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MĀLPILS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS      BEZMAKSAS

Satiec savu meistaru!
Mālpils novada vidusskolas skolēni 
slido un spēlē hokeju Ērgļos
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI JANVĀRĪ
Izskatīja 22 jautājumus:

1. Par Mālpils novada domes izglītības iestāžu vienotā Eiro-
pas attīstības plāna apstiprināšanu.

2. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības 
programmu īstenošanai Mālpils novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēm 2017. gada janvāra–augusta mēnešiem.

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

4. Par tarifikāciju saskaņošanu un apstiprināšanu.
5. Par piedalīšanos projektos.
6. Par projekta “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošana” pieteikumu.
7. Par biedrības “Mālpils zivīm” projekta līdzfinansēšanu.
8. Par pašvaldības pilnvaroto personu vides aizsardzības jau-

tājumos apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
11. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
13. Par PSIA “Norma K” pamatkapitāla palielināšanu.
14. Par telpu nomas maksas samazināšanu Mālpils Kultūras 

centrā Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes or-
ganizētajām reģionālajām skatēm un konkursiem.

15. Par Mālpils novada vidusskolas dienesta dzīvojamās telpas  
izīrēšanu.

16. Par telpu nomas līguma izbeigšanu un jauna telpu nomas 
līguma noslēgšanu.

17. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Māl-
pils Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā.

18. Par darba samaksu vēlēšanu komisijas locekļiem
19. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām.
20. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav-

starpējiem norēķiniem.
21. Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils novada domes 

budžetu 2017. gadam” apstiprināšanu.
22. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja viet-

niecei.
NOLĒMA:
Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju 2017. gada janvāra–au-

gusta mēnešiem interešu izglītības pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada 
izglītības iestādēm sekojoši:

 • Mālpils novada vidusskolai – 11 845,00 EUR (1 480,63 EUR/
mēnesī);

 • Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 4 084,00 EUR (510,50 
EUR/mēnesī); 

 • Mālpils internātpamatskolai – 4 493,00 EUR (561,63 EUR/
mēnesī).

Piešķirt finansējumu 2017. gada janvāra–augusta mēnešiem 
interešu izglītības programmu realizēšanai no pamatbudžeta in-
terešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada izglītības iestā-

dēm sekojoši:
 • Mālpils novada vidusskolai – 15 008,00 EUR (1876,00 EUR/

mēn)
 • Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 12  018,00 EUR 

(1 502,25 EUR/mēnesī);
 • Mālpils internātpamatskolai – 7 348,00 EUR (918,50 EUR/

mēnesī);
 • Mālpils Mūzikas un mākslas skolai – 672,00 EUR (84,00 

EUR/mēn);
 • Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” – 2 152,00 EUR 

(269,00 EUR/mēnesī)
Piedalīties LAP pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstī-

bai” projektu konkursā ar projektu pieteikumiem:
 • “Mālpils pašvaldības publisko telpu remonts un labiekārto-

šana sabiedrisko aktivitāšu atbalstam” (rīcība Nr. 2.2. 
Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstī-
ba);

 • “Mālpils brīvdabas estrādes rekonstrukcija” (rīcība Nr. 2.1. 
Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana 
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai). 
Uzdot izpildinstitūcijai uzsākt darbu pie projekta pieteiku-
mu sagatavošanas.

Atbalstīt Mālpils Mūzikas un mākslas skolas piedalīšanos 
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas 
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” konkur-
sā ar projektu “Mālpils Mūzikas un mākslas skolas Mākslas no-
daļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, nodrošinot tam 
līdzfinansējumu 1 111,95 EUR apmērā.

Līdzfinansēt biedrības “Mālpils zivīm” projektu “Videonovēro-
šanas sistēmas ieviešana Mālpils novada ūdenskrātuvēs” 10 % 
apmērā no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 3 015,00 EUR.

Izsniegt uz 5 gadiem Mālpils pašvaldības pilnvarotās personas 
vides aizsardzības jautājumos apliecību sekojošiem biedrības 
“Mālpils zivīm” biedriem – S. Mihelsonam, N. Naglim, N. Ozoli-
ņam, R. Krūmiņliepam.

Ņemot vērā ierobežotos finanšu līdzekļus, pašvaldības SIA 
“Norma K” lūdz Mālpils novada domi, kā kapitāldaļu turētāju, 
piedalīties ar līdzfinansējumu asenizācijas mašīnas iegādē, kas 
ir nepieciešama, lai nodrošinātu veiksmīgu ūdens un kanalizāci-
jas dienesta pakalpojumu sniegšanu Mālpils novada teritorijā, jo 
pašreiz dienesta rīcībā ir 1991. gadā ražota asenizācijas mašīna 
GAZ 3307 ar benzīna dzinēju, kas ir tehniski nolietojies un vairs 
pilnībā nespēj pildīt savus uzdevumus. PSIA “Norma K” lūdz 
Mālpils novada domi palielināt PSIA “Norma K” pamatkapitālu 
par 10 000,- EUR asenizācijas mašīnas iegādes daļējai maksāju-
ma segšanai. Dome atzīst, ka būtu lietderīgi palielināt PSIA 
“Norma K” pamatkapitālu par 10 000,- EUR, izdarot naudas ie-
guldījumu pamatkapitālā, asenizācijas mašīnas iegādes daļējai 
maksājuma segšanai un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu 
skaitu.

Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas dienesta viesnī-
cas maksas pakalpojumu izcenojumus ar 2017. gada 1. martu:

N.p.k Maksas pakalpojuma veids Mērvienība
Izcenojums par 
mērvienību EUR 

(ar PVN)

1. Īres maksa par vienu dienesta viesnīcas telpas gultasvietu skolas 
audzēknim, izmantojot gultas veļu

Mēnesī no vienas 
personas

8,54

2. Īres maksa par dienesta viesnīcas telpas īslaicīgu lietošanu 1 
(vienai) personai (t.sk. skolas darbiniekam, absolventam), bez gultas 
veļas izmantošanas

Mēnesī no vienas 
personas
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2017. gada MARTAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 22. martā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 22. martā, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 22. martā, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 29. martā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 27. martā, plkst. 17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Māl-
pils novada pašvaldības teritorijā 9,67 EUR/m3 bez PVN, ko veido: 

 • sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi par degvielu 
par 1m3 sadzīves atkritumu daudzuma savākšanu – 1,20 
EUR/m3 bez PVN;

 • dabas resursu nodoklis par 1m3 apglabājamo sadzīves at-
kritumu daudzumu – 1,44 EUR/m³ bez PVN;

 • sadzīves atkritumu apglabāšanas izdevumi CSA “Getliņi” 
poligonā par 1m3 savākto nešķiroto sadzīves atkritumu 

2.1. ziemā apkures sezonā * 80,00

2.2. vasarā 63,00

3. Īres maksa par dienesta viesnīcas telpas īslaicīgu lietošanu 2 
(divām) personām (t.sk. skolas darbiniekam, absolventam), bez 
gultas veļas izmantošanas

Mēnesī no vienas 
personas

3.1. ziemā apkures sezonā * 49,00

3.2. vasarā 40,00

4. Īres maksa par dienesta viesnīcas telpas īslaicīgu lietošanu 3 (trīs) 
personām (t.sk. skolas darbiniekam, absolventam), bez gultas veļas 
izmantošanas

Mēnesī no vienas 
personas

4.1. ziemā apkures sezonā * 38,00

4.2. vasarā 33,00

5. Īres maksa par dienesta viesnīcas telpas īslaicīgu lietošanu 4 
(četrām) personām (t.sk. skolas darbiniekam, absolventam), bez 
gultas veļas izmantošanas

Mēnesī no vienas 
personas

5.1. ziemā apkures sezonā * 33,00

5.2. vasarā 29,00

6. Dienesta viesnīcas telpas īslaicīgas lietošanas īres maksa nometņu 
un viesu izmitināšanai, izmantojot gultas veļu **

Diennaktī no vienas 
personas

6,50 

7. Dienesta viesnīcas telpas īslaicīgas lietošanas īres maksa nometņu 
un viesu izmitināšanai, bez gultas veļas izmantošanas **

Diennaktī no vienas 
personas

6,10 

8. Dienesta viesnīcas telpas īslaicīgas lietošanas īres maksa nometņu 
un viesu izmitināšanai grupai virs 50 personām, izmantojot gultas 
veļu **

Diennaktī no vienas 
personas

6,20 

9. Dienesta viesnīcas telpas īslaicīgas lietošanas īres maksa nometņu 
un viesu izmitināšanai grupai virs 50 personām, bez gultas veļas 
izmantošanas **

Diennaktī no vienas 
personas

5,80 

* Apkures sezona no 1. oktobra līdz nākošā gada 30. aprīlim
** Pakalpojumi tiek sniegti tikai tad, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu 

daudzumu – 4,53 bez PVN.
 • Pārējie sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi un 

peļņa par 1 m3 savākto sadzīves atkritumu daudzumu – 
2,50 EUR bez PVN.

Lēmums stājās spēkā ar 2017. gada 1. janvāri.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa
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25.01.2017.
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 

25.01.2017. sēdes lēmumu Nr. 1/21

Par Mālpils novada domes budžetu 2017. 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 4 529 385 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

2. Noteikt Mālpils novada domes pamatbudžeta izdevumus 
4 529 385 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

3. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta ieņēmu-
mus un finansēšanu 192 647 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 
3.

4. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta izdevumus 
192 647 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

5. Noteikt, ka kreditoru saistības uz 31.08.2016. ir 
5 262 456 EUR (pielikums Nr. 5).

6. Noteikt, ka debitoru saistības uz 31.08.2016. ir 130 092 EUR 
(pielikums Nr. 6).

7. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējuma 
mērķiem (pielikums Nr. 7).

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

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

10. Mālpils novada domes ceļu un ielu finansēšanai paredzētās 
mērķdotācijas izlietojuma programma 2017. gadam, Māl-
pils novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās 
mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programma 3 
gadiem. Priekšsēdētāja ziņojums.

11. Noteikt atlīdzību atbilstoši pielikumiem (pielikumi Nr. 11–
25).

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

Pielikums Nr. 1
pie Mālpils novada domes 25.01.2017. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2017. gadam”
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 
2017. GADĀ (EUR) SKAITLISKA INFORMĀCIJA

I Kopā ieņēmumi 4 372 051
II Nodokļu un nenodokļu 
ieņēmumi

2 467 585

III Nodokļu ieņēmumi 2 392 085
Tiešie nodokļi 2 392 085

1.0. 1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 2 142 085
1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa
2 142 085

1.4. 4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 250 000
1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 250 000

IV Nenodokļu ieņēmumi 75 500
2.0. 9.0.0.0. Valsts(pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodevas
9 000

2.0. 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitāmas 
pašvaldības budžetā

4 000

2.0. 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 5 000

Pielikums Nr. 2
pie Mālpils novada domes 25.01.2017. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2017. gadam”
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2017. GADĀ (EUR)
1000 Atlīdzība 2 528 237
2000 Preces un pakalpojumi 1 520 368
3000 Subsīdijas un dotācijas 14 503
4000 Procentu izdevumi 12 000
5000 Pamatkapitāla veidošana 185 841
6000 Sociālie pabalsti 107 338
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas 

un mērķdotācijaspašvaldībām uzturēšanas 
izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā 
sadarbība

161 098

Kopā 4 529 385

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1

2.0. 10.0.0.0. Sodi un sankcijas 1 000
2.0. 10.1.0.0. Naudas sodi 1 000
2.0. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 500
2.0. 12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 500
2.0. 13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma pārdošanas
65 000

2.0. 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža 
īpašuma pārdošanas

15 000

2.0. 13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību 
kustamā īpašuma u manta 
realizācijas

50 000

Valsts transfertu ieņēmumi 1 590 592
5.0. 18.0.0.0. Transferti 1 488 292
5.0. 18.6.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtā 

valsts budžeta dotācija
1 488 292

5.0. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 102 300
5.0. 19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā 

no citām pašvaldībām
102 300

VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 313 874
4.2. 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi no 

ārvalstu finanšu palīdzības
8 708

3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem un citi pašu ieņēmumi

304 366

3.0. 21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasifi-
cētie budžeta iestāžu ieņēmumi 
par budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi

800

IX Finansēšana
F2101000 Budžeta līdzekļu atlikums gada 

sākumā
597 334

Budžeta līdzekļu atlikums gada 
beigās

150 000

F40020000 Aizņēmumi -251 058
F55010000 Akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapitālā
-38 942
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Pielikums Nr. 3
pie Mālpils novada domes 25.01.2017. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2017. gadam”
SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 
2017. GADĀ (EUR)

I Ieņēmumi kopā 123 295
II Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem 123 295
Dabas resursu nodoklis

5.5.0.0. Dabas resursu nodoklis 10 000
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 37 927
Autoceļu fonda līdzekļi

18.9.0.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 
fondiem

113 295

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 29 409
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1 579
III Ziedojumi un dāvinājumi 437
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 437

Pielikums Nr. 4
pie Mālpils novada domes 25.01.2017. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2017. gadam”
SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2017. GADĀ (EUR)
Kods Koda nosaukums
2200 Pakalpojumi 182 210
3200 Subsīdijas un dotācijas biedrībām 10 000
Kopā 192 210
ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2016. GADĀ (LATOS)
Kods Koda nosaukums
2200 Pakalpojumi 200
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 237
Kopā 437

Pielikums Nr. 7
pie Mālpils novada domes 25.01.2017. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2017. gadam”
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2017. GADĀ (EUR) 
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM
01.1000. Vispārējie valdības dienesti
01.111. izpildvaras un likumdošanas varas 

institūcija
250 800

01.112. Kanceleja 82 100
01.602. Dzimtsarakstu nodaļa 19 000
01.603. Investīciju un ārējo sakaru daļa 34 000
01.605. Projektu finansējums 127 000
01.606. Mazie projekti 5 000
01,607, Vēlēšanu komisija 7 000
01.720. Pašvaldību budžetu parāda darījumi 25 000
01.820. Transferti no pāšvaldību budžeta valsts 

budž.
19 000

01.891. Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem 60 000
01.892. Atbalsta fonds 17 000
01.1000. Kopā 645 900
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība
03.110. Policijas dienesti 52 000
03.312. Bāriņtiesas 19 500

03.600. Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedris-
kās kārtības un drošības jautājumi

17 000

03.000. Kopā 88 500
04.000. Ekonomiskā darbība
04.122. Skolēnu nodarbinātība 18 000
04.211. Kontroles, uzraudzības un citi dienesti 16 000
04.240. Rīgas rajona lauku attīstības biedrība 425
04.430. Būvvalde 67 400
04.000. Kopā 101 825
06.000. Pašvaldības teritoriju un māju apsaim-

niekošana
06.400. Ielu apgaismošana 52 996
06.601. Apsaimniekošana 157 600
06.602. Autoceļi 86 420
06.604. Sidgundas skolas ēkas uzturēšana 4 000
06.000. Kopā 301 016
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija
08.101. Sporta komplekss 235 000
08.211. Mālpils bibliotēka 26 000
08.212. Sidgundas bibliotēka 15 000
08.231. Kultūras centrs 310 000
08.232. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvalde
6 710

08.233. Dziesmu svētki, simtgade 15 000
08.000. Kopā 607 710
09.000. Izglītība
09.112. PII uzturēšana 322 000
09.111. PII mērķdotācija 32 360
09.115. Mācību līdzekļi PII 1 021
09.2191. Mērķdotācija Mālpils novada vidusskola 349 193
09.2192. Mālpils novada vidusskolas uzturēšana 425 000
09.2197. Brīvpusdienas no valsts 29 267
09.2193. Asistenta pakalpojumi 

novada vidusskolā
430

09.2199. Internātpamatskolas uzturēšana 435 170
09.21992. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 105 000
09.2196. Mācību līdzekļi Mālpils novada vidussko-

lai
7 148

09.222. Profesionālās vidusskolas uzturēšana 397 184
09.511. Mūzikas un mākslas skolas uzturēšana 90 500
09.512. Mērķdotācija mūzikas un mākslas skola 53 161
09.601. Autobusa pakalpojumi 60 000
09.000. Kopā 2 307 434
10.000. Sociālā aizsardzība
10.201. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 210 000
10.203. Atbalsts gados veciem cilvēkiem, 

invaliditātes gadījumā
7 500

10.500. Atbalsts bezdarba gadījumā 10 000
10.600. Mājokļa atbalsts 55 000
10.700. Atbalsts maznodrošinātajiem 29 000
10.910. Sociālais dienests, 

aizsardzības pārraudzība
86 500

10.912. Asistenta pakalpojumi 50 000
10.920. Atbalsts pārējiem 29 000
10.000. Kopā 477 000

Pavisam kopā 4 529 385
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Pielikums Nr. 10
Mālpilī, Mālpils novadā
2017. gada 25. janvārī

APSTIPRINĀTS  
ar 25.01.2017. Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.1/21

Mālpils novada domes ceļu un ielu finansēšanai 
paredzētās mērķdotācijas izlietojuma Programma 

2017. gadam.

Apstiprināt, saskaņā ar LR Ministru kabineta 11.03.2008. no-
teikumiem Nr. 173, pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai un at-
tīstībai piešķirtās mērķdotācijas izlietojuma programmu 2017. 
gadam:

1. 2017. gada plānotā mērķdotācija 113 295,00 EUR.
2. 2016. gada mērķdotācija uz 2014. gada 31. decembri 

29 409,00 EUR.
3. 2017. gadā plānots izlietot mērķdotāciju tai skaitā:
- ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 142 704,00 EUR.

Mālpils novada autoceļu un ielu finansēšanai 
paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietoša-

nas programma 3 gadiem.

1. 2017. gada plānotā mērķdotācija 142 704,00 EUR.
2. 2017. gadā plānots izlietot mērķdotāciju, tai skaitā:
- ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 153 121,73 EUR.
3. 2018. gadā plānots izlietot mērķdotāciju, tai skaitā:
- ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 113 295,00 EUR.
4. 2019. gadā plānots izlietot mērķdotāciju, tai skaitā:
- ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 113 295,00 EUR.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja L. Mičule

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
ZIŅOJUMS

Pie saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Mālpils novada do-
mes budžetu 2017. gadam”.

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 
2017. gadam 4 372 051 EUR vai 90 % pret 2016. gada faktu. No 
nodokļu, nenodokļu un maksas pakalpojumiem 2 772 535 EUR 
vai 105,9 % pret 2016. g., t.sk. nodokļu ieņēmumos 2 772 751 EUR 
vai 105.1 % pret 2016. g.

Nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 75 500 EUR vai 107.8 % 
pret 2016. g., maksas pakalpojumi 305  166  EUR vai 88 % pret 
2016. g., bet maksas pakalpojumi Mālpils Profesionālajā vidus-
skolā un internātskolā tiek prognozēti tikai 8 mēnešiem.

Transferti no Valsts budžeta diemžēl ir sagaidāmi mazāk kā 
2016. g., jo kopumā ir samazinājies izglītojamo skaits un mērķ-
dotācija pedagogu atlīdzībai ir tieši saistīta ar izglītojamo skaitu. 
Pašreizējā prognoze ir 1 488 292 EUR, vai 71 % pret 2016. g. fak-
tu. Transfertus gada garumā ir grūti salīdzināt, jo izglītības iestā-
dēm pedagogu mērķfinansējumam un internātpamatskolas uz-
turēšanas izdevumiem tiek sadalīta budžeta nauda tikai astoņiem 
mēnešiem. Gadā sagaidāma nedaudz mazāka summa kā 2016. g. 
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 budžeta izpildītājiem tika 
dots 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 % pret 2016. g. faktu (ņemot vērā valsts mērķfinansē-
jumu pedagogu atlīdzībai tikai 8 mēnešiem).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas ir galvenais paš-
valdību ieņēmumu avots un tiek garantēta no valsts puses par 
100 %, ir 2 142 085 EUR, kas ir 110,8 % pret 2016. g. faktu. Tas ir 
lielāks pieaugums kā vidēji Latvijā (6,9%) un par to paldies visiem 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem. Ieņēmumus no ne-
kustamā īpašuma nodokļa prognozējam nedaudz lielākus kā 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā iekļauto vērtēto ieņē-
mumu līmeņa novērtējumu – 209 553 EUR, bet nedaudz zemākus 
par 2016. g. ieņēmumiem un ņemot vērā iepriekšējo periodu pa-
rādus un faktisko situāciju, tie sastāda 250 000 EUR vai 93,7 % no 
2016. g. fakta.

Plānojam pārdot dažus nekustamos īpašumus, kas nav nepie-
ciešami pašvaldību funkciju veikšanai vai nav lietderīgi tos uztu-
rēt. 

Norēķinu daļa budžetā ir pietiekoši skaidra, jo valsts budžets 
un valsts institūcijas ir precīzi sadalījušas pedagogu atalgojumu 
izglītības iestādēm 8 mēnešiem un noteikušas mērķfinansējumu 
atsevišķiem finansējumiem t.i. daļēja uzturēšanas izdevumu 
nodrošināšana Mālpils internātskolai un profesionālai vidussko-
lai, interešu izglītībai, skolēnu brīvpusdienām, mācību līdzek-
ļiem, tautas deju kolektīvam, asistentu pakalpojumiem, skolēnu 
nodarbinātībai.

Pašvaldību savstarpējie norēķini ir ar tendenci, ka samazinās 
mūsu izglītības iestādēs izglītojamo skaits no citām pašvaldī-
bām, līdz ar to prognozējami mazāki ieņēmumi. Diemžēl maksā-
jumi citām pašvaldībām par mūsu pašvaldībā deklarēto skolēnu 
izglītošanu ir ar tendenci pieaugt un jau tiek prognozēti 
105 000 EUR, t.sk. Ogres novadam (Suntažu v-sk) 56 000 EUR.

Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2017.g. bija 597 334 EUR, 
t.sk. 168 168 EUR trīs konsolidējamo iestāžu budžeta atlikumi, no 
kura 86 000 EUR ir iezīmēti jau ar konkrētu izlietojuma mērķi.

Ir paredzēti arī remonti pašvaldības iestādēs, t.sk. turpināsim 
Mālpils novada vidusskolas remontu. Plānojam turpināt veikt til-
tu, ceļu un ielu kritisko posmu remontus, izveidot stāvlaukumu 
un uzlabot kustības drošību pie pirmskolas izglītības iestādes. 
Paredzēts nodrošināt mazo projektu pēctecību un projektu līdzfi-
nansējumu projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondu projektiem. 
Sabiedrības dažādu aktivitāšu īstenošanai, biedrību atbalstam 
un izglītības kvalitātes paaugstināšanai ir izveidots atbalsta 
fonds, ko saglabāsim. Ir paredzēts veikt sabiedrisko ēku, par ku-
rām Būvniecības Valsts Kontroles birojs ir izteicis aizrādījumus, 
tehniskā stāvokļa novērtējumu, turpināt ugunsdrošības pasāku-
mus, veikt pašvaldības īpašuma apdrošināšanu, ierakstīt vairā-
kus pašvaldības īpašumus Zemesgrāmatā. Paredzēts no pamat-
budžeta turpināt apmaksāt SIA “Norma K” pamatkapitāla 
palielinājumu, kas saistīts ar tehnikas parka uzlabojumu.

Atlīdzības sistēmā ir plānots turpināt nedaudz palielināt dar-
biniekiem atlīdzību vidēji par 3 %, ņemot vērā minimālās algas 
izmaiņas un citas 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, nodrošinot likumā atļauto 
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materiālo stimulēšanu, gadā vienreizēja līdz 75 % prēmija pie 
darba algas, izvērtējot personīgo ieguldījumu pašvaldības darbā. 
Kā arī iespēja pasniegt balvas par pašvaldībai vai darbiniekam 
nozīmīgu notikumu.

Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2017. g. ir 4 819 389 EUR.
Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc funkcionālās kategori-

jas klasifikācijas pret 2016. g. faktu ir:
 • Vispārējos valdības dienestos 136 %, kas pamatā ir saistīts 

ar daudz lielāku projektu realizāciju, nelieliem remontiem, 
resursu sadārdzinājumu, štatu izmaiņām un nelielu domes 
amatpersonu atlīdzības palielinājumu (šai funkcijai ir izde-
vumi 13,4 % no kopējiem izdevumiem t.sk. 5,2 % izpildvarai 
un lēmējvarai).

 • Tiesību aizsardzības jomā 120 %, kas pamatā saistīts ar to, 
ka ir paredzēts ar 01.03.2017. palielināt pašvaldības polici-
jas štatu par vienu inspektoru un pilnveidot publiskās tel-
pas videonovērošanu (1,8 % no kopējiem izdevumiem).

 • Ekonomiskajai darbībai 46 % un tas ir saistīts ar to, ka plā-
nojam izmaiņas uzskaitē un pārdalām finansējumu atbil-
stoši precīzākam mērķim, t.i. uz teritorijas un ēku apsaim-
niekošanu (2,1% no kopējiem izdevumiem).

 • Teritorijas un ēku apsaimniekošana 443 %, ir paredzēts 
turpināt ielu un ceļu kritisko posmu remontus, uzsākt tiltu 
remontus, veikt nelielus remontus domes administratīvajā 
ēkā un kapličā, resursu sadārdzinājumu un atlīdzības pa-
lielinājumu. Plānots turpināt veikt ēku apdrošināšanu un 
vairāku īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā. Izveidot ielu 
apgaismojumu Sidgundā, Kroņu ielā. Turpmāk tiks uzskai-
tīti daļa no izdevumiem, kas iepriekš tika klasificēti funkci-
jai “ekonomiskā darbība” (6,2 % no kopējiem izdevumiem).

 • Veselības aizsardzībai līdzekļi netiek plānoti, jo tā nav paš-
valdības funkcija.

 • Atpūtai, kultūrai un reliģijai 110 %, kas ir saistīts ar atlīdzī-
bas palielinājumu, un ar nelieliem remontiem, ēku stāvok-
ļa novērtējumu un gatavošanos Latvijas simtgadei un nova-
da svētkiem (12,6 % no kopējiem izdevumiem).

 • Izglītībai 82 %, mērķdotācijām 71 % (ņemot vērā, ka ir tikai 
8 mēnešiem) un pārējiem izdevumiem 101 %, plānojam pa-
beigt telpu remontu novada vidusskolā un turpināt veikt 
daļēju remontu pirmskolas izglītības iestādē, pie kuras pa-
redzēts arī izveidot auto stāvlaukumu, ir lielāks atbalsts 
interešu izglītībai, palielināta atlīdzība (48,0 % no kopējiem 
izdevumiem, gada beigās būs ap 60 %, jo izdevumos būs 
Valsts mērķdotācija arī pārējiem 4 mēnešiem).

 • Sociālai aizsardzībai 113 %, kas saistīts ar to, ka palielināta 
atlīdzība un turpinās izdevumi no Valsts mērķfinansējuma 
asistentu un nodarbinātības jomā. Paredzam lielākas iz-
maksas mājokļu atbalstam, jo paredzēts veikt dažu dzīvok-
ļu remontu un iegadāties nedārgu dzīvojamo platību, ja 
tirgus to piedāvās, kā arī līdzdarboties ēku energoefektivi-
tātes pasākumos Ķiršu ielā 2 (9,9 % no kopējiem izdevu-
miem).

 • Aizdevuma atmaksa 107 % Valsts kasei un pamatkapitāla 
palielināšana SIA “Norma K” (6,0 % no kopējiem izdevu-
miem).

 • Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasi-

fikācijas pret 2016. gada faktu ir:
 • Atlīdzība. Kopējo atlīdzību nav korekti salīdzināt, jo peda-

gogiem precīzs finansējums zināms tikai 8 mēnešiem. Sa-
gaidāmais mērķfinansējums pedagogu atlīdzībai ir 70 %. 
Kāds būs līdz gada beigām? Tas faktiski ir atkarīgs no au-
dzēkņu skaita izmaiņām uz 01.09.2017.

 • Pārējiem darbiniekiem, ievērojot štatu izmaiņas, minimā-
lās algas izmaiņas un materiālo stimulēšanu, ir 107 %.

 • Pakalpojumu, materiālu un energoresursu iegādes ap-
maksai 121 %, kas pamatā ir saistīts ar resursu sadārdzi-
nājumu un plānotiem remontiem.

 • Kredītprocentu apmaksai un aizdevuma apkalpošanai 139 
%, kas saistīts ar kredītportfeļa procentu likmju iespēja-
mām izmaiņām.

 • Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīcijām 88 %, jo pare-
dzēti ne tik lieli kapitālie ieguldījumi. 

 • Sociālajā jomā 120 %, kas pamatā ir saistīti ar papildus iz-
maksām pabalstiem un nedaudz lielākiem izdevumiem, 
kas saistīti ar atlīdzības izmaksu, mājokļu remontiem un to 
iespējamo iegādi.

Speciālais budžets ir ar nelielu samazinājumu. Tas ir saistīts 
ar to, ka ieņēmumi no dabas resursu nodokļa netiek prognozēti 
tik lieli kā 2016. g., tas ir 68 %. Diemžēl ceļu fonda līdzekļi no 
valsts puses nav palielināti un ir tikai 113 295 EUR, kas ir 100 % 
pret 2016. g. un TIKAI 45.5 % pret 2008. g. Ir izstrādāta ceļu fon-
da izmantošanas programma, kas paredz no pamatbudžeta pa-
lielināt ceļu un ielu uzturēšanas, papildus valsts mērķdotācijai, 
izdevumus par 86 420 EUR, lai kaut nedaudz varētu turpināt kri-
tisko tiltu, ielu un ceļu posmu atjaunošanu. Ir paredzēts īstenot, 
ja CFLA apstiprinās iesniegtos projektus, Piena, Rikteres un 
Rūpniecības ielas rekonstrukcijas projektus par aptuveni 
1 078 000 EUR, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 204 600 EUR, 
par kuru tiks lūgts aizdevums Valsts kasē.

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas ir saistītas ar saņemto 
līdzekļu izmaiņām, jo šie līdzekļi ir izlietojami pēc mērķa. Dabas 
resursu līdzekļi ir nelieli tāpēc tos uzkrājam, lai varētu pamatā 
izlietot dabas resursu atjaunošanai, t.sk. bīstamo koku izciršanai 
kapos un parkā un parka un ūdenskrātuvju turpmākai labiekār-
tošanai t.sk. zivju resursu pavairošanai.

Ziedojumi tiks izlietoti atbilstoši norādītajiem mērķiem.
Atlikums uz 01.01.2017. bija 69 352 EUR.
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.

25.01.2017.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

Pilnu 2017. gada novada domes budžeta tekstu 
skatīt mājas lapā www.malpils.lv, sadaļā 

Novada domes dokumenti / Saistošie noteikumi
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Mūsu skolā 17. un 19. janvārī notika skatuves runas konkurss, 
kurā piedalījās 2 skolēni no katras klases. Dalībniekiem bija jā-
runā viens dzejolis. Ieteicamās daiļdarbu tēmas: Es pats, valoda, 
ģimene, mans novads, brīvība. Skolēni bija izvēlējušies jaukus 
dzejoļus. Viņu uzstāšanos vērtēja žūrijas komisija. Un, lūk, rezul-
tāti!

1. klašu grupā:
1. vieta – Evai Ancei Paulovičai,
2. vieta – Guntai Hildebrantei, Emīlijai Dinstmanei,
3. vieta – Anrijam Leikartam, Edvardam Žukovskim, Aleksim 

Zaharovam.
2.–3. klašu grupā:
1. vieta – Elzai Esterei Voroņukai,
2. vieta – Evelīnai Voitjukai, Matīsam Bogdanam,
3. vieta – Daniilam Lucevičam, Oskaram Ivanovskim.
4.–6. klašu grupā:
1. vieta – Evai Vērsei,
2. vieta – Renātei Agnesei Briezei,
3. vieta – Lindai Verzei.
7.–9. klašu grupā:
1. vieta – Kristai Kristiānai Osītei,
2. vieta – Elzai Lācei, Viktorijai Volkovai,
3. vieta – Ernestam Neimanim, Henrijam Hablovam.
10.–12. klašu grupā:
1. vieta – Adrianam Rakuzovam,
2. vieta – Krišjānim Bērziņam.

Skatuves runas konkurss Mālpils novada vidusskolā

Mēs lepojamies ar šiem skolēniem! Paldies, viņu skolotājām 
par ieguldīto darbu! Jāpiebilst, ka 1. vietu ieguvēji pārstāvēs Māl-
pils novada vidusskolu Pierīgas skolu skatuves runas un mazo 
formu uzvedumu konkursā 17. februārī Jaunmārupes pamatsko-
lā. Viņiem jāsagatavo papildus dzejolim vēl viens prozas darbs, 
un tad uz konkursu!

Vēlam veiksmi!
Sākumskolas MK vadītāja Anita Vīksne

Aizritējušas 100 dienas Mālpils novada vidusskolas 1. klasēs. 
Kādas tās bijušas? Sākumskolas skolēni ar savām skolotājām 
pulcējās skolas zālē, lai noskaidrotu, kā tad veicies pirmo klašu 
skolēniem mūsu skolā.

“Pirmīši” atraktīvos priekšnesumos parādīja savas apgūtās 
zināšanas un iespaidus par skolu.

Katra sākumskolas klase bija sagatavojusi kādu pārbaudīju-
mu, ar ko bija jātiek galā 1. klašu skolēniem un arī viņu skolotā-
jām Ērikai un Anitai. 1. klašu skolēni bija lieliski un visus uzdevu-

100. diena skolā
mus veica godam. Lielākais pārbaudījums bija pirmo klašu 
zēniem – pēc iespējas ātrāk uzmest uz balkona 30 bumbas. Zālē 
valdīja liela jautrība un sacensību gars.

Noslēgumā visus pārsteidza skolas administrācijas sarūpē-
tais kliņģeris, kuru tad gardi apēdām. Un kā nu svētku kliņģeris 
bez salūta!

100 dienas aizskrējušas! Novēlēsim 1. klašu skolēniem ne-
zaudēt degsmi un zinātkāri arī turpmāko skolas laiku!

Sākumskolas MK vadītāja A. Vīksne
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21. Latvijas Skolu ziemas Olimpiskais festivāls norisinājās no 
3. līdz 4. februārim. Tajā tika noskaidroti labākie sportisti indivi-
duālajā, komandu un skolu vērtējumā. Festivāla mērķis bija po-
pularizēt ziemas sporta veidus un sekmēt jaunatnes sporta attīs-
tību. Šogad festivāls pulcēja vairāk nekā 100 skolu komandas.

Mālpils novada vidusskolu pārstāvēja 10 hokejisti un 10 slido-
tāji dažādās vecuma grupās. Hokejisti ar pretinieku komandām 
spēkojās Ērgļos, bet slidotāji sacentās pie Viešūra kalna.

Dalībnieku domas un sajūtas.
Līna: “Es piedalījos slidošanā. Man ļoti patika! Iekļuvu pusfi-

nālā, bet netiku finālā. Tomēr pietrūka ļoti maz. Man patika laik-
apstākļi, atmosfēra un sabiedrība. Bija interesanti, tomēr ne-
daudz, nedaudz biju sevī vīlusies. Paldies, bija forši!”

Loreta: “Man patika piedalīties atklāšanas ceremonijā un sli-
dot. Nepatika, ka bija jāstartē pirmajai. Priecājos, ka piedalījos!”

Nils: “Piektdienā, kad slidoju, bija aizraujoši! Medaļu neiegu-
vu, bet sajūtas bija labas. Priecēja arī divas uzvaras hokejā, kuras 
guva Mālpils komanda pret Apes un Ērgļu komandām.”

Paula: “Man visvairāk patika slidot un sacensties ar citām sli-
dotājām. Man veicās labi, bija jautri. Pāris reizes nācās nokrist, jo 
sacentos ar meitenēm, kuras slidoja ļoti ātri. Bija grūti viņas pa-
nākt un tikt pusfinālā. Slidoju arī šķēršļu trasē, kur vajadzēja uz 
laiku apslidot mazus konusus.”

Madara: “Piektdien mēs labi pavadījām laiku. Mūs intervēja 
straume.lmt.lv. Apskatījām kērlinga laukumu. Slidojām sacensī-
bās. Arī autobusā bija jautri – skatījāmies straume.lmt.lv.”

Uvis: “Domāju, ka varēja būt vairāki sacensību veidi. Nākama-
jā gadā arī vēlos braukt uz Ērgļiem, jo gribu spēlēt hokeju.”

Skolotāja Ilze: “Šogad uz Ērgļiem aizbraucām ar lielāku ko-
mandu. Atklāšanas ceremonijā bijām atpazīstami, jo skolēni uz-
vilka kreklus ar Mālpils uzrakstu. Prieku sagādāja mūsu drošie 
un atraktīvie skolēni, kuri labprāt sniedza intervijas straume.lmt.
lv. Mani patīkami pātrsteidza negaidīta atkalredzēšanās ar bijušo 
mūsu skolas absolventu Dāvi Zagorski – nu jau festivāla aktivitā-
šu organizētāju. Pirmajā sacensību dienā biju kopā ar slidotājiem 
Viešūra kalnā. Mūsu skolēni startēja dažādās vecuma grupās 
gan ātrslidošanā, gan šķēršļu slidojumā. Slidotāju bija ļoti daudz. 
Uztraukums bija par to, vai visi laikā izies uz starta. Varu teikt, ka 
mūsu skolēni bija neatlaidīgi slidotāji, cīnījās, cik spēja. Un ļoti 
pacietīgi, jo sacensības notika līdz vēlai pēcpusdienai. Loreta, 
Līna, Līva, Madara un Brendons izcīnīja iespēju slidot pusfinālā. 
Šķēršļu slidojumā savās vecuma grupās Elizabetei Ģērmanei 
7. vieta, Līnai Līdemanei 9. vieta, Madarai Kalniņai 9. vieta, Bren-
donam Fjodorovam 14. vieta. Sestdienā kopā ar skolotāju Elitu 
atbalstījām hokejistus.”

Kristians: “Hokejā pretinieki bija spēcīgi. 
Bija prieks uzspēlēt pret stiprākām koman-
dām.”

Oskars: “Pirms spēlēm bija liels stress, 
bet uz laukuma nebaidījos cīnīties ar vis-
stiprākajiem. Mērķis bija viens – uzvarēt! 
Pēc pirmās spēles ieguvu pārliecību par ko-
mandas spēku, un pret Ērgļu komandu lau-
kumā devos ar domu par uzvaru. Otrajā die-
nā pirmā spēle nenotika, jo pretinieki 
neieradās. Mālpils komandai ieskaitīja uz-
varu. Pēc grupu spēlēm bijām vienīgā ko-
manda ar maksimālo punktu skaitu. Ceturt-
daļfinātā cietām zaudējumu. Tomēr 
emocijas bija fantastiskas.”

Treneris Gints: “Paldies visiem jaunie-
šiem, kuri piedalījās 21. Latvijas Skolu zie-
mas Olimpiskajā festivālā Ērgļos. Šogad bi-

jām 20 dalībnieki. Ļoti patika atklāšanas ceremonija, kurā 
Mālpils novada vidusskolas meitenes un puišus bieži intervēja 
televīzija. Rezultāti ir labi! Hokeju spēlēja 15 komandas. Mālpils 
novada vidusskolai – 5. vieta! Biju ļoti pārsteigts, ka hokeja spēli 
varēja vērot TV tiešraidē!”

Mālpils novada vidusskolu pārstāvēja Elizabete Ģērmane, 
Līna Līdemane, Līva Ozola, Loreta Veica, Paula Epalte, Madara 
Kalniņa, Roberts Dinka, Brendons Fjodorovs, Uvis Dāvis Straut-
nieks, Nils Vītols, Aleksis Eigims, Kristers Edgars Rauska, Edu-
ards Austriņš, Alberts Freimanis, Artis Zvīgzne, Marko Cimurs, 
Kristians Cīrulis, Oskars Ermansons, Eduards Ozoliņš un Kris-
ters Rancāns.

Dalībnieku atsauksmes apkopoja skolotāja Ilze Apsīte

Mālpils novada vidusskolas skolēni slido un spēlē hokeju Ērgļos
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Aizvadītajā gadā mālpiliete Rita Kargane svinēja skaisto 85 
gadu jubileju un valsts 98. dzimšanas dienā saņēma Mālpils paš-
valdības balvu “Goda novadnieks”.

Rita Kargane Mālpilī dzīvo kopš 1957. gada, desmit gadi no 
tiem aizvadīti Mālpils izpildkomitejas priekšsēdētājas amatā. Lū-
dzām pastāstīt viņu par savu dzīvi, kas cieši saistīta arī ar Mālpils 
vēsturi.

(Noslēgums, raksta sākums janvāra numurā.)

Pēc tehnikuma pabeigšanas sāku strādāt “Raiņa kolhozā” kā 
melioratore un arī kā uzskaitvede. Meliorācijas darbu bija ļoti 
maz, un lielākoties es strādāju kantorī, kas tajā laikā atradās 
Rumpju mājās. Atceros, cik maz toreiz cilvēku kolhoza darba va-
dīšanai vajadzēja! Par tehniku atbildēja Jānis Krisons. Viņš bija 
arī darbnīcu vadītājs, izsniedza šoferiem degvielu un pildīja dis-
pečera pienākumus. Agronoms un zootehniķis bija viens cilvēks 
– kolhoza priekšsēdētāja sieva Zenta Klāsena. Un, protams, pats 
kolhoza priekšsēdētājs Jānis Klāsens. Grāmatvedībā strādāja 
galvenā grāmatvede, grāmatveža palīgs un es – uzskaitvede. Ka-
sieris nāca vienu reizi mēnsī izmaksāt visiem algas.

Darbā ciema padomē
Kad kolhozā radās nepieciešamība pēc brigadiera, mani kā 

lauksaimniecības speciālisti iecēla par brigadieri. Strādāju, līdz 
ciemam sāka meklēt priekšsēdētāju. Iepriekšējā Mālpils ciema 
izpildkomitejas priekšsēdētāja Elza Pālena bija sasniegusi pen-
sijas vecumu un gatavojās iet pensijā. Kā deputāti viņa mani bija 
izvēlējusies savā vietā par nākamo ciema priekšsēdētāju. Atce-
ros, viņa man teica: “Tev, meit, pirmais uzdevums ar godu mani 
aizvadīt pensijā. Savāciet naudu un uzdāviniet man televizoru!” 
Televizors toreiz bija tāda “šika” lieta, ne jau katram tas bija. Tā 
es savācu no deputātiem un “pateicīgās” tautas naudu par viņas 
darbu, un nopirkām viņai televizoru. Noorganizēju skaistu aizva-
dīšanu pensijā ar apsveikumiem, koncertu un svinīgi pasniedzām 
viņai televizoru. 1963. gadā sāku strādāt par ciema izpildkomite-
jas priekšsēdētāju. Sākumā mēs bijām tikai divi cilvēki – es un 
sekretāre. Elzas Pālenas laikā sekretāre bija Melita Cirīte, kuru 
pēc Sidgundas ciema pievienošanas Mālpilij nomainīja Zenta 
Kalniņa. Ar laiku paplašinājās darbinieku skaits. Kara galda va-
dītāja bija Anna Heniņa un kasiere Zane Ķešāne. Vēlāk kasiere 
bija Aina Cīrule. Mums bija jāiekasē visi no-
dokļi, kaut gan nauda mums pašiem nepali-
ka, jo praktiski viss tika pārskaitīts valsts 
budžetā.

Tradīciju ieviešana
Pašaplikšanās nodoklis, ko toreiz ieka-

sējām, bija divi rubļi no ģimenes. Tā bija 
nauda, par kuru mēs varējām atļauties uz-
sākt tradīciju veidošanu. Iesākām organizēt 
pilngadības un bērnības svētkus. Pāris rei-
zes mēģinājām noorganizēt arī dzimšanas 
apliecības izsniegšanas jeb vārda došanas 
svētkus, bet šī tradīcija neiedzīvojās. Dzim-
šanas apliecība bija jāizņem mēneša laikā 
pēc bērna dzimšanas, un reti kurš vecāks 
varēja ar tik mazu bērniņu atnākt uz pasā-
kumu. Pamatā ciema padomei bija jārūpē-
jās par sadzīves tradīcijām – kāzām, krista-
bām un pilngadības svētkiem. Līdzekļus 
pasākumiem lūdzām no visām iestādēm. 
Piemēram, lai uz bērnības svētkiem varētu 
uzaicināt kādu profesionālu aktieri, kas va-
dītu pasākumu. Aktieri Vera Singajevska un 
Gundars Āboliņš Mālpilī viesojās vairākas 

Goda novadniece Rita Kargane

Siena talka Raiņa vārdā nosauktajā kolhozā pie Tīrumanīšu lielā šķūņa (Siguldas ceļa malā aiz 
pagrieziena uz Bukām), 1. pieaugušais no kr.p. Vidvuds Mangalis (brigadieris), ar brillēm Zenta 

Klāsena (agronome-zootehniķe, vienīgā un galvenā), blakus Jānis Klāsens (kolhoza priekšsē-
dētājs), vidējais vīrietis Valdemārs Vilnietis (būvbrigadieris), 1959. gads

Rita Kargane sagaidot pilngadības svētku dalībniekus 
no ceremonijas Siguldā
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reizes.
Jāsāk bija vadīt kāzu ceremonijas, bet mums nebija nekādu 

līdzekļu. Kaut kur dabūjām labu galdu. Nopirkām galdautu, kaut 
arī to nemaz nebija tik viegli izdarīt. Caur pazīšanos bija jāmeklē, 
lai varētu tautisku galdautu nopirkt. Jauniešiem jau grūti šodien 
iedomāties, ka veikalos nekā nebija. Pat sveces mēs tikai “pa 
blatu” sameklējām, jo nopirkt bija gandrīz neiespējami. Vecā tau-
tas nama otrajā stāvā iekārtojām mazo zāli ceremoniju vajadzī-
bām. Visus gadus, kamēr strādāju par ciema izpildkomitejas 
priekšsēdētāju, ciema padome atradās vecajā kultūras namā, 
kur otrajā stāvā mums bija atvēlētas trīs telpas. Vēlāk tur ienāca 
arī sovhoza kantoris.

Kopš 1945. gada Mālpils teritorijā bija trīs mazo ciemu pado-
mes – Mālpilī, Vitē un Sidgundā – katra ar saviem ciemu pado-
mes priekšsēdētājiem. Mālpils ciema padome atradās tautas 
namā, bet Vites ciema padomes telpas pēc kara bija Ādmiņos 
(bijušajā Mālpils pagasta mājā). 1954. gadā Mālpils un Vites cie-
mus apvienoja un izveidoja divas ciema izpildkomitejas – Mālpilī 
un Sidgundā. Nevaru pateikt, no kura gada Mālpilī ciema padome 
atradās tautas namā, bet mana priekštece Elza Pālena, kas bija 
ciema izpildkomitejas priekšsēdētāja no 1951. līdz 1963. gadam, 
jau tur strādāja. Arī milicija uzturējās turpat. Sekretāres Melitas 
Cirītes dēls Kaspars Cirītis ilgu laiku bija Mālpils ciema milicis.

Sidgundas ciema pievienošana Mālpilij
Kad es sāku strādāt – 1963. gadā – Sidgundas ciemu pievieno-

ja Mālpils ciemam. Vienu brīdi bija runa, ka varētu pievienot Alla-
žus, bet tas nenotika. Pievienoja tikai nelietu teritoriju – Būņu 
ražošanas iecirkni. Piemēram, Siksnas kādreiz bija Allažu ciema 
teritorijā. Tur daudzi saimnieki bija izvesti uz Sibīriju un mājās 

ievests darbaspēks no Padomju Savienības. Arī Upmalās bija 
daudz ienācēju, vien pāris latviešu ģimenes.

Kad Sidgundas ciemu pievienoja Mālpilij, mēs divas reizes ne-
dēļā braucām uz Sidgundu pieņemt cilvēkus. Sākumā trešdienās 
un sestdienās, vēlāk, kad sestdienas kļuva par brīvdienām, vienu 
reizi nedēļā. Pieņemšana notika bijušajā Sidgundas pagasta 
mājā (tagad “Saulieši”). Tur atradās gan ciema padome, gan 
feldšeru punkts. Ziemās telpas bija ļoti aukstas – trīs dienas ne-
kurinātas. Kad beidzot tās kaut cik iesildījām, bija jau jābrauc 
mājās. Vienu reizi man šāda pārsalšana beidzās ar rokas paralīzi 
– mēnesi nevarēju neko darīt.

Pretējā ielas pusē ciema padomei bija Sidgundas tautas nams 
un pirmajā stāvā veikals.

Ja precējās sidgundieši, tad svinīgā ceremonija notika Sidgun-
das tautas namā. Vienu gada nogali, atceros, bija tāds notikums 
– sarakstīju jauno pāri, sekretāre Zenta aizgāja uz mājām, bet 
man jāgaida autobuss uz Mālpili. Bet, kā jau vecgada vakarā, au-
tobuss nenāk, beidzot viens – pats pēdējais nāca, bērni mājās 
izmisuši, pīrāgi jācep, bet mammas nav mājās. Tādas man sku-
mīgas atmiņas par kādu vecgada vakaru – tumšs, kluss, visi svin, 
bet es stāvu pieturā un gaidu autobusu.

Ciema padomes funkcijas un pienākumi
Padomju laikos ciema padomei bija pilnīgi citādāka situācija 

nekā mūsdienās. Pirmkārt, ciemam nebija praktiski nekādu savu 
līdzekļu, visa nauda bija kolhoziem. Ciema padomei naudu ieda-
līja tikai algām un malkai. Otrkārt, arī varas nebija, tomēr pienā-
kumu bija daudz. Izpildkomitejas darbinieki bija tie, kas strādāja 
ar iedzīvotājiem – iekasēja nodokļus, organizēja vēlēšanas, iz-
skatīja iesniegumus un sūdzības, reģistrēja jaundzimušos un 
laulāja. Arī kapu svētki un mirušo izvadīšana pēdējā gaitā bija 
ciema padomes ziņā.

Ritas meita Dzinta stāsta: “Tā kā darbā mamma visu laiku bija 
tiešā kontaktā ar cilvēkiem, tad tie kļuva kā savējie. Viņa ir bijusi 
kopā ar ļoti daudziem mālpiliešiem viņu lielākajā svētku dienā – 
laulību reģistrācijā un arī skumjos brīžos, izvadot kādu no dzim-
tas uz kapu kalniņu. Tāpēc vēl tagad mālpilieši apjautājas, kā 
Ritiņai klājas, ar piebildi - viņa mani laulāja!”

Ciemam nebija arī sava transporta, tāpēc ikreiz bija jālūdz kā-
dam transporta pakalpojumi. Vēlāk, kad materiālā situācija ne-
daudz uzlabojās, man nopirka mopēdu “Rīga”, ar kuru arī noliku 
braukšanas tiesības.

Viens no smagākajiem pārbaudījumiem ciema padomei bija 
pretgaisa aizsardzības mācības, kas notika vismaz vienu reizi 
gadā, jo visi civiliedzīvotāji bija pakļauti armijai. Šeit sabrauca 
militārās personas un pārstāvji no rūpnīcas “Alfa”, kas toreiz ra-
žoja slepenas detaļas armijas vajadzībām un kuras vadībai mēs 
bijām padoti. Mobilizēja visu ciemu, tajā skaitā visas iestādes – 

Turpinājums 8. lpp.

Pilngadības svētki LPSR Lauksaimniecības ministrijas 
Mālpils sovhoztehnikuma jaunās ēkas zālē, 1970./1971. gads

Rita Kargane (centrā no lab.) ar Zentu Kalniņu vada kāzu ceremoniju 
tautas nama ceremoniju zālē, 20. gs. 60-tie/70-tie gadi

Rita Kargane reģistrē laulību tautas namā, ciema padomes telpās, 
20. gs. 60-tie/70-tie gadi,



Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  201712 AKTUĀLI

Turpinājums no 7. lpp.
man tomēr nepatika, un es atnācu atpakaļ uz ciema padomi. 
Strādāju tur, līdz vienu tautas skaitīšanu veicu pāri saviem spē-
kiem. Tas bija tieši gripas epidēmijas laikā – janvārī, februārī. 
Tautas skaitītāji saslima viens pēc otra, un es viena pati ar zirgu 
apbraukāju mājas, lai darbu paveiktu. Vistrakāk gāja pa attālaka-
jām vietām – Sidgundu un Kārdi. Pēc krietnas pārsalšanas arī 
man bija gripa, bet to izslimot mājās jau nebija laika, darbs bija 
jāpadara līdz galam. Pēc tam sākās problēmas ar sirdi, nokļuvu 
slimnīcā un sanatorijā. Tā pēc desmit darba gadiem es aizgāju no 
darba ciema padomē. Savā vietā sameklēju nākamo ciema iz-
pildkomitejas priekšsēdētāju – Kiru Vīksni.

Citi kolektīvi
Pienotava tajā laikā bija ļoti stabils uzņēmums. Man visvairāk 

iznāca sastrādāties ar Ivaru Vācieti. Viņš bija labs vadītājs un lie-
lisks cilvēks.

Mālpils pienotavai bija 2 piena savākšanas punkti – Vitē un 
Kniediņā, katrā bija piena pieņēmējs. Kolhoza laikos pienu vāca 
arī piena vedējs ar kolhoza zirgu. Piena nebija daudz, jo katra 
ģimene drīkstēja turēt tikai vienu slaucamu govi. Visā ciema teri-
torijā divas govis drīkstēja turēt tikai Priedīšu ģimene Sidgundā, 
kurā auga 10 bērni. Kopā ar pienotavas direktoru Ivaru Vācieti ar 
motociklu apbraukājām saimniecības, kas nenodeva pienu pie-
notavai un centāmies pierunāt, lai paši dzer pienu mazāk un no-
dod valstij.

Tehnikuma pedagogi tikās gan lielākos kopīgos svētkos – Līgo 
vakarā, Jaunā gada svinēšanā, gan bieži vien draudzīgā, jautrā 
kompānijā ieradās pie kolēģiem mājās, lai sveiktu vārda dienas 
gaviļnieku.

Bukās bija celtnieku skola ar saliedētu skolotāju kolektīvu un 
parsmīgiem vadītājiem, kas bija iedibinājuši savas tradīcijas. At-
ceros, Bukās bija kolosāla virtuve ar ļoti labu pavāru, reizi gadā 
bija pat baložu svētki, kad šmorēja baložus.

Skolotāju dienas balles gan Buku un tehnikuma skolotāji rīko-
ja kopā.

Manā laikā Mālpilī bija dažādi kolektīvi – ciema padome, teh-
nikums, sovhozs, pienotava un Bukas, kas labi sadzīvoja savā 
starpā. Katrā kolektīvā notika nozīmīga sabiedriskā dzīve ar sa-
vām tradīcijām, paradumiem un svētkiem.

Ar Ritu Kargani sarunājās Ieva Pauloviča, Ināra Bahmane 
un Esmeralda Tāle

visām bija jārāda, ko viņas darīs kara gadījumā, kādi būs pasāku-
mi. Mēs – ciema padomes kolektīvs – bijām mācību organizētā-
jiem par pakalpiņiem, gādājām, lai viņi būtu paēduši, izgulējušies, 
bijām tāds kā apkalpojošais personāls.

Kara komisariāts arī pāris reizes gadā negaidīti izsludināja 
trauksmi. Parasti tas notika uz Jāņiem. Dienu vai divas pirms 
Jāņiem paziņoja, ka darbinieki nedrīkst doties no ciema pado-
mes ārā, jo nav zināms kurā mirklī var būt mobilizācija. Jābūt uz 
vietas un jādežūrē pie telefoniem. Tā mēs tur sēdējām, reizēm 
bija trauksme, citreiz – nē. Dažreiz konkrētiem cilvēkiem paziņo-
ja, ka viņiem divu stundu laikā jābūt Rīgā kara komisariātā. Vien-
kārši patramdīja mūs, parādīja, ka mēs nekas neesam. Jāņu svi-
nēšana, protams, nekāda nesanāca, un arī svinēt tos tajā laikā 
nedrīkstēja. Tad mēs uzsākām svinēt apsējības svētkus. Kad kol-
hozā lauki bija apsēti, tad jau drīkstēja sanākt un svinēt. Tā mēs 
uz Jāņiem sākām svinēt apsējības, tāpat kā Jāņos pilskalnā ku-
rinājām ugunskuru. Vienkārši svētkiem iedevām citu nosauku-
mu.

Vēlēšanas arī bija liels pasākums, vieni no lielākajiem svēt-
kiem, kaut arī naktis, protams, negulētas. Sešos no rīta sāka 
spēlēt himnu un tad vēra vaļā vēlēšanu iecirkni, pionieri stāvēja 
goda sardzē. Tiem, kas pirmo reizi vēlēs, bija jānāk agri no rīta, jo 
viņus sveica. Vēlēšanu dienās bija patīkami pārsteigumi, piemē-
ram, bufetē pēkšņi varēja dabūt šokolādes konfektes un zefīru. 
Reizēm no rītiem pat deva kafiju un varēja nopirkt desas. Tautas 
nama lielajā zālē visu dienu bija kultūras programma ar koncer-
tiem un kino seansiem. Neskatoties uz to, ka vēlēšanu iznākums 
jau bija iepriekš zināms, jo bija jau tikai viens kandidātu saraksts, 
jāvēl bija visiem. Vēlēšanu komisija atzīmēja, kuri cilvēki vēl nav 
bijuši vēlēt, un, ja cilvēks nenāca, tad pie viņa brauca ar urnu uz 
mājām. Visi tika apzināti un apbraukāti, jo tā nevarēja būt, ka 
Mālpils ciemā kāds cilvēks nav nobalsojis vēlēšanās. Uz tiem, 
kas gāja vēlēt kabīnēs, skatījās ar aizdomām, jo uzskatīja, ka cil-
vēks varbūt grib kaut ko sarakstā svītrot.

Paraugciemata būvniecība
Manā laikā pieņēma lēmumu par paraugciemata būvniecību 

Mālpilī. Pavisam trīs vietās Latvijā plānoja uzbūvēt šādus ciema-
tus, ar domu, lai padomju cilvēki redzētu, kā Latvijā visi pēc kāda 
laika dzīvos. Liela loma šāda lēmuma pieņemšanā bija tehniku-
ma direktoram Jānim Vanagam. Viņš bija ļoti uzņēmīgs cilvēks 
un viens no šīs idejas virzītājiem. Viņš bija ne tikai vietējais depu-
tāts, bet ietekmīgs cilvēks Latvijas mērogā. Ciema padomei sa-
vukārt nebija nekāda loma šī lēmuma pie-
ņemšanā, jo mēs bijām pārāk nenozīmīgi un 
mazi. Lēmumu pieņemšana par Mālpili kā 
paraugciematu un par celtniecību notika 
ļoti strauji. Līvānkalnā pirmo ēku grupu uz-
cēla tikai trīs dienās. Tās bija Vislatvijas 
celtniecības sacensības – kurš uzcels ātrāk. 
Līvānu mājas toreiz Latvijā bija jaunums.

Dzinta atceras: “Kad notika paraugcie-
mata celtniecība, es atceros, kā mamma 
vērsās pie mums bērniem ar lūgumu palī-
dzēt izdomāt ielu nosaukumus Mālpilī. Es 
izdomāju Nākotnes un Celtnieku ielu no-
saukumus. Harijs Rublovskis vienai ielai vē-
lējās dot nosaukumu Kastaņu, bet cilvēki 
teica, kā tu sauksi ielu šajā vārdā, ja tur ne-
aug neviens kastaņkoks. Uz ko viņš atbildē-
ja, ka tos var iestādīt.”

Rita turpina: vienu brīdi, no 1967. gada 
līdz 1969. gadam, manā vietā strādāja Vol-
demārs Zuters, jo es veselības dēļ aizgāju 
strādāt uz sovhozu “Spartaks” par partijas 
sekretāri, bet šis darbs, kaut arī vieglāks, Top jaunā tehnikuma ēka Mālpilī, ap 1965. gadu
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1. martā ar Pelnu trešdienu sāksies gavēņa laiks, arī Mālpilī. 
Tāpēc vēlos ar jums, gavēņa laiku iesākot, uzlūkot Jēzus dzīves 
aspektu, kad viņš dodas tuksnesī. Tuksnesis ir klusuma un naba-
dzības vieta, kur cilvēkam nav drošības, ko garantē materiālā 
pasaule, kur viņš saskaras ar galvenajiem dzīves jautājumiem. 
Viņš ir spiests uzlūkot pašu svarīgāko, tāpēc ir vieglāk satikt Die-
vu.

Pārdomājot kārdinājumus, kuriem Jēzus ir pakļauts tuksnesī, 
ikviens no mums ir aicināts atbildēt uz nopietnu jautājumu: “Kas 
ir pats svarīgākais manā dzīvē?”

Pirmajā kārdinājumā velns piedāvā Jēzum pārvērst akmeņus 
par maizi un tā atrisināt bada problēmu. Jēzus atgādina, ka cil-
vēks ne no maizes vien dzīvo. Ja netiks remdētas viņa slāpes pēc 
patiesības un Dieva, cilvēks nebūs laimīgs.

Otrajā kārdinājumā velns piedāvā Jēzum varas ceļu, viņš pie-
dāvā valdīt pār visu pasauli. Taču tas nav Dieva ceļš, Jēzus labi 
zina, ka ne jau pasaulīga vara spēj pārveidot pasauli, bet gan mī-
lestības, pazemības un krusta spēks to pārveido un glābj.

Trešajā kārdinājumā velns piedāvā Jēzum mesties no Je-
ruzalemes tempļa, izdarīt kaut ko sensacionālu, mest izaicināju-
mu pašam Dievam. Atbilde ir vienkārša: “Tu nedrīksti uzspiest 
Dievam savus nosacījumus, jo viņš ir visa Kungs.”

Kāds ir visu triju kārdinājumu kodols? Piedāvājums izmantot 
Dievu savās personīgās interesēs, savam godam un veiksmei. 
Patiesībā nolikt sevi Dieva vietā, padarīt Dievu par nevajadzīgu un 
lieku. Tāpēc ikviens uzdosim sev jautājumus: “Kāda Dievam ir 
vieta manā dzīvē? Viņš ir Kungs vai es?”

Pakļaut Dievu sev, savām interesēm vai nostumt viņu kādā 
stūrī nenozīmē atgriezties pie pareizās lietu kārtības. Uzveikt 
kārdinājumu, atdod Dievam pirmo vietu – tas ir ceļš, kuru mums 
jānostaigā atkal un atkal no jauna.

Atgriezieties – aicinājums, ko bieži dzirdam gavēņa laikā, no-
zīmē sekot Jēzum, un viņa evaņģēlijs ir pavadonis šajā ceļā. Tas 
nozīmē ļaut Dievam sevi pārveidot, pārstāt uzskatīt, ka mēs 
esam vienīgie savas dzīves veidotāji, atzīt, ka esam radības, kas 
atkarīgas no Dieva un viņa mīlestības. Tas pieprasa visas mūsu 
izvēles veikt Dieva vārda gaismā.

Šodien būt kristietim nenozīmē tikai piederēt konkrētai sa-
biedrības daļai, šī piederība mums jāatjauno no dienas dienā –   
vienmēr ierādot Dievam pirmo vietu. Šodienas pasaule kristieti 
pakļauj daudziem kārdinājumiem. Nav viegli būt uzticīgiem kris-
tīgai laulībai, atrast laiku lūgšanai un klusumam, nav viegli pub-
liski uzstāties pret to, ko daudzi uzskata par normālu – abortu, 
kad grūtniecība nav vēlama, eitanāziju smagas slimības gadīju-
mā vai embriju selekcionēšanu, lai izvairītos no iedzimtām slimī-
bām.

Kārdinājums pamest novārtā ticību ir vienmēr klātesošs un 
atgriešanās ir atbilde Dievam.

Kungs nepārstāj klauvēt pie cilvēka sirds durvīm arī sabiedrī-
bā un kultūrā, kura, šķiet, ir ļoti sekularizējusies.

Domāju par Etty Hillesum, ebreju izcelsmes holandieti, kura 
nomira Aušvicā. Viņa bija tālu no Dieva, taču atklāja to, nopietni 
ieskatoties savā sirdī. Viņa raksta: “Manī ir ļoti dziļa aka, un Dievs 
ir šajā akā. Reizēm es spēju to aizsniegt, bet bieži smiltis un ak-
meņi traucē. Dievs ir aprakts. Mums vajag to atrakt.” Kad dzīve 
bija nemiera un izmisuma pārņemta, viņa atrada Dievu. Šo jau-
nieti ticība pārveidoja, padarīja par mīlestības un miera piepildī-
tu, kas spēja apgalvot: “Es dzīvoju pilnīgā vienotībā ar Dievu.”

Cilvēks ir spējīgs pretoties mūsdienu maldīgajām ideoloģijām, 
meklēt patiesību un atvērties ticībai. Ceļš uz ticību šodien ir 
grūts, bet žēlastība turpina darboties. Mūsdienās bieži pēc ilga 
laika, kad ticība ir tikusi atstāta novārtā, netrūkst atgriešanās, 
kad cilvēks atklāj Jēzus un viņa evaņģēlija pievilcību un valdzinā-
jumu. “Lūk, es stāvu pie durvīm un klauvēju. Kurš dzirdēs manu 
balsi un atvērs man durvis, es nākšu pie viņa un vakariņošu kopā 
ar viņu.” Mūsu iekšējam cilvēkam vajag sagatavoties Dieva ap-
meklējumam, tāpēc mēs nedrīkstam ļaut sevi maldināt ilūzijām, 
materiālajām un ārējām lietām.

Šajā gavēņa laikā, atjaunosim savu atgriešanās apņemšanos, 
pārvarēsim tendenci noslēgties pašiem sevī, ierādīsim vietu Die-
vam. Alternatīva mūsu egoismam ir atvēršanās Dieva un tuvākā 
mīlestībai. Atgriezties nozīmē nemeklēt savus panākumus, pres-
tižu un stāvokli sabiedrībā, bet katru dienu patiesība, ticība Die-
vam un mīlestība, lai kļūst par galvenām mūsu dzīvē.

Jūsu mācītājs un brālis Kristū Edvīns Rumjancevs

Gavēņa laika pārdomas

10. februārī Ogres kultūras centrā notika Jaundeju konkurss 
“Mēs un deja”, kuru rīkoja Valsts Izglītības satura centrs. Kon-
kursā piedalījās arī horeogrāfe Sarmīte Eņģele ar 4 dejām: 2 de-
jām 1.–4. klašu grupā – “Skaista mana brāļa sēta” un “Zeme rīb” 
un 2 dejām pirmsskolas vecuma grupā – “Gailītis un vistiņa” un 
“Divi zaķi”.

No 10 dejām pirmsskolas deju grupā godpilno 3. vietu ieguva 
Sarmītes Eņģeles deja “Gailītis un vistiņa”, ko izpildīja Mālpils 
novada PII “Māllēpīte” sagatavošanas grupas bērni.

Paldies arī vidusskolas dejotājiem Martai, Kristam un Krišjā-
nim, kuri palīdzēja izdejot deju, lai tā izskatītos labi un patiktu 
gan žūrijai, gan skatītājiem.

Sarmīte Eņģele

“Mēs un deja”
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Pasākums “Satiec savu meistaru” visā Latvijā notiks jau 11 
reizi un ir kļuvis par gaidītu notikumu un guvis lielu atsaucību 
gan no meistaru, gan apmeklētāju puses. Jau tradicionāli tas no-
risināsies vienlaikus ar projektu “Eiropas amatu prasmju die-
nas” – no 2017. gada 31. marta līdz 2. aprīlim. Projekta “Satiec 
savu meistaru” mērķis ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemate-
riālā kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī 
meistariem, viņu zināšanām un prasmēm. “Satiec savu meista-
ru” rīkotāji pasākuma ietvaros vēlas veicināt sadarbību vietējo 
kopienu, nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldības institū-
ciju, kā arī privāto organizāciju starpā nemateriālā kultūras 
mantojuma izpausmju un to lietpratēju, kā arī Dziesmu un deju 
svētku tradīcijas apzināšanā un popularizēšanā.

Arī Mālpils Kultūras centrā būs iespēja apmeklēt projekta 
“Satiec savu meistaru” ietvaros rīkotus pasākumus. 1. aprīlī Tau-
tas lietišķās mākslas studija “Urga” no plkst. 10:00 līdz 15:00 rī-
kos atvērto darbnīcu, kurā darbosies vairākas meistares. Tiks 
adīti etnogrāfiski cimdi, mauči (pulsa sildītāji), austi lupatu deķīši 
un darināti citi rokdarbi. Interesentiem būs iespēja uzzināt kas ir 
TLMS “Urga”, iejusties studijas darbīgajā gaisotnē, iepazīties ar 
meistarēm un uzzināt kādu meistarstiķi un, ja būs vēlēšanās, pa-
šiem iemēģināt roku kādā darbiņā. Gaidīts būs ikviens – gan 
liels, gan mazs, gan lietpratējs, gan tas, kurš nezin neko par rok-
darbiem.

Savukārt 1. aprīlī no plkst. 10:00 līdz 15:00 keramikas studijas 
“Māl-pils” telpās keramiķes Gunas Petrevicas vadībā būs iespēja 
iemācīties gatavot svilpaunieku – tautas mūzikas instrumentu un 
vienlaicīgi latviešu tautas lietišķās mākslas priekšmetu. Intere-
sentiem pieteikties pie Gunas, zvanot pa tālruni 26694851.

Uz tikšanos 1. aprīlī Mālpils Kultūras centrā!

Inguna Sīmansone, TLMS “Urga” vadītāja

Satiec savu meistaru!

Trešdien, 8. februārī 
Siguldā, Pils ielā 16 ar 
svinīgu pasākumu tika at-
klāts Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras 
(LIAA) Siguldas biznesa 
inkubators – viens no 14 LIAA biznesa inkubatoriem reģionos. 
Tā atklāšanas pasākumā jaunos uzņēmējus un viesus uzrunāja 
Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, LIAA 
Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova, kā 
arī LIAA Siguldas biznesa inkubatora vadītāja Gundega Vanaga-
Janberga.

Pasākuma laikā esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, kā arī 
citiem interesentiem bija iespēja uzzināt biznesa inkubatora dar-
bības pamatprincipus, apskatīt tā telpas, iepazīties ar biznesa 
inkubatora sadarbības partneriem, kā arī iegūt informāciju par 
LIAA biznesa inkubatora attīstības plāniem Siguldā un tā darbī-
bas teritorijā – Mālpils, Siguldas, Inčukalna, Garkalnes, Ādažu, 
Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas 
un Alojas novados.

“Siguldieši ir aktīvi, radoši un drosmīgi,” iedzīvotāju aktivitāti 
atzinīgi novērtē Siguldas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības 
atbalsta punkta vadītāja Ina Stupele. “Uzņēmumu reģistra infor-

Siguldā atklāts viens no 14 LIAA biznesa inkubatoriem 
reģionos

LIAA Siguldas biznesa inkubatora vadītāja Gundega Vanaga-Janberga
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mam, un vēl da-
žādiem citiem 
notikumiem, kas 
tiks atspoguļoti 
šeit un turpmā-
kos “Mālpils 
Vēstis” numu-
ros.

Pirmās rak-
stītās ziņas, kas 
saistītas ar Bu-
kām, saglabāju-
šās no 1584. 
gada, kad to jau 
pazina kā Har-
dena kunga sētu 
jeb muižu (Harde 
Moisa), jo tobrīd 
šo zemesgabalu 
nomāja Vilhelms 
fon Hardens. 
1584. gadā, kad 
Vidzeme jau bija 
nonākusi Polijas 
un Lietuvas liel-
valsts pakļautī-
bā, karalis Ste-

AKTUĀLI

mācija liecina, ka pērn jaunu uzņēmumu skaits pieaudzis 50 paš-
valdībās un jaunu uzņēmumu skaita ziņā Siguldas novads, kur 
pērn reģistrēti 97 jauni uzņēmumi, apsteidz vairāku Latvijas lielo 
pilsētu rādītājus. Siguldas novada pašvaldība novada uzņēmējus 
atbalsta gan ar nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm, gan at-
balstu infrastruktūras izbūvē, savukārt jaunie novada uzņēmēji 
var piedalīties dažādos pašvaldības organizētos konkursos, gūs-
tot atbalstu savām biznesa idejām. Biznesa inkubatora piedāvātā 
iespēja saņemt profesionāļu konsultācijas, apmācības un līdzfi-
nansējumu dažādām aktivitātēm ir vērtīgs papildinājums pašval-
dības sniegtajam atbalstam gan pieredzējušiem novada uzņēmē-
jiem, gan tiem, kas tikai gatavojas uzsākt savu uzņēmējdarbību, 
tādēļ esam priecīgi par iespēju sadarboties ar Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūru, nodrošinot vēl plašākas atbalsta iespējas 
mūsu uzņēmējiem.”

Savukārt LIAA direktors Andris Ozols uzsver, ka Latvijas nā-
kotne ir inovatīva, eksportspējīga uzņēmējdarbība, kas spēj no-
drošināt iedzīvotājiem nepieciešamās darbavietas visā valstī, 
stabilu labklājību un drošību par nākotni: “Lai šī nākotne pienāk-
tu iespējami drīzāk, nenovērtējami svarīga ir palīdzība ne tikai 
jaunas uzņēmējdarbības sākšanai, bet arī jau esošās attīstīšanai. 
Tāpēc LIAA biznesa inkubatoros tiks nodrošinātas visplašākās 
iespējas gan attīstīt savu ideju, gan iegūt vērtīgas praktiskas 
konsultācijas.”

Lai veicinātu auglīgu un inovatīvu jauno komersantu attīstību, 
LIAA 2016. gada 1. septembrī izveidoja 14 biznesa inkubatorus – 
LIAA reģionālās filiāles visā Latvijā: nacionālas nozīmes centros 
– Jūrmalā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Valmierā, Rē-
zeknē un Daugavpilī; reģionālas nozīmes centros – Kuldīgā, Tal-
sos, Bauskā, Siguldā, Ogrē un Madonā – un vienu radošo biznesa 
ideju inkubatoru Rīgā.

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt nepieciešamo atbalstu un 
pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpoju-
miem tiks piemērots 50 % līdzfinansējums, proti, uzņēmumam 

Vēl viens arhitektūras piemineklis Mālpils novadā – Bukas muižas apbūve

no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50 %, un in-
kubators attiecīgi segs otru pakalpojuma vērtības daļu.

Inkubatoros ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras 
ietvaros uzņēmēji var testēt savas biznesa idejas un saņemt bez-
maksas konsultācijas.

Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita infor-
mācija pieejama LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv.

Siguldas biznesa inkubators 
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150, Latvija, 

tālr. 62400903, darba laiks: darba dienās 8:30–17:00

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta “Reģionālie biz-
nesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Papildu informācija: 
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa, tālr. 67039472

Turpinājums 12. lpp.

2016. gada 8. jūnijā Kultūras ministrija izdeva rīkojumu par 
valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa statusa 
piešķiršanu Bukas muižas apbūvei. Rīkojumā minēts, ka “objek-
tā ir raksturīgi Latvijas muižu 19. gadsimta saimniecības ēku ar-
hitektūras paraugi ar individuāliem apdares elementiem, līdz ar 
to praktiski pilnībā saglabājusies objekta telpiskā struktūra, pil-
nībā saglabājies kungu mājas būvapjoms, arhitektoniskais risi-
nājums, fasāžu kompozīcija un apdare”. Tas ir labs stimuls turpi-
nāt muižas kompleksa pakāpenisku atjaunošanu, kas aizsākusies 
vismaz 10 gadu atpakaļ un ko diemžēl uz ilgāku laiku pārtrauca 
valsts ekonomiskā krīze 2009. gadā. Šobrīd īpašnieks cer iegūt 
papildus finansējumu no dažādiem fondiem, lai varētu pabeigt 
pils restaurāciju un turpināt atjaunošanas darbus pārējām mui-
žas kompleksa ēkām. 

Nosaukums Bukas muiža latviešu valodā vēsturiskajos tek-
stos pirmo reizi parādās vismaz 1613. gadā kā Buckmuiße, 17. 
gadsimta beigās baznīcas rakstos – Buckes Muiszcha. Oficiāli šo 
nosaukumu pieņēma tikai pēc Latvijas valsts nodibināšanas, ap 
1925. gadu, un lietoja līdz 1936. gadam, kad tika pieņemts jauns 
likums par lauku nekustamo īpašumu pārdēvēšanu. Padomju 
gados Bukām piešķīra ciema nosaukumu. Kopš 2014. gada par 
Bukām oficiāli var runāt vairs tikai kā par apdzīvotu vietu ar vien-
sētu grupām.

Bukas muiža nekad nav bijusi izcilāka un lielāka par Mālpils 
muižu, taču tās vēsture ir interesanta ar savām personībām, ko 
pazina arī citās Eiropas zemēs, ar savām 17. gadsimta sākumā 
ierīkotām dzirnavām, kas darbojās līdz pat 20. gadsimta sāku-

Polijas karaļa Stefana Batorija parakstītais 
dokuments latīņu valodā par muižas piešķiršanu 

Tomasam Bokam
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 • Rīcība Nr. 2.1. Vietējās teritorijas infrastruktūras un ob-
jektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai (kopējais pieejamais finansējums 170 
280,64 EUR). Mērķis – atbalstīt vietējai sabiedrībai nozīmī-
gu publiski pieejamu objektu labiekārtošanu, piekļuves iz-
veidi vai uzlabošanu, kā arī aprīkojuma iegādi un dabas 
aizsardzības pasākumus, tādejādi sekmējot dabas, sporta, 
kultūras un sociālās vides objektu, t.sk. tūrisma objektu 
sakārtošanu vai izveidi, sabiedriskā labuma pakalpojuma 
kvalitātei un sasniedzamībai un uzlabojot pieejamību pa-
kalpojumiem.

 • Atbalsta intensitāte: 90 % sabiedriskā labuma projektiem. 
Atbalsta apmērs vienam projektam:

 ◊ 50 000 EUR.
 • Rīcība Nr. 2.2. Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pie-

ejamība un attīstība (kopējais pieejamais finansējums 108 
000,00 EUR).  Mērķis - veicināt daudzveidīgu sabiedrisko 
aktivitāšu pieejamību un attīstību, tādejādi sekmējot jaunu 
interešu grupu vai NVO un sabiedrisko aktivitāšu izveidi, 
mūžizglītības, brīvā laika un veselības uzlabošanas, vides, 
kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas un 
sociālās aprūpes sabiedrisko aktivitāšu attīstību un dažā-
došanu, pieejamības uzlabošanu sabiedriskajām aktivitā-
tēm un sakārtojot objektus sabiedrisko aktivitāšu nodroši-
nāšanai.

 • Atbalsta intensitāte: 90% sabiedriskā labuma projektiem. 
Atbalsta apmērs vienam projektam:

 ◊ 30 000 EUR.
Projekta iesniegumus klātienē var iesniegt Rīgas rajona lauku 

attīstības biedrībā (Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas no-
vads) vai Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sis-
tēmā: http://eps.lad.gov.lv vai ar drošu elektronisko parakstu un 
laika zīmogu: lad@lad.gov.lov.

Plašāka informācija – kontaktpersona Inese Pikaļova, tālr. 
67970250, mob. tālr. 26423616, RRLAB administratīvais vadītājs 
Verners Bērziņš, tālr. 28441636 vai e-pasts: rrlab@inbox.lv, 
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, plānotajām 
darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties RRLAB: Alla-
žos, Birzes ielā 4; Siguldas, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Sējas 
novadu pašvaldību mājaslapās: www.rrlab.lv, www.malpils.lv, 
www.sigulda.lv, www.incukalns.lv, www.seja.lv, www.krimulda.
lv.

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība izsludina projektu ie-
sniegšanas 2. kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.–2020. 
gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 
stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2017. gada 20. marta līdz 2017. gada 20. aprīlim. 2. kārtā 
pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 664 272,65 EUR.

 • Rīcība Nr. 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uz-
sākšana un attīstības, t.sk. vides radīšana, labiekārtoša-
na (kopējais pieejamais finansējums 281 912,09 EUR). Mēr-
ķis – veicināt jaunu nelauksaimniecisko uzņēmumu 
radīšanu un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanu un pa-
plašināšanu, t.sk. radot un labiekārtojot vidi tādejādi sek-
mējot jaunu darbavietu izveidi, jaunu ekonomiski aktīvo 
vienību izveidi vai esošo darbības apjoma pieaugumu un 
attīstību, t.sk. sociālās uzņēmējdarbības un vietējā tūrisma 
piedāvājuma attīstībai, izveidojot jaunus pakalpojumus, 
produktus vai pilnveidojot esošos, un iekārtojot jaunus vai 
uzlabojot esošās tirdzniecības vietas vai mobilos pakalpo-
jumus.

 • Atbalsta intensitāte: 70 % projektiem, 80 % kopprojektiem. 
Atbalsta apmērs vienam projektam:

 ◊ 30 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projek-
tiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projek-
ta attiecināmo izmaksu summas;

 ◊ 30 000 EUR uzņēmējdarbības projektiem;
 ◊ 20 000 EUR darbinieku produktivitātes kāpināšanas pro-

jektiem.
 • Rīcība Nr. 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes at-

tīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana (kopējais pie-
ejamais finansējums 104 079,92 EUR). Mērķis – veicināt 
lauksaimniecības produktu pārstrādi, radot pievienoto vēr-
tību lauksaimniecības produktiem, t.sk. radot un labiekār-
tojot vidi, tādejādi sekmējot jaunu darbavietu izveidi, jaunu 
ekonomiski aktīvo vienību izveidi vai esošo darbības apjo-
ma pieaugumu un attīstību, izveidojot jaunus pakalpoju-
mus, produktus vai pilnveidojot esošos un iekārtojot jaunu 
vai uzlabojot esošo vietējo lauksaimniecības produktu 
tirdzniecības vietas vai mobilos pakalpojumus.

 • Atbalsta intensitāte: 70% projektiem, 80% kopprojektiem. 
Atbalsta apmērs vienam projektam:

 ◊ 30 000 EUR uzņēmējdarbības projektiem;
 ◊ 20 000 EUR darbinieku produktivitātes kāpināšanas pro-

jektiem.

PROJEKTI

Turpinājums no 11. lpp.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

fans Batorijs atsavināja muižu zemi Hardenam un piešķīra to 
majoram Tomasam Bokam, iespējams, par uzticīgu kalpošanu 
Livonijas karā (1558–1582). Līdz ar īpašnieku maiņu muiža iegu-
va sev jaunu nosaukumu – Boku muiža (Bocken Hof).

Boku dzimtas pēcteči mantoja muižu gandrīz 150 gadus, ja 
neskaita to, ka poļu-zviedru kara laikā (1600.–1621. g.), ap 1613. 
gadu, kad Mālpils novada teritoriju atkaroja poļu karaspēks, ka-
ralis Sigismunds II muižu atsavināja un piešķīra polim Maksimi-
lianam Kalduskim. Tomēr – tikai uz īsu brīdi, jo, kad beidzās karš 
un visa Vidzeme tika oficiāli atzīta par Zviedrijas lielvalsts terito-
riju, karalis Gustavs Ādolfs II atjaunoja īpašuma tiesības dižciltī-

gajai Boku dzimtai.
Grūti spriest, kurā brīdī muižu vācu valodā sāka dēvēt par 

Suddenbach (burtiskā tulkojumā – Sudas upe jeb strauts), bet šis 
nosaukums dokumentos pirmo reizi parādās vismaz 1630. gada 
muižu zemes revīzijas dokumentos. Iespējams, ka saistībā ar 
ūdensdzirnavām uz Sudas upes, ko ap šo laiku ierīkoja blakus 
muižai.

Nākamajā (marta “Mālpils Vēstis”) numurā – par Bukas mui-
žas saimniecību 17.–18. gadsimtā.

Kultūrvēsturniece Ieva Pauloviča
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Sporta ziņas
28. janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 

atklātais čempionāts novusā, 1. posms, kurā piedalījās 39 dalīb-
nieki no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI (LNF 
Licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie 
spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu ieguva Ģirts Pēčs 
no Vaidavas, 2. vietā – Osvalds Priede no Ogres, bet 3. vietā – Rai-
vis Cirvelis no Rīgas. Labākais no mālpiliešiem Andris Lagzdiņš 
ierindojās tūlīt aiz godalgoto trijnieka – 4. vietā. Vēl starp desmit 
labākajiem iekļuva Tālivaldis Zagorskis (8. vieta). Sieviešu kon-
kurencē uzvarēja Gita Dobenberga no Balviem, 2. vietā Tatjana 
Rakojeda no Rīdzenes, 3. vietā mālpiliete Lauma Berga. TAUTAS 
klasē 1. vietā Ģirts Lielmežs (Mālpils), 2. vietā – Aldis Graudiņš 
(Mālpils), 3. vietā – Valērijs Veļčinskis no Skrīveriem. Paldies sa-
censību galvenajam tiesnesim Viesturam Bērziņam.

4. februārī Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas novadu 
sporta spēles šahā, kurā piedalījās 5 komandas. Tika izspēlēta 
riņķa sistēma ar apdomas laiku 20 minūtes katram dalībniekam 
+ 5 sekundes par gājienu. Mālpils novada komanda (Anatolijs Se-
ļivanovs, Kristaps Smilga, Ģirts Lielmežs un Linda Krūmiņa) 1.
kārtā uzvarēja Saulkrastu novada komandu (2,5:1,5), tad pieveica 
Salaspils novada komandu (3,5:0,5) un Siguldas novada komandu 
(3:1) un jau pirms pēdējās kārtas bija nodrošinājuši uzvaru turnī-
rā. Pēdējā kārtā Mālpils komanda nospēlēja neizšķirti pret Bal-
dones novada komandu (2:2). 2. vietā palika Siguldas novada ko-

manda, bet 3. vietā ierindojās Saulkrastu novada komanda. 
Individuāli Mālpils novada komandā vislabāk veicās Kristapam 
Smilgam (4 punkti no 4) un 1. vieta pie 2. galdiņa. Pie 1. galdiņa 
Anatolijs Seļivanovs ieguva 3. vietu (1,5 no 4), pie 3.  galdiņa Ģir-
tam Lielmežam 2. vieta (3 no 4) un pie sieviešu galdiņa Lindai 
Krūmiņai arī 2. vieta (2,5 no 4).

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

25. februāris plkst. 9:30 Mālpils novada dubultspēļu čempionāts novusā Mālpils sporta komplekss

25. februāris Pierīgas novadu sporta spēles zemledus makšķerēšanā Alauksta ezers

11. marts plkst. 11:00 Pierīgas novadu sporta spēles telpu futbolā – priekšsacīkstes Mālpils sporta komplekss

11. marts plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 7. posms Mālpils sporta komplekss

25. marts plkst. 9:30 Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 2. posms Mālpils sporta komplekss

Pierīgas novadu sporta spēles šahā 2017. gada 4. februārī Mālpils sporta kompleksā

Nr. KOMANDA 1 2 3 4 5 PUNK-
TI

mazie 
punkti VIETA

1 SALASPILS

L. Avstidistijs 0 1/2 0 1/2 1 0 0 0

1
1

3 5.
5.

R. Šehlovs 0 0 1 0 1 4.
V. Balašovs

0,5:3,5
0

0,5:3,5
0

2:2
1

0:4
0 1 4.

A. Ter-Avetisjana 0 0 0 0 0 5.

2 MĀLPILS

A. Seļivanovs 2 1/2 2 0 1 0 2 1

7
1,5

11 I
3.

K. Smilga 1 1 1 1 4 1.
Ģ. Lielmežs

3,5:0,5
1

3:1
1

2:2
1

2,5:1,5
0 3 2.

L. Krūmiņa 1 1 0 1/2 2,5 2.

3 SIGULDA

I. Jēkabsons 2 1/2 0 1 1 0 2 0

5
1,5

9 II
4.

J. Birģelis 1 0 1 1 3 2.
V. Gercāns

3,5:0,5
1

1:3
0

2:2
1

2,5:1,5
1/2 2,5 3.

S. Harlinska 1 0 0 1 2 3.

4 BALDONE

Ē. Mieriņš 1 1 1 1 1 1 0 0

3
3

7 4.
2.

I. Mieriņš 0 0 0 0 0 5.
U. Rogulis

2:2
0

2:2
0

2:2
0

1:3
0 0 5.

L. Rogule 1 1 1 1 4 1.

5 SAULKRASTI

J. Visockis 2 1 0 0 0 1 2 1

4
3

10 III
1.

J. Liepiņš 1 0 0 1 2 3.
J. Lelis

4:0
1

1,5:2,5
1

1,5:2,5
1/2

3:1
1 3,5 1.

E. Lele 1 1/2 0 0 1,5 4.
Galvenais tiesnesis: Ģirts Lielmežs

Mālpils novada komanda – Pierīgas novadu sporta spēļu šahā 
uzvarētāji

SPORTS

Turpinājums 14. lpp.
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Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, Mālpils novada dome ie-
cerējusi izdot dabasskatu kalendāru “ČETRI GADALAIKI MĀLPI-
LĪ”. Ir iecere kalendāru veidot, iesaistot tā tapšanā mūsu novada 
cilvēkus, kuriem patīk fotografēt un bijusi iespēja atrasties īstajā 
laikā īstajā vietā, lai nofiksētu mirkli, kurš nekad neatkārtosies, 
bet saglabāsies un vesela gada garumā radīs noskaņu visai 
mūsu dienai.

NOLIKUMS
Konkursu organizē: Mālpils novada dome.
Konkursa mērķis:

 • izveidot Mālpils novada kalendāru, atlasot darbus, kuros 
pārliecinoši, radoši, mākslinieciski kvalitatīvi un interesan-
ti būtu parādīts mūsu novads četros gadalaikos;

 • atlasīt darbus, ko izmantosim novada laikraksta “Mālpils 
Vēstis” titullapai.

Konkursa dalībnieki:
 • radoši un aktīvi mūsu novada cilvēki, kuru vaļasprieks ir 

fotografēšana.
Konkursa norise:

 • konkurss notiek laikā no 2017. gada 1. janvāra līdz 1. no-
vembrim;

 • konkursā iesniegtajām fotogrāfijām jābūt uzņemtām laika 
posmā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 1. novem-
brim;

 • konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti ne-
pārkāpjot autortiesības un citus normatīvos aktus.

Darbu iesniegšana:
 • darbu iesniegšana notiek līdz katra mēneša 15. datumam;
 • fotogrāfijas jāiesniedz krāsainas;
 • fotogrāfijas lielums ieteicams ne mazāks par 3,5 MB (3000 

x 4000);
 • fotogrāfijas jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: 

esmeralda.tale@malpils.lv;
 • fotogrāfijas formāts – JPG;
 • fotogrāfijas formāts – horizontāls, bet var būt arī vertikāls, 

ko varēs izmantot kalendāra papildus noformēšanai;
 • fotogrāfijas marķējumā jānorāda autora vārds un uzvārds, 

kā arī vēstulē jānorāda kontakttālrunis un e-pasta adrese.
Darbu vērtēšanas kritēriji:

 • darbu mākslinieciskā un tehniskā kvalitāte, atbilstība kon-
kursa tēmai.

Konkursa žūrija un apbalvošana:
 • darbus vērtēs profesionāla žūrija;
 • konkursa uzvarētāji un dalībnieki saņems 5 kalendāra au-

toreksemplārus, vērtīgas balvas, kā arī iespēju piedalīties 
fotoplenērā 2019. gada vasarā un izstādīt darbus sekojošā 
foto izstādē Mālpils kultūras centrā.

Lūgums iesniegtos darbus nepublicēt sociālajos tīklos.

Fotokonkursa ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ nolikums

1. martā plkst. 17:00 B kategorijas autoapmācības kursi 
Pils ielā 14 (Mālpils profesionālajā vidusskolā).

Pieteikties:
 • tālr. 25151544 vai www.einsteins.lv

Mālpils novada vidusskolas un Mālpils profesionālās vi-
dusskolas audzēkņiem teorijas apmācību sedz novada paš-
valdība.

Nr. Vietu sadalījums 
komandām

Vietu sadalījums 
individuāli

1. Mālpils novads 1.galdiņš 1.vieta - Jānis Visockis (Saulkrsti); 2.vieta - Ēriks Mieriņš (Baldone); 3.vieta - 
A.Seļivanovs (Mālpils)

2. Siguldas novads 2.galdiņš 1.vieta - Kristaps Smilga (Mālpils); 2.vieta - Jānis Birģelis (Sigulda); 3.vieta - Jā-
nis Liepiņš (Saulkrasti)

3. Saulkrastu novads 3.galdiņš 1.vieta - Jānis Lelis (Saulkrasti); 2.vieta - Ģirts Lielmežs (Mālpils); 3.vieta - Vis-
valdis Gercāns (Sigulda)

4. Baldones novads 4.galdiņš 1.vieta - Laura Rogule (Baldone); 2.vieta - Linda Krūmiņa (Mālpils); 3.vieta - 
Sandra Harlinska (Sigulda)

5. Salaspils novads

INFORMĀCIJA

Samazināta cena 
gāzes baloniem!

SIA “Saurida Latvija”
Jaunās gāzes balonu cenas:

50 litri - 24,50 EUR,
46 litri - 23,00 EUR,
27 litri - 14,00 EUR. 

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

Strādājam katru dienu (arī vakaros), svētkos un brīvdienās. 
Zvanīt Jums vēlamā laikā! 

Tālr. 29 41 51 20

Turpinājums no 13. lpp.
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Autoskola “Stars” aicina uz autovadītāju kursiem Mālpilī
Kategorijas Periods Dienas

B 5 nedēļas (11 nodarbību dienas) 28.03.2017., Otr., Cet., 17:30–21:30

B 5 nedēļas (11 nodarbību dienas) 18.05.2017., Otr., Cet., 17:30–21:30

A/A2 3 nodarbību dienas 08.03.2017., 17:00–21:00

BE 4 nodarbību dienas 21.03.2017., 17:00–21:00

C 10 nodarbību dienas 22.03.2017., 17:00–21:00

95. kods 5 nodarbību dienas 11.04.2017., 17:00–21:00

Mālpilī, Nākotnes ielā 5 (Mālpils Kultūras centra ēkā),
tālr. 26080664, 29190755; www.autoskolastars.lv

Baltā galdauta svētki 4. maijā
Aicinām 4. maijā par godu Latvijas valsts neatkarības atjau-

nošanas dienai svinēt svētkus, ģimenei un kaimiņiem sanākot 
kopā. No rīta sakopsim savus pagalmus – sagrābsim pērnās 
lapas, stādīsim puķes vai kopīgiem spēkiem salabosim sa-
lauztās šūpoles. Kad darbiņš padarīts, mālpilieši aicināti pa-
galmā klāt baltu galdautu un ar pašu gatavotu maltīti svinēt 
svētkus.

Baltā galdauta svētku ideja ir pavisam vienkārša: ģimene, 
draugi un kaimiņi no vienas mājas vai vairākām blakus mājām 

sanāk kopā pie viena galda, ietur kopīgi sarūpētu maltīti, kā arī 
izmanto iespēju pārrunāt ieceres sava pagalma, apkaimes, 
pilsētas, novada un valsts nākotnei.

Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadie-
na 1990. gadā bija izšķirošs, jauns sākums Latvijai. Lai šī diena 
kļūt par iedvesmu arī citām Latvijas cilvēkiem svarīgām nori-
sēm!

Mālpilieši aicināti reģistrēt savas talkošanas un svinību 
vietas un norādīt kontaktpersonu, rakstot uz e-pastu: 
antra.austrina@gmail.com vai zvanot koordinātoram – 
22338703 (Antra)

Mālpils Evaņģēliski luteriskās 
draudzes aktivitātes
Dievkalpojumi

26. februāris /svētdiena/ Esto mihi – 7. svētdiena pirms 
Lieldienām, plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /
kalpos mācītājs Edvīns Rumjancevs/

1. marts /trešdiena/ Pelnu diena – Gavēņa laika sākums, 
plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos Ikšķiles 
iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis un mācītājs Edvīns Rum-
jancevs/

5. marts /svētdiena/ Invocabit – 6. svētdiena pirms Lieldie-
nām, plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos 
vikārs – mācītājs Osvalds Miglons/

12. marts /svētdiena/ Reminiscere – 5. svētdiena pirms 
Lieldienām, plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /
kalpos vikāri – evaņģēlisti Artūrs Bogdanovs un Edgars Grau-
diņš/

19. marts /svētdiena/ Oculi – 4. svētdiena pirms Lieldie-
nām, plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos 
vikārs – mācītājs Osvalds Miglons/

26. marts /svētdiena/ Laetare – 3. svētdiena pirms Lieldie-
nām, plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos 
vikārs/

2. aprīlis /svētdiena/ Judika – Ciešanu laika 1. svētdiena, 
plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos drau-
dzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

Citas aktivitātes
1. marts – Ikšķiles prāvesta iecirkņa 

garīdznieku konvents Mālpilī, sākums 
plkst. 10:00, ar Pelnu dienas dievkalpoju-
mu ievadot Gavēņa laika sākumu

No 2. marta līdz 1. aprīlim draudzes 
mācītājs Edvīns Rumjancevs no garīgā 
darba dodas atvaļinājumā /aizvietos vika-
rējošie garīdznieki/

5. aprīlis – Iesvētību mācību nodarbību 
pirmā tikšanās plkst. 19:00 Mālpils kultū-
ras centra 321. telpā. Aicināti visi, kuri 
grib un vēlas vairāk uzzināt par ticību, re-
liģiju, lūgšanu dzīvi, baznīcu un luterisko 
mācību. Iepriekšēja pieteikšanās pie 
draudzes mācītāja, tālr. 29227236, e-
pasts: edvins.rumjancevs@inbox.lv

No 23. līdz 29. maijam aicinājums doties svētceļojumā uz 
Baznīcu dienām Vācijā, kas veltītas Reformācijas 500. gada-
dienai. Apmeklēsim vietas, kas saistītas ar reformātora Mārti-
ņa Lutera dzīvi un darbību. Šo lielo svētku programmas ietva-
ros apmeklēsim Erfurti, Leipcigu, Vitenbergu un Berlīni. 
Brauciena izmaksas ir 250,- EUR + dalības maksa ko nosaka 
Vācijas Bazīcas dienu organizātori – apmēram 50,- EUR.

Pieteikšanās un vairāk informācijas pie draudzes mācītāja, 
tālr. 29227236, e-pasts: edvins.rumjancevs@inbox.lv
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Fotokonkurss 
ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ

JANVĀRA BEIGĀS/FEBRUĀRĪ fotogrāfijas 2018. gada Māl-
pils kalendāram iesūtīja: Guntars Kļaviņš, Jolanta Kļaviņa un 
Annija Vītuma. Liels paldies Jums par lieliskajām bildēm! 
Fotogrāfijas uzkrājam arhīvā līdz 2018. gada kalendāra vei-
došanas uzsākšanai. Kalendāra tēma ČETRI GADALAIKI 
MĀLPILĪ. Ceram uz Jūsu atsaucību visa gada garumā! Foto-

grāfijas var sūtīt uz e-pastu: esmeralda.tale@malpils.lv
2017. gada “Mālpils Vēstis” februāra numura vāka nofor-

mējumā Guntara Kļaviņa fotogrāfija! Apsveicam!
Attēlus “Mālpils Vēstis” titullapas noformēšanai var sūtīt 

līdz katra mēneša 15. datumam (jūlijā izdevums neiznāk) uz 
e-pastu: esmeralda.tale@malpils.lv, norādot savu vārdu un 
uzvārdu. Vāka noformējumam izvēlēsimies vienu no katrā mē-
nesī iesūtītajiem attēliem. Attēlu tēma, tāpat kā kalendāram: 
ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ.

Var iesniegt lauku bloku 
precizējumus

Lauku atbalsta dienests informē klientus, ka no šā gada 
3. februāra tiek uzsākta lauku bloku/ainavu elementu preci-
zēšana 2017. gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs ie-
sniegt līdz šā gada 1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vē-
las iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus 
ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu 
platību. Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas 
pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo tā tiks apsekota arī dabā. 
Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas 
laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.

Ņemot vērā kļūdas, ko klienti pieļāva iepriekšējā gadā, LAD 
atgādina, ka minētais lauku bloku precizēšanas pieprasījums 
nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai 2017. gadā. 
Vienoto iesniegumu varēs iesniegt šā gada pavasarī, un tā ie-
sniegšanas laikā ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu 
sakoptu platību, kas ir vismaz 0,30 ha.

Šogad lauksaimniekiem, kuri saimnieko pa stabilām un 
dabā identificējamām lauku robežām, varēs izveidot “lauk-

saimnieku blokus” (arī tie 
jāiesniedz kā lauku bloku 
precizējums), lai nošķirtu 
savas apsaimniekotās 
platības no kaimiņu ap-
saimniekotajām platībām. 
Šī iespēja veidot “lauk-
saimnieku blokus” ļaus 
laikā, kad notiks pieteik-
šanās platību maksāju-
miem, izvairīties no pie-
teikto platību pārklāšanās 
ar kaimiņu pieteiktajām 
platībām. Plašāka informācija par “lauksaimnieku bloku” vei-
došanu lasāma LAD mājaslapā. 

Atgādinām, ka klienti var pārliecinieties par savām apsaim-
niekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, 
kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos: http://
karte.lad.gov.lv/. 

LAD Klientu daļa, tālr. 67095000

Par 2017. gada iedzīvotāju 
iniciatīvu projektu konkursu 
MĒS SAVAM NOVADAM

Mālpils novada dome 2017. gada 1. martā izsludinās iedzī-
votāju iniciatīvu projektu konkursu “Mēs savam novadam”, 
kura vispārējais mērķis ir veicināt attīstību novada teritorijā, 
uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un sabiedriskās aktivitātes. 
Projektu konkursā var piedalīties nereģistrētas iedzīvotāju 
grupas, sabiedriskās organizācijas (biedrības vai nodibināju-
mi). Projektiem jābūt saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlaboša-
nu Mālpils novada teritorijā, un tiem jābūt tādiem, lai tos spētu 
realizēt paši projektu iesniedzēji. Projekta ietvaros radītajiem 
materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieeja-
miem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai. Projektu grupā 
jāapvienojas vismaz 7 dalībniekiem, kas iesaistās projekta īs-
tenošanā. Viena projektu grupa var iesniegt vienu pieteikumu. 
Projekta īstenošanas laiks – no 2017. gada 1. maija līdz 1. ok-
tobrim.

Konkursā tiks atbalstīti sekojoši pasākumi:
1. Teritorijas labiekārtošana (publiski pieejamo vietu, kul-

tūrvēsturisku un piemiņas vietu sakopšana un pilnveido-
šana, apskates objektu izveide, takas ierīkošana, ūdens-
tilpņu teritorijas labiekārtošana, ģimeņu atpūtas vietu 
vai bērnu rotaļu laukumu izveidošana vai pilnveidošana 
utt.).

2. Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstī-
ba vai uzlabošana (veselīga dzīvesveida veicināšana, ra-
došās jaunrades veicināšana, vienreizēju pasākumu or-
ganizēšana un īstenošana utt.).

Vienam projektam paredzamais Mālpils novada domes at-
balsts var būt līdz 700,- EUR. Projektu pieteikumus lūdzam 
iesniegt novada domes kancelejā līdz 12. aprīlim plkst. 17:00.

Plašāka informācija par projektu konkursa “Mēs savam no-
vadam” noteikumiem, kā arī projekta pieteikuma veidlapa ar 
1. martu būs pieejama pašvaldības mājas lapā www.malpils.
lv un “Mālpils Vēstis” marta numurā. Jautājumu gadījumā ai-
cinām sazināties ar domes projektu koordinatori Ievu Paulovi-
ču (tālr. 67970893, e-pasts: ieva.paulovica@malpils.lv).

Sakopsim visi kopā savu novadu!

Mālpils novada domes  
Investīciju un ārējo sakaru daļa



Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  2017 21INFORMĀCIJA

Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2017. gada JANVĀRĪ: 48,35 EUR/MWh

Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums
patērētās MWh Mājas kop. m2

Mājas kopējais 
patērētais siltums 

izeikts EUR

1m2 izcenojums 
EURmēn. sāk. mēn. beigās

Celtnieku 1 un 3 2718 2776 58 1579,5 2804,3 1,78

Dārza 2 1293 1320 27 739,77 1305,45 1,76

Dārza 4 1698 1735 37 903,97 1788,95 1,98

Jaunā 2 un 4 2124 2163 39 1029,66 1885,65 1,83

Jaunā 6 1889 1917 28 840,35 1353,8 1,61

Jaunā 5 2066 2109 43 949,63 2079,05 2,19

Kastaņu 3 1459 1487 28 857,47 1353,8 1,58

Kastaņu 5 1315 1341 26 843,84 1257,1 1,49

Kastaņu 7 1425 1453 28 861,36 1353,8 1,57

Krasta 1 un 3 2104 2147 43 1097,5 2079,05 1,89

Krasta 2 3040 3099 59 1812,76 2852,65 1,57

Krasta 4/1 1962 2002 40 1075,72 1934 1,80

Krasta 4/2 1965 2004 39 1101,4 1885,65 1,71

Krasta 4/3 1698 1732 34 1089 1643,9 1,51

Krasta 5 2344 2392 48 1376,45 2320,8 1,69

Ķiršu 2 685 699 14 376,42 676,9 1,80

Ķiršu 4 2147 2194 47 1193,67 2272,45 1,90

Ķiršu 5 2392 2444 52 1222,23 2514,2 2,06

Ķiršu 7 3383 3453 70 1986,31 3384,5 1,70

Nākotnes 2 2850 2904 54 1550,53 2610,9 1,68

Nākotnes 4 3520 3588 68 1861,21 3287,8 1,77

Nākotnes 6 2090 2132 42 1207,63 2030,7 1,68

Nākotnes 10 1733 1768 35 1024,09 1692,25 1,65

PU “Norma K” klientiem par siltumenerģijas tarifu

Aicinājums svinēt laulību 
apaļās gadadienas

“Nobriedusi mīlestība nozīmē mīlēt otru cilvēku, viņu pazīs-
tot. Prieks par to, ka otrs ir skaists, zūd ļoti ātri. Mīlestība ir 
prieks, ka otrs vispār ir.”

/Juris Rubenis/

Aizvadītā gada 21. augustā Mālpils novada dzimtsarakstu 
nodaļa sadarbībā ar Mālpils novada domi un Mālpils muižu or-
ganizēja laulību gadadienu svētkus, kuros piedalījās 7 pāri un 
viņu viesi.

Šogad plānojam turpināt šo 
skaisto tradīciju. Tāpēc aicinām 
visus pārus, kuri šogad svin savu 
laulību apaļās gadadienas /Sud-
rabkāzas (25), Pērļu kāzas (30), 
Koraļļu kāzas (35), Rubīna kāzas 
(40), Safīra kāzas (45), Zelta kāzas 
(50), Smaragda kāzas (55), Di-
manta kāzas (60), Dzelzs kāzas 
(65), Platīna kāzas (70)/, pieteikties Kāzu gadadienu svēt-
kiem, kas iecerēti Mālpils muižā šī gada 20. augustā.

Pieteikšanās un informācija – Mālpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļā: tālr. 67970891, 29131556, e-pasts: viktorija@
malpils.lv.

Cienījamie mālpilieši, PSIA “Norma K” siltuma patērētāji! Informējam Jūs, ka siltumenerģijas tarifs Mālpils ciemā 2016./2017. 
gada apkures sezonā netiks mainīts un paliks iepriekšējais 48,35 EUR/MWh.

Ar cieņu, PSIA “Norma K” administrācija
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Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai
Valsts pārvaldes darbiniek, ESI PIEEJAMS!

Laba pārvaldība uzliek pienākumu valsts un pašvaldības iestādei būt pie-
ejamai ne tikai formāli, bet arī reāli.

Cilvēkam ir tiesības uz sasniedzamu valsts pārvaldi. Minētais nozīmē ne 
tikai fiziskās vides pieejamību ar vienlīdzīgām iespējām, tai skaitā, arī perso-
nām ar dažāda veida invaliditāti, bet arī informācijas pieejamību un iedzīvo-
tājiem draudzīgu pieņemšanas laiku.

Tiesībsaraga birojs, tālr. 67686768, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Policijas ziņas (janvāris)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 

Siguldas iecirknī laika periodā no 01.01.2017. 
līdz 31.01.2017. reģistrēts 121 notikums, uz-
sākti 19 kriminālprocesi, pieņemti 42 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uz-
sāktas 15 resoriskās pārbaudes, uzsāktas 28 
administratīvās lietvedības, sastādīti 18 ad-
ministratīvā pārkāpuma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija 
par 19 notikumiem Mālpils novadā, uzsākti 2 
kriminālprocesi, uzsākta 1 resoriskā pārbau-
de, uzsāktas 7 administratīvās lietvedības, 
sastādīti 2 administratīvā pārkāpuma proto-
koli. 

04/01/2017
VEIKALĀ TIKA PĀRDOTS ALKOHOLISKAIS 

DZĒRIENS NEPILNGADĪGAJAI PERSONAI. 
MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA.

16/01/2017
NOZAGTS MOBĪLAIS TELEFONS. MĀLPILS 

NOVADS.
27/01/2017
1986. GADĀ DZIMIS VĪRIETIS VADĪJA AU-

TOMAŠĪNU VW TRANSPORTER, KURAI NEBI-
JA VEIKTA ĪPAŠUMA CIVILTIESISKĀS ATBIL-
DĪBAS OBLIGĀTĀ APDROŠINĀŠANA. 
MĀLPILS NOVADS, UPMALAS, TĪNES IELA.

28/01/2017
KONSTATĒTS, KA, VEICOT MEŽA IZSTRĀ-

DI, AR SMAGO TEHNIKU IR SABOJĀTS ĪPA-
ŠUMĀ ESOŠS CEĻŠ. MĀLPILS NOVADS.

30/01/2017
VETĀRSTS SUNIM PRIEKŠKĀJĀ KONSTA-

TĒJA BRŪCI, KAS LĪDZĪGA ŠĀVIENA RADĪTAI 
BRŪCEI. MĀLPILS NOVADS.

Atpūtas vakars uzņēmējiem
18. martā plkst. 19:00 Mālpils Kultūras centrā

Mālpils Kultūras centra apaļajā zālē notiks Mālpils nova-
da lauksaimniecības uzņēmumu, mednieku kolektīvu un 
uzņēmēju ATPŪTAS VAKARS kopā ar Normundu Jakušo-
noku.

Aicināti piedalīties arī citu uzņēmumu kolektīvi! Iepazīsi-
mies, sadraudzēsimies un dalīsimies pieredzē. Dalības 
maksa 10,- EUR. Protams, būs dzīvā mūzika un cienasts. 
Lūdzam savu dalību pieteikt un iemaksu veikt līdz 10. mar-
tam Kultūras centra kasē.

Atbalstītāji – Mālpils novada dome. 
Organizatori – Mālpils Kultūras centra direktore 

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

Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra informē

Sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas 
nolūkos un, lai mazinātu būtiskus riskus klientu apkalpoša-
nas procesā, atbilstoši kvalitātes prasībām, no 2017. gada 
1. marta visos Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras bi-
rojos, bet no 2017. gada 3. jūlija arī ārpus biroja sniegta-
jiem pakalpojumiem varēs norēķināties TIKAI ar bezskaid-
ras naudas maksājumu (bankas karti, internetbankas 
maksājumu, rēķinu).

Neskaidrību gadījumā vai pirms pakalpojuma saņemša-
nas skatīt http://www.vtua.gov.lv/ vai jautāt tuvākajā Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūras birojā!

Jānis Mergups-Kutraitis 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sabiedrisko 

attiecību speciālists, tālr. 67027279, 26397648, e-pasts: 
janis.mergups@vtua.gov.lv, http://www.vtua.gov.lv/
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Iedzīvotāja vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Pašreizējā dzīvesvieta Mālpils novada ___________________________ iela/māja

Nedzīvoju Mālpils novadā, bet man pieder dzimtas īpašums
Mālpils novada ____________________________________

Kontaktinformācija tālr. ___________________
e-pasts: ______________________________

Ziņas par savu dzimtu:

Dzimtas uzvārds
(ja ir saistība ar vairākām novada dzimtām, lūdzu, par katru 
dzimtu aizpildīt atsevišķu anketu)

Iedzīvotāja saistība ar dzimtu
(lūdzu minēt radniecību, piemēram, mana vecmāmiņa no šīs 
dzimtas vai vectēva māte vai tamlīdzīgi)

Dzimtas mājas vai mājas, kurās dzīvoja vai varbūt dzīvoja 
1917.–1919. gadā (pirms muižu zemes dalīšanas un 
jaunsaimniecību izveidošanas)

Mālpils pagasta ___________________________________

Sidgundas pagasta _________________________________

Vai ir saglabājušās dzimtas fotogrāfijas (ģimene, mājas)?          jā    nē
Ja ir, vai būtu ar mieru dalīties, 
piedāvājot šīs fotogrāfijas vai to kopijas?

Vai ir saglabājies dzimtas stāsts vai leģenda, ko vēlētos 
pastāstīt vai atstāt novada vēstures mantojumam?

         jā    nē
Ja ir šāds stāsts, lūdzam to 
uzrakstīt un pievienot to šai anketai

Vai ir pētīts un veidots dzimtas koks?          jā    nē
Ja ir, vai būtu ar mieru dalīties, 
piedāvājot šī dzimtas koka kopiju?

Gaidot Latvijas valsts 100-gadi, ir iecerēts līdz 2018. gada ot-
rajai pusei apkopot ziņas par mūsu lielāko lepnumu – Mālpils 
novada dzimtām simts gadu garumā. Mūsu projekta komanda 
(Viktorija Kalniņa un Ieva Pauloviča) uzsākusi apzināt senākās 
novada dzimtas un viņu pēctečus, taču mums ir nepieciešama 
iedzīvotāju līdzdalība. Tāpēc aicinām atsaukties tos iedzīvotājus, 
kuri zina, ka viņu senči dzīvojuši agrākajā Mālpils pagastā un Sid-
gundas pagastā (ieskaitot Šķiliņu teritoriju).

Lūdzam aizpildīt anketu (elektroniski tā ir pieejama arī Māl-
pils novada domes mājaslapā www.malpils.lv) un nodot to biedrī-
bas “Idoves mantojums” kabinetā (domes ēkas otrais stāvs, 221. 
telpa), Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļā (domes ēkas tre-
šais stāvs, 301. telpa) vai arī nosūtīt uz e-pastu: idove@inbox.lv. Ir 
iespējams par savu dzimtas vēsturi pastāstīt arī klātienē. Tālruņi 
uzziņām, jautājumiem: Ieva – 67970893, 26478448, Viktorija – 
67970891, 29131556.

Mālpils novada dzimtas

Gatavojoties Latvijas valsts simtgades svinībām, aicinām pro-
jektam “Mūsu pēdas Mālpilī” izvirzīt mālpiliešus, kuri šobrīd dzī-
vo Mālpils novadā un kuriem ir nozīmīgs ieguldījums Mālpils at-
tīstībā un izaugsmē.

Viens iedzīvotājs var aizpildīt anketu par vairākiem cilvēkiem. 
Var izvirzīt arī tos, kuri mainījuši dzīvesvietu un šobrīd dzīvo citur 
Latvijā vai ārpus tās robežām, bet viņu devums ir bijis svarīgs 
Mālpilij.

Anketas varat aizpildīt un sūtīt elektroniski Mālpils mājas lapā 
www.malpils.lv. Papīra formātā tās var saņemt, aizpildīt un ie-
sniegt Mālpils novada domes kancelejā vai Kultūras centrā pie 
dežuranta.

Interesējošos jautājumus un papildinformāciju var noskaidrot 
zvanot pa tālruni: 67070891 (Viktorija).

ANKETA
Informācija par pieteicēju: vārds, uzvārds

Pieteicēja kontaktinformācija: tālr., e-pasts

Informācija par izvirzīto personu: 
vārds, uzvārds

Kontaktinformācija (ja zināma): 
tālr., adrese, u.c.

Izvirzītās personas darbības joma: politika, 
sabiedrība, kultūra, māksla, mūzika, izglītība, 
lauksaimniecība, medicīna, apkalpojošā 
sfēra, ekonomika vai cita

Izvirzītās personas ieguldījums, nozīme

Mūsu pēdas Mālpilī



Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  201724

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 iespiests SIA “Zelta Rudens Printing”
Kandavas iela 39, Rīga, LV-1083, tālr. 67624955

      INFORMĀCIJA  SLUDINĀJUMI

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 Kultūras centra pasākumi martā
 • Mālpils Kultūras centra izstāžu zālē no 22.01. līdz 05.03. skatāma gandrīz 

nopietna izstāde visai ģimenei “DĀRZKOPJA PIEZĪMES”.
 • 05.03. plkst. 16:00 Izstādes “DĀRZKOPJA PIEZĪMES” noslēgums. Aicinām 

visus izstādes dalībniekus un interesentus.
 • 08.03. plkst. 14:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās. Meistardarbnīca 

kopā ar Jausmas k-dzi “Mazā bilžu rāmītī...”.
 • 11.03. plkst. 17:00 Ingrīdas Irbes gleznu izstādes “GAIDOT ZAĻO” atklāšana 

Kultūras centra izstāžu zālē.
 • 11.03. plkst. 18:00 Rokenrola svētki ar grupu “Big Al & The Jokers”. Biļe-

tes: Biļešu Paradīzes un Kultūras centra kasēs. Ieeja: 10,- EUR un 12,- EUR.
2017-ais gads ir ceturtais gads, kad šī grupa uzstājas ar nosaukumu “Big Al &The Jo-

kers”. Vairāk kā 10 gadus kolektīvu vienoja nosaukums “Keksi”, bet 2013-ajā gadā kolektīvā 
harmoniski iekļāvās brīnišķīgais mūziķis – kontrabasists Pēteris Liepiņš, un mūziķi nolē-
ma mainīt grupas nosaukumu uz: “Big Al &The Jokers”.

“Big Al &The Jokers” – tie ir deviņi atraktīvi mūziķi, viena no retajām Latvijas grupām, kas 
uzstājas tik lielā sastāvā ar pilnu pūtēju sekciju, padarot iespējamas sarežģītas labāko swing, 
rhythm’n’blues, rock’n’roll skaņdarbu interpretācijas.

Pie klavierēm – grupas mākslinieciskais vadītājs, virtuozais Romāns Vendiņš, bungas 
spēlē Raitis Aukšmuksts, ģitāra – Juris Skrajāns, savukārt pie kontrabasa vienmēr labvēlī-
gais – Pēteris Liepiņš. Pūtēju rindas nemainīgas – saksofonisti Eduards Raubiško, Zintis 
Žvarts, trompete – Sandris Skeranskis, trombons – Uldis Ziediņš. Un, protams, neiztikt bez 
grupas “sejas” un kvalitātes zīmes – atraktīvā dziedātāja – Aļģirdas Šuminskas jeb Big Al!

Skatītājus gaida “dzīvs”, augsti profesionāls un dzīvespriecīgs muzikāls priekšnesums, 
kurā grupas mūziķi priecēs publiku neatkarīgi no tās vecuma, gaumes un noskaņojuma!

 • 18.03. plkst. 19:00 ZEMNIEKU, UZŅĒMĒJU BALLE kopā ar Normundu Jaku-
šonoku, Daigu Petkeviču un Kasparu Tīmani. Dalības maksa 10,- EUR /per-
sonai/. Pieteikšanās pie lauksaimnīecības konsultantes Nellijas Andrukeles 
vai Kultūras centra kasē līdz 10. martam.

 • 24.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Ikviens ir aicināts:
 ◊ plkst. 11:30 Mālpils vidusskolas Aktu zālē uz atmiņu pēcpusdienu “Ie-

klausies vēstures soļos”;
 ◊ plkst. 12:45 uz Piemiņas brīdi pie Šopu akmens;
 ◊ plkst. 13:00 Mālpils Kultūras centrā noskatīties Dzintras Gekas dokumen-

tālo filmu “Tālā zeme Sibīrija”.
 • 25.03. Siguldas deju apriņķa tautas deju kolektīvu skate.
 • 26.03. plkst. 17:00 Valmieras teātra izrāde Aivons Menčels “RUDENĪGAIS 

BLŪZS”. Biļetes var iegādāties Kultūras centra kasē. Biļešu cenas: 8,- EUR 
un 10,- EUR.

Traģikomēdija 2 daļās. Režisors – Varis Brasla, scenogrāfs – Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu 
māksliniece – Liene Rolšteina.

Amerikāņu dramaturga Aivona Menčela (Ivan Menchell) lugas un scenāriji ir piedzīvojuši 
sprādzienveidīgus panākumus. Arī lugu “Rudenīgais blūzs" (1993. g.) ar dažādiem nosauku-
miem spēlē visos pasaules teātros. Valmieras teātra izrāde tiek būvēta kā traģikomēdija, 
kurā trīs cienījamas atraitnes veido tādu kā klubiņu savu aizgājušo vīru piemiņai. Ierasto 
kārtību un līdzšinējās dāmu attiecības stipri sagroza kāds vīrietis, kungs, arī atraitnis.

Luga skar ikviena cilvēka slēptāko – kā sadzīvot ar vientulību, nekļūstot nīgram un nolie-
dzošam, kā nodzīvot vitāli paša dzīvi, neupurējot sevi bijušajam un nenododot pagātni un 
jaunību, kas ir skaista. Bet vai skaistumam ir gadu cenzs?

LĪDZJŪTĪBAS
“Atnāc, tēt, pa aizsnigušiem ceļiem,
Atnāc rāt vai labus vārdus teikt.”

/Z. Purvs/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Alisei 

Greifānei ar ģimenei, tēvu pāragri zaudē-
jot.

PII “Māllēpīte” grupas “Ābelīte” 
bērnu vecāki, audzinātāja un auklīte

“Tai tālajā zemē, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.”

/I. Rudene/
Skumju brīdī izsakām līdzjūtību Astrī-

dai, Andreju Berngardu mūžībā pavadot.
Kaimiņi no Kastaņu ielas 3

SLUDINĀJUMI

SIA “Kokaugi” bez maksas veic lauksaim-
niecības zemju un meliorācijas grāvju at-
tīrīšanu no kokiem un krūmiem. Tālr. 
27714898, e-pasts: info@kokaugi.lv, web: 
www.kokaugi.lv

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā visa veida akmens apstrādes 
darbus. Mazā dārza arhitektūra (strūkla-
kas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). Indivi-
duāli risinājumi kapu pieminekļiem un 
aprīkojumam, skulptūras. Ēku un ēku 
daļu apdare ar akmeni. Visa augstākmi-
nētā restaurācija. Sandrs Skribnovskis, 
tālr. 29450290

Pērkam mežus un izstrādājam, samaksa 
tūlītēja. Mežu iegādājamies tikai no ze-
mes īpašnieka. Tālr. 29993707, 27801869

SIA “Mālpils Timber” iepērk taras klučus 
diametrā no 14 līdz 30 cm, tālr. 29199399, 
26340698

Gaļas pārstrādes uzņēmums “Food 
Expert S&L” meklē darbiniekus darbam 
gaļas pārstrādes cehā. Transports tiek 
nodrošināts. Adrese: “Papardes”, Sidgun-
da, Mālpils novads, mob. tālr. 26558361

Izsakām līdzjūtību meitai Rutai Skri-
bānei mammu Martu Skinču mūžībā pa-
vadot. Skumji, skumji, Martiņ, mums bez 
Tevis.

Krustmeita Inese un brāļa sieva Velta

Piegādāju šķembas, granti, melnzemi, 
smilti, oļus. Tālr. 22339907


