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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14
2017. gada 27. decembrī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 
2017. gada 27. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 15 § 6

Grozījumi Mālpils novada domes 2010. gada 
27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Mālpils 

novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta pirmo daļu un 24. pantu

Izdarīt Mālpils novada domes 2010. gada 27. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums” 
(turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) (apstiprināti ar Mālpils 
novada domes 2010. gada 27. janvāra sēdes lēmumu 1/11, grozī-
ti ar Mālpils novada domes 2013. gada 26. jūnija lēmumu Nr. 8/13, 
grozīti ar Mālpils novada domes 2015. gada 28. janvāra lēmumu 
Nr. 1/32) šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu 
šādā redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo 

daļu un 24. pantu.”
2. Grozīt Saistošo noteikumu 5. punktu, izsakot to šādā redak-

cijā:
“5. Mālpils novada domes administrācija ir pašvaldības iestā-

de, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī veic tās 
darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no 
sekojošām struktūrvienībām:

5.1. Pārvalde;
5.2. Finanšu un ekonomikas daļa;
5.3. Kanceleja;
5.4. Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļa;
5.5. Pašvaldības policija;
5.6. Mālpils sporta komplekss;
5.8. Dienesta viesnīca.”
3. Papildināt Saistošos noteikumus ar 51. punktu šādā redak-

cijā:
“5.1. Mālpils novada domes administrācija darbojas uz domes 

apstiprināta nolikuma pamata. Mālpils novada domes adminis-
trācijas struktūrvienības darbojas uz Mālpils novada domes ad-
ministrācijas nolikuma un Mālpils novada domes administrācijas 
struktūrvienību nolikumu pamata.”

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa

Saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi Mālpils novada domes 2010. gada 27. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts 2010. gada 27. janvāra Mālpils novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 

“Mālpils novada pašvaldības nolikums” tiek izdarīti šādi grozījumi:
1. Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums tiek izteikts šādā 
redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu un 24. 
pantu.”
2. Tiek grozīts Saistošo noteikumu 5. punkts, izsakot to šādā redakcijā:
“5. Mālpils novada domes administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina 
domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī veic tās darba organizatorisko un 
tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no sekojošām struktūrvienībām:
5.1. Pārvalde;
5.2. Finanšu un ekonomikas daļa;
5.3. Kanceleja;
5.4. Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļa;
5.5. Pašvaldības policija;
5.6. Mālpils sporta komplekss;
5.8. Dienesta viesnīca.”
3. Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 51. punktu šādā redakcijā:
“51. Mālpils novada domes administrācija darbojas uz domes apstiprināta 
nolikuma pamata. Mālpils novada domes administrācijas struktūrvienības 
darbojas uz Mālpils novada domes administrācijas nolikuma un Mālpils 
novada domes administrācijas struktūrvienību nolikumu pamata.”

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi nepieciešami, lai precizētu 2010. gada 27. janvāra Mālpils novada 
domes saistošos noteikumus Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums”

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Neietekmē

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Neietekmē

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
saistībā ar Saistošo noteikumu projektu

Nav notikušas 

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI JANVĀRĪ
Izskatīja 16 jautājumus:

1. Par izcenojuma maiņu pašvaldības ceļu, ielu un laukumu 
ikdienas uzturēšanai.

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-
nu.

3. Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā “Mālpils novada 
domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikums”.

4. Par domes priekšsēdētājas rīkojuma apstiprināšanu.
5. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu telpu 

nomai Mālpils internātpamatskolā.
6. Par interešu izglītības programmas finansēšanu no pašval-

dības budžeta.
7. Par interešu izglītības programmas saskaņošanu un finan-

sēšanu.
8. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības 

programmu īstenošanai Mālpils novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēm 2018. gada janvāra–augusta mēnešiem.

9. Par tarifikācijas saskaņošanu un apstiprināšanu.
10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Orions”.
11. Par zemes vienības sadali.
12. Par adreses piešķiršanu.
13. Par precizējumiem Mālpils novada domes saistošajos no-

teikumos Nr. 6 “Grozījumi Mālpils novada domes 2010. gada 
27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Mālpils novada 
pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

14. Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils novada domes 
budžetu 2018. gadam” apstiprināšanu.

15. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai.
16. Par atļauju savienot amatus R. Rāviņam.

NOLĒMA:
 • Apstiprināt Mālpils Internātpamatskolas maksas pakalpo-

jumu  izcenojumus telpu nomai.
Aktu zāles īre nometņu vajadzībām – viena diena / 60 EUR ar 

PVN;
Aktu zāles īre nometņu vajadzībām – viena stunda / 15 EUR ar 

PVN;
Aktu zāles īre pasākumu norisei – viena stunda / 20 EUR ar 

PVN;
Mācību telpu īre nometnēm nodarbību organizēšanai – dien-

nakts par 1 personu / 1,50 EUR ar PVN. 
 • Piešķirt finansējumu 2018. gada janvāra–augusta mēne-

šiem saskaņoto interešu izglītības programmu realizēša-
nai no pamatbudžeta interešu izglītības pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām novada izglītības iestādēm sekojoši:

 ◊ Mālpils novada vidusskolai – 14160,00 EUR (1770,00 EUR 
/ mēn);

 ◊ Mālpils internātpamatskolai – 4200,00 EUR (525,00 EUR 
/ mēn);

 ◊ Mālpils Mūzikas un mākslas skolai – 904,00 EUR 
(113,00 EUR / mēn);

 ◊ Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” – 2400,00 EUR 
(300,00 EUR / mēn).

 • Saskaņot Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības 
programmas “Peldēšana“ 1. klašu., 2. klašu, 5. klases, 6.
klašu, 7.–8. klašu un 9.–12. klašu audzēkņiem. Nodrošināt 
finansējumu februāra–augusta mēnešiem interešu izglītī-
bas programmu “Peldēšana” interešu izglītības pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām 6300,00 EUR (900,00 EUR / mēn).

 • Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju 2018. gada janvāra–
augusta mēnešiem interešu izglītības pedagogu darba sa-
maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām novada izglītības iestādēm sekojoši:

 ◊ Mālpils novada vidusskolai – 17048,00 EUR (2131,00 EUR 
/ mēn);

 ◊ Mālpils internātpamatskolai – 5384,00 EUR (673,00 EUR 
/ mēn).

 • Piekrist izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 26/14 ar SIA 
“Orions Siltums” par nekustamā īpašuma “Rūpniecības 
iela 9”, Mālpils novads, zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 8074 003 0902, daļas nomu ar 2018. gada 31. jan-
vāri. Slēgt Atcēlēja Līgumu par nomas līguma izbeigšanu 
un nekustamā īpašuma nodokļu parāda nomaksas kārtību.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2018. gada MARTAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21. martā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde 21. martā, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 21. martā, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
DOMES SĒDE 28. martā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Privatizācijas komisijas sēde 26. martā, plkst. 17:00 204. kab. SOLVITA STRAUSA
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31.01.2018.
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 

31.01.2018. sēdes lēmumu Nr. 1/14

Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 
2018. gadam

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

1. Noteikt Mālpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmu-
mus un finansēšanu 4 346 565 EUR saskaņā ar pielikumu 
Nr. 1.

2. Noteikt Mālpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevu-
mus 4 346 565 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

3. Noteikt Mālpils novada pašvaldības speciālā budžeta ieņē-
mumus un finansēšanu 234 660 EUR saskaņā ar pielikumu 
Nr. 3.

4. Noteikt Mālpils novada pašvaldības speciālā budžeta izde-
vumus 234 660 EUR saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1
5. Noteikt Mālpils novada pašvaldības saistības 4 942 057 

EUR, tai skaitā galvojumi pašvaldības kapitālsabiedrībai 
658 226 EUR (pielikums Nr. 5).

6. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējuma 
mērķiem (pielikums Nr. 6).

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

8. Noteikt informāciju par pamatbudžeta izdevumiem katrā 
budžeta klasifikācijas kategorijā (pielikums Nr. 8).

9. Mālpils novada pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai pare-
dzētās mērķdotācijas izlietojuma programma 2018. ga-
dam, Mālpils novada autoceļu un ielu finansēšanai pare-
dzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas 
programma 3 gadiem (pielikums Nr. 9).

10. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu un domes priekšsēdētā-
jas ziņojumu par Mālpils novada pašvaldības 2018. gada 
budžetu.

11. Noteikt atlīdzību atbilstoši pielikumiem (pielikumi Nr. 10–
24).

Mālpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Valts Mihelsons

Pielikums Nr. 1
pie Mālpils novada domes 31.01.2018. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2018. gadam”
PAMATBUDŽETA  IEŅĒMUMI  UN  FINANSĒŠANA 2018. GADĀ 
(EUR) SKAITLISKA INFORMĀCIJA

I Kopā ieņēmumi 4 224 410
II Nodokļu un nenodokļu 
ieņēmumi

2 749 311

III Nodokļu ieņēmumi 2 661 611
Tiešie nodokļi 2 661 611

1.0. 1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 2 419 020
1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa
2 419 020

1.4. 4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 242 591
1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma 

nodoklis
242 591

IV Nenodokļu ieņēmumi 87 700
2.0. 9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas 

un kancelejas nodevas
7 200

2.0. 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas 
ieskaitāmas pašvaldības 
budžetā

3 050

2.0. 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 4 150
2.0. 10.0.0.0. Sodi un sankcijas 500
2.0. 10.1.0.0. Naudas sodi 500
2.0. 13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts 

(pašvaldību) īpašuma 
pārdošanas

80 000

2.0. 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža 
īpašuma pārdošanas

80 000

V Transfertu ieņēmumi 1 116 041
5.0. 18.0.0.0. Transferti 1 020 041
5.0. 18.6.0.0. Pašvaldību budžetā saņem-

tā valsts budžeta dotācija
1 020 041

5.0. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu 
transferti

96 000

5.0. 19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību 
budžetā no citām pašvaldī-
bām

96 000

VI Budžeta iestāžu ieņēmu-
mi

359 058

4.2. 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi 
no ārvalstu finanšu palīdzī-
bas

8 708

3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta 
iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi

350 350

IX Finansēšana
F2101000 Budžeta līdzekļu atlikums 

gada sākumā
675 239

Budžeta līdzekļu atlikums 
gada beigās

291 275

F40020000 Aizņēmumi -251 058
F55010000 Akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapitālā
-10 751

Pielikums Nr. 2
pie Mālpils novada domes 31.01.2018. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2018. gadam”
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2018. GADĀ (EUR)
1000 Atlīdzība 2 456 050
2000 Preces un pakalpojumi 1 484 265
3000 Subsīdijas un dotācijas 12 720
4000 Procentu izdevumi 5 000
5000 Pamatkapitāla veidošana 159 395
6000 Sociālie pabalsti 90 434
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas 

un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēša-
nas izdevumiem, pašu resursi, starptautis-
kā sadarbība

138 701

Kopā 4 346 565

NOVADA  DOMES  LĒMUMI
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Pielikums Nr. 3
pie Mālpils novada domes 31.01.2018. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2018. gadam”
SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 
2018. GADĀ (EUR)

I Ieņēmumi kopā 121 587
II Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem 121 587
Dabas resursu nodoklis

5.5.0.0. Dabas resursu nodoklis 5 000
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 55 269
Autoceļu fonda līdzekļi

18.9.0.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 
fondiem

116 587

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 54 535
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 531
III Ziedojumi un dāvinājumi 2 738
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 2 738

Pielikums Nr. 4
pie Mālpils novada domes 31.01.2018. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2018. gadam”
SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2018. GADĀ (EUR)
Kods Koda nosaukums
2200 Pakalpojumi 229 922
3200 Subsīdijas un dotācijas biedrībām 2 000
Kopā 231 922
ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2018.gadā (EUR)
Kods Koda nosaukums
2200 Pakalpojumi 500
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 2 238
Kopā 2 738

Pielikums Nr. 6
pie Mālpils novada domes 31.01.2018. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2018. gadam”
PAMATBUDŽETA  IZDEVUMI 2018. GADĀ (EUR)
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM
01.1000. Vispārējie valdības dienesti
01.111. Izpildvaras un likumdošanas varas 

institūcija
290 000

01.112. Kanceleja 94 000
01.602. Dzimtsarakstu nodaļa 19 500
01.605. Projektu finansējums 154 919
01.606. Mazie projekti 6 000
01.720. Pašvaldību budžetu parāda darījumi 14 000
01.820. Transferti no pāšvaldību budžeta 

valsts budžetā
24 000

01.891. Izdevumi neparedzētajiem gadīju-
miem

50 000

01.892. Atbalsta fonds 18 000
01.1000. Kopā 670 419
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība
03.110. Policijas dienesti 56 000
03.312. Bāriņtiesas 29 000
03.600. Pārējie iepriekš neklasificētie 

sabiedriskās kārtības un drošības 
jautājumi

17 000

03.000. Kopā 102 000

04.000. Ekonomiskā darbība
04.122. Attītības un nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas daļa
270 000

04.122. Skolēnu nodarbinātība 18 500
04.240. Rīgas rajona lauku attīstības 

biedrība
425

04.430. Būvvalde 28 600
04.000. Kopā 317 525
06.000. Pašvaldības teritoriju un māju 

apsaimniekošana
06.400. Ielu apgaismošana 65 000
06.601. Apsaimniekošana 10 000
06.602. Autoceļi 60 000
06.0603. Dienesta viesnīca 88 000
06.604. Sidgundas skolas ēkas uzturēšana 2 000
06.000. Kopā 225 000
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija
08.101. Sporta komplekss 237 000
08.211. Mālpils bibliotēka 32 300
08.212. Sidgundas bibliotēka 14 000
08.231. Kultūras centrs 387 524
08.232. Pierīgas izglītības, kultūras un 

sporta pārvalde
6 655

08.233. Dziesmu svētki, simtgade 20 500
08.000. Kopā 697 979
09.000. Izglītība
09.112. PII uzturēšana 341 500
09.111. PII mērķdotācija 39 664
09.115. Mācību līdzekļi PII 1 138
09.2191. Mērķdotācija Mālpils novada 

vidusskola
354 575

09.2192. Mālpils novada vidusskolas uzturē-
šana

440 000

09.2197. Brīvpusdienas no valsts 22 115
09.2193. Asistenta pakalpojumi novada 

vidusskolā
652

09.2199. Internātpamatskolas uzturēšana 323 239
09.21992. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 103 000
09.2196. Mācību līdzekļi Mālpils novada 

vidusskolai
6 753

09.511. Mūzikas un mākslas skolas uzturē-
šana

92 500

09.512. Mērķdotācija mūzikas un mākslas 
skola

54 138

09.601. Autobusa pakalpojumi 55 000
09.000. Kopā 1 834 274
10.000. Sociālā aizsardzība
10.201. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 230 000
10.203. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 

invaliditātes gadījumā
9 000

10.500. Atbalsts bezdarba gadījumā 10 368
10.600. Mājokļa atbalsts 40 000
10.700. Atbalsts maznodrošinātajiem 44 000
10.910. Sociālais dienests, aizsardzības 

pārraudzība
91 000

10.912. Asistenta pakalpojumi 40 000
10.920. Atbalsts pārējiem 35 000
10.000. Kopā 499 368

Pavisam kopā 4 346 565

Turpinājums 6. lpp.

NOVADA  DOMES  LĒMUMI
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Pielikums Nr.7
pie Mālpils novada domes 31.01.2018. saistošajiem noteiku-
miem Nr. 1 “Par Mālpils novada domes budžetu 2018. gadam”
SPECIĀLĀ  BUDŽETA  IZDEVUMI 2018.gadā (EUR)
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM
01.000. Vispārējie valdības dienesti

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 531
Kopā 531

05.000. Vides aizsardzība
Dabas resursu fonds 60 269
Kopā 60 269

06.600. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana
Autoceļu fonds 171 122
Pavisam kopā 231 922

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2018. GADĀ (EUR)
08.000. Kultūra

Ziedojums Kultūras centram 400
Kopā 400

09.000. Izglītība
Ziedojumi – Mālpils vidusskola 2 144
Kopā 2 144

10.000. Sociālā aizsardzība
Ziedojumi-Pensionāru padome 194
Kopā 194
Pavisam kopā 2 738

Pielikums Nr. 9
pie Mālpils novada domes 31.01.2018. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 1 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”

Apstiprināts  
ar 31.01.2018. Mālpils novada domes 

sēdes lēmumu Nr. 1/14

Mālpils novada domes ceļu un ielu finansēšanai 
paredzētās mērķdotācijas izlietojuma 

Programma 2018. gadam
Apstiprināt, saskaņā ar LR Ministru kabineta 11.03.2008. 

Noteikumiem Nr. 173, pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai un 
attīstībai piešķirtās mērķdotācijas izlietojuma programmu 

2018. gadam

1. 2018. gada plānotā mērķdotācija 116 587,00 EUR.
2. 2017. gada mērķdotācija uz 2017. gada 31. decembri 

54 535,00 EUR.
3. 2018. gadā plānots izlietot mērķdotāciju tai skaitā:

 ◊ ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 171 122,00EUR.
Mālpils novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās 

mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programma 3 gadiem.
1. 2018. gada plānotā mērķdotācija 116 587,00 EUR.
3. 2018. gadā plānots izlietot mērķdotāciju, tai skaitā:

 ◊ ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 171 122,00 EUR.
4. 2019. gadā plānots izlietot mērķdotāciju, tai skaitā:

 ◊ ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 116 587,00 EUR.
5. 2020. gadā plānots izlietot mērķdotāciju, tai skaitā:

 ◊ ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 116 587,00 EUR.

Mālpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks V. Mihelsons 
Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja L. Mičule

Turpinājums no 5. lpp.

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

Paskaidrojuma raksts un Mālpils novada domes priekšsēdētājas 
ziņojums par Mālpils novada pašvaldības 2018. gada budžetu
Mālpils novada ekonomiskā un sociālā situācija, un 
pašvaldības uzdevumi 2018.–2020. gadam.

Mālpils novads ir tuvu ideālajam lauku pašvaldības variantam 
– pietiekami stiprs, ar attīstītu infrastruktūru, uzņēmējdarbības, 
kultūras un izglītības, un sporta iespējām, pilsētu tuvumu, tomēr 
saglabājot laukiem raksturīgo harmoniju un mieru.

Kopējā novada teritorijas platība ir 21  985,7 ha, no kuriem 
51 % aizņem meži.

Mālpils novada iedzīvotāju skaits, līdzīgi vispārējām Latvijas 
tendencēm, turpina samazināties, bet ar mazāku intensitāti. 
2017. gada sākumā Mālpilī dzīvoja 3621 iedzīvotāji, bet 2018. gada 
sākumā ir 3602 iedzīvotāji, no tiem deklarējuši savu dzīvesvietu ir 
3577 iedzīvotāji. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes datiem Mālpils novadā 52,36 % iedzīvotāju ir darbspējīgā 
vecuma grupā no 25 līdz 61 gadam. Turpina samazināties bez-
darba līmenis (4,3% 2017. gadā). Novadā katru gadu samazinās 
trūcīgo personu skaits – no 279 personām 2013. gadā līdz 53 per-
sonām 2017. gadā.

Ņemot vērā ģeogrāfisko novietojumu, izteiktas funkcionālās  
saites Mālpils novadam ir ar Siguldas pilsētu, kas atrodas 20 km 
attālumā no Mālpils, kā arī Rīgas pilsētu, kas atrodas 60 km at-
tālumā. Uz šīm divām pilsētām Mālpils novada iedzīvotāji dodas 
saņemt pakalpojumus, kas novadā pieejami tikai daļēji vai nav 
pieejami vispār, kā arī izmanto darba tirgus iespējas.

Lai gan nodarbinātības līmenis novadā pieaug, tomēr problē-

mas ar investīciju piesaisti un jaunu darbavietu izveidi, rada dzī-
vojamā fonda trūkums. Dzīvesvietu jautājums pašvaldībā ir liels 
izaicinājums. Īres dzīvokļu trūkums var kļūt par būtisku kavēkli 
attīstībai turpmākajos gados.

Veiksmīga ekonomiskā darbība ļautu pašvaldībai sekmīgi 
veikt ne tikai tās obligātās funkcijas, bet arī pašvaldības brīvprā-
tīgās iniciatīvas – sniegt atbalstu izglītības, kultūras, veselības 
veicināšanas un sporta jomā, kā arī atbalstīt sabiedriskās aktivi-
tātes un uzņēmējdarbības veicināšanu, jo pašvaldības lielākais 
ienākuma avots (57 %) ir Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Šogad ir paredzēts izstrādāt jaunu novada attīstības program-
mu 2019.–2025. gadam, nodrošinot saskaņotību un pēctecību, 
ievērojot izstrādātās ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2014.–
2033. gadam, bet ņemot vērā pašreizējo sociāli ekonomisko si-
tuāciju un tendences turpmākajiem gadiem.

Pašvaldība 2018. gadā un turpmākajos divos saimnieciskajos 
gados turpinās plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prio-
ritāšu ieviešanu, plānojot mērķtiecīgas darbības noteikto rezul-
tātu sasniegšanai, ņemot vērā budžeta iespējas.

 Nodrošinot pašvaldības darbības pilnveidošanu un pārvaldes 
efektīvu organizēšanu ir veikta struktūrvienību un amata pienā-
kumu pārdale. Izvērtējot funkciju apjomu un nepieciešamības 
pakāpi, tika likvidēta “Saimnieciskās darbības sekmēšanas 
daļa”. Lai veicinātu novada infrastruktūras attīstību ir veikta da-
ļēja amata vienību pārdale pašvaldības iestādē “Būvvalde” un 
reorganizēta struktūrvienība “Investīciju un ārējo sakaru daļa”, 



Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  2018 7NOVADA  DOMES  LĒMUMI

izveidojot jaunu struktūrvienību “Attīstības un īpašumu apsaim-
niekošanas daļa”. Pārņemot likvidētās Mālpils Profesionālās vi-
dusskolas dienesta viesnīcu ir izveidota jauna iestāde / struktūr-
vienība “Dienesta viesnīca”, kas nodrošina īslaicīgas uzturēšanās 
iespējas personām, kurām nepieciešama dzīvesvieta Mālpils 
novadā.

Mērķtiecīgi plānojot novada attīstību, galvenie uzdevumi 
2018.–2020. gadam ir saistīti ar izglītības, kultūras, sociālo pa-
kalpojumu (deinstitucionalizācijas pasākumi), uzņēmējdarbības 
un kultūrvēsturiskās infrastruktūras attīstību.

Ņemot vērā noteiktās prioritātes ir plānots turpināt remont-
darbus Mālpils novada vidusskolā, kā arī turpināt remontdarbus 
un labiekārtošanu pirmsskolas izglītības iestādē, nodrošinot 
projekta izstrādi un realizāciju inženiertīklu nomaiņai pirmā stā-
va zemgrīdas kanālos. Paredzēts uzsākt projektēšanas darbus, 
lai uzlabotu kustības drošību un stāvlaukuma izveidi pie pirms-
skolas izglītības iestādes.

Plānots uzsākt remontdarbus Kultūras centrā, lai novērstu 
Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektora atzinumā un 
Tehniskās apsekošanas atzinumā minētās neatbilstības mehā-
niskās stiprības un stabilitātes prasībām. Minētie pasākumi jā-
veic līdz 2019. gada 1. martam.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un harmoniski attīstītu vidi iedzīvo-
tājiem, biznesam un atpūtai, ir paredzēts 2018. gadā izstrādāt 
Mālpils labiekārtošanas projektu, kas ietver Mālpils centra, par-
ka un pārējo apkalpes vietu, t.sk. Sidgundas ciema, labiekārtoša-
nu, nodrošinot pakāpenisku projekta realizāciju turpmākajos 
gados, ņemot vērā budžeta iespējas.

Atbilstoši Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 
2014.–2033. gadam par prioritāri attīstāmo teritoriju ir noteikta 
uzņēmējdarbības atbalstošā infrastruktūra. Lai palielinātu pri-
vāto investīciju apjomu un veicinātu jaunu darba vietu radīšanu 
novada teritorijā, šogad paredzēts realizēt Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) atbalstītu projektu SAM 3.3.1. “Uzņēmēj-
darbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Mālpils novadā”, nodrošinot Rūpniecības ielas, Piena ielas un 
Rikteres ielas posmu rekonstrukciju, kā rezultātā šiem ceļu pos-
miem tiks uzklāts asfalta segums. Kopējās projekta izmaksas 
šobrīd paredzētas 1 317 899 EUR apmērā, bet summa tiks preci-
zēta iepirkumu procedūrā. Projekta līdzfinansējuma nodrošinā-
šanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē, kas varētu būt vis-
maz 205 000 EUR apjomā. Eiropas struktūrfonda finansējums 
nav iekļauts ne pašvaldības plānotā 2018. gada budžeta ieņēmu-
mu daļā, ne izdevumu daļā.

Mālpils novada pašvaldības 2018. gada budžeta ieņēmumu 
prognoze

Kopējie Mālpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 
2018. gadam tiek prognozēti 4 224 410 euro apjomā, tas ir par 
147 641 euro vai 3,5 % mazāk kā iepriekšējā gadā plānotie. Tas 
izskaidrojams ar to, ka nepietiekamā finansējuma dēļ (Izglītības 
un zinātnes ministrija, pamatojoties uz likumu “Par valsts bu-
džetu 2017. gadam”, pārtrauca pašvaldību profesionālo vidus-
skolu uzturēšanas finansēšanu) 2017. gadā tika likvidēta Mālpils 
Profesionālā vidusskola, līdz ar to samazinās mērķdotāciju ap-
joms no valsts budžeta.

Mālpils pamatbudžeta galvenais ieņēmumu avots ir Iedzīvotā-
ju ienākuma nodoklis. Saskaņā ar Finanšu ministrijas progno-
zēm Mālpils novada IIN ieņēmumi kopā ar speciālo valsts budže-
ta dotāciju 37 319 euro apmērā  tiek plānoti 2 419 020 euro , tas ir 
ar ievērojamu, vairāk kā 10 % pieaugumu, pret iepriekšējā gadā 
plānoto.

Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognozē-
jam nedaudz lielākus kā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprē-
ķinā iekļauto vērtēto ieņēmumu novērtējumu – 210 091 euro, bet, 
ņemot vērā faktisko situāciju, nedaudz zemākus par 2017. gadu, 

tas ir, 242 591 euro.
Nodokļu ieņēmumi (IIN un NĪN) sastāda 2 661 611 euro vai 

63 % īpatsvaru no kopējiem budžeta ieņēmumiem.
Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 675 239 euro.
Nenodokļu un budžeta iestāžu ieņēmumu apjoms pašvaldības 

budžetā tiek plānots 438 050 euro apmērā.
Mērķdotācijas no valsts budžeta apjomu turpmākajiem ga-

diem visbūtiskāk ietekmēs Izglītības un zinātnes ministrijas ie-
cerētās reformas.

Kopējais mērķdotāciju un dotāciju apjoms 2018. gadā plānots 
1 020 041 euro apmērā. Lielāko mērķdotāciju apjomu novada 
pašvaldība saņem izglītības nozarē – 697 683 euro mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām.

No Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija brīvpusdienām ir 
plānota 14910 euro apmērā, bet mācību līdzekļu un grāmatu no-
drošināšanai izglītības iestādēs 7891 euro.

Asistentu sociālajiem pakalpojumiem finansējums no valsts ir 
plānots 40 000 euro apmērā.

Mālpils novada pašvaldība saņem 178 241 euro dotācija no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

Mālpils novada pašvaldības 2018. gada budžeta izdevumu 
prognoze

Mālpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumi tiek novirzīti 
pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no 
budžeta finansētu iestāžu, tajā skaitā izglītības, kultūras un 
sporta iestāžu, bibliotēkas, sociālā dienesta, bāriņtiesas, admi-
nistrācijas un tās patstāvīgo struktūrvienību uzturēšanai, infra-
struktūras uzturēšanai un attīstībai, kā arī citiem izdevumiem, 
kas paredzēti un iekļauti Mālpils novada domes saistošo notei-
kumu 2. pielikumā.

Atlīdzības sistēmā ir veiktas izmaiņas, kas noteiktas sakarā ar 
minimālās darba algas izmaiņām un no 2018. gada 1. janvāra būs 
430 euro, ņemot vērā minimālās algas izmaiņas un citas izmai-
ņas normatīvajos aktos, kas reglamentē atlīdzību noteikšanu, 
plānots turpināt palielināt darbinieku atlīdzību vidēji 3 % apmē-
rā. Ir paredzēts nodrošināt atvaļinājuma pabalstu un turpināt 
darbinieku veselības polišu daļēju apmaksu. Darbinieku motivā-
cijai, nodrošinot likumā atļauto materiālo stimulēšanu, ir pare-
dzēta vienreizēja prēmija gadā līdz 75 % no noteiktās amatalgas, 
izvērtējot darbinieka paveikto un profesionālo kompetenci.

Pamatbudžeta kopējie izdevumi ir paredzēti 4 608 374 euro 
apmērā, ieskaitot aizdevumu pamatsummas atmaksu 251 058 
euro un ieguldījumus pašvaldības kapitālsabiedrības pašu kapi-
tālā 10 751 euro.

Finansējums kases apgrozāmajiem līdzekļiem ir noteikts 100 
000 euro.

Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils 
novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 6. pielikumā ir izdevu-
mu sadalījums atbilstoši nozarēm, kas veidots saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem par budžeta izdevumu klasifikāciju:

01.1000 Vispārējie vadības dienesti – 670 419 EUR (15,4 %)
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – 102 000 EUR (2,4 %)
04.000 Ekonomiskā darbība – 317 525 EUR (7,3 %)
06.000 Pašvaldības teritoriju un māju apsaimniekošana – 225 

000 EUR (5,2 %)
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija – 697 979 EUR (16 %)
09.000 Izglītība – 1 834 274 EUR (42,2 %)
10.000 Sociālā aizsardzība – 499 368 EUR (11,5 %)

Mālpils novada domes priekšsēdētāja Solvita Strausa
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Baznīca esam mēs paši
14.01.2018.
Mīļotā draudze, šī otrā svētdiena pēc Epifānijas ir īpaša. Mēs vē-

lamies būt līdzdalīgi tai sāpē, ko cieš Ādažu draudze un mūsu drau-
dzes bijušais un viņu esošais mācītājs Ivars Jēkabsons. Tai sāpē, ko 
viņi piedzīvoja pagājušā gada izskaņā otrajā Adventā svētdienas 
rītā, kad nodega vēsturiskais Carnikavas dievnams Siguļu kalnā. 
Liesmas iznīcināja ne tikai pēdējo koka baznīcu Vidzemes piekras-
tē, bet arī daudzu cilvēku sirsnīgu pūliņu augļus. Baznīcu šajā vietā 
jau agrāk bija postījis gan Pētera pirmā karaspēks Ziemeļu kara 
laikā, gan abi pasaules kari, taču katru reizi draudze baznīcu atjau-
noja vai uzcēla no jauna. Padomju laikos Carnikavas baznīcā ierīko-
ja elektrosadales skapju ražotni. Pēc tam dievnams izskatījās pa-
mests. Taču tas nebija pamests – Ādažu draudze, kura 1992. gadā 
atguva Carnikavas baznīcu, ar tautas atbalstu daudzus gadus strā-
dāja pie tās atjaunošanas. Darbi jau tuvojās noslēgumam, taču vai 
nu kāda indivīda ļaunprātība vai arī ļauna nejaušība ēku atkal ir 
nopostījusi, un šoreiz līdz pamatiem. Tas ir sāpīgs zaudējum mums 
visiem – gan draudzei, gan Latvijas kultūras mantojumam.

Ādažu luterāņu draudze jau ir uzsāksi līdzekļu vākšanu dievna-
ma atjaunošanai. Krāsmatas jau ir nokoptas un sirdī tiek auklēts 
jauns dievnams. Arī mēs nevēlamies palikt malā, vēlamies būt līdz-
dalīgi tā atjaunošanā. Visi saziedotie līdzekļi šīs dienas kolektē tiks 
nodoti kā ziedojums Ādažu draudzei.

Ir ļoti žēl, ka šis skaistais dievnams, kas ar lielu mīlestību un 
rūpību celts un atjaunots, un visi celtniecības darbi bija jau tuvu 
noslēgumam, tagad pilnībā iznīcināts. Sirds sāp, bet Dievs nekad 
nepamet mūs sāpēs un nelaimēs. Viņam ir padomā mierinājums 
un stiprinājums arī šajā situācijā. Jēzus saka, ka bez Dieva ziņas ne 
mats no mūsu galvas nekrīt. Tā nav, ka Dievam būtu pietrūcis spē-
ka pasargāt Carnikavas dievnamu no nopostīšanas. Ja tas ir pie-
ļauts, tad Dievam ir kāds īpašs mērķis, kāds īpašs nodoms. Dievs 
ar to grib mums kaut ko īpašu sacīt, ko īpašu mācīt, vadīt mūs dzi-
ļāk ticības ceļā.

Es ticu, ka Dievam ir padomā kāda īpaša svētība Ādažu draudzei 
un Carnikavas iedzīvotājiem, un tad, kad tā atklāsies, mēs varēsim 
priecāties un būt Dievam no sirds pateicīgi par visu, ko Viņš mūsu 
labā darījis – arī par tām sāpēm un skumjām, ko pārdzīvojam, jo 
tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu.

Lai Dievs svētī Ādažu draudzi, mācītāju un visus, kas skumst par 
smago zaudējumu! Smelsimies stiprinājumu Dieva vārdā no vēstu-
les romiešiem: “Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinā-
dami, ka ciešanas rada izturību, izturība – pastāvību, pastāvība – 
cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva 
mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.” (Rm 5:3–5)

Šajā īpašajā brīdī mēs visi pārdomāsim, kas ir Baznīca?
Latviešu vārds ir cēlies no senkrievu: божница – dievnīca: celt-

ne, kuras galvenais mērķis ir kalpot par vietu, kur sanākt kopā 
kristiešu draudzei. Draudzes locekļi atrodas baznīcā, lai, atkarībā 
no konfesijas, piedalītos dievkalpojumā vai Svētajā Vakarēdienā, kā 
arī lūgtos, kārtotu ar ticību saistītus jautājumus, piedalītos mācī-
bās. Par baznīcu var saukt tikai kristietības sakrālo celtni, citām 
reliģijām to celtnes tiek apzīmētas ar citiem nosaukumiem: jūdais-
mā tās ir sinagogas, islāmā – mošejas, bet budismā, hinduismā un 
vairākās citās reliģijās – tempļi.

Baznīca ir kristietības galvenā jeb pamatsakrālā celtne, ar ko 
nosacīti var apzīmēt visas tās sakrālās celtnes – tā, piemēram, ba-
zilika ir titulēta baznīca, katedrāle ir diecēzes bīskapa baznīca, ka-
pela ir baznīca ar ierobežotu piekļuvi. Visbiežāk kapelas tiek iz-
mantotas klostera teritorijā.

Kā Svētā Pāvila vēstules atklāj, sākotnēji kristiešu dievkalpojumi 
notika mājās. Bieži šim nolūkam tika pārbūvēta kāda dzīvojāmās 
ēkas daļa. Plašāka baznīcu celtniecība sākās pēc 313. gada, kad 
Romas imperators Konstantīns izdeva Milānas ediktu, kurā impēri-

jas teritorijā tika pasludināta reliģijas brīvība.
Un tomēr Baznīca nav tikai ēka pilsētas vai pagasta centrā. Baz-

nīca ir Kristus izvēlēts un Viņa paša radīts pestīšanas darba turpi-
nātājs pasaulē. LELB arhibīskaps Jānis Vanags saka: “Ja mēs tā 
padomājam, Jēzus varēja uzrakstīt piemēram, grāmatu, lai visi 
lasa. Bet, cik zināms, Viņš pats neko nav rakstījis. Tā vietā Viņš sa-
pulcināja savus mācekļus, mācīja viņus, deva tiem Svēto Garu un, 
aizejot debesīs, atstāja viņus par savu miesu Zemes virsū – rokām, 
kājām, muti, acīm un ausīm. Tāpēc arī Baznīcu Svētajos Rakstos 
dēvē par Kristus miesu. Šajā ziņā Baznīca ir pavisam kaut kas cits 
nekā tikai ēka – dievnams ir tikai vieta, kur Baznīcai pulcēties un 
darīt to, ko Kristus ir aicinājis darīt”.

Baznīca pastāv, lai vārdos un darbos pasludinātu Dieva mīlestī-
bu, kas ir atklājusies Jēzū Kristū. Jēzus ir sacījis: “Kā Tēvs Mani 
sūtījis, tā Es jūs sūtu.” (Jņ 20:22) Ar šiem vārdiem Kristus nodibinā-
ja savu Baznīcu un sūtīja to pa visu pasauli, lai caur Baznīcas kal-
pošanu pasaulē turpinātos Jēzus vārdi un darbi. “Ja Dievs mūs tā ir 
mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt” (1Jņ 4:11).

Tātad – Baznīca esam mēs paši!
Šveicē kāds Cīrihes pilsonis bija ar krāsu uz kādas baznīcas 

mūra uztriepis sekojošus vārdus: “Mosties, tu aukstā baznīca!” 
Protams, tāds uzraksts šai vietā ir ļoti apstrīdams un nosodāms, 
bet no kristieša redzes viedokļa tas tomēr ir pārdomu vērts. Šeit ir 
kāds, kas izteicis savu neapmierinātību par Baznīcas aukstumu un 
snaušanu. Nevar zināt, vai viņš pats aktīvi piedalās Baznīcas dzīvē 
vai nē, to pateikt viņš nav atradis par vajadzīgu. Jāpieņem, ka viņam 
tomēr kaut kāds kontakts ar vietējo Cīrihes baznīcu ir, citādi viņš 
tajā “nesaltu”. Liekas, ka viņš ir iekšēji izsalis un meklē Jēzus Kris-
tus siltumu. Ar savu saucienu: “Atmosties!”, viņš izteic vilšanos. No 
Baznīcas viņš ir gaidījis un cerējis vairāk.

Kā ir, vai arī mums pašiem nav dažkārt gadījies izjust to pašu? 
Vai arī mēs laiku pa laikam neesam sagaidījuši vairāk no Baznīcas? 
Vai arī mēs neesam tur “saluši”, stāvēdami pie ticības, cerības un 
mīlestības avota, mēs slāpām un bijām gatavi saļimt no aukstuma. 
Vai Baznīca arī mums nav kļuvusi par kādu institūciju, kurai gan 
piederam, bet ar kuru mums nav vairs īsta kontakta? Šeit rodas 
lielais jautājums: “Kas Baznīca ir man?”

Baznīca, tie esam mēs paši! Tas, kas ir kristīts un nav brīvprātīgi 
izstājies no Baznīcas, tas ir “baznīca”. Svētais Pāvils apraksta Baz-
nīcu simboliski (1Kor 12:12–30). Baznīca ir Kristus mistiskā miesā. 
Miesa, kas mira, cēlās augšā un kas tagad dzīvo un dara pasauli 
dzīvu. Skaidrs, ka mums nākas grūti šodien iejusties Pāvila domu 
pasaulē. Tomēr arī šodien mēs varam bez aizspriedumiem salīdzi-
nāt Baznīcu ar Kristus miesu. Viens ķermenis izteic vienmēr vienu 
vienību un visas ķermeņa daļas saderas kopā. Visi ķermeņa locek-
ļi ir svarīgi un derīgi. Ja Pāvils salīdzina Baznīcu ar Kristus miesu, 
tad tas nozīmē: mēs visi caur kristību esam kļuvuši šī ķermeņa lo-
cekļi un visi kopā veidojam vienu vienīgu ķermeni. Tātad Baznīca 
nav tikai kaut kāda institūcija. Baznīca nav arī pāvests, bīskapi, 
priesteri vien. Baznīca esam mēs paši. Katrs Baznīcas loceklis ir 
arī viena Baznīcas daļa...

Ķermenis var tikai tad dzīvot, ja tas sastrādājas ar visiem pārē-
jiem ķermeņa locekļiem. Dzīvs tas ir tikai tad, ja visi locekļi harmo-
niski strādā. Tas nozīmē, mēs katrs atsevišķi dodam Baznīcai daļu 
dzīvības un siltuma. Kā ķermenis dzīvo caur savu locekļu dažādību, 
tā arī Baznīca dzīvo, strādā un izstaro siltumu vai aukstumu caur 
mums visiem. Katrs no mums atsevišķi ir spējīgs un katram atse-
višķi ir uzdots kopā ar citiem draudzes locekļiem nest atbildību par 
draudzes dzīves uzplaukšanu un attīstību. Tāpat, kā katrai ķermeņa 
daļai ir savs speciāls uzdevums, arī katram no mums ir savs perso-
nīgs pienākums draudzē – Baznīcā. Neviens nedrīkst teikt vai do-
māt: es to nevaru darīt, lai to dara citi, tie ir labāki, spējīgāki. Nē! 
Katrs no mums var un katram no mums vajag darīt Baznīcu, drau-
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dzi dzīvu, siltu, atraktīvu! Kā viņš to dara, tas ir jāzina katram atse-
višķi. Svētais Pāvils sava laika draudzes locekļu starpā nosauc vai-
rākus harizmas veidus: apustuļa, pravieša, skolotāja, runātāja, utt. 
Mūsdienu laikmetā ir nākušas klāt daudzas citas jaunas harizmas, 
kā, piemēram, jauniešu un bērnu vadītāji, baznīcas kora locekļi, sli-
mo apmeklētāji, klusi, pacietīgi citu uzklausītāji, utt. Neviens šādas 
vai citādas harizmas apdāvināts nedrīkst skaitīt sevi par kaut ko 
labāku, ievērojamāku, jo visas harizmas nāk no Svētā Gara un visi 
kopā strādā pie kristīgākas, pilnvērtīgākas Baznīcas veidošanas.

Lai vesels ķermenis dzīvotu pilnvērtīgu, veselu dzīvi, ir vajadzīgi 
visi tās locekļi. Tas pats attiecas arī uz Baznīcu – draudzi. Lai tā 
spētu izvest dzīvē Jēzus Kristus sūtību, tai ir vajadzīgi visi tās piln-
vērtīgie un pilntiesīgie locekļi. Visi – jauni un veci, mazi un lieli, slimi 
un veseli – visu spējas ir labas un vajadzīgas. Kristīgā draudzē nav 
neviena nederīga vai lieka locekļa. Tāds, kāds viņš ir un tādu, kādu 
Dievs viņu radījis, viņš draudzei ir nepieciešams. Arī malā stāvētājs 
un kritizētājs pieder draudzei – Baznīcai. Arī viņš nes savu daļu at-
bilības pret citiem draudzes locekļiem.

Protams, mēs visi dažkārt izjūtam tendenci pret vienu vai otru 
līdzcilvēku ieturēt zināmu noraidošu atturību. Šādas noraidošas 
tendences iespaidoti, mēs ātri varam citu, kas pēc mūsu domām 
neiederas mūsu personīgās dzīves jēgas rāmjos, izstumt no sava 
un citu dzīves apļa. Minētais līdzcilvēks varbūt izplata mums svešas 
idejas, uzdod jocīgus jautājumus un izrīkojas savādāk kā visi citi 
“normāli” cilvēki un līdz ar to traucē draudzes dzīves kopgaru. 
Gadu simtu tecējumā Baznīca (visi tās locekļi) ir palaiduši garām 
daudz izdevības jaunu domu paudējus iesaistīt kopējā Dieva valstī-
bas celšanas darbā. Mūsu priekšteči nav varējuši atšķirt sēnalas no 
graudiem. Varbūt šie jaunā ceļa gājēji nopietni un uzticīgi meklēja 
jaunus, labākus ceļus, kas ved ātrāk un drošāk pie Dieva lielā mēr-
ķa “...lai nāk Tava valstība”. Tad bija arī cilvēki, kas sāka “dancot pēc 
savas modes”, tie tad tika izstumti vienkārši no Baznīcas kopības. 
Atklātība un tolerance piestāvētu labāk mūsu kristīgajām sejām...

Katram ķermeņa loceklim ir tikai viens uzdevums, tāpat katram 

kristietim ir savs specifiskais, personīgais uzdevums. Skaidrs, mēs 
visi nesam atbildību par draudzes dzīvi, bet mēs neesam spējīgi 
padarīt visu vieni paši. Uzņemties atbildību nenozīmē vēl, ka par 
visu mēs esam atbildīgi. Ja kāds domā, ka viņš nav aizvietojams, 
tad tas jāj uz nepareiza zirga. Mēs visi esam aizvietojami, bet mēs 
nedrīkstam arī sevi pārslogot ar nevajadzīgiem darbiem. Tāpat ne 
no viena Baznīca neprasa kaut kādus lielus panākumus, bet tik 
daudz lai katrs kristietis darbā ieliektu savu specifisko personīgo 
harizmu, ko Svētais Gars ir viņam ielicis šūpulī.

Tikai šādā veidā Baznīca var kļūt dzīva. Tas, kas Baznīcā līdzdar-
bojas, tas ir arī Baznīcas dzīvā daļa. Līdz ar to kristietis nestāv kaut 
kādā aukstā, iemigušā Baznīcā, bet gan pats darbojas un ar savu 
siltumu un kristīgās dzīves prieku Baznīcu padara interesantu, pie-
vilcīgu. Viņš Baznīcas dzīvē kļūst svarīgs loceklis. Viņš dalās drau-
dzes locekļu priekos un bēdās. Viņš uzklausa citu draudzes locekļu 
domas un kritiku. Baznīca, kas ir celta no dzīviem, aktīviem drau-
dzes locekļiem, kļūst pretstats Baznīcai, kas ir būvēta no aukstiem 
akmeņiem. Un tas ir tas, ko daudzi no mūsu cilvēkiem izjūt mūsu 
baznīcās – vairāk aukstuma un tukšuma nekā dzīvības. Ne viņi paši 
ir spējīgi ar savu snaudošo un remdeno harizmu citus atmodināt un 
sasildīt, ne arī citi ir spējīgi atrast pazaudēto, kristīgo, Jēzus Kristus 
sludināto siltumu. Un tie, kas vēl turas pie Baznīcas – draudzes, arī 
bieži nav spējīgi aizdedzināt tādu Jēzus Kristus mīlestības sludinā-
to uguni, kas ir spējīga sasildīt un pievilkt tos, kas stāv ārpusē un 
salst. Ar Baznīcas kritizēšanu vien nepietiek. Mums visiem, kas 
esam apzīmēti ar Kristus kristības sakramentu, jāpiestrādā un jā-
liek vietā savas zināšanas aukstās Baznīcas sasildīšanai. Jēzus 
Kristus atnesa uguni uz zemes un teica: “Es gribu, lai tā degtu...”

Ne ēka, bet cilvēkos mīlestība uz ticības darba augļiem. Ko Tēvs 
vēlējās pateikt ar Carnikavas baznīcas degšanu: Es to nezinu, Dievs 
to zin.

Āmen!
Edvīns Rumjancevs

Janvāra beigās Prāgā norisinājās projekta “Ēdam atbildīgi!” 
noslēguma forums Menu For Change (“Pārmaiņu ēdienkarte”), 
kurā piedalījās 9 projekta dalībvalstu delegācijas – kopā 120 
dalībnieku. Foruma mērķis bija nosvinēt 3 gadu laikā gūtos pa-
nākumus, dalīties pieredzē un turpināt padziļināt zināšanas 
par pārtikas patēriņa saistību ar globālām vides problēmām.

No 26. līdz 28. janvārim projekta “Ēdam atbildīgi!” koordina-
tors Latvijā Daniels Turkšāns un pārstāves no 10 Latvijas Eko-
skolām iepazīstināja starptautiskos projekta vadītājus un pārējās 
delegācijas ar projekta rezultātiem un labās prakses piemēriem. 
Pieredzes apmaiņas sesijas un semināra viesu lekcijas sniedza 

dažādas idejas pedagogu metodiskajam darbam un iedvesmoja 
tālākai tēmas izzināšanai arī pēc projekta noslēguma. Tika ak-
centēti tādi globāli nozīmīgi jautājumi kā klimata pārmaiņas, 
pārtikas drošība un tās nodrošinājums pasaulē, planētas ekolo-
ģisko iespēju robežas un citas ar pārtikas patēriņu saistītas tē-
mas. Nodarbību un arī projekta galvenā ideja ir apzināties un iz-
glītoties par šīm problēmām, kā arī rīkoties, lai veicinātu pozitīvas 
pārmaiņas. To apliecina arī foruma moto – never too little to care 
and do my share jeb neviens nav par mazu, lai rūpētos un rīkotos.

Prāgas forums “Menu For Change” bija lieliska pieredze at-
bildīga pārtikas patēriņa popularizēšanai skolās un sabiedrībā. 

Ar starptautisku forumu Prāgā noslēdzies projekts “Ēdam atbildīgi”

Turpinājums 10. lpp.
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

SPORTS

28. janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
atklātā čempionāta novusā 1. posms, kurā piedalījās rekordliels 
dalībnieku skaits – 69 dalībnieki no visas Latvijas. Sacensības 
notika 3 grupās – KUNGI (LNF licencētie spēlētāji), DĀMAS un 
TAUTAS klase (visi nelicencētie spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU 
grupā 1. vietu ieguva Sandis Kalniņš no novusa kluba “Vidzem-
nieki”, 2. vietā – Aleksejs Mironovs (Loja), bet 3. vietā – Egils Ce-
purītis no Rīgas. Labākie no mālpiliešiem bija Mārtiņš Dišereits 
(14. vieta), Tālivaldis Zagorskis (18 .vieta) un Alfons Suķis (20. vie-
ta). Sieviešu konkurencē uzvarēja Ingrīda Ozola (Vaidava), 2. vietā 
Vita Balode (Kocēni), 3. vietā Judīte Saldūksne (Kocēni). TAUTAS 
klasē 1. vietu ieguva Gunārs Rozenbergs (Sigulda), 2. vietā – 
Kaspars Šilo (Baldone), 3. vietā – Gints Uskurs (Baldone).

3. februārī notika 2018. gada LATVIJAS 2. līgas komandu 
čempionāta novusā vīriešiem 3. posms, kurā piedalās arī Mālpils 
labākie novusisti. 3. posma sacensības notika Mālpils sporta 
kompleksā. Mālpilieši turpina startēt ļoti labi, piedzīvoja zaudē-
jumu pret “Kolku” (19:31), bet pieveica komandas “Lauciene” 
(22:10) un “Madliena” (29:21). Mālpils komandā startēja Jānis 
Dišereits, Mārtiņš Dišereits, Oskars Janbergs, Tālivaldis Zagor-
skis, Alfons Suķis, Andris Lagzdiņš, Juris Gusarovs un Edgars 
Komarovs.

4. februārī Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas novadu 
sporta spēles šahā, kurās piedalījās 7 komandas. Tika izspēlēta 
riņķa sistēma ar apdomas laiku 12 minūtes katram dalībniekam 
+5 sekundes par gājienu. Mālpils novada komandu pārstāvēja 
Anatolijs Seļivanovs, Ģirts Lielmežs, Matīss Preiss un Linda Krū-
miņa. Izcīnot 3 uzvaras pret Salaspils novada komandu (2,5:1,5), 
Saulkrastu novada komandu (3:1) un Ķekavas novada komandu 
(4:0), piedzīvojot 2 zaudējumus pret turnīra izteiktiem favorītiem 
Ādažu novada komandu (1:3) un Inčukalna novada komandu 
(1:3), nospēlējot neizšķirti pret Siguldas novada komandu (2:2), 
Mālpils komanda, pēc papildus rādītājiem, apsteidzot Siguldas 
novada komandu, izcīnīja 3. vietu. Individuāli Mālpils novada ko-
mandā vislabāk veicās Lindai Krūmiņai, kura pie sieviešu galdiņa 
ieguva 2. vietu (5,5 punkti no 6). Pie 1. galdiņa Anatolijs Seļiva-
novs ieguva 3. vietu (3 no 6). Pie 2. galdiņa Ģirtam Lielmežam 4. 
vieta (3 no 6) un pie 3. galdiņa Matīsam Preisam 5. vieta (2 no 6). 
Sacensībās uzvarēja Ādažu novada komanda, kuras sastāvā spē-

lēja Fide meistars Jānis Grasis, 2 spēcīgi meistarkandidāti Jurijs 
Agafonovs un Uldis Melderis. 2. vieta Inčukalna novada koman-
dai, kuras sastāvā spēlēja nacionālais meistars Sergejs Kļima-
kovs, meistarkandidāti Artūrs Mihailovs un Toms Kalniņš, kā arī 
sieviešu Fide meistare Jūlija Gorožankina no Krievijas.

17. februārī notika 2018. gada LATVIJAS 2. līgas komandu 
čempionāta novusā vīriešiem 4. posms, kurā piedalās arī Mālpils 
labākie novusisti. Arī 4. posma sacensības notika Mālpils sporta 
kompleksā. Mālpilieši uzvarēja visas trīs spēles, pamatlaikā tika 
pieveikta komanda “Olaine” (27:13) un papildlaikā tika pieveiktas 
komandas “Talsi 2” (31:29) un “Aloja” (33:27). Mālpils komandā 
startēja Jānis Dišereits, Mārtiņš Dišereits, Oskars Janbergs, Tā-
livaldis Zagorskis, Alfons Suķis, Andris Lagzdiņš, Juris Gusarovs 
un Edgars Komarovs.

Pēc 4. posmiem Mālpils komanda ir izvirzījusies 2. vietā, līdz 
sacensību beigām vēl 3 spēles (pret pašreiz spēcīgākajām ko-
mandām “Tukums 2” (3. vieta), “Druva” (1. vieta) un “Baldone” (4. 
vieta), kurās izšķirsies godalgu liktenis. Sacensības notiks 3. 
martā. Turēsim īkšķus! Pirmajām trim vietām tiks nodrošināta 
dalība Latvijas komandu čempionāta 1. līgā.

17. februārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 5. posms, kurā piedalījās 5 dalīb-
nieki. 1. vietu ieguva Edgars Komarovs, 2. vietu izcīnīja Normunds 
Ozoliņš, bet 3. vietā ierindojās Jānis Jansons.

18. februārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
atklātā čempionāta novusā 2. posms, kurā piedalījās 59 dalībnie-
ki no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI (LNF 
licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie 
spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu ieguva Aleksejs 
Mironovs (Loja), 2. vietā – Einārs Svarinskis (Ogre), bet 3. vietā – 
Osvalds Priede (Ogre). Labākie no mālpiliešiem bija Andris Lagz-
diņš (9. vieta), Alfons Suķis (13. vieta) un Tālivaldis Zagorskis 
(16. vieta). Sieviešu konkurencē uzvarēja Liāna Krastiņa (Limba-
ži), 2. vietā Ingrīda Ozola no Vaidavas, 3. vietā Judīte Saldūksne 
(Kocēni). TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Igors Bambulis (Gulbene), 
2. vietā – Gints Uskurs (Baldone), 3. vietā – Pēteris Sprukts (Jē-
kabpils).

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

3. marts LATVIJAS 2. līgas komandu čempionāts novusā vīriešiem, 5. posms Druva

4. marts Mālpils novada atklātais dubultspēļu čempionāts novusā Mālpils sporta komplekss

10. marts Pierīgas novadu sporta spēles zemledus makšķerēšanā Alauksta ezers

10. marts Pierīgas novadu sporta spēles telpu futbolā – priekšsacīkstes Mālpils sporta komplekss

17. marts Pierīgas novadu sporta spēles telpu futbolā – finālsacensības Pierīgas sporta zāles

17. martā Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 7.posms Mālpils sporta komplekss

Katra cilvēka vides apziņa sākas jau ģimenē, un šis forums vēl 
reizi apstiprināja, ka es savā būtībā un ģimenē virzos pareizajā 
atbildīga pārtikas patēriņa virzienā, cenšos iedvesmot ikdienā arī 
savus skolniekus un kolēģus atbildīgai rīcībai. Forums vienoja 
skolotājus, ekspertus un jauniešus kopīgu mērķu sasniegšanai, 
jo svarīgs ir katra ieguldījums, kaut arī pavisam neliels. Foruma 
laikā bija brīnišķīga iespēja savstarpēji dalīties pieredzē par vei-
dotajiem materiāliem, organizētajām nodarbībām un pasāku-

miem, kas saistīti ar atbildīgu pārtikas patēriņa izvēli. Interesan-
tas bija nodarbības par augu sēklu grupēšanu un sēklu bankas 
veidošanu, permakultūras ieviešanu saimniecībās un dažādu, tai 
skaitā, digitālo spēļu veidošanu par atbildīgu pārtikas patēriņu. 
Man bija patiess prieks pavadīt šīs foruma dienas kopā ar lielisko 
Latvijas komandu.

Dace Purviņa 
Mālpils internātpamatskolas Ekokomandas koordinatore

AKTUĀLI

Turpinājums no 9. lpp.
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18. februārī Mālpils Kultūras centram 30-tās darba sezonas 
“ATVĒRTĀS DURVIS”. Liels notikums. Gribējās ko neparastu. Un 
visi, kas pie mums bija ieradušies, manuprāt, bija patīkami pār-
steigti jau sākot ar ienākšanu, kur visus sagaidīja “REZĒDAS un 
DADŽI” un vadītāja Evija ar skanīgo valsi “Vive La Compagnie!” 
/“Lai dzīvo draugu pulks!”/.

Šī bija iespēja Kultūras centru iepazīt savādāk, izejot īpaši sa-
gatavotu ceļu labirintu gidu – Adriana, Elitas, Julijanas, Sandras 
un Edītes vadībā, satikt pašdarbības kolektīvu ļaudis neierastākā 
atmosfērā, uzkāpt pašā augstākajā vietā /tornī/ – tērpu noliktavā, 
kur visus, gan lielos, gan mazos sagaidīja “SIRMĀS KODES” /
deju kopa “MĀRA”/.

Tālāk ceļš veda uz zemāko punktu – pagrabstāvu /zemskatuvi/ 
vai “SPOKOTAVU” , kur kādreiz savos pirmsākumos mēģināja 
grupa “Dzelzs Vilks”, bet tagad apmeklētāji varēja ieskatīties 
Kultūras centra spoku ikdienā un nodarbēs /deju kopa “SIDGUN-
DA”/.

Viesojāmies “ŽURKU MIDZENĪ” /TLMS “URGA”/. Liels pārstei-
gums bija ieraudzīt darbībā milzīgās adāmadatas ar lielo adīju-
mu.

“ČŪSKU MIDZENĪ” /keramikas studijā ”MĀL-PILS”/ no māla 
gabaliņiem tapa zalkša stāsts, kam par iedvesmu bija vienā tel-
pas stūrī atrastais čūskulēns.

Devāmies pa tumšu koridoru garām bijušajai sūknētavai uz 
“siltummezglu”, kur visus šos gadus dzīvo “VECAIS PUTEKLIS” ar 
savu saimi /deju kopa “KNIEDIŅŠ”/. Izbaudījām putekļu viesmīlību 
un devāmies uz 3. stāvu, kur ielūkojāmies skaņotāja Uģa “pasau-
lē”. Viņš mums ar gaismas pults palīdzību nodemonstrēja plašās 
mūsdienu tehnoloģiju iespējas un gaismas spēli uz skatuves.

Kultūras centra 30-tās jubilejas ieskaņā – “Atvērtās durvis”

Tad devāmies pa kāpnēm uz leju un iepazinām skaņotāja Val-
da darba atmosfēru, kur pārredzama skatuve ar daudzajiem ka-
raoke dziedātājiem un lielo rosību.

Ielūkojāmies “AIZSPOGULIJĀ” /amatierteātris “VĒJI”/, kur va-
rējām piemērīt kādu košu tērpu un aksesuāru, un devāmies uz 
norādi “ZELTA RĪKLĪTE” /koris “Mergupe”/, kur uz skatuves jau-
nās dēļu grīdas visi varējām piedalīties karaoke dziedāšanā.

Un tas vēl nebija viss! Pāri visam no “PAN-KŪKOTAVAS” /pal-
dies cepējām Karīnai un Vitai!/ gaisā virmoja pankūku aromāts, 
aicinot visus, kas iepazinušies ar Kultūras centra labirintiem, no-
baudīt gardās pankūkas /pēc mūsu Ināriņas receptes/.

Turpinājums 14. lpp.
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Laika gaitā viss mainās, mūsdienu dzīvē 
visbiežāk tieši nosaukumi. Arī mūsu Kul-
tūras centrs savos pirmsākumos, 1988. 
gadā, bija Kultūras nams. Bet tagadējais 
nosaukums tomēr ir visprecīzākais: cen-
tram ir savs pievilkšanas spēks, ap to vien-
mēr kaut kas riņķo. Mūsu Kultūras centra 
dzīve patiešām ir ļoti piepildīta. Bet notiku-
mus, protams, rada cilvēki. Ja ir īstie, viss 
notiek. Mālpils Kultūras centra darbinieki 
prot aizrautīgi strādāt un novada ļaudis lī-
dzi aizraut – tātad ir īstie. Ne velti pats Ma-
estro Pauls pēc koncerta atzinīgi izteicies 
par mālpiliešiem.

Kultūras centram šīgada februāris ir 
jubilejas mēnesis. Svētku reizē direktore 
Edīte Priekule pie jau sacītā vēlējās pateikt 
īpašu paldies tām trijām darbiniecēm, ku-
ras pirms 30 gadiem ir atnākušas un strā-
dā līdz šim brīdim. Tātad viņas ir Kultūras 
centra Zelta fonds.

Vienmēr smaidošo Anitu Korenkēviču 
pazīst it visi pasākumu apmeklētāji, jo viņa 
ir kasiere. Laipnība un smaids Anitai lai-
kam jau šūpulī ielik-
ti, jo viņas pirmslau-
lības uzvārds bija 
Saule. Viņa ir īsta 
mālpiliete – te dzi-
musi, skolā mācīju-
sies un pēc Bulduru 
tehnikuma beigša-
nas atkal atgriezu-
sies. Kad uzcēla jau-
no kultūras namu, 
tā pirmais direktors 
Spodris Melecis uz-
aicināja Anitu kasie-
res darbā, un viņa 
piedāvājumu tūlīt 

pieņēma. Laikam kādā sirds stūrītī bija 
“iesējies” gan tas, ka mamma meitas 
daudz vedusi uz izrādēm, koncertiem, kino 
un citiem pasākumiem, gan arī tas, ka pati 
gan dziedājusi, gan dejojusi.

Anita atceras, ka pirmajos darba gados 
izrāžu un koncertu apmeklētāju vēlme re-
dzēt pasākumus bijusi tik liela, ka jau ie-
priekš iesniegti saraksti par biļešu rezer-
vāciju. Bet tagad? Tagad reizēm kasierīte 
ar biļešu somiņu apskraida Mālpils iestā-
des un uzaicina uz pasākumu gandrīz vai 
katru pretimnācēju. Raimonda Paula kon-
certs gan bijis patīkams izņēmums.

Anitas atbildībā ir visas tās telpas, kur 
Kultūras centrā kaut kas glabājas, tātad 
noliktavas, un tur vienmēr ir ko novietot, 
pārvietot un pārskaitīt. Direktore Edīte 
saka: “Anita dzīvo līdzi it visam, kas notiek 
Kultūras centrā. Viņa ir arī tas labais rūķī-
tis, kurš gan izstāžu atklāšanas reizēs, gan 
citos pasākumos gādā par cienastu.”

“Te jau man ir otras mājas!” smejas 
Anita. Un tā tas tiešām ir.

Kas riņķo ap centru?

Kāpostu laiks Bulduros (Anita 2.r. 3. no kr.)

Anita 2. solā

Tad viņa vēl bija Anita Saule

Jana – jaunā speciāliste

Jana ar dejotājiem Beļģijā
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Janas – Julijanas 
Butkēvičas dzimtā 
puse ir Barkava. Tur 
arī aizritējusi bērnī-
ba. Dejai mazo pirk-
stiņu Jana atdeva 
jau Kultūras darbi-
nieku tehnikumā. 
Tur arī izdejoti pir-
mie lielie Deju svēt-
ki. Tehnikumā Jana 
apguva  arī režijas 
pamatus, kas node-
rēja vēlāk, vadot 
deju kolektīvus. Jau-
no speciālisti nosūtī-
ja darbā uz Preiļu 
Kultūras namu. 
Preiļos pagāja 13 gadi. Kad vecāki pārnā-
ca dzīvot uz Mālpili, arī Jana te “noenku-
rojās”. Sākumā viņa vadīja tehnikuma un 
vidusskolas deju kolektīvus, no kuriem 
izauga “Māra”, un vēl arī “Sidgundu”. Ta-
gad šos abus Janas izlolotos kolektīvus 
vada “Māras” bijušās dejotājas – Maija 
Orlova un Māra Gaile-Dišereite. Viņa 
saka, ka Jana vienmēr bijusi stingra un 
prasīga, un Māra pati nekad nebūtu kļu-
vusi par “Sidgundas” vadītāju, ja ne Janas 
iedrošinājums: Tu to vari! Pašas Janas 
kolektīvs nu jau 15 gadus ir “Kniediņš”. 
Viņa pamatoti lepojas ar savējiem, bet 
visu laiku dzīvo līdzi arī citu Kultūras cen-
tra kolektīvu pasākumiem un panāku-
miem. “Kultūras darbs tevi “ievelk”, saka 
Jana,” un tu vienkārši ej un dari to, kas 
vajadzīgs.”

Indra Zvīgule ir rīdziniece, uz Mālpili 
atnākusi 1986. gada rudenī, jo vīram te 
piešķirts vienistabas dzīvoklis “piecstāve-
nēs”. Tā kā Indra ir Lietišķās mākslas vi-
dusskolā beigusi, kā pati saka, “stiklinie-
kus”, tad darba gaitas Mālpilī sākusi kā 
māksliniece  noformētāja. Sākumā strā-
dājusi tehnikumā, bet no 1989. gada – ag-
rofirmas “Mālpils” kultūras namā.

Šobrīd  Indras atbildībā ir viss, kas 
Kultūras centra telpām, apkārtnei un pa-
sākumiem piešķir svētku sajūtu. Un ne 
tikai. Ar Indru konsultējas deju kolektīvu 
vadītāji tērpu jautājumā, viņas padoms un 
palīdzība vajadzīga “Pilnmēnesim”, kad 
top jauna izrāde.

“Indrai piemīt spēja iztēloties kopainu 
un nekad neatkārtoties,” saka Edīte. 
“Reizēm dekori top no pavisam vienkār-
šiem materiāliem, bet Indras rokās tie 
pārvēršas par kaut ko brīnumainu.” Jau-
tāju Indrai, kuru svētku ietērpu vislabāk 
patīk veidot. “Ziemassvētkus,” saka Ind-
ra, “tas ir visapjomīgākais darbs no lejas 
līdz augšai un ārā. Idejas reizēm ienāk 
prātā visneticamākajās vietās un brīžos. 
Arī materiālu izvēle reizēm pašai negaidī-
ta. Bieži apspriežamies ar Māru Ārenti – 

Janas mīļākais foto – ar savām izaudzinātajām kolektīvu vadītājām

Mazā Indra

Indra pirmajā darbavietā Brīvdabas muzejā

Indra ar meitu Gunu

Indra ar meitu Aigu Ķeipenē

man ideja, viņai ideja, un tad tas pēkšņi 
kaut kā “salīp” kopā. Liela nozīme tam, ka 
pati ēka ir lieliska vide noformēšanai.”

Kultūras centra darbinieki pie Indras 
“pārsteigumiem” jau ir pieraduši un to-
mēr reizēm brīnās par viņas izdomu, bet 
man šķiet, ka vispatiesākais viņas darba 
novērtējums tomēr ir Kultūras centra ap-
meklētāju atzinība – Cik skaisti! Tā vēl nav 
bijis!”

Mālpils Kultūras centrā darbinieki 
mainās reti. Iemesls? Te vienkārši ir inte-
resanta dzīve! Bet patiesībā tik vienkārši 
nemaz nav. Tas, ar ko šodien Kultūras 
centrs var lepoties, ir visa kolektīva kopīgi 
paveiktais darbs, liels un pamatīgs.

Ināra Bahmane
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Bet jau nedaudz vēlāk visu lielo mājas saimi vienoja cienāša-
nās ar saimnieces Guntas gatavoto gardo bukstiņputru.

Arī es te biju, ēdu bukstiņputru un mani priecēja lielā pašdarb-
nieku un daudzo apmeklētāju atsaucība un pozitīvās emocijas.

Paldies ikvienam Kultūras centra darbiniekam, pašdarbnie-
kam, brīvprātīgajam un apmeklētājam par radīto gaisotni mūsu 
kopīgajās mājās un “atvērtajās durvīs” gūtajiem pārsteigumiem 
un prieku. 

Šis notikums bija mūsu Kultūras centra 30-tās darba sezonas 
jubilejas ieskaņas pasākums.

Uz tikšanos 30. jūnijā Kultūras centra jubilejas kulminācijā 
– nomināciju kultūrā pasniegšanas ceremonijā, grupas “TAU-
TUMEITAS” koncertā un LIELAJĀ JUBILEJAS BALLĒ.

Sandra Rogule /Foto: J. Brencis, E. Tāle/

Turpinājums no 11. lpp.
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Stāsts par Mālpils novada vidus-
skolas mūzikas un deju skolotāju 
Lilitu Jansoni.

Izskatīgu, interesantu, pašapzinīgu, iz-
palīdzīgu, sirsnīgu, bet dusmās spējīgu 
zibeņus šķilt un ļoti, ļoti talantīgu – tādu 
es pirms aptuveni gadu desmita iepazinu 
Lilitu Jansoni. Šīgada februāris ir Lilitas 
“apaļas” jubilejas mēnesis, un tādās rei-
zēs gan pats jubilārs, gan sveicēji pamet 
skatu atpakaļ – kas tad dzīvē bijis nozī-
mīgs.

Lilitas dzimtā puse ir Limbaži. Ģimenē 
viņa bijusi vienīgais bērns. Limbažos arī 
aizritējis skolas gaitu sākumposms. Tālā-
kais izglītības ceļš tiešām apbrīnas vērts. 
Vispirms Ventspils, tad Rīgas 64. vidus-
skola, kur atvērta pirmā teātra klase Lat-
vijā. Mācīšanās pie Veras Gribačas, Ēval-
da Valtera, Artūra Bērziņa, prakse 
Latvijas teātros, iespēja būt Valmieras 
teātra leģendas – Pētera Lūča skolniecei 
iezīmēja Lilitas tālākajās gaitās pavisam 
citas krāsas. Vēl jo vairāk tāpēc, ka Lilitas 
dzīvē jau ienākusi DEJA. Skološanās Rī-
gas Kultūras darbinieku tehnikumā un 
prakse Rīgas 1. ģim-
nāzijā nekādas rū-
pes nesagādāja. 
Masu pasākumu re-
žisorei, kā rakstīts 
diplomā, darbs jau 
bija labi pazīstams. 
It kā pamats zem kā-
jām jau būtu, bet ap-
stāties Lilita pat ne-
domāja – tūlīt pēc 
tehnikuma  Mūzikas 
skola, tad Konserva-
torijā Deju fakultāte, 
bet vēl pēc tam Rī-
gas Pedagoģijas iz-
glītības vadības 
augststskolā tika ie-

gūta specialitāte – deju skolotāja. Skolo-
šanos vēl tālāk – psihologos – pēc 2 gadu 
mācībām izjauca Deju svētki, jo paralēli 
mācībām Lilita visu laiku bija vadījusi vai-
rākus deju kolektīvus, ar kuriem nu nācās 
piedalīties svētkos. Pēc studijām sākās 
Kultūras nama vadītājas darbs Līgatnē, 
tad Nītaurē un braukāšana uz Mālpils vi-
dusskolu. Nu jau Lilita ir mālpiliete, bet 
braucienu tādēļ nav kļuvis mazāk – 3 bēr-
nu deju kolektīvi Siguldā un, pats galve-
nais, – vecmāmiņu ciemos gaida astoņi 
mazbērni (meitas Lauras un divu dēlu – 
Zigmāra un Rolanda bērni).

Mālpils vidusskolā Lilita ir pasākumu 
organizatore, bet viņas “mūža mīlestība” 
ir deja. Ar ko piesaista tieši deja? “Ar ie-
spēju izpaust sevi, izteikties. Līdzīgi kā tas 
ir filmā, stāstā, izrādē. Vienīgi izteiksmes 
veids ir cits – kustība, “saka Lilita.

Un kā tā top? Ilgi prātā un sirdī lolota? 
Pēkšņi un negaidot? Izrādās, ka jauna 
deja atnāk caur mūziku. Kāda melodija 
“pielīp” un vairs neatlaiž. Tā ir noticis ar 
Jura Kaukuļa mūziku, ar “Cosmos”, ar 
“Iļģiem”, bet tagad kaut kur jau pavisam 
tuvu skan fantastiskais “Tautumeitu” 

Dzīve ir deja un deja ir dzīve

19 gadi un pirmie lauri

Mazā Lilitiņa ar vecākiem

Arī apaļa jubileja. Deju partneris – slavenais 
Valdis Škutāns

Lilita vidusskolniece? Nē! Foto... pirms gada!

Omīte veselam mazbērnu pulciņam

Turpinājums 16. lpp.
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dziedājums. Ja notiek “klikšķis”, parādās 
vizuālais tēls. Tad parasti viena nakts studi-
jām, pašai 2–3 mēģinājumi, un jauna deja ir 
sākusi savu ceļu. Grūti deju radīt  tad, ja pa-
sūtītāja izvēlētā mūzika nepatīk. Strādājot 
ar bērniem vairākās jomās, Lilita atzīst, ka 
jebkura pasākuma veidošanās ceļš kļūst 
arvien sarežģītāks. Tagad bērni ir fiziski ne-
izturīgāki, nekas īsti nepatīk. Arī atnākuši 
uz deju kolektīvu, sākumā klaigā, ārdās... 
Arvien lielākas pūles jāpieliek, lai nonāktu 
līdz rezultātam. Daļa “atsijājas”. Bet īstenī-
bā, kā domā Lilita, tā nav bērnu vaina. Visa 
izglītības sistēma virzās pa aplamu ceļu. 
Bērniem tiesības ir, pienākumu nav. Grūtī-
bas vispār nedrīkst būt. Un Lilita pastāsta 
visai amizantu gadījumu no savas prakses: 
“Atnāk jauna māmiņa un saka, ka meitiņa 
turpmāk dejot nenāks, jo, lūk, pēc nodarbī-
bas ir sasvīdusi.” Kāds secinājums? Paliek 
tie, kas sapratuši, ka dejas mācīšanās pro-
cess nav pastaiga parkā un ka  līdz perfekti 
nostrādātam priekšnesumam patiešām 
septiņi sviedri jāizsvīst. Arī vadītājai.

Lilita ir apbrīnojami daudz paveikusi. 2017. gadā viņai piešķir-
ta AUTORTIESĪBU BEZGALĪBAS BALVA. Deja “Vēderiņš burkšķ” 
bija iekļauta Deju svētku un vairāku deju lielkoncertu program-
mās. Tas ir augsts novērtējums. Kā tas izdevies? Atbilde īsa un 
konkrēta: ”Augsti uzstādījumi pašai pret sevi”.

Tā kā Lilita Mālpils novada vidusskolā vada četrus kolektīvus, 
skolas kolēģiem ir ko teikt:

“Viņa ir radījusi dejotprieku un mīlestību uz tautasdeju dau-
dziem mūsu skolēniem. X Jaunatnes un skolēnu Deju svētkos ar 
savu kolektīvu “Atsperītes” piedalījusies laureātu koncertā VEF 
Kultūras pilī. Viņa ir talantīga, atraktīva, radoša personība ar 
savu “odziņu” un raksturu. Ikdienā Lilitu var pazīt pēc viņas dzī-
vesprieka, enerģijas, un nerimtīgās aktivitātes. Jebkuru pasāku-
mu viņa prot veidot kā svētkus, lai arī tapšanas procesā var būt 

skarba un pateikt  pa asam vārdam. Viņa ir īsts ideju ģenerators, 
kas dara un rada.”

Kāda ir pati lielākā alga par darbu? Lilita atbild, ne mirkli ne-
domājot: “Bērnu uzticība!”

Kad Tu esi laimīga? “Kad sasniegts iecerētais rezultāts. Kad 
citiem patīk tas, ko esmu izdarījusi.”

Un atkal jauns mērķis? “Jā, atkal radīt svētkus cilvēkiem!”
Lai viss veicas skolotājai Lilitai un viņas daudzskaitlīgajai sai-

mei! Viņas talants rada prieku ne tikai dejotājiem, bet arī viņu  
tuviniekiem un skatītājiem. Novēlam, lai darba rezultāts vienmēr  
dod gandarījuma sajūtu arī pašai!

Ināra Bahmane

Savu Mālpils kolektīvu vidū

Turpinājums no 15. lpp.

Lai nodrošinātu darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrē-
to NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevals-
tisko organizāciju vai jauniešu centra darbībā” Mālpils novada 
dome no 2016. gada 23. maija īsteno Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras projektu “PROTI un DARI!” Līg. Nr. 
8.3.3.0/15/I/001, kura ietvaros tiek veikta jauniešu profilēšana, 
apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī 
nosakot attīstības virzienus. Sadarbībā ar katru jaunieti, balsto-
ties uz tā profilēšanas rezultātiem, tiek izstrādāta viņa individu-
ālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām 
komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personī-

bas attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītī-
bas kompetences. Tālāk tiek noslēgta vienošanās ar mērķa gru-
pas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas 
īstenošanā projekta ietvaros. Jaunieša individuālā pasākumu 
programma tiek īstenota līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, no-
drošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivi-
tātes:

 • regulārs individuāls mentora atbalsts, kura laikā mentors 
sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasā-
kumu programmas īstenošanā;

 • neformālās un ikdienas mācīšanās;
 • speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants 

u.c.);

Projekta “PROTI un DARI!” īstenošana
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 • dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, 
kultūras pasākumi);

 • brīvprātīgā darba aktivitātes;
 • iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivi-

tātēs, pasākumos un projektos;
 • profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmu-

mos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt 
arodu pie amata meistara;

 • iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
 • specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invalidi-

tāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto trans-
portu).

Mālpils novadā projektā “PROTI un DARI!” iesaistījušies un 
sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu 5 novada 
jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemā-
cies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie meistara un 
neesi reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā 
bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!” 
pie programmas vadītājas Dagnijas Kļaviņas pa tālr. 67185873 
vai 26033906, mentores Lūcijas Vaivares pa tālr. 26395701, vai 
personīgi ierodoties Sociālā dienesta 224. kabinetā Nākotnes 
ielā 1, Mālpilī.

Aicināti pieteikties arī uzņēmēji, amatnieki, aroda meistari, 
kuri varētu rast iespēju savā uzņēmumā ņemt jaunieti praksē vai 
īslaicīgi apmācīt, lai nākotnē šis jaunietis kļūtu par labu amata 
meistaru vai arī gūtu pirmo darba pieredzi.

Projekta “PROTI un DARI!” programmas vadītāja 
Dagnija Kļaviņa un mentore Lūcija Vaivare

Mālpils internātpamat-
skolas skolotāju komanda 
piedalījās Erasmus+ pro-
grammas projekta “GO-
VET” mācību sanāksmē Centro Formazione Professionale Ceba-
no Monregalese Ceva.

Mēs prezentējām savā skolā līdz šim paveikto projekta laikā 
un noklausījāmies citu projektā iesaistīto partneru paveiktā iz-
klāstu. Katru dienu iepazināmies ar projekta “GO-VET” materiā-
liem, darba lapām, uzdevumiem un anketām, tos izvērtējām un 
sniedzām savus priekšlikumus, diskutējām par labāko risināju-
mu.

Projekta partneri iepazīstināja viens otru ar šajā projekta pos-
mā īstenotajām aktivitātēm:

1) kā skolēni tika iepazīstināti ar profesijām;
2) kā mācību procesā papildus tiek rosināta skolēnos interese 

par tautsaimniecības, reģiona, pašvaldības attīstībai svarīgajām 
profesijām un kā skolēnu prasmes tiek attīstītas praktiskajās 
darbnīcās;

3) kādā veidā vecāki, sadarbībā ar skolu, tiek iesaistīti savu 
bērnu profesijas izvēlē;

4) skolotāju apmācības organizēšanai izmantojot “GO-VET” 
piedāvāto metodiku, kas palīdz pieņemt lēmumu veiksmīgākai 
nākotnes profesijas izvēlei.

Šajā tikšanās reizē lielākā daļa laika tika veltīta “Rokasgrā-
matas skolotājiem par karjeras izglītības metodoloģiju un meto-
dēm” izstrādei. Katrai no dalībvalstīm bija iespēja pilnveidot at-
sevišķo daļu un rokasgrāmatas kopumā izstrādi. Mēs aprobējām 
un papildinājām skolēnu darba lapas, diskutējām par teorētiska-
jā sadaļā ietvertajiem jautājumiem un sniedzām praktiskus ietei-
kumus. Rokasgrāmata skolotājiem būs nozīmīgs projekta iegul-
dījums un mēs to varēsim izmantot praktiskā darbā t.sk. 
iesaistoties projektā “Kompetenču pieejas mācību satura apgu-
vē”. Projekta ietvaros tiks organizēti kursi Mālpils novada peda-
gogiem. Minētā rokasgrāmata būs jēgpilns materiāls ne vien 
“GO-VET” projektā iesaistīto valstu, bet arī citu valstu pedago-
giem. Mums būs prieks turēt Rokasgrāmatu rokās, jo tajā būs 
daudz ideju, anketu sevis izpētīšanai un daudz ieteikumu – reālu, 
praktisku un saprotamu. Daži jautājumi sākumā šķita nenopiet-
ni, bet, kad padomājām – jā, tie ir no reālās dzīves ņemti! Piemē-
ram, mūsu stereotipi par profesijām, par dzimumu un profesijas 
izvēli. Mēs, esam raduši domāt, ka darbs – tas ir kolektīvs, no-
teikts darba laiks, noteikta vide... bet itāļi piedāvāja skatījumu uz 
darbu kā radošu pašizpausmi! Tu taču vari būt arī pašnodarbinā-

tais, vari strādāt attālināti!
Itāļu partneri sniedza savu pieredzi arī vietējo uzņēmumu po-

pularizēšanā. Mums tika piedāvāta iespēja tikties ar vietējiem 
uzņēmējiem, kas ražo vietējā siera šķirnes un vītinātās gaļas 
produkciju, un apmeklēt Pjemontes reģiona labāko miltu izstrā-
dājumu ražotni “Michelis” (dibināta 1919. gadā, ģimenes uzņē-
mums). Iepazinām uzņēmuma produkciju – pastu un cepumus, 
mērces un ievārījumus, ko eksportē uz daudzām valstīm. Mēs 
pārliecinājāmies, ar kādu lepnumu uzņēmuma darbinieki stāstī-
ja par tā izaugsmi, produkciju un prasībām kvalificētiem darbi-
niekiem.

Ievērojām, ka arī skolas mācību virtuvē audzēkņiem tiek dota 
iespēja apgūt vietējo un tradicionālo pārtikas produktu daudzvei-
dīgu izmantošanu. Tiek apzināti mācīta cieņa pret sava reģiona 
kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijām.

Mūsu itāļu kolēģi iepazīstināja projekta dalībniekus ar līdzīgu, 
šajā reģionā realizētu, projektu ieguvumiem un pieredzi. Tikām 
uzaicināti uz līdzīga projekta “Horizonts” noslēguma konferenci. 
Tajā piedalījās vecāki, uzņēmēji, sponsori, projektā iesaistītie 
skolotāji. Mūs aizkustināja sirma uzņēmēja atziņa par to, cik sva-
rīgi ir iemācīt bērniem saglabāt piederību savai zemei, dzimtajai 
vietai un rosināt ikvienu savas zināšanas, prasmes un idejas vel-

Mācības Itālijā

Stāstām kolēģiem par projektā paveikto

Turpinājums 18. lpp.



Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  201818 PROJEKTI

Kopā ar kolēģiem no Austrijas, Itālijas un Spānijas

Pie Gausdal Videraegande Skole

tīt tās izaugsmei. Labklājība ir katras ģimenes un valsts lieta.
Kā pozitīvu un pārņemšanas vērtu atzīstam itāļu pieredzi, kad 

uzņēmēji apmāca jauniešus reālām, praksē pārbaudītām zināša-
nām un prasmēm. Pjemontes reģionā regulāri tiek analizēts 
tautsaimniecībā nepieciešamo profesiju klāsts. Mācību process 
profesionālajās skolās un pārkvalificēšanās centros elastīgi tiek 
pārkārtots atbilstoši šīm vajadzībām.

Varam tikai uzslavēt Mondovī iedzīvotāju prieku par viņu ģi-
meņu un katra paša ieguldījumu tautsaimniecībā. Katrs ir atra-
dis sev vēlamu veidu un vietu sabiedrībā. Mēs brīnījāmies par 
mazajiem, ģimeniskajiem veikaliņiem, ceptuvītēm, ēstuvītēm –
visi darbojās, ar lepnumu piedāvā savu produkciju.

Projektā pavadītā nedēļa mums bija arī liels izaicinājums – 
svešvalodu apguvi veicinošs un trenējošs pasākums. Svarīgākā 
atziņa no šī brauciena – vajag sarunāties ar cilvēkiem! Tad uzzi-
nāsi, cik līdzīgi esam un atklāsi tik daudz jauna un interesanta 
mums visiem kopā!

Frančeska Ģēvele, Dace Brūna, Dace Purviņa, Egita Seņkāne

Jaunatne, veselība un dzīves stils Norvēģijā
22.–28. janvārī Mālpils novada vidusskolas dalībnieku grupa 7 

skolēnu (Madara Cīrule, Karīna Dvorjaņinova un Viktorija Seļiva-
nova no 12. klases, Kristiāna Asne, Santa Kalniņa, Ričards Kau-
pužs un Raivo Silnieks no 11. klases) un 2 skolotāju (Jana Bara-
novska un Daiga Lāce) sastāvā piedalījās Nordplus programmas 
projekta “Jaunatne, veselība un dzīves stils” sanāksmē Norvēģi-
jā. 

Lūk, dažu dalībnieku iespaidi:
Ričards: “Norvēģijā bija lieliski! Skaista kalnaina ainava un 

laipni cilvēki. Ieradāmies Lillehammerē naktī, tāpēc to, cik augsti 
bija kalni, uzreiz pateikt nevarēja. Man uz skolu bija jābrauc ar 
satiksmes autobusu, kas ap septiņiem no rīta izbrauca uz Gaus-
dalu. Cilvēki autobusā vienmēr bija klusi. Skolā mūs sagaidīja 
modernas telpas un draudzīgi cilvēki. Kā viena no spilgtākajām 
lietām, kas palika atmiņā, ir telpa ar datoriem, jo skolai ir e-
sporta komanda. Mums arī tādu vajag!!! Par aukstumu runājot – 
nebija tik auksti, cik cilvēki iepriekš stāstīja, jo gaiss ir savādāks. 
Šajā nedēļā paspēju arī izmēģināt ekstrēmas nodarbes – brauk-
šanu ar suņu kamanām un braucienu pa bobsleja trasi. Secināju, 
ka no ārpuses klusie norvēģi patiesībā ir diezgan lieli ekstrēmis-
ti. Noteikti iesaku visiem vismaz vienreiz mūžā izbaudīt Norvēģi-
jas ainavas.”

Viktorija: “Šīs nedēļas laikā ieguvu daudz informācijas un ie-
pazinu cilvēkus. Vienreizējas sajūtas radīja brauciens suņu pajū-
gā. Mūs lutināja skaistie dabas skati, bieza sniega kārta un ģime-
nes, kas mūs uzņēma.”

Santa: “Brauciens uz Norvēģiju bija ļoti iespaidīgs. Katra die-
na bija ar jauniem piedzīvojumiem un interesantiem iespaidiem. 
Skola bija ļoti liela un aprīkota ar dažādām modernām tehnoloģi-
jām. Vislabāk atmiņā palicis brauciens ar suņu pajūgu un aktivi-
tātes skolā. Daudz sportojām un pavadījām laiku kopā ar jaunie-
šiem, no ģimenēm, kas mūs uzņēma.”

Madara: “Janvāra pēdējo nedēļu, projekta NordPlus ietvaros, 
aizvadīju vienā no Norvēģijas sportiskākajām pilsētām Liliham-
merā. Šī nebija pirmā reize, kad dodos uz kādu projekta sanāk-
smi ārvalstīs, taču guvu jaunu pieredzi, dzīvojot ģimenē. Adaptē-
ties un pierast pie Norvēģijas apstākļiem nebija grūti, lai gan 
lielu izbrīnu radīja ģimeņu, kas mūs uzņēma, tradīciju daudzvei-
dība. Ģimene, pie kuras es aizvadīju šo nedēļu, bija ļoti aktīva, 
tāpēc, pēc sportiskajām aktivitātēm skolā, mana diena nebija 
beigusies. Katru vakaru devāmies nodarboties ar sportiskām un 

z i e m a i 
raksturī-
gām ak-
tivitātēm. 
Protams, lielu iespaidu uz mani atstāja arī došanās izbraukumā 
ar suņu pajūgu un nakts, kas ar daļu no projekta dalībniekiem 
tika pavadīta augstu kalnos. Šie piedzīvojumi bija neaizmirsta-
mi.”

Karīna: “Katra pavadīta diena sniegaino kalnu ielenkumā bija 
emocijām bagāta. Sākot jau ar sirsnīgo un draudzīgo uzņemšanu 
ģimenē, dažādo ziemas aktivitāšu izbaudīšanu (slidošanu, slēpo-
šanu, braukšanu ragavās un īpašo braucienu ar sniega suņiem), 
beidzot ar Norvēģijas kultūras iepazīšanu. Tika apskatīta skaistā 
pilsēta Lillehammer un tās apkārtnes interesantākās vietas, ap-
meklēti muzeji un jautrā kompānijā pavadīts laiks, iepazīstot vie-
tējo skolu. Projekta un brauciena ietvaros ieguvu milzīgu pieredzi 
un jaunas zināšanas, kā arī iepazinos ar fantastiskiem cilvē-
kiem.”

Skolotāja Jana Baranovska: “Projekta ietvaros devāmies uz 
Eiropas ziemas karaļvalsti Norvēģiju. Uz vienu no pasaules bagā-
tākajām valstīm, kura 2007. gadā tika atzīta par pasaules mierī-
gāko zemi. Lillehammere ir pilsēta Norvēģijā, kura bija mūsu 
ceļa mērķis. Piecas dienas Pierre de Coubertin vārdā nosauktā 

Turpinājums no 17. lpp.
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Augstākais sniega tornis uzbūvēts!

Ņemot vērā iedzīvotāju pastiprinātu vēršanos Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestā saistībā ar augšējo elpceļu vī-
rusu saslimšanām, kas norit bez sarežģījumiem (paaugstināta 
ķermeņa temperatūra, klepus, galvassāpes), atgādinām, ka die-
nesta funkcija nav nodrošināt medicīnisku palīdzību šādās situā-
cijās. Gripas un citu akūtu respiratoru vīrusu saslimšanas gadī-
jumā pacientam jāpaliek mājās un jau pirmajā saslimšanas 
dienā jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, lai uzsāktu ārstēšanos.

NMP dienesta direktore Liene Cipule uzsver: “Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības brigāde neveic ārstēšanu gripas vai sa-
aukstēšanās gadījumā. Mūsu uzdevums ir sniegt palīdzību vese-
lībai un dzīvībai kritiskās situācijās. Lielā daļā izsaukumu pa-
cientiem ir bijusi vajadzīga ģimenes ārsta konsultācija. Akūtas 
augšējo elpceļu vīrusu saslimšanas, tajā skaitā gripa, 97 % gadī-
jumu ir ārstējamas ambulatori mājas apstākļos ģimenes ārsta 
uzraudzībā. Ārstēšanās ir jāuzsāk savlaicīgi, lai izvairītos no 
komplikācijām, kas var būt bīstamas veselībai un dzīvībai”.

Lai mazinātu komplikāciju risku un nepieciešamību ārstēties 
slimnīcā, nekavējoties telefoniski jāsazinās ar ģimenes ārstu, 
tiklīdz parādās slimības simptomi. Ar ārstu jāpārrunā turpmākā 
ārstēšanās un mājas aptieciņas saturs. Tāpat jau laikus jāparū-
pējas, lai mājās būtu ziemas vīrusu sezonai nepieciešamie medi-
kamenti arī situācijām, ja saslimšanas simptomi sākas vēlu va-
karā vai nakts stundās.

Atgādinām, ka gripas epidēmijas laikā valsts apmaksā ģime-
nes ārsta mājas vizīti pie gripas slimnieka un pacienta iemaksa ir 

2,85 EUR. Ja pacients vēršas NMP dienestā situācijās, kad nav 
apdraudēta veselība vai dzīvība, tad dienestam ir tiesības izsau-
kumā nenosūtīt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi 
vai par šādu izsaukumu pacientam jāmaksā 40,14 EUR*.

Vakaros un brīvdienās, kad ģimenes ārsts nestrādā, akūtas 
saslimšanas gadījumā palīdzību sniedz dežūrārsti (t.sk. izraksta 
medikamentu receptes, var lemt par mājas vizīti). Savukārt nakts 
stundās mediķa padomu var saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu 
konsultatīvo tālruni 66016001 (darbdienās no plkst. 17:00–8:00, 
svētkos un brīvdienās visu diennakti).

Noskaidrot sev tuvākos dežūrārstus un veselības aprūpes ie-
stādes var Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: http://www.
vmnvd.gov.lv/lv/kur-sanemt-medicinisko-palidzibu.

Aicinām iedzīvotājus gripas epidēmijas laikā būt atbildīgiem 
par savu veselību un sazināties ar ģimenes ārstu jau saslimša-
nas pirmajā dienā, lai laikus uzsāktu ārstēšanu un mazinātu ris-
kus savai veselībai!

* Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 746 “Neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cen-
rādis”.

Informāciju sagatavoja: Ilze Bukša 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

Komunikācijas nodaļas vadītāja, 
tālr. 67337008, 29411499, 

e-pasts: prese@nmpd.gov.lv, Twitter: @NMPdienests

Gripas epidēmijas laikā saslimušajam jāpaliek mājās un jāsazinās ar 
savu ģimenes ārstu

INFORMĀCIJA

Gausdal vgs skola un norvēģu ģimenes kļuva par mūsu mājām. 
Skolēni no Igaunijas, Latvijas un Norvēģijas kopā sportojot, pava-
dot laiku ārpusskolas aktivitātēs un ģimenēs, apguva komunikā-
cijas prasmes. Nedēļas laikā jauniešiem no dažādām valstīm bija 
iespēja ne tikai uzlabot savas angļu valodas prasmes, bet arī ie-
pazīt Norvēģijas kultūru un dabu. Projektam atvēlētais laiks pa-
gāja ātri. Tomēr, kā dziesmā dzied – “nekur nav tik labi kā mā-
jās”. Paldies visiem par atbalstu un jauko iespēju tālākizglītoties!”

Par to, ka brauciens ar suņu pajūgu būs visspilgtāko atmiņu 
topa augšgalā, šaubu nebija vēl pirms brauciena uz Norvēģiju, 
kad bijām vien iepazinušies ar pasākuma programmu. Arī nostaļ-
ģiskās ilgas pēc kārtīgām sniega kupenām, kurās “iekrist” līdz 
pat viduklim, tika piepildītas, jo Lillehammerē bija sasnidzis pē-
dējā piecgadē lielākais sniega daudzums.

Gausdal Videraegande Skole ir īpaša ar to, ka tā nes mūsdienu 
olimpiskās kustības pamatlicēja Pjēra de Kubertēna vārdu, tādēļ 
arī sportisko aktivitāšu šajās dienās mums netrūka. Bija patīka-
mi vērot, kā mūsu jaunieši aktīvi iesaistās un līdzdarbojas Norvē-
ģu sagatavotajās sporta aktivitātēs (deju nodarbībā, slēpošanā ar 
mini slēpēm, slidošanā, stafetēs utt.). Mēs ne tikai sportojām, bet 
arī apguvām droša interneta lietošanas pamācības, uzzinājām 
daudz par Norvēģijas vēsturi un būtisku folkloras tēlu – troļļu 
dzīvi.

Tā kā nākamā sanāksme aprīlī notiks pie mums Mālpilī, tad 
jau tagad tai cītīgi gatavojamies, lai norvēģu un igauņu viesiem 
pie mums pavadītais laiks paliktu tik pat spilgtā atmiņā kā mums 
viesošanās kalnainajā Norvēģijā.

Daiga Lāce, skolotāja

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
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Divu mēnešu laikā ir sniegti 118 pakalpojumi, no kuriem tieši 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai adresēts vislielākais 
skaits iesniegumu – 66, janvārī vien 51.

Iedzīvotāji augsti novērtē iespēju bez papildus laika tērēšanas, 
vairs nebraucot uz VSAA nodaļu Siguldā, tepat, Mālpils novada 
VPVKAC, Nākotnes ielā 1, iesniegt papīra formā nepieciešamos 
iesniegumus: slimības pabalstiem (joprojām tiek pieņemtas de-
cembrī vai agrāk izrakstītās papīra Darbnespējas B lapas), bez-
darbnieku pabalstiem, vecuma pensijas pārrēķināšanai, trans-
porta izdevumu kompensācijas saņemšanai invalīdiem, 
apbedīšanas pabalstiem un klientu nāves gadījumā nesaņem-
tās pensijas saņemšanai u.c.

Esam priecīgi, ka jaunie vecāki izmanto iespēju ātri nokārtot 
VSAA klātienes pieejamos pakalpojums, jo reizē ar Maternitātes  
pabalstu, tiek pieņemti iesniegumi Bērna piedzimšanas pabal-
sta saņemšanai, kas ir vienreizējs pabalsts 421,17 EUR, (piešķir 
no bērna 8. dzīvības dienas), kā arī Vecāku un bērna kopšanas 
pabalstiem no 1 gada līdz 1,5 gadam un Ģimenes valsts pabals-
tam no bērna 1 gada vecuma līdz 15 gadiem. Sīkāk par pabal-
stiem varat uzzināt internetā, VSAA mājas lapā vai VPVKAC klā-
tienē. Bērnu tēvi izmanto Paternitātes pabalstu, ko piešķir 80 % 
no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. 
Pabalstu piešķir pamatojoties uz darba devēja sniegto informāci-
ju par 10 kalendārajām dienām piešķirto atvaļinājumu. 
VPVKAC pieņem arī iesniegumus no Mālpils novadā deklarēta-
jiem jaunajiem vecākiem, lai saņemtu vienreizējo Bērna pie-
dzimšanas pabalstu.

Aicinu iedzīvotājus, kuriem ir internetbankas piekļuves tiesī-
bas izmantot www.latvija.lv sniegtās iespējas un lietot E-pakal-
pojumus. Ja mājās nav pieejams dators, esat laipni gaidīti 
VPVKAC, kur klātienē sniedzam atbalstu un informāciju iesnie-
gumu aizpildīšanai elektroniskā veidā portālā www.latvija.lv (E-
iesniegums). Ja esat kādas kredītiestādes klients, bet nelietojat 
internetbanku – iesaku atvērt šo pakalpojumu kredītiestādē (klā-
tienē) un sākt to lietot, jo tas ir viens no pieejamākajiem autenti-
fikācijas līdzekļiem, kas nepieciešams, sazinoties ar valsts iestā-
dēm.

Tas būs nepieciešams arī tiem klientiem, kas martā vēlēsies 
Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt Gada ienākumu deklarāci-
jas. Ja neesat bankas klients, aicinu jau tagad griezties Mālpils 
novada VPVKAC, Nākotnes ielā 1 un rakstīt iesniegumu par VID 
izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai, kas dos iespēju 
iesniegt deklarāciju Elektroniskās deklarēšanās sistēmā kā arī 
saņemt nodokļu pārmaksas.

Marta mēnesī sīkāk apskatīsim VID un EDS pakalpojumu 
klāstu.

Mālpils novada VPVKAC 
Klientu apkalpošanas speciāliste 

Daiga Frīdberga 

Adrese: Nākotnes iela 1 (ieeja no parka puses), Mālpils, Māl-
pils novads, LV-2152

Tālr. 67869145, e-pasts: malpils@pakalpojumucentri.lv

VPVKAC darba laiks:
P. 8:30–12:00, 13:00–18:00; O. 8:30–12:30, 13:00–17:00; T. 

8:30–12:30, 13:00–17:00; C. 8:30–12:00, 13:00–18:00; P. 8:30–
12:30, 13:00–16:00; S., Sv. – BRĪVS

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteik-
šanā:

1. Apbedīšanas pabalsts

2. Bezdarbnieka pabalsts

3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

4. Bērna kopšanas pabalsts

5. Bērna piedzimšanas pabalsts

6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija

7. Ģimenes valsts pabalsts

8. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un 
apdrošināšanas periodiem

9. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

10. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības 
apmēru

11. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzī-
bu

12. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

13. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

14. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.
līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu

15. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/
atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli

16. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

17. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka 
reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli

18. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/
pabalsta/atlīdzības

19. Invaliditātes pensija

20. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/
atlīdzības izmaksa

21. Maternitātes pabalsts

22. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

23. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, 
kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

24. Paternitātes pabalsts

25. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

26. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa

27. Slimības pabalsts

28. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu 
pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa

29. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnie-
ka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle

30. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

31. Vecāku pabalsts

32. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam 
(pensionāram)

33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnie-
ka konta izraksts

34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas 
kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas

Mālpils novada VPVKAC
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izstādes atkāšana 
un tikšanās ar 
māksliniekiem 
svētdien, 4. martā 
plkst. 16:00

izstāde būs skatāma 
līdz 13. aprīlim

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājuma, Tiesu aģen-
tūra, kas nodrošina Zemesgrāmatu elektronisko funkcionalitāti, 
ir izveidojusi jaunu, turklāt bezmaksas, pakalpojumu visiem ne-
kustamo īpašumu īpašniekiem – iespēju klātienē uzrakstot ie-
sniegumu vai elektroniski portālā www.zemesgamata.lv piere-
ģistrēt savu e-pasta adresi, uz kuru iesniegšanas brīdī tiks 
nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu 
uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu. Šis elektroniskais pakal-
pojums ir būtisks krāpniecības novēršanai, gadījumos, kad Ze-
mesgrāmatā tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi, jo no-
drošinās, ka esošais īpašnieks, ja vien būs piereģistrējis sava 
e-pasta adresi, saņems ziņu par iesniegto nostiprinājuma lūgu-
mu nekavējoties. Tādejādi ļaujot nekustamā īpašuma īpašnie-
kam nekavējoties informēt Zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri 
vērsties kompetentajās izmeklēšanas iestādēs, lai novērstu 
turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.

Vēršam uzmanību, ka Pakalpojums ir pieejams arī gadījumos, 
ja nekustamā īpašuma īpašniekam nav e-pasta adreses, bet ir, 
kāds īpašniekam uzticams cilvēks, kuram ir e-pasts, jo nekusta-
mā īpašuma īpašnieks klātienē – rakstot iesniegumu jebkurā ze-
mesgrāmatu nodaļā vai Tiesu administrācijā Antonijas ielā 6, 
Rīgā var norādīt jebkuru e-pastu uz kuru turpmāk tiks nosūtīta 
informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašu-
mā esošu nekustamo īpašumu, tiklīdz konkrētais nostiprinājuma 
lūgums tiks iesniegts Zemesgrāmatā.

Pakalpojums elektroniski pieejams portālā www.zemesgra-
mata.lv, autorizējoties ar banku autorizācijas līdzekļiem, e-pa-
rakstu vai eID karti sadaļā “Mani dati”, apakšsadaļā “Pieteikt 
manu īpašuma uzraudzību”, izvēlnē – “Paziņojumi par iesniegta-
jiem nostiprinājuma lūgumiem”.

Priekšsēdis Gints Kaminskis 
Sanita Šķiltere, Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos  

tālr. 67326633, 26313528; e-pasts: sanita.skiltere@lps.lv

Par jaunu Zemesgrāmatu bezmaksas pakalpojumu 
visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem

No 2018. gada 1. marta līdz 5. ap-
rīlim varēs pieteikties atbalsta sa-
ņemšanai mežu kopšanai apakšpa-
sākumā “Ieguldījumi meža 
ekosistēmu noturības un ekoloģis-
kās vērtības uzlabošanai”. Šī būs jau piektā projektu pieņemša-
nas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni 
EUR.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpaš-
nieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, 
pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpa-
šumā esošu meža zemi.

Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:
 • jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzaro-

šanu;
 • neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīva-

jiem aktiem par koku ciršanu mežā;
 • valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs 

no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.
Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, 

nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var 
lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Dienests aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma finan-
sējumu iepriekšējā minētā pasākuma kārtā, pieteikties atbalsta 

saņemšanai šajā kārtā.
Projektu iesniegumi jāie-

sniedz, izmantojot Elektronisko 
pieteikšanās sistēmu, to var darīt 
arī, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī personīgi 
LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā 
struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pas-
ta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības program-
mas pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un 
meža dzīvotspējas uzlabošanā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja: 
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja, 

tālr. 67027830, 67027384; e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai
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Policijas ziņas (janvāris)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.01.2018. līdz 31.01.2018. reģistrēts 131 no-
tikums, uzsākti 26 kriminālprocesi, pieņemti 39 lēmumi par 
atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsākta 31 resoriskā 
pārbaude, uzsāktas 26 administratīvās lietvedības, sastādīti 27 
administratīvā pārkāpuma protokoli, kā arī pieņemti citi pro-
cesuālie lēmumi.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 24 notikumiem 
Mālpils novadā, uzsākti 2 kriminālprocesi, pieņemti 4 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 6 resoris-
kās pārbaudes, uzsāktas 7 administratīvās lietvedības, sastā-
dīti 2 administratīvā pārkāpuma protokoli, kā arī pieņemti citi 
procesuālie lēmumi.

05/01/2018
KONTROLPIRKUMA LAIKĀ VEIKALĀ NEPILNGADĪGAI PER-

SONAI TIKA PĀRDOTS ALKOHOLISKAIS DZĒRIENS. MĀLPILS 

NOVADS, SIDGUNDA, KROŅU IELA.
05/01/2018
VEIKALĀ PIE ALKOHOLISKO DZĒRIENU STENDA NAV PA-

MANĀMS PAZIŅOJUMS PAR AIZLIEGUMU PĀRDOT TABAKAS 
UN ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS NEPILNGADĪGĀM PERSO-
NĀM. MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA, KROŅU IELA.

05/01/2018
KONTROLPIRKUMA LAIKĀ VEIKALĀ NEPILNGADĪGAI PER-

SONAI TIKA PĀRDOTS ALKOHOLISKAIS DZĒRIENS. MĀLPILS 
NOVADS, MĀLPILS, TORŅA IELA.

16/01/2018
DZĒŠOT UGUNSGRĒKU, ATRASTS APDEDZIS 1969. GADĀ 

DZIMUŠA VĪRIEŠA LĪĶIS. MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA.
30/01/2018
DARBA VIETĀ KOKAPSTRĀDES CEHĀ 1978. GADĀ DZIMUSI 

PERSONA GUVUSI TRAUMAS. MĀLPILS NOVADS, UPMALAS.

Aicinājums vietējiem 
uzņēmējiem!

Mālpils novada dome aicina vietējos uzņēmējus uz ap-
spriedi par pašvaldības grants ceļu pārbūves iespējām Lau-
ku attīstības programmas investīciju pasākuma “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

Apspriede notiks 2018. gada 19. martā plkst. 17:00 Māl-
pils novada domes Mazajā zālē.

Interesenti aicināti iesūtīt interesējošos jautājumus vai 
savus priekšlikumus par pārbūvējamiem grants ceļu pos-
miem līdz 14. martam plkst.17:00 uz e-pastu: ineta.bro-
ka@malpils.lv.

Apspriedes ar uzņēmējiem tiek organizētas saskaņā ar 
Ministra kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr. 475 “Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasā-
kumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”.

5. martā plkst. 17:00 B kategorijas autoapmācības kursi 
Sporta ielā 1 (Mālpils novada vidusskolā).
Pieteikties:

 • tālr. 25151544 vai
 • www.einsteins.lv

Mālpils novada vidusskolas audzēkņiem teorijas apmā-
cību sedz novada pašvaldība.

SIA “SIDEGUNDE” SIDGUNDĀ  
MEKLĒ DARBINIEKUS
Nepieciešami:

 • DARBINIEKI PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANĀ:
 ◊ Miesnieki;
 ◊ Fasētāji;
 ◊ Krāvējs;
 ◊ Apkopējs;
 ◊ C kategorijas šoferis.

Prasības kandidātiem:
 • Augsta motivācija izdarīt darbu atbildīgi un ātri;
 • Bez kaitīgiem ieradumiem.

Uzņēmums piedāvā:
 • Apmācību;
 • Stabilu atalgojumu + prēmijas (alga pēc nodokļu no-

maksas 450–900 EUR;
 • Bezmaksas transports, kas nogādās jūs līdz darbam 

un līdz mājām (gadījumā, ja ir savs transports – ceļa 
izdevumi tiks apmaksāti);

 • Ēdināšanu darba vietā.
Pretendentus pieteikties zvanot darba dienās 

8:00–17:00 pa tālr. 26558361

SIA “Airīšu purvs”
Reģ. Nr. LV40003605768
Juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004

SIA “Airīšu purvs” aicina darbā:
Palīgstrādniekus - vasaras darbam 
gabalkūdras pārkraušanai

Traktortehnikas un eksavatora vadītājus ar 
atslēdznieka iemaņām darbam 
uz kūdras tehnikas
Piedāvājam: Darbu stabilā uzņēmumā, labus darba apstāk-
ļus, stabilu atalgojumu un visas sociālās garantijas.

Darbavieta: Sigulda, Jūdažu purvs

Lūdzam pieteikties līdz š.g. 31. martam pa tālr. 22845664.
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Notikusi 4. un 5. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”
25. janvārī notika 4. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”, kurā 

sacentās Pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” 
komanda “IKS´O” un Kultūras centra vidējās paaudzes deju ko-

8. februārī notika 5. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”, kurā 
sacentās Dziedošā kolektīva komanda “Blondā bilance” un 
Amatierteātra “Vēji” komanda “Vējiem līdzi”. Rezultāts: “Blon-
dā bilance” – 31 punkts, “Vējiem līdzi” – 41 punkts.

“Kniediņš” – (no kr.) Inese Taranda (komandas kapteine), Lilita 
Jomerte, Lolita Bērziņa, Lija Preisa 

“Vējiem līdzi” – (no kr.) Kaspars Ameriks, Aina Kuzmane (komandas 
kapteine), Elita Mieze, Jurģis Jēkabsons 

“IKS´O” – (no kr.) Sarma Feldmane, Kristīne Draveniece, Ināra 
Savraseviča, Olga Volosatova (komandas kapteine)

“Blondā bilance” – (no kr.) Baiba Raudova, Sanita Vītuma, Līga Vērse, 
Dace Kursīte (komandas kapteine)

Cienījamie uzņēmēji!
Jaunais 2018. gads ir svētku gads Latvijai, novadam un kat-

ram Latvijas iedzīvotājam. Tas ir laiks, lai atskatītos uz noieto, 
izvērtētu paveikto un plānoto nākamo.

Latvijas simtgades pasākumu ietvaros, Mālpils novada 
dome aicina Jūs aktīvi piedalīties “Mālpils Uzņēmēju dienās 
2018”, kas norisināsies 9. un 10. martā Mālpils Kultūras cen-
trā. Lūdzam Jūs līdz 1. martam pieteikt dalību un prezentēt 
savu uzņēmumu, zemnieku saimniecību, mājražošanu, bied-
rību, individuālā komersanta un citu saimniecisko darbību.

Jūs esat tie, kas kopj mūsu zemi, piedāvā savus pakalpoju-
mus, izveido ražotnes, nodrošina mūsu iedzīvotāju nodarbinā-

tību un viņu labklājības līmeņa celšanu, dara mūsu novada 
vārdu zināmu tuvu un tālu, un ar savu darbību sekmē gan no-
vada, gan visas Latvijas attīstību.

Uzņēmēju balle
Mēs gribam īpašā godā celt Jūsu nozīmīgo veikumu, iepa-

zīstināt novada iedzīvotājus un viesus ar Jūsu darbību un pa-
teikties Jums ikgadējā Uzņēmēju ballē, kas notiks pasākuma 
noslēgumā – 10. martā. Deju mūziku spēlēs “Ballīšu orķes-
tris” no Valmieras un par vakara noskaņu rūpēsies Nacionā-
lā teātra aktieris Mārtiņš Egliens. Dalības maksa 10,- EUR 
(līdz 5. martam to var iemaksāt: Kultūras centra kasēs, 
klientu apkalpošanas centrā vai novada domē pie Ivetas, 
kontakttālr. 28679146)

Gaidām skatītājus vērot klātienē 7. spēli, kas norisināsies 
2018. gada 8. martā Kultūras centra apaļajā zālē, plkst. 19:00. 
Sacentīsies Mālpils PII “Māllēpīte” komanda “Māllēpītes” un 
SIA “KVIST” 2. komanda “Mālpilieši”.

Esmeralda Tāle

lektīva komanda “Kniediņš”. Rezultāts: “IKS´O” – 36 punkti, 
“Kniediņš” – 38 punkti.



Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  201824

Mālpils Kultūras centra pasākumi martā
MARTS – UZŅĒMĒJU MĒNESIS

 • 04.03. plkst. 16:00 Mākslinieka ZIGURDA BORMAŅA izstādes “PIESKĀRIE-
NI” atklāšana Kultūras centra izstāžu zālē.

 • 06.03. plkst. 18:00 Filma “NAMEJA GREDZENS”. Žanrs: piedzīvojumu filma, 
asa sižeta filma, vēsturiska. Režisors: Aigars Grauba. Filmas garums: 1 h 50 
min. /Līdz 12 g.v. – neiesakām./ Ieeja: 3,- EUR.

13. gadsimts, bagātās un varenās baltu pagānu zemes ir iekārojams mērķis arī 
Romai. Īpaši Zemgale, kura kontrolē tirdzniecības ceļus un nekad nepakļaujas ne-
vienam. Pāvesta bastards Maksis ir gatavs iesaistīties cīņā par iespēju valdīt Zem-
galē. Nodevīgi tiek noindēts valdnieks Viesturs. Taču varas gredzens un tiesības 
valdīt tiek jaunajam Namejam. Pieredzes trūkumam un nodevībai Namejs liek pre-
tī drosmi. Vai Namejs un viņa tauta kļūs par leģendu?

 • 08.03. plkst. 19:00 Latvijas simtgadei veltītā erudīcijas spēļu cikla “MANA 
MĀLPILS MANĀ LATVIJĀ” 7. spēle Kultūras centra apaļajā zālē. Sacentīsies 
Mālpils PII “MĀLLĒPĪTE” un SIA ”KVIST”–II komandas. Aicinām līdzjutējus 
un atbalstītājus!

 • 09. un 10.03. UZŅĒMĒJU DIENAS 2. stāva vestibilā. Mālpils novada uzņēmē-
ju ražojumu un pakalpojumu IZSTĀDE.

 • 10.03. plkst. 10:00 TLMS “URGA” saiets.
 • 10.03. plkst. 19:00 Mālpils novada UZŅĒMĒJU BALLE. Deju mūziku spēlēs 

“Ballīšu orķestris” no Valmieras un par vakara noskaņu rūpēsies Nacionālā 
teātra aktieris Mārtiņš Egliens. Dalības maksa: 10,- EUR /no personas/. Lū-
gums pieteikties līdz 5. martam, maksu veicot Kultūras centra kasē, klientu 
apkalpošanas centrā vai novada domē pie Ivetas, kontakttālr. 28679146.

 • 14.03. plkst.13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” mākslinieciski muzikāla 
tikšanās “Pavasara noskaņās”.

 • 17.03. plkst. 18:00 Grupas “ASTRO’N’OUT” akustiskā koncertprogramma 
TUVĀK. Biļetes var iegādāties “Biļešu paradīzē” un Mālpils Kultūras centra 
kasēs. Biļešu cenas: 10,-; 12,-; un 15,- EUR.

 • 18.03. plkst. 16:00 DEJU KONCERTS “PRETĪ PAVASARIM”. Piedalās Mālpils 
Kultūras centra deju kolektīvi “MĀRA”, “SIDGUNDA”, “KNIEDIŅŠ”, Mālpils 
novada vidusskolas “DUNDA” un “DUNDIŅA”, kā arī “SIDRABDANCIS” no Si-
guldas.

 • 22.03. plkst. 19:00 Latvijas simtgadei veltītā erudīcijas spēļu cikla “MANA 
MĀLPILS MANĀ LATVIJĀ” 8. spēle Kultūras centra apaļajā zālē. Sacentīsies 
Mālpils novada vidusskolas un keramikas studijas “MĀL-PILS” komandas. 
Aicinām līdzjutējus un atbalstītājus!

 • 29.03. plkst. 13:30 Bērnu un ģimenes piedzīvojumu filma “PARADĪZE 89” /
Latvija, 2017/. Garums: 89 min. Režisore un scenārija autore: Madara Dišle-
re. Filma tapusi studijā “Tasse Film”. Filma ir Latvijas un Vācijas producentu 
kopražojums un viena no filmām programmā “Latvijas filmas Latvijas simt-
gadei”. Ieeja: 2,- EUR.

Rīdzinieces Paula un Laura (saukta Laurēns) vasaras brīvlaikā ierodas pie mā-
sīcām Maijas un Lindas, kuras dzīvo idilliskā mazpilsētā. Pieaugušo nepieskatītā 
četru meiteņu komanda bauda brīvību, iztēlojoties, kā ir būt pieaugušām...

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 26424232, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Makets iespiests SIA “Erante”
Saieta laukums 2, Madona, LV-4801, tālr. 64860983

   SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

SLUDINĀJUMI

PATEICĪBA

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

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

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!

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

Gatavoju visu veidu karotes, materiāls – 
osis. Tālr. 27327713, Laimonis Benušs

Vēlos īrēt divistabu dzīvokli Mālpilī vai tu-
vākajā apkārtnē. Ilgtermiņā, var būt ar 
izpirkuma tiesībām. Tālr. 27120363

Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. 
Dūmvadu, ventilācijas kanālu tīrīšana. 
Apkures ierīču tīrīšana, remonts. Plīts, 
kamīnu, sildmūru mūrēšana. Apsekoša-
nas aktu sastādīšana. Konsultācijas. Nor-
munds Keišs, tālr. 29432853

Mālpils novada domes kase 
turpmāk atradīsies VPVKAC telpās 
Nākotnes ielā 1 (bijušajās bankas 
telpās).

Darba laiki:
PIRMDIEN 9:00–12:00, 13:00–18:00; 
CETURTDIEN 9:00–12:00, 13:00–18:00

Biedrība “Mālpils tautskola” izsaka 
sirsnīgu pateicību DACEI VILCIŅAI par  
mācību materiālu dāvinājumu svešvalodu 
kursiem.

SIA “ATMUITOT.LV” sniedz konsultācijas 
un veic muitas formalitātes klienta vārdā 
un uzdevumā, saņemot vai nosūtot preci 
ar auto, jūras, gaisa vai dzelzceļa trans-
portu. Tālr. 23001160, e-pasts: atmui-
tot@gmail.com


