 
spriedums lai mūs neatbaida. Kas pasaulei atmetams, Dievam var 
būt mīļš un pieņemams. Ir divi ceļi pasaulē – šaurais un platais. 
Ir divi vārti pēcgalā – šaurie un platie. Ir divi zīmogi Dieva rokās 
– pazudis un izglābts. Tāpēc iesim pa šauro ceļu, jo plats ir ceļš 
un plati ir vārti, kas ved uz pazušanu. Un lai Dievs dod, ka, neska
toties uz maldiem un grēku, debesu vērtējums skanētu: izglābts!

Gaišus un priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus visiem vēl 
draudzes mācītājs un padome!

Jūsu Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze
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Mālpils novada dome izsludina iedzīvotāju iniciatīvu projektu 
konkursu “Mēs savam novadam 2015”, kura vispārējais mērķis ir 
veicināt attīstību novada teritorijā, paaugstināt iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti un uzlabot sabiedriskās aktivitātes.

Aicinām interesentus pieteikt savus projektus, kas nestu sa
biedrisku labumu. Tā varētu būt apkārtējās vides sakopšana, 
ģimeņu atpūtas vietu vai bērnu rotaļu laukumu izveidošana vai 
pilnveidošana, daudzdzīvokļu māju pagalmu sakopšana, veselīga 
dzīvesveida veicināšana, vienreizēju sabiedrisku (sporta, kultūras 
u.c.) pasākumu īstenošana un tamlīdzīgi. Ļoti ceram, ka arī šogad 
projektu rakstītājiem piepulcēsies arī iedzīvotāji no Sidgundas, 
Upmalām un Vites.

Vienam projektam paredzamais Mālpils novada domes atbalsts 
var būt līdz 700 EUR. Projektu pieteikumus lūdzam iesniegt novada 
domes Kancelejā līdz 16. aprīlim (līdz plkst.17.00).

Plašāka informācija par projektu konkursa “Mēs savam nova
dam 2015” noteikumiem, kā arī projekta pieteikuma veidlapa ir 
pieejama pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar domes projektu 
koor dinatori Ievu Paulo viču (tālr. 67970893, epasta adrese: 
ieva.paulovica@malpils.lv).

Sakopsim visi kopā savu novadu!
Ieva Pauloviča

aicinām iesniegt projektu pieteikumus konkursā 
MĒs saVaM NOVaDaM 2015

Eiropas Komisijas mājas lapā publicēts ceļvedis Eiropas Savie
nības (ES) finansējuma saņemšanai, kurā pārskatāmā veidā apko
pota informācija, lai pieteikumu finansējuma saņemšanai varētu 
sagatavot tie, kas iepriekš ES finansējumam nav pieteikušies, gan 
pieredzējuši projektu īstenotāji.

Ceļvedī ir norādītas tālākas saites uz plašāku informāciju par 
konkrētām iespējām saņemt ES finansējumu no 2014. līdz 
2020. gadam, kā arī ieteikumi un piemēri.

Lietotāju ērtībai informācija par ES finansējuma saņemšanas 
iespējām sagrupēta atbilstoši mērķauditorijai:

•	 mazajiem	un	vidējiem	uzņēmumiem;
•	 NVO;
•	 jauniešiem;
•	 pētniekiem;
•	 lauksaimniekiem;
•	 Valsts	iestādēm.

Ceļvedis latviešu valodā pieejams
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_lv

Informāciju sagatavoja 
L. Mukāne

Invalīdu biedrība “Notici sev!” 5. martā nosvinēja 9 gadu jubile
ju – prezentācijas dienu. “Mēs vairs neesam pirmklasnieki, bet gan 
kārtīgi skolnieki, jo labi saprotam, ko gribam un varam, kopā dar
bojieties esam kļuvuši daudz stiprāki un spējam paveikt vēl vai
rāk...”, tā ievada uzrunā teica bbas valdes locekle Lūcija Vaivare.

Vienmēr tiekties uz priekšu, drosmi un izturību, kā arī realizēt 
daudz jaunu projektu mums novēlēja Mālpils domes priekšsēdē
tāja vietniece Solvita Strausa. Paldies viņai par labiem vārdiem, 
atsau cību un atbalstu!

Mūsu biedrībai ir izveidojusies sadarbība ar 12. Saeimas depu
tāti, partijas “No sirds Latvijai” priekšsēdētāju Ingunu Sudrabu. 
Viņa teica uzmundrinošus vārdus – pats galvenais, noticēt sev, 
nepa doties un nekrist izmisumā. Atrodoties opozīcijā, partijas “No 
sirds Latvijai” motīvs ir: “Darīt visu no sirds, vienmēr doties uz 
priekšu un no sirds arī dzīvot!”

Mūsu biedrības prezentācijas dienā patīkamu pārsteigumu sa
gādāja bērnu popgrupa “Noslēpums” no Jelgavas ar skaistajām 
dziesmām un dejām. Populāras un vēl nedzirdētas dziesmas ar 
Austras Skujiņas vārdiem mums izpildīja dziedātāja Indra Lintiņa. 
Viņa dāvināja biedrībai savu jauno grāmatu par Eduardu Rozen
štrauhu, kurā ierakstīti vārdi: “Laimīgs tas, kurš draudzējas ar 
savu prātu un sirdi.”

Mūsu biedrībai ir daudz noturīgu draugu no Siguldas invalīdu 
biedrības “Cerību spārni”, kuri sniedza priekšnesumus – dziesmas 
un dejas.

Mālpils sociālā dienesta darbiniece Kristīne Dravniece ieprieci
nāja pasākuma dalībniekus ar jauku dziesmu “Lai Tevi sargā un 
palīdz Dievs”.

Līga bija iemācījusies izteiksmīgi norunāt vēlējumu svētku dalīb
niekiem. Mūsu pašmāju mākslinieki Sanitas Vītumas vadībā bija ļoti 

atraktīvi, ar labu humora izjūtu, izdejojot tautas dziesmu “Rikšiem, 
bērīt’, es palaidu”. Skaista bija arī krāsaino lakatiņu deja.

Neraugoties uz to, ka biedrībā darbojas cilvēki ar nopietnām ve
selības problēmām, daudzi tomēr cītīgi piedalās dažādās aktivi
tātēs: sveču un ziepju liešanā, ir apguvuši zīmju valodu, dekupāžu, 
dejošanu, dziedāšanu, pavārmākslu un citas prasmes. Dalībnieki 
kļuvuši daudz atvērtāki un drošāki. Prieks redzēt progresu un po
zitīvas pārmaiņas cilvēku acīs un sirdīs, ko apstiprināja arī interešu 
pulciņa audzinātāja Līga Kaulača.

Notika arī Jausmas Saliņas darbu prezentācija, kura ar savu 
darbu izstādi “Parastu lietu neparastas pārvērtības” jau ir piedalī
jusies Neretas kultūras nama bibliotēkā, Mazzalves pagastā, 
Erber ģes pamatskolā, Rīgā, Ziepniekkalna sākumskolā un Sunta
žu vidusskolā. Jausma dalījās ar pieredzi, kā no vienkāršiem mate
riāliem, ko citi met ārā, var izgatavot tik neparasti skaistas lietas. 
Viņa ir uzaicināta savus mākslas darbus rādīt arī Suntažu internāt
pamatskolā un Brīvdabas muzejā.

Pasākuma noslēgumā biedrības “Notici sev!” valdes locekle 
Ingrī da Muraško dalījās savās pārdomās par paveikto. Mēs patie
šām varam būt priecīgi un laimīgi, atskatoties uz sasniegto. Lai
kam jau pats svarīgākais ir priecāties par dzīvi un domāt pozitīvas 
domas. Sekoja Mihaila Naimi dzejoļa lasījums, ko Ingrīdai no 
Angli jas atsūtīja meita Agate. “Jums jādomā tā, it kā Jūsu domas 
būtu debesīs ierakstītas un katrs tās varētu redzēt. Un tā tas patie
sībā arī ir. Jums jārunā tā, it kā pasaule būtu liela auss, kas vēlas 
jūs saklausīt. Un tā tas patiesībā arī ir...”

Aina Koļče
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts
| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

Pieejams iesācēja ceļvedis Es finansējuma saņemšanai

Biedrības “Notici sev!” 
prezentācijas diena
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Pagājušā gada novembrī “Mālpils Vēstīs” rakstījām par triju 
Erasmus+ programmas projektu uzsākšanu Mālpils novadā, un nu 
jau ir laiks dalīties informācijā par pirmajiem rezultātiem.

Mālpils Profesionālās vidusskolas astoņi audzēkņi ir pirmie 
Erasmus+ programmas projekta “Jauna pieredze četru speciali-
tāšu skolotājiem un audzēkņiem” dalībnieki.

Četri no viņiem vēl turpina trīs mēnešus ilgo praksi Spānijas 
restorānos, bet četri jau ir atgriezušies no mēnesi ilgas prakses 
Itālijā. Lūk, viņu iespaidi:

Madara Jonāne: “Piedaloties šajā projektā, bija iespēja iegūt 
iespaidus par cittautu kultūru un dzīves stilu. Dzīvot Čelano pilsē
tiņā bija interesanti un neierasti, jo apkārt bija tikai milzīgi kalni, 
ielas bija ļoti šauras un mājās saceltas cieši kopā. Itālijā vienmēr 
valdīja rosība, jo itāļi ir diezgan bezrūpīgi, it īpaši uz ceļiem un 
neie vēro nekādus noteikumus, pat policija. Tika dota iespēja apgūt 
sarežģīto itāļu valodu, kas noderēja, strādājot restorānā. Šīs stun
das palīdzēja vieglāk komunicēt gan ar mūsu priekšniekiem, gan 
saprast, ko no mums vēlas apmeklētāji. Manuprāt, šis projekts 
man deva iespēju iegūt noderīgu pieredzi turpmākajai karjerai, kā 
arī jaunus draugus citās pasaules vietās.”

Laura Lasmane: “Sagatavošanas laikā sākām mācīties itāļu 
valo du un internetā meklējām informāciju par šo pilsētu. Pirms 
brauciena bija neliels uztraukums, jo uz tik ilgu laiku prom no mā
jām devos pirmo reizi.

Projektā pirmajās dienās mums bija iepazīšanās ar pilsētu un 
nākamo prakses vietu. Man patika tas, ka varēja iepazīties ar itāļu 
virtuvi un ēdienu gatavošanas īpatnībām. Itāļi ir lieli savu produktu 
fani, jo ievērojām, ka restorānā galvenokārt pasūta picas, dažādas 
pastas jeb makaronus.

Brīvajā laikā bija iespēja apskatīt Romu un tuvējo Čelano ap
kārtni. Atgriezušies skolā, prezentējām praksē redzēto skolas au
dzēkņiem.”

Linda Bernharde: “Es un Jēkabs strādājām restorānā 
“IL Rifugio”. Tas nav tikai restorāns, bet gan arī viesnīca. 
“IL Rifugio” apguvu Itāļu ēdienu gatavošanu, iepazinu itāļu galda 
klāšanas kultūru ikdienā un svētkos, itāļu tradīcijas, sagaidot un 
svinot svētkus. Strādāju katru dienu, visvairāk darba bija sest
dienās, jo itāļi brīvdienās atpūšas ārpus mājas. Iemācījos gata vot 
tiramisū, ņokus, ravioli, kastaņotkas, karnevalas un citus ēdie
nus. Ikdienā gatavojām itāļu tradicionālos ēdienus un kondi
torejas izstrā dājumus.

Itāļus iepriecinājām arī ar Latvijas ēdie
niem. Atzinību guva kartupeļu pankūkas un 
Latvijas lauku biskvīta torte un citi ēdieni. 
Darba devēji Luka un Stefānija mūs uzņēma 
kā savus ģimenes locekļus, jo viesnīca un 
restorāns “IL Rifugio” ir ģimenes uzņēmums. 
Sazinājāmies itāļu un angļu valodā. Itāļu valo
du mācījāmies pie mūsu Itālijas mammas 
Cristinas. Patiesi liels prieks, ka apguvu pie
redzi ēdināšanas un apkalpošanas specialitā
tē Itālijā Erasmus+ programmas ietvaros. Arī 
šobrīd, esot Latvijā, uzturu kontaktus ar itāļu 
kolēģiem. Paldies viņiem par jaukajiem brī
žiem Itālijā!”

Informāciju apkopoja  
projekta vadītāja  

Līvija Mukāne

PROJEKTI

Jaunā Eiropas savienības programma 
ErasMUs+ ienāk Mālpilī

Romā pie Kolizeja

Itāļu valodas stundā kopā ar prakses  
vadītāju Cristinu

Laura darbā Linda darbā
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Lielākā daļa mālpiliešu noteikti zina, kur 
atrodas Sprīdīši. Vairākus gadu desmitus tur
pat blakus esošajā pilskalnā notikušas teātra 
izrādes, savulaik saimniecības lielie pasāku
mi, līgošana Jāņu vakarā, zaļumballes. Sprī
dīšu bijušie iemītnieki stāsta, ka gājuši uz vi
siem pasākumiem  – kā neiesi, ja svētki 
gandrīz vai nāk pa durvīm iekšā.

Kad pēc vairāku gadu pārtraukuma pašā 
vasaras viducī gāju ciemos uz Ārēm, gribējās 
ik pa brīdim apstāties un priecāties, kā viss te 
pārvērties – jaunas, skaistas mājas, arī vecās 
ēkas citos “tērpos”, mainījusies visa ainava. 
Kādreiz patukšais ceļš nu lepojas ar vēstu
risku nosaukumu – Pilskalna iela, tātad Sprī
dīši, tagad viesu nams, kurā saimnieko Jānis 
un Vija Kalniņi, atrodas Pilskalna ielā.

Patiesībā ienācēja ir Vija. Jānis – ar saknēm Mālpilī. Jāņa tēvs 
Roberts Kalniņš no muižas nopircis gruntsgabalu un uzcēlis māju, 
kurai Sprīdīšu vārdu par godu rakstnieces Annas Brigaderes jubi
lejai devusi Jāņa māte. Sprīdīši celti kā vasaras māja bērniem, jo 
īstās dzimtas mājas bijuši Urdzēni. Roberts Kalniņš bijis Mālpils 
Krājaizdevu sabiedrības galvenais grāmatvedis un darbojies arī 
pagasta valdē. Mātes ziņā, protams, mājas solis, bet arī viņa lab
prāt darbojusies sabiedrībā. Ģimenē auguši trīs bērni, Jānis pēc 
vecuma – otrais. 1949. gadā ģimenei māju diemžēl nācies atstāt. 
Pēc tam Sprīdīšos darbojusies krievu skola, tad veterinārā klīnika, 
bet visbeidzot mājā sadalīta dzīvokļos vairākām ģimenēm. Tāda 
īsumā ir Sprīdīšu vēsture.

Kalniņi jau pirms mājas atgūšanas vairākkārt bijuši Mālpilī, bet, 
kad pienācis izvēles laiks, Vijai, īstai pilsētniecei, turklāt rīdziniecei 
ar LU izglītību bioķīmijā, bijis ko padomāt – Sprīdīšos gaida pavi
sam citāda dzīve, bet, tā kā abi jau ir pensionāri un vieta skaista, 
izvēle bijusi – Mālpils. Mājas pārbūvē lieti noderējusi Jāņa inženie
rim raksturīgā tehniskā domāšana. Nu jau 17 gadus abi ir māl
pilieši, bet...Mālpils tā īsti viņus joprojām neesot pieņēmusi. “Mēs 
jau arī neesam draudzību speciāli meklējuši,” saka Vija. 

Runājot par to, kas Mālpilī skaists, viņa vispirms min dabu: “Ja 
Dievs, kā savā dzejolī rakstījis Ojārs Vācietis, bija iemīlējies, pasau
lē laizdams Gauju, tad gribas teikt, ka viņš ar mīlestību radījis arī 
Mālpili.” Šim skaistumam Sprīdīšu saimnieki pievienojuši veselu 
tūkstoti savu iestādīto ozoliņu. Kalniņi atzinīgi izsakās arī par Kul
tūras centru, muižu, bibliotēku, Mālpils sakoptību. Jautāti par 
mīnu siem, abi tikai pasmaida un paklusē. Vienīgi Vija pēc brītiņa 

piebilst, ka sākumā traucējis norāžu trūkums, bet tas jau sen no
vērsts. Ar gadiem daudz kas jau mainījies uz labu.

Ģimenē ir meita un dēls, abi juristi, un divi mazbērni  – maz
meita un mazdēls, abi skolnieki. Jautāju, vai ir slepena vēlēšanās, 
lai reiz Sprīdīšus par pastāvīgu dzīves vietu izvēlētos kāds no maz
bērniem. Jā, tā esot lielā cerība, tāpēc vecvecākiem prieks, ka 
mazmeitiņa reiz jautājusi, vai tad, kad būšot pieaugusi, viņa varē
šot dzīvot Sprīdīšos.

IZVĒLE – MĀLPILS

Kalniņu ģimene. Jānis matrožu uzvalciņā, 1938. vai 1939. gads

Sprīdīši 20. gs. 30-tajos gados (ar skatu uz Ārēm).
Mazākais – Jānis Kalniņš

Atgriešanās 1998. gads

ar saknēm Mālpilī
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Kā radusies doma par viesu namu? Kaut 
kas jau bijis jādara, tikai krīze likusi, kā saka, 
“sarauties”. Kalniņi ir lieli ceļotāji, īpaši Vija. 
Apbraukta liela daļa Eiropas, redzēta arī 
In dija. Starp citu, abi arī iepazinušies ekskur
sijā, turklāt īpašā vietā – pie Staburaga! Lai
kam tieši tāpēc arī viesu spektrs Sprīdīšos 
bagāts: visdažādākie sabiedrības slāņi, vis
plašākā ģeogrāfija, galvenokārt ceļotāji un 
nometnes. Viesības Kalniņi nerīko. Attieksmē 
pret viesiem vadošais princips ir: “Tikāmies 
kā sveši, būtu labi, ja šķirtos kā draugi.”

Arī mēs bijām sveši, nekad agrāk nebijām 
pat tikušies. Teikt, ka jau esam draugi, būtu 
pāragri, bet tas, ka man pēc šīs tikšanās bija 
gaiša, garīgi piepildīta sajūta, ir tiešām fakts, 
jo saruna ritēja ne tikai par Mālpili, bet arī par 
grāmatām (Kalniņiem ir ļoti apjomīga biblio
tēka, un viņi ir arī regulāri Mālpils bibliotēkas 
apmeklētāji), par teātri, politikas virpuļiem 
un vienkārši par dzīvi.

Liels paldies Vijai un Jānim par atsaucību!
Piezīme paskumjā noskaņā.
Īpaša dabas baudīšana, mērojot ceļu uz un no 

Sprīdīšiem, gan neiznāca. Un ne tikai tāpēc, ka die
na pavēsa un apkārtni pelēku dara pērnās kūlas 
klājiens. Ejot gar pilskalna krūmāju joslu, kļuva tā 
neomulīgi ceļmalā samesto pudeļu, skārdeņu un 
citas drazas “dekorējumu” dēļ.

Paši metam, paši Lielajās talkās vācam, skai
tām maisus un... atkal metam. Dīvaina loģika! Lai
kam tie piedrazotāji nav pamanījuši, ka iet pa ielu 
ar lepnu nosaukumu – PILSKALNA IELA.

Ināra Bahmane

IZVĒLE – MĀLPILS

Mālpils novada dome (reģ.Nr.90000048398)
izsludina pretendentu pieteikšanos 
uz ēkas pārvaldnieka amata vakanci 
Mālpils kultūras centrā

Galvenie amata pienākumi:
apzināt un plānot ikdienas saimniecisko darbu; vadīt, koordi nēt 

un kontrolēt tehnisko darbinieku darbu; plānot, organizēt un koor
dinēt ēkas remontdarbus, piedalīties to izpildē; veikt iekšējo 
ūdens apgādes un siltumapgādes tīklu remontus; atbildēt par dar
ba un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanu; papildus veikt 
ikdie nas darbus, kas saistīti ar galdniecību, remontdarbiem, mē
beļu labošanu.

Prasības pretendentiem:
prasme vadīt darbiniekus; precizitāte un atbildība par veica

majiem pienākumiem; iemaņas lietvedībā; iemaņas remontdarbu 

veikšanā; komunikācijas un sadarbības veidošanas prasmes; 
dator lietošanas prasmes; teicamas latviešu valodas zināšanas; 
B kategorijas auto vadītāja apliecība.

Piedāvājam:
pilnu darba laiku un stabilu atalgojumu; noteiktās pašvaldības 

darbinieku sociālās garantijas (papildatvaļinājums u.c.); profesio
nālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas; veselības apdrošinā
šanu; iespēju ar 50% atlaidi apmeklēt Mālpils sporta kompleksu.

Iesniedzamie dokumenti:
pieteikuma – motivācijas vēstule; īss dzīves gājuma, izglītības 

un darba pieredzes apraksts (CV); izglītības dokumentu un sertifi
kātu kopijas; pēc pretendenta ieskatiem citu dokumentu kopijas.

Pieteikšanās termiņš un kārtība:
dokumentus iesniedz, nosūtot elektroniski uz epasta adresi 

dome@malpils.lv, vai iesniedzot personīgi Mālpils novada domes 
kancelejā (Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV2152); 
pieteik šanās termiņš līdz 2015. gada 20. aprīlim plkst. 15:00.

Viesi – itāļu riteņbraucēji un saimnieki

Visspilgtāk atmiņā 
palikušie viesi – Ventspils 

augstskolas absolventu 
kurss, vidū Vija un Jānis

INFORMĀCIJA
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Pirmdien, 6. aprīlī – otrajās Lieldienās 
plkst. 17.00 Vislatvijas koncerttūres ietvaros 
Mālpilī viesosies Aija Andrejeva

INFORMĀCIJA

Lielā talka šogad notiks 
25. aprīlī 

Informējam, ka talkas dienā atkritumu maisi tiks savākti 
tikai no oficiāli reģistrētajām talkas vietām. Aicinām iedzīvo
tājus laicīgi pieteikt talkas vietu www.talkas.lv vai pie talkas 
koordinatorēm Mālpils pašvaldībā.

Mālpils novada Lielās Talkas koordinatores:
•	 Ineta	Broka,	tālr.	67970889,	28654825,	 

epasts: ineta.broka@malpils.lv
•	 Regīna	Zagorska,	tālr.	26437370

Informācija no sIa “Norma K”
SIA “Norma K” informē, ka š.g. 10., 11., 12. aprīlī Mālpils 

daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuri par sadzīves atkri
tumiem maksā SIA “Norma K”, būs iespēja atbrīvoties no ve
cām, nevajadzīgām lietām, iztīrīt pagrabus.

Lielgabarīta atkritumu konteineri atradīsies 2 vietās: 
1. laukumā pie Kastaņu ielas 3;
2. laukumā starp Nākotnes 4, Celtnieku, Krasta 1, 

Jaunā 6 ielām.
Konteineros drīkst ievietot vecas mēbeles (skapīšus, gul

tas, dīvānus u.c.), kā arī elektropreces (ledusskapjus, tele
vizorus, datorus u.c.)

Konteineros kategoriski aizliegts ievietot celtniecības 
būvgružus un sadzīves atkritumu maisiņus! Lūdzam izman
tot piedāvāto iespēju!

SIA “Norma K” atgādina visiem tiem, kas skaitītāja rādīju
mus ziņo elektroniski. Tas ir jāizdara laika posmā no 
20.–25. datumam. Citā laikā noziņotie skaitītāja rādījumi var 
netikt iekļauti maksājumu kvītīs (izņemot gadījumus, kad 
rādī  jums ir ziņots kopā ar maksājumu par komunālajiem 
pakal pojumiem).

SIA “Norma K” informē, ka ir noslēgusi līgumu par maksā
jumu pieņemšanu ar SIA “Digital Retail”. Maksājumus var 
veikt Sidgundā veikalā “Kokles” un z/s “Kalna Kastaņi” Māl pilī 
(pasta veikalā).

SIA “Norma K” administrācija

Aicinām novada iedzīvotājus būt apzinīgiem visa gada 
garumā un cienīt sētnieku, ielu un ceļu labiekārtošanas 
strādnieku, kas ikdienā kopj publiskās teritorijas, darbu.

Lūdzu, pārtrauksim mest zemē dažādus atkritumus! 
Nemetīsim tos arī no automašīnām! Novērtēsim padarīto  – 
sakoptās vietas.

Šos līdzekļus, ko katru gadu paredzam atkritumu savākšanai 
ceļmalās, varētu izmantot daudz labākiem mērķiem.

Mālpils novada dome, PSIA “Norma K”

Jūsu problēmas mēs uztversim kā savas:
•	 Windows	OS	(XP/VISTA/7/8)	instalēšana,	konfigurēšana,	

apkal pošana;
•	 Datorprogrammu	uzstādīšana,	apkalpošana,	kļūdu	

labo šana;
•	 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 reģistrācijas numurs: 

40002165017
Kontaktpersona: Aldis

Adrese: Mālpils, Krasta iela 3-10
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Atjaunosim kopā arī otro Mālpils  
baznīcas lustru

2013. gada sākumā tika restaurēta viena no trim vēsturiskajām Mālpils 
luterāņu baznīcas bronzas lustrām, ar elektrificētiem gaismekļiem un jau
niem kristālstikla piekariņiem.

2015. gada pirmajā pusē paredzēta jau otras bronzas lustras restau-
rācija un tai piederīgu jaunu kristālstikla piekariņu iegāde un pielikšana. Šo 
darbu kopējās izmaksas sastāda 5 307 EUR. Valsts Kultūrkapitāla fonds jau 
ir piešķīris finansējumu 3 000 EUR apmērā, un mums papildus nepiecie
šami vēl 2 307 EUR.

Aicinām ziedot lustras restaurācijai, lai bagātinātu Mālpils baznīcas 
inter jeru ar vēsturiskām vērtībām.

Bankas konts ziedojumiem:
Biedrība “Idoves mantojums” (sabiedriskā labuma organizācija)
Reģ. Nr. 40008119825
SEB banka: LV57 UNLA 0050 0172 8648 6 (ar norādi “Mālpils baznīcas 

lustrai”)

Biedrība “Idoves mantojums”

Pirmā lustra pirms restaurācijas, 2012. gadā

Otrā lustra, ko restaurēs 2015. gadā

Pirmā lustra pēc restaurācijas, 2013. gadā
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Ar taku skrējienu “Garkalnes mežu Stirnu buks’2015” 12. ap-
rīlī aizsāksies 5 taku skrējienu seriāls “Stirnu buks’2015”. Lai arī 
katrs no skrējieniem būs atsevišķas sacensības, iespaidīgos 
MammaDaba Tērvetes koktēlnieku darinātos kausus saņems se-
riāla kopvērtējuma uzvarētāji!

Taku skrējiena seriāla “Stirnu buks’2015” skrējieni notiks izcili 
ainaviskās vietās – Garkalnes mežu, Abavas senlejas, Pokaiņu 
meža un Zebrus ezera, Talsu pauguraines un Milzkalnes mežu mis
tēriju pilnie un ainaviski bagātie meža ceļi un taciņas, garām
skrienot ļaus izbaudīt arī pa kādam kultūrvēsturiskam objektam, 
neskaitāmiem pauguriem, pilskalniem, gravām, esošām un pames
tām slēpošanas trasēm, mežacūku vannām un citiem MammasDa
bas izaicinājumiem!

Skrējieni notiks, lielākoties, ārpus pilsētām pa dažāda seguma 
ceļiem un takām, asfalts – ne vairāk, kā 5–10 % no distances kopē
jā garuma, lauku ceļi ar grants segumu, aizauguši meža ceļi, reiz 
bijušas takas un bezceļi, meža ceļi, stigas un takas.

Katrā no seriāla sacensībām dalībniekiem tiks piedāvātas 
4  dažā das distances visiem meistarības līmeņiem un izturības 
sliekšņiem:

•	 “Susurs”, 0,6 – 1,0 km, bērniem līdz 9 g.v.;
•	 “Zaķis”, 6 – 9 km, skrējējiem – iesācējiem un MammaDaba 

komandu skrējējiem;
•	 “Stirnu buks”, 17 – 22 km, pieredzējušākiem skrējējiem;
•	 “Lūsis”, 27 – 35 km, pašiem spēcīgākajiem.
Interesanti, ka katrā trasē tiks noskaidroti ātrākie sprinta dis

tances “Stirnu buka Kalnu karalis un Karaliene” veicēji  – titulu 
iegūs tas, kurš nevis pirmais kalnā uzskries, bet konkrēto etapu 
(400  – 1000 m) veiks visātrāk! Savukārt kopvērtējuma uzvarētāji 
tiks noteikti pēc summējot punktus, kas izcīnīta abās garākajās 
skrējienu distancēs – “Stirnu buks” vai “Lūsis” un sprinta etapā 
izcīnīto! Kopvērtējuma ieskaiti veido augstāko punktu summa no 
trīs sacensībām.

Sacensību formāts – patīkama izklaide 
dienas garumā visai ģimenei! Mākslas un 
dabas izziņas meistardarbnīcas un rotaļas 
mazākajiem dienas pirmajā pusē, muzikāls 
priekš nesums un “Stirnu buka loterija” 
pirms apbalvošanas pieaugušajiem, sacen
sību pilsētiņa starta/finiša zonā! Pačukstē
sim  – balvu skaits katrā posmā būs apjo
mīgs, t.sk. “Asics” taku skriešanas apavu 
pāris un aksesuāri, “Isostar” sporta uzturs, 
dažādas skrējē jiem noderīgas lietas no 
“Running.lv”, “Bandana.lv” un citiem skrē
jienu seriāla atbalstītājiem!

Tos, kuriem nepatīk skriet vienatnē un 
kuri vēlas pacīnīties par īpašo komandu bal
vu, aicinam pieteikties “MammaDaba ko
mandu skrējienam” – kopā jautrāk! Koman
dai vienkopus jānoskrien distance “Zaķis”, tai 
jābūt 3 cilvēku sastāvā, kur vismaz vienam no 
dalībniekiem jābūt a)  sievietei, b)  jaunietim 
līdz 14 g.v. Komandas dalībnieki skrējiena 
dalīb nieku tradicionālo numuru vietā saņems 
personalizētus komandu nosaukumus.

Atgādināsim, kā pērn augusta beigās 
Šloken bekas muižā notika skrējiens “Āžu kal
na Stirnu buks’2014”, kurā piedalījās vairāk, 
kā 500 dalībnieku, šogad skrējiens pāraudzis 
skrējienu seriālā.

Šogad taku skrējieni notiks:
•	 12. aprīlī, “Garkalnes mežu Stirnu buks”, 

starts un finišs – Garkalnes bļodā;
•	 30. maijā, “Abavas senlejas Stirnu buks”, 

starts un finišs  – atpūtas kompleksā 
“Zviedru cepure”;

•	 28. jūnijā, “Zebrus ezera un Pokaiņu meža 
Stirnu buks”, starts un finišs  – Zebrus 
ezera stāvkrasts;

•	 25. jūlijā, “Talsu pauguraines Stirnu 
buks”, starts un finišs – Talsi;

•	 22. augustā, “Āžu kalna Stirnu buks”, 
starts un finišs  – Šlokenbekas muižā, 
Milzkalnē.

Tiekamies mežā!

INFORMĀCIJA

stirnu buks leks piecreiz
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PAZIŅOJUMS
par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai Mālpils 
novada administratīvajā teritorijā

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites li
kuma 22. panta ceturto daļu, Mālpils novada domei ir nodoms 
uz 10 (desmit) gadiem, t.i., līdz 2025. gada 31. decembrim, visā 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.

Saskaņā ar iepriekš norādīto, sabiedrība tiek aicināta iz
teikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma 
noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai līdz 
2015. gada 28. aprīlim, rakstveidā tos iesniedzot Mālpils nova
da domē, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV2152, 
vai nosūtot uz epastu: dome@malpils.lv.

Iesniegumu neiesniegšana noteiktajā termiņā uzskatāma 
par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Mālpils novada dome

Š.g. 12. aprīlī Garkalnes novada, 
Garkalnē (Garkalnes Bļodā) notiks 
meža taku skrējienu seriāla pirmais 
posms GARKALNES MEŽU STIRNU 
BUKS, kura laikā risināsies skrieša nas 
sacensības četrās sekojošās dis
tancēs:

•	 1	km –	bērniem	līdz	10	g.v.;
•	 8	km –	skrējējiem	iesācējiem;
•	 20	km –	pieredzējušākiem	skrē

jējiem;
•	 28	 km  –	 pašiem	 spēcīgākajiem.
Sacensību formāts – patīkama 

izklai de dienas garumā visai ģimenei! 
Mākslas un dabas izziņas meistardarbnīcas un rotaļas mazā
kajiem dienas pirmajā pusē, muzikāls priekšnesums un lote
rija pirms apbalvošanas pieaugušajiem, sacensību pilsētiņa 
starta/finiša zonā!

Medaļa, putra un dalība loterijā katram finišējušajam dis
tan ces veicējam.

Reģistrācija: www.stirnubuks.lv

Biedrības ”Mālpils Zivīm” valde sasauc 
ikgadējo biedrības pilnsapulci

Pilnsapulce notiks 17.aprīlī plkst. 19.00 
Mālpils novada domes telpās

atbalsta grupas sanāksmes atkarīgiem 
cilvēkiem notiek piektdienās plkst. 19.00 

Mālpilī. Kontakttālruņi: 
26615238 (Bite), 29475370 (LMt)
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Nekustamā īpašuma izsole
Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšup

ejošu soli uz Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpa
šumu “LEJASRAUTĒNI”, kadastra Nr. 8074 001 0250, kas 
atro das Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 3,72 ha 
platībā, uz kuras atrodas mežaudze.

Nekustamā īpašuma sākuma cena: EUR 8 000, t.sk., zemes 
vienības cena EUR 2 400, mežaudzes cena EUR 5 600. Izsoles 
solis EUR 100.

Izsoles dalības maksa EUR 15 un nodrošinājums 10% 
apmē rā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, 
t.i., EUR 800 jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vē
lāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2015. gada 20. aprī
lim plkst. 9:45. Izsole notiks 2015. gada 20. aprīlī plkst. 10:00 
Mālpils novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
Mālpils novadā.

Pašreizējais izsolāmā nekustamā īpašuma lietošanas mēr
ķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir mež
saimniecība (kods 0201). Nekustamā īpašuma plānotais lieto
šanas mērķis pēc teritoriālā plānojuma ir meža teritorija.

Sīkāku informāciju par objektu un izsoles noteikumus var 
saņemt Mālpils novada domes kancelejā, Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris 
Bukovskis, tālr. 29282209.

“No Rīgas līdz Pekinai – jā, tieši tik tālu ceļu vairāk nekā 7 mē
nešu garumā mēroja aktrise Ilona Balode un mūziķis Rolands Ūd
ris. Ceļojums sanāca diezgan netradicionāls – Balode un Ūdrītis 
tajā nolēma doties bez finansiālajiem iekrājumiem, paļaujoties uz 
veiksmi, ļaužu labvēlību un savu izturību. Šajā laikā viņi dzīvoja gan 
kā noplukuši klaidoņi, gan kā īsti karaļi – izbaudīja ielu un klubu 
mizikantu dzīvi, gulēja viesnīcās, parkos, pludmalēs un vilcienu 
stacijās. Satika milzum daudz dažādu cilvēku, pieredzēja Kaukāza 
pretrunas, musulmaņu pasaules brīnumus, hindu dīvainības, Pa
kistānas viesmīlību, kā arī Ķīnas sociālisma varas priekšrocības un 
mīnusus.

Grāmatā aprakstīti Balodes un Ūdrīša jautrie, trakie un brīžiem 
neticamie piedzīvojumi visās 16 šī ceļojuma laikā apmeklētajās 
valstīs: Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Ungārijā, Slovēnijā, Horvātijā, 
Serbijā, Bulgārijā, Turcijā, Gruzijā, Armēnijā, Pakistānā, Indijā, 
Nepālā, Tibetā un Ķīnā.”

Tā ar grāmatu “Rīga –Pekina” lasītājus iepazīstina izdevēji ap
gāds “Zvaigzne ABC”. Bet 2012. gadā Ilonas Balodes veikums Lat
vijas Literatūras gada balvas nominācijās tiek novērtēts kā spilg
tākā debija literatūrā. Pirms tam Ilona Balode bijusi aktrise Dailes 
teātrī, piedalījusies seriālā “Ugunsgrēks” un detektīvfilmā “Ēnu 
spēles”, kā arī muzicē grupās “Ūdris&Balode” un “Abstinence”.

Šobrīd kopā ar mūziķi Rolandu Ūdri atkal devusies jaunā ceļoju
mā pa Eiropu.

Uz tikšanos ar abiem ceļotājiem laipni aicināti visi interesenti!
Ieeja bez maksas

Lieldienu laika aktivitātes 
Mālpils ev.lut. draudzē

2. aprīlis – Zaļā ceturtdiena, dievkalpojums ar Sv. Vakar
ēdienu, plkst. 21:00

3. aprīlis  – Lielā Piektdiena, dievkalpojums ar Sv. Vakar
ēdienu, plkst. 20:00

4. aprīlis  – Lieldienu nakts Vigilijas dievkalpojums, ar 
Sv. Vakarēdienu, plkst. 23:00

6.aprīlis – Otrās Lieldienas (Ģimeņu svētki, dievkalpojums 
ar Svētdienas skolas un Mālpils mūzikas un mākslas skolas 
priekšnesumiem), plkst. 12:00

Informācija par draudzes regulārajām aktivitātēm
Svētdienās – dievkalpojumi ar Sv. Vakarēdienu plkst.10:00 

un paralēli dievkalpojumam Svētdienas Skolas nodarbības, 
kur vecāki, nākot uz Dievnamu, var atstāt savas atvases.

Trešdienās – “Bībeles stunda” (Mālpils kultūras centrā 
321. telpā) plkst.19:00 (aicināti visi, kuri vēlās ko vairāk uzzi
nāt par Svētajiem Rakstiem un kristietību)

Ceturtdienās  – “Jauniešu laiks” (Mālpils kultūras centrā 
321. telpā) plkst. 19:00 (visi jaunieši ir aicināti uz satikšanos, 
tas ir jūsu laiks, sadraudzībai ar muzicēšanu, dziedāšanu, fil
mu skatīšanos)

Aicinājums
Ir iesācies skaistais pavasara laiks. Draudze aicina pieteik

ties tos, kuri vēlas uzzināt vairāk par Baznīcu un kristietību, 
vēlas kristīt bērnus vai gatavojas būt par krustvecākiem, vēlas 
laulāties baznīcā, vai arī būt piederīgi draudzei, uz Iesvētību 
mācību – Alfa kursu.

Pieteikties pie draudzes mācītāja Edvīna Rumjanceva: tālr. 
29227236, epasts edvins.rumjancevs@inbox.lv

Iesvētību mācību sākums: Sestdien, 11. aprīlī plkst. 11:00. 
Par norises vietu zvanīt mācītājam.

tikšanās ar aktrisi, grāmatas  
“rīga – Pekina” autori Ilonu Balodi 

un mūziķi rolandu Ūdri
22. aprīlī plkst.17.00 Mālpils novada bibliotēkā
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Pabeigts ar Eiropas savienības atbalstu veiktais 
projekts “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas 
sistēmu rekonstrukcija Mālpils novada Mālpils 

ciemā projekta “Ūdenssaimniecības  
pakalpojumu attīstība Mālpilī” ietvaros”

2014. gada 19. decembrī Mālpils novadā Mālpils ciemā eksplua
tācijā tika nodoti rekonstruētie ūdens un kanalizācijas tīkli, bio
loģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu 
sta ci ja, izbūvētā dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas ēka. Uzla
bojumi ūdenssaimniecības sistēmā tika veikti ar Kohēzijas fon da 
finansiālo atbalstu.

Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbi, biolo ģis ko 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un atdzelžošanas stacijas 
rekonstruk cijas darbi veikti projekta “Ūdenssaimniecības pakal
pojumu attīstība Mālpilī”, Nr. 3.DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/002 
(turp māk – projekts) ietvaros.

Projekta ietvaros darbi veikti sekojošā apjomā:
•	 izbūvēta	atdzelžošanas	stacijas	ēka;
•	 912.0	m	ūdensapgādes	tīklu	rekonstrukcija;
•	 rekonstruētas	bioloģisko	notekūdeņu	attīrīšanas	iekārtas;
•	 623.0	m	kanalizācijas	tīklu	rekonstrukcija;
•	 10.9	m	lietus	ūdens	kanalizācijas	rekonstrukcija.
Īstenojot ūdenssaimniecības projektu ir palielinātas sekojošas 

Mālpils ciema iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes:
•	 nodrošināta	 pilnvērtīga	un	 tīra	 dzeramā	ūdens	piegāde	at

bils toši Padomes Direktīvai 98/83/EK par dzeramā ūdens 
kva li tāti un nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

•	 nodrošināta	ūdens	padeves	drošība	un	nepieciešamais	ūdens	
apjoms sistēmā;

•	 samazinājies	ūdensapgādes	tīklu	avāriju	risks;
•	 samazināts	 virszemes	 ūdeņu	 piesārņojums	 ūdenstecēs	 un	

gruntsūdenī no ekspluatācijai neatbilstošiem kanalizācijas 
tīkliem un nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem.

Kopējās Projekta attiecināmās izmaksas ir 292  064,15  EUR. 
No Eiropas Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēti 277 460,94 EUR,  
savu  kārt Finansējuma saņēmējs SIA “Norma K” ieguldījusi 
14 603,21 EUR.

Sīkākai informācijai: 
SIA “Norma K” valdes loceklis Voldemārs Cērps

Tālr. 27728115, epasts: valdis.cerps@apollo.lv

Projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mālpilī” 
līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta 
ietvaros ir SIA “Norma K”. Projekta administratīvās, finanšu un 
tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un 
reģio nālās attīstības ministrija.

Ogulāju dārza ierīkošanas un kopšanas darbiem aicina pie
teikties darbā sezonas laukstrādniekus

•	 pļaušanas	darbiem;
•	 stādīšanas	darbiem;
•	 dārza	kopšanas	darbiem;
•	 ravēšanas	darbiem;
•	 ogu	lasīšanai.

Mēs garantējam:
Apmacību un profesionalo izaugsmi dārzniecības jomā. Pastā
vīgu darbu ar garantētu darba samaksu.
Prasības:
Prasme strādāt komandā, atbildības sajūta, spēja organizēt 
darba gaitu.
Darba vieta un laiks: Mālpils novads, darbs no aprīļa līdz 
ok tobrim.
Uzziņas un pieteikšanās tālr. 26414736

Piedāvājam bruģēšanas pakalpojumus: rakšanas darbi, 
planē šana  – bobkat pakalpojumi, trotuāru un ceļu apmales 
montāža, bruģakmens ieklāšana, kāpņu betonēšana, mūrē
šana, vajadzīgo materiālu sagādāšana, apzaļumošanas 
darbi, kanalizāciju un lietus ūdeņu sistēmu montāža, sētas 
stabu montāža. Zvaniet laicīgi, kamēr sezona nav sākusies 
un materiā lus vieglāk dabūt! Rindas pamazām veidojas!  
Māris, tālr. 26313281

Masāžas pakalpojums mājas vizītē, izbraukums ar savu 
inventāru (ceļa izdevumi nav iekļauti procedūrās) klasis
kās, relaksējošās, vitaminizējošās, ārstnieciskās, ķermeni 
koriģē jošās u.c. pro cedūras. Pensionāriem, bērniem un 
cilvē kiem ar kustības traucējumiem atlaide. Pieraksts 
savlaicīgs pa tālr. 29463252, epasts: kami76@gmail.com,  
http://atputaskuure.blogspot.com

Gaļas pārstrādes uzņēmums “Food Expert S&L” meklē darbi
niekus darbam gaļas pārstrādes cehā un autovadītāju preču 
izvadāšanai. Adrese: “Papardes”, Sidgunda, Mālpils nov., mob. 
tālr. 26558361

SIA “KRIJA” pērk cirsmas un meža īpašumus par augstām 
cenām.Tālr. 26324233, epasts krija@mail.lv

Mūrēju iekšējos un ārējos kamīnus, kamīngrillus, priekšroka 
jūrmalniekiem, Mālpils, tālr. 25652216, Laimonis Benušis

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 restaurācija. Serti 
fi cēts akmeņkaļa amata meistars Sandrs Skribnovskis,  
tālr. 29450290

sLUDINĀJUMI
Īpašnieks pārdod nekustamo īpašumu “ZiemeļiŪpes”, Kad. 
Nr.  80740030313, Mālpils novads. Īpašums sastāv no dzīvoja mās 
mājas, palīgēkām un 8,1 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes. 
Arvis, tālr. 27781933

 

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība 
“Notici sev!” fonda “Ziedot” projekta 
“Sociā lās palīdzības sniegšana” 
Nr.  7.5./LVM/15/156 ietvaros  
aprīlī uzsāks šūšanas un pērļošanas 
nodarbības:

• šūšana – trešdienas pēcpusdienās
• pērļošana – otrdienas pēcpusdienās
•	 interesēties	pa	tālr.	27100371	vai	26395701

sLUDINĀJUMI
sIa “Norma K”
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Mālpils kultūras centra sarīkojumi  
2015. gada aprīlī
Līdz 16. aprīlim kultūras centra izstāžu zālē skatāma ULDA ZEMZARA gleznu izstāde

05. 04. Lielo dienu svinēt aicina folkloras kopa “Mālis”
 plkst. 14:00 Krasta ielas 4/k1 pagalmā
 plkst. 14:40 Krasta ielas 3 pagalmā
 plkst. 15:20 Krasta ielas 2 pagalmā,
   līdzi ņemot, protams, krāsotas olas, dzīpariņus,  
   pūpolu zariņus.
 plkst. 16:00 Dziesmotās “Pavasara šūpolēs” augšā lējā izšūpoties  
   mūs aicina kultūras centra vokālā grupa “Buona parte”

6. 04. plkst. 17.00 Aijas Andrejevas jubilejas koncerts “SOĻI”, svinot radošās 
darbība jubileju – 10 gadus uz skatuves. Īpašais viesis – GORAN GORA. Pavadošā grupa 
Kristapa Krievkalna un Kaspara Ansona vadībā! Biļešu cenas 8 un 10 EUR. Biļetes var 
iegādāties Mālpils kultūras centra kasē un “Biļešu Paradīzē”.
 Koncerta programma un dziesma ”SOĻI” tapa aizvadītā gada nogalē. Dzies
mas producents, mūzikas un vārdu autors ir Kaspars Ansons, ar kuru dziedātāja ie
priekš sadarbojusies, strādājot pie albumiem “Grāmatzīme” un “Dvēselīte”. Savukārt 
koncertu programmā “SOĻI” dziedātāja iekļāvusi savas iemīļotākās dziesmas no aizva
dīto desmit gadu laikā izdotajiem albumiem un singliem. Kopā ar radošo komandu 
Kaspara Ansona un Kristapa Krievkalna vadībā, Aijas Andrejevas izpildījumā izskanēs 
“Kafijas krūze”, “Tu un es”, “Kā neviens”, “Dvēselīte”, kā arī Kārļa Lāča komponētie 
skaņdarbi no albumiem “Ziedonis.Lācis.Sievietes.” un “Mežā”. Tiekamies Mālpils kul
tūras centrā Aijas Andrejevas jubilejas koncertā “SOĻI”!

08. 04. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” saiets.
   Ciemos – īpašs viesis – GORAN GORA

18. 04. plkst. 18.00 Dziedāšanas svētki “MĀLPILS DZIESMA”
 Solisti, dueti, trio, draugi un ģimenes! Sadziedāsim kopā ar atraktīvo muzikālo 
apvienību “Vintāža”. Biļetes cena 4 EUR (iepriekšpārdošanā 3 EUR, skolēniem 2 EUR, ir 
iespējams iegādāties kopbiļeti uz koncertu un balli – 6 EUR).
 Pēc koncerta BALLE apaļajā zālē pie apaļajiem galdiņiem kopā ar grupu 
“VINTĀŽA”. Ieeja uz balli 4 EUR

19. 04. plkst. 16.00 Agijas Ģērmanes gleznu IZSTĀDES atklāšana
   kultras centra izstāžu zālē. Tikšanās ar mākslinieci.

26. 04. plkst. 17.00 Mālpils bērnu un jauniešu teātra studijas “Pilnmēness” 
izrāde J. Poruks “Kauja pie Knipskas”, režisore Antra Austriņa – Seņkāne, scenogrāfe 
Indra Zvīgule.

30. 04. plkst. 19.00 Mālpils bērnu un jauniešu teātra studijas “Pilnmēness” 
izrāde Arta Dzīle “Pagrabs”, Lomās: Santa Kušķe, Natālija Estere Tamma, Dzintra 
Austriņa, Gunta Bahmane. Režisore Antra Austriņa – Seņkāne.

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
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MĀLPILS KULTŪRAS CENTRS
 LĪDZJŪtĪBa

Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.

(V. KokleLīviņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Salvim 
Krieviņam un viņa ģimenei, tēvu mūžībā 
pavadot.

Mālpils novada dome

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

nomaiņa, pārbaude, konsultācijas.
Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie 
gāzes baloni (7, 27 un 46 litru).

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

svētkos un brīvdienās.
Zvanīt Jums vēlamā laikā!

Tālr. 29415120

 PaZIņOJUMs Par BĒrĒM

 PatEICĪBas

Liels paldies Mālpils novada domei par uz
klau sīto lūgumu un opera tīvi salabotajiem  
ceļiem.  
  Sidgundas pastniece

Liels paldies Regīnai un viņas palīgiem, kā 
arī biedrībai “Notici Sev!” par mīļajiem un 
skaistajiem Lieldienu rotājumiem Mālpils 
centrā un radīto svētku sajūtu! Mālpils 
iedzīvotāji.

Kases darba laiks
OTRDIEN un TREŠDIEN

14:00 – 18:00
CETURTDIEN un PIEKTDIEN

11:00 – 14:00
Kase atvērta 2 stundas pirms 
pasākuma. tālrunis uzziņām 

67925836 vai 29195459

Caur saulainu rītu
Tu projām aizgāji klusi,
Tāda mīļa, zem gadu nastas nogurusi.

(A. Grava)
2014. gada 24. decembrī mūžībā aizgā

jusi daugaviete Gaida Reinharde (dzim. 
Grap mane 04.12.1915. – 24.12.2014.)

Atvadīšanās Mālpils kapos 2015. gada 
25. aprīlī.

 sLUDINĀJUMI

Vēlamies nopirkt vai nomāt lauk saim
niecības zemi ar platību 2 ha ogulāju plan
tā ciju ierīkošanai. Tālr. 29182283, Egīls

Apstrādā mazdārziņus, siltumnīcas un 
citas nelielas zemes platības ar zemes 
frēzi. Tālr. 25985566, Dainis


