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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI DECEMBRĪ
Izskatīja 24 jautājumus:

1. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķirša-

nu.
3. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
5. Par nekustamā īpašuma sadali un apvienošanu.
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu.
7. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
8. Par adreses piešķiršanu.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
10. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 

telpu lietošanas veida maiņu un par maksas pakalpojumu 
izcenojumu apstiprināšanu Mālpils profesionālajā vidus-
skolā un Mālpils internātpamatskolā.

11. Par Mālpils novada pašvaldības pedagogu atlīdzības un so-
ciālo garantiju nolikuma grozījumu apstiprināšanu.

12. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 
novērtēšanas nolikuma grozījumu apstiprināšanu.

13. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedago-
ģisko darbinieku materiālās stimulēšanas noteikumu sa-
skaņošanu.

14. Par grozījumu saskaņošanu PII “Māllēpīte” noteikumos 
“Kārtība, kādā tiek piešķirtas Mālpils novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Māllēpīte” pedagogu darba kvalitātes 
piemaksas un prēmijas”.

15. Par SIA “Norma K” atlīdzības nolikuma grozījumu apstipri-
nāšanu.

16. Par pašvaldības automašīnas Škoda Octavia atsavināšanu.
17. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
19. Par vēlēšanu iecirkņa Nr. 789 slēgšanu.
20. Par sadarbību ar SIA “Latgales reģionālā televīzija”.
21. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2016. gada 29. janvāra. saistošajos noteikumos 
Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2016. gadam”” 
apstiprināšanu.

22. Par “Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institū-
ciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma” gro-
zījumu apstiprināšanu.

23. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
24. Par naudas balvas piešķiršanu L.K. Sīmanei.
NOLĒMA:
Mainīt būves galveno lietošanas veidu, veicot izmaiņas Mālpils 

Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas ēkas tehniskajā 
dokumentācijā, kura atrodas Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā 
(apzīmējums kadastrā: 8074-003-0685-001-001), izveidojot telpu 
grupas 2, 3, 4 stāvos, kuru lietošanas veids ir dienesta viesnīca 
(kods: 12110102), savukārt 5 stāvā un ēdnīcai 1 stāvā telpu gru-
pas, kuru lietošanas veids – viesnīcu ēka (kods: 12110101). No-
teikt Mālpils Profesionālās vidusskolas mācību korpusa, kurš 
atrodas Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā (apzīmējums kadas-
trā: 8074-003-0628-001), telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0628 001 002 ar platību 63,20 m2, kurai noteiktais lieto-
šanas veids ir – viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa (kods 
1110) dienesta dzīvokļa statusu. Apstiprināt telpu lietošanas iz-
maksas un īres līguma paraugus. Apstiprināt “Maksas pakalpo-
jumu izcenojumu Mālpils Profesionālās vidusskolas viesnīcas 
telpās, Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā. Apstiprināt viesnīcas 
telpas īslaicīgās lietošanas līguma paraugu. Noteikt, ka dienesta 
dzīvojamās telpas īres līguma termiņš nedrīkst pārsniegt vienu 
gadu, bet viesnīcas telpas īslaicīgās lietošanas līguma termiņš 
nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus. Grozīt Mālpils novada domes 

2016. gada 31. novembra lēmumu Nr. 15/4 “Par Mālpils Profesio-
nālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas telpu izman-
tošanu” daļā, svītrojot lēmuma 1. punktu par dienesta dzīvoja-
mās telpas īres līguma parauga apstiprināšanu. Uzdot Mālpils 
novada domes nekustamā īpašuma speciālistam veikt nepiecie-
šamās darbības domes lēmumā noteikto būves galvenā lietoša-
nas veida maiņai un būves telpu grupu lietošanas veida aktuali-
zācijai kompetentās institūcijās.

Atsavināt kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu 
ŠKODA OCTAVIA, valsts numurs GN 9553. Uzdot izpildinstitūcijai 
pasūtīt sertificēta vērtētāja novērtējumu automašīnai un sagata-
vot izsoles dokumentāciju.

Apstiprināt 2016. gada 12. decembrī notikušās nekustamā 
īpašuma “MEŽA BRIŠĶĒNI”, kadastra Nr. 8074 001 0067, kas at-
rodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 20,7 ha platībā 
(kadastra apzīmējums: 8074 001 0092) un uz tās esošās mežau-
dzes izsoles rezultātus. Uzdot izpilddirektoram slēgt pirkuma lī-
gumu ar SIA “FORWOOD”, Reģ.Nr. 40203033453, par nekustamā 
īpašuma “MEŽA BRIŠĶĒNI”, kadastra Nr. 8074 001 0067, kas at-
rodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 20,7 ha platībā 
(kadastra apzīmējums: 8074 001 0092) un uz tās esošās mežau-
dzes atsavināšanu par 40 100,- EUR (četrdesmit tūkstošiem vie-
nu simtu EUR).

Atzīt 2016. gada 12. decembrī organizēto  nekustamā īpašuma 
“MEŽA SAULIEŠI”, kadastra Nr. 8074 004 0008, kas atrodas Māl-
pils novadā un sastāv no divām zemes vienībām 15,6 ha kopplatī-
bā un uz tām esošās mežaudzes mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli par nenotikušu. Rīkot ceturto izsoli un atsavināt mutiskā iz-
solē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piederošo nekus-
tamo īpašumu “MEŽA SAULIEŠI”, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 004 0008, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 15,6 ha 
kopplatībā un uz tiem esošās mežaudzes. Noteikt nekustamā 
īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 30 000,- EUR.

Atzīt 2016. gada 12. decembrī organizēto nekustamā īpašuma 
“GALILEJAS”, kadastra Nr. 8074 003 0859, kas atrodas Mālpils 
novadā un sastāv no zemes vienības 0,28 ha platībā un nekusta-
mā īpašuma “RUMBAS”, kadastra Nr. 8074 003 0100, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 2,33 ha platībā mu-
tisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. Rīkot trešo izsoli 
un atsavināt kopīgā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada 
domei piederošo nekustamo īpašumu “GALILEJAS”, Mālpils no-
vads, kadastra Nr. 8074 003 0859, kas sastāv no vienas zemes 
vienības 0,28 ha platībā, un Mālpils novada domei piederošo ne-
kustamo īpašumu “RUMBAS”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
003 0100, kas sastāv no vienas zemes vienības 2,33 ha platībā. 
Noteikt abu nekustamo īpašumu nosacīto (sākuma) cenu 5 600,- 
EUR.

Rīkot trešo izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu “MEŽA 
ĶIKUTI”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 0007, kas sastāv 
no vienas zemes vienības 11,8 ha platībā un uz tā esošās mežau-
dzes. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 
40 000,- EUR.

Ierosināt Centrālajai vēlēšanu komisijai slēgt vēlēšanu iecirk-
ni Nr. 789 – bijušajā Sidgundas pamatskolas ēkā, Juglas iela 6, 
Sidgunda, Mālpils novads, LV-2152.

Piedalīties biedrības “Mālpils zivīm” projekta “Tūrisma infra-
struktūras attīstība Mālpils novada Sauleskalnā” īstenošanā ar 
līdzfinansējumu 10 % apmērā, t.i., 4 952,47 EUR.

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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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2017. gada FEBRUĀRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

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

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 15. februārī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 15. februārī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 22. februārī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

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

Par paveikto 2016. gadā
Pašvaldība aizvadītajā gadā ir mērķtiecīgi strādājusi, lai ikvie-

nam pašvaldības iedzīvotājam Mālpils novadā būtu ērti, droši un 
patīkami dzīvot, mācīties, strādāt un atpūsties.

INFRASTRUKTŪRAS sakārtošanās jomā pagājušajā gādā 
veikti bruģēšanas darbi par kopējo summu 27 828,06 EUR, lai sa-
kārtotu laukumu pie kapličas, labiekārtotu pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Māllēpīte” jauno rotaļu laukumu, izbūvētu ietves 
pie internātpamatskolas internāta un sporta kompleksa. Gar Ķir-
šu ielu veikta apgaismojuma izbūve par kopējo summu 24 125,85 
EUR.

2016. gadā pašvaldība ieguldījusi līdzekļus apmēram 5,5 km 
grants ceļu virskārtas atjaunošanai. Lai kaut nedaudz uzlabotu Tī-
nes ielas stāvokli, veikta ielas dubultā virsmas apstrāde. Pašvaldī-
bas SIA “Norma K” ceļu dienesta vajadzībām dome, piešķirot līdz-
finansējumu, atbalstījusi riteņtraktora – ekskavatora iegādi.

Mālpils novada dome 2016. gadā sagatavoja trīs projektu pie-
teikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un ceļu infrastruk-
tūras sakārtošanai un iesniedza tos Centrālajā finanšu un līgu-
mu aģentūrā, kas projektus izvērtēs līdz 2017. gada martam un 
lems par finansējuma piešķiršanu no Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda (ERAF) finanšu līdzekļiem. Ir iecerēts rekonstruēt trīs 
pašvaldības ceļus – Rūpniecības ielu 1,37 km garumā, Sidgundā 
– Piena ielu 0,75 km garumā un Rikteres ielu 0,69 km garumā. 
Rikteres ielai paredzēta arī apgaismojuma izbūve. Ja visi trīs 
projektu pieteikumi tiks atbalstīti, plānots minēto ielu rekons-
trukciju veikt 2017. gada rudenī. Projektu īstenošanas rezultātā 
Mālpils novada iedzīvotāji un apmeklētāji iegūtu uzlabotu ceļu 
infrastruktūru, kas savukārt sekmētu vietējās uzņēmējdarbības 
attīstību, nodarbinātību, uzlabotu pārvietošanās iespējas, atvieg-
lotu smagā transporta kustību, sekmētu augstāku drošības lī-
meni. Kopumā vismaz 14 komersanti gūtu tiešu labumu no šī 
projekta īstenošanas, jo pamatā projekts tika atbalstīts un virzīts 
apstiprināšanai, tāpēc ka komersanti ir solījuši izveidot 46 jaunas 
darbavietas, no kurām 22 jau šobrīd ir izveidotas.

Lai apkures sezonā nodrošinātu siltuma padevi Mālpils ciema 
iedzīvotājiem un juridiskajām personām, 2016. gadā veikti plān-
veida kapitālie remonti ciemata katlu mājā. Kapitālajos remon-
tos un pamatlīdzekļu iegādei ieguldīti ~ 7 000 EUR. Uzsākta Māl-
pils ciema centrālās katlu mājas rekonstrukcijas I kārtas 
īstenošana, kurā paredzēts uzstādīt 1,5 MW biomasas apkures 
katlu.

Izmantojot informācijas tehnoloģiju radītās iespējas, veikta 
Mālpils kapu (platība 3,85 ha) inventarizācija un kapu datu digita-
lizācija (skatīt www.cemety.lv). Līdz ar to ir pieejama informācija 
par kapsētā apbedītajām personām, apbedījumu atrašanās vietu 
un vietas fotofiksācija. Bez tam Mālpils kapos tika uzsākta bīsta-
mo koku izzāģēšana, kas tiks turpināta arī 2017. gadā.

Arī 2016. gadā pašvaldība iesaistījās aktīvās nodarbinātības 
pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā” un 18 Mālpils novada pašvaldības budžeta izlietojums 2016. gadā

Turpinājums 4. lpp.
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Nr.
Projekta nosau-

kums un identifikā-
cijas numurs

Finansējuma 
avots

Īstenošanas 
laiks

Finansējuma 
kopsumma

Fonda 
finansējums

Valsts 
budžeta 
finansē-

jums

Pašvaldības 
finansējums

Komen-
tāri

1.

Jauna pieredze 
četru specialitāšu 
skolotājiem un 
audzēkņiem (Nr. 
2014-1-LV01-
KA102-000136)

Erasmus+

2014. gada 
septembris 

– 2016. gada 
jūnijs

84 004,00 
EUR

84 004,00 
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Mālpils 
Profesio-
nālā 
vidus-
skola

2.

Skolotāju profesio-
nālo un svešvalodu 
kompetenču 
uzlabošana kā 
skolas modernizāci-
jas un internaciona-
lizācijas priekšno-
teikums (Nr. 
2014-1-LV01-
KA101-000123)

Erasmus+

2014. gada 
septembris 

– 2016. gada 
jūnijs

32 629,00 
EUR

32 629,00 
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Mālpils 
novada 
vidus-
skola

3.

Mācīt un mācīties 
uzņēmējdarbību (Nr. 
2014-1-DE02-
KA200-001538)

Erasmus+

2014. gada 
novembris 

– 2016. gada 
augusts

27 220,00 
EUR

27 220,00 
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Mālpils 
novada 
dome

PAVEIKTAIS 2016. GADĀ

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām 2016. gadā bija 74 232,00 EUR.

2016. gadā tika turpināti uzsāktie PII “Māllēpīte” grupu telpu 
remontdarbi un augustā tika veikts 11. grupas remonts par ko-
pējo summu 23  410,31 EUR. Iestādes teritorijā izveidots jauns 
rotaļu laukums, uzstādot 7 jaunus rotaļu elementus ar segumu 
(10 943,98 EUR). Lai nodrošinātu bērnu drošību, tika veikts žoga 
remonts.

Vērienīgi remontdarbi 2016. gada vasarā notika Mālpils nova-
da vidusskolā, kur tika izremontētas 3 klašu telpas, I stāva vesti-
bils, II stāva gaitenis, centrālās kāpnes un kāpnes sporta kom-
pleksa pusē. Šiem remontdarbiem pašvaldība atvēlēja 171 307,63 
EUR. Bez tam izremontētajām telpām tika iegādātas un uzstādī-
tas jaunas mēbeles (24 201,21 EUR). Par 16 908,84 EUR tika iz-
strādāts projekts ugunsdrošības sistēmai, kas I kārtā realizēts 
skolas pagrabstāvā un I stāvā.

PAšVALDĪBAS DARBS EIROPAS SAVIENĪBAS UN CITA FI-
NANSĒJUMA PIESAISTĒ

2014. gadā sākās jauns Eiropas Savienības fondu (turpmāk ES 
fondu) septiņgadu plānošanas periods ar jaunām finanšu pro-
grammām, kas attiecas uz visiem Eiropas Savienības reģioniem 
un pilsētām, lai palīdzētu radīt darbavietas, atbalstītu uzņēmu-
mu konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību un 
uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šo programmu īstenošana 
paredzēta līdz 2020. gada beigām.

Arī Mālpils novada dome aktīvi sekojusi līdzi savām iespējām 
pretendēt uz ES fondu finansējumu, lai uzlabotu un attīstītu 
mūsu novada publisko infrastruktūru, radītu jaunas darbavietas, 
attīstītu ekonomiku, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un ie-
spējas izglītoties. Tāpat tiek izmantota iespēja piesaistīt arī valsts 
budžeta finansējumu dažādu ieceru īstenošanai.

Laikaposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 15. jan-
vārim Mālpils novada dome iesniegusi un saņēmusi finansiālu 
atbalstu no ES fondiem un valsts budžeta sekojošiem projektu 
pieteikumiem:

iesaistītie bezdarbnieki strādāja labiekārtošanas darbos.
Pašvaldība atbalsta bērnu un jauniešu darbu vasarā, piešķirot 

līdzfinansējumu (2016. gadā – 10  678,89 EUR) Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA) organizētajai nodarbinātības programmai 
jauniešiem vecākiem par 15 gadiem, nodrošinot 50 % no darba 
algas. 2016. gada vasarā pašvaldība nodarbināja 38 jauniešus.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Pašvaldība saviem iedzīvotājiem nodrošina 14 sociālos pabal-

stus un 2 sociālos pakalpojumus. Lai samazinātu nodokļa slogu, 
pašvaldība sniedz atbalstu nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu veidā trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī 
daudzbērnu ģimenēm.

2016. gadā 47 daudzbērnu ģimenes saņēmušas:
- pabalstu mācību līdzekļu iegādei – 2 895 EUR;
- pabalstu ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai PII 

“Māllēpīte” – 4 920 EUR, Mālpils novada vidusskolā – 4 010 EUR. 
Bērnu piedzimšanas pabalsti piešķirti 34 ģimenēm – 

7 838EUR. 109 pašvaldības iedzīvotājiem piešķirts sociālās palī-
dzības pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām personām un ģi-
menēm, t.i., dzīvokļa pabalsts, pabalsts veselības aprūpei u.c. 
– 20 980 EUR.

8 personām tiek nodrošināta aprūpe mājās. No 33 sociālās 
aprūpes centrā mītošajiem klientiem 16 Mālpils novada iedzīvo-
tājiem uzturēšanos apmaksā pašvaldība.

ATBALSTS INTEREšU IZGLĪTĪBAS NODROšINĀšANAI UN IZ-
GLĪTĪBAI

2016. gadā Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādēs tika 
īstenota 61 interešu izglītības programma. Valsts piešķirtais fi-
nansējums interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2016. 
gadā sastāda vien 33,6 % jeb 24 922,00 EUR no nepieciešamā fi-
nansējuma visu izglītības iestādēs īstenoto interešu izglītības 
pedagogu darba samaksai, pārējo finansējumu – 49 310,00 EUR 
jeb 66,4 % interešu izglītības pedagogu darba samaksai nodroši-
nāja Mālpils novada dome no pašvaldības budžeta. Kopējais 
valsts un pašvaldības piešķirtais finansējums interešu izglītības 

Turpinājums no 3. lpp.
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4.

Skolotāju profesio-
nālās kvalifikācijas 
paaugstināšana 
skolas modernizāci-
jai un internaciona-
lizācijai (Nr. 
2015-1-LV01-
KA101-013257)

Erasmus+

2015. gada 
septembris 

– 2017. gada 
jūnijs

13 354,00 
EUR

13 354,00 
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Mālpils 
internāt-
pamat-
skola

5.

Darba vidē balstīta 
profesionālā 
apmācība (Nr. 
2015-1-LV01-
KA202-013386)

Erasmus+

2015. gada 
septembris 

– 2017. gada 
jūnijs

31 625,00 
EUR

31 625,00 
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Mālpils 
Profesio-
nālā 
vidus-
skola

6.

Skola, kurā mums 
patīk mācīties (Nr. 
2015-1-LV01-
KA219-013385)

Erasmus+

2015. gada 
septembris 

– 2017. gada 
jūnijs

23 615,00 
EUR

23 615,00 
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Mālpils 
novada 
vidus-
skola

7.

Uz Eiropas spār-
niem (Nr. 
2015-1-CZ01-
KA219-013741-4)

Erasmus+

2015. gada 
septembris 

– 2017. gada 
jūnijs

20 590,00 
EUR

20 590,00 
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Mālpils 
novada 
vidus-
skola

8.

GO_VET (Vadība un 
orientācija ceļā uz 
profesionālo 
izglītību)

Erasmus+

2016. gada 
oktobris 

– 2019. gada 
augusts

26 770,00 
EUR

26 770,00 
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Mālpils 
internāt-
pamat-
skola

9.

Jauna profesionālā 
pieredze audzēk-
ņiem un skolotājiem 
(Nr. 2016-1-LV01-
KA102-022429)

Erasmus+

2016. gada 
septembris 

– 2018. gada 
jūnijs

51 088,00 
EUR

51 088,00 
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Mālpils 
Profesio-
nālā 
vidus-
skola

Nr.
Projekta nosaukums 

un identifikācijas 
numurs

Finan-
sējuma 
avots

Īstenoša-
nas laiks

Finansējuma 
kopsumma

Fonda 
finansējums

Valsts 
budžeta 
finansē-

jums

Pašvaldī-
bas 

finansē-
jums

Komentāri

1.

Lietpratīga pārvaldī-
ba un Latvijas 
pašvaldību veiktspē-
jas uzlabošana (Nr. 
4.3-24/NFI/INP-004)

Norvēģi-
jas 

finanšu 
instru-
ments

2014. 
gada 

aprīlis 
– 2016. 
gada 

aprīlis

2 111 827,00 
EUR, t.sk. 

Mālpils 
novada 
domei 

15 291,00 
EUR 

2  111 827,00 
EUR (100 %), 
t.sk. Mālpils 

novada 
domei 

15 291,00 
EUR

0,00 EUR

Latvijas Pašvaldību 
savienības 
projekts. Mālpils 
novada dome 
piedalījās projektā 
kā sadarbības 
partneris. Projekta 
rezultātā ir 
izstrādāti divi 
plānošanas 
dokumenti: 
“Mālpils novada 
pašvaldības 
mārketinga 
stratēģija 2016.–
2019. gadam” un 
“Mālpils novada 
Izglītības attīstības 
programma 
2016.–2019. 
gadam”.

2. Proti un dari! 
(Nr.8.3.3.0./15/I/001)

Eiropas 
Sociā-

lais 
fonds

2014. 
gada 

septem-
bris 

– 2018. 
gada 

decem-
bris

8 999 975,19 
EUR, t.sk. 

Mālpils 
novada 
domei 

12 513,60 
EUR

7 649 978,91 
EUR, t.sk. 

Mālpils 
novada 
domei 

12 513,60 
EUR

0,00 EUR

Jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūras projekts. 
Mālpils novada 
dome projektā 
piedalās kā 
sadarbības 
partneris.

PROJEKTI

Turpinājums 6. lpp.
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3.

Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolas 
materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana 
(Nr. 2016-1-MDM-
M02035)

Valsts 
kultūr-
kapitāla 

fonds

2016. 
gada 
maijs 

– 2016. 
gada 

augusts

9 689,68 EUR 4 000,00 EUR 
(41 %)

5 689,68 
EUR 

(58 %)

Iegādāts jauns 
mūzikas instru-
ments mācību un 
koncertu vajadzī-
bām – kabinetflīģe-
lis

4.

Veselības veicināša-
nas pasākumi Mālpils 
novadā 
(Nr.9.2.4.2/16/I/025)

Eiropas 
Sociā-

lais 
fonds

2017. 
gada 

janvāris 
– 2019. 
gada 

decem-
bris

43 694,00 
EUR

37 139,90 
EUR (85%)

6 554,10 
EUR (15%)

Iesniegts 2016. 
gada 20. septem-
brī. 
Apstiprināts 
finansējums 2016. 
gada 2. decembrī.

5.

Mālpils kultūras 
centra skatuves 
renovācija un lifta 
ierīkošana (Nr.16-
04-AL32-
A019.2201-000002)

Eiropas 
Lauk-
saim-

niecības 
fonds 
lauku 

attīstībai

2016. 
gada 

decem-
bris 

– 2017. 
gada 

oktobris

26 984,57 
EUR

20 071,17 
EUR (74%)

6 913,40 
EUR 

(26 %)

Iesniegts 2016. 
gada 16. jūnijā. 
Apstiprināts 
finansējums 2016. 
gada 23. novembrī.

6.

Sabiedrisko aktivitā-
šu paplašināšana un 
pieejamības nodroši-
nāšana Mālpils 
kultūras centra 
Mazajā zālē (Nr.16-
04-AL32-
A019.2202-000002) 

Eiropas 
Lauk-
saim-

niecības 
fonds 
lauku 

attīstībai

2016. 
gada 

decem-
bris 

– 2017. 
gada 
jūlijs

22 317,24 
EUR

18 444,00 
EUR (74 %)

5 717,64 
EUR 

(26 %)

Iesniegts 2016. 
gada 16. jūnijā. 
Apstiprināts 
finansējums 2016. 
gada 7. decembrī.

7.

Valsts un pašvaldību 
vienotā klientu 
apkalpošanas centra 
izveide Mālpils 
novadā

Valsts 
budžeta 
finansē-

jums

2017. 
gada 

janvāris 
– 2017. 
gada 

decem-
bris

15 575,00 
EUR

10 575,00 
EUR 

(68 %)

5 000,00 
EUR 

(32 %)

Iecerēta centra 
izveide domes 
administrācijas 
ēkā. 
Apstiprināts 
finansējums 2016. 
gada 12. decembrī.

8.

Uzņēmējdarbības 
veicināšanai 
nepieciešamās 
infrastruktūras 
attīstība Mālpils 
novadā 
(Nr.3.3.1.0/16/I/025)

Eiropas 
Reģio-
nālās 

attīstī-
bas 

fonds

2017. 
gada 

marts 
– 2017. 
gada 

novem-
bris

300 705,16 
EUR

220 575,00 
EUR (73 %)

20 032,54 
EUR 
(7 %)

60 097,62 
EUR 

(20 %)

Iecerēta Piena 
ielas (Sidgundā) 
pārbūve 0,75 km 
garumā. 
Iesniegts 2016. 
gada 1. decembrī. 
Rezultāti tiks 
paziņoti līdz 2017. 
gada 1. martam.

Uzņēmējdarbības 
veicināšanai 
nepieciešamās 
infrastruktūras 
attīstība Sidgundas 
ciemā, Mālpils 
novadā (Nr.3.3.1.0 
/16/I/026)

Eiropas 
Reģio-
nālās 

attīstī-
bas 

fonds

2017. 
gada 

marts 
– 2017. 
gada 

novem-
bris

378 819,21 
EUR

276 675,00 
EUR (73 %)

25 536,05 
EUR (7%)

76 608,16 
EUR 

(20 %)

Iecerēta Rikteres 
ielas (Sidgundā) 
posma pārbūve 
0,69 km garumā. 
Iesniegts 2016. 
gada 1. decembrī.
Rezultāti tiks 
paziņoti līdz 2017. 
gada 1. martam.

Uzņēmējdarbības 
veicināšanai 
nepieciešamās 
infrastruktūras 
attīstība Mālpils 
ciemā, Mālpils 
novadā 
(Nr.3.3.1.0/16/I/027)

Eiropas 
Reģio-
nālās 

attīstī-
bas 

fonds

2017. 
gada 

marts 
– 2017. 
gada 

novem-
bris

603 765,75 
EUR

513 200,88 
EUR (85 %)

22 641,22 
EUR 
(4 %)

67 923,65 
EUR 

(11 %)

Iecerēta Rūpniecī-
bas ielas (Mālpilī) 
posma pārbūve 
1,37 km garumā. 
Iesniegts 2016. 
gada 1. decembrī. 
Rezultāti tiks 
paziņoti līdz 2017. 
gada 1. martam.

PROJEKTI

Turpinājums no 5. lpp.
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Kopš 2016. gada 25. maija Mālpilī sadarbībā ar Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūru tiek īstenots projekts “PROTI 
un DARI!” (Nr.8.3.3.0./15/I/001), kura mērķis ir attīstīt mērķa 
grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai 
skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai Valsts izglītības 
attīstības aģentūras īstenotajos “Jauniešu garantijas” projektu 
pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai pre-
ventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevals-
tisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta mērķa sasniegšanai Mālpils novada domei pieeja-
mais finansējums ir 12 512,60 EUR par astoņu novadā dzīvojošo 
jauniešu iesaisti projektā līdz 2018. gada decembrim. Laikā no 
2016. gada jūlija līdz decembrim jau trīs jaunieši ir sekmīgi izgā-
juši savu individuālo pasākumu programmu. Paredzam, ka 2017. 
gadā projektā iesaistīsim vēl 2–3 jauniešus, kuri nestrādā, nemā-
cās, neapgūst arodu, vai nav reģistrēti Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

2017. gada 9. janvārī Mālpilī viesojās Sa-
eimas Eiropas lietu komisija (Lolita Čigāne, 
Atis Lejiņš, Ivans Klementjevs, Jūlija Stepa-
ņenko, Nellija Kleinberga un seši komisijas 
darbinieki), kas izrādījusi interesi par Eiro-
pas Savienības iniciatīvas “Jauniešu garan-
tijas” ietvaros esošajiem pasākumiem, īpaši 
par neaktīvo jauniešu aktivizēšanu un moti-
vēšanu. Mālpilī Saeimas Eiropas lietu komi-
sija uz vietas iepazinās ar esošo situāciju 
novadā, ar jau pagūto un sasniegto projekta 
ietvaros, grūtībām un šķēršļiem ikdienas 
darbā, kā arī ar izaicinājumiem un priekšli-
kumiem. Ar Saeimas deputātiem tikās do-
mes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, 
izpilddirektors Agris Bukovskis, personāl-
daļas vadītāja – sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Iveta Krieviņa, projektu koordinato-
re Ieva Pauloviča, Mālpils sociālā dienesta 
direktore Olga Volosatova, projektā “PROTI 

un DARI!” iesaistītās darbinieces Dagnija Valtere un Lūcija Vaiva-
re (vienlaikus pārstāvot arī invalīdu un viņu atbalstītāju biedrību 
“Notici sev!”), kā arī zemnieku saimniecības “Virši” vadītāja Ag-
nese Hildebrante kā projekta stratēģiskais partneris.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras uzsāktais Ei-
ropas Sociālā fonda projekts “PROTI un DARI!” tiek īstenots Eiro-
pas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglī-
tībā, NVA īstenotajos pasākumos “Jauniešu garantijas” ietvaros 
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”” ietva-
ros. Detalizētāk ar šo projektu var iepazīties Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

Mālpils novada domes Investīciju un ārējo sakaru daļa

Projekts “PROTI un DARI!” un 
Saeimas Eiropas lietu komisijas 
vizīte Mālpilī

PROJEKTI

2016. gadā no aprīļa līdz septembrim tika īstenoti seši iedzīvo-
tāju iniciatīvu projektiem pašvaldības organizētā projektu kon-
kursa “Mēs savam novadam” ietvaros – tika izveidotas jaunas 
laipas Sudas upes krastā makšķernieku un citu interesantu vaja-
dzībām, sakārtots volejbola laukums un tā apkārtne, veikti tīrīša-
nas darbi Mālpils baznīcas bēniņos, nosvinēti invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 10 gadu jubilejas svētki, izvei-
dots jauns bērnu un vecāku aktīvās atpūtas laukums Mergupes 
krastā un atjaunots Kultūras centra ziemas dārzs. Šajos projek-
tos kopumā piedalījās 48 iedzīvotāji, iesaistot vēl ap 120 iedzīvo-
tāju, tai skaitā – ap 10 bērnu un jauniešu. Šo projektu īstenošanai 
tika izlietoti 3 280 EUR.

2016. gada 1. septembrī sadarbībā ar septiņām Vidzemes paš-
valdībām (Raunas, Beverīnas, Mazsalacas, Apes, Ērgļu, Vecpie-
balgas, Ropažu) Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā tika ie-
sniegts kopprojekts “Vidzemes mazināmās kultūrvēsturiskās 
ainavas”, paredzot sakārtot vietējos valsts nozīmes aizsargāja-
mos kultūras pieminekļus, attīstīt vietējo tūrisma infrastruktūru 
un radīt jaunus tūrisma produktus. Mālpils novada pašvaldības 

iecere šajā projektā bija rekonstruēt Mālpils brīvdabas estrādi un 
saglabāt viduslaiku pilskalna drupas, atjaunot Mālpils Ev. lut. 
baznīcas jumta segumu un izveidot Mālpils Tūrisma informācijas 
centru. Diemžēl Kultūras ministrijas izveidotā projektu vērtēša-
nas komisija šo ideju neatbalstīja. Tāpēc šobrīd Mālpils novada 
dome sagatavos projektu vismaz vienas ieceres īstenošanai – 
Mālpils brīvdabas estrādes rekonstrukcijai –, un šis pieteikums 
tiks iesniegts LEADER programmas konkursam, ko atvērs 2017. 
gada februārī–martā. Uz šo konkursu plānots iesniegt vēl divus 
citus projektu pieteikumus – par pašvaldībai piederošo telpu pie-
lāgošanu un labiekārtošanu sabiedrisko aktivitāšu vajadzībām 
un par Mālpils Jauniešu centra izveidi un attīstību. 

Mālpils novada domes izpilddirektors Agris Bukovskis 
Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa 

Projektu koordinatore Ieva Pauloviča
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19. decembrī, atsaucoties mālpilieša Jāņa Voiceščuka uzaici-
nājumam apmeklēt uzņēmumu “Volvo Trucks”, Mālpils novada 
vidusskolas 2.a un 2.b klases skolēni devās uz Rīgu. Skolēni ie-
saistījās uzņēmuma organizētajā kampaņā “Apstājies. Paskaties. 
Pamāj.” Kampaņas mērķis ir izglītot bērnus visā pasaulē par ik-
dienas satiksmes riskiem, lai samazinātos ievainoto bērnu skaits 
ceļu satiksmes negadījumos.

Bērniem bija iespēja piedalīties praktiskajās nodarbībās, ku-
rās tika stāstīts par drošību, īpaši, ja satiksmē iesaistītas kravas 
automašīnas un citi liela izmēra transporta līdzekļi. Tika de-

“Apstājies. Paskaties. Pamāj.”
monstrēta šai kampaņai radīta multfilma par kravas automašī-
nas šoferi Juri un bērnu drošību satiksmē.

Uzņēmuma pagalmā bērni tika iepazīstināti ar reālu kravas 
automašīnu, tiem bija dota iespēja iejusties vadītāja lomā un 
praktiski pārliecināties par ceļa pārredzamību no automašīnas 
vadītāja vietas.

Paldies Jānim un uzņēmumam “Volvo Trucks” par interesanti 
noorganizēto nodarbību!

Mālpils novada vidusskolas 
2. klašu audzinātājas – Gunta un Māra

Mālpils pārtikas veikals “Sena BODE”, konkursa “Latvijas Labākais tir-
gotājs” laureāts 2013. gadā un uzvarētājs 2015. gadā, saņem 
Atzinības rakstu akcijā “Latviešu valodai draudzīga vide 2016”

Pagājušā gada septembrī Valsts valodas centra pārstāve akci-
jas “Latviešu valodai draudzīga vide 2016” ietvaros apmeklēja arī 
Mālpils veikalu “Sena BODE”. Akcijas mērķis bija noteikt, izvēr-
tēt un apbalvot apkalpojošās sfēras uzņēmumus, kuri visprecī-
zāk atbilst apzīmējumam “Valsts valodai draudzīga vide”. Tās ie-
tvaros tika pārbaudīts darbinieku valsts valodas lietojums, 
publiskā informācija (čeku zīmes, reklāmas, uzraksti, plakāti, 
paziņojumi u.c.), preču marķējumos un lietošanas instrukcijās 
ietvertās informācijas tulkojums valsts valodā. Valsts valodas 
centrs akciju organizēja laikā no 2016. gada maija līdz septem-
brim, un tā notika ceturto gadu. Akcija tiek organizēta sadarbībā 
ar Latvijas Tirgotāju asociāciju, Latvijas Frizieru asociāciju, Lat-

vijas Viesnīcu un restorānu 
asociāciju, Latvijas Interneta 
asociāciju, Aptieku biedrību, 
nodibinājumu “Rīgas Tūrisma 
Attīstības Birojs”, biedrību 
“Zemgales Tūrisma Asociāci-
ja”, biedrību “Latvijas Pasažie-
ru pārvadātāju asociācija” un 
Ludzas novada Tūrisma infor-
mācijas centru.

Akcijas laikā veikala “Sena 
BODE” vadītāja pienākumu iz-
pildītāja bija Vita Asne. Par ak-
cijas norisi viņa stāsta: “Valsts 
valodas centra inspektore ap-
runājās ar darbiniekiem, pār-

baudīja, vai pārdevējas ar pircējiem un kolektīvs savstarpēji runā 
valsts valodā. Izlases veidā pārbaudīja arī preču marķējumu, vai 
tas ir skaidrā, saprotamā valsts valodā. 

Jautājām arī, ko darīt, ja mums ir jāapkalpo, piemēram, spor-
tisti no Krievijas, kas šeit atbraukuši trenēties un latviešu valodu 
nesaprot. Noskaidrojām, ka mēs varam atbildēt pircējam sapro-
tamā valodā. Tā kā tas nav pārkāpums, ja krieviski runājošu pir-
cēju apkalpojam krievu valodā. Tāpat uz mūs veikalu nāk arī vie-
tējie uzņēmēji – ārzemnieki, ar kuriem iespējams sazināties tikai 
angļu valodā. Valsts valodas centra inspektorei patika, ka mūsu 
veikalā skan Latvijas Radio 2, tas mūs priecēja.”

2016. gada 25. novembrī Tieslietu ministrijā ar svinīgu laureā-
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2016. gada 23. decembra pusdienlaikā veikalā “Sena BODE” 
pulcējas ievērojams skaits bērnu un vecāku! Gaidot Ziemassvēt-
kus, pirmo reizi veikala īpašnieki kopā ar visu kolektīvu noorga-
nizējuši bērnu zīmējumu konkursu “Ciemos pie Ziemassvēt-
kiem”. Jau no 20. novembra uz veikalu nesti zīmējumi. Kopā 
konkursā darbus iesniedzis 51 bērns vecumā līdz 10 gadiem.

Veikalā ieripo rati pilni ar saldumu turzi-
ņām un, atklājot svinīgo konkursa uzvarētā-
ju apbalvošanas brīdi, veikala īpašnieks 
Mārtiņš Šablovskis saka: “Šajos svētkos vē-
lējāmies sagādāt prieku jums un arī, lai jūs 
sagādātu prieku mums! Domāju – tas ir pa-
tiesi izdevies. Esmu ļoti pārsteigts par lielo 
atsaucību un daudzajiem zīmējumiem, kas 
tika atnesti. Par zīmējumiem balsoja visi tie 
pircēji, kuri vēlējās. Iesākumā bijām domā-
juši, ka apbalvosim tikai trīs labākos auto-
rus, bet, redzot, cik skaisti ir visi zīmējumi, 
nolēmām balvu pasniegt katram bērnam!”

Veikala “Sena BODE” Pateicības rakstus 
un konfektes, aplausiem skanot, saņēma 
visi konkursa dalībnieki, bet pirmo trīs vietu 
ieguvēji arī vērtīgas balvas – ģimenes biļe-
tes uz dažādām izklaidēm – kinoseansu ki-
noteātrī “Cinamon” un Zoodārza apmeklē-
jumu “Ziemas naktis Rīgas Zoodārzā”. 

Laureāta diplomi – Rēzijai Kaupužei (3. 
vieta) un Nikolai Volkai (2. vieta), bet Uzva-

Bērnu zīmējumu konkurss veikalā “Sena BODE”
rētājas diploms – Danielai Čapkovskai (1. vieta). Sveicam šī 
konkursa laureātus un uzvarētāju!

Veikala “Sena BODE” kolektīvs saka paldies visiem bērniem 
un viņu vecākiem par piedalīšanos un pircējiem par aktīvo balso-
šanu!

Esmeralda Tāle

Zīmējumu konkursa dalībnieki veikalā “Sena BODE”, 2016. gada 23. decembris

Veikala kolektīvs pasniedz balvas bērniem, centrā veikala īpašnieks 
Mārtiņš šablovskis, no lab. – veikala vadītāja Ludmila Markova

tu apbalvošanu noslēdzās Valsts valodas centra rīkotā akcija 
“Latviešu valodai draudzīga vide 2016”. Akcijas laikā apzināti tie 
uzņēmumi, kuros vispilnīgāk ievēro Valsts valodas likuma un citu 
normatīvo aktu prasības valsts valodas lietojuma jomā. Pasāku-
mā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Valsts valodas centra 
direktors Māris Baltiņš ar apsveikuma uzrunām un Atzinības 
rakstiem sveica latviešu valodai draudzīgākos uzņēmumus.

Par latviešu valodai draudzīgākajiem uzņēmumiem šogad tika 
atzīti 24 uzņēmumi no apkalpojošās sfēras, to vidū arī divi pārti-
kas veikali. Viens no viņiem – Mālpils pārtikas veikals “Sena 
BODE”, kas atrodas Mālpilī, Kastaņu ielā 1.

Konkursa laureāti tiek noteikti, balstoties uz Valsts valodas 
centra vecāko inspektoru sastādītajiem pārbaudes aktiem un 
pretendentu darbības vērtēšanas anketā ietvertajiem kritērijiem. 

Akcijai pieteiktos pretendentus izvērtē Valsts valodas centra ek-
spertu komisija.

No kr. - konkursa 3. vietas ieguvēja Rēzija Kaupuže un 
1. vietas ieguvēja Daniela Čapkovska
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Gadu mijā no 28. decembra līdz 1. janvārim Rīgā norisinājās 
starptautisks pasākums – vēl viens ekumēniskās kopienas TEZĒ 
organizētais “Uzticības svētceļojuma uz zemes” posms – “TEZĒ 
Rīga 2016”. Šajā notikumā iesaistījās ne tikai Rīgas, bet arī pierī-
gas un tuvāko pilsētu un ciemu, tajā skaitā arī Mālpils, iedzīvotā-
ji. Pasākuma organizatori aicināja atvērt savas mājas svētceļnie-
kiem no Eiropas un visas pasaules. Mālpils novadā bija plānots 
atrast naktsmājas 50 jauniešiem. Kaut arī iesākumā tas šķita 
neiespējami, 27. decembrī, es organizatoru komandai Rīgā ziņo-
ju, ka visiem 50 jauniešiem viesģimenes ir pieteikušās!

Un tā gadu mija piecpadsmit Mālpils novada ģimenēm aizritē-
ja īpašā gaisotnē, uzņemot savās mājās jauniešus no Eiropas, 
tādā veidā līdzdarbojoties šī skaistā notikuma tapšanā. Vēlos no-
saukt mūsu viesģimenes, pateicoties kuru atbalstam Mālpils no-
vads var lepoties ar proporcionāli iedzīvotāju skaitam ievērojama 
jauniešu skaita uzņmešanu:

 • Līga Īvāne un viņas ģimene,
 • Ilze Vanaga-Dinstmane un Ivars Dinstmanis,
 • Guna Akeldama un viņas ģimene,
 • Sanita, Annija un Juris Vītumi,
 • Anita Brence un viņas ģimene,
 • Ieva un Sandis Misiņi,
 • Jānis un Jadviga Krūmiņi un viņu ģimene,
 • Biruta Veckunga un viņas ģimene,
 • Ieva Akeldama un viņas ģimene,
 • Edvīns Rumjancevs un viņa ģimene,
 • Inita Germova un viņas ģimene,
 • Ināra Zutere un viņas ģimene,
 • Vilnis Klintsons un viņa ģimene,
 • Raimonds Grollis un viņa ģimene,
 • Andija Kaizere un viņas ģimene.

Vēlos izteikt vislielāko pateicību Jums, mīļās viesģimenes, par 
atsaucību, atvērtību ciemiņiem un lielo atbildības sajūtu, ar kādu 
Jūs uzņēmāt jauniešus uz rūpējāties par viņiem. Īpašs paldies 
Kaizeru ģimenei, kura uzņēma piecus cilvēkus, kaut arī bija plā-
noti četri, Vilnim Klintsonam, kurš izmitināja vislielāko skaitu 
jauniešu – astoņus un Ilzei Vanagai-Dinstmanei par palīdzību or-
ganizatoriskajā darbā!

“TEZĒ Rīga 2016” ietvaros Mālpils uzņēma jauniešus no 4 val-
stīm – Lietuvas, Blatkrievijas, Polijas un Francijas. Katrs rīts sā-
kās ar lūgšanu Mālpils Profesionālajā vidusskolā, tad jaunieši 
devās uz pasākumiem un lūgšanām Rīgā un atgriezās viesģime-
nēs tikai vēlu vakarā – ap desmitiem. Programma bija ļoti piepil-
dīta, daudziem droši vien neiznāca pietiekoši laika naktsmieram. 
Neskatoties uz to, jauno gadu mēs sagaidījām ar ļoti lielu prieku 
pie Profesionālās vidusskolas, skatoties salūtu, dziedot Latvijas 
himnu, aizdedzot brīnumsvecītes un sirsnīgi viens otru apskau-
jot! Pēc jaunā gada sagaidīšanas sekoja kopīgs mielasts un “Tau-
tu svētki”, kuros katra valsts dziedāja kādu dziesmu un iesaistīja 
visus klātesošos daudzās aizraujošās rotaļās un dejās. Tās bija 
jaukākās jaunā gada svinības, kādas šeit Mālpilī esmu pieredzē-
jusi! 

Liels paldies visiem, kas no sirds iesaistījās svētku tapšanā un 
sarūpēja jaungada nakts cienastu mūsu viesiem: Leontinai Ame-
rikai, Ilzei Vanagai-Dinstmanei, Agnesei Hildebrantei, Sanitai Vī-
tumai, Nellijai Andrukelei, Inārai Hermanovskai, Kristīnei Jonī-
tei-Jurkēvičai, veikala “Zemūdene” saimniekiem – īpaši Egijai 
Jansonei, Kristīnei Kaņepējai, Sarmītei Bergai, Antrai Vodzinskai, 
Inai Bitniecei, Klaudijai un Imantam Bičkovskiem, Aijai un Edvī-
nam Labunovskiem, Dacei Lejiņai, Jevgēnijai Komarovai, Veltai 
un Ivaram Tālēm un Laurim Epaltam.

Paldies Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils inter-
nātpamatskolas direktorei Frančeskai Ģēvelei par laipni atvēlē-

tajām telpām. Īpaša pateicība skolas dežurantei Līgai Mitrofano-
vai par mums veltīto laiku skolas brīvdienās!

Ģimeniskas izdevās arī 1. janvāra svētku pusdienas Sidgundas 
“Mālupēs” pie Viļņa Klintsona, kurās apvienojās vairāku viesģi-
meņu jaunieši. Kad atbrauca autobuss, lai jauniešus vestu uz 
Rīgu, mēs vēl dejojām! Aizkustinoši bija redzēt prieku jauniešu 
sejās un dzirdēt pateicības vārdus par lielisko mūsu novadā pa-
vadīto laiku!

Paldies visiem, kas pierādīja, ka Mālpils, Sidgunda, Upmalas, 
Allažmuiža var! Varam būt viesmīlīgi, sirsnīgi, pašaizliedzīgi! Va-
ram ar prieku nest sava novada vārdu Latvijā un pasaulē!

Esmeralda Tāle

TEZĒ Mālpilī

Rīta lūgšana ar TEZĒ dziesmām Mālpils Profesionālajā vidusskolā

Jauniešu diskusiju grupa ar priesteri no Francijas

Laimīgu un svētībām bagātu 2017. gadu!
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Mācītāja Edvīna Rumjanceva uzruna “Kļūt par 
zemes sāli” TEZĒ jauniešu sadraudzības dievkal-
pojumā 2017. gada 1. janvārī Mālpils baznīcā

“Un, kad pienāca astotā diena, kurā bērniņu vajadzēja apgrai-
zīt, Viņam deva vārdu Jēzus, kā Viņu eņģelis bija nosaucis, pirms 
Viņš vēl bija ieņemts mātes miesās.” /Lk 2:21/

“Mīļotie draugi, brāļi un māsas Kristū! Tik daudz mīļu un jau-
ku draugu Mālpilī no Francijas, Baltkrievijas, Polijas un mūsu 
kaimiņi lietuvieši arī. Skaisti! Es jūs sveicinu Tā Kunga žēlastības 
jaunajā 2017. gadā. Pirmajā gada dienā sanākam Kunga namā, 
lai par to pateiktos. Latviešiem ir tāds teiciens: “Kā iesāksi, tā ies 
visu gadu!”. Manu un jūsu sirdi var sildīt tas, ka apzināmies –
Kungs ir ar mums. Kā apustulis Pāvils sacīja: “Ja Dievs ir par 
mums, kas būs pret mums?” /Rm 8:31/

2014. gada septembrī TEZĒ brāļi ieradās pie mums Latvijā ar 
pārdomu vārdiem: “Kļūt par zemes sāli”. Mēs pat iedomāties ne-
varējām, ka 2016./2017. gadu gadu mijā TEZĒ jauniešu tikšanās 
organizēšana būs uzticēta mums – Latvijai, Rīgai. Lai slavēts 
Dievs, ka mēs esam kļuvuši par “zemes sāli”! Lai slavēts Dievs, 
ka katrs no jums kļuvis par “zemes sāli”, par “gaismu tautām”, 
saviem tuvākajiem un ikvienam.

TEZĒ jauniešu tikšanās Latvijā ir kā apliecinājums, ka mēs 

dzīvojam uz kristīgu vērtību pamata būvētā 
valstī. Rīga kā bijusī Eiropas kultūras gal-
vaspilsēta ir arī ar senām kristīgās izcel-
smes saknēm un sniedz iedrošinošu liecību 
par daudzu atšķirīgu kristīgo konfesiju 
draudzīgu līdzāspastāvēšanu Latvijā.

Jūs dzirdējāt un dziedājāt šo skaisto 
dziesmu “Svētīta tauta, kas gavilēt prot,– 
Kungs, Tava vaiga gaismā tie staigā,...”, kas 
ir 89. psalma 16. panta vārdi. To mēs sākām 
dziedāt pirms gada. Mīļotie, tas bija vēstu-
risks, skaists un emocionāls brīdis, kad pir-
mo reizi kopienas pastāvēšanas 74 gados 
TEZĒ izskanēja dziesma latviešu valodā. 
Tagad tā ir kļuvusi par tādu kā himnu, jo šī 
dziesma ir arī jaunajā baznīcas dziesmu 
grāmatā. Tā vairs nav tikai dziesma, tā tapu-
si par mūsu vienotības zīmi ar citām tau-
tām. Esmu pārliecināts, ka šī dziesma būs 
paliekoša vērtība ļoti daudzās draudzēs. Ka 
tā dos iedrošinājumu būt vienotiem savā pa-
teicībā Dievam par to, ko mēs kā tauta, kā 
Kristus Baznīca esam devuši citiem un no 

citu ticības un mīlestības uz Dievu saņēmuši.
TEZĒ dziedātās dziemas mums, jums un ikvienam atgādina 

atkal un atkal no jauna atkārtot Svēto Rakstu vārdus, kuri stipri-
na mūsos ticības patiesības un ļauj ieklausīties Dievā. Dažādās 
valodās izdziedātas lūgšanas vēl personiskāk atbalsojas mūsu 
sirdīs, iemājo tur un iedrošina mūs arī ikdienas gaitās paļauties 
uz Kristu un meklēt iekšēju vienotību ar Viņu.

Bez dziesmām ir vēl kāda svarīga lieta, ko mums dod šī jau-
niešu tikšanās. Tā ir unikālā iespēja uzņemt jūs – svētceļniekus 
savos namos. Tūkstošiem ģimeņu no Rīgas un attālākām piepil-
sētas vietām, arī no Mālpils, sajuta sevī viesmīlības dāvanu.

“Kļūt par zemes sāli” – tas varētu arī nozīmēt, ka no Dieva 
saņemtajām garīgajām dāvanām ir nozīme tikai tad, ja ar tām 
kalpojam citiem, jo citādi, lai cik garīgs arī cilvēks būtu, viņa ga-
rīgumam ir tikai šaura un personiska nozīme. Tādēļ Kristus mūs 
aicina kļūt par zemes sāli, kļūt par kaut ko vērtīgu, par kaut ko 
īstu, vispirms padarot savu dzīvi īstu pašam sev. Arī TEZĒ kopie-
nas kalpošana ir virziena rādītājs. Sākumā arī brālis Rožē bija 
domājis, ka dzīvos atšķirtībā no cilvēkiem un ka kopā ar citiem 
brāļiem strādās un lūgsies Dievam par godu. Bet Dievs to visu 
pavērsa pilnīgi citā virzienā. Un nu TEZĒ kopiena jau daudzus ga-
dus kalpo jauniešiem visā pasaulē, lai tos iedrošinātu doties 
svētceļojumā. Tā mērķis ir atklāt, ka Debesu valstība ir mūsu 
vidū tad, kad, mīlot Dievu savā tuvākajā un tālākajā cilvēkā, ne-
skatoties un viņa ādas krāsu, valsts piederību vai politisko sistē-
mu, no kuras viņš nāk, es atklāju tādu pašu Dieva bērnu kā sevi. 
Atklāju, ka ceļā, kuru saucu par dzīvi, neesmu viens pats, bet ar 
mani kopā ir simtiem un tūkstošiem svētceļnieku, kuri, tāpat kā 
es, apliecina, ka Dieva mīlestība uz mums nekad nebeidzas.

Lai Dievs mūs bagātīgi svētī un dara, ka šī sadraudzība, kas 
sākusies mūsu vidū šeit virs zemes turpinātos arī debesīs, un es 
pat nevaru iedomāties, kas par līksmību tur valdītu! Āmen!”

Svētku pusdienās pie Viļņa Klitsona Sidgundas “Mālupēs”

Pēc sadraudzības dievkalpojuma Mālpils baznīcā, 2017. gada 1. janvāris

Paldies visiem, kuri mums palīdzēja atrast viesģimenes, 
kuri par mums domāja un lūdzās, lai pasākums izdotos 
labi! Paldies par Jūsu ieguldījumu arī tiem, kurus mēs ie-
spējams esam piemirsuši šajā rakstā nosaukt!
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11. janvārī Mālpils novada vidusskolā notika Pierīgas novadu 
tautas deju kolektīvu vadītāju seminārs – kvalifikācijas celšanas 
kursi. 20 deju skolotāji apguva Lilitas Jansones veidoto uzvedu-
mu “Gadalaiku rotaļas” deju festivālam “Latvju bērni danci veda”. 
Uzvedumā tiks izdejotas piecas dejas dažāda vecuma grupās. 
Semināru vadīja mūsu skolas skolotāja, horeogrāfe Lilita Janso-
ne. Viņai palīdzēja skolotāja Māra Gaile-Dišereite un visi pieci 
mūsu skolas deju kolektīvi.

Jāteic, ka gadu mijā dejotājiem nācās ņipri pastrādāt, lai ie-
mācītos konkrētās dejas līdz atrādīšanas līmenim. Neskatoties 
uz bargā sala dienām un svētku brīvdienām, darbs tika godam 
padarīts. Par to liels paldies visiem dejotājiem no 1. līdz 12. kla-
sei.

Turpmākā laika periodā līdz skatei, kura notiks 28. aprīlī Māl-
pils kultūras centrā, atliks noslīpēt dejas tehniku un uzspodrināt 
māksliniecisko izpildījumu. Deju festivāls “Latvju bērni danci 
veda” šogad notiks 27. maijā Cēsīs un 3. jūnijā Kuldīgā. Turp do-
sies arī mūsu skolas dejotāji.

No sirds gribu pateikt paldies dejotāju vecākiem, kuri parūpē-
jās, lai dejotāji ierastos uz mēģinājumiem laikā un vietā: “Mīļie 
vecāki, Jūsu atbalsts mums būs vēl ļoti vajadzīgs, lai dejotājus 
skaisti saģērbtu un izrotātu ar nepieciešamajiem aksesuāriem!”

Vēlos pateikties arī skolas direktores amata pienākumu izpil-
dītājai Lilitai Jomertei par atbalstu semināra organizēšanā un 
mīļo viesu uzņemšanā.

Paldies, direktores vietniecei audzināšanas jomā Daigai Lācei, 
kura kā čakla bitīte sekoja semināra gaitai un rūpējās, lai visiem 
būtu labi un lai viss notiktu vietā un laikā!

Paldies, deju kolektīvu “māmiņām” – skolotājām Pārslai, Ani-
tai, Guntai, Elitai, kuras ģērba, pieskatīja, ucināja un čubināja 
dejotājus!

Paldies, skolas lietvedei Aigai Jansonei par palīdzību seminā-
ra dokumentācijas sagatavošanā!

Bet vislielākais paldies skolotājai Mārai. Tagad es zinu – man  
ir kolēģe, uz kuru es varu paļauties, kura palīdzēs, ja vien būs 
nepieciešams.

Deju skolotāji mācās mūsu vidusskolā

Sirsnīgi sveicam Lidiju Sīmani 103. dzimšanas dienā!

Ar gandarījumu varu teikt – mums viss izdevās, jo strādājām 
komandā. Un mūsu komanda ir spēks!

Skolotāja Lilita Jansone

No kr. – Inese Žubecka, Lauma Krastiņa, Lidija Sīmane, Inguna Sīmansone, 
Aleksandrs Lielmežs

2. janvārī mūsu novadniecei Lidijai Sī-
manei apritēja 103 gadi! Lidijai aizvadītais 
gads bija notikumiem bagāts. Mālpils 
muižā viņa kopā ar projekta “Rimi gardē-
ži” dalībnieci Ilzi Jurkāni demonstrēja 
sklandu raušu cepšanas meistarklasi un 
vairākas reizes filmējās uz Latvijas simt-
gadi topošajai filmai “Latvijas simtgad-
nieki”. 2016. gada 17. novembrī Lidija sa-
ņēma Mālpils novada pašvaldības balvu 
“Gada seniors”.

Dzimšanas dienā viņu personīgi ap-
sveikt devās Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Sa-
biedrisko attiecību speciāliste Iveta Krie-
viņa un kolēģes no Tautas lietišķās māks-
las studijas “Urga” - Lauma Krastiņa un 
Inguna Sīmansone.

Arī “Mālpils Vēstis” pievienojas apsvei-
cējiem un, ieejot Latvijas simtgades svēt-
ku noskaņās, vēl Lidijai veselību, saglabāt 
možu garu un dzīvesprieku arī turpmāk!

Esmeralda Tāle



Mālpils Vēstis  JANVĀRIS  2017 13AKTUĀLI

Turpinājums 14. lpp.

Biedrība “Mālpils zivīm” pēdējos gados aktīvi darbojusies sa-
biedrības labā. To apliecina arī 2016. gadā Valsts 98. dzimšanas 
dienā biedrības vadītājam pasniegtā balva – “Gada cilvēks sa-
biedriskajā darbībā”. 2016. gada 7. jūlijā biedrība svinēja arī savu 
10 gadu pastāvēšanas jubileju, tāpēc lūdzu uz sarunu biedrības 
valdes priekšsēdētāju Vladislavu Komarovu.

Kā tika dibināta biedrība?
2006. gadā republikas nozīmes biedrība “Mēs zivīm” ieradās 

Mālpilī ar aicinājumu Mālpils domei iestāties šajā biedrībā. Do-
mes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs izsauca mani kā izpild-
direktoru un iepazīstināja ar biedrības aicinājumu. Man šī ideja 
iepatikās. Nolēmu, ka jāsasauc aktīvi, darboties griboši un varoši 
cilvēki un jādibina pašiem sava biedrība, kas nodarbotos ar zivju 
un dabas aizsardzības jautājumiem. Īsā laikā sasaucām biedrī-
bas dibināšanas sapulci un 15 cilvēku sastāvā 2006. gada 7. jūlijā 
nodibinājām biedrību “Mālpils zivīm”, par priekšsēdētāju ievēlot 
makšķerēšanas entuziastu Kārli Lejnieku.

Kāds bija biedrības darbības sākuma posms?
Sākuma posms bija diezgan grūts. Bija jāapmāca zivju aizsar-

dzības inspektori. Pašvaldība apstiprināja 14 pilnvarotas perso-
nas dabas aizsardzības jautājumos un apmaksāja Vides dienesta 
rīkotus kursus par zivju aizsardzību, kā arī nodeva biedrības ap-
saimniekošanā pašvaldībai piederošās Centra un Mālpils HES 
ūdenskrātuves un Mergupes un Sudas upju posmus novada teri-
torijā. Sākām paši sargāt savus ūdeņus un pavairot zivju resur-
sus. Toreiz daudzi negribēja pakļauties nekādām prasībām, jo 
bija pieraduši pie lielas visatļautības uz ūdeņiem. Taču pamazām 
ar savu darbību un konsekvento nostāju iekarojām sabiedrības 
uzticību. Auga sabiedrības atbalsts, daudzi kļuva par biedrības 
biedriem, lai personīgi palīdzētu sargāt dabu. Mūsu biedrībā ir 
iestājušies cilvēki ne tikai no Mālpils, bet arī no visa Mālpils no-
vada, Siguldas, Rīgas, Liepājas un pat viens biedrs no Daugav-
pils. Kopējais biedru skaits uz 2016. gada 1. septembri bija 137. 
Biedrības biedri neviens par savu darbu atalgojumu nesaņem, 
bet darbojas sabiedriskā kārtā.

Biedrība ir ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
Vai jūs uzreiz ieguvāt šo statusu?
Nē, pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr mēs pierādījām, ka esam 

cienīgi saņemt šo statusu. Ar talkām, vides sakopšanu, zivju re-
sursu palielināšanu un teritorijas labiekārtošanu. Zivju resursu 
pavairošanā saņēmām gan Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) 
gan pašvaldības atbalstu. Skeptiķu sabiedrībā kļuva arvien ma-
zāk, bet palīgu pulks auga. Tā 2009. gadā – trīs gadus pēc darbī-
bas uzsākšanas Valsts ieņēmumu dienests mūsu biedrībai pie-
šķīra sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Bet tas nozīmē 
vairākas priekšrocības: nodokļu atvieglojumus, atbalstu rakstot 
projektus u.c.

Vai Jūs esat biedrs kopš biedrības dibināšanas?
Jā, esmu gan dibinātājs, gan biedrs kopš 2006. gada. Kad 

smaga slimība 2010. gadā aizsauca mūsu priekšsēdētāju Kārli 
Lejnieku, valde vērsās pie manis ar lūgumu ieņemt viņa amatu.

Kādi ir biedrības darbības galvenie mērķi?
Mūsu biedrībai ir 8 galvenie darbības mērķi:
1. Dabas un zivju resursu aizsardzība (apmācīti un darbojas 4 

Valsts vides dienesta pilnvaroti sabiedriskie vides inspektori ar 
tiesībām rīkoties visā valsts teritorijā, 10 pašvaldības pilnvarotās 
personas vides aizsardzības jautājumos ar tiesībām rīkoties Māl-
pils novada teritorijā).

Regulāri veicam ūdens monitoringu pārraudzībā esošajās 
ūdens tilpnēs. Lielas problēmas mums sagādājusi Mālpils pie-
notava, kuras notekūdeņi piesārņo Sudas upi un rezultātā slāpst 
zivis. Regulāri ņemam ūdens paraugus, vedam uz Valsts vides 
dienestu. Pagājušajā gadā no Mālpils pienotavas Sudas upē no-

plūda mazuts. Atkal sākās cīņa pret ūdens piesārņojumu, ziņo-
jām atbildīgajiem dienestiem, rakstījām publikācijas vietējā pre-
sē.

Kad Mālpilī gribēja celt lielo cūku reproduktoru, tad tieši mūsu 
biedrība bija tā, kas sāka cīņu pret šo nepārdomāto ideju. Arī 
Mālpils iedzīvotāji ļoti aktīvi iesaistījās kampaņā. Paldies novada 
domei, kas uzklausīja mūsu un iedzīvotāju viedokli, un šī ideja 
netika realizēta, jo mums jau ir zināma rūgta pieredze no tuvējās 
Allažmuižas cūku fermas.

2. Zivju resursu saglabāšana un pavairošana (regulāri pavai-
rotas esošo karpu, līņu, karūsu populācijas Mālpils centra un 
Mālpils HES ūdenskrātuvēs, strauta foreļu populācija Mergupē, 
Sudā un Tumšupē, no jauna ielaistas alatu, zandartu un balto 
amūru sugas).

Liels atbalsts šajā jomā bija valsts mērogā rīkotā akcija “Mil-
jons foreļu atgriešanās” Latvijas ūdenstilpnēs, ko sponsorēja uz-
ņēmums “Skonto Būve”. Izmantojot šo finansējumu, mēs četrus 
gadus pēc kārtas ielaidām Mergupē pa 50 tūkstošiem foreļu ma-
zuļu.

2016. gadā saņēmām nelielu finansējumu no Eiropas Zivsaim-
niecības fonda un pirmo reizi ielaidām līdaku mazuļus Mālpils 
Centra ūdenskrātuvē.

3. Licencētās makšķerēšanas organizēšana (iedibināta licen-
cētā makšķerēšana biedrības apsaimniekotajās trīs ūdenskrātu-
vēs uz Sudas un Mergupes upēm, kā arī šo upju posmos Mālpils 
novadā).

Licences mūsu biedrība izsniedz uz vietas. Vienas dienas li-
cence maksā tikai 5 EUR. Interese par licencēto makšķerēšanu ir 
ļoti liela, makšķernieki pie mums brauc no visas Latvijas.

4. Bērnu un jauniešu izglītošana vides jautājumos (regulāri 
rīkotas bērnu un jauniešu 3 dienu nometnes jūlija–augusta mē-
nešos, kurās piedalīties aicināti valstī pazīstamākie vides speciā-
listi un makšķerēšanas sporta popularizētāji: M. Olte, E. Simsons, 
E. Zveja, U. Nuķis, P. Līders, K. Poišs u.c., valsts vides inspektori, 
valsts policijas pārstāvji, u.c.).

Pirmā nometne tika noorganizēta 2009. gadā Kārļa Lejnieka 
vadībā un kopš tā laika notiek katru gadu. Vēlāk to vadību uzņē-
mās Gunta Bahmane. Nometnēs piedalās ap 40–50 bērnu, gribē-
tāju tiešām ir ļoti daudz. Protams, šos pasākumus nevar iedomā-
ties bez sponsoru atbalsta, jo vidēji nometnes organizēšana 
izmaksā ap 7 tūkstošiem EUR. Paldies jāsaka novada domei, kas 
katru gadu piešķir 1,5 tūkstošus EUR bērnu ēdināšanai. Šajā 
jomā mums ilgstoši ir laba sadarbība ar vietējo ēdināšanas uzņē-
mumu “Žaks 2” un tā vadītāju Ilonu Dreimani. Nenovērtējams ir 
arī uzņēmēju atbalsts. Mums ziedojuši vietējie uzņēmēji, piemē-
ram, “Sidgunda 2” (Normunds Kalniņš), kokapstrādes uzņē-
mums “Kvist” (2016. gadā ziedoja 2,5 tūkstošus EUR).

5. Makšķerēšanas sporta popularizēšana (biedrības aktivitā-
tes regulāri atspoguļotas TV raidījumu ciklā “Zveja”, “Ar makšķe-
ri”, žurnālā “MMD”, laikrakstos “Mālpils Vēstis”, “Siguldas Vēs-
tis”, regulāri rīkotas pludiņ-, zemledus, spiningošanas un karpu 
makšķerēšanas sacensības, biedrība uztur savu mājas lapu 
www.malpilszivim.lv).

2016. gadā Normunds Naglis noorganizēja arī starptautiskas 
karpu makšķerēšanas sacensības. Kopš 2011. gada esam iedibi-
nājuši Lejnieka kausu pludiņmakšķerēšanā.

6. Vides objektu labiekārtošana (biedri regulāri piedalījušies 
talkās, ūdenskrātuvju un upju krastu sakopšanā, ir ierīkotas lai-
pas, soliņi, atkritumu urnas, izveidota atpūtas vieta tūristiem pie 
Oto Skulmes ozola “Mergupēs”, 2013. gadā realizēts projekts lī-
dzekļu piesaistei no Eiropas Zivsaimniecības fonda kājāmgājēju 
dabas takas izveidei gar Mergupi 6,5 km garumā).

Ideja par dabas takas izveidi bija jau kopš 2006. gada, kad ap-

Biedrība “Mālpils zivīm” – 10 gadi sabiedrības un vides labā
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ciemojot Ināru Skulmi, izbridām Mergupes krastus un Jānis Lū-
kins rādīja tās stāvkrastus netālu no Mālpils kapsētas. Kārlis 
Lejnieks iedegās par šo ideju. Es tad vēl biju pašvaldības izpilddi-
rektors un, kad 2009. gadā parādījās LAD administrētais Eiropas 
Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējums, uzrakstīju projektu 
Mālpils dabas takas izveidei. Projekts tika atbalstīts un mēs sa-
ņēmām 20 tūkstošus latu lielu finansējumu takas izveidošanai. 
Pateicoties Sauļa Mihelsona vadībai un aktīvai Gunāra Krūmiņ-
liepas līdzdalībai SIA “ALA LIGNEA” (Lauris Epalts) šo projektu 
realizēja dabā. Taka tika atklāta 2013. gada 20. septembrī.

7. Tūrisma veicināšana Mālpils novadā (pateicoties mūsu ak-
tivitātēm, nu jau ievērojamiem zivju resursiem un izveidotajai da-
bas takai gar Mergupi, kuru ērtākai makšķerēšanai var izmantot 
arī spiningotāji un mušiņmakšķernieki, kā arī sadarbībai ar vie-
tējiem viesu namiem un viesnīcām, veicināts makšķerēšanas tū-
risms; izstrādāts tūrisma maršruts aptuveni 7 stundām, kurā 
iekļauti dabas takas, Mālpils kultūrvēsturiskie, dabas, kultūras 
un izglītības objekti, un tā realizēšanai bija sagatavoti un iesnieg-
ti 2 projekti ES struktūrfondu līdzekļu piesaistei objektu norāžu 
un aprakstu izveidošanai un uzstādīšanai).

Abi projekti tika apstiprināti un realizēti dabā. Mergupes tilta 
būvniecībai saņēmām 28 tūkstošus EUR, bet planšetu un norāžu 
izgatavošanai par dažādiem kultūrvēsturiskajiem objektiem 
Mālpilī – 7,5 tūkstošus EUR.

8. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa nodrošināšana 
(2009. gadā iegūts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas 
nozīmē, ka jebkurš uzņēmējs vai privātpersona, ziedojot kādus 
līdzekļus mūsu biedrībai, ir tiesīgs saņemt ievērojamas valsts 
noteikto nodokļu atlaides).

Kas ir komandas kodols?
Tā ir valde 9 cilvēku sastāvā. Katru mēnesi mēs sanākam 

kopā, pārspriežam paveikto un plānojam nākošos darbus.
Kādi ir izaicinājumi visas šīs radītās infrastruktūras uzturē-

šanā?
Realizēto projektu rezultātā esam izveidojuši tik lielu infra-

struktūru, ka biedrības spēkiem to apsaimniekot un uzturēt 
mums trūkst finansējuma un cilvēku resursu. Tāpēc radās doma 
šim darbam piesaistīt Ekoskolas nosaukumu un Zaļa Karoga bal-
vu ieguvušās Mālpils vidusskolas vecāko klašu skolēnus. Ar to-
reizējo direktori Jeļenu Mihejevu pārrunājām iespēju skolas sta-
tusu sasaistīt ar tūrisma un vides aizsardzības jautājumiem. 
Biedrība ar skolu noslēdza sadarbības līgumu, par to, ka tā visu 
radīto tūrisma infrastruktūru nodod skolas pārziņā, bet skola sa-
vukārt gatavo gidus un apsaimnieko šo infrastruktūru. Līdz ar to 
atrisinājās visas uzturēšanas problēmas, jo pagasts katru gadu 
piešķir nelielus līdzekļus objektu uzturēšanai.

Cik lielus finansiālos līdzekļus biedrība šajā laika posmā ir 
apguvusi?

Pēdējos četros gados esam izstrādājuši, iesnieguši un reali-
zējuši 12 projektus par kopējo summu aptuveni 115 tūkstoši EUR 
apmērā.

Kādi ir tuvākie nākotnes plāni?
Tuvākie plāni ir Sauleskalna tālāka labiekārtošana (skatu tor-

nis un autostāvvieta) un video novērošanas realizēšana Centra 
ūdenskrātuvē zivju resursu aizsardzībai (3 stacionāras kameras 
un dinamiskā novērošana ar drona palīdzību). Projekti ir uzrak-
stīti un drīzumā tiks iesniegti vērtēšanai. Ļoti ceram, ka tiks arī 
atbalstīti.

Vēlam veiksmi nākotnes ieceru realizācijā!

Ar Vladislavu Komarovu sarunājās Esmeralda Tāle

Barikāžu atceres laikā – 19. janvārī Aizsardzības ministrijas 
pārstāvis Agris Baranovskis kopā ar četriem ASV 173. kājnieku 
brigādes karavīriem viesojās Mālpils internātpamatskolā, Māl-
pils Profesionālajā vidusskolā un Mālpils novada vidusskolā.

ASV 173. brigādes karavīri, veicot desanta vingrinājumu 
“Bayonet Strike” Ādažu poligonā, ieradās Latvijā 2016. gada 12. 
septembrī, lai sešus mēnešus pildītu dienesta pienākumus ope-
rācijā “Atlantic Resolve”, kura apliecina ASV nepārtraukto iegul-
dījumu NATO dalībvalstu drošībā.

Zemessardzes majors Agris Baranovskis, kurš pats savulaik 
absolvējis Mālpils vidusskolu, jauniešiem prezentēja lekciju “Kā 
mēs sargājam Latviju?”. Lekcijā skolēni varēja uzzināt par to, kā 
veidoti Nacionālie bruņotie spēki, ko Aizsardzības ministrija un 
bruņotie spēki dara, lai aizsargātu Latviju. Jaunieši uzzināja arī, 
kāds ir bruņoto spēku tehniskais nodrošinājums, kādas jaunākās 
tehnoloģijas tiek izmantotas un ieviestas militārajām un arī cilvē-
ku glābšanas vajadzībām.

Lekcijas Latvijas skolās Aizsardzības ministrija sadarbībā ar 
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem organizē jau vairākus ga-
dus. Lekciju mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par aizsardzības 
nozari, Latvijas dalību NATO un kolektīvo aizsardzību, kā arī vei-
dot un uzturēt karavīru saikni ar sabiedrību.

Agris Baranovskis aicināja jauniešus iesaistīties Jaunsardzē, 
kā arī nākotnē apsvērt domu par militāro karjeru Nacionālajos 
bruņotajos spēkos, uzsverot, ka mūsdienās armijā vajadzīgi ne 
tikai karavīri, kas labi pārzin ieročus, bet arī informācijas tehno-
loģiju (IT) un jaunāko izlūkošanas veidu speciālisti.

Pēc lekcijas skolēni, izmantojot savas angļu valodas zināša-

nas, varēja uzdot jautājumus ASV karavīriem.
Iepriekšējais lekciju cikls par valsts aizsardzību vidusskolē-

niem norisinājās no 2015. gada aprīļa līdz 2016. gada aprīlim, un 
tā laikā lekcijas notika 100 Latvijas skolās. 

/Izmantota informācija no Vitas Brižes AM Militāri publisko 
attiecību departamenta Preses nodaļas vecākās referentes, 

tālr. 67335045, e-pasts: vita.brize@mod.gov.lv/

Esmeralda Tāle

Aizsardzības ministrijas lekcija “Kā mēs sargājam Latviju?”
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Goda novadniece Rita Kargane

Drosmīgs Mālpils novada vidusskolas skolnieks un ASV karavīrs 
sacenšas, kurš ilgāk varēs veikt atspiešanos 

Karavīri vizītē pie Mālpils novada domes priekšsēdētāja 
Aleksandra Lielmeža

Rita 4 gadu vecumā dzimtajās mājās Meirānu 
pagasta Degumnieku pienotavā, 1935. gads

ASV 173. kājnieku brigādes karavīri un Zemessardzes majors Agris 
Baranovskis pie Barikāžu atceres dienu ugunskura Mālpils centrā

Agris Baranovskis demonstrē savu virsnieka zobenu, ko izmanto 
reprezentācijas vajadzībām. Uz tā rakstīts: 

SAVAM GODAM, LATVJU SLAVAI, TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI

Aizvadītajā gadā mālpiliete Rita Karga-
ne svinēja skaisto 85 gadu jubileju un 
valsts 98. dzimšanas dienā saņēma Māl-
pils pašvaldības balvu “Goda novadnieks”.

Rita Kargane Mālpilī dzīvo kopš 1957. 
gada, desmit gadi aizvadīti arī Mālpils iz-
pildkomitejas priekšsēdētājas amatā. Lū-
dzām pastāstīt viņu par savu dzīvi, kas 
cieši saistīta arī ar Mālpils vēsturi.

No kuras puses ienācāt Mālpilī?
Es nāku no Lubānas puses. Mani vecā-

ki bija Meirānu pagasta lielās Degumnie-
ku pienotavas grāmatveži. Piedzimu De-
gumnieku pienotavā, kur ēkas otrajā 
stāvā vecākiem bija dzīvoklis. Turpat De-
gumnieku Gotlību četrklasīgajā pamat-
skolā pabeidzu pirmās divas klases. Vēlāk 
mēs pārcēlāmies uz Lubānu, un tur es 
beidzu Lubānas vidusskolu. Paguvu pie 
visām varām skolā iet – gan ulmaņlaikā, 
gan krievu un vācu laikā. Ulmaņlaikā sko-
lā iemācījos mazpulku un patriotiskās 
dziesmas, pēc tam padomju laikā arī pa-
domju laika dziesmas. Šodien no manas 
pirmās skoliņas palikušas vairs tikai dru-

pas, uzcelta jauna skola, bet pienotava – 
nodegusi.

Rīga
Ar nākamo vīru Evaldu mācījāmies Lu-

bānas vidusskolas paralēlklasēs. Mūsu 
draudzība sākās skolas gados un vēlāk, 
kad pārcēlāmies uz Rīgu, sākām dzīvot 
kopā. 1951. gadā Rīgā apprecējāmies. At-
ceros Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļā 
bija tik maza telpa, ka mūsu vecākiem va-
jadzēja uzgaidīt koridorā, kamēr mēs sa-
rakstījāmies. Man mamma uz kāzām bija 
aizdevusi zilu zīda kleitu, lai es izskatītos 
skaista. Gredzenu vilkt tajā laikā nedrīks-
tēja, jo, ja augstskolā ieraudzītu, tad no 
skolas laukā kā likts. Gredzenu uzskatīja 
par tādu “buržuāziskā laika palieku”.

Kad ar Evaldu Rīgā kārtojām iestājek-
sāmenus augstskolā, domājām – kaut kur 
jāizklaidējas, ja jau esam uz Rīgu atbrau-
kuši. Izlēmām braukt ar kuģīti uz Meža-
parku. Aizgājām, bet, kā jau tādi kautrīgi 
laucinieki, pa malu vien turējāmies. Ka-
mēr cilvēki kā neprātīgi metās uz ķuģīti, 
mēs netikām, atmetām ar roku un aiz-
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braucām uz Jūrmalu. Jau Jūrmalā esot, 
dzirdējām runas par katastrofu. Izrādās 
tas kuģītis, ar kuru gribējām braukt, bija 
nogrimis, jo bija pārpildīts, un ap 200 cil-
vēki noslīkuši. Toreiz mūs izglāba Dievs 
un mūsu laucinieku kautrīgums.

Rīgā es mācījos Latvijas Pedagoģiska-
jā institūtā latviešu valodas un literatūras 
specialitātē. Pēdējā kursā pārgāju mācī-
ties uz neklātieni. Man piedāvāja darbu   
uz pusgadu Lubānas vidusskolā. Tad arī 
sapratu, ka skolotājas amats tomēr nav 
mans aicinājums. Redzēju, ka latviešu va-
lodas un literatūras skolotāji nekur nav 
vajadzīgi, jo šīs jomas speciālistu bija pār-
produkcija. Kad vīrs pabeidza Fizkultūras 
institūtu, viņu nozīmēja darbā uz Kārsavu. 
Mēs pārcēlāmies uz turieni. Kārsavā strā-
dāju rajona izpildkomitejā, bet arī šis 
darbs man negāja pie sirds. Kā cilvēkam 
no laukiem, man bija vajadzīgi lauki.

Mālpils meliorācijas tehnikumā
Bija divi varianti, mācīties vai nu par 

agronomu, vai melioratoru. Tieši tajā lai-
kā bija uzņemšana Mālpils meliorācijas 
tehnikumā. Tā 1957. gadā es atbraucu uz 
Mālpili un iestājos tehnikumā. Kad no Pe-
dagoģiskā institūta, kurā piekto – neklā-
tienes kursu nebiju pabeigusi, ņēmu ārā 
dokumentus, lai stātos meliorācijas teh-
nikumā, pedagogi bija neizpratnē, ka pēc 
augstskolas dodos mācīties uz tehniku-
mu. Bet skolotāji jau nebija vajadzīgi, va-
jadzīgi bija lauksaimniecības speciālisti. 
Meliorātora darbs man šķita interesants 
un, kā jau darbs ārā, svaigā gaisā, arī ve-
selīgs. Tajā pašā gadā arī manam vīram 
noformēja pārcelšanos no Malnavas teh-
nikuma uz Mālpils tehnikumu. Tā viņš 
sāka šeit strādāt par fizkultūras skolotā-
ju. 

Ritas Karganes izlaidums LPSR Lauksaimniecības ministrijas Mālpils 
hidromeliorācijas un celtniecības tehnikumā (Mālpils muižā), diplomu 

pasniedz tehnikuma direktors Jānis Vanags, 1960. gads

Topošo melioratoru kurss (Rita 1.r. centrā) Mālpils meliorācijas 
tehnikumā (Mālpils muižā), 1957./58. mācību gads 

Rita un Evalds Kargani kāzu dienā, 
1951. gada 28. septembrī Rīgā

Rita Kargane ražošanas praksē kolhozā 
“Jaunā dzīve”, 1958. gada vasara

Rita Kargane ar melioratora latu

Vasarās mums 
tehnikumā bija ražo-
šanas prakses, ku-
rās apguvām melio-
rācijas darba 
praktisko pusi. Ma-
nus trīs bērnus man 
palīdzēja audzināt 
kursa biedri. Kā gan 
es viena tiktu galā, ja 
man kurss nepalī-
dzētu!

Ritas meita Dzin-
ta, kura no gada ve-
cuma dzīvo Mālpilī, 
atceras: “Tajā laikā 
tehnikuma audzēkņi 
visu laiku dzīvoja uz 
vietas. Gan mammas 
kursa biedri, gan tēva 
audzēkņi, un arī pe-
dagogi bija ļoti salie-
dēti un draudzīgi. No-
tika ciemošanās, 
kartupeļu talkas, 
vēžu ķeršana Mergu-
pē, kopīga Jāņu svi-
nēšana. Tehnikums 
bija tāda “sava re-
publika”.”

Pēc tehnikuma 
pabeigšanas sāku 
strādāt “Raiņa kolho-
zā” kā melioratore un 
arī kā uzskaitvede. 
Meliorācijas darbu 
bija ļoti maz, un lielā-
koties es strādāju kantorī. “Raiņa kolho-
za” kantoris tajā laikā atradās Rumpju 
mājās.

(turpinājums februāra numurā)

Ar Ritu Kargani sarunājās Ieva Paulovi-
ča, Ināra Bahmane un Esmeralda Tāle
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Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

28. janvāris plkst. 9:30 Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 1.posms Mālpils sporta komplekss

28. janvāris plkst. 13:00 Pierīgas novadu 2017.gada sporta spēles dambretē Salaspils sporta nams

4. februārī plkst. 11:00 Pierīgas novadu 2017.gada sporta spēles šahā Mālpils sporta komplekss

4. februārī plkst. 10:00 Pierīgas novadu 2017.gada sporta spēles galda tenisā Ulbrokas sporta komplekss

18. februāris plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 6.posms Mālpils sporta komplekss

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

25. februārī plkst. 9:30 Pierīgas novadu sporta spēles zemledus makšķerēšanā Alauksta ezers

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 aici-
nām visus pārus, kuri šogad svin savu laulību apaļās gada-
dienas /Sudrabkāzas (25), Pērļu kāzas (30), Koraļļu kāzas 
(35), Rubīna kāzas (40), Safīra kāzas (45), Zelta kāzas (50), 
Smaragda kāzas (55), Dimanta kāzas (60), Dzelzs kāzas (65), 
Platīna kāzas (70)/, pieteikties Kāzu gadadienu svētkiem, 
kas iecerēti Mālpils muižā šī gada 20. augustā.

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

Interesanti:
Kāzu gadadiena simbolizē mīlestības noturību un nebeidza-

mību. Vēsturiski vēlme svinēt kāzu gadadienas parādījās, lai 
izjauktu vienmuļo ikdienas dzīvi pēc kāzām. Tā ir tradīcija, kurā 
laulātie var vēlreiz apliecināt savu mīlestību, laulības noturību, 
atcerēties, kādēļ izvēlējušies precēties tieši ar šo cilvēku un 
atjaunot laulību solījumus.

Tradīcija atzīmēt kāzu gadadie-
nas ir aizsākusies viduslaiku Vāci-
jā. Sākotnēji tika svinētas 25 un 50 
gadu kāzu jubilejas – sudraba un 
zelta kāzas. Sudraba un zelta kā-
zās vīrs pasniedza sievai attiecīgi 
sudraba vai zelta vītnes, vainagus, 
lai apliecinātu cieņu un pateiktos 
par ilgo kopā un uzticībā nodzīvoto 
laiku.

Ap 1930. gadu ļaudis sāka svinēt arī 1., 10., 20., 70. gadadie-
nu. Katrā no šiem svētkiem tika izraudzītas arī īpašas dāvanas, 
lai atalgotu abus laulībā dzīvojošos par to uzticību un stabilitā-
ti, kas kalpo par piemēru pārējiem. 1937. gadā Amerikas juve-
lieru asociācija (American National Retail Jewellery Associa-
tion) izdeva pilnīgāku sarakstu ar kāzu jubileju uzskaitījumu 
(visus gadus līdz 15. jubilejai un tad ik pa 5 gadiem). Šis sa-
raksts tika patstāvīgi atjaunots no dažādu komercsabiedrību 
puses. Mūsdienās cilvēki atzīmē katru no kāzu gadadienām. 
Tiek svinēti arī apaļie skaitļi – 100. un 1000. diena pēc kāzām.

Kāzu gadadienu nosaukumi atbilst idejām par dāvanām ša-
jās svinībās. Katrai gadadienai ir izraudzīts arī piemērots dār-
gakmens, ziedi, ko dāvināt un krāsa, kuru ieturēt svinību pro-
cesā. Paturiet prātā, ka nosaukums simbolizē vien dāvanu, ko 
ieteicams šajos svētkos pasniegt. Par nosaukumu daudz sva-
rīgāks ir skaitlis, kas apzīmē Jūsu laulībā pavadīto laiku – iz-
audzējiet to līdz dimantiem.

/izmantots materiāls no www.precos.lv/

Fotokonkurss 
ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ

JANVĀRĪ fotogrāfijas 2018. gada Mālpils kalendāram ie-
sūtīja: Ojārs Krūmiņš, Vineta Oša, Alans Birčs, Kristers Balo-
dis, Līvija Mukāne, un Māra Ārente. Liels paldies visiem par 
skaistajām bildēm! Fotogrāfijas uzkrājam arhīvā līdz 2018. 
gada kalendāra veidošanas uzsākšanai. Kalendāra tēma 
ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ. Ceram uz Jūsu atsaucību visa 

gada garumā! Fotogrāfijas var sūtīt uz e-pastu: esmeralda.
tale@malpils.lv

2017. gada “Mālpils Vēstis” JANVĀRA vāka noformējumā 
šajā mēnesī Kristera Baloža 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.
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lis 100,- EUR.
Izsoles dalības maksa 15,- EUR un nodrošinājums 10 % ap-

mērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 
3 000,- EUR jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk 
kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017. gada 13. febru-
ārim plkst. 9:45. Izsole notiks 2017. gada 13. februārī plkst. 
10:00 Mālpils novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpi-

Izsoles
Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu 

soli uz Mālpils novada domei piederošajiem nekustamajiem īpa-
šumiem:

1. Ceturtā izsolē – “MEŽA SAULIEšI”, kadastra Nr. 8074 004 
0008, 15,6 ha platībā, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no 
divām zemes vienībām: zemes vienības 12 ha platībā un zemes 
vienības 3,6 ha platībā un uz tām esošās mežaudzes.

Nekustamā īpašuma sākuma cena: 30 000,- EUR. Izsoles so-

IZĪRĒ
Mālpils Profesionālās vidusskolas viesnīcas telpas Pils ielā 7 (5. stāvā), Mālpilī, Mālpils novadā

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

(ar PVN)

1. Īres maksa par viesnīcas telpas īslaicīgu lietošanu 1 (vienai) personai Mēnesī no vienas 
personas

1.1. ziemā apkures sezonā* 80,00

1.2. vasarā 63,00

2. Īres maksa par viesnīcas telpas īslaicīgu lietošanu 2 (divām) personām Mēnesī no vienas 
personas

2.1. ziemā apkures sezonā 49,00

2.2. vasarā 40,00

3. Īres maksa par viesnīcas telpas īslaicīgu lietošanu 3 (trīs) personām Mēnesī no vienas 
personas

3.1. ziemā apkures sezonā 38,00

3.2. vasarā 33,00

4. Viesnīcas telpas īslaicīgas lietošanas īres maksa nometņu un viesu 
izmitināšanai, izmantojot gultas veļu**

Diennaktī no vienas 
personas 6,50 

5. Viesnīcas telpas īslaicīgas lietošanas īres maksa nometņu un viesu 
izmitināšanai, bez gultas veļas izmantošanas

Diennaktī no vienas 
personas 6,10 

6. Viesnīcas telpas īslaicīgas lietošanas īres maksa nometņu un viesu 
izmitināšanai grupai virs 50 personām, izmantojot gultas veļu

Diennaktī no vienas 
personas 6,20

7. Viesnīcas telpas īslaicīgas lietošanas īres maksas nometņu un viesu 
izmitināšanai grupai virs 50 personām, bez gultas veļas izmantošanas

Diennaktī no vienas 
personas 5,80

* Apkures sezona no 1. oktobra līdz 30. aprīlim
** Pakalpojumi tiek sniegti tikai tad, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu un izglītojamo interešu izglītības vajadzības
Ar personu tiek slēgts viesnīcas telpu īslaicīgās lietošanas līgums. Kontakttālrunis: 28316693

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

Mālpils Kultūras centra apaļajā zālē notiks Mālpils novada 
lauksaimniecības uzņēmumu, mednieku kolektīvu un uzņē-
mēju ATPŪTAS VAKARS kopā ar Normundu Jakušonoku.

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. martam Kultūras 
centra kasē.

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

Edīte Priekule un zemnieku un uzņēmēju konsultanti 
Nellija Andrukele un Atis Aigars.
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Latvijas Pasts 2017. gada pirmās trīs pastmarkas izdevis sēri-
jā Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi, un tajās attēloti Olaines, 
Rojas un Mālpils novada ģerboņi. Pastmarku pirmās dienas zī-
mogošana notika 2017. gada 13. janvārī Rīgas 50. pasta nodaļā 
tirdzniecības centrā Origo. Jaunās pastmarkas īpašas ar to, ka 
drukātas uz pašlīmējošas pamatnes, tāpēc pastmarku uzlīmēša-
nai nav nepieciešams mitrināt līmējamo daļu. 

Līdz ar jaunajām pastmarkām izdota arī pirmās dienas ap-
loksne 1 500 eksemplāru tirāžā. Uz aploksnes attēlota Latvijas 
karte, kā arī Olaines, Rojas un Mālpils novada ģerboņi. Visu jauno 
filatēlijas izdevumu autors ir mākslinieks Ģirts Grīva.

Mālpils novada ģerbonis izdots pastmarkā, kuras nomināl-
vērtība ir 1,39 €, un tā atbilst ierakstītas B klases vēstules no-
sūtīšanas izmaksām Latvijas teritorijā. Šo pastmarku tirāža ir 
250 000 eksemplāru.

Pastmarku sērija Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi tiek izdo-
ta kopš 1994. gada, un tā tiek regulāri papildināta ar vairākām 
pastmarkām, uz kurām tradicionāli ir attēlots kādas Latvijas pil-
sētas vai novada ģerbonis. 

Latvijas Pasts izdod trīs jaunas pašlīmējošas pastmarkas sērijā 
Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi

Papildus informācijai: 
Vineta Danielsone Sabiedrisko attiecību speciāliste, 

tālr. 67608504, mob. tālr. 26722585 
e-pasts: pr@pasts.lv; vineta.danielsone@pasts.lv

PU “Norma K” klientiem par siltumenerģijas tarifu
Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2016. gada DECEMBRĪ: 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 2662 2718 56 1579,5 2707,6 1,71

lī, Mālpils novadā.
Pašreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pēc VZD 

kadastra informācijas sistēmas datiem ir zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). Nekusta-
mā īpašuma plānotais lietošanas mērķis pēc teritoriālā plānoju-
ma ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība.

2. Trešā izsolē – “MEŽA ĶIKUTI”, kadastra Nr. 8074 004 0007, 
kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 11,8 ha 
platībā un uz tās esošās mežaudzes.

Nekustamā īpašuma sākuma cena: 40 000,- EUR. Izsoles so-
lis 100,- EUR.

Izsoles dalības maksa 15,- EUR un nodrošinājums 10 % ap-
mērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 
4 000,- EUR jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk 
kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017. gada 13. febru-
ārim plkst. 9:45. Izsole notiks 2017. gada 13. februārī plkst. 
10:15 Mālpils novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpi-
lī, Mālpils novadā.

Pašreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pēc VZD 
kadastra informācijas sistēmas datiem ir zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). Nekusta-
mā īpašuma plānotais lietošanas mērķis pēc teritoriālā plānoju-
ma ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība.

3. Trešā izsolē – kopīgā izsolē – “GALILEJAS”, kadastra Nr. 

8074 003 0859, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības 0,28 ha platībā un “RUMBAS”, kadastra Nr. 8074 003 
0100, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 
2,33 ha platībā.

Nekustamā īpašuma sākuma cena: 5 600,- EUR. Izsoles solis 
100,- EUR.

Izsoles dalības maksa 15,- EUR un nodrošinājums 10 % ap-
mērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 
560,- EUR jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 
15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017. gada 13. febru-
ārim plkst. 9:45. Izsole notiks 2017. gada 13. februārī plkst. 
10:30 Mālpils novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpi-
lī, Mālpils novadā.

Pašreizējais Nekustamā īpašuma “GALILEJAS” lietošanas 
mērķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir reli-
ģisko organizāciju apbūves zeme.

Pašreizējais Nekustamā īpašuma “RUMBAS” lietošanas mēr-
ķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nekustamo īpašumu plānotais izmantošanas veids pēc terito-
riālā plānojuma ir lauku zemju teritorija.

Sīkāku informāciju par objektiem un izsoles nolikumus var 
saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Māl-
pilī, tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bu-
kovskis, tālr. 29282209, www.malpils.lv.

Samaksu garantējam pēc rēķina saņemšanas.

Turpinājums 20. lpp.
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Dārza 2 1269 1293 24 739,77 1160,4 1,57

Dārza 4 1664 1698 34 903,97 1643,9 1,82

Jaunā 2 un 4 2090 2124 34 1029,66 1643,9 1,60

Jaunā 6 1856 1881 25 840,35 1208,75 1,44

Jaunā 5 2030 2066 36 949,63 1740,6 1,83

Kastaņu 3 1437 1459 22 857,47 1063,7 1,24

Kastaņu 5 1292 1315 23 843,84 1112,05 1,32

Kastaņu 7 1400 1425 25 861,36 1208,75 1,40

Krasta 1 un 3 2067 2104 37 1097,5 1788,95 1,63

Krasta 2 2987 3040 53 1812,76 2562,55 1,41

Krasta 4/1 1928 1962 34 1075,72 1643,9 1,53

Krasta 4/2 1930 1965 35 1101,4 1692,25 1,54

Krasta 4/3 1671 1698 27 1089 1305,45 1,20

Krasta 5 2302 2344 42 1376,45 2030,7 1,48

Ķiršu 2 673 685 12 376,42 580,2 1,54

Ķiršu 4 2106 2147 41 1193,67 1982,35 1,66

Ķiršu 5 2345 2392 47 1222,23 2272,45 1,86

Ķiršu 7 3321 3383 62 1986,31 2997,7 1,51

Nākotnes 2 2803 2850 47 1550,53 2272,45 1,47

Nākotnes 4 3460 3520 60 1861,21 2901 1,56

Nākotnes 6 2051 2090 39 1207,63 1885,65 1,56

Nākotnes 10 1703 1733 30 1024,09 1450,5 1,42

2017. gada 20. februārī no plkst. 10:00 līdz 13:00 Mālpils 
Sporta kompleksā, Sporta ielā 1, tiek organizēta Donoru diena. 
Ziedot asinis tiek aicināti visu asinsgrupu donori.

Iesaistoties asinsdonoru kustībā, Tev ir iespēja palīdzēt nelai-
mē nonākušajiem, kam nepieciešamas asinis. Viena asins deva 
var izglābt ceļu satiksmes negadījumā cietušo, pacientu ar apde-
gumiem un palīdzēt vēža slimniekam.

Katrs asins un asins komponentu donors:
 • Gūst morālu gandarījumu; 
 • Izziņu par asins testēšanas rezultātiem (pēc pieprasījuma); 
 • Uzkodu komplektu;
 • Pēc asins ziedošanas saņem kompensāciju zaudētā asins 

apjoma atjaunošanai 4,27 EUR. Kompensāciju donoriem 
izmaksā bezskaidras naudas pārskaitījuma formā uz dono-
ra norādīto kontu;

 • Izziņu par asins nodošanu, kuru, iesniedzot darba devējam, 
var saņemt apmaksātu brīvdienu;

 • Gada laikā (365 dienu ietvaros) ziedojot asinis trīs vai vairāk 
reizes, Tu saņem Donora privilēģiju karti, kas dod iespēju 
saņemt dažādas atlaides (vairāk informācijas atradīsi šeit: 
https://www.vadc.lv/donoriem/privilegiju-karte).

Ņem līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), 
bankas konta numuru un palīdzi!

Tu vari ziedot asinis, ja:
 • Esi 18 - 65 gadus jauns;

 • Sver ne mazāk par 50 kg;
 • Dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu;
 • Esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi;
 • Esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis;
 • Pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķidruma;
 • Neesi nodevis asinis vismaz 9 nedēļas, un 12 mēnešu pe-

riodā to jau neesi darījis 4 reizes (attiecas uz sievietēm) vai 
6 reizes (attiecas uz vīriešiem, turklāt pēc 6 reizes vīrie-
šiem jāievēro 3 mēnešu pārtraukums).

Asins ziedošanas dienā:
 • 3–4 stundas pirms procedūras iesaka vieglu ēdienreizi un 

papildu šķidruma uzņemšanu (jāizdzer apmēram četras 
glāzes ūdens vai sulas u.c.). Tukšā dūšā asinis ziedot ne-
drīkst!

 • Vismaz 2–3 stundas pirms procedūras nedrīkst smēķēt, jo 
Tev būs labāka pašsajūta procedūras laikā un pēc tās, kā 
arī būs kvalitatīvāki asins komponenti. Smēķētājiem skā-
bekļa līmenis asinīs samazinās par 15 %. Tas atsaucas uz 
visu organisma vielmaiņu un asins kvalitāti.

24 stundas pirms asins ziedošanas nedrīkst ēst:

Donoru diena Mālpilī

Turpinājums no 19. lpp.
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Gada ienākumu deklarācijas par 
2016. gadu VID pieņems 
no 1. marta

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanī-
bu, ka gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadā gūtajiem 
ienākumiem šogad ne tikai elektroniski, bet arī papīra for-
mātā būs iespējams iesniegt no 2017. gada 1. marta. Tikai 
tad VID rīcībā būs visa darba devēju un citu ienākumu izmak-
sātāju iesniegta informācija, kas nepieciešama, lai varētu 
pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās deklarācijas un precīzi no-
teikt personai atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
pārmaksas summu.

Šogad tas ir īpaši būtiski, jo šis ir pirmais gads, kad tie no-
dokļu maksātāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais ap-
mērs 2016. gadā nepārsniedz 12 000 eiro, no 1. marta var ie-
sniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveidosies, piemērojot gada 
diferencēto neapliekamo minimumu.

VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācija par 2016. gadā 
gūtajiem ienākumiem obligāti laikā no 2017. gada 1. marta 
līdz 1. jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

 • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā 
uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir 
zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus 
no profesionālās darbības u.c.)1,

 • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnie-
ki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārva-
dājumos izmantojama kuģa),

 • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 
2016. gadā pārsniedza 4 000 eiro (piemēram, gūti ienā-
kumi no personiskās mantas pārdošanas),

 • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi 
(piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no au-
goša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem 
nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,

 • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no ku-
riem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no 
fiziskām personām, kuras nav dāvinājuma saņēmēja ra-
dinieki vai laulātais, saņemti dāvinājumi, kas ir aplieka-
mi ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Savukārt, fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida 
saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienā-
kumu deklarāciju par 2016. gadu, lai saņemtu atpakaļ pār-
maksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem iz-
devumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, 

piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt 
no 2017. gada 1. marta līdz pat 2020. gada 16. jūnijam. Tāpat 
visa 2017. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli arī par 2014. un 2015. gadu, bet līdz 2017. 
gada 16. jūnijam – vēl arī par 2013. gadu.

Sākot ar 2017. gada 1. martu, VID aicina ikvienu iesniegt 
deklarāciju elektroniski, kas ir daudz ātrāk un ērtāk, jo tajā 
automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija 
par nodokļu maksātāju. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju 
elektroniski, arī gada diferencētais neapliekamais minimums 
gada ienākumu deklarācijā tiek aprēķināts automātiski. Šogad 
deklarācijā automātiski tiks atspoguļota arī tā informācija par 
2016. gadu, ko par personas veiktajiem maksājumiem par iz-
glītību Valsts ieņēmumu dienestam būs iesniegušas mācību 
iestādes.

Ikviens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot savas inter-
netbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS “Latvijas Valsts 
radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta 
viedkarti (e-parakstu).

Savukārt viedierīču lietotājus aicinām izmantot EDS mobilo 
versiju (eds.vid.gov.lv), jo arī tajā iespējams iesniegt gada ienā-
kumu deklarāciju, bet attaisnojuma dokumentus (čekus un 
kvītis) pievienot no attiecīgās ierīces galerijām.

Atgādinām, ka pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
tiek atmaksāts trīs mēnešu laikā, skaitot no deklarācijas ie-
sniegšanas dienas. Gadījumā, ja deklarācija nav aizpildīta ko-
rekti vai arī tās apstrādes laikā VID rodas papildu jautājumi, 
nodokļa atmaksas termiņš var tikt pagarināts, par ko deklarā-
cijas iesniedzējs tiks informēts individuāli.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā “Gada 
ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
iedzīvotāji var zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tāl-
runi 67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas cen-
trā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski VID mājas lapā sadaļā 
Kontakti.

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

e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

1 Fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā 
arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saim-
niecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksātāji, gada ienākumu deklarācija par 2016. gadu obligāti 
jāiesniedz elektroniski, izmantojot EDS. 

 • Treknus, asus ēdienus (piemēram, treknu gaļu vai speķi, 
žāvētu gaļu vai desas, treknas zivis (lasi, siļķes u.c.), treknu 
sieru, kūkas, čipsus, krējuma saldējumu, ceptas sēnes, 
daudz riekstu, šokolādi, kakao, majonēzi utml.);

 • Nedrīkst lietot alkoholiskos dzērienus.
Iepriekšējā dienā pirms asins ziedošanas iesaka ēst:

 • Saknes, augļus, biezpienu, liesu sieru, biezputras, maizi, 
liesu gaļu un zivis, medu;

 • Katru dienu jādzer ne mazāk par 1,5–2 l šķidruma, sevišķi 
svarīgi pirms un pēc asins vai asins komponentu nodoša-
nas. Pietiekams uzņemtā šķidruma daudzums nodrošinās 
labāku pašsajūtu pēc procedūras.

Pēc asins ziedošanas:
 • Sterilais pārsējs jātur uz rokas vismaz 2–3 stundas, lai ne-

rastos zemādas asins izplūdums vai iekaisums, ko var iz-
raisīt apkārtējā vidē esošie putekļi un mikroorganismi. Vē-
nas punkcijas vietu nedrīkst mērcēt un sasmērēt. Pārsēju 
nedrīkst atslābināt vai savilkt, ja nepieciešams jauns pār-
sējs, jālieto tīra marles saite;

 • Jāatpūšas ne mazāk kā 15 minūtes;
 • Divas stundas nav vēlams vadīt transportlīdzekli;
 • Nenest somu uz rokas, no kuras tika ņemtas asinis;
 • Nevajag strādāt smagu fizisku darbu, netrenēties, neskriet, 

nenest smagus priekšmetus, nepeldēties un nesauļoties;
 • Vismaz 12 stundas pēc asins ziedošanas nedrīkst strādāt 

paaugstinātas bīstamības darbus: pārvadāt pasažierus, va-
dīt lidmašīnu, vilcienu, strādāt augstumā u.c.

Sīkāka informācija par asins ziedošanu www.donors.lv.
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Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai
Valsts pārvaldes darbiniek, ESI ATBILDĪGS!

Ja kāda jautājuma izskatīšana neietilpst konkrētās valsts vai pašvaldības iestā-
des kompetencē, tā nekavējoties par to informē iesniedzēju, iespējami norādot par 
jautājuma izskatīšanu atbildīgo iestādi, vai, ja tas ir lietderīgi, pati pārsūta cilvēka 
iesniegumu kompetentajai iestādei. Taču, pārsūtot iesniegumu, iestādei ir jāpārlie-
cinās, vai attiecīgā iestāde ir tā, kura patiesi var palīdzēt.

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

Policijas ziņas 
(decembris)

Valsts policijas Rīgas reģiona pār-
valdes Siguldas iecirknī laika perio-
dā no 01.12.2016. līdz 31.12.2016. 
reģistrēts 121 notikums, uzsākti 22 
kriminālprocesi, pieņemti 24 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālpro-
cesu, uzsāktas 28 resoriskās pār-
baudes, uzsāktas 16 administratīvās 
lietvedības, sastādīti 33 administra-
tīvā pārkāpuma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta in-
formācija par 8 notikumiem Mālpils 
novadā, uzsākts 1 kriminālprocess, 
pieņemti 2 lēmumi par atteikšanos 
uzsākt kriminālprocesu, uzsākta 1 
resoriskā pārbaude, uzsāktas 2 ad-
ministratīvās lietvedības.

26/12/2016
MEŽĀ ATRASTS NESPRĀDZIS 

OTRĀ PASAULES KARA LAIKA LĀ-
DIŅŠ. PAZIŅOTS NBS SAPIERIEM. 
MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA.

27/12/2016
NEPILNGADĪGIE SKOLĒNI SKOLU 

TELPĀS ELGARĒJA ELEKTRONIS-
KĀS CIGARETES. MĀLPILS NOVADS, 
MĀLPILS, PILS IELA.

28/12/2016
BEZ SASKAŅOŠANAS AR VAS 

“LATVIJAS VALSTS CEĻI”, CEĻA ZE-
MES NODALĪJUMA JOSLĀ IZVEIDO-
TA KOKMATERIĀLU KRAUTNE. MĀL-
PILS NOVADS, AUTOCEĻŠ 
SIDGUNDA – ROPAŽI.

AS “Sadales tīkls” atjauno 
elektrotīklu Mālpils novadā

Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un klienti saņemtu 
kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, AS 
“Sadales tīkls” Mālpils novada teritorijā turpina atjaunot un 
uzlabot elektrotīklu.

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu 56 klientiem Mālpilī, 
2017. gadā AS “Sadales tīkls” novada teritorijā realizēs divus 
projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 384 
tūkst. eiro. Elektrolīniju rekonstrukcija tiks veikta gar autoceļu 
P8 (Sigulda – Ķegums) līdz Nākotnes ielai, Mālpilī, kur pare-
dzēts atjaunot vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju 
0,7 km garumā, veikt jaunas transformatoru apakšstacijas iz-
būvi, bet zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt 
par kabeļu līnijām 6,3 km garumā. Zemsprieguma elektrotīkla 
rekonstrukcija norisināsies arī īpašumu “Salasrudiņi”, “Āpš-
kalns”, “Grīvnieki”, “Gaidziņas” un “Roķēni” apkaimē, kur 
0,4kV gaisvadu elektrolīnijas paredzēts pārbūvēt par kabeļu 

līnijām 3,6 km garumā.
Savukārt 2018. gadā Mālpils 

novadā AS “Sadales tīkls” realizēs 
4 projektus, ieguldot 182 tūkst. 
eiro. Mālpilī, Nākotnes ielā paredzēts veikt zemsprieguma 
0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 0,9 km 
garumā, savukārt no Dīķu ielas līdz Enerģētikas ielai (gar Lie-
pu ielu) AS “Sadales tīkls” veiks vidējā sprieguma 20kV gaisva-
du elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līniju 1,3 km garumā. Apjo-
mīga vidējā sprieguma elektrolīniju pārbūve norisināsies 
apvidū no Upmalām līdz Mālpilij, kur gaisvadu elektrolīniju 
plānots atjaunot 3,7 km garumā. Pēc plānoto projektu realizē-
šanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 402 AS 
“Sadales tīkls” klientiem.

Papildu informācija: Tatjana Smirnova 
AS “Sadales tīkls” Preses sekretāre, 

tālr. 67728823, 
e-pasts: tatjana.smirnova@sadalestikls.lv
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Mālpils muiža aicina darbā 
pavāru

Mālpils muižas restorāns ir izveidots skaistā un mājīgā 
vidē. Restorānu iecienījuši gardēži, vēlo brokastu (Brunch) 
cienītāji un daudzi uzņēmumi, kuri rīko pie mums dažāda 
veida pasākumus. Restorāns piedāvā pilnu ēdināšanas ser-
visu kāzās, svinības, pasākumos un citos nozīmīgos brīžos.

Ja pavāra amats TEV ir izaicinājums un sirds profesija, ja 
vēlies gūt jaunu pieredzi strādājot muižas restorānā, aici-
nām pievienoties mūsu nelielajai komandai.

Pienākumi:
 • Veikt pārtikas produktu kvalitatīvu pirmapstrādi;
 • Pārzināt ēdinu gatavošanas un pasniegšanas tehnolo-

ģiju;
 • Piedalīties pie jaunu ēdienu izstrādes;
 • Gatavot un noformēt ēdienu atbilstoši receptūrai un 

kalkulācijām.
No Jums gaidīsim:

 • Pavāra izglītību (kvalifikācijas kursi) vai pieredzi/dzī-
ves veidu pavāra profesijā;

 • Vēlmi strādāt un apgūt jaunas iemaņas;
 • Precizitāti un augstu atbildības sajūtu;
 • Ēdiena servēšana un pasniegšana atbilstoši Mālpils 

muižas restorāna standartiem;
 • Pozitīvu attieksmi pret veicamo darbu un kolēģiem.

Mēs Jums piedāvājam:
 • Izaicinošu un interesantu darbu vietā, ar kuru lepo-

ties;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas;
 • Apmācību ar iespēju attīstīt savas profesionālās pras-

mes un zināšanas;
 • Darbu maiņās un bezmaksas nakšņošanas iespējas.

Motivācijas vēstuli un CV, lūdzam sūtīt uz e-pastu: ilze@
malpilsmuiza.lv vai iesniegt Mālpils muižas administrācijā 
līdz šī gada 20. februārim.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz otro 
atlases kārtu.

Mālpils muižas restorāns ir izcila vieta izsmalcinātu 
ēdienu baudītājiem, apvienojumā ar mājīgu gaisotni un aug-
stu apkalpošanas līmeni. Mūsu mērķis – maksimāls baudas 
piedzīvojums katram apmeklētājam.

Mālpils muiža aicina darbā 
restorāna viesmīli

Mēs meklējam: mērķtiecīgu, apzinīgu un pašaizliedzīgu 
līdzstrādnieku, kurš ciena šo profesiju un gūst gandarījumu 
šajā darbā; kurš ir gatavs nopietni strādāt un veltīt savus 
spēkus mūsu kopīgā mērķa sasniegšanai, kā arī vēlas piln-
veidot savas profesionālās iemaņas.

Prasības kandidātiem:
 • Uz klientiem orientēta personība;
 • Augsta atbildības sajūta;
 • Radošums, pozitīvisms, izcilas komunikācijas spējas;
 • Spēja strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un vēlme 

pilnveidoties;
 • Pieredze viesmīlībā, viesu apkalpošanā;
 • Ļoti labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas.

Mēs piedāvājam:
 • Darbu skaistā vidē un pieredzi, ar kuru lepoties;
 • Draudzīgu kolektīvu un labu darba atmosfēru;
 • Iespēju attīstīt savas profesionālās zināšanas un pras-

mes viesmīlības nozarē;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši Jūsu personis-

kajam ieguldījumam un visas komandas darbam;
 • Bezmaksas pusdienas, kafiju un tēju.

Motivācijas vēstuli un CV, lūdzam sūtīt uz e-pastu: ilze@
malpilsmuiza.lv vai iesniegt Mālpils muižas administrācijā 
līdz šī gada 20. februārim.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz otro 
atlases kārtu.

PATEICĪBAS

SLUDINĀJUMI

Liels paldies visiem, īpaši Solvitai Strausai, kas ziedoja lī-
dzekļus manai rehabilitācijai.

Gatis Zariņš

Pateicamies visiem radiem, draugiem un paziņām, kuri juta 
mums līdz un bija ar mums, pavadot Jāni Mūrnieku mūžībā.

Piederīgie

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

Pērkam mežus un izstrādājam, samaksa tūlītēja. Mežu iegādāja-
mies tikai no zemes īpašnieka. Tālr. 29993707, 27801869

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

Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. Dūmvadu un ventilāci-
jas kanālu tīrīšana. Apkures ierīču tīrīšana, remonts. Apsekoša-
nas aktu sastādīšana. Konsultācijas. Normunds Keišs, tālr. 
29432853

Gaļas pārstrādes uzņēmums “Food Expert S&L” meklē darbinie-
kus darbam gaļas pārstrādes cehā. Transports tiek nodrošināts. 
Adrese: “Papardes”, Sidgunda, Mālpils nov., mob. tālr. 26558361

SIA “Kokaugi” bez maksas veic lauksaimniecības zemju un me-
liorācijas grāvju attīrīšanu no kokiem un krūmiem. Tālr. 27714898, 
e-pasts: info@kokaugi.lv, web: www.kokaugi.lv

Radi no Krievijas meklē Artūru Jeļisejevu un Olgu Jeļisejevu. Ir 
zināms, ka miruši vai gājuši bojā 1992. gadā, bija saistīti ar Māl-
pili. Ja kādam ir informācija par šiem cilvēkiem, lūdzam zvanīt pa 
tālr. 29923833, brīvprātīgais no TV raidījuma “Gaidi mani”
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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  LĪDZJŪTĪBAS

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 2017. gada februārī

 • Mālpils Kultūras centra izstāžu zālē no 22.01. līdz 05.03. skatāma gandrīz 
nopietna izstāde visai ģimenei “DĀRZKOPJA PIEZĪMES”. Izstādē bez māji-
niekiem – keramikas studijas “Māl-pils” – piedalās: TLMS “Auseklītis”/Car-
nikava/, TLMS “Vīgrieze” /Sigulda/, TLMS “Sigulda” /Sigulda/, Alīdas Lindes 
studija /Sigulda/, amatnieku kopa “Laipa” /Lizums/, Drabešu amatu māja /
Amata/, adītāju kopa “Spangas” /Suntaži/, pērļotāju pulciņš “Stiklenes” /
Suntaži/.

Ideja radusies no visiem sen zināmās patiesības, ka, tuvojoties pavasarim, katrā lat-
vietī mostas zemnieks. Dārzkopībā, tāpat kā mākslā, apskatāmas neierobežotas rado-
šas iespējas, veiksmes un neveiksmes, prieks un mazliet raizes.

 • 04.02. plkst. 10:00 TLMS “Urga” saiets.
 • 04.02. plkst. 18:00 “ZIEMAS DEJU VIRPULĪ”. Koncertā piedalās: TDA “Teiks-

ma”, TDA “Līgo”, TDA “Rotaļa”, TDA “Venta”, JDK “Sadancis”, JDK “Pūpo-
lītis”, JDK “Vizbulīte”, JDK “Metieniņš”, JDK “Māra”. Ieejas maksa 2,- EUR, 
skolēniem un pensionāriem 1,- EUR.

 • 08.02. plkst. 14:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās. Meistardarbnī-
ca kopā ar Jausmas k-dzi. /Līdzi ņemt interesantas formas pudeli./

 • 12.02. plkst. 17:00 Ogres tautas teātra izrāde Henriks Ibsens “BERNIKA 
PROJEKTS” /2015. gadā atzīta par veiksmīgāko amatierteātru izrādi Latvi-
jā/. Režisors – Jānis Kaijaks, režisora asistents – Jānis Roze, izrādes māk-
slinieks – Māris Ruskulis, tērpu māksliniece – Ilze Kupča, horeogrāfija – Rita 
Lūriņa, gaisma – Jānis Aperāns, skaņa – Ēriks Evelons. Pirmo reizi Mālpilī arī 
skatītāji būs uz skatuves! Biļetes cena 3,- EUR.

/Konsulam Bernikam ir viss – ideāla ģimene, nevainojama reputācija, augsts stāvok-
lis sabiedrībā. Projekts, kuru viņš tagad uzsācis, dos labumu visai pilsētai, tas būs jauna 
laikmeta sākums, bet sens pagātnes noslēpums pēkšņi draud sagraut visu viņa dzīvi. 
19. gs. beigās sarakstītajā H. Ibsena lugā uzdotie jautājumi mūsdienās kļuvuši vēl ak-
tuālāki un skaudrāki. Vai sabiedrības labklājība var būt svarīgāka par viena atsevišķa 
cilvēka laimi? Vai vienam būtu jākrīt, lai no tā iegūtu visi?/

 • 17.02. Mūsdienu deju atklātais konkurss “PIERĪGAS KAUSS 2017”.
“Viss izirst, viss izzūd,
Viss dzīvē ir nieks.
Ar tevi man tikties 
Ir vienīgais prieks!”

 • 18.02. plkst. 17:00 Mālpils Kultūras centra vokālais ansamblis “BUONA 
PARTE” aicina uz kopīgu sadziedāšanos koncertā “MUĻĶE SIRDS”. Katrs 
kolektīvs dzied 2–3 dziesmas. Pēc koncerta saviesīgā daļa – līdzi jāņem gro-
ziņš un dejojams garastāvoklis. Dalības maksa 1,- EUR no dalībnieka.

XVIII Starptautiskais masku tradīciju festivāls notiks Rīgā no 2017. gada 24. 
līdz 26. februārim. Tas solās būt ļoti interesants, pulcējot ļaudis no tuvākām un 
tālākām, un pavisam tālām vietām.

 • 25.02. plkst. 10:00–14:00 Masku gājieni novados: Katlakalns, Vecumnieki, 
Mālpils.

LĪDZJŪTĪBAS
“Reiz pienāk diena, nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis sāp.”

/O. Skuja/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Svetlanai 
Čelnovai un Imantam Čelnovam, vīru un 
brāli mūžībā pavadot.

Mālpils novada PII “Māllēpīte” kolektīvs

“Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas.”

/Ā. Elksne/

Izsakām dziļu līdzjūtību Dzidrai Mūr-
niecei, dzīvesbiedru mūžībā aizvadot.

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

“Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.”

/O. Rikmanis/

Esam skumju brīdī kopā ar Svetlanu 
Čelnovu, vīru Aleksandru zemes klēpī 
guldot.

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

“Mēs klusi ejot paliekam.
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai saulē
Ir, bija un vienmēr Tava būs.”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību dzīves-
biedrei Dzidrai ar ģimeni, mūžibā pavadot 
mūsu bijušo kolēģi Jāni Mūrnieku.

Mālpils kultūras centra kolektīvs

“Viens otram tikai uz laiku,
Kā sniega pārsliņas matos, kā lapiņas 
pāri upēm mēs iedoti-
Vai kā brīdis, kad pelēkam lietum prom 
aizslīdot, skats satiek varavīksni...
Viens otram uz laiku...”

Skumju brīdī domās esam kopā ar 
savu pirmo audzinātāju Dzidru Mūrnieci.

Mālpils 8-gadīgās skolas 
1960. gada pirmklasnieki

“Nu, māmulīt, kā plecu lakats
Tavs mūžs ir beidzot noadīts…”

 Izsakām patiesu līdzjūtību Leitānu ģi-
menei, Mirdzu Lapiņu mūžībā aizvadot.

Mālpils novada dome


