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2015. gada 22. decembrī
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 
2015. gada 22. decembra 

sēdes lēmumu Nr. 12/9

Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada 26. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
“Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 

likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5. panta pirmo, trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķiršanu” (turpmāk – saistošie noteikumi) (apstiprinā-
ti ar Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra sēdes lēmumu 
Nr. 1/13) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt Saistošos noteikumus ar šādu Saistošo notei-
kumu izdošanas tiesisko pamatojumu:

“Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldī-
bām” 14. panta trešo daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma no-
dokli” 5. panta pirmo, trešo un ceturto daļu.”

1.2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.2.5. punktu šādā re-
dakcijā:

“2.2.5. fiziskām un juridiskām personām, kuras savu komerc-
darbību (izņemot vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecība) uz-
sākušas sev piederošā nekustamajā īpašumā Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā un ir izveidojušas vismaz 5 jaunas dar-
ba vietas, 2 gadus pēc nekustamā īpašuma nodošanas eksplua-
tācijā.”

1.3. Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.2.6. punktu šādā re-
dakcijā:

“2.2.6. juridiskām personām, kuru īpašumā ir rūpnieciskās 
ražošanas ēkas (ēku galvenais lietošanas veids - kods 1251), ja 
tajās notiek pamatražošana un uz taksācijas gada 30. jūniju ir 
saglabāta ražošana un saglabātas darba vietas attiecībā pret vi-
dējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas gadā.”

1.4. Papildināt Saistošos noteikumus ar 3.8. punktu šādā re-
dakcijā:

“3.8. Personas, kuras vēlas saņemt nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumus šo Noteikumu 2.2.5. un 2.2.6. punktā pare-
dzētajos gadījumos iesniedz Domei Valsts ieņēmumu dienesta 
izziņu par komercsabiedrībā pastāvīgi strādājošo darbinieku 
skaitu.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pub-
licēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa

Paskaidrojuma raksts

Mālpils novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 10 “Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada 
26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi paredz izdarīt 
grozījumus Mālpils novada domes 
2011. gada 26. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu” (turpmāk – saistošie 
noteikumi), papildinot tos ar 2.2.5. un 
2.2.6. apakšpunktu, kuros noteikta jau-
na nodokļa maksātāju kategorija, kas 
var saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus, un ar 3.7. 
punktu, kurā noteikts, ka personas, 
kuras vēlas saņemt nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus 
Noteikumu 2.2.5. un 2.2.6. punktā 
paredzētajos gadījumos iesniedz 
Domei Valsts ieņēmumu dienesta 
izziņu par komercsabiedrībā pastāvīgi 
strādājošo darbinieku skaitu.

2. Saistošo noteiku-
mu nepieciešamības 
pamatojums

Lai samazinātu nekustamā īpašuma 
nodokļa slogu atsevišķām nodokļa 
maksātāju kategorijām saistošo 
noteikumu projektā paredzētas 
izmaiņas salīdzinājumā ar līdz šim 
spēkā esošajiem saistošajiem noteiku-
miem. Ņemot vērā ekonomisko 
situāciju valstī un no tās izrietošās 
objektīvās grūtības atsevišķām fizisku 
un juridisku personu kategorijām 
savlaicīgi un pilnā apmērā nomaksāt 
aprēķināto nekustamā īpašuma 
nodokļa summu, ir nepieciešams 
sniegt atbalstu un papildināt tās 
nodokļa maksātāju kategorijas, kurām 
šādi atvieglojumi piešķirami.

3. Informācija par 
saistošo noteikumu 
ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Papildinot noteikumus ar 2.2.5. un 
2.2.6. apakšpunktu, saistošo noteiku-
mu īstenošanas finansiālā ietekme uz 
2016. gada - pašvaldības budžeta 
ieņēmumiem samazinās pašvaldības 
budžeta ieņēmumus no nekustamā 
īpašuma nodokļa. Konkrētu samazinā-
juma apmēru nevar noteikt, novērtē-
jums aptuveni 5 000 EUR.

4. Informācija par 
saistošo noteikumu 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi 
pašvaldības teritori-
jā

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības 
vidi ietekmē pozitīvi. Uzņēmējiem tiek 
piešķirtas nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaides.

5. Informācija par 
saistošo noteikumu 
ietekmi uz adminis-
tratīvajām procedū-
rām

Līdzšinējās administratīvās procedū-
ras nemainās.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav nepieciešamas, jo saistošie 
noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.

7. Cita informācija Nav

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece S.Strausa
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI JANVĀRĪ
Izskatīja 28 jautājumus:

1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
2. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
4. Par adreses piešķiršanu vai maiņu.
5. Par izmaiņām zemes nomas līgumā.
6. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
7. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotāci-

jas vidējā termiņa izlietošanas programmas 3 gadiem ap-
stiprināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-
nu.

9. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
10. Par “Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institū-

ciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma” gro-
zījumu apstiprināšanu.

11. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada pašvaldības izglītī-
bas iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtē-
šanas un apbalvošanas nolikumā un nolikuma izteikšanu 
jaunā redakcijā.

12. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali Mālpils novada 
pašvaldības izglītības iestādēm 2016. gada janvāra - au-
gusta mēnešiem.

13. Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašval-
dības budžeta.

14. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu 
un apstiprināšanu.

15. Par interešu izglītības programmu saskaņošanu.
16. Par profesionālās izglītības programmu saskaņošanu.
17. Par izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības prog-

rammās 2016. gada septembrī.
18. Par profesionālās ievirzes izglītības programmu saskaņo-

šanu
19. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas Tehnisko univer-

sitāti.
20. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav-

starpējiem norēķiniem.
21. Par domes priekšsēdētāja rīkojuma apstiprināšanu.
22. Par izmaiņām Mālpils sporta kompleksa peldbaseina mak-

sas pakalpojumos.
23. Par biedrības “Siera klubs” iesnieguma izskatīšanu.
24. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma iz-

skatīšanu.
25. Par biedrības “Balvu olūts” iesnieguma izskatīšanu.
26. Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils novada domes 

budžetu 2016. gadam” apstiprināšanu.
27. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja viet-

niecei.
28. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē.
NOLĒMA:

 • Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu “Pils iela 8B”, Mālpils, Māl-
pils novads, kadastra Nr. 8074 003 0845, sastāv no viena 
zemes gabala 0,1385 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašu-
ma nosacīto (sākuma) cenu 1  400,- EUR (viens tūkstotis 
četri simti eiro). Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pils iela 
8B” atsavināšanas to pārdodot izsoles noteikumus. Mālpils 
novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt ne-
kustamā īpašuma izsoli.

 • Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu “Sporta iela 12A”, Mālpils, 
Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0846, sastāv no viena 
zemes gabala 0,3539 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašu-

ma nosacīto (sākuma) cenu 3 500,- EUR (trīs tūkstoši pieci 
simti eiro). Apstiprināt nekustamā īpašuma “Sporta iela 
12A” atsavināšanas to pārdodot izsoles noteikumus. Māl-
pils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt 
nekustamā īpašuma izsoli.

 • Sadalīt valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba sa-
maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām novada izglītības iestādēm sekojoši:

 ◊ Mālpils pirmsskolas izglītības iestādei “Māllēpīte”- 
3 579,00 EUR/mēnesī;

 ◊ Mālpils novada vidusskolai – 34 546,00 EUR/mēnesī;
 ◊ Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 10 056,00 EUR/mē-

nesī;
 ◊ Mālpils internātpamatskolai – 25 265,00 EUR/mēnesī.

 • Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības pe-
dagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām novada izglītības iestādēm sekojo-
ši:

 ◊ Mālpils novada vidusskolai – 1  046,75 EUR/mēnesī 
(8 374,00 EUR astoņiem mēnešiem);

 ◊ Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 411,25 EUR/mēne-
sī (3 290,00 EUR astoņiem mēnešiem);

 ◊ Mālpils internātpamatskolai – 411,25 EUR/mēnesī 
(3 290,00 EUR astoņiem mēnešiem).

 • Piešķirt finansējumu 2016. gada janvāra - augusta mēne-
šiem interešu izglītības programmu realizēšanai no pa-
matbudžeta interešu izglītības pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
novada izglītības iestādēm sekojoši:

 ◊ Mālpils novada vidusskolai – 13  636,00 EUR (1  704,50 
EUR/mēnesī);

 ◊ Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 9  730,00 EUR 
(1 216,25 EUR/mēnesī);

 ◊ Mālpils internātpamatskolai – 7 296,00 EUR (912,00 EUR/
mēnesī);

 ◊ Mālpils Mūzikas un mākslas skolai - 594,00 EUR (60,00 
EUR/mēnesī).

 • Saskaņot Mālpils internātpamatskolas interešu izglītības 
programmu “Loģiskās prāta spēles” 1.-9. klasei. Saskaņot 
Mālpils internātpamatskolas interešu izglītības program-
mu “Sporta spēles” 1.-4. klasei.

 • Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu “Ēdi-
nāšanas pakalpojumi” (izglītības programmas kods 
35b811021), kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu spe-
ciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, īstenošanas 
ilgums 1,5 gadi.

 • Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu “Ēdi-
nāšanas pakalpojumi” (izglītības programmas kods 
35811021), kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciā-
lists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, īstenošanas 
ilgums 4 gadi.

 • Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu 
“Koka izstrādājumu izgatavošana” (izglītības programmas 
kods 33543041), kvalifikācija – mēbeļu galdnieks, 3. profe-
sionālās kvalifikācijas līmenis, īstenošanas ilgums 4 gadi.

 • Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu 
“Koka izstrādājumu izgatavošana” (izglītības programmas 
kods 33b543041), kvalifikācija – mēbeļu galdnieks, 3. pro-
fesionālās kvalifikācijas līmenis, īstenošanas ilgums 1,5 
gadi.

 • Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu “Sil-
tuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” (izglītības programmas 
kods 33582031), kvalifikācija – inženierkomunikāciju tehni-

Turpinājums 4. lpp.
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ķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, īstenošanas il-
gums 4 gadi.

 • Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu “In-
terjera dizains” (izglītības programmas kods 33214031), 
kvalifikācija – interjera noformētājs, 3. profesionālās kvali-
fikācijas līmenis, īstenošanas ilgums 4 gadi.

 • Saskaņot profesionālās vidējās izglītības programmu “In-
terjera dizains” (izglītības programmas kods 33b214031), 
kvalifikācija – interjera noformētājs, 3. profesionālās kvali-
fikācijas līmenis, īstenošanas ilgums 1,5 gadi.

 • Saskaņot profesionālās arodizglītības programmu “Ēdinā-
šanas pakalpojumi” (izglītības programmas kods 
32811021), kvalifikācija – pavārs, 2. profesionālās kvalifikā-
cijas līmenis, īstenošanas ilgums 3 gadi.

 • Saskaņot Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievir-
zes izglītības programmu “Klavieru spēle”, izglītības pro-
grammas kods 20V212011.

 • Saskaņot Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievir-
zes izglītības programmu “Akordeona spēle”, izglītības 
programmas kods 20V212011.

 • Saskaņot Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievir-
zes izglītības programmu “Vijoļspēle”, izglītības program-
mas kods 20V212021.

 • Saskaņot Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievir-
zes izglītības programmu “Ģitāras spēle”, izglītības pro-
grammas kods 20V212021.

 • Saskaņot Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievir-
zes izglītības programmu “Flautas spēle”, izglītības pro-
grammas kods 20V212031.

 • Saskaņot Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievir-
zes izglītības programmu “Sitaminstrumentu spēle”, izglī-
tības programmas kods 20V212041.

 • Saskaņot Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievir-
zes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”, izglī-
tības programmas kods 20V211001.

 • Veikt izmaiņas 29.10.2014. Mālpils novada domes lēmumā 
Nr. 12/28, izsakot sekojošos punktus šādā redakcijā:

Peldbaseina maksa

Pieaugušajiem 1.15 h 3.40 EUR

Baseina maksa 45 min. (no atslēgas saņemša-
nas līdz nodošanai) 1.75 EUR

Skolniekiem, studentiem, pensionāriem, 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2.50 EUR

Bērniem līdz 6 gadu (iesk.) vecumam 0.75 EUR

Peldbaseina abonements

Pieaugušajiem 4 h mēnesī 12.50 EUR

6 h mēnesī 17.10 EUR

8 h mēnesī 21.40 EUR

Skolniekiem, studentiem, pensionāriem, 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 4 h mēnesī 8.60 EUR

6 h mēnesī 12.60 EUR

8 h mēnesī 15.70 EUR

Bērniem līdz 6 gadu (iesk.) vecumam

4 h mēnesī 2.60 EUR

6 h mēnesī 3.80 EUR

8 h mēnesī 4.40 EUR

Peldbaseina celiņa noma (ne vairāk kā 8 cilvēki, 
1 h) 17.00 EUR 

Peldbaseina noma (līdz 40 cilvēkiem, 1 h) 71.00 EUR

Baseina apmeklējumam ģimenēm sākot no 3 
cilvēkiem 20 % atlaide

Baseina apmeklējums kolektīviem (10+ vairāk 
cilvēku) atlaide 30 %

Baseina apmeklējumam Mālpils novada 
daudzbērnu ģimenēm atlaide 50 % 

Mālpils novadā deklarētajām personām ar 
invaliditāti un viņu asistentiem atlaide 50 % 
apmērā peldbaseina apmeklējumiem 

Ar saunu saistīti pakalpojumi
P, T, C, Piekt., 18:00 - 22:00; S, Sv, 10:00 - 22:00

Pieaugušajiem

Sauna 1 h 2.95 EUR

Hidromasāžas vanna 1 h 2.95 EUR

Sauna un baseins 1.30 h 5.10 EUR

Hidromasāžas vanna un baseins 1.30 h 5.10 EUR

Sauna un hidromasāžas vanna 1.30 h 5.80 EUR

Sauna, baseins, hidromasāžas vanna 1.45 h 7.20 EUR

Skolniekiem, studentiem, pensionāriem, 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Sauna 1 h 2.25 EUR

Hidromasāžas vanna 1 h 2.25 EUR

Sauna un baseins 1.30 h 2.95 EUR

Hidromasāžas vanna un baseins 1.30 h 2.95 EUR

Sauna un hidromasāžas vanna 1.30 h 3.60 EUR

Sauna, baseins, hidromasāžas vanna 1.45 h 4.40 EUR

Bērniem līdz 6 gadu (iesk.) vecumam

Sauna no 5 gadiem 1.45 EUR

Hidromasāžas vanna 1 h 1.45 EUR

Sauna un baseins 1.30 h 2.20 EUR

Hidromasāžas vanna un baseins 1.30 h 2.20 EUR

Sauna un hidromasāžas vanna 1.30 h 2.20 EUR

Sauna, baseins, hidromasāžas vanna 1.45 h 2.20 EUR

Saunas apmeklējums jebkurā citā sporta 
kompleksa darbības laikā līdz 10 cilvēkiem, 
vismaz 1 stundu iepriekš piesakoties

15.00 EUR

Turpinājums no 3. lpp.
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 • Atbalstīt grāmatas “Piena pasaku kamoliņš” izdošanu 30 
grāmatu pašizmaksu apmērā, piešķirot biedrībai “Siera 
klubs” finansējumu 135,00 EUR. Piešķirt līdzekļus no bu-
džeta sadaļas - projektu līdzfinansēšana. Uzdot izpilddi-
rektoram slēgt līgumu par grāmatas iegādi.

 • Piešķirt finansējumu 150,00 EUR apmērā nodibinājumam 
Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds 
“Sibīrijas bērni”, Reģ.Nr. 40008057169, dokumentālās fil-
mas “Tēvi tur” izveidošanai no budžeta sadaļas - projektu 
līdzfinansēšana. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir Mālpils 
novada pašvaldības izpilddirektors.

 • Piedalīties biedrības “Balvu olūts” projektā par grāmatas 
“Vidzemē man būt!” izdošanu. Piešķirt grāmatas izdošanai 
finansiālo atbalstu 200,00 EUR (25 grāmatas) no budžeta 
sadaļas - projektu līdzfinansēšana. Uzdot izpilddirektoram 
noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Balvu olūts”.

 • Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 “Par Mālpils novada 
domes budžetu 2016. gadam”.

 • Piedalīties 1. izsolē, kuru rīko zvērināts tiesu izpildītājs 
Mārtiņš Eglītis, lai iegūtu Mālpils novada domes īpašumā 
dzīvokļa īpašumu Nr. 11, sastāvošu no vienistabas dzīvokļa 
ar kopējo platību 27,6 m2, daudzdzīvokļu mājas un zemes 
kopīpašuma 276/7882 domājamām daļām, kadastra Nr. 
8074 900 0105, kas atrodas Dārza ielā 2, Mālpilī, Mālpils 
novadā. Pilnvarot izpilddirektoru Agri Bukovski Mālpils no-
vada domes vārdā piedalīties izsolē un solīt cenu, ne aug-
stāku par nekustamā īpašuma tirgus vērtība. Līdz 2016. 
gada 1. februārim iemaksāt zvērināta tiesu izpildītāja Mār-
tiņa Eglīša depozīta kontā nodrošinājumu 300,- EUR apmē-
rā.

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

sadaļā Novada domes dokumenti 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2016. gada MARTAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

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

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

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

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

Privatizācijas komisijas sēde 21. martā, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

2016. gada 29. janvārī
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 

29.01.2016. sēdes lēmumu Nr. 1/26

Par Mālpils novada domes budžetu 2016. gadam

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14., 46. pantu, 
ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17. pantu

1. Noteikt Mālpils novada domes pamatbudžeta ieņēmumus 
un finansēšanu 4 414 023 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

2. Noteikt Mālpils novada domes pamatbudžeta izdevumus 
4 414 023 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

3. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta ieņēmu-
mus un finansēšanu 185 579 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 
3.

4. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta izdevumus 
185 579 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

5. Noteikt, ka kreditoru saistības uz 31.12.2015. ir 5 488 337 
EUR (pielikums Nr. 5).

6. Noteikt, ka debitoru saistības uz 31.12.2015. ir 142  524 
EUR (pielikums Nr. 6).

7. Domes priekšsēdētāja ziņojums par 2016. gada budžetu.
8. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējuma 

mērķiem (pielikums Nr. 7).
9. Noteikt speciālā budžeta izdevumus atbilstoši finansējuma 

mērķiem (pielikums Nr. 8).

10. Noteikt informāciju par pamatbudžeta izdevumiem katrā 
budžeta klasifikācijas kategorijā (pielikums Nr. 9).

11. Noteikt, ka ceļu fonda līdzekļi izlietojami atbilstoši pro-
grammai “Mālpils novada domes ceļu un ielu finansēšanai 
paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programma 2016. 
gadam” (pielikums Nr. 10).

12. Noteikt atlīdzību atbilstoši pielikumiem (pielikumi Nr. 11-
25).

13. Noteikt, ka ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir tie-
sīgs rīkoties domes finanšu vadītājs un izdevumi jāapstipri-
na domes sēdē.

Mālpils novada domes ceļu un ielu finansēšanai 
paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programma 

2016. gadam

Apstiprināt, saskaņā ar Ministru kabineta 11.03.2008. notei-
kumiem Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, pašvaldības 
ielu un ceļu finansēšanai un attīstībai piešķirtās mērķdotācijas 
izlietojuma programmu 2016. gadam:

 • 2016. gada plānotā mērķdotācija 113 295,00 EUR
 • 2015. gada mērķdotācija uz 2015. gada 31. decembri 

39 826,73 EUR
 • 2016. gadā plānots izlietot mērķdotāciju tai skaitā: - ceļu 

un ielu ikdienas uzturēšana 153 121,73 EUR

Malpils novada domes priekšsēdētāja vietniece S.Strausa 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja L.Mičule

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1
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Pie saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Mālpils novada do-
mes budžetu 2016. gadam”.

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi 2016. gadam tiek 
prognozēti 4 163 227 EUR vai 89,6 % pret 2015. gada faktu. No 
nodokļu, nenodokļu un maksas pakalpojumiem 2 531 404 EUR 
vai 105,4 % pret 2015. gadu, t.sk. nodokļu ieņēmumos 
2 168 218 EUR vai 103,7 % pret 2015. gadu.

Nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 59 998 EUR vai 302,0 % 
pret 2015. gadu, maksas pakalpojumi 299 175 EUR vai 102,5 % 
pret 2015. gadu.

Transferti no Valsts budžeta diemžēl ir sagaidāmi mazāk kā 
2015. gadā, jo ir samazinājies izglītojamo skaits. Pašreizējā pro-
gnoze ir 1 614 958 EUR, vai 71,0 % pret 2015. gada faktu. Trans-
fertus gada garumā ir grūti salīdzināt, jo izglītības iestādēm pe-
dagogu mērķfinansējumam un internātpamatskolas uzturēšanas 
izdevumiem tiek sadalīta budžeta nauda tikai astoņiem mēne-
šiem. Gadā sagaidāma nedaudz mazāka summa kā 2015. gadā. 
Izglītības iestāžu vadītājiem ir liela atbildība, samazinoties izglī-
tojamo skaitam, izveidot pedagogu tarifikāciju tā, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu izglītības programmu apguvi un ieinteresētu pēc ie-
spējas vairāk izglītojamo gan no Mālpils novada, gan citiem nova-
diem izglītību iegūt Mālpils novada izglītības iestādēs.

Rīkojumā par budžeta sastādīšanu tika dots budžeta izpildītā-
jiem uzdevums sabalansēt budžeta tāmes, lai nepārsniegtu at-
ļauto summu. Tika piemērots plānošanas piesardzības princips, 
kas lika vadītājiem vēl rūpīgāk izvērtēt visus izdevumus. Tiek 
veiktas nelielas štatu izmaiņas, lai lietderīgāk izpildītu pašvaldī-
bas funkcijas un ievērotu normatīvo aktu prasības.

Pašreizējais pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinā-
jums ir 10,4 % pret 2015. gada faktu (ņemot vērā valsts mērķfi-
nansējumu 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 1 933 018 EUR, kas ir 104,5 % pret 2015. gada faktu. 
Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozējam ne-
daudz lielākus kā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā ie-
kļauto vērtēto ieņēmumu līmeņa novērtējumu 197 908 EUR, bet 
nedaudz zemākus par 2015. gada ieņēmumiem un ņemot vērā 
iepriekšējo periodu parādus un faktisko situāciju, tie sastāda 
226 000 EUR vai 93,5 % no 2015. gada fakta.

Tiek prognozēti salīdzināmie ieņēmumi no nenodokļu ieņē-
mumiem 59 998 EUR t.i. 302,0 % pret 2015. gadu. Plānojam pār-
dot dažus nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešami pašval-
dību 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 izglī-
tības iestādēm 8 mēnešiem.

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

Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2016. gadu bija 660  776 
EUR, no kuriem 54 000 EUR ir iezīmēti jau ar konkrētu izlietoju-
ma mērķi un 145 318 EUR ir konsolidējamo iestāžu budžeta atli-
kumi.

Ir paredzēti arī remonti pašvaldības iestādēs. Plānojam turpi-
nāt 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 vēl palielināts at-
balsta fonds. Ir paredzēts turpināt ugunsdrošības pasākumus, 
veikt pašvaldības īpašuma apdrošināšanu, ierakstīt vairākus 

pašvaldības īpašumus Zemesgrāmatā, ir budžetā plānoti papil-
dus līdzekļi daudzbērnu ģimeņu atbalstam. Paredzēts no pamat-
budžeta turpināt apmaksāt SIA “Norma K” pamatkapitāla palie-
linājumu, kas saistīts ar ceļa tehnikas iegādi.

Atlīdzības sistēmā ir plānots turpināt nedaudz palielināt dar-
biniekiem atlīdzību, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos, 
kas reglamentē atlīdzības izmaksu.

Par konkrētu darbinieku atlīdzības izmaiņu ir atbildīgi struk-
tūrvienību, iestāžu vadītāji un izpilddirektors.

Ir paredzēts nodrošināt atvaļinājuma pabalstu un turpināt 
darbinieku veselības polišu daļēju apmaksu un līdzdalību veselī-
bas veicinošu pasākumu apmaksā Mālpils sporta kompleksā, 
paredzēta ir arī darbinieku motivācijai gadā vienreizēja līdz 30 % 
piemaksa pie darba algas un balvas par pašvaldībai vai darbinie-
kam nozīmīgu notikumu un nodrošināt likumā atļauto materiālo 
stimulēšanu, izvērtējot personīgo ieguldījumu pašvaldības dar-
bā.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc funkcionālās kategori-
jas klasifikācijas ir:

 • Vispārējos valdības dienestos 126,9 % (pret iepriekšējā 
gada faktu), kas pamatā ir saistīts ar projektu realizāciju, 
nelieliem remontiem, resursu sadārdzinājumu, štatu iz-
maiņām un atbildīgo domes amatpersonu atlīdzības palie-
linājumu.

 • Tiesību aizsardzības jomā 123,3 %, kas pamatā saistīts ar 
to, ka ir paredzēts pilnveidot publiskās telpas videonovēro-
šanu.

 • Ekonomiskai darbībai 112,7 % un tas ir saistīts ar to, ka 
plānojam veikt nelielus remontus domes administratīvajā 
ēkā un kapličā, resursu sadārdzinājumu un atlīdzības pa-
lielinājumu. Plānots turpināt veikt ēku apdrošināšanu un 
vairāku īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

 • Apsaimniekošanai, t.sk. ielu apgaismojumam 172,4 %, ielu 
un ceļu kritisko posmu remontiem. Ugunsdrošībai pare-
dzētos līdzekļus novirzīt Kultūras centra ugunsdrošības 
pasākumiem.

 • Veselībai līdzekļi netiek plānoti, jo tā nav pašvaldības funk-
cija.

 • Atpūtai, kultūrai un reliģijai 112,2 %, kas ir saistīts ar atlī-
dzības palielinājumu, un ar nelieliem remontiem.

 • Izglītībai 89,9 %, mērķdotācijām 62,3 % (ņemot vērā, ka 
daļa ir tikai 8 mēnešiem) un pārējiem izdevumiem 153,4 %, 
plānojam veikt daļēju telpu remontu novada vidusskolā un 
pirmskolas izglītības iestādē, kurā paredzēts arī pilnveidot 
āra rotaļu laukumus, ir lielāks atbalsts interešu izglītībai, 
palielināta atlīdzība.

 • Sociālajai aizsardzībai 109,1 %, kas saistīts ar to, ka palie-
lināta atlīdzība un ir jauni izdevumi no Valsts mērķfinansē-
juma asistentu un nodarbinātības jomā. Paredzam arī iz-
maksas mājokļu atbalstam, jo paredzēts veikt dažu 
dzīvokļu remontu un iespējas iegadāties dzīvojamo platību.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasifi-
kācijas pret 2015. gada faktu ir:

 • Atlīdzība. Kopējo atlīdzību nav korekti salīdzināt, jo peda-
gogiem precīzs finansējums zināms tikai 8 mēnešiem. Sa-
gaidāmais mērķfinansējums pedagogu atlīdzībai ir 66,8 %. 
Pārējiem, ievērojot arī minimālās algas izmaiņas, un pirmo 
deviņu mēnešalgu grupu maksimālā atļautā atlīdzības lī-
meņa paaugstināšanu un materiālo stimulēšanu, ir 
104,0 %.

 • Pakalpojumu, materiālu un energoresursu iegādes ap-
maksai 117,5 %, kas pamatā ir saistīts ar resursu sadārdzi-
nājumu.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS
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 • Kredītprocentu apmaksai 157,1 %, kas saistīts ar kredīt-
portfeļa procentu likmju izmaiņām.

 • Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīcijām 170,7 %, jo pa-
redzētai tikai nelieli remonti. 2015. gadā nebija plānota lie-
lāku projektu realizācija no budžeta līdzekļiem un tā nav 
plānota arī 2016. gadā, jo nav pieejami Eiropas fondu līdzfi-
nansēti infrastruktūras projekti.

 • Sociālajā jomā 103,9 %, kas pamatā ir saistīti ar papildus 
izmaksām pabalstiem, plānošanu sociālajā jomā, un ne-
daudz lielākiem izdevumiem, kas saistīti ar atlīdzības iz-
maksu.

 • Speciālais budžets ir ar nelielu palielinājumu. Tas ir sais-
tīts ar to, ka ceļu fonda līdzekļi ir 113 295 EUR, kas ir 107,9 
% pret 2015. gadu. Arī ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 
ir samazināti pret 2015. gadu, kas ir 33,5 %. Ir izstrādāta 
ceļu fonda izmantošanas programma, kas paredz palielināt 
ceļu un ielu uzturēšanas izdevumus un, pēc saskaņotiem 
SIA “Norma K” ceļu dienesta pakalpojumu izcenojumiem, 
segt faktiskos 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 
atjaunošanai, t.sk. bīstamo koku izciršanai kapos un parkā un 

parka turpmākai labiekārtošanai.
Sakarā ar nepietiekošiem līdzekļiem no Valsts budžeta Ceļa 

fondam tiek paredzēts ceļu un ielu kritisko posmu remontiem un 
traktortehnikas līzinga maksājumiem novirzīt no pamatbudžeta 
50 000 EUR.

Ziedojumi tiks izlietoti atbilstoši norādītajiem mērķiem.
Atlikums uz 01.01.2016. bija 67 284 EUR, t.sk. 638 EUR ziedo-

jumi.
Budžetam pievienoti visi dokumenti, kas precizē darba sa-

maksu un sociālās garantijas, atbilstoši likumam “Valsts un paš-
valdību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 
un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” prasībām, t.sk. deputātiem.

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

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece 
S. Strausa

Pilnu 2016. gada novada domes budžeta tekstu 
skatīt mājas lapā www.malpils.lv sadaļā 

Novada domes dokumenti / Saistošie noteikumi

AKTUĀLI

Kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas un laiks sāk 
griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. Arī mēs – PII 
“Māllēpīte” mazie un lielie - kopā ar folkloras kopu “Mālis” sau-
lainā 17. februāra rītā svinējām Meteņdienu. Jautrā pulkā dzie-
dājām, dejojām, gājām rotaļās, dzinām Meteni un meklējām zel-
ta pogas. Neizpalika arī skaļa lielīšanās, vizināšanās no kalna un 
mielošanās ar gardo miežu putru!

Paldies visiem, kas piedalījās un radīja neaizmirstamu svētku 
sajūtu bērniem!

“Ej projām, Metenīt,
Ar to miežu plācenīti,
Man atnāks Lieldieniņa
Ar baltām oliņām.”

Agnese Kantiševa
Foto: Maija Mackus

Kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi

20. janvārī pie mums skolā jau otro reizi ciemojās jaunā rakst-
niece Laura Dreiže ar prozas lasījumiem. Mēs pie tējas un cepu-
miem uzmanīgi klausījāmies fragmentu no viņas jaunās grāma-
tas. Tad lasījām savu kopīgi tapušo prozas stāstu. Arī Laura, 
skolas direktore un bibliotekāre piedalījās lasījumā. Tālākajā 
darbnīcas gaitā ilustrējām to fragmentu, kas katram vislabāk pa-
tika vai palika atmiņā. Tie bija zīmējumi gan par rakstnieces lasī-
to fragmentu, gan pašu sarakstīto. Lauras romānam veltītos zī-
mējumus viņai uzdāvinājām. Nākamā tikšanās reize ieplānota 
maijā, kad Laura ierosināja novadīt literāri radošu nodarbību 
dabā. Viņa izteica prieku par Mālpils skaisto dabu un arī vēlēša-
nos būt mūsu skolas “patronese”. Ar nepacietību gaidām nāka-
mo tikšanos!

Skaidrīte Logina

Literārs pasākums Mālpils internātpamatskolā
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No 8. līdz 12. februārim Mālpils internātpamatskolā norisinā-
jās projektu nedēļa. Projektu nedēļas tēma “Esam atbildīgi” tika 
sasaistīta ar Ekoskolas šā gada tēmu “Klimata pārmaiņas” un 
starptautisko mācību programmu “Ēdam atbildīgi.”

“Ēdam atbildīgi” ir mācību programma Ekoskolām, kas veido-
ta ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību, kas 
aizsākās EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un tur-
pināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolu programmas sa-
stāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis – Bulgāri-
ja, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un 
Slovēnija. Projekts tiek īstenots trīs gadu garumā, kopā iesaistot 
100 Latvijas skolas. Pirmajā gadā izvēlētās 20 pilotskolas aprobē 
projekta materiālus, arī mūsu skola piedalās aprobācijā.

Pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, un šis temats ir 
nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām. Projektu nedēļas 
laikā katrai klasei kopā ar izvēlētajiem skolotājiem un audzinātā-
jiem bija jāiepazīstas ar kādu noteiktu vides tēmu caur pārtikas 
prizmu vietējā un globālā mērogā.

5. klases skolēni apskatīja augļu un dārzeņu ceļu no audzēša-
nas vietas līdz mūsu veikaliem. Skolēni devās uz veikalu, lai no-
skaidrotu, kādus augļus un dārzeņus veikalā var nopirkt, pēc tam 
katrs meklēja informāciju un veidoja aprakstu par valsti, no ku-
ras tie tiek transportēti. Kopīgi klase izveidoja pasaules karti ar 
augu un dārzeņu ceļu.

6. klases skolēni pētīja Latvijas senos ēdienus un izveidoja 
spēli par ēdienu nosaukumiem, ko izmēģināja sākumskolas kla-
sēs. Šobrīd lielāko daļu pārtikas produktu iegādājas veikalos, un 
skolēni meklēja iespējas iepakojuma otrreizējai izmantošanai, 
veidojot sadzīvē nepieciešamas lietas.

7. klases skolēni sagatavoja spēli “Ēdam atbildīgi” - vārdnīcu 
latviešu, angļu un krievu valodā par augļiem, ogām un dārze-
ņiem. Izveidotās spēles skolēni varēs izmantot svešvalodu apgu-
vē, mācoties par attiecīgajām tēmām vai atkārtojot tās.

8. klases skolēni strādāja pie tēmas “Produktu ceļš”, izpētot 
dažādu produktu ceļu no izejvielas ražošanas līdz gatavam pro-
duktam. Katrs skolēns izveidoja plakātu ar attēliem, veidojot 
shematisku produktu ceļa atspoguļojumu un ietekmi uz apkārtē-
jo vidi. Noslēgumā skolēni izveidoja spēles kartītes ar attēliem 

Projektu nedēļa “Esam atbildīgi!”

un aprakstiem.
9. klases skolēni strādāja pie skolas CO2 kalkulatora informā-

cijas apkopošanas, lai izveidotu skolas ekoloģiskās pēdas no-
spieduma kopsavilkumu un aprēķinātu skolas vidējos rādītājus. 
Šie aprēķini parāda skolas ietekmi uz vidi.

Ģeogrāfijas stundās 7. - 9. kases skolēni strādāja pie radoša-
jiem darbiem par Klimata pārmaiņām, kas ļauj iedziļināties un 
izprast katra cilvēka atbildīgas rīcības nozīmi vides saglabāšanā.

Profesionālās programmas “Pavāra palīgs” skolēni gatavoja 
spēles par pārtikas produktiem, to uzturvērtību, un atbildīgu iz-
mantošanu, kas noderēs turpmākajā mācību darbā un projekta 
“Ēdam atbildīgi!” popularizēšanā.

Noslēgumā katra klase prezentēja savu nedēļas paveikto pro-
jekta darbu citiem un visi kopā veidojām kopsavilkuma plakātu 
“Esam atbildīgi.” Projektu nedēļas aktivitātes veicina skolēnu iz-
pratni par efektīvu resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidī-
bu, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām un godīgu tirdzniecību; 
par šķietami attālinātām tēmām, kuras mēs varam ietekmēt po-
zitīvi vai negatīvi, mainot savus ēšanas paradumus.

Dace Purviņa 
Mālpils internātpamatskolas Ekokmandas koordinators

No 25. līdz 29. janvārim Mālpils internātpamatskolā notika 
Matemātikas nedēļa. Nedēļas organizēšanas mērķi bija veicināt 
interesi par priekšmetu un izkliedēt mītu par to, ka matemātika 
ir garlaicīga un nesaprotama.

Lai izpētītu dažādas figūras, visi skolēni iepazinās ar tangra-
ma spēli. Spēli bija iespējams apgūt un spēlēt gan elektroniski, 
gan kā galda spēli, un tā tika sasaistīta arī ar ģeometrijas tēmām 
pamatskolā: 7. klase iepazinās ar trijstūra īpašībām, 8. klase la-
bāk izprata dažādu četrstūru īpašības. Nedēļas noslēgumā noti-
ka klašu komandu sacensības, kurās 1. vietu ieguva 8. klase, bet 
viņiem sekoja 5. un 6. klase. Liels prieks par 3. klases komandu, 
kura, sacenšoties ar lielajām klasēm, nepalika pēdējā.

Vēl matemātikas nedēļā visiem bija iespēja piedalīties ātrrēķi-
nāšanas sacensībās, parādīt loģisko domāšanu elektroniskajā 
spēlē “Salūzušais kalkulators”. Liela skolēnu interese bija Preci-
zitātes konkursā, kurā bija jāuzmin dažādu lietu daudzums, 
skaits, lielums. Piemēram, cik konfekšu ir iepakojumā, cik lapu 
grāmatā.

Matemātikas nedēļa tika sasaistīta arī ar ekoskolas tēmu 
“Klimata pārmaiņas”. Katrs skolēns varēja aprēķināt savu ietek-

Matemātika – jautri un interesanti!

mi uz klimatu, izmantojot Pasaules dabas fonda CO2 kalkulatoru.
Liels PALDIES matemātikas skolotājiem D. Brūnai, B. Kuri-

ņai, S. Dārziņam, S. Lapiņai par ieguldīto darbu!
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Turpinājums 10. lpp.

Uz šo jautājumu atbildi centās sameklēt Mālpils novada vidus-
skolas sākumskolas klašu skolēni, tiekoties kopā 5. februārī, lai 
atzīmētu pirmo klašu 100 dienas skolā.

Svinīgi zālē iesoļoja abas pirmās klases ar savām skolotājām 
Guntu un Māru. Tad nu mums bija iespēja redzēt, ko “pirmīši” 
iemācījušies, kā sadraudzējušies un kā ir veicies, aizvadot pir-
mās 100 dienas skolā.

1.a klase ar savām apgūtajām prasmēm mūs iepazīstināja, 
dziedot dziesmu un izpildot atraktīvas kustības. 1.b klase ar sava 
ķermeņa palīdzību demonstrēja apgūtos burtus un uzdeva mīk-
las pārējiem. Bet tas vēl nebija viss!

Sekoja sākumskolas skolēnu sagatavotie pārbaudījumi pirm-
klasniekiem, kur 2.a klase ar matemātiskiem uzdevumiem pār-
baudīja pirmklasnieku zināšanas aritmētikā.

2.b klase uzdeva jautājumus, kas saistīti ar dabas zinībām - un 
izrādās, ka mūsu pirmklasnieki zina, kā smaržo lavanda, kas au-
dzēta skolotājas Ilzes piemājas dārziņā.

Savukārt 3. klase ar “mēmo šovu” pārbaudīja, cik labi un kā-
das dziesmas pirmo klašu skolēni iemācījušies mūzikas stun-
dās.

4.a klases meitenes kopā ar sporta skolotāju Janu pārliecinā-
jās, cik veikli un sportiski ir mūsu pirmklasnieki. Interesanti bija, 
ka sacentās abu pirmo klašu apvienotā meiteņu komanda pret 
zēnu komandu. Visi dalībnieki saņēma medaļas.

4.b klase bija sagatavojusi uzdevumus latviešu valodā. Katram 

100 ir daudz vai maz?

pirmklasniekam bija jāsameklē un jānostājas pie sava vārda pir-
mā burta. Tas izdevās!

Noslēgumā skolas direktore apliecināja, ka pirmo klašu sko-
lēni 100 dienas skolā ir čakli darbojušies. Katrs saņēma saldo 
balvu un vēl atslēgu piekariņu ar skolas simboliku.

Lai veicas mūsu pirmklasniekiem! 

Sākumskolas MK vadītāja Anita Vīksne

pumu”, ko izstrādāja Līva Luīze Jonāne. Līvas darba mērķis bija: 
“Noskaidrot, kā skolēnu dzīvesveids, nodarbošanās ietekmē viņu 
plaušu dzīvības tilpumu”. Līva savā pētījumā bija izmantojusi ap-
tauju, lai noskaidrotu - cik skolēni nodarbojās ar sportu, praktis-
kos mērījumus ar spirometru – lai noteiktu plaušu dzīvības tilpu-
mu, tika veikti matemātiskie aprēķini par plaušu dzīvības 
tilpumu. Darba tēma ļoti sarežģīta, bet aizraujoša, un darbs tika 
aizstāvēts ļoti labi. Pētījuma rezultātā Līva ir izdarījusi secināju-
mu: “Nav novērojama sakarība starp plaušu dzīvības tilpumu un 
skolēnu mācību sasniegumiem”.

Kristers Strušus skolotājas Andas Vecrozes vadībā ir pētījis 
smēķēšanas ieradumus un to radītās atkarības jauniešu vidū, ie-
tekmi uz cilvēka veselību, tabakas izstrādājumu pieejamību ne-
pilngadīgajiem. Viņš bija veicis aptauju 100 respondentiem par 
smēķēšanu un smēķēšanas ieradumiem ģimenē. Apkopojot re-
zultātus un izdarot secinājumus, Kristers raksta: “…interesanti ir 
tas, ka no 15 smēķējošajiem jauniešiem, 12 ir norādījuši to, ka 
smēķē arī kāds no viņu vecākiem”. Vai šeit nebūtu vecākiem vie-
la pārdomām, jo ne vienmēr viņi bērniem ir tas labākais un parei-
zākais paraugs.

Vides zinātnē Ivetas Vēveres vadībā pētniecisko darbu “Satik-
smes plūsmas intensitātes izpēte Sporta ielā” bija veicis Andrejs 
Dvorjaņinovs. Darbs tika veikts ar mērķi izpētīt satiksmes plūs-
mu gar skolu un izstrādāt ieteikumus satiksmes drošības uzla-
bošanai. Lai noteiktu satiksmes intensitāti, Andrejs bija izmanto-
jis manuālās skaitīšanas metodi. Tā rezultātā viņš secināja, ka 
“…30 % automašīnu izlaida cilvēkus, iebrauca stāvlaukumā, lai 
tur apgrieztos un aizbrauca, tajā pašā laikā radot sastrēgumu uz 
ielas”. Viņa secinājums – izveidot vidusskolas autostāvvietai pa-
pildus izbrauktuvi no laukuma.

Arturs Kargans savā pētnieciskajā darbā “Tūrisms Mālpils 
novadā un tuvākajā apkārtnē – interesanti piedāvājumi jaunie-
šiem”, Dzintas Krastiņas vadībā izveidojis bukletu, kur rast ide-

Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana Mālpils novada vidusskolā
Mālpils novada vidusskolā otro gadu kā vispārējās vidējās iz-

glītības programmas sastāvdaļa īstenojas zinātniski pētniecis-
kais darbs (ZPD). ZPD mērķis ir pilnveidot skolēnu intelektuālo 
potenciālu, radošumu, sekmēt skolēnu padziļinātu interesi par 
kāda mācību priekšmeta satura izzināšanu. Pētnieciskais darbs 
veicina skolēnu profesionālo un karjeras izvēli, tas ievirza skolē-
nus studijām augstskolās, veido prasmes uzstāties, paust un ar-
gumentēt savu viedokli. Skolēni iemācās strādāt ar zinātnisko 
literatūru un citiem informācijas avotiem, apgūst analizēt pētīju-
ma gaitā iegūtos datus.

10. klasē skolēni izvēlās ZPD tēmas un darba vadītāju. Pro-
tams, skolēniem tas viss ir jauns un šķiet ļoti sarežģīts, arī no 
veiksmīgas tēmas izvēles būs atkarīga vēlēšanās vai nevēlēša-
nās strādāt. Galvenais - saprast, ko un kāpēc grib pētīt.

Pētniecisko darbu nevar uzrakstīt, izmantojot tikai teorētisko 
bāzi, jauniešiem jāorganizē intervijas, jāveido aptaujas, ir jāiet uz 
uzņēmumiem, bet tādējādi skolēni apgūst organizatorisko piere-
dzi, pilnveido savas komunikācijas prasmes.

29. janvārī notika septiņu 11. kl. un 12. kl. skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu aizstāvēšana. Komisijā piedalījās direktores 
p.i. Lilita Jomerte, pedagogi Ligita Odziņa, Santa Mihelsone, 
Dace Kursīte.

Jaunieši bija izvēlējušies ļoti atšķirīgas, aktuālas, interesan-
tas, uz reāliem faktiem un pētījumiem balstītas tēmas.

Krišjānis Bērziņš savā darbā, kuru vadīja skolotāja Ilze Bērzi-
ņa, bija pievērsis uzmanību Mālpils novada pamestajām mājām. 
Ar viņa ZPD saīsinātu variantu var iepazīties “Mālpils Vēstis” jan-
vāra numurā. Pētījums tika novērtēts ļoti labi, jo varēja redzēt, ka 
ir ieguldīts liels darbs un laiks. Krišjānis savu darbu ir iesniedzis 
Ekoskolas programmas jauno vides reportieru kustības koordi-
natoram Edmundam Cepurītim.

Skolotājas Ivetas Vēveres vadībā bioloģijas zinātnē tika veikts 
pētījums “Personu fizisko īpašību ietekme uz plaušu dzīvības til-
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Klāt ir ziema, kura šogad mūs paluti-
nāja ar sniegu un salu un, kā jau allaž šā-
dos laikapstākļos, neiztrūkstošas ir arī 
hokeja kaislības. Nu jau piekto sezonu 
Mālpilī pie sporta kompleksa darbojas 
hokeja laukums, kurā trenējas un sacen-
sības rīko arī mūsu "Vilku" hokeja ko-
manda un arī jaunie hokeja entuziasti 
Ginta Apsīša vadībā. Kaut arī treniņu un 
spēļu laiks šogad bijis īss, tas bijis ļoti ra-
žīgs - Mālpils hokeja komanda “Mālpils 
Vilki” šajā sezonā ieguvusi jau divus kau-
sus.

16. janvārī Tīnūžu (Ogres novads) sa-
draudzības kausā izcīnīta 2. vieta (1. vietā 
- “Tīnūži 1” komanda, 3. vietā - “Tīnūži 2” 
komanda). Ar Tīnūžu komandu mālpiliešus saista sena saspēles 
vēsture, un arī šajā kausā viņi par pretiniekiem izvēlējušies “Māl-
pils Vilkus”. Spēki ir līdzvērtīgi, tāpēc katra spēle ir nopietna: 
kurš kuru uzvarēs!

Savukārt 23. janvārī Mālpils sadraudzības kausā, kurā pieda-
lījās komandas: “Mālpils Vilki”, “Mālpils 2”, “Tīnūži 1”, “Tīnūži 2”, 
kā arī Nītaures un Siguldas komandas, arī iegūta 2. vieta (1. vietā 
- “Tīnūži 1” komanda, 3. vietā - “Mālpils 2” komanda).

“Paldies visiem mīļajiem un tuvajiem, kas juta līdzi gan klāt-
esot, gan mājās un vienmēr ir mūs atbalstījuši. Liels paldies arī 
Valtam Mihelsonam un hokeja kluba “Mālpils Vilki” dalībniekiem, 
kas palīdzēja kausa organizēšanā - īpaši Adrianam Fjodorovam, 
Gintam Apsītim un Marekam Cimuram, kuri sarīkoja arī hokeja 
dienu jauniešiem,” saka komandas kapteinis Uģis Reinbaks.

Uzvaras, protams, ir svētki, bet tās ir daudzu treniņu rezultāts. 
Bez treniņiem Mālpilī komanda vienu reizi nedēļā brauc uz Ogri 
trenēties hokeja hallē, jo laikapstākļi ārā nevienmēr ir labvēlīgi. 
Pašlaik arī izkatās, ka āra apstākļos šī sezona ir beigusies. Uz 
tikšanos līdz maija beigām Ogres hokeja hallē!

Esmeralda Tāle

Tīnūžos kausu saņem komandas kapteinis Uģis Reinbaks

Tīnūžu sadraudzības kausā,“Mālpils Vilki” pa labi

Kausi hokeja komandai “Mālpils Vilki”

AKTUĀLI

jas brīvā laika aizpildīšanai. Kā Arturs saka: “Nepieciešams ie-
drošināt arī tos, kuriem nav iespēju doties uz ārzemēm, vai 
īsākos ceļojumos pa Latviju, jo ceļošanas būtība ne vienmēr 
slēpjas veiktajā attālumā, bet gan jaunu iespaidu gūšanā”. Arturs 
izstrādājis maršrutu, kuram jau tagad ir praktisks pielietojums 
– apskatīt Mores kauju piemiņas vietas un safari parku, Ķeipenes 
šūpoļu parku, Suntažu piedzīvojumu parku “Aļaska”, Allažu da-
bas takas, un, protams, mūsu novada skaistākās vietas. 

Ļoti aktuāla tēma ekonomikas zinātnē bija Paulai Beatrisei 
Labunskaitei “Ģimenes budžeta plānošanas ietekme uz dzīves 
kvalitāti”, darba vadītāja skolotāja Daiga Melcere. Nenoliedzami, 
budžeta plānošana visvairāk aktuāla ir tiem, kuri sasnieguši piln-
gadību un sāk patstāvīgu dzīvi. Kā pati autore savā darbā raksta: 
”Lielākā daļa šīs aptaujas respondentu ir vecumā no astoņpad-
smit līdz trīsdesmit… Šajā vecuma posmā ir jāatrod darbs un/vai 
jāturpina mācības, bieži vien jāatrod atsevišķa mājvieta no vecā-
kiem, jāmaksā dažādi rēķini un ar laiku arī jādibina ģimene”. Ap-
kopjot aptaujas datus, Paula secina: “Plānojot budžetu, ir iespē-
jams izvairīties no nevajadzīgu pirkumu veikšanas, tādējādi 
samazinot neparedzēto izdevumu summu… Dzīves kvalitāti mūs-
dienās raksturo ne tikai ģimenes budžets, bet arī laime, apmieri-
nātība ar dzīvi, izvēles brīvība, veselības stāvoklis…”

RTU 4. kursa studentes Alvīnes Bērziņas vadībā Andris Sa-
marins ir izstrādājis ZPD “Mālpils mazumtirdzniecības veikalu 

tirgus analīze”. Zinātniskā pētījuma ietvaros tika pētīti pieci vei-
kali. Autors noskaidroja, kuri veikali Mālpilī ir iecienītākie, kuri 
neiztur konkurenci un būtu lieki Mālpils tirgū. Pēc interneta ap-
taujas rezultātu apkopošanas Andris secina, ka mālpiliešiem 
“ļoti svarīgas ir pārtikas preces kvalitāte un tās cena…, vispatīka-
mākā apkalpošana un labākais veikala izkārtojums… Svarīgi pa-
tērētājiem ir arī tas, cik ērti pie veikala var novietot savu trans-
portlīdzekli”.

Direktores p.i. Lilitas Jomertes kopsavilkums par paveikto: 
“Varam būt priecīgi, ka pēc astoņu gadu pārtraukuma varējām 
atkal rosināt izstrādāt ZPD un pirmie 7 jau apliecināja savu pras-
mi saskatīt problēmas, to risinājumus un, galvenais, prezentēt 
un aizstāvēt savu darbu, tā apliecinot sevi. Arī pārējie 8 to darīs 
nedaudz vēlāk, jo dažādu iemeslu dēļ darbu nevarēja veikt kopā 
ar citiem. Šis pirmais mēģinājums pierādīja gan skolēniem, gan 
viņu vadītājiem, ka mēs esam uz pareizā ceļa, sagatavojot mūsu 
vidusskolēnus veiksmīgām studijām augstskolās, bet mums vi-
siem kopā vēl daudz jāmācās, lai ar ZP darbiem varētu pārstāvēt 
Mālpils novada vidusskolu gan Pierīgas ZPD konferencē, gan no-
vadu konferencē Siguldā, kur tiek rādīti katra gada vērtīgākais un 
labākais ZPD. Ļoti ceru, ka nākamgad jau kāds no mūsu darbiem 
iegūs šīs tiesības.”

I. Sējāne

Turpinājums no 9. lpp.
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Indars Lūkins bija mērojis ceļu uz Mālpili tieši savā dzimšanas dienā. 
Viņu amatierteātra “Vēji” vārdā sveica aktrise Elita Mieze

“Mālpils 2” komanda sadraudzības kausā Mālpilī Mirklis no spēles sadraudzības kausā Mālpilī

AKTUĀLI

“Negaidīta!” – tā izskan rakstnieces 
Ivandes Kaijas (īstajā vārdā Antonija Lūki-
na) apjomīgā romāna “Iedzimtais grēks” 
dramatizējums, kuru teātra valodā pār-
nesis dramaturgs Egils Šņore. Ar minēto 
uzvedumu Mālpils kultūras centra ama-
tierteātris “Vēji” uzsāka savu otrā gadu 
desmita darbību. Atzinība par veikumu – 
arī negaidīta un pārsteidzoša.

Izrāde tapa, varētu teikt, ar paklupie-
niem. Ne visi pieņēma izrādes vēstījumu 
un formu, notika aktieru maiņa. Tas savu-
kārt atsaucās uz darba iestudēšanas lai-
ku – pasākums ievilkās. Bet aktieru mai-
ņa kolektīvam piepulcēja jaunus talantus 
– iepūta svaigi vēji. Un vēl! Visās četrās 
nospēlētajās izrādēs “Vējiem” izlīdzēja 
Julianas “Kniediņa” dejotāji Juris, Gun-
tars un Normunds. Paldies! Teātra un 
deju māksla ir tuvu stāvošas, kas zin’…

Paralēli izrādes tapšanai ievērojamu 
darbu I. Kaijas biogrāfijas izpētē ieguldīja  
novada vēsturiskā mantojuma apzinātā-
jas Ieva un Esmeralda, izveidojot arī ļoti gaumīgu uzskates mate-
riālu. Mālpils novads var lepoties ar rakstnieces Kaijas ģimeni – 

Amatierteātris “Vēji” uzsāk darbības otro gadu desmitu

Indars Lūkins (priekšplānā centrā) ar sievu Ilgu, znotu Visvaldi (aiz Ilgas un Indara) un 
mazbērniem kopā ar Mālpils amatierteātra “Vēji” kolektīvu un režisori Lieni Cimžu

slaveno Lūkinu dzimtu. Ivandes Kaijas mazdēls Indars Lūkins ar 
ģimeni 12. februāra vakarā ciemojās Mālpilī un noskatījās izrādi.

Savukārt jau dienu vēlāk – 13. februārī – “Vēji” ar “Iedzimto 
grēku” godam iznesa Mālpils vārdu Rīgas reģiona amatierteātru 
skatē Ogrē.

Esmu neizsakāmi pateicīga saviem aktieriem, kuri, būdami 
pavisam citu profesiju pārstāvji, tomēr spēj sevī rast un atraisīt 
noslēpumaino un brīnumaino aktiera gēnu. Paldies par ieguldīto 
darbu un laiku izrādes tapšanā!

Vēlos atzīmēt Māras Ārentes un Uģa Reinbaka veikumu izrā-
des koptēla radīšanā. Izrādē izmantotā Mergupes ūdeņu video-
projekcija ir Māras pašas uzfilmēta, bet izrādes koptēls nav iedo-
mājams bez Uģa veiksmīgās gaismu partitūras.

Apbrīnas vērts ir arī Valda (Voldemāra Cērpa) veikums. Viņš 
veiksmīgi apvienoja aktierspēli ar izrādes apskaņošanu.

Bet kas tad ir izrāde?! Tas ir mūsu dzīves koncentrāts ierobe-
žotā telpā un laikā. Lai izrāde dzīvotu, tās rādītāji un skatītāji ir 
cieši saistīti. Lai Mālpilī neapsīkst vēlme skatītājiem skatīties, ko 
rada un rāda rādītāji. Paldies visiem, kas juta līdzi un atbalstīja!

Amatierteātra “Vēji” režisore Liene Cimža  



Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  201612 AKTUĀLI

Pamestās mājas Mālpils novadā
Informatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” 2016. gada janvāra nu-

murā tika aizskarts jautājums par pamestām mājām Mālpils no-
vadā. Vispirms gribētos pateikties raksta autoram par aktivitāti, 
iesaistoties novadam svarīgu jautājumu risināšanā. Priecē tas, 
ka jaunie mālpilieši aktīvi seko līdzi notikumiem novadā un izsa-
ka savu viedokli par aktuāliem jautājumiem.

Vienlaicīgi gribētos sniegt dziļāku ieskatu pamesto ēku pro-
blēmai. Jāsaka, ka rakstā minētās ēkas nebūt nav vienīgās pa-
mestās un nesakoptās ēkas Mālpils novada teritorijā. Pēc paš-
valdības rīcībā esošās informācijas ēku, kas degradē vidi un rada 
nepievilcīgu skatu Mālpils novadā ir aptuveni 30. Gandrīz visas 
tās pieder privātām personām vai mantiniekiem, kuri vēl nav pie-
ņēmuši mantojumu. Pašvaldībai no rakstā minētajām ēkām pie-
der tikai tiesnešiem paredzētā ēka stadionā, tā nav bīstama, bet 
prasa remontdarbus.

Gribētos uzsvērt, ka atbildība par ēkas uzturēšanu tādā stā-
voklī, ka tā nav vidi degradējoša vai bīstama iedzīvotājiem, pir-
mām kārtām, gulstas uz ēkas īpašnieku. Civillikuma 1084. pants 
nosaka: katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko 
drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kai-
tējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. 
Civillikums paredz arī, ka bez īpašnieka ziņas nedrīkst neviens 
cita īpašumā iekļūt, līdz ar to ēkas pašas par sevi nevar radīt ap-
draudējumu citiem, vienīgi tās nepilda ēkām uzliktos mērķus un 
degradē vidi.

Jāatzīst, ka likumdošana paredz iespēju pašvaldībai nojaukt 
privātpersonām piederošas bīstamas ēkas uz privātpersonas rē-
ķina, gadījumos, kad privātpersonas novedušas sev piederošās 
ēkas līdz tādam stāvoklim, kad ēkas jau sāk apdraudēt iedzīvotā-
ju drošību. Bet tas ir ļoti strīdīgs jautājums, jo īpašniekam var būt 
daudz argumentu, kāpēc viņš nevar labā stāvoklī uzturēt ēkas un 
ka ēkas neapdraud citu cilvēku drošību, jo viņiem tajās nav jāat-
rodas. Ja arī šādu gadījumu izdotos konstatēt, ka tiešām tiek ap-
draudēta cilvēku drošība, būtu jāatzīmē, ka izdevumi par ēkas 
nojaukšanu sākotnēji jāsedz pašvaldībai, proti, pašvaldībai no 
saviem budžeta līdzekļiem sākotnēji jāfinansē ēkas (būves) no-
jaukšanas projekts un tad nojaukšanas darbi. Šīs izmaksas ne-
būt nav mazas, proti, ēkas nojaukšanas projekta sastādīšanas 
izmaksās svārstās aptuveni no 200,00 EUR līdz 4000,00 EUR, 
pašu nojaukšanas darbu izmaksas ir atkarīgas no būves lieluma, 
darbu sarežģītības, un vienas divstāvu ēkas nojaukšanas izmak-
sas sastāda sākot no 20 000,00 EUR. Provizoriski, ja konstatētu, 
ka tiešām rakstā minētās ēkas ir likumīgs (iespējama arī ilgstoša 

tiesvedība) pamats nojaukt, pašvaldībai būtu jāatrod finansē-
jums, kuru pašreiz pat aptuveni grūti novērtēt, it sevišķi ņemot 
vērā objekta “Alfa” daudzās ēkas.

Būtiski būtu norādīt, ka pašvaldības iztērētie līdzekļi ēkas no-
jaukšanai no īpašnieka piedzenami tiesas ceļā (naivi būtu domāt, 
ka ēkas īpašnieks brīvprātīgi segs savas ēkas nojaukšanas izde-
vumus, jo, visticamāk, viņam nav līdzekļu pat ēkas uzturēšanai 
normālā tehniskā stāvoklī). Šādos apstākļos būtisks ir jautājums 
par pašvaldības iztērēto līdzekļu faktisku atgūšanu, proti, ja pie-
ņem, ka tiesa pašvaldības prasību apmierina un piedzen no ēkas 
īpašnieka ēkas nojaušanās izdevumus, tad tas vēl nebūt nenozī-
mē, ka ēkas īpašniekam būs šādas naudas summas un tās varēs 
no viņa piedzīt ar tiesu izpildītāju palīdzību. Gadījumā, ja ēkas 
īpašniekam nebūs šādu līdzekļu, tiks uzsākts fiziskās personas 
maksātnespējas process, kura rezultātā pašvaldība spēs atgūt 
tikai nelielu daļu no iztērētajiem līdzekļiem. Jautājums par ēkas 
īpašnieku maksātspēju ir cieši saistīts ar pašvaldības iespējām 
atgūt nodokļu maksātāju (Mālpils iedzīvotāju) naudu.

Jautājums par katras ēkas likteni būtu skatāms individuāli, 
piemēram, rakstā tiek minēta ēka Upmalu ciemā, kā zinām šī 
ēka tika bojāta nelaimes gadījuma rezultātā, ēkā notika gāzes 
sprādziens. Šī ēka pieder tur esošo dzīvokļu īpašniekiem, kuriem 
nav tādu līdzekļu, lai ēku atjaunotu. Tam būtu nepieciešami aptu-
veni 150 000 EUR. Tika solīts arī valsts atbalsts jautājuma risinā-
šanā par ēkas nākotni, taču tas netika piešķirts.

Šeit likumīga rīcība (ēkas nojaukšana un iztērēto līdzekļu pie-
dzīšana no īpašniekiem) ir pretrunā ar morālas dabas jautājumu, 
vai no cietušajiem iedzīvotājiem, kas par īpašuma un iedzīves 
zaudēšanu ir saņēmuši ļoti mazu kompensāciju, vēl būtu jāpie-
dzen īpašuma nojaukšanas izmaksas, kas nebūs mazas.

Nobeigumā vēlos teikt, ka ēku sakārtošanas jautājums ir ļoti 
sarežģīts, ka tā vispirms ir īpašnieku atbildība. Pašvaldībai nav 
pietiekošu iedarbīgu administratīvo un finansiālo ietekmēšanas 
līdzekļu, lai piespiestu īpašniekus sakārtot savus īpašumus. Li-
kumīga ēku nojaukšana prasītu ievērojamus pašvaldības finanšu 
līdzekļus. Pašvaldība atkārtoti kontaktēsies ar ēku īpašniekiem, 
lai apzinātu īpašnieku nodomus par ēku savešanu kārtībā vai par 
to nojaukšanu. Izskatīs arī iespējas piemērot maksimālo Nekus-
tamā īpašuma nodokļa likmi par šīm ēkām.

Vēlreiz paldies aptaujas dalībniekiem par šīs problēmas ak-
tualizēšanu.

Mālpils novada domes vārdā, 
domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs

16. februārī Mālpils novadu apmeklēja Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas locekļi, 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji un Latvijas Volejbola 
federācijas pārstāvji. Vizītes mērķis bija uzsākt diskusiju par na-
cionālas nozīmes volejbola centra izveidošanas iespējām Mālpilī.

Īsā prezentācijā Saeimas deputāti tika iepazīstināti ar Mālpils 
novada pašvaldību, tās infrastruktūru un iestādēm, īpašu uzma-
nību veltot sporta infrastruktūrai. Deputāti tika iepazīstināti arī 
ar ievērojamo interešu izglītības programmu klāstu, parādot, ka 
Mālpils novadā ir iespējams iegūt labu izglītību un iegūtās pras-
mes arī realizēt.

Vizītes laikā delegācija apmeklēja klātienē sporta kompleksu, 
Mālpils Profesionālās vidusskolas mācību un sporta bāzi un in-
ternātpamatskolas internātus.

Iveta Krieviņa

Par nacionālas nozīmes volejbola centra izveidošanas iespējām Mālpilī 
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Apsveicam SDK kluba “Zīle” dejotājus Amandu Miltiņu un Kristeru Edgaru Rausku ar iekļūšanu 2016. 
gada Latvijas čempionātā Standarta dejās finālistu labāko sešiniekā, iegūstot godpilno sesto vietu!

Čempionāti
Šis gads sporta deju kluba ”Zīle“ dejo-

tājiem iesācies ar ievērojamiem panāku-
miem valsts līmenī. Standartdeju čem-
pionātā mālpilieši Kristers Edgars 
Rauska un Amanda Miltiņa ieguvuši 6. 
vietu Latvijā! Pāris sākot ar šo gadu pār-
gāja no ”Bērnu II” grupas uz “Juniori I” 
grupu un dejo C kvalifikācijas klasē.

Šajā gadā gaidāmi vēl divi čempionāti 
- 27. februārī Latīņamerikas deju un 12. 

UZZIŅAI
Sporta dejās ir septiņas kvalifikā-

cijas klases (augošā secībā) - E4, E6, 
D, C, B, A un S (starptautiskā).

Sveicam sporta deju kluba “Zīle” dejotājus ar panākumiem!

martā 10 deju (ap-
vienojums - Stan-
dartdeju un Latīņ-
amerikas deju) 
čempionāti. Ne visi 
pāri, kas dejo, pie-
dalās čempionātos. 
Tur savus spēkus 
brauc izvērtēt tikai 
labākie un augstākā 
kvalifikācijas klasē 
dejojošie pāri. No-
vēlēsim mūsu pā-
rim Kristeram un 
Amandai izcilus pa-
nākumus arī šajos 
čempionātos!

Reitingi un 
Latvijas kausa 
izcīņas posmi

Janvārī visiem dejotājiem ir kopīgs pa-
sākums, kurā apbalvo iepriekšējā gada 
Latvijas reitingu un kausa uzvarētājus.

Kristers un Amanda vēl kā “Bērnu II” 
grupas pārstāvji piedalījās reitingos un 
2015. gada Latvijas reitingu kopvērtējumā 
Standartdeju programmā ieguva 4. vietu 
un Latīņamerikas deju programmā - 3. 
vietu.

Savukārt vēl viens sporta deju kluba 

Evelīna Zelča un Marks Cimermanis ar deju skolotāju Ivetu Zīli

“Zīle” pāris Marks Cimermanis un Evelī-
na Zelča piedalījās Latvijas kausa izcīņas 
posmos “Juniori II” grupā, C kvalifikācijas 
klasē. 2015. gada Latvijas kausa izcīņas 
posmos kopvērtējumā Standartdeju 
programmā viņi ieguva 2. vietu un Latīņ-
amerikas deju programmā arī 2. vietu. 
Sveicam visus dejotājus ar panākumiem!

Dejotāju panākumi ir atkarīgi arī no tā, 
cik lielu atdevi un laika ieguldījumu veic 
visi trīs - deju skolotāji, dejotāji un dejotā-
ju vecāki. Neapšaubāmi, vecākiem tā ir 
liela slodze - iesaistīties, vest bērnus uz 
treniņiem un sacensībām, tāpēc LIELS 
PALDIES vecākiem no deju kluba “Zīle” 
pedagogiem par izturību un atbalstu!

Dejotāju ikdiena ir aktīva, kā jau tas ir 
sportā - daudz treniņu un sacensību ne-
dēļas nogalēs. Visām aktivitātēm var se-
kot līdzi deju kluba mājas lapā - www.
sdk-zile.lv. Ienāc, apskaties, varbūt arī 
Tevi aizraus šis skaistais sporta veids!

Esmeralda Tāle
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“Sena BODE” konkursa “Latvijas Labākais tirgotājs 2015” uzvarētāja

2014. gadā “Mālpils Vēstīs” rakstījām par to, ka daudzu iecie-
nītais veikals “Sena BODE” saņēmis laureāta diplomu “Latvijas 
Labākais tirgotājs 2013” konkursā. Tas bija nozīmīgs sasniegums 
un likās, ar ko gan mālpiliešus vēl var pārsteigt, bet izrādās - 
“Sena BODE” var! Veikals tikko saņēmis konkursa “Latvijas La-
bākais tirgotājs 2015” uzvarētāja titulu!

11. februārī Rīgas domes sēžu zālē norisinājās Latvijas Tirgo-
tāju asociācijas konkursa "Latvijas Labākais tirgotājs 2015" ap-
balvošana. Konkursā piedalījās 198 uzņēmumi. Pēc vērtēšanas 
tikai 66 uzņēmumi atbilda konkursa kritērijiem, jo saņēma vis-
maz 92 punktus no 100. Starp tiem 20 ir no Rīgas un 46 no nova-
diem. Atkarībā no saņemto punktu skaita par uzvarētājiem atzīti 
48 uzņēmumi. Konkurss “Latvijas Labākais tirgotājs” tiek rīkots 
katru gadu un tajā var piedalīties tikai tādi uzņēmumi, kuru īpaš-
nieki ir Latvijas rezidenti. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti vairā-
kās grupās.

Veikala īpašnieks Mārtiņš Šablovskis stāsta: "Savā vērtēšanas 
grupā - veikali ar tirdzniecības platību līdz 400 m2 esam vienīgais 
uzvarētājs. Šajā konkursā mūsu veikals novērtēts augstāk nekā 
iepriekšējā, esam auguši un attīstījušies, lielāka kļuvusi preču 
izvēle, arī sortiments daudzveidīgāks. Protams, tagad, kad pagā-
jis jau kāds laiks, kopš darbojamies Mālpilī, mēs esam iepazinu-
ši mālpiliešu iepirkšanās paradumus. Zinām, kādas preces vai-
rāk pērk, ko nepieciešams sagādāt lielākā apjomā, ko mazāk.”

Konkursa prasības aug katru gadu, rodas arvien jauni vērtē-
šanas kritēriji, tāpēc īpašs prieks par šo patiesi izcilo sasniegu-
mu!

Mārtiņš Šablovskis: “Kā veikala īpašnieks es ļoti lepojos ar šo 
sasniegumu, bet tas nebūtu iespējams, ja veikala kolektīvs kopā 
ar vadītāju ik dienas kvalitatīvi nedarītu savu darbu. Tieši kolek-
tīvs ir tas, kas veikalu pastāvīgi uztur augstā līmenī. Protams tas 
ir arī veikala vadītājas nopelns, viņa strādā ļoti atbildīgi, viņai tie-
šām rūp, lai veikalā viss būtu vislabākajā kārtībā."

Veikala vadītājai Ludmilai darbs tirdzniecībā paticis vienmēr. 
Viņa kādreiz strādājusi veikalā Kniediņos. Kad uzzinājusi, ka 
Mālpilī būs jauns veikals “Sena BODE”, pieteikusies darbā. Viņa 
atzīst: “Man ļoti patīk mans darbs, tāpēc es esmu šeit! Ļoti patī-
kami, ka cilvēki atnāk un iesaka, kādas preces viņi vēl vēlētos 
nopirkt mūsu veikalā. Tad arī cenšos visu atrast un sagādāt. Ko-
lektīva mikroklimats ir ļoti pozitīvs, tas dod iedvesmu strādāt ar-
vien labāk!”

Veikala operatore Vita saka: "Mums veikalā visiem ir tāds uz-
stādījums - lai arī kā pašas jūtamies, pret visiem klientiem iztu-

Konkursa noslēguma pasākums Rīgas domes sēžu zālē

Veikala īpašnieks Mārtiņš Šablovskis (pa labi) apbalvošanas brīdīVeikala kolektīvs (no kr.) Diāna, Vita (veikala operatore), 
Andžela, Ludmila (veikala vadītāja), Kristīne B., Kristīne J. 

ar “Latvijas Labākais tirgotājs 2015” uzvarētāja diplomu 

Mālpils novada dome sveic 
konkursa “Latvijas Labākais tirgotājs 2015” 

uzvarētāju - veikalu “Sena BODE”!

ramies iejūtīgi, ar 
cieņu un smaidu! 
Darbs ar cilvēkiem, 
protams, ir grūts, 
bet mēs visiem laip-
ni atbildam, uzklau-
sām, lai cilvēki no 
mūsu veikala mājās 
dotos priecīgi un vē-
lētos atgriezties!"

Varam būt lepni, 
ka mums Mālpilī ir 
Latvijas mērogā 
augstu novērtēts 
veikals, jo tas ceļ 
mūsu dzīves kvalitā-
ti un dara ikdienu 
patīkamāku!

Esmeralda Tāle
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UZZIŅAI
Konkursa “Latvijas Labākais tirgotājs 2015” dalībniekus 

vērtē eksperti - uzņēmumu pārstāvji, kas ir iepriekšējā gada 
konkursa uzvarētāji un Latvijas Tirdzniecības institūta deleģēti 
eksperti. Vērtēšana noteik atbilstoši dalībnieka specifikai un 
balstās uz “anonīmā pircēja” pārbaudes principa.
Ekspertu komisija nosaka:

1. uzvarētājus,
2. laureātus,
3. dalībniekus.

Konkursa galvenās kritēriju grupas ir:
 • apkalpošanas kultūra,

 • iekārtojums,
 • kārtība un tīrība,
 • speciālie piedāvājumi un informācija.

Konkursa uzvarētāji tiek noteikti šādās grupās: aptiekas, 
degvielas uzpildes stacijas, frizētavas un skaistumkopšanas 
saloni, sporta un atpūtas centri, restorāni, kafejnīcas, mājas 
virtuves, kafejnīcas-konditorejas, kafejnīcas-picērijas, kafejnī-
cas-veikali, bistro, krogi, ceļmalas krogi, mazie veikali, specia-
lizētie veikali, veikali, lielveikali un tirdzniecības centri.

Veikala "Sena BODE" mājas lapa: www.senabode.lv

IEDZĪVOTĀJI  JAUTĀ

Kad pašvaldība izveidos grantētu ceļu ap Mālpils kapu jauno 
kapliču?

Mālpils iedzīvotāja

Ceļu apkārt Mālpils kapu jaunajai kapličai nav plānots izveidot.

Mālpils novada domes izpilddirektors Agris Bukovskis

Mālpils 
“Mālis”- 
“Dzērves”

Mālpils Kultūras 
centra folkloras 
kopa “Mālis” 20. un 
21. februārī piedalī-
jās XVII Starptautis-
kajā Masku tradīciju 
festivālā Madonā.

“Mālis”

Mālpils novada dome izsludina iedzīvotāju iniciatīvu projektu 
konkursu “Mēs savam novadam 2016”, kura vispārējais mērķis ir 
veicināt attīstību novada teritorijā, uzlabot iedzīvotāju dzīves kva-
litāti un sabiedriskās aktivitātes. Projektu konkursā var piedalī-
ties nereģistrētas iedzīvotāju grupas, sabiedriskās organizācijas 
(biedrības vai nodibinājumi). Projektiem jābūt saistītiem ar dzī-
ves kvalitātes uzlabošanu Mālpils novada teritorijā, un tiem jābūt 
tādiem, lai tos spētu realizēt paši projektu iesniedzēji. Projekta 
ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultā-
tiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai. 
Projektu grupā jāapvienojas vismaz 7 dalībniekiem, kas iesaistās 
projekta īstenošanā. Viena projektu grupa var iesniegt vienu pie-
teikumu. Projekta īstenošanas laiks – no 2016. gada 1. maija līdz 
1. oktobrim.

Konkursā tiks atbalstīti sekojoši pasākumi:
 • Teritorijas labiekārtošana (publiski pieejamo vietu, kultūr-

vēsturisku piemiņas vietu sakopšana un pilnveidošana, ap-
skates objektu izveide, takas ierīkošana, ūdenstilpņu teri-

torijas labiekārtošana, ģimeņu atpūtas vietu vai bērnu 
rotaļu laukumu izveidošana vai pilnveidošana utt.);

 • Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstība 
vai uzlabošana (veselīga dzīvesveida veicināšana, radošās 
jaunrades veicināšana, vienreizēju pasākumu organizēša-
na un īstenošana utt.).

Vienam projektam paredzamais Mālpils novada domes at-
balsts var būt līdz 700 EUR. Projektu pieteikumus lūdzam ie-
sniegt novada domes Kancelejā līdz 19. aprīlim plkst. 17:00.

Plašāka informācija par projektu konkursa “Mēs savam nova-
dam 2016” noteikumiem, kā arī projekta pieteikuma veidlapa pēc 
1. marta būs pieejama pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. 
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar domes projektu koor-
dinatori Ievu Pauloviču (tālr. 67970893, e-pasts: ieva.paulovica@
malpils.lv).

Sakopsim visi kopā savu novadu!
Ieva Pauloviča

Izsludināts iedzīvotāju iniciatīvu projektu pieteikumu konkurss 
MĒS SAVAM NOVADAM 2016
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Mierīga, bet prasīga. Stingra, bet mīļa 
un saprotoša - tā skolotāju Dzidru Mūr-
nieci raksturo viņas bijušie skolēni. Bijām 
mierīgi, ka mūsu bērni ir drošās rokās - 
atceras vecāki. Vienmēr taktiska, ļoti ap-
zinīga un atbildīga, laba padomdevēja 
jaunajiem kolēģiem un ļoti sirsnīgs, izpa-
līdzīgs cilvēks - tā saka bijušie darbabied-
ri. 14. februāris - skolotājas Dzidras Mūr-
nieces jubilejas diena. Skolā nostrādāti 53 
mūža gadi, un visi te, Mālpilī.

Jaunāko klašu skolotāji savus loloju-
mus pēc četriem gadiem atdod vecāko 
klašu kolēģiem, taču tieši pirmie gadi ir 
visnozīmīgākie, jo tad veidojas attieksme 
pret skolu un mācību darbu, prasme dzī-
vot kolektīvā. Visātrāk iejūtas bērnudārza 
bērni, viņi jau pieraduši zināmu dienas 
daļu būt prom no mājas. “Mājas bērniem” 
ir grūtāk pierast. Kāds būs šis iedzīvoša-
nās laiks - tas atkarīgs no skolotāja, kas 
visu mūžu paliek atmiņā kā PIRMAIS sko-

lotājs. Dzidru Mūr-
nieci par savo pirmo 
skolotāju var saukt 
17 Mālpils klases.

Bija ļoti patīkami 
lasīt sirsnīgos vār-
dus, ko savai pirmajai 
skolotājai “Mālpils 
Vēstīs” bija veltījuši 
1960. gada pirmklas-
nieki. Valsts pedago-
gu darbu nav nevie-
nos laikos pietiekami 
novērtējusi, tieši labi 
vārdi ir īstais vērtē-
jums, tēlaini izsako-
ties, balzāms dvēse-
lei. Un skolotāja 

Dzidra Mūrniece tos ir pelnījusi - pedago-
ga darbs visu mūžu godprātīgi darīts.

Kāds bijis dzīves ceļš no vecāku mājām 
Smiltenē līdz šodienai?

“Ģimenē bijām četri - tēvs, māte, brā-
lis un es. Vecākiem piederēja neliela lau-
ku saimniecība - zeme, arī mājlopi. Mājas 
apkārtnē bija daudz košumkrūmu un 
puķu, par to jau no agras bērnības bija jā-
rūpējas man (tad, lūk, no kurienes Dzidrai 
tā lielā puķu mīlestība!). Agri iepazinu 
lauku darbus. Visnepatīkamākā bija agrā 
celšanās, kad vajadzēja iet ganos.

Skolas gaitas sākās vienīgajā pēc kara 
palikušajā Smiltenes skolā, pie tam uz-
reiz 2. klasē, jo pratu jau tekoši lasīt un arī 
rēķināt. 6. klasē sāku organizēt pasāku-
mus jaunāko klašu skolēniem, kas man 
ļoti patika, un varbūt tad arī dzima doma 
- būšu skolotāja.

Vidusskolā grūtākais bija tas, ka nācās 
visu pierakstīt, jo mācību grāmatu nebija. 
Pēc vidusskolas no studijām bija jāatsa-
kās, jo trūka līdzekļu, bet, tā kā lēmumu 
kļūt par skolotāju biju jau pieņēmusi, ie-
stājos Valmieras Pedagoģiskajā skolā. 
Tur apguvu visu priekšmetu metodiku un 
paņēmu līdzi atziņu, ko ievēroju visus dar-
ba gadus: “JA SKOLĒNS NEDARA DARBU, 
TAD VIŅŠ DARA NEDARBU.”

Pēc Pedagoģiskās skolas beigšanas 
darbs nebija jāmeklē, jo piedāvājumu ne-
trūka. Devos uz Siguldas TIN, un mani no-
zīmēja uz Mālpili. 1956. gada 1. augustā 
smagās automašīnas kravas kastē devos 
ceļā uz savu darba vietu. Centrā divas 
ēkas - vecais Kultūras nams un Patērētā-
ju biedrības ēka. Apkārt dzelteni auzu 
lauki. Skolu nekur nemanu. Kāda sieviete 
man parāda ceļu. Kad nonāku pie skolas, 

Labi vārdi labam cilvēkam

Dzidra (2. no lab.) kopā ar 6. klasi un savu mīļāko skolotāju 
Ainu Sīmani. Tieši viņa spējusi paredzēt, ka Dzidra būs skolotāja.

Pamatskolu beidzot

Pirmais foto ar brāli. 
Vērīgais acu skatiens redzams jau šeit.

Liepājas Pedagoģiskā institūta izlaidumā, 1967. gads, 
(1. r. otrā no lab., blakus skolotāja Valda Lūkina)
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skan mūzika, kā vēlāk uzzinu, skolas tū-
ristu komanda priecājas par izcīnīto 1. 
vietu republikā. Mani laipni sagaida direk-
tors Roze. Dzīvokļa nav, līdz Jaunajam 
gadam mitinos aiz aizslietņiem skolas 
zālē uz skatuves. Pēc Jaungada varēju ie-
kārtoties mazmazītiņā istabiņā Ādmiņos. 
Virtuves nebija. Līdz skolai 2 km. (Ziemā, 
kā stāsta pārējie Ādmiņos dzīvojušie sko-
lotāji, briduši pa kupenām, reizēm pat 
ceļu neredzot.) Darbā mani ievadīja sko-
lotājas Aglaida Čakša un Anna Kersele, 
īstas sava darba meistares. Tā sākās 
mans mans 60 gadu dzīves un 53 gadu 
darba laiks Mālpilī.

Pēc laika sapratu, ka jāmācās tālāk, un 
ar ļoti labām sekmēm beidzu Liepājas 
Pedagoģisko institūtu. Īpašas uzslavas un 
arī teicamu vērtējumu Valsts eksāmenā 
saņēmu no pasniedzēja, daudzu matemā-
tikas grāmatu autora, Jāņa Menča. Biju 
ļoti pārsteigta, ka viņš mani atcerējās vēl 
pēc gadiem, kad tikāmies skolotāju semi-
nāros. Vienmēr pienāca apvaicāties, kā 
klājas.

Skolā bija daudz interesantu pasāku-
mu - pārgājieni “Zelta rudens”, “Baltā 
ziema”, “Pretī pavasarim”, tūrisma sa-
censības, nometnes, “Labinieku salidoju-
mi”, kuru laikā bija iespēja iepazīties ar 
slaveniem cilvēkiem. Bērniem bija arī jā-
strādā - jādežūrē virtuvē, jānovāc trauki, 
pašiem jākopj klases, jānes malka, jāpie-
dalās talkās. Man patika arī darbs ražo-
šanas brigādē “Kalvīte”.Mācīju saviem 
mazajiem bietes atšķirt no nezālēm. Visi 
centās. Bet te! Skatos - mans Ģirtiņš 
skaistā rindiņā atstājis balandas. Bietītes 
nevienas!

Jā, vecās skolas laiks bija skaists, tā-
pēc ļoti sāpīgi skatīties uz izdemolēto, 

MŪSU  SKOLOTĀJS

Turpinājums 18. lpp.

1980. gada Deju svētkos Rīgā kopā ar Jāni (2. r. pirmais no kr., Dzidra - ceturtā no kr.)

Jaunā skolotāja sāk savu ceļu

Dzidras pirmā audzināmā klase, 1956. gads...

...un pēdējā, 2007. gads
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Turpinājums no 17. lpp.

Sporta ziņas
23. janvārī ar 2. posmu turpinājās 2016. gada LATVIJAS 2. lī-

gas komandu čempionāts novusā vīriešiem, kurā startē arī Māl-
pils labākie novusa spēlētāji. 2. posms norisinājās vairākās Lat-
vijas vietās, bet Mālpils novusa komandas dalībnieki spēlēja 
Lēdmanē. Mālpilieši visās 3 spēlēs piedzīvoja zaudējumus ko-
mandām “Lēdmane” (23:27), “Pociems” (21:29), un “Sala 2” 
(22:28). Mālpils komandā startēja Mārtiņš Dišereits, Jānis Diše-
reits, Alfons Suķis, Oskars Janbergs, Tālivaldis Zagorskis, Andris 
Lagzdiņš un Viesturs Bērziņš.

30. janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
atklātais čempionāts novusā 1. posms, kurā piedalījās 41 dalīb-
nieks no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI 
(LNF Licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicen-
cētie spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu ieguva San-
dis Kalniņš no novusa kluba “Vidzemnieki”, 2. vietā – Artūrs Začs 

cas bērnudārza audzinātājām un auklītēm.”
Bet ne jau darbs vien aizpildījis Dzidras 

dzīvi Kas vēl darīts? Dzidra stāsta, ka bijušas 
divas lielas aizraušanās - dejošana un ceļo-
šana. 24 gadu laikā izdejoti visu pakāpju deju 
kolektīvi, ar vidējās paaudzes kolektīvu Dzid-
ra piedalījusies 1980. gada Dziesmu un Deju 
svētku koncertos. Deju kolektīvā iepazinu-
sies arī ar savu Jāni. Visa Mūrnieku ģimene 
bijusi daudzās ekskursijās Latvijā, Lietuvā, 
Igaunijā, kopā ar Podnieku un Lūkinu ģime-
nēm bijuši ģimeņu turiādēs gan Latvijā, gan 
kaimiņvalstīs, pēdējā - “Ēdelveiss” Karpa-
tos. 

Ar vīru Jāni kopā nodzīvoti gandrīz 50 
gadi, izaudzināti divi bērni - meita Daiga un 
dēls Māris, un nu jau Dzidrai un Jānim ir trīs 
mazmeitas un mazdēliņš.

Tāds ir Dzidras Mūrnieces dzīvesstāsts. Un ne vārda par grūtī-
bām un bēdām. Dzidra pieder tiem cilvēkiem, kam zvaigznēs ie-
rakstīts dzīves uzdevums rūpēties par citiem - par saviem līdzcil-
vēkiem, par vietu, kur dzīvo, vārdu sakot, viņa vienmēr atrod, par 
ko gādāt, un dara to, sevi nežēlojot. Viņa nekad savas mājas rū-
pes nav nesusi uz skolu, bet mierīgi, klusi, ar lielu pienākuma 
apziņu darījusi savu darbu, visos gados nenokavējot NEVIENU 
mācību dienu.

Jautāju, kas sagādā prieku. “Skaistais, sakoptais ciemats, kas 
tapis manas dzīves laikā,”saka Dzidra. “Bagātā kultūras dzīve. 
Skaistās tūrisma takas. Iespējas bērniem attīstīt savus talantus. 
Ar brīnišķīgiem kolēģiem un direktoriem nostrādātais laiks. Tas, 
ka mani joprojām uzrunā ar vārdiem - Labdien, skolotāj! Paldies 
par to! Tad jau laikam kaut ko labu esmu paveikusi.”

Kad sāku strādāt Mālpilī, Dzidras 1960. gada mazulīši, divus 
pēdējos gadus Ārijas Krastiņas audzināmie, gatavojās beigt sko-
lu. Meitenes bija (un vēl tagad ir) lielas dziedātājas, un ekskursi-
jās bieži skanēja “Dziesma par labiem cilvēkiem”. Piedziedājuma 
pēdējas rindas lai ir sveiciens Dzidrai:

“Zinu vienu - uz sensenās zemes
Labi cilvēki bija un būs!”
Skolotāja Dzidra Mūrniece ir viena no viņiem.

Dzidras bijušo kolēģu vārdā 
Ināra Bahmane

krūmos un zālē ieaugušo ēku. Vai īpašnieks nebūtu  pelnījis 
sodu? Vēl arvien uz šo vietu nāk vecie skolēni, iebraucēji prasa 
mums, kāds būs skolas liktenis.

Darbs jaunajā skolā, protams, ir pilnīgi citāds, tas jau ir cits 
laiks, cita vide. Vecajā skolā bērni bija klusi, bikli, skolotājs bija 
autoritāte. Tagad jau pirmklasnieki ir droši, zinoši. Par to jāpatei-

SPORTS

Mālpils veco ļaužu deju kolektīvā. Dzidra un Jānis grupas vidū

Bijušo kolēģu tikšanās pasākums, 2009. gads, 
Dz. Mūrniece, S. Zariņa, B. Lapkaša
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Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

12. martā plkst. 11:00 Pierīgas novadu sporta spēles telpu futbolā - priekšsacīkstes Mālpils sporta komplekss

19. martā plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 7. posms Mālpils sporta komplekss

20. martā plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 3. posms Mālpils sporta komplekss

27. martā plkst. 9:30 Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, pāru dubultspēles Mālpils sporta komplekss

27. februārī Pierīgas novadu sporta spēles zemledus makšķerēšanā Ķeipene, Plaužu ezers

INFORMĀCIJA

Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem 
ir izsūtījušas maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. 
gadam. Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas 
tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termi-
ņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. 
Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī 
avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam 
– samaksājot visu summu.

Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši liku-
mam par termiņa kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavē-
juma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti 
par katru nokavēto dienu.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, ban-
kā, internetbankā, kā arī portālos www.epakalpojumi.lv un www.
latvija.lv.

Jāuzsver, ka, maksājumu veicot caur internetbanku, būtiski ir 
pārliecināties, vai pārskaitījums tiek adresēts pašvaldībai, kas 
izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, un pārskaitījumu veikt 
uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā 
maksāšanas paziņojumā. Tāpat arī maksājuma mērķī precīzi jā-
norāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un 
personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra nu-
murs, par kuru veikts maksājums.

Taču drošākais un ērtākais veids nomaksāt NĪN ir portālā 
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, jo tur pieejami pašvaldī-
bu banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam auto-
mātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija.

Iedzīvotāji tiek ai-
cināti aktīvāk izman-
tot arī citus saistībā 
ar NĪN nomaksu pie-
ejamos pakalpoju-
mus portālā www.
epakalpojumi.lv. Pie-
mēram, lietotāji, kuri 
autorizējušies pakal-
pojumam, portālā var 
iegūt informāciju par 
maksājamo nodokli 
un to apmaksāt, pie-
teikties maksāšanas 
paziņojuma saņem-
šanai e-pastā, kas ir 
daudz ērtāk un būtis-
ki taupa resursus, kā 
arī pieteikties sa-
ņemt atgādinājumu 
e-pastā vai SMS vei-
dā par tuvojošos NĪN samaksas termiņu.

Vita Jekimova SIA “ZZ Dats” Mārketinga vadītāja 
tālr. 67439835, fakss 67686956 

vita.jekimova@zzdats.lv, 
www.zzdats.lv, www.epakalpojumi.lv

no Ogres, bet 3. vietā – Aleksejs Mironovs no Lojas. Labākais no 
mālpiliešiem Janbergs Oskars ierindojās 5. vietā. Sieviešu kon-
kurencē uzvarēja Diāna Sirmā, 2. vietā Evelīna Sirmā, 3. vietā Elī-
na Sirmā. Visas no novusa kluba “Vaidava”. TAUTAS klasē 1. vieta 
Robertam Balodim no Cēsīm, 2. vietā – Edgars Komarovs no Māl-
pils, 3. vietā – Jānis Žukovs no Mālpils. Paldies sacensību galve-
najam tiesnesim Viesturam Bērziņam.

6. februārī notika 2016. gada LATVIJAS 2. līgas komandu 
čempionāts novusā vīriešiem 3. posms. Mālpils novusa koman-
das dalībnieki spēlēja Ķekavā. Mālpilieši piekāpās komandām 
“Stariņš” (14:26) un “Jaunpils” (22:28), kā arī pieveica komandu 
“Ķekava 2” (27:23). Mālpils komandā startēja Mārtiņš Dišereits, 
Jānis Dišereits, Alfons Suķis, Oskars Janbergs, Tālivaldis Zagor-
skis, Andris Lagzdiņš un Viesturs Bērziņš. Pēc 3 posmiem mālpi-
lieši 16 komandu konkurencē pašreiz ieņem 11. vietu (3 uzvaras 
un 5 zaudējumi).

14. februārī Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas sporta 
spēles šahā, kurā piedalījās 8 komandas. Tika izspēlēta rinķa 

sistēma ar apdomas laiku 12 minūtes katram dalībniekam + 5 
sekundes par gājienu. Mālpils novada komanda (Anatolijs Seļiva-
novs, Klāvs Stabulnieks, Ģirts Lielmežs un Esmeralda Balode-
Buraka) piedzīvoja 4 zaudējumus (pret Inčukalna, Salaspils, Si-
guldas un Ādažu novada komandām) un 3 reizes nospēlēja 
neizšķirti (pret Babītes, Baldones un Saulkrastu novadu koman-
dām). Tas viss kopumā deva 7. vietu turnīrā. 1. vietu izcīnīja Inču-
kalna novada komanda, kuras sastāvā spēlēja FIDE meistars 
Artūrs Bernotas, nacionālais meistars Sergejs Kļimakovs, meis-
tarkandidāts Artūrs Mihailovs, kā arī vairākkārtēja Eiropas un 
Pasaules jauniešu čempionātu šahā dalībniece – meistarkandi-
dāte Elizabete Limanovska pie sieviešu galdiņa. 2. vietā – Sigul-
das novada komanda, kas pēc papildus rādītājiem apsteidza Āda-
žu novada komandu, kuras sastāvā pie 1. galdiņa spēlēja FIDE 
meistars Jānis Grasis. Individuāli Mālpils komandā vislabāk vei-
cās Ģirtam Lielmežam (4 punkti no 7) un dalīta 4. - 5. vieta pie 3. 
galdiņa.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi 2016. gadam
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VID aicina valsts iestāžu 
amatpersonas un darbiniekus 
izmantot VID e-pakalpojumus!

Atgādinām, ka valsts amatpersonām laika posmā no 2016. 
gada 15. februāra līdz 2016. gada 1. aprīlim (ieskaitot) ir jāie-
sniedz kārtējā valsts amatpersonas deklarācija par 2015. 
gadu, un tas ir obligāti jādara elektroniski, izmantojot VID 
elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS).

Ja gadījumā ir nozaudēts VID piešķirtais EDS identifikators 
un parole, to vairs nav nepieciešams atjaunot, lai iesniegtu 
valsts amatpersonas deklarāciju vai jebkuru citu dokumentu 
EDS, jo ikviens var kļūt par EDS lietotāju, neslēdzot līgumu 
ar VID, bet izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko risinā-
jumu:

 • internetbanku autentifikācijas datus;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID 

viedkarti;
 • VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto 

elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).
! Dokumentu iesniegšana arī vairs nav jāapliecina ar VID 

e-paraksta datni.
Tādēļ aicinām gan valsts amatpersonas, gan visus valsts 

iestāžu darbiniekus izmantot arī citus VID EDS pakalpojumus 
un nepieciešamības gadījumā iesniegt elektroniski arī citas 
nodokļu un informatīvās deklarācijas, piemēram, Gada ienā-
kumu deklarāciju (no 2016. gada 1. marta), lai atgūtu pār-
maksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem iz-
devumiem, t.i., par saņemtajiem ārstniecības, 
zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, ve-
selības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām 
iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas 
pakalpojumiem.

Iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju, izmantojot EDS, tajā 
automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija 
par nodokļu maksātāju, proti, nodokļu maksātāja gūtie ienā-
kumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm 
par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdro-
šināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības 
apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem ga-
diem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstniecis-
kajiem pakalpojumiem. Sākot ar šī gada aprīli, deklarācijā au-

tomātiski tiks atspoguļota arī tā informācija, ko par personas 
veiktajiem maksājumiem par izglītību VID būs iesniegušas 
mācību iestādes.

Tādējādi deklarācijas pielikumā D4 iesniedzējam pašam 
papildus jānorāda un jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki 
un kvītis, tos iepriekš nofotografējot vai ieskenējot) tikai par 
tām summām, par kurām VID rīcībā informācijas nav un kuras 
VID nav iekļāvis deklarācijā.

Viedtālruņu un planšetdatoru lietotājus aicinām izmantot 
EDS mobilo versiju (eds.vid.gov.lv), jo arī tajā iespējams ie-
sniegt Gada ienākumu deklarāciju, bet attaisnojuma doku-
mentus (čekus un kvītis) pievienot no attiecīgās ierīces galeri-
jām.

Aktuāla informācija valsts amatpersonām!
 • Valsts amatpersonas deklarācijā automātiski var iegūt 

datus no VID rīcībā esošās informācijas par amatperso-
nas papildus ieņemamajiem amatiem;

 • Valsts amatpersonas deklarācijas Publicējamā un Ne-
publicējamā daļā ir sadaļa “Cita informācija”, kur ir ie-
spējams norādīt informāciju, kas pēc deklarācijas ie-
sniedzēja ieskatiem sniedz pilnīgāku priekšstatu par 
valsts amatpersonas mantiskā stāvokļa izmaiņām dek-
larēšanas periodā;

 • Precizēt jau iesniegtās deklarācijas var, rakstveidā vēr-
šoties VID un pamatojot precizējumus, ne vēlāk kā mē-
neša laikā pēc deklarācijas publiskojamās daļas publis-
košanas elektroniskā veidā VID mājaslapā esošajā 
publiskojamo datu bāzē.

Plašāka informācija par to, kas ir valsts amatpersonas, 
amatpersonu deklarācijas iesniegšanas kārtība un termiņi, kā 
arī uzskatāms metodiskais un informatīvais materiāls (ar vi-
zuālu palīginformāciju) par valsts amatpersonu deklarāciju 
iesniegšanu pieejams VID mājaslapas sadaļā Noderīgi/Infor-
mācija valsts amatpersonām.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām valsts amat-
personas konsultēties klātienē pie VID Nodokļu pārvaldes 
Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas speciālistiem 
vai arī zvanīt uz VID Informatīvo tālr. 67120000, izvēloties tema-
tu “Informācija valsts amatpersonām”. Tāpat VID mājaslapas 
sadaļā “Kontakti” ir iespējams pieteikties padziļinātai kon-
sultācijai noteiktā vietā un laikā, izvēloties tematu “Jautājums 
par valsts amatpersonas deklarāciju”.

Mālpils muiža ir Valsts nozīmes Kultūras piemineklis, izcils 
klasicisma arhitektūras objekts, kurā pēc restaurācijas 2008. 
gadā ir izveidota dizaina viesnīca ar 22 labiekārtotiem numu-
riem, restorānu un greznām zālēm.

Mālpils muiža aicina darbā Istabeni
Mēs meklējam: apzinīgu, kārtīgu, aktīvu, pozitīvu un paš-

aizliedzīgu līdzstrādnieku, kurš ir gatavs nopietni strādāt un 
veltīt savus spēkus mūsu kopīgā mērķa sasniegšanai.

Prasības kandidātiem:
Pozitīva attieksme pret darbu un viesiem;
Augsta atbildības sajūta, precizitāte un prasme patstāvīgi 

veikt darbu bez īpašas uzraudzības;
Paveikt uzdotos pienākumus laikā un atbilstoši instrukci-

jām;
Strādāt komandā un spēju uzņemties iniciatīvu;

Iepriekšējā darba pieredze vies-
nīcā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pienākumi:
Viesnīcas numuriņu uzkopšana;
Viesu koplietošanas telpu uzkop-

šana;
Telpu un numuru iekārtošana at-

bilstoši klienta vajadzībām.
Mēs piedāvājam:
Darbu skaistā vidē;
Draudzīgu kolektīvu un labu darba atmosfēru;
Stabilu darba samaksu.
Gaidīsim Jūsu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: info@

malpilsmuiza.lv vai iesniegtu Mālpils muižas administrācijā 
līdz š.g. 4. martam. Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks 
izvirzīti uz otro atlases kārtu.
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Ir noslēgusies Maxima izglītības atbalsta 
programmas akcija “Savai skolai”

Decembrī Mālpils vidusskolas informatīvās lapiņas pie 
māju durvīm, janvārī paziņojums “Mālpils Vēstīs” aicināja 
visus novada iedzīvotājus atbalstīt šo akciju.

Paldies visiem atbalstītājiem! Mēs sasniedzām izvirzīto 
mērķi - ir savāktas vajadzīgās 3 640 uzlīmes, lai iegūtu sko-
las īpašumā novusa galdu un video kameru.

Paldies katram uzlīmju krājējam, kaut dažas uzlīmes bija 
svarīgas! Liels paldies Mārai Jonaitei par 616 uzlīmju piene-
sumu, kura Rīgā savu draugu vidū izvērsa īpašu atbalsta 
kustību mūsu skolai. Paldies!

Mālpils novada vidusskolas direktora p.i. Lilita Jomerte

Mālpils novada pašvaldība un dzimtsarakstu 
nodaļa sadarbībā ar Mālpils muižu 2016. gada 
21. augustā organizē kāzu jubileju pasākumu

Tiek gaidīti pieteikumi no ģimenēm, kuras šogad - 2016.
gadā - svin Sudrabkāzas (25 gadi), Pērļu kāzas (30 gadi), Ko-
raļļu kāzas (35 gadi), Rubīna kāzas (40 gadi), Safīra kāzas 
(45 gadi), Zelta kāzas (50 gadi), Smaragda kāzas (55 gadi), 
Dimanta kāzas (60 gadi), Briljanta kāzas (70 gadi).

Pieteikšanās līdz 1. jūnijam Mālpils novada Dzimtsaraks-
tu nodaļā.

Sīkākai informācijai un pieteikumiem tālruņi: 67970891, 
29131556, e-pasti: dzimtsaraksti@malpils.lv, viktorija@
malpils.lv

Foto: Billijs Locs

2016. gada 1. martā plkst. 14:00 
Mālpils novada domes konferenču zālē notiks 

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības 
“Notici sev!” kopsapulce

Darba kārtībā:
 • biedrības 2015. gada bilances apstiprināšana,
 • 2016. gada darbības plāns,
 • citi jautājumi.

“Notici sev!” valde

Par valsts apmaksāto bērnu 
vakcināciju pret ērču encefalītu

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, 
ka katru gadu valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču 
encefalītu bērniem no viena gada vecuma līdz 18 gadu ve-
cuma sasniegšanai notiek saskaņā ar Ministru kabineta 
2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 “Vakcinācijas 
noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 23.*1. un 23.*2. apakš-
punktā noteikto:

 • “23.4. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilak-
ses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības 
datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu 
(ērču encefalīta endēmiskās teritorijās), ja bērna dek-
larētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā te-
ritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, 
kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā;

 • 23.*2. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bēr-
nus. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu 
aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju 
plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija”.

Veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzi par sa-
slimstību ar ērču encefalītu 2011. - 2015. gadā, SPKC ir sa-
gatavojis un Veselības ministrija ir saskaņojusi teritoriju 
sarakstu valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču 
encefalītu veikšanai 2016. gadā, kurā ir iekļauts arī Mālpils 
novads (no jauna iekļauta teritorija, vidējais saslimšanas 
gadījumu skaits skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 2011. - 2015. 
gadā - 34,1; bērnu skaits teritorijā (Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes dati) - 672 bērni).

Informējam, ka detalizēta informācija par bērnu vakcinā-
ciju pret ērču encefalītu par valsts budžeta līdzekļiem ir no-
sūtīta ģimenes ārstiem.

I. Gavare
Slimību profilakses un kontroles centrs 

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, 
fakss 67501591, e-pasts: info@spkc.gov.lv

Mālpils novads iekļauts to teritoriju grupā, 
kurā ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefa-

lītu! Aicinām visus vecākus vakcinēt bērnus 
pret ērču encefalītu bez maksas!

Īpaši aicinām vecākus vakcinēt tos bērnus, kuri vasarā 
piedalīsies aktivitātēs brīvā dabā, piemēram, Mākslas 
skolas vasaras plenērā, sporta nometnēs un citos pasāku-
mos!

Mālpils novada dome
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Tikšanās ar publicistu 
un rakstnieku Otto Ozolu
23. martā plkst. 17:00 Mālpils novada bibliotēkā

Otto Ozols (īstajā vārdā Mārtiņš Barkovskis) darba gaitas 
uzsācis LTV (1988) kā režisora asistents literatūras un māk-
slas raidījumu redakcijā, viens no NTV5 ziņu dienesta izveido-
tājiem, daudzus gadus strādājiis lielās starptautiskās kompā-
nijās.

Vadījis TV raidījumu “100. panta preses klubs”.
Uzrakstījis grāmatas “Latvieši ir visur” (2010), “Theodorus. 

Deja ar ziloņzivi” (2014), publicistikas krājumu “Neērtās patie-
sības” (2015).

Publicējis vairāk nekā 200 publicistisko rakstu portālos 
TVNET, DELFI, “Jaunā Gaita”, “The Lithuania Tribune”, “Vi-
laWeb”, žurnālā “Figaro” un citur.

Otto Ozola pirmais romāns “Latvieši ir visur” pārsteidz ar 
jaunu pieeju vēstures notikumu izklāstā. Kopā ar galveno varo-
ni, no Latvijas 90-tajos gados emigrējušu jaunu latvieti, lasītājs 
piedzīvo dēkainus notikumus - ceļojot pa pasauli, tiekoties ar 
ietekmīgiem cilvēkiem, uzzinot daudz interesantu vēsturisku 
faktu un neparastas kopsakarības. Tomēr allaž nonākot pie 
secinājuma, ka visās pasaules malās un notikumos būs atro-
dams kāds latvietis. Autors izpētījis, ka “mums ir ārkārtīgi 
daudz talantīgu, izcilu, dēkainu cilvēku. Nedabiski daudz pret 
salīdzinoši mazo iedzīvotāju skaitu”.

Grāmata raisa optimismu, latvisko pašapziņu stiprinošu 
noskaņu. Un noslēgumā: “Varbūt nav tik būtiski, ka latvieši ir 
visur. Svarīgākais, lai viņi ir mājās.”

Arī rakstnieka nākošais romāns “Theodorus. Deja ar ziloņ-
zivi” vēriena ziņā neatpaliek no iepriekšējā. Tikai šoreiz spiegu 
un dēku stāstus atklāj vācietis Teo, Teodors jeb Theodorus – 
Vācijas ārējās izlīkošanas dienesta darbinieks. Ar uzticamiem 
sabiedrotajiem – portugāļiem, vāciešiem, somiem, igauņiem 
un pievilcīgu latvieti viņš piedalās starptautiskas nozīmes ope-
rācijā. Tās mērķis ir pārtvert datus - prātam neaptveramo 
mega informācijas tīklu, ko simbolizē eksotiskā ziloņzivs. Šis 
tīkls ļauj manipulēt un ietekmēt sabiedrību saujiņai alkatīgu, 

noziedzīgu darboņu.
Skarbās spiega dzīves atelpas brīžos Teo personā atklājam 

tā jūtīgo, emocionālo dabu, kas mīl Latviju, aizraujas ar džeza 
mūziku un apliecina cieņu Katalonijas neatkarības centieniem.

Nesen iznākušais Otto Ozola publicistikas rakstu krājums 
“Neērtās patiesības” adresēts kā vēstules 21.gadsimta latvie-
tim.

Sastādītāja Eva Mārtuža atlasē vadījusies pēc sajūtas, ka 
“šobrīd mums joprojām ir svarīgi saprast, kāpēc mēs spītīgi 
kopjam latvisku valsti, kāpēc mums jābūt iecietīgiem un vien-
laikus ļoti redzīgiem pret kaimiņa – Krievijas klātbutni, cik no-
zīmīgi mums būt Eiropas dalībvalstij, un visbeidzot, rast atbildi 
uz radošu cilvēku izaicinājumiem, tālredzību un Otto Ozola ie-
saistīšanos Katalonijas vēlmē veidot savu neatkarīgu valsti.”

Pats autors grāmatas priekšvārdā uzsver, ka šajā grūtību 
un vilšanās laikā nedrīkst zaudēt ticību sapnim par brīvu, de-
mokrātisku valsti. Jo “valsts un tautas likteni neizšķir politiķu 
intrigas un naudas, pat ļoti lielas naudas ietekme. To izšķir ne-
salaužama uzticība principiem un sabiedrības spēja kopīgi ti-
cēt nākotnes Sapnim.”

Uz tikšanos ar Otto Ozolu laipni aicināti visi interesenti!
Ieeja bez maksas.

Foto: Rojs Maizītis

Pieteikties platību maksājumiem 
šogad varēs tikai elektroniski. 
Lauksaimniekiem jābūt EPS lie-
totājiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo 
gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektronis-
ki, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegu-
mu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās 
pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina 
visus lauksaimniekus, kuri jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem 
līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī 
savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu mak-
sājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektro-
niski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS 
lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. 

Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu cen-
tros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.

Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu iesniegšana 
EPS, LAD organizēs atbalsta pasākumus lauksaimniekiem par 
EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem elektro-
niski. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītī-
bas centrs.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var sa-
ņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā 
klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz in-
formatīvo tālruni 67095000.

Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja, 

tālr. 67027830, 67027384, 
e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv
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11. martā, plkst. 19:00 
Mālpils Kultūras centra apaļajā zālē notiks 

zemnieku un uzņēmēju BALLE. 
Aicināti piedalīties arī uzņēmumu kolektīvi!

Iespēja zemniekiem un uzņēmējiem iepazīties, sadrau-
dzēties un dalīties pieredzē. Dalības maksa 10 EUR. Muzi-
cēs grupa “No pusvārda”, būs klāti galdi. Pieteikšanās līdz 
7. martam pie Nellijas Andrukeles (tālr. 29178743) vai Kul-
tūras centra kasē.

Atbalstītāji - Mālpils novada dome
Organizatori - Mālpils Kultūras centra direktore

Edīte Priekule un zemnieku un uzņēmēju konsultanti 
Nellija Andrukele un Atis Aigars

Aktivitātes 
Mālpils evaņģēliski luteriskajā 
draudzē 2016. gada martā

4. marts / piektdiena, plkst.19:00
Norises vieta: Mālpils Kultūras centrs, 321. telpa
Iesvētes mācība, 5. nodarbība: “Svētie Sakramenti (Kristī-

bas, Vakarēdiens)”. Aicināti visi, kas vēlās uzzināt vairāk par 
ticību un kristietību, vēlās būt piederīgi draudzei, būt par 
krustvecākiem, laulāties, kristīties /vada draudzes mācītājs un 
draudzes evaņģēlisti/.

6. marts / svētdiena, plkst. 10:00
Norises vieta: baznīca
Gavēņa laika 4. svētdiena. Dievkalpojums ar Svēto Vakarē-

dienu /kalpo draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.
Svētdienas skolas nodarbība notiek paralēli Dievkalpojuma 

norises laikam (no plkst. 10:00 līdz 11:30) /vada Ieva Valdmane 
vai Dace Rumjanceva, muzikālās nodarbības Evija Belicka/.

11. marts / piektdiena, plkst.19:00
Norises vieta: Mālpils Kultūras centrs, 321. telpa
Iesvētes mācība, 6. nodarbība: “Konfesijas un to atšķirī-

bas”. Aicināti visi, kas vēlās uzzināt vairāk par ticību un kris-
tietību, vēlās būt piederīgi draudzei, būt par krustvecākiem, 
laulāties, kristīties /vada draudzes mācītājs un draudzes evaņ-
ģēlisti/.

13. marts / svētdiena, plkst.10:00
Norises vieta: baznīca
Ciešanu laika pirmā svētdiena. Dievkalpojums ar Svēto Va-

karēdienu /kalpo draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.
Svētdienas skolas nodarbība notiek paralēli Dievkalpojuma 

norises laikam (no plkst.10:00 līdz 11:30) /vada Ieva Valdmane 
vai Dace Rumjanceva, muzikālās nodarbības Evija Belicka/.

18. marts / piektdiena, plkst.19:00
Norises vieta: Mālpils Kultūras centrs, 321. telpa
Iesvētes mācība, 7. nodarbība: “LELB un Mālpils draudzes 

dzīve”. Aicināti visi, kas vēlās uzzināt vairāk par ticību un kris-
tietību, vēlās būt piederīgi draudzei, būt par krustvecākiem, 
laulāties, kristīties /vada draudzes mācītājs un draudzes evaņ-
ģēlisti/.

20. marts / svētdiena, plkst.10:00
Norises vieta: baznīca
Ciešanu laika otrā svētdiena /Pūpolsvētdiena/. Dievkalpo-

jums ar Svēto Kristību un Vakarēdienu /kalpo draudzes mācī-

tājs un draudzes evaņģēlisti/.
Svētdienas skolas nodar-

bība notiek paralēli Dievkal-
pojuma norises laikam (no 
plkst.10:00 līdz 11:30) /vada 
Ieva Valdmane vai Dace Rum-
janceva, muzikālās nodarbī-
bas Evija Belicka/.

24. marts / ceturtdiena, 
plkst.19:00

Norises vieta: baznīca
Zaļā Ceturtdiena. Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu /

kalpo draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.
25. marts / piektdiena, plkst. 20:00
Norises vieta: baznīca
Lielā Piektdiena /Komunistiskā genocīda, izsūtīto, upuru 

piemiņas diena/. Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu /kalpo 
draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.

27. marts / svētdiena, plkst.10:00
Norises vieta: baznīca
Lieldienas – Kristus Augšāmcelšanās svētki. Dievkalpo-

jums ar Svēto Kristību, Iesvētībām un Vakarēdienu /kalpo 
draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.

28. marts / svētdiena, plkst.14:00
Norises vieta: Mālpils novada sociālajā mājā - pansionātā
Otrās Lieldienas. Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, pie-

dalās draudzes Svētdienas skolas bērni un jaunieši /kalpo 
draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.

3. aprīlis/ svētdiena, plkst.10:00
Norises vieta: baznīca
Baltā svētdiena. Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu /kal-

po draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.
Pēc dievkalpojuma lielā draudzes sapulce. Jaunas drau-

dzes padomes, valdes un revidentu vēlēšanas.

Vairāk informācijas draudzes mājas 
lapā www.malpilsbaznica.lv un pie:

draudzes mācītāja Edvīna Rumajnceva tālr. 292227236, 
e-pasts: edvins.rumjancevs@inbox.lv

draudzes priekšnieka Jura Vītuma tālr. 29469789, 
e-pasts: juris.vitums@gmail.com

Svētdienas skolas skolotājas Ievas Valdmanes tālr. 26638966, 
e-pasts: valdmaneieva@gmail.com

23. aprīlī Mālpils Kultūras centrā plkst. 18:00 
viens no gaidītākajiem pasākumiem MĀLPILS 
DZIESMAI – 15 “Kad gadiem es pāri skatos...”

Solisti, dueti, dziedošās ģimenes, ansambļi un “zelta ta-
lanti”! Uzdziedāsim kopā ar atraktīvo grupu “Vēja radītie” 
no Siguldas!

Arī šoreiz Jums tiek dota iespēja savlaicīgi iesūtīt sev īpa-
šo cilvēku vai jubilāru apsveikumu tekstus, kas izskanēs 
koncertā.

Dalībnieku pieteikšanās un veltījumi – Mālpils Kultūras 
centrā pie Sandras vai pa tālr. 67925339, 26434429; e-pasts: 
rosandra@inbox.lv līdz 18.martam.

Pec koncerta BALLE!
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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

Pie Kultūras centra kases novietota kastīte 
JŪSU ATSAUKSMĒM UN IDEJĀM!

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 2016. gada martā

 • Visu MARTA mēnesi izstāžu zālē apskatāma ATA IEVIŅA izstāde “Svārstīgā 
erotika + konservi + gaidāmais cunami”.

 • 04.03. plkst. 11:00 Pierīgas novadu “Mūsdienu deju konkurss - festivāls 
2016”.

 ◊ Plkst. 17:30 Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. klašu tautas deju kolektīvu 
radošais pasākums “Lecam pa jaunam, lecam pa vecam”.

 • 06.03. plkst.16:00 Bērnu un jauniešu teātra studijas “Pilnmēness” pirmiz-
rāde. Sabīne Košeļeva “Rīga – Maskava”. Režisore Antra Austriņa – Seņkā-
ne, lomā Santa Kušķe, scenogrāfe Indra Zvīgule. Ieeja skolēniem 1 EUR, pie-
augušajiem 2 EUR.

 • 09.03. plkst. 9:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” ekskursija uz Rīgas Nacio-
nālo bibliotēku un Rīgas Porcelāna muzeju. Dalības maksa 8 EUR. Pieteik-
ties K/c kasē vai pa tālr. 67925836 līdz 4. martam.

 • 11.03. plkst. 19:00 Zemnieku un uzņēmēju BALLE. Pasākumu vadīs Guntis 
Skrastiņš, muzicēs grupa “No pusvārda”. Dalības maksa 10 EUR /personai/, 
pieteikšanās pie lauksaimniecības konsultantes Nellijas Andrukeles vai K/c 
kasē līdz 7. martam, jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 
29178743 vai 29195459.

 • 19.03. Vokālo ansambļu “Buona parte”, “Vokālā bilance” un “Sidgundietes” 
dalība Siguldas apriņķa vokālo ansambļu konkursa I kārtā Siguldas koncert-
zālē “Baltais flīģelis”.

 • Deju kopas “Māra” dalība Piektajā tautas deju festivālā “Sasala jūrīna” 
Saulkrastos.

 • 23.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
 ◊ Plkst. 16:30 ziedu nolikšana represēto piemiņas vietās.
 ◊ Plkst. 17:00 Mālpils bibliotēkā tikšanās ar publicistu un rakstnieku Otto 

Ozolu. Aicināti visi interesenti!
 • 24.03. plkst. 11:15 Latvijas leļļu teātra izrāde “JOKA PĒC ALFABĒTS”. Reži-

sore Vija Blūzma, māksliniece Anita Znutiņa – Šēve. komponisti Renārs Kau-
pers, Valts Pūce, kustību konsultante Lilija Lipora, lomās Santa Didžus, Dace 
Vītola, Anrijs Sirmais. Biļetes cena 3,50 EUR.

 • 27.03. plkst. 17:00 Deju kopas “MĀRA” 25 gadu jubilejas koncerts “MĀRAS 
RAKSTI”.

 • 28.03. Svinēsim pavasara košākos svētkus - Otrās Lieldienas.
 ◊ Plkst. 13:00 – 16:00 lustīgas, jautras un inovatīvas SIA “Brīnumkalēji” at-

rakcijas kultūras centra pagalmā (lietus gadījumā kultūras centrā).
 ◊ Plkst. 14:00 Filmiņu programma visai ģimenei “Multenītes pavasarī”, 

kurā iekļautas 6. multenītes, 4. no kurām pirmizrādes ir piedzīvojušas 
2015. gada pavasarī.

 ◊ Programmā:  “Tornis” /Animācijas brigāde, 2015/, “Zaķu lielā diena” /
Animācijas brigāde, 2015/, “Meža sargi” /Animācijas brigāde, 2015/, 
“Spoku stunda” /rež. N. Skapāns, 2014/, “Marsietis” /rež. N. Skapāns, 
2015/, “Kā lupatiņi precējās” /E.Jansons, Atom art, 2014/. Programmas 
garums 50 min. Ieeja par brīvu.

LĪDZJŪTĪBAS

“Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa 
sirds

Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās 

mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.”

Izsakām dziļu līdzjūtību Guntai Volože-
vai vīru mūžībā aizvadot.

Mālpils vidusskolas kolektīvs

“Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt…”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Višķeru 
ģimenēm, Staņislavu Višķeru mūžībā pa-
vadot.

Mālpils novada dome

Mūrēju plītis, sildmūrus, krāsnis, maizes 
krāsnis, kamīnkrāsnis, iekšējos kamīnus, 
ārējos kamīngrilus, pirts krāsnis, skur-
steņus. Bijušais dabas, sašķidrinātās gā-
zes atslēdznieks veic profilaksi gāzes plī-
tīm (dīžu tīrīšana, krānu smērēšana, 
liesmu regulēšana u.c.). Tālr. 27327713, 
Laimonis B.

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

SLUDINĀJUMI

PATEICĪBA

Muzikants (balss, sintezators) spēlē lat-
viešu mūziku jubilejās un citos pasāku-
mos. Tālr. 25985566, Dainis

Ja Jums ir nevajadzīgs, vecs velosipēds 
pilnā komplektācijā (nevis detaļas) un Jūs 
nezināt, kur to likt, lūdzu zvaniet, labprāt 
paņemšu. Tālr. 26437370

Paldies Solvitai Strausai par ziedoju-
mu gaismas dekoriem Nākotnes ielā, kas 
mūs priecē vakaru tumšajās stundās.

Mālpils iedzīvotāji

Vēlos īrēt istabu vai vienistabas dzīvokli 
Mālpilī. Tālr. 29229583 (Skaidrīte)


