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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2015. gada SEPTEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 23. septembrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 23. septembrī, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 23. septembrī, pl.17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 30. septembrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 28. septembrī, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl.17:00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

Izskatīja 19 jautājumus:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
3. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
5. Par adreses likvidēšanu.
6. Par Mālpils novada domes 2015. gada 27. maija lēmuma 

Nr. 5/2 “Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” precizēšanu.
7. Par Mālpils novada domes 2015. gada 27. maija lēmuma 

Nr. 5/6 “Par privatizācijas pabeigšanu” precizēšanu.
8. Par Ināras Skulmes iesnieguma izskatīšanu.
9. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvoklī.
10. Par galvojuma sniegšanu PSIA “Norma K”.
11. Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tarifu apstiprinā-

šanu.
12. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības SIA 

“Norma K”.
13. Pār Mālpils novada vidusskolas Sidgundas filiāles darbības 

pārtraukšanu.
14. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēknes un pe-

dagoga apbalvošanu.
15. Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izska-

tīšanu.
16. Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” ie-

snieguma izskatīšanu.
17. Par grozījumu veikšanu noteikumos “Par reprezentācijas 

izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”.
18. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
19. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas Internacionalizāci-

jas stratēģijas saskaņošanu.
NOLĒMA:

 • Noteikt īres maksu pašvaldības dzīvokļa īpašumam Nr. 5, 
“Vecais pasts”, Mālpils, Mālpils novads - 0,42 EUR/m2. Lē-
mums stājas spēkā no 01.07.2015.

 • Apstiprināt PSIA “Norma K” sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanas tarifu:

 ◊ 1. Ūdens piegāde - 0,78 EUR / 1m3 + PVN;
 ◊ 2. Kanalizācijas novadīšana – 0,97 EUR / 1m3 + PVN;
 ◊ 3. Ūdens piegāde bez skaitītāja – 4,66 EUR + PVN / no 1 

cilvēka mēnesī;
 ◊ 4. Kanalizācijas novadīšana bez skaitītāja – 5,82 EUR + 

PVN / no 1 cilvēka mēnesī.
 • Noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Norma K” (reģistrācijas Nr. 40003312216 ) uz 10 
gadiem par pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uz-
devumu organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

- siltumapgādi, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvo-
jamais fonds deleģēšanu saskaņā ar 1. pielikumu. Deleģē-
šanas līgumu nosūtīt saskaņošanai Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.

 • Pārtraukt Mālpils novada vidusskolas Sidgundas filiāles 
darbību ar 2015. gada 31. augustu. Nodrošināt Mālpils no-
vada Sidgundas filiāles izglītojamos ar iespēju turpināt iz-
glītības ieguvi atbilstoši izglītojamo vajadzībām un izglītī-
bas programmām Mālpils novada pašvaldības izglītības 
iestādēs. Uzdot Mālpils novada vidusskolas direktorei Jeļe-
nai Mihejevai:

 ◊ līdz 2015. gada 15. jūlijam nodrošināt Mālpils novada vi-
dusskolas Sidgundas filiāles izglītojamo vecāku rakstis-
ku informēšanu par pieņemto lēmumu un izglītības ie-
guves iespējām Mālpils novada vidusskolā;

 ◊ līdz 2015. gada 15. jūlijam brīdināt Mālpils novada vidus-
skolas Sidgundas filiāles pedagoģiskos un tehniskos 
darbiniekus par izmaiņām darba līgumos vai darba tie-
sisko attiecību izbeigšanu atbilstoši normatīvo aktu pra-
sībām;

 ◊ līdz 2015. gada 1. septembrim veikt izmaiņas Mālpils 
novada vidusskolas nolikumā;

 ◊ līdz 2015. gada 1. oktobrim pabeigt Mālpils novada vi-
dusskolas Sidgundas filiālē esošo materiālo vērtību pār-
vietošanu uz Mālpils novada vidusskolu, to atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām dokumentējot.

 • Uzdot Mālpils novada pašvaldības izpildinstitūcijai rast risi-
nājumus Sidgundas skolas ēkas turpmākai izmantošanai.

 • Piešķirt līdzfinansējumu 600,00 EUR apmērā plenēra “Māl-
pils 2015” atbalstam no atbalsta fonda līdzekļiem. Biedrī-
bai ne vēlāk kā līdz 2015. gada 25. decembrim Domei ie-
sniegt atskaiti par pašvaldības piešķirtā finansējuma 
izlietojumu (Nolikuma “Par Mālpils novada pašvaldības fi-
nansējuma saņemšanu biedrībām un nodibinājumiem” 
Pielikums Nr. 2)

 • Atbalstīt Mālpils novadā dzīvojošo politiski represēto per-
sonu dalību visas Latvijas politiski represēto personu sali-
dojumā ar maksājumu 70,00 EUR (septiņdesmit euro) ap-
mērā salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai.

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

sadaļā Novada domes dokumenti 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

SVARĪGĀKIE DOMES 25.06.2015. SĒDES Nr.6 LĒMUMI
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Pašvaldībā viesojas labklājības ministrs

No kr.p. - Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, 
labklājības ministrs Uldis Augulis 

2015. gada jūlijā īstenojām projektu “Nākotnes ielas 4 pagal-
ma labiekārtošana”, kura ietvaros atjaunojām 6 solus, 2 galdiņus 
un smilšu kasti.

Nākotnes ielas 4 īpašnieku grupa: Irēna Blatalksne, Ilze Balo-
de, Lidija Kaņepe, Raisa Pedaja, Ļubova Birča, Eleonora Mališe-
va, Maija Bīriņa, Guna Akeldama un Valdis Dravenieks, pieteica 
projektu “Nākotnes ielas 4 pagalma labiekārtošana” konkursam 
“Mēs savam novadam”, kuru Mālpils novada domes izveidotā ko-
misija arī apstiprināja. 2015. gada 30. aprīlī noslēdzām līgumu 
par projekta īstenošanu.

Paldies Ilgai Lizavetinai, jo par konkursa esamību uzzināju no 
viņas, Mālpils Vēstis vēl nebiju saņēmusi, un informācijas man 
nebija.

Atvēlētais laika sprīdis, kurā vajadzēja sagatavot projektu, bija 
ļoti īss. Visu vajadzēja izdomāt, saskaņot utt., bet motivēja vēlme 
sakārtot savu pagalmu.

Ar atsaucīgu, sirsnīgu, zinošu un varošu pašvaldības speciā-
listu - Inetas Brokas, Līvijas Mukānes, Ievas Paulovičas un Līvijas 
Mičules, kā arī KS “Kabatiņas” valdes priekšsēdētāja Valentīna 
Svikša, grāmatvedes Birutas Kantiševas un rūpīgo meistaru at-
balstu projekts tika veiksmīgi realizēts.

Paldies visiem, kuri piedalījās šajā projektā!
Vēlot izturību un spēku, saku īpašu paldies Regīnai Zagorskai 

Darīsim kopā, jo mēs varam!

par nenovērtējamo darbu, palīdzību un iespēju griezties pie viņas 
jebkurā jautājumā, kas skar novada sakārtošanu.

Aicinu arī citu māju īpašniekus uzdrīkstēties rakstīt projektus 
un sakārtot kādu sava novada daļu.

Mēs to varam, darīsim un viss izdosies! Nāciet, skatiet, vērtē-
jiet!

Projekta vadītāja, Nākotnes ielas 4 mājas vecākā 
Irēna Baltalksne

13. augustā Mālpils pašvaldībā reģionālajā vizītē bija ieradies 
labklājības ministrs Uldis Augulis. Tikšanās laikā novada domes 
priekšsēdētājs iepazīstināja ministru ar sociālo situāciju novadā, 
tika pārrunāti dažādi jautājumi, piemēram: par nodarbinātību, 
darba samaksas un nodokļu politiku, par biedrībām ar sabiedris-
kā labuma statusu, audžuģimenēm un bērnu tiesībām, bāriņtie-
sas sociālā darba prestiža celšanu u.c. Ministrs pastāstīja par 
sociālās aprūpes centru sistēmas sakārtošanu. Sarunā piedalī-
jās Mālpils novada domes deputāti, sociālie darbinieki un citi in-
teresenti.

Aleksandrs Lielmežs: “Mūsu reģionā ļoti aktuāla ir nodarbi-
nātības problēma – akūti trūkst kvalificētu speciālistu, tāpēc ir 
jāceļ minimālā darba alga cerībā, ka cilvēki nebrauks projām uz 
ārzemēm. Pašreiz minimālā alga ir 360 eiro, pēc manām do-
mām, vajadzētu celt vismaz par 20 eiro.

Nodokļu politikā beidzot būtu jārealizē diferencēta pieeja – tie, 
kas saņem vairāk, maksā lielākus nodokļus, tie, kas saņem ma-
zāk, mazākus. To var realizēt gan caur neapliekamo minimumu, 
gan iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Piemēram, tie, kas sa-
ņem algas līdz 3000 eiro, maksā IIN 23% apmērā kā līdz šim, bet 
no algām virs 3000 eiro ietur lielāku IIN.”

Aktuāls bija arī jautājums par pensiju indeksāciju. Uz to mi-
nistrs atbildēja: “Šobrīd esam izcīnījuši, ka tās pensijas, kas bija 
aprēķinātas ar negatīvo kapitālu, sāks pārrēķināt no 2016. gada 
1. janvāra. Pensiju indeksācija šogad visdrīzāk notiks budžetā 
plānotajā apjomā t.i. 25 % no no algu pieauguma indeksa. Sākot 
ar 2016. gada oktobri es vēlētos, lai pensiju indeksācija jau būtu 
50% no algu pieauguma indeksa.”

Uz jautājumu, vai ir bijušas diskusijas par alkoholiķu piespie-

du ārstēšanu, ministrs atbildēja: „Piespiedu ārstēšana ir ļoti sa-
režģīts jautājums. Valsts ir parakstījusi dažādas ANO konvencijas 
par cilvēktiesībām, kuras neatbalsta piespiedu ārstēšanu, tāpat 
kā piespiedu darbu. Tāpēc gan alkoholiķi, gan ilgstošie bezdarb-
nieki ir milzīga problēma, un vienīgais instruments, kas mums 
pašlaik ir šo problēmu risināšanā, tā tā ir Minesotas programma 
un NVA atbalsts.”

Ministrs pastāstīja, ka vēlas sakārtot sociālās aprūpes sistē-
mu. Pašreiz valsts sociālās aprūpes centros iemītniekus grupē 
pa diagnozēm un izvērtē, vai visiem jāatrodās aprūpes centrā vai 
citā iestādē. Sistēmas sakārtošanai un sociālo darbinieku apmā-
cībai būs pieejama ES nauda 40 milj. apmērā uz visu Latviju.

Esmeralda Tāle

Mālpils novada dome paziņo:
1999. gada 12. maijā Mālpils pagasta padome ir noslēgusi Pirkuma līgumu un 2015. gada 11. jūnijā Mālpils novada dome vie-

nojusies par 12.05.1999. Pirkuma līguma grozīšanu par privatizācijas objekta - “Kultūras nama kafejnīca ar palīgtelpām”, sastā-
voša no Mālpils kultūras nama telpām 2. stāvā (366,9 m2 platībā) un 3. stāvā (56 m2 platībā), pārdošanu. Pircējs - SIA “Augusts”, 
reģistrācijas Nr. 40103104815, pirkuma cena – 28 457,44 EUR (20 000 LVL).
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Garda un veselīga ābolu sula no ērti lietojama iepakojuma 
tavā virtuvē un ēdienkartē visu gadu! Tas nav tikai ieteikums, tā ir 
iespēja, kas mums mālpiliešiem noteikti jāizmanto!

Droši vien daudzi jau zina, ka nepilnus piecus kilometrus no 
Mālpils centra skaistajā “Salzemnieku” saimniecībā nu jau piek-
to rudeni darbojas sulu spiestuve. Sākotnēji, iegādājoties tehniku 
sulu spiešanai, nebija domas, ka tas varētu izvērsties par piepra-
sītu pakalpojumu, saka īpašniece Kristīne Kaņepēja un laipni iz-
rāda visu sulas tapšanas procesu.

Viss sākas ar ābolu smalcināšanu, kurus smalcinātājā ber ve-
selus, tikai āboliem jābūt tīriem, bez zemes un lapām; ja lasīti 
sausā laikā, var būt nemazgāti.

Sasmalcināto masu liek sulu spiedē speciālā maisā, kurā uz 
to iedarbojas spiediens kā hidroforā, un sula gatava. Pēc tam 
sulu lej pasterizatorā, kas iegādāts pagājušajā gadā ar ES fondu 
līdzfinansējumu. Tad sulu karsē līdz 800C un karstu pilda maisos. 
Lai karstie maisi nedeformētu kartona iepakojumu, kurā tie tiek 
ielikti, sulai jāatdziest. Saimnieces galvenais uzstādījums - katrs 
saņem tieši no saviem atvestajiem āboliem izspiesto sulu!

Jā, esam raduši ziemas krājumus sapildīt stikla burkās, bet 
Kristīne piedāvā daudz ērtāku un labāku variantu - karstumiztu-
rīgās plēves maisus 5 un 10 litru tilpumā, kurus ievieto kartona 
kastēs, tā saucamajā “bag in box” (soma kastē, angl.). Tos iespē-
jams iegādāties arī internetā pašiem, bet, protams, Kristīne ir 
sagādājusi 5 litru maisus, un 10 litru maisi jau pasūtīti un gaidā-
mi uz intensīvās sezonas sākumu. No vairākiem aspektiem šis ir 
labāks sulu uzglabāšanas veids, nekā burkas. Pirmkārt, nav jā-
uztraucās, ka sula iesāktajā iepakojumā sabojāsies, jo maisos ir 

Pēc sulām uz “Salzemnieku”sētu!

Speciāli karstajām sulām paredzētie 10 un 5 litru maisi

Smalcinātājs un sulu spiede gatavi darbam

No pasterizatora karsto sulu pilda tieši maisos

iestrādāts vienvirziena hermētisks krāniņš un, sākot paku lietot, 
tajā veidojas vakuums, tādēļ oksidācijas process nevar notikt. 
Bez tam paku ir ērti lietot sulas ieliešanai, vairs nav jācilā sma-
gas burkas no ledusskapja vai pieliekamā. Pat bērns pats var sev 
ieliet sulu! Tuklāt kartona kastes var saglabāt un lietot atkārtoti, 
nākamajā gadā iegādājoties sulu tikai maisos.

Lielāka daudzuma sulas uzglabāšanai ziemai ieteicams vē-
sāks pagrabs, bet tilpumu, ko esat sākuši lietot, varat mierīgi 
turēt siltā istabā vai virtuvē. 

Saimniecībā var iegādāties arī cidoniju, rabarberu, upeņu, pī-
lādžu, jāņogu un aroniju sulas, bet kā pakalpojumu piedāvā iz-
spiest tikai ābolu sulu. Tomēr arī to ir iespējams papildināt ar 
citām garšas niansēm, pievienojot jāņogas, aronijas vai pat pīlā-
džus. Ļoti garšīga iznāk ābolu-bumbieru sula un sula, kurā sa-
jauktas dažādas kraukšķīgas rudens ābolu šķirnes kopā.

Ja esat izdomājuši, ka vēlaties izmantot Kristīnes pakalpoju-
mu, lai sagādātu sulu ziemai, sāciet ar to, ka piezvaniet Kristīnei 
(mob. 26915908) un sarunājiet laiku, kad varat atvest ābolus, jo, 
iespējams, nāksies nedaudz pagaidīt rindā, gribētāju ir daudz. 
Sevišķi noslogota ir septembra otrā puse un oktobra sākums, 
saka Kristīne, bet pagaidām ar visu tiek galā ģimenes spēkiem.

Ja jums pašiem savu ābolu nav, jūs varat iegādāties sulu no 
Kristīnes dārza āboliem un ogām. Un neaizmirstiet nomēģināt 
Kristīnes lieliskās mērces no dārza pīlādžiem ar zaļumiem un 
čili. Lai labi garšo!

Esmeralda Tāle
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Turpinājums 6. lpp.

Sarunām ar mūsu bijušajiem skolēniem, īpaši tiem, ar kuriem 
esi ticies mācību stundās vai arī audzinājis, piemīt kāda vārdos 
neizsakāma noskaņa, kaut kas vairāk par “labdien” un tradicio-
nālajām frāzēm - kā tev klājas, ko tu tagad dari utt.

Vienu no viņiem - Mālpils vidusskolas 2003. gada absolventu, 
skolotājas Kaukules audzēkni Mārtiņu Rausku, dzimušu mālpi-
lieti - esmu aicinājusi uz sarunu  par dzīvi, sapņiem un Mālpili. 

Atceros viņu skolas laikā. Spridzīgais tumšo acu skatiens un 
labestīgais smaids stundas sākumā it kā uzrunāja: smaidiet pre-
tī, skolotāj, un šodien... neko neprasiet. Komunikabls, atraktīvs, 

darboties gribošs- 
tāds viņš bija skolā, 
tāds ir arī šobrīd. 
Mārtiņš taktiski at-
vainojas, ka no sko-
las gadiem visspilg-
tāk atmiņā palikuši 
tieši izklaides pasā-
kumi, īpaši angļu va-
kari un popielas, arī 
piedalīšanās rajona 
runas konkursā 
“Zvirbulis”. Bijušas 
jau arī blēņas, kur nu 
bez tām, piemēram, 
skolā nav bijusi ne-
viena neizpētīta tel-
pa, viss izzināts no 
pagraba līdz pat jum-
tam. Jā, gadi rit neti-
cami ātri: mazie, ko 
Mārtiņa klase 2002. 
gada 1. septembrī ie-
vadīja mācību gaitās, 
šogad beidza 12. kla-
si. 

Par dzīvi, sapņiem un Mālpili

Mārtiņam 5 gadi. Ziemassvētki bērnu dārzā

IZVĒLE - MĀLPILS

Pasta veikala atvēršanas pasākumā. Pirmais darījums.

Pēc vidusskolas beigšanas. Mārtiņš kopā ar “Dzelzs vilku” 
dzied “Dzērvenīti”. Foto J. Brencis

8. un 9. augustā Mālpilī portāls pasmaidi.lv rīkoja republikas 
mēroga krustvārdu mīklu konkursu. Uz ikgadējo krustvārdu mīk-
lu minēšanas pasākumu bija ieradušies erudīti un mīklu minētā-
ji no visiem Latvijas novadiem, un četri dalībnieki bija mērojuši 
ceļu no tālās Floridas (ASV). Kā katru gadu pirmajā salidojuma 
dienā dalāmies ar pieredzi mīklu minēšanā, kā arī pavadām da-
žas vērtīgas stundas, apmeklējot kultūrvēsturiskās vietas, izstā-
des, un iepazīstamies ar vietējiem iedzīvotājiem. No Mālpils zelta 
cūkas līdz Sauleskalnam un tīrajam Alfas avotam, ar Mālpils no-
vada domes atbalstu mūs veda Gints Zunde un gide Dzinta Kras-
tiņa. Vakara cēlienu pavadījām brīnišķīgajā Mālpils novada brīv-
dienu mājā “Silarozes” pie tās īpašnieces Ilzes Karganas. Mūs 
iedvesmoja sakoptā apkārtne un atsaucīgie ļaudis, kuri mūs pie-
ņēma. Pavisam netālu no Mālpils atrodas Suntažu observatorija 
un, lai ieraudzītu tālās zvaigznes un galaktikas, to apmeklējām 
vēlā nakts stundā. Svētdienas rītā Mālpils profesionālajā vidus-
skolā mūs sagaidīja laipnā Ausma Čīma, un sēdāmies pie dato-
riem, lai tiešsaistē minētu trīs krustvārdu konkursa mīklas. 1. 
vietu ieguva jūrmalniece Vēsma Reinkaite, 2. liepājniece Laila 
Jansone un 3. vietas ieguvēja floridiete Ilze Schultheis. Godalgo-

ta vieta tika arī mālpilietei Antrai Rauskai un mūsu visjaunākajai 
dalībniecei no Rīgas - Elīnai Pancileiko. Liels paldies arī kafejnī-
cai “Zemūdene”, kas mums desmitajai krustvārdu mīklu portāla 
pastāvāšanas gadadienai bija izcepusi gardu kūku.

pasmaidi.lv
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Turpinājums no 5. lpp.

SPORTS

Sporta ziņas
26. jūnijā Mārupē notika gadskārtējās Pierīgas novadu paš-

valdību darbinieku sporta spēles, kuras noslēdzās ar Baldones 
komandas uzvaru. Otrajā vietā kopvērtējumā ierindojās ropaž-
nieki, trešajā – Babītes novada pašvaldības darbinieki. Mālpils 
pašvaldības darbinieki noslēdza olimpisko sešinieku un ierindo-
jās 6. vietā. Atsevišķās disciplīnās mālpilieši ieguva arī medaļas. 
Volejbola turnīrā (4:4) Mālpils volejbolisti savā grupā uzvarēja un 
turpmāk izšķirošajās viena seta spēlēs ar 21:16 pārspēja ropaž-
niekus, ar 21:19 carnikaviešus un ieguva 1. vietu. 3. vietu mālpi-
lieši izcīnīja sacensībās “Ozoliņa labirints”. Mazliet līdz godal-
gām pietrūka disciplīnā “Klibais pirāts Flints” (4. vieta).

20. jūnijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Māl-
pils novada pludmales volejbola čempionāta 2. posms. Sacensī-
bās piedalījās 16 pāri. Līdz pusfinālam aizspēlējās pāri Jonass/
Gailītis, Andrēvičs/Teterovskis, Rutkis/Brēmers un Brežinskis/
Butkevičs. Pirmajā pusfinālā Jonass/Gailītis uzvarēja Andrēviču/
Teterovski (2:0), savukārt otrajā pusfinālā Brežinskis/Butkevičs 
uzvarēja Rutki/Brēmeru (2:0). Cīņā par 3. vietu Rutkis/Brēmers 
pārspēja Andrēviču/Teterovski (2:0). Finālā Brežinskis/Butkevičs 
pieveica Jonasu/Gailīti (2:0). Mazajā pusfinālā (cīņā par 5. līdz 8. 
vietai), uzvarot Bērziņu/Tomiņu un Gvelzi/Rudzīti pārāki izrādījās 
Lielmežs/Palameiks. Labākais MIX pāris – Toms Bičkovskis un 
Anete Veica. Labākais sieviešu pāris – Ieva Ozola un Beāte Radzi-
ņa. 

11.jūlijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Mālpils 
novada pludmales volejbola nakts turnīrs. Sacensībās piedalījās 
17 pāri. Dalībnieku sastāvs bija ļoti spēcīgs, bija sabraukuši vo-
lejbolisti no dažādām Latvijas vietām. Sacensībās uzvarēja Ak-
mens/Veinbergs, kuri finālā spraigā 3 setu cīņā pieveica Brāli/

Kopā ar Gunu Nīderlandes tulpju dārzā “Keukenhof”

kafejnīcu, jo “Augusts”: strādā tikai nedēļas nogalēs un “Zem-
ūdene” - tikai dienā. Būtu patīkamas kādas tikšanās jaunām ģi-
menēm. Vai Mārtiņš atkal organizētu jaunu cilvēku apvienību 
nākamajām pašvaldibu vēlēšanām? Šobrīd tā esot ļoti tāla nā-
kotne, bet pilnīgi  neiespējams tas neesot.

“Esmu optimists, tā nu tas ir. Negatīva domāšana sliktas lie-
tas padara vēl sliktākas. Lūk, paskatieties, skolotāj, es taču visās 
bildēs smaidu!” smejas Mārtiņš. “Optimisms un smaids ir labi 
palīgi dzīvē,” viņš nopietni piebilst.

Jā, šobrīd, kad tik daudz dzirdam un redzam negatīvo, Mārtiņa 
teiktais ir īsti vietā. Lai dzīvo optimisti, un lai viņiem viss izdodas!

Ināra Bahmane

Mārtiņš stāsta, ka dzīvē daudz palīdzējusi jau skolas gados 
nepieciešamā prasme par sevi pastāvēt un drosme. Arī Rīgas 
Banku augstskolā gūtajam savs svars. Tagad nav problēmu ko-
municēt ar cilvēkiem, kārtot lietas, organizējot sava uzņēmuma 
“Arka-B”darbu. Uzņēmums ražo un pārdod siltumnīcas - gan 
mazgabarīta, gan lielas. Visspraigākais sezonas laiks, protams, 
pavasaris. “Šobrīd esmu punktā pirms palēciena,” saka Mārtiņš. 
“Vienmēr esmu gribējis kļūt uzņēmējs. Tagad ir “āķis lūpā”, to 
garšu esmu sajutis un jāiet tālāk. Nākotnē ražošanu plānoju at-
tīstīt Mālpilī, kas ir izdevīga vieta biznesam no visiem aspektiem. 
Izaugsmes iespējas lielas gan meklējot noieta tirgu kaimiņval-
stīs, gan paplašinot ražojumu veidus. Trīs gadi nodzīvoti Holandē, 
ir ar ko salīdzināt. Šobrīd strādājam pa visu Latviju. Kur aicina, 
tur arī braucam.”

Mārtiņa draudzene jau no 12. klases ir Guna Klintsone. Viņi 
jau ir stabila ģimene un pirms neilga laika šeit, pašā centrā, no-
īrējuši dzīvokli, tomēr Mārtiņa sapnis ir sava māja Mālpilī, jo te, 
kā viņš vairākkārt uzsver, ir skaisti. Ne jau velti atgriezies. Šeit 
taču ir visi apstākļi, lai pozitīvi veidotos - gan vides, gan bērnu 
izglītības, gan citu aspektu dēļ. Liela vērtība ir sporta komplekss. 
“Daudzi šodienas skolēni, cik esmu runājis, kaut ko dara arī ār-
pus mācībām, tas taču ir labi!” saka Mārtiņš.

Guna ir grāmatvede, šobrīd strādā Rīgā un katru dienu braukā 
uz darbu. Brīvajā laikā abi ceļo, tiekas ar draugiem (visbiežāk ar 
klasesbiedru Edgaru Komarovu), iet peldēties, jo ir taču vasara. 
Mārtiņš reizēm pastrinkšķina savu ģitāru, jo interese par mūziku 
joprojām liela, kaut mūzikas skolā nav mācījies. Visu, ko prot, 
apguvis pašmācības ceļā. Par darbu gan abi ar Gunu mājā neru-
nājot.

Jautāts, ko Mālpilī vēl vajadzētu, Mārtiņš vispirms min labu 

Levinski. Cīņā par 3. vietu devās arī mālpilieši Brežinskis/Butke-
vičs, kas tomēr piekāpās Breģim/Jonasam un palika 4. vietā.

Paldies nakts turnīra idejas autoriem Kristapam Butkevičam 
un Naurim Krīgeram par sacensību organizēšanu, paldies visiem 
kas viņiem palīdzēja, paldies sponsoriem, paldies Katrīnai un 
Valtam par pasākuma norises gaitas komentēšanu, intervijām, 
paldies Tomam par rezultātu apkopošanu, paldies dalībniekiem, 
līdzjutējiem un visiem kas piedalījās šī pasākuma pozitīvās gai-
sotnes radīšanā.

24. jūlija vakarā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika 
Mālpils novada pludmales volejbola čempionāta 3. posms. Sa-
censībās piedalījās 8 pāri absolūtajā vērtējumā un 3 pāri MIX 
grupā. Abas pusfināla cīņas izvērtās ļoti spraigas, pirmajā pusfi-
nālā Brežinskis/Butkevičs uzvarēja V.Mihelsonu/M.Mihelsonu 

Godalgoto vietu ieguvēji pludmales volejbola nakts turnīrā



Mālpils Vēstis  AUGUSTS  2015 7SPORTS

ATSKATS  UZ  NOTIKUMIEM

Par Sudas upē notikušo piesārņojumu
Š.g. 30. jūnijā Sudas upē notikusi mazuta noplūde no SIA 

“Mālpils piensaimnieks” katlu mājas sūkņu telpas, kurā neprecī-
zi veica remontdarbus – filtru nomaiņu. Tā kā mazuta sūkņu tel-
pa ir tehniski saistīta ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ma-
zuts nonācis SIA “Mālpils piensaimnieks” attīrīšanas iekārtās un 
tālāk Sudas upē. Avārija notikusi strādnieku neuzmanīgas rīcī-
bas rezultātā.

Par ekoloģisko piesārņojumu Sudas upē vietējie iedzīvotāji zi-
ņojuši pašvaldībai un makšķernieku biedrībai “Mālpils Zivīm”, 
kura ir Sudas ūdenskrātuvju apsaimniekotājs. Biedrība par noti-
kušo nekavējoties informējusi Mālpils novada domi, pašvaldības 
policiju. Tika izsaukti glābēji un Valsts vides dienests.

Notikuma vietā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
norobežoja Sudas upi pie attīrīšanas iekārtām un pie “Lejciema” 
tilta, izvietojot upē visā tās platumā  piesārņojuma absorbējošās 
bonas.

Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 
(Lielrīgas RVP) veica piesārņojuma apsekošanu un uzdeva SIA 
“Mālpils piensaimniekam” veikt vides piesārņojuma savākšanu, 
bīstamos atkritumus nodot attiecīgo atkritumu apsaimniekotā-
jam. Mazuts bija sastājies upes krastos, kā arī nosēdies tās gult-
nē. Pēc VVD speciālistu domām, šis piesārņojums ir būtisks un 
atstās sekas uz upes ekosistēmu, tāpēc upes zivju resursu zau-
dējuma aprēķināšanai VVD Lielrīgas RVP piesaistīja Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu 
“BIOR”.

Vairāk kā nedēļu tika veikta piesārņojuma seku likvidēšana 
Sudas upē.

Saistībā ar negadījumu VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 
ir ierosinājusi administratīvo lietvedību, līdz ar to notiek lietas 
apstākļu padziļināta izmeklēšana, kas arī noteiks soda apmēru.

Mālpils novada dome

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta
08.09.2015 Pierīgas novadu sporta spēles rudens krosā Baldone

12.09.2015 Pierīgas novadu sporta spēles basketbolā – priekšsacīkstes Pierīgas novadu sporta zāles

19.09.2015 Pierīgas novadu sporta spēles basketbolā – finālsacensības Pierīgas novadu sporta zāles

(2:1), savukārt otrajā pusfinālā Lielmežs/Palameiks uzvarēja 
Krīgeru/Barsovu (2:1). Cīņā par 3. vietu V.Mihelsons/M.Mihel-
sons pārspēja Krīgeru/Barsovu (2:0). Finālā Brežinskis/Butkevi-
čs pieveica Lielmežu/Palameiku (2:0). Mazajā pusfinālā (cīņā par 
5. līdz 8. vietai), uzvarot K.Strušus/K.Balodi un D.Veicu/E.Koma-

Gaidot labāku laiku, sporta nometne Mālpils jauniešiem un 
bērniem tika atlikta un atlikta. Līdz beidzot 2015. gada 3. augus-
tā, iestājoties labākam laikam, tā sāka savu darbību.

Nometne tika organizēta vecākajai jauniešu grupai un arī jau-
najiem sporta entuziastiem.

Visus, protams, informēt neizdevās, daudzi bija izbraukuši, jo 
ir taču vasara un brīvlaiks saplānots.

Nometnē jau otro gadu piedalījās Anete Veica, Elīza Veica, 
Kate Mārtinsone, Anna Dombrovska, Ieva Ozola, Beāte Radziņa, 
Kristaps Butkēvičs, Valters Brežinskis, Maikls Mihelsons.

Jaunie censoņi: Rūdolfs Višķers, Grants Mihelsons, Linards 
Tabota, Mārtiņš Lejiņš, Līva Ozola, Eimija Mihelsone, Loreta Vei-
ca, Paula Epalte, Elizabete Ģērmane un Toms Steķis.

Rīti tika pavadīti kopīgos treniņos, skrienot krosu, izpildot da-
žādus spēka un izturības vingrinājumus. Vakaros vecākie jaunie-
ši palīdzēja mazākajiem treniņos apgūt volejbola tehniku, strā-
dājot ar katru individuāli.

Treniņi notika ārpus telpām svaigā gaisā, izmantojot visas 
Mālpilī sportam un aktīvai atpūtai radītās iespējas: pludmales 
volejbola laukumus, trenažieru laukumu, izskrienot Mālpils da-
bas takas, ar velosipēdiem apbraucot apkārt Mālpilij un apskatot 
Rūdolfa Gacka pieminekli. Šajā velo maršrutā tika nobraukti 
22 km un 800 metri (gribētu uzteikt riteņbraucējus, kas bija iera-
dušies ar ķiverēm - R. Višķers, G.Mihelsons, P. Epalte, L. Ozola).

Sporta nometne Mālpilī 2015
Pateicoties Biedrības “Mālpils Zivīm” projektos iegādātajām 

laivām, bērni tika apmācīti airēt ar laivu un to apgriezt braukša-
nai pretējā virzienā. Neizpalika arī peldes Sudas siltajā ūdenī.

Dienas nometne ilga piecas dienas, un to organizēja “Mālpils 
sporta klubs”

Paldies un gaidīsim atsauksmes!
Ar cieņu, Valts Mihelsons

rovu pārāki izrādījās D.Volkovs/V.Rogulis. Labākais MIX pāris – 
Valters Tučs un Maija Čūkstāne. MIX grupā startēja arī novada 
domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs ar meitu Eviju un 
ierindojās godpilnajā 3. vietā.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs
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krsam “Atbildīgs dzīves-
veids” aktivitātē “Vides iz-
glītības nometņu 
organizēšana skolas vecu-
ma bērniem”. Jau pavasarī saņēmām paziņojumu, ka nometnes 
organizēšanas vajadzībām fonds ir piešķīris 3  750 EUR, 1  500 
EUR bērnu ēdināšanas nodrošināšanai piešķīra Mālpils novada 
dome, liels atspaids mums bija arī SIA “KVIST” ziedojumu veidā 
un bērnu vecāku līdzfinansējuma veidā saņemtie naudas līdzekļi. 
Kopumā nometnes aktivitāšu nodrošināšanai bijām iztērējuši ap-
tuveni 7 000 EUR.

Izsaku pateicību nometnes vadītājai Guntai Bahmanei, nomet-
nes vadītājas palīgiem Imantam Andersonam, Jurim Lielmežam, 
Andrim Upeniekam, Gintam Zundem un Guntim Birkenfeldam, 
kuri ikdienā palīdzēja bērniem praktiskajā makšķerēšanā, Gun-
tim Lejiņam, kurš gādāja par bērnu drošību un nometnes iekšējo 
kārtību, vadīja rīta rosmes. Par nometnes praktiskā aprīkojuma 
nodrošināšanu un vides aizsardzības nodarbībām pateicība 
Valsts vides sabiedriskajam inspektoram Saulim Mihelsonam, 
par bērnu savlaicīgu ēdināšanu – Raimondam Krūmiņliepam, 
Inesei Jonānei un Madarai Jonānei, par nometnes dalībnieku ve-
selības stāvokļa uzraudzīšanu – Mālpils sociālās aprūpes centra 
medmāsai Jevgēnijai Komarovai, par nometnes notikumu iemū-
žināšanu gan foto gan video materiālos pateicība Evijai Krūkai un 
Nilam Miezim. Par nometnes teritorijas appļaušanu un krūmu 
izgriešanu paldies SIA “Zarumi EK” darbiniekiem.

Valde izsaka lielu paldies par naudas līdzekļu piešķiršanu 
mūsu sponsoriem – Mālpils novada domei, “Brūnu HES” īpašnie-
cei Vinetai Jonītei, par balvu nodrošināšanu – “Salmo” veikalu 
tīklam, personīgi – Normundam Grabovskim un Gundaram Kur-
zemniekam, par ēsmas tārpiņu un slieku piešķiršanu - Siguldas 
veikala “Copes nama” īpašniekam Mārim Nuķim un “Mālpils bio-
tehnoloģiju centra” īpašniekiem – Pulturu ģimenei, par zivju ie-
barošanas maisījumu piešķiršanu - SIA “KG Latvija” un personīgi 
Kristīnei Lārmanei, par nometnes dalībnieku formām - SIA “Er-
vitex” īpašniekiem - mūsu novadā dzimušajiem brāļiem Vilnim 
un Mārim Lāčiem, lielu paldies pelnījuši arī uzaicinātie lektori 
Māris Olte, Jānis Greiškans, Jānis Stikuts, Gundars Kurzem-
nieks, Normunds Grabovskis, Ivars Durba un Uģis Kadaks, kuri 
atrada laiku un iespējas, lai dalītos savā pieredzē un prasmēs ar 
bērniem. Paldies Vinetai Jonītei un Vitoldam Vuļam, kas laipni 
atļāva izmantot savus nekustamos īpašumus mūsu nometnes 
aktivitāšu nodrošināšanai. Paldies par garšīgajiem ēdieniem SIA 
“Žaks-2” un ēdnīcas vadītājai Ilonai Dreimanei.

Šādas nometnes organizēšana ir paredzēta arī nākošajos ga-
dos – galvenokārt biedrības biedru bērniem, kuri par katru savu 
bērnu veic līdzmaksājumu 15 EUR apmērā, pārējo vecāku līdz-
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Kārtējo reizi, nu jau sesto gadu pēc kārtas, Mālpils novadā pie 
Brūnu HES notika bērnu un jauniešu vasaras nometne jaunajiem 
makšķerniekiem “ASARĪTIS”, kurā piedalījās rekordliels bērnu 
skaits vecumā no 5 līdz 16 gadiem gan no Mālpils novada, gan no 
citiem Latvijas ciemiem un pilsētām. No 17. jūlija līdz 19. jūlijam 
58 zēni un meitenes dzīvoja telšu pilsētiņā pie Brūnu HES, ne ti-
kai pavadot laiku vakara un rīta copēs, bet arī uzklausot piere-
dzējušu makšķernieku, valstī pazīstamu makšķerēšanas sporta 
pārstāvju padomus, vārot pašu saķerto zivju zupu, kūpinot zivis, 
piedaloties dažādās atraktīvās sacensībās, vizinoties motorlaivā. 
Taču atšķirībā no citu gadu nometņu tematikas, šī nometne vai-
rāk bija veltīta vides aizsardzības jautājumiem – makšķerēšanas 
noteikumu apguvei, zivju resursu aizsardzības jautājumiem, 
makšķernieku ētikas un uzvedības problēmām, atrodoties pie 
ūdeņiem.

Praktiskās nodarbības zivju resursu aizsardzībā vadīja Latvijā 
labi pazīstamais dabas pētnieks, ihtiologs Māris Olte. Bija pare-
dzēts, ka viņa vadībā kā citos gados nometnes dalībnieki Mergu-
pē no upē un tās krastos esošiem akmeņiem kraus upes aiz-
sprostjoslas, kas ļautu izveidot padziļinātus upes posmus, kur 
zivīm slēpties, taču vēsā un lietainā laika dēļ bērni tika iepazināti 
ar citiem veidiem, kā aizsargāt, saglabāt un pavairot zivju un ci-
tus dabas resursus.

Par maluzvejniecības problēmām un to apkarošanu stāstīja 
biedrības “Mēs zivīm” vides inspektori Ivars Durba un Uģis Ka-
daks.

Par zivju barību un to iebarošanu stāstīja un praktisko nodar-
bību vadīja Siguldas veikala “Copes nams” darbinieks Jānis 
Greiškāns, atraktīvas sporta nodarbības vadīja Brūnu HES īpaš-
niece Vineta Jonīte ar saviem palīgiem.

It īpaši lielu interesi bērniem izraisīja tikšanās ar vairākkārtē-
jo pasaules un vasts čempionu pludiņmakšķerēšanā, TV raidīju-
ma “Makšķerēšanas noslēpumi” producentu Normundu Grabov-
ski.

Visas trīs dienas kopā ar bērniem dzīvoja mūsu biedrības 
biedri, kuri instruēja jaunos makšķerniekus pludiņmakšķeru 
komplektācijā un praktiskajā makšķerēšanā ar to. Bērni tradi-
cionāli piedalījās pludiņmakšķerēšanas un kastinga elementu 
(vizuļa mešana mērķī) sacensībās. Visas makšķerēšanas un kas-
tinga aktivitātes tika atspoguļotas sacensību protokolos, uzvarē-
tāji saņēma diplomus un vērtīgas balvas – makšķerkātus, spoles, 
tīkliņus, kastes, kur glabāt makšķerēšanas piederumus – āķus, 
auklas, pludiņus, sviniņus, vizuļus u.c.

Šādas nometnes organizēšana ir diezgan darbietilpīgs un 
dārgs pasākums, tāpēc tās nodrošināšanā bija jāiesaista daudzi 
palīgi un sponsori. Šogad sagatavojām un iesniedzām projekta 
pieteikumu Valsts vides aizsardzības fonda izsludinātajam kon-

Vasaras nometne “Asarītis 2015”
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Praktiskā makšķerēšana
Makšķerēšanas sacensību rezultāti jaunākai grupai

Vieta Uzvārds Vārds Kopvērtē-
jums Lielākā zivs

1 Eltermanis Emīls Nils 75

2 Lukačs Ralfs 72

3 Klintsons Nikolajs 60

4 Silarājs Gustavs 55 100

5 Vālbergs Kalvis 53 215

6 Dundurs Matīss 30

7 Tifentāls Ralfs 29

8 Mihelsons Grants 15

9 Jaņķevics Mārtiņš 13

10 Vasiļevskis Jānis 12

11 Klintsons Nils 9

Makšķerēšanas sacensību rezultāti vecākai grupai

Vieta Uzvārds Vārds Kopvērtē-
jums

Lielākā 
zivs

1 Atruškevičs Georgs 543

2 Kaupužs Ričards 333

3 Lejiņš Mārtiņš 253

4 Taranda Miķelis 235 385

5 Ozoliņš Alens 151 370

6 Petrakovs Mareks 117

7 Denisovs Armands 114 445

8 Bērziņš Kristers 85

9 Korsaks Harijs 81 340

10 Zaķis Raivis Kristiāns 75

11 Rozentāls Francis 71

12 Sorokins Sandis 64

13 Liepa Kristofers 60

14 Lietavietis Jānis Andris 58

15 Kopko Emīls 53

16 Kokmanis Jānis 52

17 Lācis Edgars 49

18 Šantars Markuss 46

19 Labunskis Elvins 43

20 Gavris Elgars Edgars 37

21 Bičkovskis Ričards 36

22 Habalovs Žans Luiss 35

23 Smoļenskis Rainers 35

24 Celms Augusts Roberts 33

25 Oto Sandis 33

26 Jaunošāns Oļegs 31

27 Livčāns Krišjānis 28

28 Sāvičs Jānis Namejs 25

29 Voroņuks Roberts 24

30 Dreimanis Dāvis 17

31 Jansons Salvis 17

32 Lukačs Ronalds 15

33 Silarājs Tomass 11

34 Kalniņš Eduards 10

35 Krīgers Niks Rainers 10

37 Neimanis Niks Mārtiņš 9

38 Balcers Kristers 6

42 Davidčuks Emīls 0

Makšķerēšanas sacensību rezultāti meiteņu grupai

Vieta Uzvārds Vārds Kopvērtē-
jums

Lielākā 
zivs

1 Jonāne Megija 143 545 g

2 Zandberga Sanija 68

3 Kaupuže Rēzija 47

4 Mihelsone Eimija 44

5 Paula Amella 38

6 Zvejniece Nellija 21

7 Garā Paula Olimpija 15

8 Dzene Evija 2

9 Miķelsone Elīna 0

Biedrības “Mālpils Zivīm” 
valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs

maksājums – 45 EUR. Gadījumā, ja šādi līdzmaksājumi ir apgrū-
tinoši, biedrības valde var lemt par vecāku atbrīvošanu no tiem, 
tā vietā iesaistot vecākus nometnes organizēšanas darbos. No-
metnes pakalpojumus izmantoja arī bērni no citām Latvijas vie-
tām, par to informāciju iegūstot internetā, galvenokārt biedrības 

mājas lapā www.malpilszivim.lv. Sadaļā galerija var iepazīties ar 
visu nometņu norisi fotogrāfijās.

Protams, nometnes bērni arī makšķerēja, un viņu lomi tika 
svērti un vērtēti, punktus piešķirot gan par kopējo zivju skaitu 
gan par kopējo svaru.

INFORMĀCIJA

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. 29 41 51 20

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru (strūklakas, soliņi, gal-
di, skulptūras u.c.). Ēku un ēku daļu apdare ar akmeni. Kapu pie-
minekļi. Visa augstākminētā restaurācija. Sertificēts akmeņkaļa 
amata meistars Sandrs Skribnovskis, tālr. 29450290
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Policijas ziņas (jūnijs)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.06.2015. līdz 30.06.2015. reģistrēti 170 
notikumi, uzsākti 40 kriminālprocesi, pieņemti 53 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesus, sastādīti 28 admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli. 

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 6 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsākts 1 kriminālprocess, sastādīts 
1 administratīvā pārkāpuma protokols, uzsāktas 2 adminis-
tratīvās lietvedības.

26/06/2015
KONSTATĒTS, KA AUTOCEĻA AIZSARGJOSLĀ NOVIETOTI 

BŪVGRUŽI, KĀ ARĪ IZVIETOTA KOKMATERIĀLU KRAUTUVE. 
MĀLPILS NOVADS.

30/06/2015
SUDAS UPES ŪDEŅOS TIKA KONSTATĒTA MAZUTA NO-

PLŪDE. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.
30/06/2015
IESPĒJAMS NOTIEK NELIKUMĪGA ALKOHOLISKO DZĒ-

RIENU TIRDZNIECĪBA. SANKCIONĒTAS KRATĪŠANAS LAI-
KĀ IZŅEMTI PIECI LITRI NEZINĀMAS IZCELSMES ŠĶIDRU-
MA AR ALKOHOLAM RAKSTURĪGU SMAKU UN 4880 
CIGARETES BEZ LR AKCĪZES MARKĀM. MĀLPILS NOVADS.

Policijas ziņas (jūlijs)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.07.2015. līdz 31.07.2015. reģistrēti 165 
notikumi, uzsākti 38 kriminālprocesi, pieņemti 43 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesus, sastādīti 42 admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 6 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsākti 2 kriminālprocesi, uzsākta 1 
administratīvā lietvedība.

03/07/2015
NO NAUDAS MAKA NOZAGTA SWEDBANK NORĒĶINU 

KARTE, NO NORĒĶINU KARTES NOŅEMTA NAUDA. MĀL-
PILS NOVADS, SIDGUNDA.

08/07/2015
NO NEAIZSLĒGTA ŠĶŪŅA IZDARĪTA TRIMERA ZĀDZĪBA. 

MĀLPILS NOVADS.
10/07/2015
DEGA ELEKTRĪBAS STABS 1 m2 PLATĪBĀ. MĀLPILS NO-

VADS.
15/07/2015
1981.G.DZ.PERSONAS DZĪVESVIETĀ IZŅEMTS GĀZES 

REVOLVERIS UN GĀZES PISTOLE. MĀLPILS NOVADS, MĀL-
PILS.

26/07/2015
NMP BRIGĀDE SNIEGUSI PALĪDZĪBU 1979.G.DZ. VĪRIE-

TIM, KURŠ MIESAS BOJĀJUMUS GUVIS KONFLIKTA LAIKĀ 
AR 1995.G.DZ. VĪRIETI. MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA.

Mālpils Mūzikas un mākslas skola

aicina savus audzēkņus 
uz 2015. / 2016. m. g. Pirmo skolas dienu

otrdien, 1. septembrī plkst. 15:00

Mālpils kultūras centra Lielajā zālē

15:00 Svētku uzrunas
15:30 Tikšanās ar specialitātes pedagogiem

Mālpils Mūzikas un mākslas skola 
uzņem audzēkņus 2015./2016. mācību gadam

Programmā – vizuāli plastiskā māksla;

Mūzikas nodaļā īpaši aicinām bērnus no 10 – 12 gadu 
vecuma apgūt saksofona spēli, akordeona spēli, ģitāras 
spēli, sitaminstrumentu spēli, flautas spēli; bērnus no 7 
gadu vecuma aicinām apgūt vijoļspēli, čella spēli un kla-
vierspēli (vietu skaits ierobežots).

Pieteikšanās no 2. līdz 11. septembrim darba dienās no 
14:00 līdz 18:00 skolas 324. telpā mākslas nodaļā un 307. 
vai 313. telpā – mūzikas nodaļā.

Kārļa Lejnieka piemiņas kauss 
pludiņmakšķerēšanā 2015
Mālpils makšķernieku biedrība “MĀLPILS ZIVĪM” 

12. septembrī rīko Kārļa Lejnieka piemiņas kausa izcīņu 
pludiņmakšķerēšanā

Sacensības notiks Pienotavas ūdenskrātuvē
Pulcēšanās un reģistrēšanās 

pie Centra HES no 6:00 līdz 6:30
Sacensības norises laiks no 7:00 līdz 11:00

Sacensības notiek bez dalības maksas
Sacensību nolikums atrodams biedrības interneta lapā 

www.malpilszivim.lv
Papildus informāciju var iegūt pa tālruni 29250880
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Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka gadīju-
mos, kad fiziskā persona iznomā vai izīrē nekustamo īpašumu, tas ir 
uzskatāms par fiziskās personas saimniecisko darbību, kas ir jāre-
ģistrē Valsts ieņēmumu dienestā. Ja fiziskā persona ienākumu gūst 
no nekustamā īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas, personai ir ie-
spēja izvēlēties atvieglotu reģistrācijas kārtību, informējot VID par 
noslēgto īres vai nomas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma no-
slēgšanas dienas.

Veicot uzraudzības pasākumus, VID ir konstatējis, ka viens no iz-
platītākajiem fizisko personu veiktās saimnieciskās darbības vei-
diem ir tieši nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana, tostarp 
tos piedāvājot dažādos interneta portālos, piemēram, www.ss.lv, 
www.booking.com, www.zip.draugiem.lv, www.airbnb.com u.c. 

Tādēļ VID aicina fiziskās personas pildīt savu nodokļa maksātāja 
pienākumu un, izpildoties saimnieciskās darbības reģistrēšanas no-
sacījumiem, reģistrēt saimniecisko darbību, deklarēt un nomaksāt 
nodokļus.

VID atgādina, ka par fiziskās personas saimniecisko darbību uz-
skata jebkuru darbību, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, 
tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā 
darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, pro-
fesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komer-
caģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās 
personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un 
zvejnieka saimniecības) darbību.

Fiziskās personas darbību kvalificē kā saimniecisko darbību, ja tā 
atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1) darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darī-
jumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados;

2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk eiro gadā, 
izņemot ienākumus no personiskā īpašuma atsavināšanas (perso-
niskai lietošanai paredzēto kustamo lietu – mēbeļu, apģērba un citu 
lietu);

3) darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu 
apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

VID vērš uzmanību, ka darījumos ar nekustamajiem īpašumiem, 
kas ir viens no izplatītākajiem fizisko personu saimnieciskās darbī-
bas veidiem, darbības regularitāti konstatē, vērtējot darījumu ekono-
misko būtību, tādējādi nav nepieciešams liels darījumu skaits, lai fi-
ziskās personas darbību kvalificētu kā saimniecisko darbību.

Ja fiziskā persona ienākumu gūst no īpašuma, piemēram, izno-
mājot vai izīrējot nekustamo īpašumu, pārdodot īres tiesības, nodo-
dot lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam, un tai nerodas 
saimnieciskās darbības izdevumi, vai tie ir nebūtiski, personai ir ie-
spēja izvēlēties atvieglotu reģistrācijas kārtību, informējot VID par 
noslēgto īres vai nomas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma no-
slēgšanas dienas . Savukārt pārējos gadījumos saimnieciskā darbība 
ir jāreģistrē VID pirms tās uzsākšanas. Saimnieciskās darbības vei-
cējiem ir iespēja izvēlēties piemērotāko no iespējamiem iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa maksāšanas režīmiem .

VID brīdina, ka savlaicīgas saimnieciskās darbības nereģistrēša-
nas gadījumā var tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 165.2 pantu “Nodokļu 
maksātāju reģistrēšanas kārtības neievērošana”, piemērojot naudas 
sodu no divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit eiro.

Plašāka informācija par saimniecisko darbību un tās reģistrēšanu 
pieejama VID mājaslapā sadaļā “Nodokļi/Saimnieciskās darbības 
veicēji”. Aicinām arī apmeklēt VID bezmaksas seminārus tieši jaun-
reģistrētiem nodokļu maksātājiem - saimnieciskās darbības veicē-
jiem, kas notiek visā Latvijā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodok-

ļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID 
klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot 
VID mājaslapas sadaļu “Uzdot jautājumu VID”.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa 
tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 26558389 

e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv 

Nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana personām ir 
jāreģistrē VID kā saimnieciskā darbība

Ja tev patīk maz strādāt un 
daudz atpūsties, tad izlasi!

 • Kas? Vidējās paaudzes deju kopa „Sidgunda”;
 • Kur? Mālpils kultūras centrā;
 • Kad? Pirmdienās, trešdienās;
 • Ko dara? Dejo;
 • Cikos? 20:00-23:00
 • Kāpēc? Lai kopīgi:

 ◊ uzturētu fizisko formu;
 ◊ atpūstos no ikdienas;
 ◊ apgūtu latviešu tautas dejas;
 ◊ sadancotu koncertos, skatēs un draudzības vaka-

ros;
 ◊ sportotu;
 ◊ svinētu Ziemassvētkus un citus svētkus;
 ◊ brauktu ekskursijās un atpūstos ar ģimenēm;
 ◊ gatavotos Dziesmu un deju svētkiem;
 ◊ sagaidītu Latvijas 100-gadi.

Gaidīsim gan vīrus, gan sievas, gan puišus, gan meitas, 
gan precētus, gan neprecētus, ar bērniem, bez bērniem, ve-
cumā no 25 - 45 gadiem.

Esi drosmīgs! Nāc pats vai iesaki draugiem!
Iepriekšējai deju pieredzei nav nozīmes.
Vadītāja tālr. 26335434

GLASTEKS ALUMĪNIJA UN KOKA LOGI, DURVIS

VASARĪGS PIEDĀVĀJUMS: 
PVC 6 kameru logi par 5 kameru logu cenām. Konsultāci-

jas, uzmērīšana, montāža, lodžiju iestiklošana, aiļu 
apdare, moskītu sieti. Vairāk nekā 10 gadus Ogrē.

Ogre, Upes prospekts 18 a, darba dienās 9:00 - 18:00, tālr. 
27015466, 65020308, ogre@glasteks.lv
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KASES DARBA LAIKS:
OTRDIEN un CETURTDIEN

14:00 - 18:00
TREŠDIEN un PIEKTDIEN

11:00 - 14:00
Kase atvērta 2 stundas pirms 
pasākuma. Tālrunis uzziņām 

67925836 vai 29195459

MĀLPILS KULTŪRAS CENTRS

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
Makets sagatavots un iespiests SIA “DOBUMS”
Pērnavas iela 47/B, Rīga, LV-1009, tālr. 67311424

SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

Mālpils kultūras centra pasākumi 
2015. gada septembrī

 • 1. septembris – Zinību diena. Visgaidītākie un pozitīva satraukuma pilnākie svētki katrā 
ģimenē, kurā aug skolnieks. Arī viskrāšņāko ziedu diena. Mums visiem, tuvojoties 1. sep-
tembrim, sajūtas ir īpašas, jo katrs esam kādā skolā zinības smēlušies. Tāpēc, ja Tavā 
dārzā zied puķes, atnes tās, kā savu sveicienu skolai un skolēniem, 31. augustā, visas 
dienas garumā uz kultūras centru, lai taptu kopīgs ZIEDU BRĪNUMS!

 • 09.09. plkst.13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” pirmā sanākšana ar īpašu viešņu dze-
jas noskaņās pie tējas tases.

 • 12.09. RUDENS GADATIRGUS un TĒVA DIENAS GODINĀŠANA

Svētdien,13. septembrī, Latvijā jau septīto gadu pēc kārtas svinēs Tēva dienu, tādējādi 
godinot tēva lomu ģimenē un sabiedrībā.

Tēva diena pirmo reizi tika svinēta 1910. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs, lai pievērstu 
uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā. Gadsimta laikā šie svētki iemantojuši nozīmīgu vie-
tu pasaulē - tos svin visos apdzīvotajos kontinentos, neatkarīgi no ādas krāsas un reliģiskās 
pārliecības - pavisam 135 valstīs. Dažādās zemēs gan svētku datums atšķiras. Kā uzsver 
Labklājības ministrs Uldis Augulis (ZZS) – “Tēva dienu sabiedrībai būtu jāuztver vienlīdz sva-
rīgi kā Mātes dienu, jo Latvijā ir ļoti daudz mīlošu un gādīgu tēvu, kuri ikdienā sniedz saviem 
bērniem nenovērtējamu atbalstu un ir pelnījuši pateicību, atzinīgus vārdus un īpašu dienu, 
kurā viņus godina visa ģimene un sabiedrība kopumā”.

Arī mēs - Mālpils kultūras centrs - jaunajā sezonā vēlamies aizsākt jaunu tradīciju, svinot 
šos svētkus SESTDIEN, 12. SEPTEMBRĪ, kad norisinās RUDENS GADATIRGUS.

Esam uzaicinājuši īpašus cilvēkus – spēkavīru AGRI KAZEĻŅIKU AR DRAUGIEM, kuri 
plkst. 11:30 mums rādīs savus paraugdemonstrējumus un iesaistīs dažādās sportiskās akti-
vitātēs mūsu tēvus ar ģimenēm – jaunos, kuri šo godpilno titulu ieguvuši pēdējā gada laikā, 
gan daudzbērnu, un, protams, arī vectētiņus. 

Visi tēti, saturieties! Ceram uz atsaucību! 
Un, protams, vakarā plkst. 22:00 visi tiek aicināti uz Tēva dienas BALLI kopā grupu “NEK-

TĀRS”. Gaidīsim pārus un īpaši tās ģimenes, kurām laikā no 01.08.2014. līdz 01.09.2015. pie-
dzimis bērniņš. Šiem tētiem un tētiem ar trīs un vairāk bērniem (oficiāli atzītiem) īpaša AK-
CIJA – kopā ar otru pusīti uz balli 50% atlaide. Pārējiem ieeja – 5 EUR.

 • 18.09. plkst. 17:00 Brauciens uz Dailes teātra pirmizrādi “Frankenšteins” Rīgā

 • 20.09. plkst. 15:00 Liepiņu audzes piemiņas plāksnes atklāšana parkā pie muižas dīķa.

 • Plkst. 16:00 “DŽEMMAI SKULMEI – 90” izstādes atklāšana k/c izstāžu zālē

 • 26.09. no plkst. 13:00 līdz 15:00 MC “Dzelzs ērglis” rīkotais moto sezonas noslēgums 
jau 3. gadu pēc kārtas Mālpilī. Šogad ar savu uzstāšanos visus motomīļus – gan vietējos, 
gan daudzos viesus priecēs hārdmetāla grupa “COLT” ar dziedātāju Ati Ieviņu no Ogres. 
Būs LGK atrakcijas. Noslēgumā no 20:00 Afterparty Latvijas 1. Rokkafejnīcā Vecrīgā.

Aicinām atsaukties vietējos uzņēmējus un mājražotājus ar savu produkciju, piedaloties 
šajā grandiozajā pasākumā, piesakoties k/c pa tālr. 67925836 līdz 23. septembrim.

 • 1. oktobrī. plkst. 13:00 Valmieras kinostudijas muzikāla izrāde bērniem “MINIONI”. Biļe-
tes cena – 3.50 EUR (Sekot reklāmai!).

Muzikants (balss, sintezators) spēlē un 
dzied visu laiku labāko latviešu mūziku 
jubilejās, kāzās, izlaidumos u.c. privātos 
un publiskos pasākumos, arī diskotēka, 
karaoke. Tālr. 25985566, Dainis

Pļauj zāli un krūmus ar trimeri pie mājas, 
dārzā un citās platībās. Tālr. 25985566

Piedāvāju trimera un zāles pļāvēja pakal-
pojumus. Tālr. 29340793

SLUDINĀJUMI

PATEICĪBA

Pērkam lauksaimniecības zemi. 
Tālr. 26681177, 26652300

Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. 
Apkures ierīču tīrīšana, remonts. Apseko-
šanas aktu sastādīšana. Konsultācijas. 
Amata zellis Normunds Keišs, tālr. 
29432853

Piedāvāju florista pakalpojumus. Nofor-
mēju telpas kāzām un bērēm. Ir iespēja 
pasūtīt apsveikuma pušķus. Iespējama 
piegāde mājās. Gatavoju arī līgavas puš-
ķus, auto dekorus, vainadziņus un 
rokssprādzes līgavas māsām, piesprau-
des līgavas brāļiem. Gatavoju sēru puš-
ķus un vainagus, kā arī štrausiņus un zār-
ka vāka noformējumu. Par cenu, samaksu 
un piegādi var vienoties. Zvanīt pa tālr. 
27310180, Agnija

Liels paldies Anitai Kļaviņai par dāvi-
nātajiem puķu stādiem.

Mālpils novada dome

Pārdod ar piegādi skaldītu malku, gan 
sausu, gan svaigu. Tālr. 26529485

Pārdod dažādu ziedu medu 6 EUR litrā, 
var piegādāt. Tālr. 29373566

Īpašniece izīrē labiekārtotu, mēbelētu 2 
istabu dzīvokli Mālpilī, Dārza ielā. Tālr. 
26566807, var zvanīt jebkurā laikā.

Apsveicam!
Mālpils novada dome sveic Mūzikas 

un mākslas skolas audzēkni
Eimiju Mihelsoni

un skolotāju Maiju Mackus
par panākumiem un gūto atzinību 
starptautiskajā vizuālās mākslas 

konkursā International Visual Arts 
Competition, Trojā, (Francijā).


