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Izstāsti savu stāstu!
Mūsu simtgadnieces Lidijas Sīmanes vēlējums: 
“Prieku, laimi, veselību visu gadu dzīvojot!”



Mālpils Vēstis  JANVĀRIS  20182 NOVADA  DOMES  LĒMUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10
2017. gada 29. novembrī
Mālpils novadā Mālpilī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 

29.11.2017. sēdes lēmumu Nr. 14/22

Grozījumi 2013. gada 23. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 4 “Par trūcīgas un maznodrošinā-

tas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Mālpils novadā”

Izdoti saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 33. panta otro daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, Ministru kabineta 
2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
19.4. apakšpunktu.

Izdarīt Mālpils novada domes 2013. gada 23. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” (turpmāk tekstā 
– saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu punktu 3. šādā redakcijā:
“3. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka atbilstoši Mi-

nistru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 299 “No-
teikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” (turpmāk – noteikumi). Nosakot ģimenes (personas) 

2017. gada 29. novembra Saistošo noteikumu Nr. 10 “Grozījumi 2013. gada 23. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr. 4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” 

paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepie-
ciešamības pamatojums

Grozījumi LR MK 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299, kas stājās spēkā ar 2018. gada 
1. janvāri paredz vienotus ienākumu un materiālo resursu izvērtēšanas kritērijus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka ienākumu līmeni, ar kādu ģimenes (personas) var saņemt mazno-
drošinātas personas statusu. Saistošajos noteikumos ir noteikts labvēlīgāks materiālā stāvokļa 
izvērtējums attiecībā uz transporta līdzekļiem, kas ir ģimenes (personas) īpašumā. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi, kas stājas spēkā ar 2018. gada 
1. janvāri, nosaka, ka materiālais atbalsts jāsniedz arī maznodrošinātām personām. Nosakot 
maznodrošinātu personu līmeni 40 % apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas 
ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas, var pieaugt maznodrošināto personu skaits, kā arī 
pabalstu pieprasītāju skaits tieši maznodrošinātas ģimenes ar bērniem, radot papildus izmaksas 
apmaksātai ēdināšanai izglītības iestādēs un dzīvokļa pabalstam, kā arī samazināsies nekusta-
mā īpašuma nodokļa ieņēmumi, maznodrošinātajām personām izmantojot šo atlaidi. 2015.–
2016. gadā ir samazinājies trūcīgo personu skaits un līdz ar to sniegtā atbalsta apjoms, tas 
varētu kompensēt atbalsta palielinājumu maznodrošinātajām personām.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” 
saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām administratīvajām procedūrām. 

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta 
publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.malpils.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemša-
nas.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa

atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tusam, par īpašumu šo saistošo noteikumu izpratnē netiek uz-
skatīts:

3.1. ģimenes (personas) īpašumā esoši transportlīdzekļi, kuri 
nepiedalās ceļu satiksmē vairāk nekā piecus gadus un zvērināts 
tiesu izpildītājs tiem ir uzlicis aizliegumu visām darbībām.”

2. Izteikt saistošo noteikumu punktu 5. šādā redakcijā:
“5. Pašvaldībā noteiktais maznodrošināto ģimeņu (personu) 

ienākumu līmenis:
5.1. ģimenei (persona), kurā ir darbspējīgas personas, ienā-

kumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepār-
sniedz 40 % no attiecīgā gada 1. janvārī valstī spēkā esošās mini-
mālās darba algas apmēra;

5.2. atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invali-
ditāti, kura vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija 
vai invaliditātes pensija, ienākumi nepārsniedz 60 % no attiecīgā 
gada 1. janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas;

5.3. kopā dzīvojošiem pensionāriem vai personām ar invalidi-
tāti, kuriem vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija 
vai invaliditātes pensija un kuru ienākumi uz vienu ģimenes lo-
cekli nepārsniedz 50 % no attiecīgā gada 1. janvārī valstī spēkā 
esošās minimālās darba algas.”

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis”.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
2017. gada 29. novembrī 
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 

29.11.2017. sēdes lēmumu Nr. 14/23

Grozījumi 2013. gada 23. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 6 “Par sociālās palīdzības pabal-

stiem Mālpils novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35. panta ceturto un piekto daļu.

Izdarīt Mālpils novada domes 2013. gada 23. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils 
novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus 
grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Sociālās palīdzības pabalstus ir tiesības saņemt trūcīgām 

un maznodrošinātām ģimenēm (personām) un ģimenēm (perso-
nām) krīzes situācijā.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 8.3. punktu šādā redakcijā:
“8.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”
3. Svītrot saistošo noteikumu 8.6. punktu.
4. Izteikt saistošo noteikumu III nodaļu šādā redakcijā:
“III Dzīvokļa pabalsts
14. Dzīvokļa pabalsts šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības so-

ciālais pabalsts, kas paredzēts komunālo pakalpojumu apmak-
sai (dzīvojamām telpām ar centrālo apkuri) vai ar kurināmā iegā-
di saistīto izdevumu segšanai (dzīvojamām telpām ar lokālo 
apkuri).

15. Dzīvokļa pabalstu piešķir, ja pašvaldības teritorijā deklarē-
tās ģimenes (personas) pamata dzīvesvieta ir pašas ģimenes 
(personas) vai pašvaldības īpašumā esošs dzīvoklis vai persona 
īrē dzīvokli no trešās personas, pamatojoties uz rakstveidā no-
slēgtu dzīvojamās telpas īres līgumu.

16. Pabalsta komunālo pakalpojumu apmaksai pieprasītājs 
papildus iesniegumam iesniedz finanšu dokumentu (čekus, kvī-
tis, rēķinus) kopijas par pēdējiem 3 mēnešiem, kuri apliecina iz-
devumus par komunālajiem maksājumiem.

17. Dzīvokļa pabalsta apmēru komunālo pakalpojumu apmak-
sai aprēķina pēc šo noteikumu pielikumā noteiktiem normatī-
viem pabalsta aprēķināšanai, nepārsniedzot faktiskos maksāju-
mus komunālajiem pakalpojumiem (Pielikums Nr. 1).

18. Dzīvokļa pabalstu komunālo pakalpojumu apmaksai aprē-
ķina pēc formulas: P=KN+IN-I, kur: P – pabalsta apmērs, KN – 
normatīvie izdevumi par īri / apsaimniekošanu un komunālajiem 
pakalpojumiem (kurināmā iegādi), IN – mājsaimniecības norma-
tīvais ienākums, kuram jāpaliek personai (ģimenei) pēc dzīvokļa 
īres un komunālo pakalpojumu apmaksas, I – mājsaimniecības 
kopējie faktiskie ienākumi.

19. Dzīvokļa pabalstu piešķir ne ilgāk par sešiem mēnešiem 
kalendārajā gadā.

20. Dzīvokļa pabalsta apmērs gadā nepārsniedz minimālās 
algas apmēru.

21. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei gadā ir EUR 185,00.
211. Pabalsts kurināmā iegādei netiek piešķirts, ja:
211.1. ģimenes (personas) īpašumā ir mežs;
211.2. Aģentūras darbinieki apsekošanā ir konstatējuši, ka ap-

kures sezonai ģimenei kurināmais ir pietiekošā daudzumā.”
5. Izteikt saistošo noteikumu IV nodaļu šādā redakcijā:
“IV Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
22. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā (stihiskas nelaimes, 

katastrofu gadījumā) piešķir personai (ģimenei), neizvērtējot 
personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš nepare-
dzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. Pabalsta apmērs ir līdz 
divām minimālajām mēnešalgām.

23. 22. punktā minēto pabalstu piešķir, ja prasītājs iesniegums 
saņemts ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no krīzes situācijas 
rašanās, izņemot apstākļus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis 
iespējams objektīvu apstākļu dēļ.

24. Ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no ģimenes 
(personas) neparedzamu vai objektīvu apstākļu dēļ un ģimenes 
rīcībā esošie naudas līdzekļi nav lielāki par EUR 100,00 mēnesī 
uz pirmo personu un EUR 50,00 uz katru nākamo ģimenes locek-
li un ģimene (persona) pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības, un tai ir nepieciešama materiāla vai psi-
hosociāla palīdzība, sociālais dienests var piešķirt vienreizēju 
pabalstu krīzes situācijā līdz EUR 200,00, neizvērtējot ģimenes 
(personas) materiālo stāvokli.

25. 24. punktā minēto pabalstu piešķir, ja prasītājs ne vēlāk kā 
viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās iesniedz argu-
mentētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri aplieci-
na krīzes situācijas faktu. Pabalstu krīzes situācijā piešķir pama-
tojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu par ģimenes 
(personas) sociālo situāciju, pieejamajiem resursiem, spēju ap-
mierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes situācijas 
izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes si-
tuācijas izraisīto seku rezultātā. Pabalstu krīzes situācijā pēc so-
ciālā darbinieka ieteikuma var aizstāt ar pabalstu (natūrā), se-
dzot izdevumus uzturam, izdevumus par sociālo pakalpojumu un 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ja šie pakalpojumi 
ietver pamatvajadzību nodrošināšanu, kā arī, sedzot citus izde-
vumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pamatvajadzības.”

6. Izteikt saistošo noteikumu 26. punktu šādā redakcijā:
“26. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek 

piešķirts:
26.1. pabalsts ambulatorās un stacionārās ārstēšanās un me-

dicīnisko izmeklējumu daļējai apmaksai;
26.2. pabalsts kompensējamo medikamentu apmaksai;
26.3. pabalsts zobārstniecības pakalpojumu (protezēšanai, 

ekstrakcijas pakalpojuma) daļējai apmaksai;
26.4. pabalsts redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu 

daļējai apmaksai.
27. 26.1., 26.3., 26.4. punktā minētos pabalstus piešķir 50 % 

apmērā no izlietotās summas, ievērojot, ka pabalsts veselības 
aprūpes pakalpojumu izdevumu apmaksai gada laikā nepār-
sniedz EUR 150,00 vienai personai.

26.1 Pabalsta saņēmējs sociālajā dienestā iesniedz 26. punktā 
minēto pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas 
(čeku, stingrās uzskaites kvīti, rēķinu), kurā būtu norādīts pabal-
sta saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis 
un samaksas apmērs. Maksājumu dokuments nav vecāks par 3 
mēnešiem. 26.3., 26.4. apakšpunktā noteiktajam pabalstam ie-
sniedz recepšu kopijas.”

7. Svītrot saistošo noteikumu VII nodaļu.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis”.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa

Turpinājums 4. lpp.
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2017. gada 29. novembra Saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi 2013. gada 23. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr. 6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” 

paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums

Grozījumi esošajos saistošajos noteikumos ir nepieciešami, saskaņā ar izmaiņām valsts 
izdotajos normatīvajos aktos, proti, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi, kas stājas spēkā ar 2018. gada 
1. janvāri, paredz pašvaldības saistošajos noteikumos noteikt pabalsta krīzes situācijā apmēru un 
piešķiršanas kārtību, kas aizstāj vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā. Atbilstoši Labklājības 
ministrijas norādījumiem Pabalsts ārkārtas situācijā (Bēru pabalsts) un Pabalsta atsevišķu 
situāciju risināšanai nosakāms kā pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva. 

 2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek izdalīti atšķirīgi pabalsti krīzes situācijā – pabalsts stihiskas 
nelaimes (katastrofas) gadījumā un pabalsts iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kad personai 
var pietrūkt materiālo līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai.

Saistošie noteikumi paredz Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanu pēc apstiprinātajiem normatīviem, 
iekļaujot attiecināmos izdevumos ne tikai maksu par apkuri, bet arī par citiem komunālajiem 
pakalpojumiem – elektrība, gāze, ūdens un kanalizācija.

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek paplašināts, paredzot apmaksāt 
izdevumus par zobārstniecību un brillēm. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Finanšu ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu gadā:
Dzīvokļa pabalsta aprēķināšana pēc normatīviem var palielināt dzīvokļa pabalsta apmēru. 

Salīdzinot dzīvokļa pabalsta apmēru mēnesī pie esošajiem nosacījumiem un plānoto (analizējot 
esošo pabalsta saņēmēju datus), pabalsta apmērs var palielināties par 90 EUR mēnesī.

Palielinoties pabalsta krīzes situācijā stihiskas nelaimes (katastrofas) gadījumos no EUR 
285,00 uz EUR 860,00, izdevumi budžetā varētu palielināties minimāli, jo šāda veida pabalsts tiek 
pieprasīts reti. 2017. gadā pašvaldībā vēl nav bijis pieprasījums pēc šāda pabalsta izmaksas, bet 
2016. gadā 1 ģimene saņēma šādu pabalstu.

Pabalsta veselības aprūpes pakalpojuma paplašināšana būtiski nepalielinās budžeta izdevu-
mus, jo tiek samazināts pabalsta apmērs medikamentu iegādei un kopējais pabalsta apmērs 
gadā vienai personai no EUR 213,43 uz EUR 150,00.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” 
saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām administratīvajām procedūrām. 

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta 
publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.malpils.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa

1. PIELIKUMS 
Mālpils novada domes 29.11.2017. saistošajiem noteikumiem  

Nr. 11 “Grozījumi 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 6 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada 

pašvaldībā””

DZĪVOKĻA PABALSTA APRĒĶINĀŠANĀ 
PIELIETOJAMIE NORMATĪVI

1. Maksimāli izmantojamie normatīvi īres, komunālo pakalpo-
jumu un / vai kurināmā iegādes izdevumiem ir šādi:

1.1. Par dzīvojamo telpu apkuri:
1.1.1. 32 m2 kopējās mājokļa platība vienai personai un 12 m2 

kopējās mājokļa platības katrai nākamajai personai, bet ne vai-
rāk 59 m2 dzīvojamās telpas, ja ģimene (persona) dzīvo atsevišķā 
vienistabas dzīvoklī, tad normatīvs par apkuri netiek piemērots; 

1.1.2. par apkuri, aprēķinam tiek ņemtas attiecīgās ēkas sil-

tumapgādes sezonas 1 m2 izmaksas siltumapgādes mēnesī.
1.2. Par elektroenerģiju – 60 kWh izmaksas mēnesī vienai 

personai un 30 kWh izmaksas mēnesī katrai nākamajai personai 
ģimenē, bet ne vairāk kā 180 kWh izmaksas mēnesī ģimenei.

1.3. Par auksto ūdeni un kanalizāciju: 4 m3 izmaksas mēnesī 
vienai personai un 2 m3 izmaksas mēnesī katrai nākamajai per-
sonai.

1.4. Par gāzi 2 m3 izmaksas mēnesī vienai personai un 1 m3 
izmaksas mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē.

2. Mājsaimniecības normatīvais ienākums, kuram jāpaliek ģi-
menei (personai) pēc komunālo pakalpojumu apmaksas:

2.1. pirmajam un otrajam ģimenes loceklim – 50 % apmērā no 
minimālās algas;

2.2. katram nākamajam ģimenes loceklim – 50 euro apmērā.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa

Turpinājums no 3. lpp.
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI DECEMBRĪ

N.p.k. Amata nosaukums Slodze Saimes (apakšsaimes) 
nosaukums Līmenis Mēnešalgu 

grupa
Vienādo 

amatu skaits
Noteiktā alga 

2018. gadā

1. Attīstības un īpašumu apsaim-
niekošanas daļas vadītājs 1 51. Teritorijas plānošana III 10 1 1100,00

2. Projektu vadītājs, pieaugušo 
izglītības koordinators 1 32. Projektu vadība IIA 9 1 950,00

3. Projektu vadītājs 1 32. Projektu vadība IIA 9 1 950,00
4. Nekustamo īpašumu speciālists 1 3. Apsaimniekošana IIC 9 1 847,00

5. Veselības veicināšanas koordi-
nētājs 0,1 32. Projektu vadība I 8 1 85,00

/850,00/

6. Jaunatnes lietu speciālists 0,3 35. Politikas ieviešana I 7 1 216,00
/721,00/

 • 2017. gada 29. novembrī novada dome sēdē Nr. 14/9 pieņē-
ma lēmumu ar 2018. gada 1. janvāri Mālpils internātpa-
matskolas grāmatvedības organizēšanu uzdot Mālpils no-
vada domes administrācijas Finanšu un ekonomikas daļai, 
līdz ar to izveidojot vienoto grāmatvedību. Lai nodrošinātu 
Finanšu un ekonomikas daļas darbu, nepieciešams izvei-
dot jaunu amata vietu Grāmatvedis, nosakot amatam pilnu 
darba laiku – 1 slodzi un amata algu 867,00 EUR mēnesī. 
Pārcelt ar 2018. gada 1. janvāri Mālpils internātpamatsko-
las galveno grāmatvedi darbā Mālpils novada domes Fi-
nanšu un ekonomikas daļā Grāmatvedes amatā.

 • Ar 2018. gada 1. janvāri izveidot Mālpils novada Bāriņtiesā 
jaunu amata vienību Psihologs, nosakot amatam nepilnu 
darba laiku – 0,6 slodzes un amata algu 492,00 EUR mēne-
sī. Pārcelt ar 2018. gada 1. janvāri P/A “Mālpils sociālais 
dienests” psiholoģi darbā Mālpils novada Bāriņtiesā Psiho-
loģes amatā.

 • Noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību “Norma K (reģistrācijas Nr. 40003312216) uz 10 
gadiem par pašvaldības funkcijā ietilpstoša pārvaldes uz-

devuma: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 
(ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, no-
vadīšana un attīrīšana), neatkarīgi no tā, kā īpašumā atro-
das dzīvojamais fonds, deleģēšanu. Deleģēšanas līgumu 
nosūtīt saskaņošanai Latvijas Republikas Vides aizsardzī-
bas un reģionālas attīstības ministrijai. Pilnvarot Mālpils 
novada domes priekšsēdētāju noslēgt minēto līgumu pēc 
deleģēšanas līguma saskaņošanas ar Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju. De-
leģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēg-
šanas dienas publicēt Mālpils novada pašvaldības mājas 
lapā internetā.

 • Apstiprināt ar 2018. gada 1. janvāri Mālpils novada pašval-
dības dienesta viesnīcas sekojošus maksas pakalpojumu 
izcenojumus: 

N.p.k. Maksas pakalpojuma 
veids Mērvienība

Izcenojums 
par mērvienī-
bu EUR (bez 

PVN)

Izskatīja 25 jautājumus:
1. Par adrešu piešķiršanu / maiņu un precizēšanu.
2. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
3. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
4. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
5. Par Mālpils novada domes administrācijas reorganizāciju.
6. Par saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi Mālpils novada 

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

7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Norma K”.
8. Par SIA “Norma K” iesnieguma izskatīšanu.
9. Par SIA “Norma K“ izcenojumu apstiprināšanu.
10. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Māl-

pils novada pašvaldības dienesta viesnīcā.
11. Par atļauju reģistrēt struktūrvienību.
12. Par telpu nomas maksas samazināšanu.
13. Par bāriņtiesas priekšsēdētājas iesnieguma izskatīšanu.
14. Par komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fon-

da “Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu.
15. Par SIA “West Solutions” iesniegumu par grāmatas “Mūsu 

Bērns” atbalstīšanu.
16. Par naudas balvas piešķiršanu. 
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu.
18. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Notici sev!”.
19. Par SIA “Latgales reģionālā televīzija” sadarbības piedāvā-

juma izskatīšanu.
20. Par Mālpils novada vidusskolas iesnieguma izskatīšanu.
21. Par saistošo noteikumu Nr. 15 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2017. gadam”” apstip-
rināšanu.

22. Par Mālpils novada domes konkursa “Biznesa plānu kon-
kurss komercdarbības uzsākšanai Mālpils novadā” rezul-
tātu apstiprināšanu.

23. Par telpu nomas maksas pārskatīšanu.
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustama-

jiem īpašumiem.
25. Par administratīvo lietu komisijas sastāva precizēšanu.

NOLĒMA:
 • Veikt Mālpils novada domes administrācijas reorganizāci-

ju:
 ◊ ar 2018. gada 31. janvāri likvidējot Saimnieciskās darbī-

bas sekmēšanas daļu;
 ◊ ar 2018. gada 31. janvāri likvidējot Investīciju un ārējo 

sakaru daļu;
 ◊ ar 2018. gada 1. februāri izveidojot struktūrvienību Attīs-

tības un īpašumu apsaimniekošanas daļa.
Ar 2018. gada 31. janvāri likvidēt amata vietas – Saimnieciskās 

darbības sekmēšanas daļas vadītājs un Zemnieku konsultants 
veterinārajos jautājumos. Mālpils novada domes izpilddirekto-
ram veikt normatīvajos aktos paredzētās darbības, lai brīdinātu 
Saimnieciskās darbības sekmēšanas daļas darbiniekus par dar-
ba tiesisko attiecību izbeigšanu.

Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļā ar 2018. gada 
1. februāri noteikt šādas amata vietas:

Turpinājums 6. lpp.
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Vidusskolā pirmo reizi darbību uzsāk Mazpulki – interešu iz-
glītības pulciņš. Vēsturiski tā ir 2. mazpulku organizācija, jo maz-
pulcēni jau te darbojās arī trīsdesmitajos gados. Raksta ievadda-
ļā atsaukšos uz “Mālpils” grāmatas veidotāju apkopoto 
informāciju un citēšu:

“…mazpulki aizrāva jauniešus ar savu tiešo, konkrēto un prak-
tisko darbošanos…”,

“…1936. gada jūnijā Mālpilī bija mazpulku nometne…”,
“Mālpils mazpulks bija nosaukts Ivandes Kaijas vārdā…”,
“Mūsu 170. Mālpils mazpulkā mani uzņēma 1934. gada 22. 

decembrī…”.
Tās ir Ausmas Atvares un Irēnas Saukumas atmiņas, ko “Māl-

pils” grāmatas autores apkopojušas. Tādēļ arī mēs 30. oktobrī 
apciemojām Irēnu Saukumu, līdzi uzaicinājām vidusskolas mu-
zeja vadītāju Laimu Balodi (ciemošanās reizi uzfilmējām un ie-
rakstījām diktofonā). Paldies Irēnas tuviniekiem, ka palīdzēja 
mums īstenot ieceri, apmierināt ziņkāri un tik silti mūs uzņēma 
savās mājās. Pašai Irēnas kundzei apbrīnas pilns un sirsnīgs pal-
dies par atsaucību un stāstu, kas spēja noturēt un aizķert 20 
mazpulcēnu uzmanību un darbināt prātu vēsturiskās izziņas vir-
zienā. Necerēti dziļi Irēnas stāstījums ieinteresēja mazos censo-
ņus, pat jābrīnās par bērnu uzmanību, uzdoto jautājumu gūzmu 
un spēju to visu atstāstīt vēlākās sarunās ar saviem vecākiem un 
klašu audzinātājiem. Prieks vēlāk sajust atgriezenisko informā-
cijas apriti un iegūt stimulu tālākai šādu aktivitāšu plānošanai.

Ciemošanās reizes kopā mums bija veselas trīs. 25. septem-
brī bijām ciemos pie Mālpils sociālās aprūpes nama iedzīvotā-
jiem, spēlējām dažādas galda spēles. Arī šajā pasākumā varu 
uzteikt mazpulcēnus gan par labo spēli, gan draudzīgo un pieklā-
jīgo uzvedību, gan par loģisko jautājumu un cilvēcīgo spriedumu 
izteikšanu mājupceļā.

Visās ciemošanās reizēs mums daudz nav galva jālauza par 
līdzi ņemamo cienastu, mums tas vienkārši ir jau sagatavots – 
pašu gatavots ābolu ievārījums un skolas projekta “Ēdam atbildī-
gi!” ietvaros iegūtajā dehidrācijas krāsniņā kaltētie ābolīši.

Trešo ciemošanās reizi 4. decembrī mums ieteica un noorga-
nizēja mūsu skolas vēstures glabātāja Laima Balode. Kaltēti 
āboli paņemti ciema kukulī, Laimas skolotājai diktofons kabatā 
– mēs dodamies pie Laumas Krastiņas uz Kultūras centra 
“Urgu”. Lauma ir tā, kas mums izskaidro “Urgas” vārda nozīmi, 
izstāsta par auduma aušanu un stellēm, imitē un uzskatāmi iz-
skaidro maizes cepšanas pamata lietas. Garšojam maizi ar 
sviestu, bez sviesta, veselu kukuli vēl iedod mums līdzi. Mums 
šajā ciemošanās reizē vēl viens vērtīgs ieguvums – mēs satie-
kam un iepazīstamies ar Lidiju Sīmani, kura mums ir liels novada 
dārgakmenis. Lidijas kundze nav lepna un aizņemta, viņa pat pie-
krīt būt ar mums kopā ciemošanās reizē pie Laumas, un maizes 
cepšana viņai galīgi nav sveša. Un atkal man jāteic tas, ka ar sa-
viem audzēkņiem biju ļoti apmierināta visās lietu nozīmēs.

Neba nu tikai pa ciemiem staigāšana ir mazpulku dienas kār-

Mālpils novada vidusskolas mazpulcēnu aktivitātes mācību gada 1. semestrī

AKTUĀLI

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2018. gada FEBRUĀRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

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

Finanšu komitejas sēde 15. februārī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
DOMES SĒDE 22. februārī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Privatizācijas komisijas sēde 26. februārī, plkst. 17:00 204. kab. SOLVITA STRAUSA

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

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

1.

Gultas veļas komplek-
ta īre (spilvens, vilnas 
sega, palags, pār-
valks, spilvendrāna, 
dvielis, polsterēta 
sega), iekļaujot gultas 
veļas mazgāšanu reizi 
nedēļā

1 mēnesī no 
vienas 

personas

1.1.

Gultas veļas (palags, 
pārvalks, spilvendrā-
na, dvielis) mazgāša-
na reizi nedēļā 

8,00

1.2.
Gultas veļas (spilvens, 
vilnas sega, polsterētā 
sega) nolietojums

4,40

 • Samazināt Mālpils sporta kompleksa aerobikas zāles no-
mas maksu ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām par 
50 %.

 • Piešķirt finansējumu 150,00 EUR apmērā no izdevumiem 
neparedzētiem gadījumiem nodibinājumam Komunistiskā 
terora upuru atbalsta fonds “Sibīrijas bērni”, Reģ.Nr. 
40008057169, konferencei un koncertam “Aizvestajiem” 
par godu 1941. gada izsūtīto piemiņai, bērnu zīmējumu – 
sacerējumu konkursu organizēšanai, filmas “Tālā zeme 
Sibīrija – Omskas, Tomskas un Altaja apgabals” montāžai, 
ekspedīcijas uz Tālajiem Austrumiem organizēšanai.

 • Noteikt administratīvo lietu komisiju šādā sastāvā:
 ◊ komisijas priekšsēdētājs – Dainis Pudelis;
 ◊ priekšsēdētāja vietnieks – Valts Mihelsons;
 ◊ komisijas locekļi – Anna Višķere, Jūlija Ņikitina, Atis Ai-

gars.

Turpinājums no 5. lpp.
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Pie Mergupes avotiņa Jāņa Vanaga pavadībā Lidija Sīmane kopā ar mums ciemošanās reizē pie Laumas

Irēna Saukuma un Laima BalodeLauma Krastiņa stāsta par maizes cepšanu

Bērni spēlē galda spēles ar sociālās aprūpes nama iemītniekiemRoberts, Gunārs un Sabīne Miķeļdienas tirdziņā

tībā. Divās nodarbībās visiem kopā mēģināju stāstīt un rādīt par 
mazpulkiem Latvijā un pasaulē, par simboliem, vēsturi, par 
mūsu kolektīvajiem plāniem un iecerēm nākotnē.

Pārējās reizes čakli esam strādājuši pie ābolu mizošanas, ie-
vārījuma vārīšanas, tirgošanās skolas un Kultūras centra tirdzi-
ņos, puķu podu un Ziemassvētku dekoru izveides. Pirmajā tirdzi-
ņā ietirgojām 20 EUR, no kuriem pusi tērējām saldumu iegādei, 
bet otru pusi piena, auzu pārslu un mannas putraimu iegādei. 
Tad nu no šiem produktiem izvārījām putru un spējām pabarot 
vai pusi skolas “Putringa” nedēļas ietvaros. Putra, protams, tika 
pasniegta ar mūsu firmas ābolu ievārījumu. Otrajā tirgošanās 
reizē ietirgojām bez dažiem centiem 40 EUR. Par šīs naudas iz-
lietojumu domas dalās – saldumu svētki, atkal putras vārīšana? 

Bet mani galvenie tirgotāji Gunārs un Roberts domā, ka naudu 
vajadzētu tērēt cita veida kaltēšanas krāsniņas iegādei, varbūt 
sulu spiedes iegādei. Tirgū redzējām citus uzņēmējus, citus pro-
duktus, garšojām, spriedām, plānojām. Tad jau redzēs. Laiks rā-
dīs. Varbūt spriedums jāpieņem martā pēc uzņēmēju dienām 
Mālpilī, uz kurām mēs, starp citu, tikām uzaicināti tirgošanās 
reizē Kultūras centrā 16. decembrī.

Mēs diezgan augstprātīgi saucam sevi par organizāciju, lai 
gan oficiāli tādi vēl neesam. Bet Rīgas centrālais organizācijas 
birojs par mūsu esamību zina, nākamajā mācību gadā startēsim 
tā pa īstam – oficiāli. Otrajā semestrī turpināsim ražot produktus 
no āboliem, sēsim un stādīsim un , protams, iesim ciemos.

Ilze Bērziņa
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Sveicam mūsu Lidiju 104. dzimšanas dienā!

Jāņa Ziņģīša dabasskati

Bērnu zīmējumu sacensības veikalā “Sena BODE”
2017. gada 23. decembra pēcpusdienā veikalā “Sena BODE” 

pulcējās bērni un vecāki uz zīmējumu sacensību “Mana Ziemas-
svētku piparkūka” uzvarētāju apbalvošanu! Sacensības notika 
jau otro gadu, un tās organizēja veikala īpašnieki kopā ar kolektī-
vu. No 1. līdz 20. decembrim uz veikalu savus zīmējumus atnesa 
45 bērni vecumā līdz 10 gadiem.

Šogad bērnus apsveikt bija ieradies rūķis, kurš katram sacen-
sību dalībniekam pasniedza Ziemassvētku pārsteiguma dāvanu, 
bet pirmo trīs vietu ieguvējiem – Galactico Dāvanu kartes 30 EUR 
vērtībā.

Sacensībās 3. vietu (24 balsis) ieguva Markuss Podračuks, 2. 
vietu (37 balsis) – Gusts Niklāvs Podračuks, bet 1. vietu (59 bal-
sis) – Krišjānis Jēkabsons. Sveicam sacensību uzvarētājus!

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

Tie bērni, kas nesaņēma pārsteiguma dāvaniņas, mīļi aici-
nāti uz “Seno BODI” tās saņemt!

Esmeralda Tāle

6. janvārī Tautas lietišķās mākslas studija “Urga”, Kultūras 
centra kolektīvs, ansamblis “Sidgundietes”, Aleksandrs Liel-
mežs, novada domes priekšsēdētāja Solvita Strausa un citi sveica 
mūsu īpašo jubilāri – Lidiju Sīmani 104. dzimšanas dienā.

Pasākumā piedalījās arī dokumentālās filmas par Latvijas 
simtgadniekiem “Piedzimt kopā ar Latviju” radošā grupa.

Lidija bija ļoti aizkustināta un pēc pasākuma teica: “Sirsnīga 
pateicība visiem, kas piedalījās, lai šis notikums notiktu. Es biju 
ļoti pārsteigta! Saviem viesiem es teicu, ka labprāt viņus visus 
paņemtu apskāvienā, tikai man rokas par īsām! Tad es vairāk ne-
varēju parunāt, man saskrēja asaras acīs un balss aizlūza. Pēc 
sveikšanas es jutos kā no jauna piedzimusi, jo man iedeva ener-
ģiju tas, ka cilvēki mani tik augstu vērtē!”

Esmeralda Tāle

Mālpils Kultūras centrā atklāta pirmā Latvijas jubilejas ga-
dam veltītā izstāžu cikla izstāde. Šoreiz skatāma Latvija glezno-
tāja Jāņa Ziņģīša pārsteidzoši dzīvajās, izsmalcinātajās ainavās.

Autors izstādes atklāšanā: “Bildēs redzama mana pasaule, 
mani agrīnie meklējumi, vēl pilsētā dzīvojot. Tad, kad 2009. gadā 
es pārcēlos dzīvot uz laukiem – Lēdmanes pagastā pie Aiviekstes 
upes, tad manās gleznās ienāca dabasskati. Daba mani uzrunā. 
Te redzamas ainavas no manas darbnīcas loga dažādos laikap-
stākļos un, protams, jūra. Ar ģimeni mēs vasarās daudz braucam 
pie jūras, jo Latvija ir brīnišķīga vieta, kur tā ir tik dažāda un 
skaista  – gan Kurzemes, gan Vidzemes jūrmala. Jūra mani ie-
dvesmo. Kamēr citi sauļojas, es ņemu krāsu kasti un gleznoju. 
Studijas pēc tam pārtop lielākos darbos.”

Esmeralda Tāle

Sacensību uzvarētāji (no kr.) – Markuss, Gusts Niklāvs un Krišjānis

Izstādes “Dabasskati” atklāšanā, 2018. gada 14. janvārī

Sacensību dalībnieki ar Ziemassvētku rūķi
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18 dažādi trauku stāsti!

Ir izskanējusi cikla “Izstāsti savu stāstu” pirmā tikšanās Māl-
pils novada bibliotēkā. Šajā reizē cilvēki tika aicināti izstāstīt sava 
trauka stāstu. Atsaucot atmiņā dzirdēto, gribas smaidīt. Jā, tieši 
tā – smaidīt! Un varbūt tieši tas bija mērķis – gūt pozitīvas emo-
cijas!

Stāsts pats par sevi ir daļa no ikdienas dzīves. Tas rodas sāku-
mā par sadzīviskām lietām, notikumiem, piedzīvoto un dzirdēto. 
Tieši katra cilvēka individuāla un subjektīva attieksme pret notie-
košo ir stāsta pirmsākums. Stāsts ir unikāls tieši ar to, ka tajā 
stāstītājs vienlaikus ir rakstnieks, aktieris un režisors.

Un tā 17. janvāra pēcpusdienā novada bibliotēkā kopā sanāca 
stāstītāji – 6 pieaugušie un 12 skolēni. Patīkams pārsteigums bija 
lielā klausītāju atsaucība. Tika sanestas krūzītes, bļodas, šķīvji, 
sudraba biķerīši un skārda krūzes, bleķa tējkanna un pat maizes 
abra… un aiz katra priekšmeta stāv stāsts, kas gaida, lai viņu iz-
stāsta. Tie virknējas viens aiz otra un ir tik dažādi un interesanti. 
Tie savijas kopā un veido vienu veselumu, pilnu ar siltām atmi-
ņām un trauslu mīlestību pret cilvēkiem, ar kuriem saistīti šie 
priekšmeti.

Skolotājas Gunta Bahmane, Ilze Bērziņa un Santa Mihelsone  
uz pasākumu atnāca kopā ar saviem skolēniem. No viņu stāstiem 
caurstrāvoja mīlestība pret savu ģimeni un cieņa pret tuvinieku 

dāvātajām krūzītēm. Viņu stāstījums bija kā mazas pērlītes mūsu 
stāstnieku vakarā. Lielu paldies sakām 3. klases skolēniem – Eli-
zabetei Zubarevai un Markam Zubarevam, 4. klases skolēniem – 
Martai Petkēvičai, Sabīnei Keniņai, Matīsam Kudiņam, 6. klases 
skolēniem – Renātei Briezei, Evai Vērsei, Ancei Vērsei, Madarai 
Kursītei, 9. klases skolēniem – Markam Žukovskim un Laurai 
Jaunzemai.

Sirsnīgu paldies vēlos pateikt Unai Isajevai, kas ar tik rūpīgi 
sagatavotām atmiņām mūs aizveda gadsimtu senā pagātnē pie 
saviem vecākiem un viņu kāzās dāvātiem sudraba biķerīšiem, no 
kuriem baudīts garšīgs liķieris. Paldies Ilzei Bērziņai par stāstu, 
caur kuru mēs iepazinām jaunu vēl nedzirdētu vārdu. Paldies 
Indrai Lapiņai par emocionālo ieskatu keramiķa darbā un bļodu 
tapšanā. Paldies Guntai Bahmanei par mīlestības caurvīto stāstu 
par mammu un tēti, pavedienu no bērnības atmiņām un mazu jo 
mazu krūzīšu kolekcionēšanu. 100 un vairāk šo krūzīšu bija ie-
spēja aplūkot klātienē, bet, kā teica Gunta, visas nemaz nav at-
nestas. Paldies Laumai Krastiņai, kura ar veselu priekšnesumu 
parādīja maizītes garo ceļu, sākot no tēva taisītā abrā jauktās 
mīklas līdz pat krāsnij un tālāk līdz ēdāju mutēm. Mums bija ie-
spēja baudīt Laumas cepto kukulīti. Jā! Gards gan! Paldies Gatim 
Zariņam par emaljētās krūzes stāstu!

Visi stāsti tiks saglabāti, un tos ikviens varēs izlasīt Mālpils 
novada bibliotēkā.

Paldies visiem, kas bija kopā ar mums!
Nākošā tikšanās 21. martā. Stāstu tēma – apģērbs.

Elita Mieze sadarbībā ar Mālpils novada bibliotēku

 “Trauks esmu es pati, jo mēs katrs esam savādāks trauks. 
Trauki varam būt ne tikai mēs, trauks var būt arī mūsu valsts, 
planēta... Visa dzīve var būt viens liels trauku skapis, kurā glabā-
jam visu to, kas ir vērtīgs un ko vēlamies saglabāt.”

Laura Jaunzema, 9. kl.
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Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātā 3.3.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu re-
ģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekono-
miskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vaja-
dzībām” 3. projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uz-
ņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav 
nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” 
ietvaros 2016. gada 1. decembrī Mālpils novada dome iesniedza 
trīs projektu pieteikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un 
ceļu infrastruktūras sakārtošanai par Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda (ERAF) un pašvaldības finanšu līdzekļiem.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra atbalstīja visus trīs pro-
jektus, kuru īstenošanas līgumi parakstīti 2017. gada augustā un 
oktobrī:

1. “Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruk-
tūras attīstība Mālpils novadā” (projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/025, 
līgums noslēgts 2017. gada 10. oktobrī), kā ietvaros Sid-
gundā rekonstruēs Piena ielu 0,75 km garumā. Kopējais 
projekta finansējums ir 305 400,76 EUR, tai skaitā ERAF fi-
nansējums 220 575,00 EUR, valsts budžeta dotācija 21 
206,44 EUR un pašvaldības finansējums 63 619,32 EUR. 
Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada 9. oktobrim.

2. “Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruk-
tūras attīstība Sidgundas ciemā, Mālpils novadā” (projekta 
Nr. 3.3.1.0/16/I/026, līgums parakstīts 2017. gada 3. augus-
tā), kā ietvaros Sidgundā rekonstruēs Rikteres ielu 0,69 km 

garumā un tai izbūvēs arī apgaismojumu. Kopējais projekta 
finansējums ir 374 211,86 EUR, tai skaitā ERAF finansē-
jums 276 675,00 EUR, valsts budžeta dotācija 24 384,21 
EUR un pašvaldības finansējums 73 152,65 EUR. Projektu 
paredzēts īstenot līdz 2018. gada 1. augustam.

3. “Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruk-
tūras attīstība Mālpils ciemā, Mālpils novadā” (projekta Nr. 
3.3.1.0/16/I/027, līgums noslēgts 2017. gada 10. oktobrī), 
kā ietvaros Mālpilī rekonstruēs Rūpniecības ielu 1,37 km 
garumā. Kopējais projekta finansējums ir 638 285,97 EUR, 
tai skaitā ERAF finansējums 542 543,07 EUR, valsts budže-
ta dotācija 23 935,72 EUR un pašvaldības finansējums 71 
807,18 EUR. Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada 9. 
oktobrim.

Visu trīs projektu īstenošanu uzsāks jau šī gada pavasarī. Tā 
rezultātā Mālpils novada uzņēmēji, iedzīvotāji un viesi iegūs uzla-
botu ceļu infrastruktūru, kas savukārt sekmētu vietējās uzņē-
mējdarbības attīstību, nodarbinātību, uzlabotu pārvietošanās ie-
spējas, atvieglotu smagā transporta kustību, sekmētu augstāku 
drošības līmeni. Kopumā vismaz 14 vietējie komersanti gūs tiešu 
labumu no šo projekta īstenošanas un radīsies vismaz 50 jaunas 
darbavietas.

Plašāku informāciju par Eiropas Savienības fondiem var iegūt 
interneta vietnē www.esfondi.lv. 

Mālpils novada domes Investīciju un ārējo sakaru daļa

Šogad Mālpils novadā rekonstruēs trīs pašvaldības ielas

Kā mēs sadraudzējāmies ar datoriem
20. decembrī noslēdzās pirmais lielais Eras-

mus+ SINDI projekta posms Mālpilī – 17 brīvprā-
tīgie jaunie datorskolotāji un viņu skolēni – 18 
seniori sanāca kopā, lai izvērtētu paveikto un 
padomātu par turpmāk kopīgi darāmām intere-
santām lietām. Apkopojot jauno skolotāju veik-
tos pierakstus par nodarbību tēmām, redzams iespaidīgs skats: 
ir apgūti tādi digitālie “smalkumi” kā e-pasta adrešu izveide un 
izmantošana, fotogrāfiju, mūzikas un video pārvietošana starp 
dažādiem datu nesējiem, to sūtīšana un saglabāšana mapēs, so-
ciālo tīklu profilu izveide un izmantošana, Skype, un WhatsApp 
pielietojums, informācijas atrašana, lejupielāde un saglabāšana 
dažādās vietnēs, prezentāciju veidošana, Word un Excel doku-
mentu noformēšana, mācības interneta vidē,  kā arī skārienjūtī-
go telefonu un planšetdatoru daudzveidīgo iespēju apguve.

Lūk, projektā iesaistīto skolnieku un skolotāju atziņas:
Rasa /skolotāja/: “Bija ļoti interesanti iepazīt jaunus cilvēkus, 

jo es tikai nesen pārcēlos uz dzīvi Mālpilī. Mana skolniece man 
daudz ko pastāstīja gan par savu dzīvi, gan Mālpili. Viņa ļoti labi 
mācījās. Gadījās, ka man uzdeva jautājumus, uz kuriem man pa-
šai bija jāmeklē atbildes internetā.”

Kate /skolotāja/: “Mācīšanās process trenēja manu pacietību, 
jo visu vajadzēja skaidrot lēnām. Es arī iemācījos lietas, kuras 
pati nezināju.”

Santa /skolotāja/: “Visgrūtākais laikam bija atrast kontaktu, 
gadījumā, ja skolnieks bija mazrunīgs. Man nebija jautājumu, uz 

kuriem es nezinātu atbildi, jo mana skolniece vēlējās apgūt pa-
matparsmes darbā ar datoru – lietot “peli”, rakstīt ar garumzī-
mēm, izmantot internetu.”

Māra /skolniece/: “Mācības man patika, tikai bija mazliet par 
īsām. Laika gaitā, strādājot ar datoru, rodas jauni jautājumi. Sko-
lotāja gan man teica, ka varu viņai zvanīt un jautāt. Gribētos, lai 
būtu kāda nodarbība vēl pēc kāda laiciņa.”

Skaidrīte /skolniece/: “Projektā pārvarēju iekšējo pretestību 
pret darbu ar datoru, apguvu pamatlietas. Ar skolotāju man bija 
ļoti labs kontakts.”

Anita /skolniece/: “Man veicās labi, ar projektu esmu ļoti ap-
mierināta! Vienmēr jau var iemācīties kaut ko vairāk, arī pēc šī 
projekta zināšanu loks ir paplašinājies. Informāciju par projektu 
izlasīju “Mālpils Vēstīs”, un, tā kā iemaņas darbā ar datoru man 
vēl nepieciešams attīstīt, nolēmu pieteikties. Mans skolotājs 
Mārtiņš bija ļoti labs un apzinīgs, un mūsu sadarbība, noslēdzo-
ties projektam, nav beigusies. Es varu savam skolotājam zvanīt, 
ja nepieciešama kāda palīdzība darbā ar datoru.”

Monika /skolniece/: “Kursi man ļoti, ļoti palīdzēja praktiskā 
darbā ar e-pastu un internetu.”
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SPORTS

Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

18. novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāta šautriņu mešanā 3. posms, kurā piedalījās 6 dalīb-
nieki. 1. vietu ieguva Edgars Komarovs, 2. vietu izcīnīja Edgars 
Bogdans, bet 3. vietā ierindojās Einārs Kaminskis.

16. decembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāta šautriņu mešanā 4. posms, kurā piedalījās 5 dalīb-
nieki. 1. vietu ieguva Jānis Jansons, 2. vietu izcīnīja Edgars Bog-
dans, bet 3. vietā ierindojās Raimonds Cīrulis.

6. janvārī notika 2018. gada LATVIJAS 2. līgas komandu čem-
pionāta novusā vīriešiem 1. posms, kurā piedalās arī Mālpils la-
bākie novusisti. Mālpils novusa komandas dalībnieki spēlēja Ba-
bītes novadā. Mālpilieši godam nostartēja, uzvarēja komandas 
“Jaunpils” (28:22) un “Rīgas SVK” (28:12), bet piekāpās komandai 
“Babīte 2” (23:27). Mālpils komandā startēja Mārtiņš Dišereits, 

Jānis Dišereits, Oskars Janbergs, Alfons Suķis, Andris Lagzdiņš 
un Viesturs Bērziņš.

20. janvārī notika 2018. gada LATVIJAS 2. līgas komandu čem-
pionāta novusā vīriešiem 2. posms, kurā piedalās arī Mālpils la-
bākie novusisti. Mālpils novusa komandas dalībnieki spēlēja Sa-
las novadā. Mālpilieši nostartēja ļoti labi, cīnījās neizšķirti ar 
komandu “Pļaviņas” (25:25) un pieveica komandas “Rīdzene” 
(27:23) un “Lettonia” (28:22). Mālpils komandā startēja Mārtiņš 
Dišereits, Tālivaldis Zagorskis, Alfons Suķis, Andris Lagzdiņš un 
Viesturs Bērziņš.

20. janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 5. posms, kurā piedalījās 6 dalīb-
nieki. 1. vietu ieguva Jānis Jansons, 2. vietu izcīnīja Normunds 
Ozoliņš, bet 3. vietā ierindojās Edgars Bogdans.

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

28. janvārī Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 1. posms Mālpils sporta komplekss

28. janvārī Pierīgas novadu sporta spēles dambretē Salaspils sporta nams

3. februārī LATVIJAS 2. līgas komandu čempionāts novusā vīriešiem, 3. posms Mālpils sporta komplekss

4. februārī Pierīgas novadu sporta spēles šahā Mālpils sporta komplekss

11. februārī Pierīgas novadu sporta spēles galda tenisā Babītes sporta komplekss

17. februārī LATVIJAS 2. līgas komandu čempionāts novusā vīriešiem, 4. posms Mālpils sporta komplekss

17. februārī Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 6. posms Mālpils sporta komplekss

18. februārī Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 2. posms Mālpils sporta komplekss

Laura /skolotāja/: “Bija nedaudz grūti, bet tajā pašā laikā bija 
vērtīgi ar skolnieci atkārtot kādreiz iegūtās, bet varbūt nedaudz 
piemirstās, zināšanas.”

Rinalds /skolotājs/: “Bija interesanti un aizraujoši – jauna pie-
redze. Man bija spars un entuziasms mācīt. Manam skolniekam 
bija datorprasmju pamati, tāpēc apguvām kaut ko vairāk. Man 
bija prieks tāpēc, ka manam skolniekam, kurš apguva jaunas zi-
nāšanas, pašam bija par to prieks.”

Adrians /skolotājs/: “Savstarpējā saskarsme ar cilvēkiem 
man likās ļoti jauka. Es daudz ko iemācījos un uzzināju arī no 
saviem skolniekiem, sarunās iepazinu viņus tuvāk. Man bija inte-
resanti iedziļināties viņu interesēs, palīdzēt atrast informāciju 
par viņiem svarīgām lietām. Es 
priecājos, ka Mālpilī dzīvo cilvē-
ki, kuri izrāda interesi mācīties! 
Ar prieku gāju uz katru nākošo 
mācību stundu, jo bija apziņa, ka 
gaidīs kāds, kuram ir jautājums, 
ka  varēšu palīdzēt rast atbildi. 
Zināmā mērā šis projekts bija arī 
savu spēku pārbaudīšana – vai 
varu kādam iemācīt lietot dato-
ru.”

Jā, spēki nu ir visai veiksmīgi 
pārbaudīti, un to apliecina arī 
skaitļi: kursu noslēguma anke-
tās 100 % senioru atbildēja, ka ir 
paplašinājušies viņu kontakti ar 
draugiem un paziņām un ka viņi 
ieteiktu šādus kursus arī citiem. 

90 % jauno skolotāju ieteiktu izmēģināt skolotāja lomu citiem 
jauniešiem, un 70 % ir ieinteresēti piedalīties senioru vadītās no-
darbībās un iemācīties kaut ko no saviem bijušajiem skolēniem. 
Viņiem piebiedrojas arī vairāki citi Mālpils novada vidusskolas 
projektu pulciņa dalībnieki, un pavasarī plānojam kopīgu garšīgu 
nodarbību “Internets manā virtuvē”. Bet tas jau būs cits stāsts. 
31. janvārī esam ceļā uz Nacionālo bibliotēku, kur iepazīsim arī 
Informācijas tehnoloģiju Demo centru, bet Nacionālajā Mākslas 
muzejā apskatīsim izstādi par dzīvi pirms interneta. Vai tādu vēl 
atceramies?

Projekts turpinās.
Esmeralda Tāle, Līvija Mukāne
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Semināra mērķis
Iepazīstināt nodokļu maksātājus (uzņēmumu vadītājus, grā-

matvežus, juristus) ar tiesībām un prasībām VID pārbaužu gadī-
jumos, tādējādi mazinot konfliktus starp VID amatpersonām un 
uzņēmējiem un veicinot tiesisku vidi. Sniegt nodokļu maksātā-
jiem lietderīgus padomus sakarā ar pārbaudēm un to veidiem, 
nestandarta situācijām, kā arī par procedūrām saskaņā ar no-
dokļu likumdošanas prasībām; aktualitātēm, problēmām un ri-
sinājumiem.

Daži no seminārā apskatāmajiem jautājumiem:
Kā uzņēmumus izvēlas VID pārbaudēm un kā var nokļūt VID 

pastiprinātas uzmanības lokā?
Nodokļu maksātāja un VID pienākumi un tiesības. Nodokļu 

kontroles pasākumu plānošana.
Kādas ir Jūsu tiesības pārbaudes laikā un kā tās realizēt 

praktiski?
Kādas kļūdas uzņēmēji visbiežāk pieļauj pārbaudes laikā?
Kādos gadījumos VID var apturēt uzņēmuma darbību vai uz-

sākt kriminālprocesu? Kā VID kļūdas Jūs varat vērst sev par 
labu?

Kā iespējams atcelt VID uzliktos sodus un uzrēķinus?
Nodokļu parādu nomaksas termiņu pagarināšana.
Kā novērst PVN auditu uzrēķinus par priekšnodokļa atskai-

tījumu?
Nestandarta gadījumi! Par ko nesaka VID. Kādas nākotnes 

perspektīvas.
Tiesu prakse strīdos ar VID. Dažādu situāciju no lektoru 

prakses apskatīšana. Tiesu lietas.
Pie katras tēmas – dažādu situāciju apskate no vadītāju per-

sonīgās prakses un dalībnieku pieredzes un atbildes uz indivi-
duāliem jautājumiem. Sakarā ar biežajām izmaiņām nodokļu 
likumdošanā daudzi vēlas zināt par to, kas patisībā notiek. Kā 
plānot savu biznesu un ar ko ir jārēķinās nākotnē. (Jautājumi 
un atbildes.)

Vadītāji: Guntars Ivdris, diplomēts jurists, sociālo zinātņu ma-
ģistrs; pieredzējis Pārbaužu nodaļas inspektors Valsts ieņēmu-
mu dienesta Finanšu policijas pārvaldē, Latvijas policijas akadē-
mijas lektors ar specializāciju finanšu likumpārkāpumos, SIA 
“Latvijas uzņēmumu konsultantu apvienība” valdes loceklis; pa-
treiz: Juridiskā biroja “LEX DOMINANTE” partneris, praktizējošs 

juriskonsults komercdarbībā.
Raivis Bušs, diplomēts jurists; pieredzējis Pārbaužu nodaļas 

inspektors Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldē, 
Latvijas policijas akadēmijas lektors ar specializāciju finanšu li-
kumpārkāpumos; patreiz: juriskonsults, konsultants jautāju-
mos, kas skar privātsektora attiecības ar valsts pārvaldes iestā-
dēm, nodokļu konsultants, SIA “Baltic Production Group” valdes 
priekšsēdētājs, LR Ekonomikas ministrijas Mazo un vidējo ko-
mersantu un amatniecības padomes loceklis. Viens no Latvijas 
juristu apvienības dibinātājiem.

Norises laiks: 2018. gada 9. februārī plkst.10:00–15:00 (re-
ģistrācija no 9:45)

Norises vieta: Līgatnē, Rehabilitācijas centra Konferenču 
zālē

Dalības maksa: EUR 75,00+PVN. Konferences dalībnieki sa-
ņems Apliecinājumu par semināra noklausīšanos un noderīgus 
izdales materiālus. Ja semināru apmeklē 2 personas, tad 2. 
personai atlaide 15 EUR apmērā. Siltas pusdienas.

Ja pasākumu uzņēmējiem finansē pašvaldība, tad svarīgi tai 
nodrošināt telpas uz vietas novadā, datortehniku, projektoru, 
ēdināšanas iespēju dalībniekiem. Grupā aptuveni līdz 15 dalīb-
nieki. Summa par semināru ko finansē pašvaldība ir 650 EUR 
+PVN.

Lai pieteiktu dalību seminārā, aizpildiet zemāk esošo pietei-
kumu un nosūtiet uz e-pastu: info@godasargs.lv vai personiski 
uz raivis.latvija@inbox.lv. Vai www.godasargs.lv mājaslapā aiz-
pildot pieteikuma formu. Uz jautājumiem atbildēs vadītājs

R. Bušs, tālr. 26548842.
PIESAKIETIES LAICĪGI!

PIETEIKUMS
(Pēc pieteikuma saņemšanas Jums tiks nosūtīts rēķins)

Nosaukums

PVN Reģ. Nr.

Juridiskā adrese 

Dalībnieku vārdi, uzvārdi

Tālrunis, e-pasts rēķinam

“Baltic Production Group” rīko semināru novada uzņēmējiem: 
“Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontrole uzņēmumā”

INFORMĀCIJA

Svētdien, 21. janvārī no plkst. 10:00 Matīšos pie hokeja lauku-
ma pulcējās jaunie hokeja spēlētāji un viņu fani. Tur jau trešo 
gadu norisinājās Robertdienas sadraudzības turnīrs, ko rīko 
Dzintars Robulis. Uz draudzības spēli bija sabraukuši Valmieras, 
Matīšu, Pāles un Mālpils hokejisti.

Mūsu lieliskajai hokeja komandai sīvā cīņā izdevās iegūt 
1. vietu, aiz muguras atstājot hokeja skolas audzēkņus!

No mūsu skolas turnīrā piedalījas: Kristers Edgars Rauska, 
Dāvis Dreimanis, Raivis Krišāns, Aleksis Eigims , Markuss Krū-
miņliepa, Edgars Ermansons, Brendons Fjodorovs, Brendons 
Bogdans.

Paldies komandai, trenerim Gintam Apsītim un vecāku atbal-
sta komandai! Lai veicas arī turpmāk!

Elita Ermansone

Robertdienas turnīrs!
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Cienījamie uzņēmēji!
Jaunais 2018. gads ir svētku gads Latvijai, novadam un 

katram 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 die-
nās 2018”, kas norisināsies no 8. līdz 10. martam Mālpils 
Kultūras centrā. Lūdzam Jūs līdz 1. martam pieteikt dalību 
un prezentēt savu uzņēmumu, zemnieku saimniecību, 
mājražošanu, biedrību, individuālā komersanta un citu 
saimniecisko darbību.

Jūs esat tie, kas kopj mūsu zemi, piedāvā savus pakalpo-
jumus, izveido ražotnes, nodrošina mūsu iedzīvotāju nodar-
binātību un viņu labklājības līmeņa celšanu, dara mūsu no-
vada vārdu zināmu tuvu un tālu, un ar savu darbību sekmē 
gan novada, gan visas Latvijas attīstību.

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

pazīstināt novada iedzīvotājus un viesus ar Jūsu darbību un 
pateikties Jums ikgadējā Uzņēmēju ballē, kas notiks pasā-
kuma noslēgumā – 10. martā. Deju mūziku spēlēs “Ballīšu 
orķestris” no Valmieras un par vakara noskaņu rūpēsies 
Nacionālā 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)

Latvijas Universitātes pētnieks 
Oskars Gruziņš 
mutvārdu vēstures intervijām 
meklē cilvēkus:

• kuri dzimuši 1942.–1949. gadā;
• kuru mātes ir Latvijas iedzīvotājas;
• bet tēvi – vācu vai padomju armijas karavīri, kuri 

nedzīvoja Latvijā pirms kara.

Intervijas tiks izmantotas 
pētījumā “Karā dzimušie 
bērni Latvijā”.

Ja Jūs pazīstat kādu vai 
esat atbilstošs cilvēks, 
lūdzu zvanīt: 
tālr. 28254186 
vai rakstīt: 
oskars.gruzins@lu.lv



Mālpils Vēstis  JANVĀRIS  201814 INFORMĀCIJA

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

laika periodā no 01.12.2017. līdz 31.12.2017. reģistrēti 148 no-
tikumi, uzsākti 43 kriminālprocesi, pieņemti 39 lēmums par 
atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 24 resoriskās 
pārbaudes, uzsāktas 27 administratīvās lietvedības, sastādīti 
24 administratīvā pārkāpuma protokoli, kā arī pieņemti citi 
procesuālie lēmumi.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 15 notikumiem 
Mālpils novadā, uzsākti 5 kriminālprocesi, pieņemti 3 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, sastādīts 1 adminis-
tratīvā pārkāpuma protokols, kā arī pieņemti citi procesuālie 
lēmumi.

08/12/2017
AR REDZAMĀM VARDARBĪBAS PAZĪMĒM, ATRASTS MIRIS 

1989. GADĀ DZIMIS VĪRIETIS. LĪĶIS NOGĀDĀTS VTMEC EKSPER-
TĪZES VEIKŠANAI. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, ĶIRŠU IELA.

13/12/2017
NELIKUMĪGI NOMEDĪTAS DIVAS STIRNAS, KĀ REZULTĀTĀ 

RADĪTS BŪTISKS KAITĒJUMS. 1962. GADĀ DZIMUŠA VĪRIEŠA 
DZĪVES VIETĀ IZŅEMTI MEDĪBU ŠAUJAMIEROČI. MĀLPILS 
NOVADS.

19/12/2017
TIKUSI BOJĀTA AUTOMAŠĪNAS WV GOLF AIZDEDZES AT-

SLĒGA. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, ĶIRŠU IELA.
19/12/2017
TIKUSI BOJĀTA AUTOMAŠĪNAS AUDI 80 AIZDEDZES AT-

SLĒGA. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, ĶIRŠU IELA.
20/12/2017
NO AUTOMAŠĪNAS WV JETTA NENOSKAIDROTOS APSTĀK-

ĻOS NOZAGTA DĪZEĻDEGVIELA. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, 
ĶIRŠU IELA.

24/12/2017
UZLAUŽOT ŠĶŪŅA DURVJU PIEKARAMO ATSLĒGU, NO-

ZAGTI CELTNIECĪBAS INSTRUMENTI. MĀLPILS NOVADS.

Alfa kurss ir brīva formāta 11 nedēļu interaktīvu lekciju un 
diskusiju cikls, kur tiek apspriesti kristietības pamatjautājumi. 
Bez spiediena. Bez saistībām. Bez maksas.

Bet, pirms paskaidrot sīkāk, kas Alfa kursā notiek, maza atkā-
pe un daži jautājumi, jo bieži vien mums izveidojušies savi priekš-
stati, pat aizspriedumi par kristīgo ticību, pamatojoties uz nepār-
baudītu, maldinošu informāciju un bieži vien tukšiem 
pieņēmumiem.

Mēs nereti bērniem sakām: ja neesi pagaršojis ēdienu – vai 
vari sacīt, ka tas ir negaršīgs? Bet vai, piemēram, pieaugušais, 
nebūdams izlasījis kādu grāmatu, var teikt: tajā ir meli, tā nav 
patiesa? Līdzīgi ir ar ticību – ja neesi pat pamēģinājis par kristīgo 
ticību uzzināt ko vairāk, vai vari teikt – tā ir tikai pasaka, izdomā-
jums – man tas nav vajadzīgs?

Kāds teiktu, pat ja Dievs ir, tad Viņš ir tāls un nespēcīgs, bet vai 
zini, ka tie, kas Viņu ir iepazinuši var apliecināt – Dievs ir reāls, jo 
ir Viņu piedzīvojuši reālos notikumos, arī ikdienā. Citiem šķiet – 
esmu kādas draudzes sarakstos, ikdienā gan par Dievu pat neie-
domājos, bet gan jau “viss kārtībā”. Bet vai tiešām ar to pietiek, 
viss ir kārtībā?

Kādiem šķiet – ticība ir “kruķis vājajiem”, 
ne man, bet vai zini – daudzi kristieši ir spē-
cīgi, uzņēmīgi cilvēki? Vēl citiem ir doma – 
tā laikam sekta un vēlas naudu izspiest, 
pakļaut, bet vai zini, ka Dievam pieder visa 
pasaules nauda, bet ne tikai nauda – arī ik-
viena cilvēka dzīvība un dzīve ir Viņa rokās?

Iepriekšminētos un citus jautājumus 
mēs kopīgi apskatīsim un centīsimies rast 
atbildes Alfa kursa laikā. Šeit dažas no tē-
mām: Kas ir Jēzus un kāpēc Jēzus nomira? 
Kāpēc un kā man jālūdz? Kāpēc un kā man 
būtu jālasa Bībele? Kas ir Svētais Gars? Kā 
es varu pretoties ļaunumam? Vai Dievs arī 
mūsdienās dziedina?

Alfa kurss ir radies Anglijā, bet Latvijā 
tiek rīkots kopš 2003. gada. Tas notiek lute-
rāņu, katoļu, baptistu, adventistu un vasar-
svētku draudzēs, kā arī misijas organizāci-
jās. Latvijā Alfa notiek vairāk kā 40 vietās. 
Šo gadu laikā Alfa kursu Latvijā ir apmeklē-
juši vairāk kā 3500 cilvēku. Pasaulē Alfa no-

tiek jau 30 gadus, kuru laikā to ir apmeklējuši 24 miljoni cilvēku.
Katrā tikšanās reizē baudīsim kopīgu maltīti, klausīsimies 

lekciju par attiecīgo tēmu un iesaistīsimies diskusijās par dzirdē-
to. Lekcijas vadīs Ogres Trīsvienības draudzes mācītājs D. Pan-
dars, Rīgas Mateja draudzes mācītājs A. Baštiks, kristīgās mācī-
bas skolotāja A. Grīnberga un citi lektori.

Vecums nav šķērslis – ja esi jaunietis, pieaugušais vai cilvēks 
gados, tu esi aicināts! Arī sociālais stāvoklis vai reliģiskā pārlie-
cība nav no svara. Uz Alfa kursu ir aicināts ikviens, kas vēlas uz-
zināt par kristīgo ticību, kas meklē, vēlas iedziļināties vai pieaugt 
savā ticībā. Arī ja neesi pārliecināts, ka Dievs ir vai arī ja Tev ir 
sarežģīti jautājumi – ņemt tos līdzi un nāc uz Alfu!

Gaidīsim Jūs trešdienās no 7. februāra plkst. 19:00 Mālpils 
Kultūras centra apaļajā zālē. Iepriekšēja pieteikšanās nav obli-
gāta, bet būsim pateicīgi, ja informēsiet par savu ierašanos. Uz 
tikšanos!

web: latvija.alpha.org / sadarbībā ar otbd.lv, 
e-pasts: malpils.alfa@inbox.lv, tālr. 29170433, 

Jānis Biķis

Alfa kurss? Kas tas ir un kam tas domāts?
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Mālpils Ev. lut. draudzes 
aktivitātes februārī
Dievkalpojumi

2. februāris / Sv. Simeona diena / Sveču diena / piektdiena 
/ plkst. 19:00 / dievkalpojums bez Sv. Vakarēdiena / dievkalpo-
jumu vadīs draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs /

4. februāris / Sexsagesima – otrā svētdiena pirms Gavēņa 
laika / plkst. 10:00 / dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu / diev-
kalpojumu vadīs draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

10. februāris / Laulības / sestdiena / plkst. 13:00 / laulību 
dievkalpojums bez Sv. Vakarēdiena / dievkalpojumu vadīs 
draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

11. februāris / Esto mihi – pirmā svētdiena pirms Gavēņa 
laika / plkst. 10:00 / dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu / diev-
kalpojumu vadīs draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

14. februāris / Pelnu diena - Gavēņa laika sākums / treš-
diena / plkst. 19:00 / dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu / diev-
kalpojumu vadīs draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

18. februāris / Invokabit – pirmā Gavēņa laika svētdiena / 
plkst. 10:00 / dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu / dievkalpoju-

mu vadīs draudzes mācītājs Edvīns Rumjan-
cevs

25. februāris / Reminiscere – Gavēņa laika 
otrā svētdiena / plkst. 10:00 / topošās māsu 
draudzes no Zviedrijas luterāņu baznīcas vie-
sošanās / dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu / 
dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs Edvīns 
Rumjancevs

4. marts / Oculi – Gavēņa laika trešā svēt-
diena / plkst. 10:00 / dievkalpojums ar Sv. Va-
karēdienu / dievkalpojumu vadīs draudzes mā-
cītājs Edvīns Rumjancevs

Citas aktivitātes
Sākot ar 4. februāri, svētdien, plkst. 9:00 tiks uzsākts 

jauns iesvētību mācību kurss.
Norises vieta būs Baznīcas sakristejā. Visi, kas vēlas kristīt 

bērnus, laulāties, pievienoties draudzei vai arī uzzināt vairāk 
par kristīgo mācību – vēsti, esat laipni aicināti. Iesvētības no-
tiks 2018. gada 1. aprīlī, Lieldienās. Vairāk informācijas pa tālr. 
29227236 vai e-pastu: edvins.rumjances@inbox.lv

Draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs 
un draudzes padome; www.malpilsbaznica.lv

Notikusi 3. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”
11. janvārī notika 3. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”, kurā 

sacentās dziedošā kolektīva komanda “Mergupe” un mednieku 
biedrības “Mergupe” komanda “Lādējam”. Rezultāts: “Mergu-
pe” – 34 punkti, “Lādējam” – 33 punkti.

Gaidām skatītājus vērot klātienē 5. spēli, kas norisināsies 

2018. gada 8. februārī Kultūras centra apaļajā zālē, plkst. 
19:00. Sacentīsies Amatierteātra “Vēji” komanda “Vējiem līdzi” 
un dziedošā kolektīva komanda “Blondā bilance”.

Esmeralda Tāle

“Lādējam” – (no kr.) Jānis Žīgurs (komandas kapteinis), Gunārs 
Lūkins, Arnis Janbergs, Aivars Misiņš 

“Mergupe” – (no kr.) Imants Paukšte, Baiba Lippe, Sarma Ezermane, 
Juris Vītums (komandas kapteinis)

Autoskola “Stars” aicina uz autovadītāju kursiem Mālpilī
Kategorijas Periods Dienas
B 5 nedēļas (11 nodarbību dienas) 10.02.2018., Se., Sv., 9:00–13:05
BE 4 nodarbību dienas 01.04.2018., 18:00–22:00
C 10 nodarbību dienas 15.02.2018.
95. kods 5 nodarbību dienas 10.02.2018., 14:00
A 5 nodarbību dienas 24.03.2018., 18:00–22:00

Mālpilī, Nākotnes ielā 5 (Mālpils Kultūras centra ēkā), tālr. 26080664, 29190755; www.autoskolastars.lv
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Mālpils Kultūras centra pasākumi februārī
FEBRUĀRIS – DZIMŠANAS DIENAS MĒNESIS

 • Līdz 1. martam Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma mākslinieka 
JĀŅA ZIŅĢĪŠA darbu izstāde “DABASSKATI”.

 • 03.02. plkst. 10:00 TLMS “URGA” saiets.
 • 03.02. plkst. 18:00 Koncerts “BALTĀS ZIEMAS DEJU VIRPULĪ”. Piedalās: 

TDA “DAIĻRADE”; TDA “KATVARI”; TDA “LĪGO”; TDA “ROTAĻA”; TDA “VEN-
TA”; TDA “VIDZEME”; JDK “MĀRA”; JDK “SADANCIS”; JDK “ŪSIŅŠ”; JDK 
“VIZBULĪTE”. Ieejas maksa: 2,- EUR; skolēniem un pensionāriem: 1,- EUR.

 • 08.02. plkst. 19:00 Latvijas simtgadei veltītā erudīcijas spēļu cikla “MANA 
MĀLPILS MANĀ LATVIJĀ” 5. spēle Kultūras centra apaļajā zālē. Sacentīsies 
amatierteātra “VĒJI” un “dziedošā “BLONDĀ BILANCE” komandas. Aicinām 
līdzjutējus un atbalstītājus!

 • 11.02. plkst. 15:00 Suntažu amatierteātra “SAUJA” izrāde Braiens Frīls “DE-
JAS LŪNASAS SVĒTKOS”. Režisors: Didzis Cauka. Ieeja: 2,- EUR.

Vientuļu 5 māsu ikdienas dzīve lauku mājas pirmskara Īrijā. Sievietes emocio-
nāli neprognozējamā daba, emocijas, kaisle, dzīves nepiepildījums un mīlestības 
trūkums. Bet pārāks par visu ir sievietes garīgais spēks, sīkstums un ticība.

 • 14.02. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” saiets. Ciemos “Mīļais 
Valentīndienas Amoriņš”.

 • 16.02. Mūsdienu deju atklātais konkurss “Pierīgas kauss 2018”. “Mūsdienu 
deju radošais konkurss” I kārta.

 • 18.02. KULTŪRAS CENTRAM – 30. ATVĒRTO DURVJU DIENA
 ◊ plkst. 15:00–18:00 iespēja izstaigāt un iepazīt Kultūras centra apslēptos 

labirintus.
 • 22.02. plkst. 19:00 Latvijas simtgadei veltītā erudīcijas spēļu cikla “MANA 

MĀLPILS MANĀ LATVIJĀ” 6. spēle Kultūras centra apaļajā zālē. Sacentīsies 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “SIDGUNDA” un SIA ”KVIST” – I komanda.  
Aicinām līdzjutējus un atbalstītājus!

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

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

PATEICĪBAS

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!

Paldies uzņēmumiem “EMU PRIM”, 
“KVIST”, “MĀLPILS TIMBER”, radiem un 
draugiem par atbalstu grūtajā brīdī, 
Kristapu Bērziņu mūžībā pavadot.

Inga un Ainārs Bērziņi

Zāģējam malku klucīšos. Par cenu vieno-
simies. Tālr. 27801869

Paldies visiem labajiem cilvēkiem, 
kas bija kopā ar mums, izvadot pēdējā 
gaitā mūsu Ignatu!

Ģimene

SIA “MAserviss” bez maksas veic lauk-
saimniecības zemju attīrīšanu no apau-
guma. Iespējama malkas sagāde. Iepēr-
kam zarus un šķeldas materiālu, kā arī 
veicam telpu un teritorijas uzkopšanas 
darbus (logu mazgāšanu, paklāju tīrīša-
nu, pēcremonta tīrīšanu un citus darbus). 
Tālr. 26346070, e-pasts: maserviss@in-
box.lv

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

Gāzes balonu piegāde mājās! 
SIA “Saurida Latvija”
Gāzes balonu cenas: 50 litri − 24,50 EUR, 
46 litri − 23,00 EUR, 27 litri − 14,00 EUR. 
Gāzes balonu nomaiņa, pārbaude, konsul-
tācijas. Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie 
gāzes baloni (7, 27 un 46 litru). Strādājam 
katru dienu (arī vakaros), svētkos un brīv-
dienās. Zvanīt Jums vēlamā laikā! 
Tālr. 29 41 51 20

PAZUDIS SUNS!
2017. gada 26. decembrī 

Nītaures pagastā pazuda 
neliela auguma taksim 
līdzīgs suns – ruds ar baltu 
uz krūtīm. Ja esat redzēju-
ši, lūdzu zvaniet! 
Tālr. 25985151


