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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI FEBRUĀRĪ

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 APRĪLIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 18. aprīlī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde 18. aprīlī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 18. aprīlī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
DOMES SĒDE 25. aprīlī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Privatizācijas komisijas sēde 30. aprīlī, plkst. 17:00 204. kab. SOLVITA STRAUSA

Izskatīja 23 jautājumus:
1. Par detālplānojuma izstrādes nepieciešamību.
2. Par zemes ierīcības plāna projekta apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma nomas līguma pagarināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
6. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
7. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada vidusskolas Noli-

kumā.
8. Par akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumu ieviešanas 

saskaņošanu.
9. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas mūzikas instru-

mentu nomas maksas apstiprināšanu.
10. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas akreditācijas ie-

snieguma, izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbī-
bas novērtēšanas iesnieguma un pašnovērtējuma ziņoju-
ma saskaņošanu.

11. Par izmaiņām Mālpils internātpamatskolas tarifikācijā.
12. Par Mālpils internātpamatskolas slēgšanu.
13. Par Mālpils novada jaunatnes politikas rīcības virzienu un 

uzdevumu 2019.−2025. gadam” pieņemšanu zināšanai.
14. Par finansiāla atbalsta sniegšanu hokeja klubam “Mālpils”.
15. Par telpu nomas maksas samazināšanu Mālpils Kultūras 

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

16. Par pārstāvja deleģēšanu Sociālās aprūpes padomei.
17. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa statusa maiņu.
18. Par balvas piešķiršanu pensionāru padomes priekšsēdētā-

jai.
19. Par 2018. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa 

“Mēs savam novadam” noteikumu apstiprināšanu.
20. Par biedrības “Tautsaimnieks” iesnieguma izskatīšanu.
21. Par izlīguma noslēgšanu Civillietā.
22. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav-

starpējiem norēķiniem.
23. Par darba grupas izveidi.

NOLĒMA:
 • Piekrist, ka Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici 

sev!”, reģistrācijas Nr. 50008100001, juridiskā adrese: Nā-
kotnes iela 5, Mālpils, Mālpils novads, reģistrē savu struk-
tūrvienību ““Notici sev!” Centrs” Mālpils novada pašvaldī-
bai piederošajā ēkā, adrese: Pils iela 14, Mālpils, Mālpils 
novads, LV-2152 (kadastra apzīmējums 8074 003 0628 001).

 • Likvidēt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādi Māl-
pils Internātpamatskolu (reģistrācijas Nr. 90000453848, 
juridiskā adrese: Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-
2152). Mālpils Internātpamatskolas likvidāciju uzsākt ar 
2018. gada 1. martu un pabeigt līdz 2018. gada 1. septem-

brim. Saskaņot Mālpils Internātpamatskolas likvidāciju ar 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, uzdot 
Mālpils novada domes speciālistei izglītības jautājumos 
A.  Sārnai lēmumu par Mālpils Internātpamatskolas likvi-
dāciju nosūtīt saskaņošanai LR Izglītības un zinātnes mi-
nistrijai. Noteikt, ka Mālpils novada pašvaldības izglītības 
iestādes Mālpils Internātpamatskolas tiesību, saistību, 
mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības un arhīva pārņē-
mēja ir Mālpils novada dome. Uzdot Mālpils novada domes 
izpilddirektoram izveidot Mālpils Internātpamatskolas lik-
vidācijas komisiju. Likvidācijas komisijai nodrošināt Māl-
pils Internātpamatskolas materiālo un finanšu līdzekļu in-
ventarizāciju, slēguma bilances sastādīšanu, mantas 
vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī nodrošināt 
mantas, finanšu līdzekļu, saistību, lietvedības un arhīva no-
došanu Mālpils novada domei. Uzdot Mālpils novada do-
mes speciālistei izglītības jautājumos A. Sārnai sagatavot 
nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos Izglītības kvali-
tātes valsts dienestā, lai dzēstu Mālpils Internātpamatsko-
lu no izglītības iestāžu reģistra. Uzdot Mālpils novada do-
mes izpilddirektoram A. Bukovskim pēc šī lēmuma 
stāšanās spēkā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un 
termiņos brīdināt par Mālpils Internātpamatskolas likvidā-
ciju tās direktoru. Uzdot Mālpils Internātpamatskolas di-
rektoram normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termi-
ņos brīdināt par iestādes likvidāciju tā pakļautībā esošos 
Mālpils Internātpamatskolas pedagogus un tehniskos dar-
biniekus. Uzdot Mālpils Internātpamatskolas direktoram 
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. jūnijam informēt izglītojamo 
vecākus par Mālpils Internātpamatskolas likvidāciju un par 
izglītības iespējām izglītības iestādēs, kurās ir internāti. 
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes 
izpilddirektoram A. Bukovskim.

 • Pieņemt zināšanai Mālpils novada jaunatnes politikas rīcī-
bas virzienus un uzdevumus 2019.−2025. gadam esošajā 
redakcijā.

 • Apstiprināt 2018. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu kon-
kursa “Mēs savam novadam” noteikumus un pieteikuma 
veidlapu. Izveidot konkursa žūriju sekojošā sastāvā:

 ◊ 1. Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors,
 ◊ 2. Leontīna Amerika, Sociālo, izglītības un kultūras jautā-

jumu komitejas priekšsēdētāja,
 ◊ 3. Māra Ārente, Mālpils Kultūras centra izstāžu kuratore,
 ◊ 4. Edīte Priekule, Mālpils Kultūras centra direktore,
 ◊ 5. Jānis Paulovičs, Mālpils novada domes deputāts.
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Mālpilī bāzētā Sporta deju kluba “Zīle” vadošais pāris Marks 
Cimmermanis un Evelīna Zelča, kuri otro sezonu dejo jauniešu 
grupā (16−18 g.), 2018. gada Latvijas čempionātos sasnieguši la-
bus rezultātus. Ivetas Zīles audzēkņi jauniešu grupā iekļuva vie-
nā finālā, paveicot to 10 deju programmā, bet U21 grupā viņi finā-
lā dejoja divas reizes – LA dejās iegūstot 5. vietu, bet 10 dejās 
izcīnot 2. vietu, tādējādi tiekot pie savas pirmās godalgas karjerā 
valsts čempionātos.

Marks Cimmermanis un Evelīna Zelča šogad bija viens no di-
viem pāriem, kuri SDK ”Zīle” pārstāvēja Latvijas čempionātos 
visās trijās deju programmās, sarūpējot savam klubam labākās 
vietas un sasniedzot atzīstamus rezultātus. Siguldieši kluba va-
dītājas Ivetas Zīles vadībā, piepalīdzot arī treneriem Uģim Putni-
ņam, Ojāram Bācim, Gundaram Briedim, mērķtiecīgi gatavojās 
un sezonas svarīgākajās sacensībās rādīja labu sniegumu, atse-
višķās reizēs atnesot savam klubam ne tikai finālu, bet arī godal-
gotu vietu.

Vispirms viņi janvāra beigās Jelgavā, kur norisinājās ST deju 
čempionāts, sacentās LA dejās, jo jauniešu grupai pretējā deju 
programma bija ielikta tāpēc, ka bija jānoskaidro divi labākie pāri 
LA dejās, kas februāra beigās Latviju pārstāvētu Eiropas čempio-
nātā Sočos. Tā kā Markam un Evelīnai spēcīgākā programma ir 
LA dejas, tad tika pieņemts racionāls lēmums nedejot papildu 
U21 grupā ST dejas, bet visu uzsvaru likt uz jauniešu grupu LA 
dejās. 2017. gadā Valmierā valsts čempionātā LA deju program-
mā viņi iekļuva pusfinālā un ieņēma 11. vietu, līdz ar to pusfināls 
kā primārais mērķis bija arī šogad, klusībā nedaudz cerot arī uz 
finālu. Pusfināla divpadsmitnieks, lai arī ne bez grūtībām, 23 
pāru konkurencē tika sasniegts, un beigās čempionātu iznāca 
noslēgt 12. vietā. Lai arī tas ir par vienu vietu zemāk nekā pērn, 
rezultāts nebūt nav slikts, jo, pirmkārt, 11. un 10. vieta punktu 
ziņā bija turpat blakus un, otrkārt, pusfinālā tik tiešām nepavei-
cās ar gājieniem, jo iznāca lielāko daļu deju dejot vienā gājienā ar 
visiem trim godalgoto vietu ieguvējiem. Un, neskatoties uz to, ka 
lielākā daļa no pagājušā gada fināla ir prom (vai nu nedejo vairs, 
vai arī ir pārgājuši pieaugušo grupā − aut. piez.), tomēr jāatceras, 
ka vairāki labi pāri ir nākuši klāt.

Februāra pirmajā pusē bija jādodas uz netālo no Siguldas Val-
mieru, kur tika rīkots 10 deju čempionāts. Tieši ar šo čempionātu 
saistījās vislielākās cerības, jo pagājušā šajā programmā pirmo 
reizi karjerā Cimmermanis ar Zelču sasniedza līdz šim savu vie-
nīgo finālu. Tā kā no pieteiktajiem 16 pāriem bija ieradušies vien-
padsmit, tad pirmā kārta sākās ar pusfinālu, kur siguldieši uzrā-
dīja 4. rezultātu un ļoti pārliecinoši iekļuva finālā otro gadu pēc 
kārtas. Finālā Marks ar Evelīnu turpināja spraigi cīnīties ar par 4. 
vietu ar SDK “Vecrīga” pāri. Visās LA dejās Cimmermanis ar Zel-
ču ieguva 4. vietu, kaut arī no 13 tiesnešiem gandrīz puse rādīja 
trešās un kāds pat arī otrās vietas. Beigās viņiem tikai viens 
punkts pietrūka līdz 4. vietai. Neskatoties uz to, ka tik maz pie-
trūka līdz ceturtajai vietai, Marks ar Evelīnu ar iegūto piekto vietu 
šogad ierindojās par vienu pozīciju augstāk nekā pērn.

Ja pagājušajā gadā desmit dejās tika nopelnīts pirmais fināls, 
tad šogad šajā deju programmā, tiesa, ne jauniešos, bet U21 gru-
pā, tika iegūta pirmā godalgotā vieta. Dalībnieku U21, kur apvie-
nojas jaunieši un pirmos divus gadus pieaugušo grupā pārgāju-
šie, nebija daudz – tikai četri pāri. Taču arī šo četru pāru vidū, kur 
Marks ar Evelīnu bija visjaunākie, bija jāpacīnās, lai iekļūtu trij-
niekā. Un trijnieks tika sasniegts, par ko no sacensību vadītāja 
vārdiem varēja noprast arī krietni pirms apbalvošanas, kas nori-
tēja pašā vakarā. Tikai Vīnes valsī ieņemot 3. vietu, bet pārējās 
uzrādot stabilu otro rezultātu, Ivetas Zīles trenētie jaunieši ļoti 
pārliecinoši izcīnīja sudraba medaļas, kas ir viņiem pirmās kar-
jerā. Priekšā mūsējiem bija tikai pagājušā gada jauniešu vice-

čempioni un Eiropas čempionāta 7. vietas ieguvēji Vladislavs Pe-
čens un Aliaksandra Bahusheviča. Līdz ar to SDK “Zīle” otro gadu 
pēc kārtas valsts čempionātos ir medaļas, jo 2017. gadā trešo 
vietu Junioriem (12−13 g.) LA dejās izcīnīja Kristers Rauska un 
Amanda Miltiņa.

Pēdējais − trešais čempionāts LA dejās, bet kur jaunieši sa-
centās ST dejās, tika aizvadīts pagājušajā nedēļas nogalē Rīgā. 
Tāpat kā LA dejās arī ST dejās mērķis bija sasniegt pusfinālu. ST 
dejās bija nedaudz vairāk dalībnieku – 26 pāri, līdz ar to sacensī-
bas sākās ar astotdaļfinālu. Pirmā kārta tika pārliecinoši pārva-
rēta, bet otrajā kārtā ceturtdaļfinālā tikai viens punkts pietrūka 
līdz kārotajam pusfinālam, līdz ar to sanāca ieņemt 13. vietu, kas 
ir par 4 vietām augstāk nekā pagājušajā gadā. Noslēdzošajā 
čempionātā gan tika izlemts miksēt programmas un startēt arī 
U21 grupā LA dejās. Un, kā izrādījās, tas bija ļoti pareizs lēmums. 
No 11 pāriem M. Cimmermanis un E. Zelča droši iesoļoja fināla 
sešiniekā, kur ieguva 5. vietu. Lai arī ļoti tuvu bija ierastie konku-
renti un sesto vietu ieguvušie dejotāji no SDK “Stars”, tomēr 
Markam un Evelīnai dažās dejās, it īpaši Ča-Ča-Čā, daudz netrū-
ka līdz 4. vietai.

Ivars Bācis 
Latvijas 

Sporta deju 
federācijas

preses 
sekretārs un 

sacensību 
komentētājs

Sporta deju kluba “Zīle” panākumi 2018. gada Latvijas čempionātos
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9. un 10. martā Mālpils Kultūras centrā norisinājās pirmās 
Mālpils novada uzņēmēju dienas. To ietvaros bija atvērta izstāde, 
kurā daudzi uzņēmēji prezentēja sava uzņēmuma produkciju. Iz-
stādes laikā Mālpils iedzīvotāji un viesi varēja uzzināt, kādi uzņē-
mumi ir Mālpils novadā un ar ko tie nodarbojas. Uzņēmēju die-
nas noslēdzās 10. martā ar jau par tradīciju kļuvušo Uzņēmēju 
balli, ko vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens. 
Pirms balles katrs uzņēmums, biedrība un iestāde, kas piedalī-
jās izstādē, īsi iepazīstināja ar sevi un savu darbību.

Izstādē piedalījās: Mednieku biedrība “Sidgunda”, Z/S “Laz-
dukalns” ar pagājušajā gadā izveidoto zīmolu “Mālpils Zeme-
Nes” (lielākie zemeņu audzētāji Latvijā), Ina un Gints Bitnieki 
(bioloģiko dārzeņu audzēšana), Kristīnes Kaņepējas bioloģiskā 
saimniecība (augļu un ogu audzēšana un pārstrāde, sulu spieša-
na), Z/S “Liepkalni-Vēži” (bioloģiskā lauksaimniecība, ābeļu un 
ārstniecības augu audzēšana, zāļu tējas), SIA “SP FOODS” (de-
korželejas un mīkstās glazūras tortēm un citiem koditorejas iz-
strādājumiem, iebiezinātais piens), Mālpils novada vidusskolas 
mazpulcēni (ievārījumi, kaltēti āboli), SIA “Mālpils Biotehnoloģi-
ju Centrs”, zīmols “GROWO” (organisks mēslošanas līdzeklis – 
vermikomposts (slieku komposts), vermikomposta ekstrakts), 
SIA “Aleksandra D”, skaistumkopšanas salons (manikīrs, pedi-
kīrs, frizieris, kosmētiskās procedūras), SIA “Mežmalas-M” 
(mēbeļu izgatavošana pēc individuāla pasūtījuma), SIA “KVIST” 
(mēbeļu ražošana, produkcija Eiropas un pasaules tirgū), Mālpils 
muiža, IK “Puķu pietura” (ziedu veikals, floristika), SIA “WOOD-
PRO” (koka vasaras māju projektēšana, ražošana un eksportē-
šana), “Anima candles” (sveces ar dzintaru), Makšķernieku 
biedrība “Mālpils zivīm”, A/S “Virši A”, Nodrabinātības valsts 
aģentūra un Z/S “Kangari” (21 augstražīga slaucama govs, ap-
strādā 65 ha zemes).

Uz Uzņēmēju balli bija ieradušies pārstāvji arī no šiem uzņēmu-
miem un zemnieku saimniecībām: SIA “MVI” (veikals “Estere”), 
SIA “AB pakalpojumi”, SIA “Brūnu HES”, SIA “MARSVET” (vei-
kals “Sena BODE”), SIA “BZW”, Z/S “Plakupi”, Z/S “Kalna Kasta-
ņi” (veikali “LaTS”), Z/S “Upesjaunzemi”, Z/S “Jaunceplīši”, Z/S 
“Virši”, Piemājas saimniecība “Bauguļi” un Z/S “Apenieki”.

Klātesošos uzrunāja Mālpils novada domes priekšsēdētāja 
Solvita Strausa. Viņa pateicās līdzšinējai zemnieku konsultantei 
un uzņēmēju koordinatorei Nellijai Andrukelei un sveica jauno 
projektu vadītāju Elitu Kārkliņu, kura turpmāk būs kontaktper-
sona novada zemniekiem un uzņēmējiem.

Taīda Ausma Kalniņa

Pirmās Mālpils uzņēmēju dienas

Mednieku biedrība “Sidgunda”, Ivars Žuravļevs (1. no lab.)

SIA “Aleksandra D”, skaistumkopšanas salons, īpašniece Karīna 
Dombrovska, no kr. − frieziere Marina Bundziņa, manikīra speciāliste 

Aija Ozoliņa, manikīra speciāliste Līva Bīriņa

Z/S “Lazdukalns”, zīmols “Mālpils ZemeNes”, Ginta un Andris Apsīši

Kristīnes Kaņepējas bioloģiskā saimniecība

Z/S “Liepkalni-Vēži”, Irēna un Egils Dangas
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SIA “SP FOODS”, īpašnieks Vitālijs Vinogradovs, 
ražošanas vadītāja Santa Strazdiņa (priekšplānā)

SIA “Mālpils Biotehnoloģiju Centrs”, zīmols “GROWO”, 
Larsens Pulturs (no kr.), Rihards Pulturs (no lab.)

SIA “Mežmalas-M”, Uldis Brekte

“Anima candles”, Sirja Neimane Makšķernieku biedrība “Mālpils zivīm”, Normunds Ozoliņš (1. no lab.)

SIA “WOODPRO”, īpašnieks Bertus WuestmanIK “Puķu pietura”, Jana un Rolands Meijeri

SIA “KVIST”
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Nodarbinātības valsts aģentūra, Aina Kuzmane

Z/S “Virši”, Agnese Hildebrante

Z/S “Apenieki”, Laura Rudzīte

Z/S “Plakupi”, Jānis Paulovičs

Z/S “Kangari”, Arvils un Dace Vilciņi (centrā)

Z/S “Jaunceplīši”, Didzis Zuters

Piemājas saimniecība “Bauguļi”, Elita Miltiņa

Z/S “Upesjaunzemi”, Jānis Žīgurs
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SIA “MVI”, veikals “Estere”, Ināra Hermanovska SIA “BZW”, Ingus Sondors

SIA “AB pakalpojumi”, Arnis Brakovskis

Z/S “Kalna Kastaņi”, veikali “LaTS”, Inese Čeketa SIA “Brūnu HES”, Vineta Jonīte

Nellija Andrukele un Elita Kārkliņa Novada domes priekšsēdētāja Solvita Strausa sveic Nelliju Andrukeli 

SIA “MARSVET” veikals “Sena BODE”, īpašnieki Svetlana un Mārtiņš 
Šablovski, att. veikala darbiniece Vita Asne
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Pulciņš zaķu izcilpojuši no meža un omulīgi satupuši zālājā 
pie vidusskolas. Kas tos saaicinājis? Izrādās, ka par to parūpēju-
šās Mālpils novada vidusskolas čaklās meitenes − Jana Jolanta 
Kļaviņa, Evelīna Veta, Henita Hablova, Madara Kalniņa (visas 
8. kl.), Patrīcija Rogule (5. kl.), kura strādājusi pat brīvlaikā, un 
skolotāji Ilze Rauska un Ivars Hermanis. Liels PALDIES viņiem! 
Arī mālpilieši no centra var aizstaigāt līdz skolai un ar zaķiem 
patērzēt.

Diemžēl zaķu saime, kas priecēja mālpiliešus, naktī uz 
26. martu tika izdemolēta. Paldies skolotājai Ilzei Rauskai, kuras 
vadībā to atjaunoja.

Regīna Zagorska

Mālpils pošas Lieldienām

Pieskaries stiklam!

Mālpils “Sena BODE” 
konkursa “Latvija slabākais tirgotājs 2017” uzvarētājs

22. februārī Rīgas domes sēžu zālē norisinājās Latvijas Tirgo-
tāju asociācijas (LTA) ikgadējā konkursa “Latvijas labākais tirgo-
tājs 2017” svinīgais noslēguma pasākums, kurā tika pasniegtas 
balvas aizvadītā gada labākajiem tirgotājiem. Starp tiem arī šo-
gad Mālpils veikals “Sena BODE”.

Konkursā piedalījās gan Mālpils, gan Jūrmalas veikals “Sena 
BODE”. Abi veikali tika goda trijniekā – Jūrmalas veikals saņēma 
galveno balvu, bet Mālpils veikals – uzvarētāja balvu. Trešais vei-
kals starp uzvarētājiem un galvenās balvas saņēmējiem bija vei-
kals “SKY”, kas atrodas braucot virzienā uz Jūrmalu.

Veikalu īpašnieks Mārtiņš Šablovskis atzīmē, ka šo apbalvoju-
mu “Sena BODE” saņem jau trešo reizi un ir gandarīts, ka arī 

Galvenās balvas pasniegšana Jūrmalas veikalam “Sena BODE”

Mālpils veikala “Sena BODE” darbinieces un vadītāja 
ar saņemto apbalvojumu

šoreiz konkurenti nav tikuši līdzi. Viņš uzsver, ka apbalvojumi 
saņemti, pateicoties saliedētam komandas darbam: “Paldies vi-
siem darbiniekiem un arī pircējiem, ka esam saņēmuši šīs bal-
vas!”

Esmeralda Tāle

Konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2017” finālā tika izvirzīti 
52 objekti no kopumā 124. Vērtējot pēc kopējā konkursa 
dalībnieku saņemto punktu skaita, šogad galvenās balvas 
saņēmēju skaits bija 12, par uzvarētājiem atzīti 15 uzņēmumi, 
laureāta diplomus izpelnījās 17 konkursa finālisti.

Informācija no interneta resursiem

4. martā Kultūras centra izstāžu zālē atklāja Ritas un Zigurda 
Bormaņu izstādi “PIESKĀRIENS”, kurā vitrāžas un stikla kausē-
jumus papildina fotogrāfija.

Zigurds Bormanis ir profesionāls stikla mākslinieks. Kopš 
2010. gada strādā savā privātajā vitrāžu darbnīcā. Ritas darba 
dienas rit turpat, palīdzot veikt pasūtījuma darbus. Pirms trim 
gadiem viņai radās interese par fotografēšanu, kas tagad bagāti-
na brīvbrīžus.

Mālpilī rīkoto izstāžu skaits sniedzas jau devītajā desmitā, bet 
šī izstāde ir īpaša, jo ar stiklu mālpilieši ir mazāk pazīstami. Šī ir 
tikai trešā stiklam veltītā izstāde. Tā ir kā dāvana Mālpils Kultū-
ras centram, uzsākot 31. darba sezonu.

Esmeralda Tāle
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Tieši tik stāstītāji bija sapulcējušies 21. marta pēcpusdienā 
Mālpils novada bibliotēkā, lai otrajā stāstnieku saietā izstāstītu 
savu apģērbu stāstu.

Rakstnieks Ernests Hemingvejs saderēja, ka spēs uzrakstīt 
pašu īsāko stāstu, kas aizkustinās ikviena cilvēka sirdi. Viņam 
bija taisnība. Šis stāsts sastāvēja no 6 vārdiem: “Pārdodu bērna 
apaviņus. Ne reizi neuzvilkti.”

Mēs ne ar vienu nesaderējām, bet stāsti bija ne mazāk emo-
cionāli, pilni smeldzīgas intimitātes, bagāti notikumiem un ko-
miskām situācijām.

Šoreiz vēlos pateikt sirsnīgu paldies divām burvīgām dāmām 
– rokdarbniecēm: Mārai Klintsonei un Aivai Sokolovskai. Jūsu 
stāstu tandēms par tērpu radīšanu un demonstrēšanu bija tikpat 
spilgts kā Jūs pašas.

Savus balto kāzu kleitu stāstus izstāstīt aicinātas bija māte un 
meita: Dzintra Grolle un Jolanta Dinka. Bērnu dienu nerātnībās 
atstātais traips uz mammas kāzu kleitas tagad ir kā ģimenes re-
likvija. Aizkustinošs bija Jolantas stāsts par savām kāzām un 
lepnums par viņas dzimtu jau piektajā paaudzē Mālpilī.

6.a klases skolnieces Eva un Ance Vērses un Loreta Veica, 
atnesušas līdzi mazmazītiņas zeķītes un cimdiņus, stāstīja par 
laikiem, kad pašas bijušas tik maziņas, cik mazas ir zeķītes un 
cimdiņi.

Madara Kursīte kā burvju māksliniece mums nodemonstrēja 
kā uz viņas mīļākā krekliņa ar vienu rokas pieskārienu mainās 
attēls!

Santas Mihelsones stāsts bija par sava dēliņa pirmo apģērbu 
un viņam veltīto dienasgrāmatu. Kā teica Santa – es pierakstīju, 
lai neaizmirstu, un, kamēr mēs dzīvojam, mēs atceramies, ka-
mēr mēs atceramies, mēs dzīvojam...

Uzticīga stāstniekiem ir un paliek Ilze Bērziņa. Šoreiz gan ne-
klātienē. Ilze ir atsūtījusi uzrakstītu atmiņu stāstu par savu tēva 
māsu Idu Ducenu, līdzi pievienojot tantes izšūto tautisko kreklu, 
dzintara krelles un fotogrāfijas. Bet stāstu izlasīt Ilze uzticējusi 
Inetai Sējānei, kas to godam arī paveica.

Tad kārta pienāca diviem pēdējiem stāstiem, kurus es apzinā-
ti biju atstājusi uz pasākuma noslēguma daļu. Es zināju, par ko 
būs šie stāsti. Daina Galakrodzeniece un Ināra Bahmane! Jūsu 
stāsti bija tik pilni smeldzes, ka es nespēju tos atstāstīt un vai 
vispār tas ir vajadzīgs? Lai katrs pats nāk un klausās, lai vērtē un 
piedalās. Pēc tādiem stāstiem gribas paklusēt un notraukt pa 
asarai, kas meklē ceļu uz izlaušanos.

Varu tikai pateikt, ka, ikviens Jūsu izteiktais vārds bija kā ie-
kalti burti piemineklī, kuru uzcēlāt Jums tik mīļu cilvēku gaišai 
piemiņai. 

Šie stāsti ir izskanējuši, bet citi jau gaida, lai tos izstāsta un 
uzklausa. 

Nākamā tikšanās notiks 16. maijā. Stās-
tu tēma – rotaslietas.

P.S. Atvainojos 3.a klases skolniekam 
Markusam Zariņam un 4.b klases skolnie-
cei Sabīnei Kuriņai, kuru uzvārdi Mālpils 
Vēstis janvāra numurā rakstā par pirmo 
stāstnieku saietu tika nepareizi publicēti.

Elita Mieze 
sadarbībā ar Mālpils novada bibliotēku

13 dažādi apģērbu stāsti!
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Projektu uzsākot, janvārī−februārī skolā pildījām pro-
jekta koordinatora uzdotos “mājas darbus”, vizuālās māk-
slas stundās aktualizējām tēmas par mākslu, veselīgu dzī-
vesveidu un profesijām. Pirms Ziemassvētku brīvdienām 
izpildījām uzdevumu par to, kā jūtamies dzīvē − izpaudām 
savas emocijas bez zīmēšanas ar 2 krāsu − zaļu un sarkanu 
lapiņu palīdzību. Skolas projektos skolēni veidoja telpiskus ob-
jektus, gatavojoties vizuālās mākslas alternatīvajai olimpiādei 
par tīru vidi. Skolas olimpiādē zīmējām tēmu “Zemes spēks”. 
Konkursos “Tilti” un “Piens un augļi skolai” aktualizējām tēmu 
par mākslu, veselīgu dzīvesveidu un profesijām. Šajās aktivitātēs 
piedalījās gandrīz visi 5.−9. klašu skolēni.

We All Art projektā iesaistītās skolnieces no 10.−11. klases 
skolas 4. stāvā uzgleznoja Laimes koku. Tas tika nosūtīts eTwin-
ning vietnē kā ideja partneriem. Tulkojām pozitīvas izjūtas izsa-
košus vārdus 4 valodās. 5.−9. klases skolēni izgrieza šablonu 
burtus tekstiem, pārzīmēja un izkrāsoja uz papīra loksnēm. Šo 
ideju ar plaukstiņām un pozitīvo sienu mēs turpinājām attīstīt 
Spānijā.

Spānijā mūsu skolēni bija iesaistīti kopā 6 radošā darba gru-
pās − gleznošanā, telpisko objektu veidošanā un interjera iekš-
telpas sienas noformēšanā. Tā bija lieliska praktizēšanās iespēja 
visiem dalībniekiem, jo māksla tiešām pārvar valstu un valodu 
robežas. Noteikti izjutām, ka jāpilnveido valodu zināšanas, ko-
munikācija. Katras dienas beigās uz sienas dalībnieki uzrakstīja 
“atgriezenisko saiti”: kas bija labi, kas patika, kas ne. /skolotāja 
Ingrīda Kazinika/

Skolēnu iespaidi:
“Man tika dota vienreizēja iespēja pavadīt nedēļu Spānijas pil-

sētā San Javier. Šīs nedēļas laikā es iepazinos ar daudziem inte-
resantiem cilvēkiem no dažādām valstīm, kurus tagad varu saukt 
par saviem draugiem, un man bija iespēja mazliet iepazīt pašu 
Spāniju, tās dabu un kultūrvēstures bagātības.

Visi projekta dalībnieki tika sadalīti sešās grupās, kuras sa-
stāvēja no dažādu valstu dalībniekiem. Es biju viena no sestās 
grupas dalībniekiem. Kopā mēs izveidojām darbu, kas attēlo 
mūsu emocijas par kopā pavadīto laiku projektā un mūsu kopī-
gās intereses – mākslu, mūziku, vēsturi.” /Katrīne Priekule, 
10.kl./

“Mēs bijām sadalīti 4 grupās. Katrā grupā pa vienai latvietei, 
bulgāram, horvātam un 3 spāņiem. Katra grupa strādāja pie sava 
veida mākslas projekta. Mana projekta vadī-
tāja, skolotāja bija Horvātiete. Sākumā viņas 
ideja bija izveidot “patvērumu”, kur cilvēki 
varētu paslēpties no ikdienas, palasīt grā-
matu vai klausīties mūziku, bet drīz kļuva 
skaidrs, ka laika un materiālu trūkuma dēļ 
šī ideja nebūtu īstenojama. Tika nolemts iz-
veidot “patvēruma” modeli, bet kad sākām 
strādāt, tad sāka veidoties lieli pakarami 
dekori. Viens bija paredzēts pakāršanai zem 
koka. Vēlējāmies ārā iznest kaut ko ar cilvē-
ku pieskārienu, radās ideja par piesārņoju-
mu un vēstulītēm pudelēs. Tad nu tika izvei-
dots telpisks rombs no plastmasas pudelēm 
ar mazu vēstulīti iekšā no katra projekta 
dalībnieka. Iekštelpā tika izveidots un pa-
kārts rombs no spīdīga papīra, kas atspogu-
ļoja skolēnus un emocijas.

Pieredze bija vienreizēja, spāņi ļoti laipni, 
viesmīlīgi un noteikti atstāja paliekošu, labu 

iespaidu par savu valsti.” /Rasa Strūģe, 10. kl./
“Brauciens uz Spāniju bija viena no manām dzīves labākajām 

pieredzēm. Projekts bija saistīts ar mākslu, kas ir liela manas 
dzīves daļa. Lieta, ko iemācījos, bija tā, ka dzīve Spānijā ļoti atšķi-
ras no dzīves Latvijā. Ielas ir saulainas, tās šķiet kā mājas, siltas 
un omulīgas, taču cilvēki, kurus tur satiku un ar kuriem man bija 
iespēja komunicēt, bija labākie cilvēki, kurus esmu iepazinusi. 
Visi mēs bijām saistīti ar mākslu kā dvēseles radinieki, tādēļ, ja 
dažkārt traucēja valodas barjera, mēs spējām komunicēt caur, ap 
un ar mākslu. Šie labsirdīgie, nenosodošie, jaukie, atvērtie, gud-
rie, kreatīvie, jautrie, pozitīvie, mākslinieciskie, izpalīdzīgie cilvē-
ki tev liek justies pieņemtam un nenosodītam, tu vari būt tu pats, 
tu vari būt, kas tu vēlies būt.” /Karīna Elīna Guste, 10. kl./

“Šis brauciens uz Spāniju, Erasmus+ projekta ietvaros, bija 
interesantas pieredzes bagāts. Sākot jau ar lidojumu no Maska-
vas uz Spāniju, 5 stundas gaisā.

Katrs skolēns tika iedalīts savā forumā, kurā vajadzēja pielikt 
roku. Es biju forumā, kura vadītāja bija skolotāja Elena no Spāni-
jas. Manai komandai vajadzēja nomākto skolas iekšpagalmu pa-
darīt krāsaināku un atdzīvināt to. Plānošana notika jau laiku 
pirms brauciena. Saplānots tika veiksmīgi un gala rezultāts bija 
pārsteidzoši labs. Tagad pagalms vairs nav drūms un nomākts, 
bet katrs skolēns var atrast tajā sevi un priecāties kamēr atpū-
šas. Jo pusdienas viņiem nav kā mums − kopgalds, bet gan kat-
ram vecāki dod līdzi maizītes, ietītas folijā, sulas paciņu, kādu 
augli un šokolādes batoniņu. Tas bija ļoti interesanti, un ēd viņi 
visur − gan ārā, gan skolas telpās. Man arī bija iespēja tā darīt, 
visu nedēļu. Ģimene, kas mani uzņēma, ir tipiska spāņu ģimene. 
Ļoti jauki, sirsnīgi un izpalīdzīgi cilvēki. Viņi darīja visu, lai es jus-
tos labi, un pieņēma mani kā savu ģimenes locekli jau brīdi, kad 
atbraucu. Viņi teica, ja vēlos aizbraukt uz Spāniju vasarā, tad man 
būs pie kā palikt. Man tagad ir otrās mājas Spānijā. Sarunājā-
mies angļu valodā. Meitene, kuras ģimene mani uzņēma, runā 
angļu valodā un pārtulkoja visu, ko vecāki teica. Jo ilgāk tur biju, 
sāku saprast arī, ko runāja spāniski. Un, protams, skaista daba, 

Erasmus+ programmas WE ALL ART projekta aktivitātes 
San Javier skolā Spānijā

Mūsu vadītā grupa
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2017. gada nogalē uzsāktā septiņu jaunu 
Erasmus+ programmas projektu īstenoša-
na veiksmīgi turpinās, un nu jau varam ru-
nāt par pirmajiem rezultātiem visdažādāka-
jās izglītības jomās.

BEHAS projekta pirmie pasākumi bija 
veltīti Eiropas Valodu dienas organizēšanai 
visās projekta partnervalstīs – Grieķijā, 
Spānijā, Itālijā, Rumānijā, Turcijā, Austrijā  
un Latvijā.

Projekta oficiālais partneris ir Mālpils 
novada dome, taču saskaņā ar projekta plā-
nu šie pasākumi ir jāorganizē skolās, tādēļ 
jau pirms vairākiem mēnešiem uzaicināju 
piedalīties projektā visu novada skolu vadī-
tājus un svešvalodu skolotājus. Līdz februā-
ra beigām mums bija jāorganizē un detali-
zēti jāapraksta pieci ar Eiropas valodu dienu 
saistīti pasākumi. Tas veiksmīgi tika izda-
rīts, pateicoties mācību iestāžu vadības at-
balstam un svešvalodu skolotāju ieinteresē-
tībai. Ir saņemti plaši un vērtīgi materiāli no 
Pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” 
un Mālpils novada vidusskolas, savukārt, 
Mūzikas un mākslas skolas kolēģi pievieno-
jas pasākumu īstenošanai un to metodikas 
aprakstu sagatavošanai saistībā ar Eiropas dienu un Eiropas Šo-
kolādes dienu.

No 4. līdz 8.martam notika projekta pirmā posma pārskata sa-
nāksme Spānijā IES CEIP Guadalquivir, kurā visi partneri dalījās 
pieredzē par Eiropas valodu dienas pasākumiem un vadīja mācī-
bu nodarbības starptautiskajai skolotāju grupai. Mālpils novada 
vidusskolas angļu valodas skolotājas Ina Turkina un Lilita Jo-
merte vadīja integrētā satura angļu valodas, bioloģijas un māks-
las stundu partnervalstu kolēģiem. Stundas saturs balstījās uz 
2017. gadā izveidotās grāmatas “Teikas par putniem” materiā-
liem, ko iepriekšējā Erasmus+ projekta gaitā izstrādāja Mālpils 
novada vidusskolas skolēni literatūras, svešvalodu, bioloģijas un 
mākslas skolotāju vadībā.

Lilita Jomerte, Ina Turkina: “Neskatoties uz lietaino laiku, 
piedalīšanās BEHAS projekta sanāksmē raisīja tikai pozitīvas 
emocijas. Tā bija lieliska iespēja tikties ar kolēģiem no dažādām 
valstīm, iepazīt šo valstu situāciju izglītības jomā, salīdzināt un 
pārrunāt idejas svešvalodu apmācībā, dalīties pieredzē un rezul-
tātā iegūt daudzas interesantas idejas savam turpmākajam dar-
bam. Dienvideiropas valstīs svešvalodu sāk skolās apgūt vēlāk, 
līdz ar to bija interesanti iepazīties ar šo valstu pieeju un dažā-
diem organizētiem pasākumiem, lai skolēnus motivētu jau jau-

nākajās klasēs sākt interesēties par valodu apguvi. Jebkura dalī-
šanās pieredzē, komunikācija ar tādiem pašiem skolotājiem no 
citām valstīm, ideju ģenerēšana ir vērtīgs materiāls, no kura 
vienmēr var apgūt kaut ko jaunu, atcerēties jau zināmo.

Mums bija liels prieks un gandarījums par to, ka mūsu saga-

BEHAS_Bringing Europe Home At School 
(ES vienoto svētku dienu pasākumi)

daudz palmu.” /Laura Osīte, 11. kl./
“Aizlidojot uz Spāniju, man likās, ka vienu nedēļu pavadīšu 

savā sapnī. Un tā arī bija. 
Pa šo vienu nedēļu piedzīvoju daudz jauku un emocionālu brī-

žu, iepazinos ar ārkārtīgi jaukiem cilvēkiem un iemācījos daudz 
jauna. Šis brauciens man bija ļoti noderīgs, nostiprināju savas 
angļu valodas zināšanas, kā arī ieguvu lielu pieredzi mākslā un 
video veidošanā.

Ģimene, kas mani uzņēma, bija ļoti jauka! Cilvēki bija gatavi 

darīt visu, lai mums būtu labi. Pēc manām domām, tā ir ārkārtīgi 
laba īpašība šajos cilvēkos! Vēlos atgriezties Spānijā un piedzīvot 
šo visu vēl un vēl. Paldies!” /Alise Pētersone, 10. kl./

Martā−aprīlī taps jauni darbi, un nākamā Mālpils novada vi-
dusskolas grupa dosies uz Bulgāriju, lai darbotos kopā ar part-
nervalstu skolēniem.

Dalībnieku iespaidus apkopoja Ilze Bērziņa

Kopā ar sešu valstu kolēģiem

Ina un Lilita vada stundu starptautiskajai skolotāju grupai

Turpinājums 12. lpp.
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Sporta ziņas
3. martā notika 2018. gada LATVIJAS 2. līgas komandu čem-

pionāta novusā vīriešiem 5. posms, kurā piedalījās arī Mālpils 
labākie novusisti. 5. posma sacensībās mālpilieši startēja Druvā. 
Mālpilieši izcīnīja uzvaras visas trīs spēlēs − tika pieveiktas ko-
mandas “Druva” (29:11), “Tukums 2” (26:24) un “Baldone” (29:21) 
un līdz ar to Mālpils komanda kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu un 
tiesības nākošajā sezonā startēt LATVIJAS komandu čempionātā 
novusā vīriešiem 1. līgā. Apsveicam!!!

4. martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada du-
bultspēļu čempionāts novusā, kurā piedalījās 17 pāri no visas 
Latvijas. Sacensības notika 2 grupās – vīriešu pāri un jauktie 

pāri. Jauktajos pāros uzvarēja Terehova un mālpilietis Alfons Su-
ķis, 2. vietā − Ozola-Liepiņš, bet 3. vietā − Valmiera-Belonoščen-
ko. Vīriešu pāru konkurencē 1. vietu izcīnīja Cepurītis-Priede, 
2. vietā − Malcenieks-Atslēga, bet 3. vietu negaidīti ieguva dāmu 
pāris, kas startēja pie vīriem − Skalbe-Ozola. Labākais mālpilie-
šu pāris ierindojās 5. vietā – Tālivaldis Zagorskis un Jānis Jan-
sons.

10. martā Mālpils sporta kompleksā sākās Pierīgas sporta 
spēles telpu futbolā − priekšsacīkstes. Mālpils apakšgrupā spē-
lēja 4 komandas (Mālpils, Sigulda, Sēja un Ādaži). Mālpils novada 
komanda piekāpās visās spēlēs (0:7 pret Siguldu, 2:10 pret Sēju 

tavotā un novadītā mācību stunda un aktivitātes tika uzņemtas ar 
aizrautību un mums izdevās izraisīt ārzemju kolēģu lielu interesi 
par mūsu mazo Latviju, par mūsu pieredzi svešvalodu apmācībā 
un izstrādātajiem mācību materiāliem. Tas darīja mūs īpaši lep-
nas, jo sagatavot un vadīt aktivitātes profesionāliem kolēģiem ir 
divtik grūti, bet gandarījums par padarīto ir divtik lielāks. Tāpēc 
pārējiem projekta dalībniekiem, kas piedalīsies nākamajās sa-
nāksmēs, gribas novēlēt gūt labu pieredzi, idejas un pārliecību, 
ka mūsu darbs tiek novērtēts un mums ir ar ko lepoties un dalī-
ties.”

Nākamajā projekta posmā līdz aprīļa beigām visi partneri 
strādās pie Eiropas dienas organizēšanas metodikas dažādām 
skolēnu vecuma grupām.

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība 
Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un projekta mājas lapā www.behas.eu

Latvijas simtgades svētku gadā ikviens no mums var pasniegt 
dāvanu savai zemei, savam novadam un saviem līdzcilvēkiem, 
sakopjot un padarot skaistāku kādu zemes stūrīti, izveidojot vie-
tas, kur atpūsties pašiem un viesiem vai noorganizējot pasāku-
mu, kurā gribētos piedalīties atkal un atkal.

Aicinām Mālpils novada iedzīvotājus pieteikt savas idejas pro-
jektu konkursam “Mēs savam novadam”. Projektu konkursā var 
piedalīties neformālas iedzīvotāju grupas un sabiedriskās orga-
nizācijas (biedrības vai nodibinājumi). Projektiem jābūt tādiem, 
lai tos spētu realizēt paši projektu iesniedzēji un to rezultātiem ir 
jābūt pieejamiem plašai sabiedrības daļai.

Viena projektu grupa var iesniegt neierobežotu skaitu pietei-
kumu, bet atbalstīts var tikt ne vairāk kā viens projekts.

Projekta īstenošanas laiks – no 2018. gada 1. maija līdz 1. ok-
tobrim.

Konkursā tiks atbalstīti sekojoši pasākumi:
1. Teritorijas labiekārtošana (publiski pieejamo vietu un pie-

miņas vietu sakopšana un pilnveidošana, apskates objektu 

izveide, takas ierīkošana, ūdenstilpņu teritorijas labiekār-
tošana, ģimeņu atpūtas vietu vai bērnu rotaļu laukumu iz-
veidošana vai pilnveidošana utt.),

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

Vienam projektam paredzamais Mālpils novada domes at-
balsts var būt līdz 700 EUR. Projektu pieteikumus lūdzam ie-
sniegt novada domes Kancelejā līdz 11. aprīlim plkst. 17:00.

Plašāka informācija par projektu konkursa “Mēs savam nova-
dam” noteikumiem, kā arī projekta pieteikuma veidlapa ir pieeja-
ma pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. Jautājumu gadījumā 
aicinām sazināties ar domes projektu koordinatori Elitu Kārkli-
ņu (domes ēkas 3. stāvā, 311. telpā, tālr. 67970893, e-pasta adre-
se: elita.karklina@malpils.lv).

Sakopsim visi kopā savu novadu!

Izsludināts 2018. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss 
“Mēs savam novadam”

SPORTS

Spāņu skolēni bija sagatavojuši sveicienus katras viesu valsts valodā

Turpinājums no 13. lpp.
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Maija beigās−jūnijā plānojam uzsākt Mālpils reģiona aizvēstu-
res izpētes projektu, kas piedāvātu jaunu vēstures materiālu par 
līdz šim vāji atspoguļotām senatnes tēmām. Kā liels, balts plan-
kums mūsdienu Latvijas 11.−13. gadsimta historiogrāfijā ir apvi-
dus starp lībiešu un latviešu (arī arheoloģisko latgaļu) apdzīvotī-
bas centriem Gaujas un Daugavas starpupē. Vēl arvien mēs neko 
daudz nezinām par Maneginta lēni, Sedegeres ciemiem, Remi-
nes un Sateklas novietojumu. Tāpēc Mālpils vēstures izpēti var 
bagātināt ar netradicionālu darba semināru, kurā tiktu pievērsta 
uzmanība līdz šim maz skartajiem apkārtnes vēstures jautāju-
miem. Tas aptvertu Lielās Juglas augšteces baseina robežas un 
Gaujas kreiso krastu. Pētījumos tiktu iesaistīti kā arheologi, tā 
arī etnogrāfi, toponīmisti, ģeogrāfi un vietējie novadpētnieki. 
Būtu nepieciešams apspēlēt aktuālos aizvēstures un vēsturiskās 
ģeogrāfijas jautājumus sekojošos aspektos:

 • Guntis Zemītis. Par Gaujas kreiso krastu 13. gadsimta sā-
kumā un Krusta kalnu − pirmo zobenbrāļu pili Gaujas lejte-
cē.

 • Andris Šnē. Dabreļa, Kaupo un Rūsina karadraudžu koek-
sistence Gaujas krastos. Ordeņa leimanis Manegints Māl-
pilī.

 • Ritvars Ritums. Allažu un Sidgundas lībiešu populāciju ar-
heoloģiskā materiāla un rakstu avotu ziņu atbilstība.

 • Muntis Auns. Gaujas kreisā krasta muižu ģeogrāfija 
17. gadsimtā: kopējais un atšķirīgais ar Turaidas materiā-
lu.

 • Gints Skutāns. Maneginta lēņa lokalizācija un pētniecības 
metodika.

 • Edgars Žīgurs. Rīgas−Piebalgas−Alūksnes lielceļa ģeogrā-
fija Vidienā un pētniecība.

 • Valters Grīviņš. Mazās Rietumvidzemes tautiņas vendi, 
idumieši un Gaujas zemgaļi kontekstā ar Mālpils novada 
etnisko ģeogrāfiju.

 • Aivars Jakovičs. Mālpils apvidus 17.−18. gadsimta karto-
grāfiskajā materiālā.

 • Aigars Liepiņš. Juglas baseina sākotnējās īpatnības un 
hidronīmu modifikācijas.

Iespējams arī Siguldas un Mālpils senatnes pētniekiem pie-
teikt savas tēmas, kuras varētu būt arī attālinātas no akadēmis-
kajiem principiem. Hronoloģiskiejiem rāmjiem gan jāiekļaujas 
no dzelzs laikmeta sākuma (~2. gadsimta) līdz pat 18. gadsimta 
sākumam.

Semināra rezultātā tiks izstrādātas aprises lielākam vēstures 
projektam, kas tiktu realizēts pēc Latvijas Universitātes Efektī-
vās sadarbības projektu principa, kad pamatlīdzekļus pētniecībai 
piešķir akadēmiskie fondi, bet pašvaldības un vietējie uzņēmēji 
dod līdzfinansējumu.

Skatīt sīkāk: https://www.lu.lv/par/projekti/luefektivassa-
darbibasprojekti

Semināru koordinē Gints Skutāns (mag. hist.), Jaunpiebalga,  
tālr. 29196952, e-pasts: skutans@inbox.lv

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

8. aprīlī Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 3. posms Mālpils sporta komplekss

21. aprīlī Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 8. posms Mālpils sporta komplekss
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un 1:9 pret Ādažiem), ierindojās 3. vietā grupā un dalīja 7.−12. vie-
tu.

10. martā Alauksta ezerā notika Pierīgas novadu sporta spē-
les zemledus makšķerēšanā. Sacensības Alauksta ezerā bija 
pulcējušas desmit Pierīgas novadu komandas. Sacensības notika 
četros atsevišķos sektoros – katrā pa vienam dalībniekam no ko-
mandas. Katrā sektorā rezultāti tika rēķināti atsevišķi, un uzva-
rētāji komandu vērtējumā tika noteikti, summējot atsevišķas vie-
tas. Jau piekto gadu pēc kārtas Pierīgas novadu sporta spēļu 

sacensībās zemledus makšķerēšanā nepārspēta palika Krimul-
das novada komanda. Mālpils zemledus makšķernieki ieguva 
2.  vietu. Mālpils novada komandu pārstāvēja Sandris Jonāns 
(3. vieta savā sektorā), Edijs Skarbinieks (2. vieta savā sektorā) 
Juris Deņisovs (4. vieta savā sektorā) un Georgs Artuškēvičs 
(6. vieta savā sektorā).

Starp Līvzemi un Latviju!

Mālpils novada pašvaldība sadarbībā ar Ronald McDonald House Charities Latvija organizē 
izbraukuma konsultācijas pie acu ārsta un alergologa bērniem līdz 18 g.v. 06.04.2018. no plkst. 10:00 
pie Mālpils novada domes ēkas. Pie speciālistiem var pieteikties pa tālruni 26334404 /Jolanta/ no 
16.03.2018. Ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.
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Novada bibliotēka aicina uz 
tikšanos ar grāmatas “Meža 
meitas” autori Sanitu Reinsoni

Sanita Reinsone ir Latvijas Universitātes Literatūras, fol-
kloras un mākslas institūta vadošā pētniece un šobrīd vada 
Latviešu folkloras krātuves digitālo arhīvu “Garamantas.lv”, 
kā arī pēta, kas motivē cilvēkus bez atlīdzības iesaistīties 
tautas kultūras mantojuma saglabāšanā. Šī gada janvārī 
viņa apbalvota ar Draudzīgā aicinājuma medaļu un goda 
diplomu par ieguldījumu latviešu vēsturiskās pieredzes un 
kultūras mantojuma saglabāšanā.

Pirms diviem gadiem iznāca grāmata “Meža meitas”, 
kurā pirmo reizi apkopoti to sieviešu dzīvesstāsti, kuras pēc 
Otrā pasaules kara devās mežā, vairoties no padomju repre-
sijām. Pie šīs tēmas autore nonākusi, klausoties, kā vecāka 
gadagājuma cilvēki paši stāsta par savu dzīvi. “Pie sieviešu 
meža stāstiem es nonācu personiski, caur vīra ģimeni. Viņa 
radinieki pēc kara no meža neiznāca. Sākumā man bija vai-
rāk personiska vēlme uzzināt, kā tad viņi mežā dzīvoja. Īpaši 
sāpīgi mani aizķēra tieši sieviešu stāsti”.

Autore novada bibliotēkā viesosies trešdien, 4. aprīlī  
plkst. 17:00. Gaidīsim visus interesentus. Ieeja pasākumā 
bez maksas.

Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projek-
ta ietvaros ir uzsākts izmēģinājumprojekts, kura laikā vismaz 
330 personas ar garīga rakstura traucējumiem varēs saņemt at-
balsta personas pakalpojumu.

Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tiek īs-
tenots visā Latvijā no 01.12.2017. līdz 30.11.2019. Izmēģinājum-
projektu īsteno biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem 
traucējumiem “ZELDA”” Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas 
Sociālā fonda projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas 
pilnveide” ietvaros.

Ko dara atbalsta persona?
Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rak-

stura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu 
dzīvi.

Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdz personai īstenot tiesīb-
spēju un rīcībspēju, paplašināt savu dabisko atbalsta loku, piln-

veidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī 
paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par sa-
vām tiesībām.

Kādās jomās un cik liels tiek sniegts atbalsts?
Atbalsta personas pakalpojuma ietvaros atbalsts lēmumu 

pieņemšanā tiek nodrošināts šādās jomās:
 • Juridiskā palīdzība;
 • Finanšu joma, (t.sk. budžeta plānošana un īpašumu pārval-

dīšanas jautājumi);
 • Ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība (t.sk. nodar-

binātība un izglītība);
 • Veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam);
 • Sociālās aprūpes joma;
 • Atbalsta loka veidošana.

Pēc novērtējuma katrai personai tiks piedāvāts saņemt pakal-
pojumu (ar iespēju īpašās situācijās izmantot papildus 10 atbal-
sta stundas mēnesī):

 • līdz 6 stundām mēnesī;
 • līdz 16 stundām mēnesī;
 • līdz 30 stundām mēnesī.

Kurš var saņemt pakalpojumu?
Atbalsta personas pakalpojumu var saņemt:

 • pilngadīga persona
 • ar garīga rakstura traucējumiem;
 • kurai ir I vai II invaliditātes grupa;
 • kura šobrīd dzīvo sabiedrībā
 • un ir vērsta uz sadarbību.

Personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un reha-
bilitācijas institūcijās, pakalpojums izmēģinājumprojekta ietva-
ros netiks nodrošināts.

Kā pieteikties pakalpojuma saņemšanai?
Lai saņemtu pakalpojumu, Jums jāzvana reģionālajam koor-

dinatoram:
Ingūna Krātiņa (Rīgas plānošanas reģiona reģionālais koordi-

nators) tālr. 67442828, 25133788, e-pasts : inguna@zelda.org.lv
Koordinators paskaidros, kā aizpildīt pieteikumu, kādi doku-

menti būs nepieciešami, un savienos ar tuvāko atbalsta personu. 
Atbalsta personu saraksts un tālruņu numuri pieejami RC ZEL-
DA mājas lapā – http://zelda.org.lv/wp-content/uploads/file/At-
balstapersonu_saraksts_majaslapai_talr_docx.pdf

Plašāka informācija par atbalsta personas pakalpojumu pie-
ejam RC ZELDA mājas lapā − http://zelda.org.lv/atbalsta-perso-
nas-pakalpojums

Izmēģinājumprojekta ietvaros tiks nodrošināts atbalsts vismaz 
330 personām ar garīga rakstura traucējumiem

“Kad tūkstoš ceļu jau ir staigāts un upēm pāri ilgi irts,
Tu saproti, ko patiesībā ir vēlējusies tava sirds.
Neko jau daudz, vien kādu satikt, kurš tevis dēļ līdz galam ies.
Kad tūkstoš vārdu jau ir pateikts, laiks mīlestībā atzīties.”

/Guntars Račs/

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa sadarbībā ar Māl-
pils novada domi un Mālpils muižu aicina laulātos 26. augus-
tā Mālpils muižā svinēt Laulību jubileju svētkus.

Gaidām pieteikumus no Mālpils novadā dzīvojošiem pā-
riem, kuri šogad svin savu laulību apaļās gadadienas /Sudrab-

kāzas (25), Pērļu kāzas 
(30), Koraļļu kāzas (35), 
Rubīna kāzas (40), Safī-
ra kāzas (45), Zelta kā-
zas (50), Smaragda kā-
zas (55), Dimanta kāzas 
(60), Dzelzs kāzas (65), 
Platīna kāzas (70)/.

Pieteikšanās un informācija – Mālpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļā: tālr. 67970891, 29131556, e-pasts: viktorija@
malpils.lv
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Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2018. gada FEBRUĀRĪ: 48,35 EUR/MWh

Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums
Patērētās MWh Mājas kopējā 

platība m2

Mājas kopējais 
patērētais siltums 

izeikts EUR

1m2 izcenojums 
EURmēn. sāk. mēn. beigās

Celtnieku 1 82 112 30 797,6 1450,5 1,82

Celtnieku 3 2964 2989 25 803,48 1208,75 1,50

Dārza 2 1466 1494 28 739,77 1353,8 1,83

Dārza 4 1948 1986 38 903,97 1837,3 2,03

Jaunā 2 un 4 2379 2421 42 1029,66 2030,7 1,97

Jaunā 6 2137 2165 28 840,35 1353,8 1,61

Jaunā 5 2333 2377 44 998,23 2127,4 2,13

Kastaņu 3 1646 1677 31 857,47 1498,85 1,75

Kastaņu 5 1487 1516 29 843,84 1402,15 1,66

Kastaņu 7 1608 1637 29 861,36 1402,15 1,63

Krasta 1 un 3 2390 2434 44 1097,5 2127,4 1,94

Krasta 2 3439 3508 69 1812,76 3336,15 1,84

Krasta 4/1 2228 2265 37 1075,72 1788,95 1,66

Krasta 4/2 2214 2255 41 1101,4 1982,35 1,80

Krasta 4/3 1916 1952 36 1089 1740,6 1,60

Krasta 5 2675 2734 59 1376,45 2852,65 2,07

Ķiršu 2 771 784 13 376,42 628,55 1,67

Ķiršu 4 2459 2509 50 1193,67 2417,5 2,03

Ķiršu 5 2740 2799 59 1222,23 2852,65 2,33

Ķiršu 7 3846 3925 79 1986,31 3819,65 1,92

Nākotnes 2 3194 3253 59 1550,53 2852,65 1,84

Nākotnes 4 3964 4040 76 1861,21 3674,6 1,97

Nākotnes 6 2365 2410 45 1207,63 2175,75 1,80

Nākotnes 10 1960 1998 38 1024,09 1837,3 1,79

PSIA “Norma K” klientiem par siltumenerģijas tarifu

Informācija no PSIA “Norma K”
Par Mālpils kapsētas digitalizāciju

Jau no 2017. gada Mālpils novada dome kopā ar SIA “Ceme-
ty” un PSIA “Norma K” veic Mālpils kapsētas digitalizāciju 
(visu apbedījumu digitālās kartes veidošana, datu par miruša-
jiem ievadīšana datorsistēmā). Tāpēc PSIA “Norma K” lūdz vi-
sus piederīgos, kam Mālpils kapsētā ir apglabāti radinieki sa-
zināties ar kapu pārzini Intu Birkmani pa tālruni 25142071, lai 
precizētu piederīgo kapavietas numuru digitālajā kartē. Pa-
matojoties uz Mālpils novada domes 2012. gadā apstiprināta-
jiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Par kapsētu uzturēšanu 
un izmantošanu”, kuri nosaka, ka par kapavietas uzturēšanu ir 

jāslēdz līgums, lūdzam piederīgos ar precizētu apbedījuma 
vietas numuru, ierasties PSIA “Norma K” kancelejā (Nākotnes 
ielā 1, Mālpilī, 309. kab., tālrunis 67925370), lai noslēgtu līgu-
mu. Par līguma slēgšanu var vienoties arī izmantojot e-pastu: 
normak@apollo.lv.

Līdz Latvijas simtgadei tiks apzināti arī tie apbedījumi, kur 
apglabāti Mālpilij nozīmīgi kultūras, vēstures, literatūras, me-
dicīnas darbinieki, kā arī pedagogi. Šo informāciju lūgums 
sniegt kultūrvēsturiskā mantojuma speciālistei Ievai Paulovi-
čai (e-pasts: ieva.paulovica@malpils.lv, tālrunis 26478448) vai 
Esmeraldai Tālei (e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv, tālru-
nis 26424232).

Ar cieņu, PSIA “Norma K” administrācija
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Mālpils novada VPVKAC

1. Kas ir attaisnotie izdevumi?
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par saviem un savas 

ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja per-
sona ir strādājusi un maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Attaisnotie izdevumi, par kuriem ir paredzēta iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa pārmaksas atmaksa ir:

 • par izglītību,
 • par bērnu pulciņiem (sākot ar 2016. gadu),
 • par ārstnieciskajiem pakalpojumiem,
 • par veselības un dzīvības apdrošināšanu,
 • par veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp poli-

tiskajai partijai,
 • par privātajos pensiju fondos veiktajām iemaksām un ap-

drošināšanas prēmiju maksājumiem,
 • par neapliekamo minimumu.

Neapliekamais minimums ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atvieglojums, ko ik mēnesi piemēro darba devējs.

Sākot ar 2016. gadu par gada laikā nepiemēroto gada neaplie-
kamo minimumu iesniedzot deklarāciju, tiek aprēķināts gada 
diferencētais neapliekamais minimums, kas VID Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā tiek aprēķināts automātiski.

Gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu nodokļa pārmaksu, kas 
izveidojusies par 2017. gadu, var iesniegt, sākot ar 2018. gada 
1. martu. Visērtāk to izdarīt, izmantojot VID Elektroniskās dekla-
rēšanas sistēmu (EDS).

Gada ienākumu deklarācijas gan elektroniski, gan papīra vei-
dā var iesniegt arī VID klientu apkalpošanas centros, kā arī Valsts 
un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Lat-
vijā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zva-
nīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, konsultēties jebkurā VID 
klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izman-
tojot VID tīmekļa vietnes sadaļu “Uzdot jautājumu VID”.

2. Kādi dokumenti jāsagatavo, lai atgūtu daļu 
naudas par attaisnotajiem izdevumiem? 

Lai atgūtu daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem,
 • jāsagatavo un Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz 

Gada ienākumu deklarācija;
 • gada ienākumu deklarācijai jāpievieno atbilstoši maksāju-

ma dokumenti, piemēram, kvītis, čeki, maksājuma uzde-
vumi, konta izraksti, kuri apliecina samaksu par saņemta-
jiem pakalpojumiem, un kuros ir norādīts jūsu vai jūsu 
ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods, samak-
sāto izdevumu veids, dokumenta numurs, datums un izde-
vēja reģistrācijas numurs.

3. Kur var iesniegt gada ienākumu deklarāciju un 
čekus vai citus maksājumu dokumentus?
Gada ienākumu deklarāciju un maksājumu dokumentus var ie-
sniegt:
ELEKTRONISKI

 • Visērtāk VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā visa informācija jau 

ir iekļauta automātiski − lietotājam tikai jāpievieno attaisnoto iz-
devumu dokumenti.

VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā gada diferencēto ne-
apliekamo minimumu automātiski aprēķina speciāli izveidota 
programma.

!Ja attaisnoto izdevumu dokumentus EDS lietotājs ieskenē 
un pakāpeniski pievieno visa gada laikā, tad vairāk šie čeki nav 
jāpievieno un EDS sagatavo gada ienākumu deklarāciju jau ar at-
taisnoto izdevumu summām.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā www.vid.gov.lv 
publicēta viegli saprotama instrukcija “Kā iesniegt gada ienāku-
mu deklarāciju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā”.

 • Mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” − vienkāršākai Gada 
ienākumu deklarācijas iesniegšanai. Tas ietaupīs laiku un 
atvieglos deklarācijas iesniegšanu! Turklāt čeki nekad ne-
pazudīs vai neizbalos!

 • Latvija.lv pieejamais VID e-pakalpojums Gada ienākumu 
deklarācija.

4. Kā aizpildīt un iesniegt gada ienākuma deklarā-
ciju Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS)?

 • EDS sadaļā “Uz sākumu” jāizvēlas iespēja “Sagatavot 
jaunu dokumentu” vai “Dokumenti”. Pēc tam jāizvēlas, vai 
gada ienākumu deklarāciju iesniegsiet “No veidlapas” vai 
“No faila”.

 • Ja deklarāciju iesniegsiet “No veidlapas”, izvēlieties “Ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti” un pēc tam − 
“Gada ienākumu deklarācija”. Tad izvēlieties periodu, par 
kuru esat maksājis iedzīvotāja ienākuma nodokli un par 
kuru vēlaties atgūt daļu naudas par attaisnotajiem izdevu-
miem.

 • Aizpildot deklarāciju, VID rīcībā pieejamie dati tiks auto-
mātiski ielasīti, atvieglojot deklarācijas aizpildīšanu un sa-
mazinot iespēju kļūdīties, tādā veidā nodrošinot ātrāku no-
dokļa atmaksu.

 • ! Deklarācijā obligāti ir jānorāda bankas konts, uz kuru 
tiks veikta atmaksa.

5. Kādi dati EDS jūsu deklarācijā parādās automā-
tiski?

Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistē-
mā (EDS) automātiski parādās:

 • jūsu privātajos fondos veiktās iemaksas,
 • jūsu veiktās iemaksas 3. pensiju līmenī,
 • jūsu veiktās iemaksas veselības un dzīvības apdrošināša-

nai,
 • jūsu veiktie maksājumi par mācībām akreditētās Latvijas 

augstskolās,
 • no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi 

Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālrunis:67869145
E-pasts: malpils@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
P. 8:30–12:00 un 13:00–18.00
O. 8:30–12:30 un 13:00–17:00
T. 8:30–12:30 un 13:00–17:00
C. 8:30–12:00 un 13:00–18:00
Pk. 8:30–12:30 un 13:00–16:00
Domes kases darba laiks:
P. 9:00–12:00 un 13:00–18:00
C. 9:00–12:00 un 13:00–18:00
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par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem,
 • jūsu gada laikā gūtie ienākumi un diferencētais neaplie-

kamais minimums.

7 Kādos gadījumos jūs saņemsiet daļu naudas par 
attaisnotajiem izdevumiem?

Saņemt nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var:
 • tikai tā persona, kura ir maksājusi iedzīvotāju ienākuma 

nodokli pēc 23 % likmes,
 • gada ienākumu deklarāciju var iesniegt par trim iepriek-

šējiem gadiem,
 • par attiecīgo gadu ir jāaizpilda atbilstošā deklarācija un tai 

jāpievieno arī konkrētā gada maksājumu dokumenti,
 • gada deklarācijā var iekļaut ne tikai savus attaisnotos izde-

vumus, bet arī ģimenes locekļu līdz trešajai pakāpei – bēr-
nu, vecāku, vecvecāku un laulāto attaisnotos izdevumus.

8. Kādos gadījumos nevar saņemt atpakaļ daļu 
naudas par attaisnotajiem izdevumiem?

 • Sezonas laukstrādnieks, patentmaksātājs un mikrouzņē-
muma nodokļa maksātājs iesniegt čekus par attaisnota-
jiem izdevumiem nevar, tos neatmaksās, jo šie nodarbinā-
tie nav maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc 23 % 
likmes.

 • Attaisnotos izdevumus var piemērot ienākumam, kuru 
apliek ar 23 % nodokļa likmi.

 • Sezonas laukstrādnieks, patentmaksātājs un mikrouzņē-
muma nodokļa maksātājs izdevumu čekus savai deklarāci-
jai var pievienot un iesniegt viņu ģimenes locekļi, kuri ir 
maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc 23 % likmes.

Esiet laipni gaidīti Mālpils novada Valsts un pašvaldību vieno-
tajā klientu centrā!

Klientu apkalpošanas speciāliste Daiga Frīdberga

P/a “Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais die-
nests) turpinās realizēt projektu “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcī-
gākajiem”. Ir noslēgts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu 
par atbalsta paku izsniegšanu periodā no 01.04.2018. līdz 
31.03.2021.

Projekta ietvaros tiek izsniegtas pārtikas pakas, higiēnas pa-
kas (bērniem no 0 līdz18 gadu vecumam), bērnu pārtikas (no 6 
līdz 24 mēnešu vecumam) un bērnu higiēnas pakas (no 0 līdz 24 
mēnešu vecumam), skolas piederumu komplekts (no 5 līdz 16 
gadu vecumam). Atbalsta apjoms saglabājas iepriekšējā periodā 
noteiktā apmērā − 2 pārtikas pakas un viena higiēnas paka 3 mē-
nešu periodā.

Atbalsta pakas var saņemt:
1) trūcīgas personas (ģimenes), kurām Sociālais dienests ir 

izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) sta-
tusam;

2) personas (ģimenes) krīzes situācijās, kurām Sociālais die-
nests ir izsniedzis izziņu par krīzes situāciju (atbilstoši Mālpils 
novada domes 2013. gada 23. janvāra saistošo noteikumu Nr. 6 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” 
22.−25. punktam);

3) no 2018. gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas (ģime-
nes), kuru ienākumi nepārsniedz EUR 188,00 mēnesī uz vienu 

personu.
Svarīgi zināt: Ja personai Sociālajā dienestā jau ir izsniegta 

izziņa par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) sta-
tusam, saskaņā ar Iztikas līdzekļu deklarāciju ienākumi uz vie-
nu personu nepārsniedz EUR 188,00, un izziņa vēl ir derīga arī 
pēc 31.03.2018., pēc personas pieprasījuma tiks izsniegta jau-
na izziņa, kurā būs norādīts, ka persona var saņemt atbalsta 
pakas. Bez šādas atzīmes uz maznodrošinātas personas (ģime-
nes) izziņas, atbalsta pakas netiks izsniegtas.

Piemēram. Personai ir izsniegta maznodrošinātas personas 
izziņa un tā ir derīga līdz 2018. gada 31. jūlijam. (Lēmums ir pie-
ņemts atbilstoši Mālpils novada domes 2013. gada 23. janvāra 
saistošo noteikumu Nr. 4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” 5. punk-
tam). Personas ienākumi ir EUR 166,23 mēnesī. No 2018. gada 1. 
aprīļa personai būs tiesības saņemt pārtikas pakas (periodā pa-
visam 4 pakas), bet vispirms jāvēršas Sociālajā dienestā ar lūgu-
mu izsniegt jaunu izziņu, kurā būs ieraksts par tiesībām saņemt 
atbalsta pakas.

Informācija pa tālruni 67185874, 
P/a “Mālpils sociālais dienests” direktore Olga Volosatova

Eiropas Atbalsts vistrūcīgākajām personām

Uzmanību, Sidgundas ciemata 
iedzīvotājiem!

Valsts simtgadē ikviens tiek aicināts piedalīties vides sa-
kopšanas aktivitātēs divas reizes gadā – Lielā Talka norisi-
nāsies 28. aprīlī, bet rudenī 15. septembrī cilvēki tiks aicinā-
ti vienoties kopā ar citām pasaules valstīm lielākajā 
kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaules vēsturē.

SIA “Norma K” informē, ka Sidgundas ciematā uz Pava-
sara talku nebūs bezmaksas lielgabarītu konteiners. Lū-
gums pašiem iedzīvotājiem organizēties un pieteikt lielga-
barīta konteineru SIA “Lautus ” vai SIA “Jumis”.

SIA “Norma K”

INFORMĀCIJA 
SUŅU ĪPAŠNIEKIEM

Lūgums suņu īpašniekiem regulāri savākt savu mīluļu 
izkārnījumus, jo pavasarī, kad nokūst sniegs, paveras nesa-
kopts skats − zālāji ir ar tiem pilni.

Ejot pastaigāties ar suni, jāņem līdzi maisiņi, izkārnījumi 
tajos jāsavāc un jāiemet konteineros. Cienīsim viens otru un 
vidi, kurā dzīvojam!

28. aprīlī LIELĀ TALKA
Lūdzam piedalīties un pieteikt talku vietas līdz 25. aprī-

lim. Talkas koordinatore Mālpils novadā −

Regīna Zagorska, tālr. 26437370
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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

Deju kolektīvs “Kniediņš” izsaka lielu pateicību SIA 
“Kvist” un personīgi Elīnai Jungai par palīdzību 
mēģinājumu tērpu iegādē. Simtgades Deju svētkos 
būsim spilgti un pamanāmi!

No š.g. 27. marta 
Mālpils novada vidusskolā 1. st. (Sporta iela 1), 
tiks atvērts

VCA Dent 
ZOBĀRSTNIECĪBAS KABINETS!
Darbu uzsāks:

 • zobārstes, zobu protēzistes: Dr. J. Naņijeva, I. Kaisere 
un I. Lazdiņa,

 • zobu higiēniste K. Lāce,
 • ortodonta konsultācijas un pakalpojumi pieejami pēc 

iepriekšēja pieraksta.

Tālr. informācijai un pierakstam: 20425460,
e-pasts: zobarstnieciba.malpils@vca.lv

Jums ir nopietnas problēmas ar muguru un 
kakla osteohondrozi?

Tad Jums jāatnāk pie mums, neatlieciet to uz vēlāku laiku!
Ārstnieciskie vingrinājumi osteohondrozes saslimšanas 

gadījumā, piemēram kakla, krūšu u.c. ķermeņa daļās.
Aicinam uz mūsu nodarībām visus gribētājus no 7 gadu ve-

cuma un vecākus.
Dalības maksa par 1 nodarbību 8,- EUR.

Iemaņas, ko iegūsiet šajās apmācībās palīdzēs 
tikt galā ar OSTEOHONDROZES, RADIKULĪTA, 
KIFOZES, LORDOZAS problēmām.

Programmas plānā iekļauti speciāli vingrinājumi!
 • plastika un ķermeņa korekcija
 • muskuļu stiepšanās un lokanības veicināšana
 • muskuļu attīstība
 • elpošanas sistēmas un elpceļu attīstība
 • muguras un mugurkaula nostiprināšana u.c.

Pēc Jūsu velmēm ir iespējami arī dažādi masāžu veidi!
Apmācības veic sertificēts speciālists, manuālais-fiziote-

rapeits-masāžists, kā arī sporta instruktors.
Nodarbības notiks Mālpils sporta kompleksā no 10. aprī-

ļa, otrdienās no 18:00 līdz 19:30.

Artūrs, tālr. 28893444, 29396889

J. Naņijeva

I. Lazdiņa K. Lāce

I. Kaisere
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Notikusi 6., 7. un 8. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”
22. februārī notika 6. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”, kurā 

sacentās Mālpils Kultūras centra deju kolektīva komanda “Sid-
gunda” un SIA “KVIST” 1. komanda “Liekti līmēti”. Rezultāts: 
“Sidgunda” – 30 punkti, “Liekti līmēti” – 24 punkti.

8. martā notika 7. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”, kurā 
sacentās Mālpils PII “Māllēpīte” komanda “Māllēpītes” un SIA 
“KVIST” 2. komanda “Malpilieši”. Rezultāts: “Māllēpītes” – 24 
punkti, “Mālpilieši” – 21 punkts.

22. martā notika 8. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”, kurā 

“Liekti līmēti” – (3.r. no kr.) Kristers Balodis, Jānis Leikarts (koman-
das kapteinis), (1.r.) Sanita Leikarte (2. no kr.), Gatis Zemītis 

“Māl-pils” – (no kr.) Jolanta Kļaviņa, Kristīne Kņepēja, Guna Petrevica 
(komandas kapteine), Anita Brence 

“Mālpilieši” – (no kr.) Artūrs Naglis (komandas kapteinis), Konstantins 
Demidovs, Gints Žukovskis, Anda Zariņa

“Sidgunda” – (no kr.) Karīna Dombrovska, Ingrīda Fridrihsone, 
Kristaps Grīnbergs (komandas kapteinis), Vita Upmale

“13.c klase” – (no kr.) Ilze Apsīte, Anita Randere, Ilze Bērziņa, Laima 
Balode (komandas kapteine)

“Māllēpītes” – (no kr.) Dace Brieze, Vija Melgaile, Malda Čelnova 
(komandas kapteine), Aina Kišunas

sacentās Mālpils novada vidusskolas komanda “13.c klase” un 
keramikas studijas “Māl-pils” komanda “Jūs neķerat zivis 
mūsu upē, un mēs neķersim jūsējā”. Rezultāts: “13.c klase” – 
27 punkti, “Māl-pils” – 34 punkti.

Gaidām skatītājus vērot klātienē 9. /noslēguma/ spēli , kas 
norisināsies 2018. gada 12. aprīlī Kultūras centra apaļajā zālē, 
plkst. 19:00. Sacentīsies Zuteru ģimenes komanda un Groļļu ģi-
menes komanda.

Esmeralda Tāle
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Mālpils Kultūras centra pasākumi aprīlī
APRĪLIS – MĀKSLU MĒNESIS

 • Līdz 13. aprīlim izstāžu zālē apskatāma Ritas un Zigurda Bormaņu izstāde 
“PIESKĀRIENS” /fotogrāfija, stikls/.

 • 01.04. plkst.13:00 Kultūras centra parka pusē pie jaunajām Lielajām šūpo-
lēm LIELO DIENU svinēt aicina folkloras kopa “MĀLIS”, līdzi ņemot, krāso-
tas olas, dzīpariņus un pūpolu zariņus.

“Trīs gadi pazinu
Šūpoļu vietu:
Neauga mauriņš,
Ne dāboliņš.”

 • 02.04. Siguldas deju apriņķa deju kolektīvu SKATE.
 • 04.04. plkst. 17:00 Mālpils novada bibliotēkā AUTORVAKARS kopā ar rakst-

nieci, latviešu folkloras pētnieci un grāmatas “MEŽA MEITAS” autori SANITU 
REINSONI. Ieeja bez maksas.

 • 07.04. plkst. 10:00 TLMS “URGA” saiets.
 • 08.04. plkst.16:00 Pavasara Draudzības koncerts visai ģimenei “LIDOJUMS 

AR GAISA BALONU” Cēsis–Sigulda–Mālpils. Piedalās: Bērnu popgrupa 
“HEY” /Cēsis/, Bērnu vokālā grupa “ZIBSNIS” /Sigulda/, Elīnas Gruzniņas 
bērnu vokālā studija “SIGULDIŅA”, pašmāju Kultūras centra bērnu vokālais 
ansamblis un sporta deju kluba “ZĪLE” dejotāji. Ieeja – 2,- EUR /pieauguša-
jiem/, bērniem – 1,- EUR.

 • 11.04. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” tikšanās. Tēma – man-
dalas.

 • 12.04. plkst. 19:00 Latvijas simtgadei veltītā erudīcijas spēļu cikla “MANA 
MĀLPILS MANĀ LATVIJĀ” 9. spēle Kultūras centra apaļajā zālē. Sacentīsies 
Groļļu un Zuteru ģimenes. Aicinām līdzjutējus un atbalstītājus!

 • 14.04. plkst. 12:00 Koncerts “SATIKŠANĀS PAVASARĪ”. Sieviešu vokālais 
ansamblis “SIDGUNDIETES” aicina uz pavasarīgu sadziedāšanos un sadejo-
šanos savus draugus no Vidrižiem, Gaujas, Garkalnes, Limbažiem, Mārupes, 
Ādažiem, Ciemupes, Naukšēniem, Ķekavas, Inčukalna, Baldones, Jaunjelga-
vas un Sēlpils. Ieeja bez maksas.

 • 15.04. plkst. 16:00 DŽEMMAS SKULMES gleznu izstādes atklāšana Kultūras 
centra izstāžu zalē. Pēc tam tikšanās ar mākslinieci IVETU VECENĀNI un 
sarunas ar DŽEMMU SKULMI par tēmu “Mākslas dzīves smalkumi – Kārlis 
Zāle, Marta Skulme. Kā tapa Brīvības piemineklis”.

 • 20.04. Pierīgas skolu tautas deju kolektīvu SKATE.

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

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

Piedāvā garāžas vārtus, kā arī to remontu 
un apkopi. Piedāvājumā − paceļamie vār-
ti, industriālie vārti, ātrgaitas vārti, bīdā-
mie un veramie vārti, vārtu automātika. 
Sīkāka informācija pa tālr. 20073680, 
26195055

Pazudis piezīmju bloknots, titullapā raks-
tīts: “Laumai Krastiņai no kultūras nama 
Maizes dienā, 2006”, Laumas Tomiņas 
ilustrācijas. Lūgums atradēju zvanīt 
27848172 vai aiznest Kultūras centra de-
žurantam. Atlīdzība garantēta!

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

Skārdnieka darbnīcas un skārdnieka pa-
kalpojumi Mālpilī, izgatavo un uzstāda 
skārda izstrādājumus. Aldis, 26363556

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

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

Piedalies “Jaunrades konkursā”!
Lai kopīgi veidotu šī svētku gada 18. novembra pasākumu, aicinām mālpiliešus 

piedalīties “Jaunrades konkursā”, iesūtot savus jaunrades darbus – dziesmas, dze-
joļus, esejas, prozas darbus, pasakas, horeogrāfijas, skaņdarbus, pasākuma sce-
nārija idejas u.c. Darbus var atnest personīgi Mālpils Kultūras centra dežurantam, 
vai sūtīt uz e-pastu: esmeralda.tale@malpils.lv.


