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MĀLPILS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS      BEZMAKSAS

Par īpašumu sakopšanu pavasarī
Atvērts projektu konkurss “Mēs savam novadam”

25. marts Latvijā pirms 70 gadiem

Vecais tilts pār Sudu pārrauts pavasara palos, ap 1926. gadu (foto: P. Epalts), no Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājuma
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI FEBRUĀRĪ
Izskatīja 18 jautājumus:

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-
nu.

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
4. Par adreses piešķiršanu/precizēšanu.
5. Par nosaukuma piešķiršanu.
6. Par telpu nomu pasākumu organizēšanai.
7. Par telpu nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8. Par 2019. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa 

“Mēs savam novadam” noteikumu apstiprināšanu.
9. Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas izveido-

šanu.
10. Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība dein-

stitucionalizācijas plānu īstenošanai Mālpils novadā” risi-
nājumu.

11. Par deleģējumu P/a “Mālpils sociālais dienests” sabiedrībā 
balstīto pakalpojumu organizēšanai deinstitucionalizācijas 
projekta ietvaros.

12. Par pašvaldības SIA “Norma K” statūtu kapitāla palielinā-
šanu.

13. Par saistošo noteikumu Nr. 3 “Par Mālpils novada domes 
2014. gada 23. decembra saistošo noteikumu Nr. 21 “Par 
autoceļu uzturēšanas klasēm Mālpils novadā” atcelšanu” 
apstiprināšanu.

14. Par Mālpils novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu 
ar aktualizētām uzturēšanas klasēm apstiprināšanu.

15. Par pašvaldības autotransporta pakalpojuma izcenojuma 
apstiprināšanu.

16. Par sporta kompleksa pakalpojumu izcenojumu apstipri-
nāšanu.

17. Par veikparka izveides saskaņošanu nekustamajā īpašumā 
“Gulbīši” un Mālpils centra ūdenskrātuvē.

18. Par traktora HTZ T-150K nodošanu utilizācijai.
NOLĒMA:

 • Iznomāt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada 
domei piederošās nedzīvojamās telpas 184,8 m2 kopplatī-
bā, kas atrodas Pils ielā 14A, Mālpilī, Mālpils novadā, darb-
nīcas ēkā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0628 002, sa-
skaņā ar Telpu plānu. Noteikt nedzīvojamo telpu nosacīto 
nomas maksu (izsoles sākumcenu) 2,00 EUR (divi euro) bez 
pievienotās vērtības nodokļa par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) 
mēnesī. Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas tiesību izso-
les noteikumus. Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas līgu-
ma projektu. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai 
organizēt un veikt nekustamā īpašuma nomas tiesību izso-
li.

 • Izveidot Mālpils novada pašvaldības administratīvo aktu 
apstrīdēšanas komisiju šādā sastāvā:

1. komisijas priekšsēdētāja – domes priekšsēdētāja Solvita 
Strausa;

2. komisijas locekļi:
2.1. izpilddirektors Agris Bukovskis,
2.2. jurists Rolands Broks.
3. Apstiprināt Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 

nolikumu.
 • Izdarīt grozījumus Mālpils novada domes 2018. gada 

30.  maija lēmumā Nr. 5/6 par Rīgas plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam Stratēģis-
kās daļas 2. redakcijas saskaņošanu, izsakot lēmuma 
1. punktu šādā redakcijā:

“1. Saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas 
plāna 2017.–2020. gadam 2. redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļau-

to infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai nepiecie-
šamo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sa-
sniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības (pielikumā)” ar šādiem 
precizējumiem:

1.1. Mainīt Deinstitucionalizācijas plānā norādītas adreses:
1.1.1. no adreses Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads (attiecī-

bā uz DAC pakalpojuma infrastruktūras izveidi) uz adresi Pils iela 
7, Mālpils, Mālpils novads;

1.1.2. no adreses Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads (attiecībā 
uz grupu dzīvokļa pakalpojuma un atelpas brīža pakalpojuma in-
frastruktūras izveidi) uz adresi Pils iela 12, Mālpils, Mālpils no-
vads.

2. Lūgt Rīgas plānošanas reģionu izdarīt attiecīgus grozīju-
mus Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā. 
Pārtraukt iepirkuma par Mālpils novada pašvaldības bibliotēkas 
ēkas Pils ielā 14 pārbūvi par “Dienas aprūpes centru” būvprojek-
ta izstrādi un autoruzraudzību vērtēšanu, pamatojoties uz ierosi-
nāto adrešu maiņu. Atcelt Mālpils novada domes 2018. gada 
31. oktobra sēdes lēmuma Nr. 11/3 3.punktu.

 • Izdarīt izmaiņas ar Mālpils novada domes 2016. gada 
27.  jūlija lēmumu Nr. 8/18 Par riteņtraktora-ekskavatora 
finansēšanu SIA “Norma K” ceļu dienesta vajadzībām ap-
stiprinātajā maksājumu grafikā, paredzot, ka 2019. gadā 
plānotie līzinga maksājumi 7167,28 EUR apmērā tiek ie-
skaitīti pašvaldības SIA “Norma K” kontā līdz 2019. gada  
28. februārim.

 • Noteikt pasažieru mikroautobusa VW Transporter 1 km  
pakalpojuma maksu 0,50 EUR (bez PVN). Noteikt maksu 
par pasažieru mikroautobusa VW Transporter stāvēšanu  
4,51 EUR (bez PVN) stundā.

 • Noteikt skolēnu autobusa VW Crafter 1 km pakalpojuma 
maksu 0,65 EUR (bez PVN). Noteikt maksu par skolēnu au-
tobusa VW Crafter stāvēšanu 4,98 EUR (bez PVN) stundā.

 • Noteikt skolēnu autobusa Setra 1 km pakalpojuma maksu 
0,92 EUR (bez PVN). Noteikt maksu par skolēnu autobusa 
Setra stāvēšanu 4,98 EUR (bez PVN) stundā.

Piešķirt 50 % atlaidi pakalpojuma maksai pašvaldības auto-
transporta izmantošanai komandām un kolektīviem. Ar šī lēmu-
ma pieņemšanu spēku zaudē 30.11.2016. Mālpils novada domes 
lēmums Nr. 15/11 “Par pašvaldības autotransporta pakalpojuma 
izcenojuma apstiprināšanu”.

 • Apstiprināt Mālpils novada sporta kompleksa sniegto pa-
kalpojumu izcenojumus no 2019. gada 1. aprīļa, t.sk. PVN:

Trenažieru zāles un sporta zāles 
apmeklējums Mērvienība Cena 

Trenažieru zāles noma 1 h 30 min 3,00 EUR
Trenažieru zāles noma grupai 
(6–15 cilvēki) 1 h 30 min 17,00 EUR

Trenažieru zāles abonements 
(8 reizes) 1 h 30 min 17,00 EUR

Trenažieru zāles neierobežots 
apmeklējumu skaits mēnesī 25,50 EUR

Sporta zāles noma 1 h 50,00 EUR
Sporta zāles noma 2 h 45,00 EUR
Sporta zāles noma 3 h un 

vairāk 
stundas

40,00 EUR

Sporta zāles noma, 
sadalot laukumos 1 h 14,00 EUR

Sporta zāles individuāls apmeklē-
jums diennakts gaišajā laikā 1h  1,50 EUR
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2019. gada APRĪLIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 17. aprīlī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 17. aprīlī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 17. aprīlī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 24. aprīlī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 29. aprīlī plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Inventāra noma (teniss, novuss, 
aprīkojums)
Līdz plkst.18:00 1,15 EUR
Pēc plkst. 18:00 1,70 EUR
Peldbaseina apmeklējums
Pieaugušajiem 1 h 15 min 3,50 EUR
Pieaugušajiem 45 min 2,00 EUR
Skolniekiem, studentiem, pensionā-
riem, cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām 

1 h 15 min 2,50 EUR

Bērniem no 4 līdz 6 gadu (ieskaitot) 
vecumam 1 h 15 min 1,00 EUR

Bērniem līdz 4 gadu vecumam 
vecāku pavadībā

bezmak-
sas

Individuāla apmācība peldēšanā ar 
instruktoru tam paredzētajā laikā 8,50 EUR

Mazā baseina īre 1 h 8,00 EUR
Peldbaseina abonements
Pieaugušajiem 4 h mēnesī 13,00 EUR

6 h mēnesī 18,50 EUR
8 h mēnesī 25,00 EUR

Skolniekiem, studentiem, pensionā-
riem, cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām

4 h mēnesī 8,50 EUR

6 h mēnesī 12,50 EUR
8 h mēnesī 15,50 EUR

Bērniem no 4 līdz 6 gadu (ieskaitot) 
vecumam 4 h mēnesī 3,50 EUR

6 h mēnesī 5,00 EUR
8 h mēnesī 6,50 EUR

Peldbaseina celiņa noma (ne vairāk 
kā 8 cilvēki) 1 h 17,00 EUR

Peldbaseina noma (līdz 40 cilvēkiem) 1 h 75,00 EUR
Baseina apmeklējumam ģimenēm 
(sākot no 3 cilvēkiem) 20 % atlaide
Baseina apmeklējums kolektīviem 
(10+ vairāk cilvēku) 30 % atlaide
Baseina apmeklējumam Mālpils 
novada daudzbērnu ģimenēm 50 % 
atlaide
Ar saunu saistīti pakalpojumi
P, T, C, Piekt. no 18:00 līdz 22:00;
S, Sv. no 10:00 līdz 22:00

Pieaugušajiem
Sauna 1 h 3,50 EUR
Hidromasāžas vanna 1 h 3,50 EUR
Sauna un baseins 1 h 30 min 5,50 EUR
Hidromasāžas vanna un baseins 1 h 30 min 5,50 EUR
Sauna un hidromasāžas vanna 1 h 30 min 6,00 EUR
Sauna, baseins, hidromasāžas vanna 1 h 45 min 8,00 EUR
Skolniekiem, studentiem, pensionā-
riem, cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām
Sauna 1 h 2,50 EUR
Hidromasāžas vanna 1 h 2,50 EUR
Sauna un baseins 1 h 30 min 3,50 EUR
Hidromasāžas vanna un baseins 1 h 30 min 3,50 EUR
Sauna un hidromasāžas vanna 1 h 30 min 3,70 EUR
Sauna, baseins, hidromasāžas vanna   1 h 45 min 5,00 EUR
Bērniem līdz 6 gadu (ieskaitot) 
vecumam
Sauna no 5 gadiem 1,75 EUR
Hidromasāžas vanna 1 h 1,75 EUR
Sauna un baseins 1 h 30 min 2,50 EUR
Hidromasāžas vanna un baseins 1 h 30 min 2,50 EUR
Sauna un hidromasāžas vanna 1 h 30 min 2,50 EUR
Sauna, baseins, hidromasāžas vanna  1 h 45 min 2,50 EUR
Saunas apmeklējums jebkurā citā 
Sporta kompleksa darbības laikā līdz 
10 cilvēkiem, piesakoties vismaz 1 
stundu iepriekš

15,00 EUR

Atļaut pārdot Dāvanu kartes Mālpils Sporta kompleksa apmeklē-
jumam, nosakot Dāvanu kartes minimālo maksu 5,00 EUR un 
soli 5,00 EUR, nenosakot maksimālo summu. Dāvanu kartes de-
rīguma termiņš 6 mēneši no iegādes brīža. Ar šī lēmuma pie-
ņemšanu spēku zaudē Mālpils novada domes 26.03.2014. lē-
mums Nr. 5/13.

 • Atbalstīt veikparka ierīkošanu Mālpils centra ūdenskrātu-
vē, piekrītot, ka tiek veiktas nepieciešamās izbūves krasta  
aizsargjoslā un uz ūdenskrātuves salas, atbilstoši normatī-
vo aktu prasībām.
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Svarīgākais par īpašumu sakopšanu pavasarī
Sākoties pavasarim un iedzīvotāju rosībai dārzos un citos ze-

mes īpašumos, Mālpils novada dome vēlas vēlreiz atgādināt sva-
rīgāko, kas attiecas uz īpašumu sakopšanu.

Novada teritorijā t.sk. ciemu teritorijās ir atļauts dedzināt la-
pas, zarus, izkaltušos pērnā gada augu stublājus, salmus u.c., 
bet kategoriski aizliegts dedzināt riepas un citus gumijas izstrā-
dājumus, plastmasas vai sadzīves atkritumus. Sakopjot savu īpa-
šumu teritoriju, ar uguni rīkojieties uzmanīgi, lai neizraisītu 
ugunsgrēkus un neapdraudētu savu vai kaimiņu īpašumu. Ir aiz-
liegts kurināt ugunskurus Valsts meža dienesta noteiktajā meža 
ugunsnedrošajā periodā visā valsts teritorijā. Šī perioda sākums 
katru gadu var mainīties, tāpēc sekojiet informācijai medijos.

Atgādinam, ka ir aizliegta kūlas dedzināšana. Tā ir prettie-
siska darbība, par kuru Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
ir paredzēts administratīvais sods.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.
panta ceturto daļu par kūlas dedzināšanu fiziskajām personām 
var uzlikt naudas sodu no 280 līdz 700 euro.

Tādu administratīvā soda veidu kā brīdinājumu par kūlas de-
dzināšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nepa-
redz, tādēļ minētā pārkāpuma izdarīšanas gadījumā Mālpils no-
vada domes Administratīvā komisija pret pārkāpumu 
izdarījušajām personām būs spiesta piemērot likumā noteiktos 
visai bargos naudas sodus. Tiem, kuri vēlas tikai “nedaudz” pa-
dedzināt kūlu, jāzina, ka šis Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā noteiktais naudas sods par kūlas dedzināšanu tiek pie-
mērots neatkarīgi no tā, vai cilvēks vēlējies dedzināt kūlu plašā 
laukā, vai tikai pāris kvadrātmetrus kūlas nenopļautā grāvmalā.

Tāpat iedzīvotājiem arī jāņem vērā apstāklis, ka kūlas degšana 
var izcelties, neuzmanīgi rīkojoties ar uguni, piemēram, dedzinot 
pērnā gada lapas, zarus, izkaltušos augu stublājus, salmus u.c. 
Arī šādā gadījumā, ja dedzināšanas rezultātā notikusi kūlas aiz-
degšanās, pret pārkāpējiem piemēros Latvijas administratīvo 

pārkāpumu kodeksā noteiktos naudas sodus.
Kūlas dedzināšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pie-

ļaujama nekādā gadījumā, un, pat ja kūlas dedzināšanas vietā 
atradīsies cilvēks ar slotu, grābekli, ūdens sūkni, un citiem 
ugunsgrēka dzēšanai paredzētiem rīkiem vai iekārtām, un šī 
persona teiks, ka tā visu kūlas degšanas procesu kontrolē, tas šo 
personu nekādā gadījumā neatbrīvos no administratīvās atbildī-
bas par kūlas dedzināšanu.

Esiet uzmanīgi un apzinieties iespējamās sekas!
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statisti-

kas ziņojumos Mālpils novadā no 2013. līdz 2018. gadam notikuši 
20 kūlas ugunsgrēki – vidēji 3 ugunsgrēki katru sezonu.

VUGD atgādina:
• Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku īpašumu, veselību 

un dzīvību.
• Kūlas dedzināšana nevar būt kontrolēta. Vēja un citu 

apstākļu ietekmē, degšanas virziens var mainīties, liesmas 
var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām.

• Kūlas ugunsgrēki var būt tikai tajās vietās, kur nav sa-
kopts un rudenī nav nopļauta zāle. Kūlas dedzināšana – tas 
nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teri-
torijas.

• Kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitējumu dabai un 
tās bioloģiskajai daudzveidībai. Turklāt dedzinātas tiek arī 
putniem nozīmīgās mitrās pļavas, niedrāji, ezeru un upju 
palienes.

• Pēc sausās zāles nodedzināšanas zeme nepaliek vērtī-
gāka un auglīgāka.

Mālpils novada iedzīvotāju skaits, līdzīgi vispārējām Latvijas 
tendencēm, turpina samazināties, 2018. gada sākumā bija 3602 
iedzīvotāji, 2019. gada sākumā 3542 iedzīvotāji.

Lai gan Mālpils novads ir viens no sekmīgākajiem novadiem 
valstī, kurā eksportējošās nozares uzņēmēji samaksā lielākos 
sociālā nodokļa maksājumus valsts budžetā, tomēr ir jāņem 
vērā, ka valdība administratīvi teritoriālo reformu ir pasludināju-
si par vienu no būtiskākajām prioritātēm, kas jāīsteno jau līdz 
nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā.

Saeima 21. martā ir akceptējusi Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto lēmumu par re-
formas turpināšanu, paredzot, ka 14. maijā Ministru kabinetā iz-
skatīs informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai 
izvirzāmo administratīvo teritoriālā iedalījuma modeli” un laika 
posmā no 16. maija līdz 31. augustam VARAM veiks konsultācijas 
ar pašvaldībām par jaunās reformas modeli. Savukārt Latvijas 
pašvaldību savienība ir panākusi vienošanos, ka pašvaldības pa-
ralēli veidos darba grupas, kas reformas problēmas skatīs sais-
tībā ar vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju interešu dažādību, kā arī 
tiks ņemts vērā vietējo iedzīvotāju viedoklis aptaujās.

Grūti pamatot reformas nepieciešamību, ja nav pilnīgi skaidri 
pašreizējās situācijas izpētes rezultāti (ja tādi vispār pastāv), nav 
detalizēti formulēti reformas mērķi, kā arī nav izstrādāti kritēriji 
jaunajām administratīvi teritoriālajām vienībām! Vai jaunajām 
teritorijām ir jābūt ekonomiski patstāvīgām, vai tās tikai turpinās 
realizēt deleģētās funkcijas? Turklāt ir nepieciešams apzināties, 

kādas sekas varētu rasties pēc plānotajām izmaiņām.
Ir zināms tikai viens kritērijs – iedzīvotāju skaits, bet tas ir ti-

kai viens no sešiem noteikumiem, kas minēti Administratīvo te-
ritoriju un apdzīvoto vietu likumā, un tas nebūt nav noteicošais.

Ņemot vērā ģeogrāfisko novietojumu, izteiktas funkcionālās  
saites Mālpils novadam ir ar Siguldas pilsētu, kas atrodas 20 km 
attālumā no Mālpils, un līdz ar to Mālpils novada iedzīvotāji tur 
dodas saņemt pakalpojumus, kas novadā pieejami tikai daļēji, 
tāpēc iespējams, ka tiks tīri administratīvi veicināta novadu ap-
vienošanās.

Mālpils pašvaldība ir ekonomiski pieteiekami spēcīga, lai pa-
stāvētu kā neatkarīgs novads. Lai arī ir neskaidrības par refor-
mas pamatojamību un turpmākajiem nosacījumiem, pašvaldība, 
plānojot novada attīstību, par prioritāti ir noteikusi tādas infra-
struktūras izveidošanu, kas veicinās izglītības un kultūras, soci-
ālo pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī spēju no-
drošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Ļoti būtiski ir 
arī saglabāt Mālpils novada vidusskolu, tāpēc jau tagad tiek aktī-
vi strādāts pie skolas attīstības iecerēm, kuras skolas vadība 
prezentēja komiteju sēdē, savukārt Mālpils novada dome turpi-
nās mērķtiecīgas darbības noteikto rezultātu sasniegšanā.

Mūsu kopējā labklājība un izaugsme balstās tieši mūsu ikdie-
nas darbā un panākumos, mūsu ticībā un cerībā, mūsu atbildībā 
citam par citu!

Solvita Strausa 
Mālpils novada domes priekšsēdētāja

Mālpils novads un administratīvi teritoriālā reforma
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Stikls un akvarelis

25. marts Latvijā pirms 70 gadiem

Kas jādara, kad redzat kūlas degšanu?
VUGD skaidro, ka situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas 

ugunsgrēku, nekavējoties ir jāzvana VUGD uz tālruni 112 un jā-
nosauc precīza adrese vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, 
kur izcēlies ugunsgrēks, jānosauc savs vārds, uzvārds un tālruņa 
numurs, kā arī jāatbild uz dispečera jautājumiem.

Vienlaikus Mālpils novada dome iedzīvotājiem atgādina, ka tā-
pat kā kūlas dedzināšana, arī kūlas veidošanās veicināšana ir 
administratīvi sodāma darbība (bezdarbība). Par zemes apsaim-
niekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai 
novērstu kūlas veidošanos, zemes īpašnieks saucams pie atbil-
dības saskaņā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
51. panta otro daļu. Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu fi-
ziskajām personām no 140 līdz 700 euro, bet juridiskajām per-
sonām – no 700 līdz 2 900 euro. Arī šādos gadījumos vienīgais 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētais sods ir 
naudas sods.

Aicinām lauksaimniecības zemes īpašniekus, kuri ir aizau-
dzējuši zemi ar pērno zāli, krūmiem un kokiem, sakopt šīs terito-
rijas. Ja nevarat izmantot lauksaimniecības zemi tiem mērķiem, 
kam tā paredzēta, iesakām to iznomāt vai pārskatīt zemes turp-
māko izmantošanu. Ja lauksaimniecības zeme netiek kopta, 
Lauku atbalsta dienests kostatē – nekopts vai aizaudzis un paš-
valdība piemēro paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa lik-
mi.

Mālpils novada dome pateicas visiem novada iedzīvotājiem, 
kuri ilgstoši un regulāri kopj savus īpašumus un ievēro normatīvo 
aktu prasības!

Mālpils novada dome

“Stikls un akvarelis – tā ir ļoti smalka un maiga saskaņa,” 
3.  martā atklājot Initas Ēmanes un Veronikas Plaudes izstādi 
“Sekvence” teica izstādes kuratore Māra Ārente. Jā, izstādē divu 
autoru darbi, divas atšķirīgas tehnikas, bet kopiespaids rada vie-
nota veseluma sajūtu. Abu mākslinieču radošie ceļi harmoniski 
iederas viens otram līdzās, un skatiena plūdumu no stikla for-
mām uz akvareļiem pie sienas un vitrāžām logos nekas neiztrau-
cē. Atklāšanā mākslinieces dalījās par darbu tapšanas procesu.

Inita Ēmane /stikla māksliniece/: “Iedvesmu saviem darbiem 
smeļos dabā. Tās noskaņojums mani ietekmē, rada domas un 
fantāzijas, kas pēc tam transformējas mākslas darbos. Stiklam 
ir tā priekšrocība, ka to var ļoti daudzveidīgi apstrādāt – veidot 
karstu, pūst, pēc tam zāģēt, skaldīt, slīpēt, matēt ar smilšu 
strūklu, iekausēt citus materiālus. Tā tapuši mani darbi – katram 
ir savs nosaukums un savs stāsts.”

Veronika Plaude /akvareliste/: “Kaut arī esmu mācījusies 
stikla apstrādi, es esmu akvareliste, akvarelis ir mana tehnika –
mana pirmā mīlestība. Maniem darbiem nav scenārija, tajos es 
atspoguļoju mirkļa impulsu, emociju. Priecājos kā māksliniece 
Ieva Saulīte raksturoja manus darbus. Viņa teica – katrs darbs ir 
kā viena haika. Bieži izmantoju koka motīvu, laikam tāpēc, ka 
daudz laika pavadu dabā un koki man ir ļoti nozīmīgi.”

Esmeralda Tāle

1949. gada 25. martā no Latvijas uz Sibīriju deportēja vairāk kā 
42 000 Latvijas iedzīvotāju. Arī no mūsu novada teritorijas – no 
Mālpils pagasta aizveda 82 iedzīvotājus, no Sidgundas pagasta – 
45 iedzīvotājus.

Ir pagājuši 70 gadi kopš šīs traģiskās dienas, ko piemin visā 
Latvijā. Arī mēs 25. martā nolikām ziedus un aizdedzinājām sve-
cītes piemiņas vietās pie “Šopu” mājām Mālpilī un pie “Sauliešu” 
mājām Sidgundā. Piemiņas dienā Mālpils vidusskolas skolēni 
izstāstīja aculiecinieku un Sibīrijas gadus izcietušo atmiņas par 
traģisko dienu. 1949. gada 25. martā šajās vietās tika atvesti visi, 
kam bija lemts kopā doties uz Siguldas staciju, pēc tam – tālā 
ceļā uz Sibīriju.

Kultūras centrā notika piemiņas pēcpusdiena, kurā aktrises 
Randas Mednes izpildījumā varēja noklausīties latvietes Lūcijas 
stāstu par ceļu uz Sibīriju (fragments no izrādes “Vecmāmiņas”, 
režisore Antra Austriņa-Seņkāne). Vēl piemiņas pēcpusdienā in-
teresenti varēja iepazīties ar Latvijas Okupācijas muzeja smilšu 
kinofilmiņu, kas balstās uz vienpadsmitgadīgās Benitas Plezeres 

zīmējumiem. Tie attēlo meitenes piedzīvoto ceļā un dzīvi izsūtīju-
mā. Smilšu stāstu veidoja māksliniece Guna Zandere Latvijas 
Okupācijas muzeja programmā “Stāsti smiltīs (.!)”mūsdienu kul-
tūras foruma “Baltā nakts 2016” ietvaros. Pasākumu kuplināja 
arī Mālpils kultūras centra vokālā ansambļa “Rezēdas” (vadītāja 
Evija Belicka) izdziedātās dziesmas.

Kultūrvides speciāliste Ieva Pauloviča

Mākslinieces sveikt bija ieradies tekstilmākslinieks Vitolds Kucins
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Smejies vesels!
1. aprīlis ir vispasaules joku jeb muļķu 

diena, kad cilvēki cits citu cenšas izjokot 
un, protams, neatņemama šīs dienas sa-
stāvdaļa ir smiekli.

Mālpils novada vidusskolas 7., 8. kla-
ses skolēni šajā mācību gadā piedalījās 
Latviešu valodas aģentūras rīkotajā stās-
tu un fotogrāfiju konkursā “Vārds (ne)vie-
tā”. Tā mērķis bija rosināt pievērst uzma-
nību tekstiem, valodas zīmēm un to 
novietojumam vidē, nejaušības spēkam, 
kas liek pasmaidīt par autora jaušu vai 
nejaušu radošumu.

Liels prieks, ka grupā līdz 18 gadiem 
1. vietu ieguvusi Alise Liāna Jaunzema, 
3. vietu – Renāte Agnese Brieze, ar atzi-
nībām novērtēti Irbes Strūģes, Jutas 
Čabrickas un Lindas Verzes darbi un fo-
togrāfijas.

Apsveicam skolēnus!
Neturēsim sveci zem pūra!
Jums arī tiek piedāvāta iespēja priecā-

ties par kļūmīgām valodas situācijām!
Ar cieņu, S. Mihelsone

Sirsniņas
Kad mana māsa Laura bija aptuveni 2 

gadus veca, mamma viņai uzdāvināja jau-
nu četrriteni, kuram pedālīši bija kā sir-
sniņas.

Un māsa prasīja: 
“Vai man jāliek kājas uz sirsniņām?”
Dažas dienas vēlāk mamma jautāja vi-

ņai, norādot uz krūzīti, kas bija apdrukāta 
ar sirsniņām: “Lauriņ, kas ir uz šīs krūzī-
tes?”

Laura bija pavisam nopietni atbildējusi:
“Tie, protams, ir pedālīši.”

Alise Liāna Jaunzema

Es putnus neēdu

Cilvēki kaut kad, kaut kur piedzimst. 
Un lielākā daļa svin savas dzimšanas die-
nas. Pienāca arī mana kārta svinēt cetur-
to dzimšanas dienu. Mamma aizgāja uz 
veikalu un nopirka man torti. Uz tortes 
uzlika 4 svecītes. Man tortes ne visai gar-
šoja.

Kad sasēdāmies pie galda un aizdedzi-
nājām svecītes, mamma man vaicāja:

“Meitiņ, vai tu “Cielaviņu” ēdīsi?”
Es norūcu:
“Nē, es putnus neēdu!”

Renāte Agnese Brieze

Gauja
Mamma bija aizgājusi ciemos pie kolē-

ģes un mani paņēma līdzi. Kolēģei bija 
divi dēli. Viņi nevarēja atcerēties manu 
vārdu Irbe. Tā kā Irbe ir arī upe Kurzemē, 
teicu, lai mani sauc par upi.

Lai sevi nodarbinātu, izdomājām spē-
lēt paslēpes. Paslēpos aiz skapja tā, lai 
mani neredz.

Pēc kāda brīža dzirdēju, kā abi puiši 
staigā apkārt, mani meklēdami, saucot 
mani dažādu upju vārdos.

Biju paslēpusies ļoti labi, mani ilgi ne-
varēja atrast. Beigu beigās abi zēni stai-
gāja pa māju un sauca:

“Gauja, Gauja!”
Man šis vārds vienmēr saistījies ar 

govs saukšanu, tāpēc ļoti sāku smieties, 
un manu slēptuvi aiz skapja atrada.

Vēl joprojām ģimene mani joka pēc 
dažkārt nosauc par Gauju!

Irbe Strūģe

No citas puses

Kādu rītu es pamodos, un mans ma-
zais brālēns Kristers spēlēja planšetdato-
ru. Viņam tad bija seši gadi. Kristeram 
planšetdatorā patika spēlēt kārtis, futbo-
lu un arī citas spēles. Viņam vienmēr arī 

ļoti padevās šīs spēles, taču tas rīts viņam 
nebija veiksmīgs.

Brālēns ilgi nelikās mierā, bet kā ne-
sanāca, tā nesanāca. Viņš atskrēja uz 
manu istabu un lūdza palīdzību. Es viņam 
pateicu, ka man nav laika, un lai viņš uz to 
neveiksmi paskatās no citas puses.

Viņa atbilde bija:
“Kā tas ir no citas puses?”
Kristers apgūlās uz grīdas un pavaicāja:
“Šādi?”
Es pasmējos un pateicu:
“Nu jā, tā arī vari mēģināt.”
Tā nu viņš pusi dienas staigāja pa māju, 

meklējot “citas puses”, kā spēlēt planšeti.
Juta Čabricka

Burkāni ir nezāles

Mazi bērni parasti ir ļoti čakli un dar-
boties griboši. Arī man patika palīdzēt 
vecmāmiņai.

Jaukā vasaras dienā, kārtējā ciemoša-
nās reizē, kad vecmāmiņa bija aizņemta 
ar dārza darbiem, es arī izjutu aicinājumu 
strādāt.

Es vecmāmiņai pajautāju:
“Ko es varu palīdzēt?”
Viņa man atbildēja: 
“Tu vari paraustīt ārā zaļās nezālītes.”
Kamēr viņa runāja ar mammu, es spa-

rīgi rāvu ārā visu zaļo, ko redzēju vagās.
Es strādāju, un viņas pļāpāja.
Darba rezultāts bija iespaidīgs: dārza 

malā, laimīgi nostrādājusies, stāvēja trīs-
gadīga meitenīte nobružātā lakatiņā, un 
burkānu vagas viena mala līdz pašam ga-
lam bija noklāta ar tikko izrautiem burkā-
niem.

Vecmamma pasmējās un piebilda:
“Vismaz nezāles esi izrāvusi”.

Linda Verze
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

6. aprīlis Pierīgas novadu sporta spēles telpu futbolā – priekšsacīkstes Mālpils sporta komplekss

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

2. martā noslēdzās 2019. gada LATVIJAS 1. līgas komandu 
čempionāts novusā vīriešiem, kurā piedalījās arī Mālpils labākie 
novusisti, kuri iepriekšējā gadā uzvarēja LATVIJAS komandu 
čempionātā novusā vīriešiem 2. līgā. Šoreiz konkurence bija lie-
lāka un spēles līmenis augstāks un mālpilieši 16 komandu kon-
kurencē, ieguva 12. vietu un saglabāja iespēju arī nākošajā gadā 
startēt 1. līgā. Mālpils komandas sastāvā startēja Mārtiņš Diše-
reits, Jānis Dišereits, Andris Lagzdiņš, Alfons Suķis, Tālivaldis 
Zagorskis un Oskars Janbergs.

16. martā Baldones novadā notika Pierīgas novadu sporta 
spēles novusā. Mālpils novada komandai (Mārtiņš Dišereits, Jā-
nis Dišereits, Tālivaldis Zagorskis un Tatjana Rakojeda) šoreiz 
nepaveicās, un sīvā konkurencē, ar vienu uzvaru, trīs neizšķir-
tiem (tajā skaitā pret 1. vietas ieguvējiem Babītes novada koman-
du) un sešiem zaudējumiem (četri no tiem ar minimālu pārsva-
ru), iegūta 11. vieta.

SPORTS

27. februārī 10. klases skolnieks Roberts Bitnieks un 11. kla-
ses skolniece Rasa Strūģe devās uz Dabas un tehnoloģiju parku 
“Urda”, lai piedalītos konkursā “Vides erudīts”. Pirms konkursa 
bija ekskursija pa atkritumu noglabāšanas poligonu, sadzīves at-
kritumu priekšapstrādes centru. Uzzinājām, kas ir infiltrāta ba-
seins, kādas funkcijas veic koģenerācijas stacija, kā darbojas 
otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līnija.

Pirms filmēšanas katrs dalībnieks tika “uzfrišināts” pie gri-
mētāja. Un tad jau konkurss varēja sākties. Konkursu vadīja žur-
nālists, dabas pētnieks Māris Olte.

Katras komandas dalībniekam bija jāatbild uz 16 jautājumiem, 
bija arī slepenais viesis ar saviem uzdevumiem, kā arī praktis-
kais uzdevums. Labi gāja Rasai un Robertam, jo tika tālāk uz 
pusfinālu. Jaunieši ar savu atraktivitāti un labajām zināšanām 
arī uz konkursa vadītājiem atstāja pozitīvu iespaidu. Atbalstītāji 
bija ne viens vien. Arī skolotājiem bija interesanti vērot filmēša-
nas aizkulises.

Kā gāja, to varēs redzēt televīzijā RE:TV 14. aprīlī – 1. kārta, 
2. jūnijā – pusfināls.

Ekoskolu Ziemas forums
No 22. līdz 24. februārim Valmierā notika Vides izglītības fon-

da organizētais Ekoskolu Ziemas forums, kas pulcēja vairāk nekā 
200 dalībnieku no Latvijas Ekoskolām. Pasākuma programmā 
bija iekļautas izglītojošas un interaktīvas vides nodarbības, kurās 
dažādi aktuāli vides jautājumi apskatīti ikdienai tuvās tēmās. Pa-
pildus tam dalībnieki piedalījās pieredzes apmaiņas sesijās, at-
raktīvos komandu uzdevumos un saliedēšanās aktivitātēs. Zie-
mas forums Valmierā aizsāka arī starptautiskās Ekoskolu 
programmas 25 gadu jubilejas svinības Latvijā.

Foruma noslēgumā apmēram 200 jaunieši un pedagogi no 
Latvijas Ekoskolām devās klimata pārmaiņām veltītā demons-
trācijā Valmieras centrā ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību 
un aicināt ikvienu aktīvi iesaistīties klimata pārmaiņu mazināša-
nā.

Mālpils novada vidusskolu šajā forumā pārstāvēja 8. klases 
skolniece Linda Verze, 10. klases skolnieks Roberts Bitnieks un 
11. klases skolniece Rasa Strūģe, kā arī skolotāja Valda Zviedre.

Konkurss “Vides erudīts”
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2019. gada “Mēs savam novadam” projektu konkurss ir iz-
sludināts, un pašvaldība aicina iesniegt projektu pieteikumus. 
Šogad projektu pieteikumus gaidām līdz 11. aprīlim (ieskaitot). 
Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritē-
riji atrodami interneta vietnē www.malpils.lv. Augstākminētos 
dokumentus iespējams saņemt arī, rakstot e-pastu Mālpils no-
vada domes projektu vadītājai Elitai Kārkliņai (elita.karklina@
malpils.lv). Būtiskākās izmaiņas konkursa nolikumā skar pie-
ejamo finansējumu, kas palielināts līdz 1000 EUR, kā arī sama-
zināts minimālais dalībnieku skaits projekta pieteicēju grupā 
no 7 uz 5.

Iedvesmai, idejām, sadarbībai
Lai gūtu mazliet iedvesmu, ir vērts atskatīties uz paveikto un 

novērtēt to. 2018. gada projektu konkursam “Mēs savam nova-
dam” tika pieteiktas sešas projektu idejas. Tās visas guva finan-
siālu atbalstu no pašvaldības, un katra projekta darba grupa va-
rēja uzsākt savu plānu īstenošanu. Kā jau dzīvē mēdz notikt, ne 
viss izvērtās tā, kā iecerēts. Tāpēc divas projektu idejas netika 
īstenotas. Par pārējiem neliels ieskats fotogrāfijās un aprakstos.

Mālpils kapu “Krusta kalna labiekārtošana”
Pēc šī projekta īstenošanas droši var teikt, ka Mālpils kapu 

“Krusta kalns” ir uzziedējis. Projekta darba grupa veica šīs teri-
torijas labiekārtošanu un apzaļumošanu, tikai iestādīti vairāk 
nekā 300 krokusu sīpoli, hortenzijas.

Prasmīgām galdnieka rokām tapa jauni koka soli, un jau 
2018.  gada gada kapusvētkos dievkalpojumu varēja klausīties, 
sēžot uz tiem.

Sidgundas āra aktivitāšu laukuma labiekārtošana
Sidgundieši parādīja, ka ir ar sportiskām aktivitātēm uz “tu”. 

Šovasar Sidgundā volejbola laukumā tika atjaunots smilšu se-
gums un uzstādīts jauns tīkls un pārējie laukuma elementi.  
Strītbola laukumā tika nolīmeņotas gumijas seguma flīzes. At-
liek vien sagaidīt jauno sezonu, meklēt domubiedrus, bumbu un 
izspēlēt kādu maču.

Projekta darba grupa padomājusi arī par soliem un atkritumu 
tvertnēm, bet, tā kā šādām lietām mēdz “pieaugt kājas”, ziemas 
sezonā tās glabājas iekštelpās.

Lietotu apģērbu maiņas punkts
Lolota un izlolota ir ideja par lietotu apģērbu maiņas punktu. 

Pils ielā 14, 15. telpā šogad ir izvietots lietoto apģērbu maiņas 
punkts. Novada iedzīvotāji 2x nedēļā – otrdienās un ceturtdienās  
no plkst.10:00 līdz 12:00 var nodot un saņemt mazlietotus apģēr-
bus un apavus. Lai maiņas punkts darbotos, projekta īstenotājs 
– biedrības “Notici sev!” valde un biedri darbojas brīvprātīgi, pie-
ņemot un šķirojot apģērbus, nodrošinot to sadali. Ir arī pa darvas 
pilienam medus mucā, tāpēc aicinām visus apģērbu ziedotājus 
uz maiņas punktu nest tīras un veselas drēbes, nevis uztvert to 
par vietu, kurā bez maksas var nodot apģērbu.

Foto plenērs “Mālpils – apturētie mirkļi”
Par šī projekta īstenošanu plašāku rakstu varēja lasīt avīzes 

“Mālpils Vēstis” 2018. gada septembra numurā. Šis bija vienīgais 
pasākumu projekts, jo pārējie bija saistīti ar vides vai telpu labie-
kārtošanu. Plenēra ietvaros tapa daudz fotogrāfiju, kurās redza-
mi Mālpils novadam nozīmīgi iedzīvotāji.

Paldies
Tas nebūt nav pašsaprotami, ka šo projektu īstenošanā iegul-

dītais darbs tiek veikts brīvprātīgi. Tāpēc jo lielāku paldies gribas 
izteikt cilvēkiem, kas izlolojuši kādu no šīm idejām, spējuši par 
tām pārliecināt un to īstenošanā iesaistīt līdzcilvēkus. Un visi 
kopā ir sakārtojuši kādu mazu vietiņu Mālpils novadā vai īsteno-
juši kādu iedvesmojošu pasākumu. Atradīsies kritiķi, kas teiks, 
ka šis vai tas ir izdarīts slikti vai kam tas vispār vajadzīgs. Atradī-
sies tādi, kas pateiks paldies šodien... un rīt būs komandas sa-
stāvdaļa un īstenos nākamo projektu. Lai to pēdējo ir vairāk!

Gaidot projektu pieteikumus –

Elita Kārkliņa 
Mālpils novada domes projektu vadītāja

Aicinām iesniegt projektu pieteikumus 2019. gada konkursā 
“Mēs savam novadam”
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Par Lauku atbalsta dienesta 
konsultācijām Mālpils novadā
No š.g. 10. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki 
varēs pieteikties platību maksājumiem, iesnie-
dzot Vienoto iesniegumu.

Mālpils novada dome sadarbībā ar Lauku atbalsta die-
nestu organizē konsultāciju dienu š.g. 29. aprīlī no plkst. 
9:00 līdz 14:00, Mālpils novada domes Mazā zālē (2. stāvā), 
lai palīdzētu klientiem aizpildīt Vienoto platību maksāju-
mu iesniegumu par 2019. gadu.

Klientiem, kuriem nepieciešama palīdzība vai nav pieej-
ams dators ar interneta pieslēgumu, tiks nodrošināta iespē-
ja saņemt LAD darbinieku konsultāciju klātienē.

Lai neveidotos garas rindas, aicinām pieteikties uz no-
teiktu konsultācijas laiku, zvanot pa mob.tālr. 26469854 
Mālpils novada domes projektu vadītājai Elitai Kārkliņai. Ja 
konsultācija vairs nav nepieciešama, bet esat uz to pietei-
cies, lūdzam par to informēt savlaicīgi. Klientiem, kas nebūs 
pieteikušies konsultāciju saņemšanai, būs jāgaida “dzīvajā” 
rindā.

Lai konsultāciju process būtu raitāks, aicinām visus kon-
sultāciju saņēmējus jau savlaicīgi sameklēt savas piekļuves 
paroles e-pieteikšanās sistēmai, provizoriski veikt lauku uz-
mērīšanu, sagatavot konkrētus jautājumus.

Pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamo 
palīdzību var saņemt arī LAD klientu apkalpošanas centros 
un Latvijas Lauku konsultāciju centros.

8. aprīlī plkst. 11:00 LAD informatīvais seminārs par 
gaidāmo platību maksājumu sezonu notiks arī Siguldā, 
Dārza ielā 2 a, SIA LLKC Pierīgas KB.

Informāciju sagatavoja: Elita Kārkliņa, 
Mālpils novada domes projektu vadītāja.

Draudzes aktivitātes 
Gavēņa un Lieldienu 
laikā
31. marts/Leatare – Gavēņa laika ceturtā 
svētdiena, plkst. 10:00 – dievkalpojums ar 
Sv. vakarēdienu (dievkalpojumu vadīs drau-
dzes mācītājs)
7. aprīlis/Judica – Ciešanu laika pirmā 
svētdiena, plkst. 10:00 – dievkalpojums ar 
Sv. vakarēdienu (dievkalpojumu vadīs drau-
dzes mācītājs)
14. aprīlis/Palmarum (Pūpolu svētdiena) – Ciešanu laika 
otrā svētdiena, plkst. 10:00 – dievkalpojums ar Sv. vakarē-
dienu (dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs)
18. aprīlis/Viridum – Zaļā ceturdiena, plkst. 19:00 – diev-
kalpojums ar Sv. vakarēdienu (dievkalpojumu vadīs drau-
dzes mācītājs)
19. aprīlis/Pasha – Lielā piektdiena, plkst. 19:00 – dievkal-
pojums ar Sv. vakarēdienu (dievkalpojumu vadīs draudzes 
mācītājs)
21. aprīlis/Kristus Augšāmcelšanās svētki – Lieldienas, 
plkst. 10:00 – Kristību un Iesvētību dievkalpojums ar Sv. 
vakarēdienu (dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs)
22. aprīlis/Otrās Lieldienas, plkst. 12:00 – dievkalpojums 
tiek noturēts Mālpils novada Pansionātā (dievkalpojumu 
vadīs draudzes mācītājs ar Svētdienas skolas bērniem)

Vairāk informācijas par dievkalpojumu norisi, draudzes 
aktivitātēm, kazuālijām – kristībām, iesvētībām, laulībām, 
bērēm: draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs, tālr. 
29227236, draudzes priekšnieks Juris Vītums, tālr. 
29469789

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles no šī gada 
18. marta līdz 3. aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus sko-
lēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai. Pieteikties 
darba devējs var, iesniedzot  pieteikumu un piedāvāto darba 
vietu sarakstu tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā 
viņš plāno nodarbināt skolēnu.

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša dar-
ba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša dar-
ba algas, savukārt otru algas pusi skolēnam maksās darba de-
vējs pats, jo skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu 
darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmē-
rā – 430 eiro pirms nodokļu nomaksas. Darba devējam jānodro-
šina nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam par neizman-
toto atvaļinājumu.

NVA darba devējam maksās arī dotāciju darba vadītāja atalgo-
jumam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu NVA dotācija darba vadī-
tāja algai būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas 
apmērā, tātad, par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas ap-
mērs būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mē-
neša darba algas. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā 10 
skolēnu darbu. NVA apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja 

to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, 
kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas sais-
tīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un 
attīstībai.

Arī šogad NVA īstenotais “Nodarbinātības pasākums vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs” norisināsies no 1. jūnija līdz 
31. augustam, piedalīties vasaras nodarbinātības pasākumā va-
rēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot). Šogad NVA 
plāno atbalstīt ne mazāk kā piecu tūkstošu skolēnu nodarbinātī-
bu vasaras brīvlaikā.

Skolēnu elektronisko reģistrēšanos dalībai NVA vasaras no-
darbinātības pasākumā plānots uzsākt šī gada maijā NVA tīmekļ-
vietnē.

Detalizētāka informācija par pasākuma īstenošanu pieejama 
NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem”. NVA Siguldas filiā-
les apkalpošanas teritorijā ir darba vietas, kas atrodas Sigul-
das, Sējas, Krimuldas, Inčukalna, Mālpils, Carnikavas un 
Saulkrastu novados.

NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēnu nodarbinātībai 
vasaras brīvlaikā
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Laipni aicinām folkloras un kultūrvēstures interesentus uz 
Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālā arhīva garamantas.lv 
izbraukuma semināru 3. aprīlī, plkst. 18:00 Mālpils kultūras 
centrā!

Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs garamantas.lv ir 
pieejams ikvienam tradicionālās kultūras interesentam kopš 
2014. gada nogales. Arhīva veidotāji piedāvā iespēju iepazīties ar 
LFK sakrāto bagāto folkloras materiālu, kā arī aicina katru lieto-
tāju talkā arhīva satura pilnveidošanā. 

Latviešu folkloras krātuve ir Latvijā lielākais folkloras vākša-
nas, izpētes un uzglabāšanas centrs, kurā atrodams ap 3 miljo-
niem folkloras vienību – rokraksti, zīmējumi, fotomateriāli, ska-
ņu un video ieraksti. Tie dokumentē mūsu tautas dzīvesveidu, 
vēsturi un valodu vairāku gadsimtu garumā, ļauj iepazīt dažādu 
sociālo slāņu un novadu folkloru, ko pierakstījuši, apkopojuši un 
LFK iesūtījuši gan novadpētnieki – entuzias-
ti, gan citas Latvijas kultūrvēsturē nozīmī-
gas personas, kā arī Latvijas skolas, augst-
skolas un citas organizācijas. Bez latviešu 
folkloras vākumiem LFK atrodamas arī citu 
Latvijā dzīvojošo tautu (lībiešu, krievu, vācu, 
ebreju, igauņu, čigānu un baltkrievu) folklo-
ras kolekcijas.

Garamantas.lv ir visiem brīvi pieejamas 
no jebkuras vietas pasaulē. Šobrīd digitali-
zēti jau vairāk nekā 600 000 manuskriptu 
faili, ap 16 700 ilustrāciju (fotogrāfijas un 
zīmējumi), ap 5700 vēsturisku audio failu – 
tautasdziesmas, ziņģes, nostāsti u.c. No 
2018. gada sākuma LFK krājumā iekļauti arī 
autobiogrāfiju materiāli, šobrīd aplūkojami 
76 dažādu laiku individuāli skatījumi uz savu 
dzīvi.

Latviešu folkloras krātuve aicina visus 
digitālā arhīva lietotājus piedalīties tā satu-
ra pilnveidošanā – materiālu šifrēšanā, tei-
cēju un pierakstītāju atpazīšanā, informāci-
jas precizēšanā, fotogrāfijās redzamo 

GARAMANTAS.LV Mālpilī
personu un vietu noskaidrošanā. Īpaši svarīga ir materiālu atšif-
rēšana – rokrakstu pārrakstīšana datorrakstā, kas padara tos 
pieejamus arī citiem lietotājiem.

3. aprīlī seminārā garamantas.lv redaktores – Elīna Gailīte un 
Justīne Jaudzema iepazīstinās interesentus ar LFK digitālā arhī-
va izmantošanas iespējām, kā arī pastāstīs un parādīs, kādi Māl-
pils un tās apkārtnes materiāli atrodami Latviešu folkloras krā-
tuvē. Piemēram, būs iespējams uzzināt par Vilmas Rūnikas 1928. 
gadā Mālpilī un Kosā pierakstīto, Mālpils 6-klašu pamatskolas 
skolēnu pierakstīto un skolotāja Erharda Eicēna apkopoto kolek-
ciju, kā arī citiem vērtīgiem materiāliem.

Digitālais arhīvs garamantas.lv tiek izstrādāts IZM budžeta 
apakšprogrammā 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis”. Ga-
ramantas.lv izbraukumu seminārus Latvijas novados atbalsta 
Valsts kultūrkapitāla fonds.

Lūdzam iesūtīt 
fotogrāfijas 2020. 
gada kalendāram

Aicinām Jūs atkal kopīgi veidot 
Mālpils kalendāru 2020. gadam!

Lūdzam visus Mālpils novada ie-
dzīvotājus, kuriem patīk un ir iespē-
ja fotografēt, līdz 1. augustam iesū-
tīt fotogrāfijas 2020. gada Mālpils 
kalendāram.

Vēlamā tēma: daba, ainava dažā-
dos gadalaikos; formāts: horizon-
tāls, JPEG, fotogrāfiju lielums ietei-
cams ne mazāks par 3,5 MB 
(3000x4000).

Fotogrāfijas var sūtīt uz e-pastu: 
esmeralda.tale@malpils.lv, norā-
dot savu vārdu un uzvārdu.

Pavasara kārtošana jāsāk ar drēbju skapi!
Vai pieķer sevi pie domas, ka visu laiku 

velc vienu un to pašu, kaut arī skapja dur-
vis īsti vairs neveras ciet? Zeķubikses sa-
vijušās savā starpā, pakaramais liecas 
zem n-tajām (reti vilktajām) žaketēm, bet 
T-krekli bezformīgā kaudzē guļ plaukta 
dziļumā. Nav spēka locīt un kārtot, jo zini, 
ka jau pēc dažām dienām vai nedēļām 
viss atkal būs pa vecam.

No tā ir izeja!
Ievērojot secīgus 3 soļus, skapi var 

pārvērst līdz nepazīšanai.Turklāt kārtība 
būs paliekoša un viegli uzturama. Kā to 
izdarīt, uzzini lekcijā! Tās laikā pastāstīšu 
un praktiski parādīšu, kā, izmantojot pa-
saulslaveno Konmari metodi, savu skapi 
varēsi sakārtot reizi par visām reizēm!

Tiekamies 12. aprīlī plkst. 18:00 Māl-
pils kultūras centrā!

Dana (meklē Facebook: Dana ar kasti)
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Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2019. gada FEBRUĀRĪ: 58,38 EUR/MWh
Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums Patērētās 
MWh

Mājas kopējā platība 
m2

1 m2 izcenojums 
EURmēn. sāk. mēn. beigās

Celtnieku 1 242 267 25 797,6 1,83
Celtnieku 3 3098 3117 19 803,48 1,39
Dārza 2 1615 1637 22 739,77 1,74
Dārza 4 2163 2200 37 903,97 2,39
Jaunā 2 un 4 2609 2649 40 1029,66 2,27
Jaunā 6 2334,8 2358,5 23,7 840,35 1,64
Jaunā 5 2563 2604 41 998,23 2,40
Kastaņu 3 1830 1857 27 857,47 1,84
Kastaņu 5 1644 1667 23 843,84 1,59
Kastaņu 7 1779 1801 22 861,36 1,49
Krasta 1 un 3 2641 2686 45 1097,5 2,39
Krasta 2 3802 3859 57 1812,76 1,84
Krasta 4/1 2451 2490 39 1075,72 2,12
Krasta 4/2 2437 2471 34 1101,4 1,80
Krasta 4/3 2101 2129 28 1089 1,50
Krasta 5 2969 3008 39 1376,45 1,65
Ķiršu 2 844 856 12 376,42 1,86
Ķiršu 2A 399 406 7 165,1 2,48
Ķiršu 4 2733 2776 43 1193,67 2,10
Ķiršu 5 3046 3098 52 1222,23 2,48
Ķiršu 7 4265 4331 66 1986,31 1,94
Nākotnes 2 3513 3560 47 1550,53 1,77
Nākotnes 4 4365 4430 65 1861,21 2,04
Nākotnes 6 2614 2655 41 1207,63 1,98
Nākotnes 10 2166 2200 34 1024,09 1,94

INFORMĀCIJA
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Mālpils Kultūras centra pasākumi aprīlī
 • Līdz 17. aprīlim izstāžu zālē apskatāma mākslinieces Initas Ēmanes (stikls) 

un Veronikas Plaudes (akvareļi) izstāde SEKVENCE.
 • 03.04. plkst. 18:00 GRĀMATAS. LV MĀLPILĪ. LU LFMI latviešu folkloras krā-

tuves digitālā arhīva seminārs. Aicināti piedalīties visi interesenti.
 • 05.04. plkst. 19:00 Spēlfima “Klases salidojums”, 2019, 1 h 37 min. Reži-

sors: Andrejs Ēķis, galvenajās lomās: Ainārs Ančevskis, Juris Kaukulis un 
Imants Strads. Vecuma ierobežojums: līdz 16 gadiem neiesakām. Biļetes 
cena 3,00 EUR.

Klases salidojums ir režisora Andreja Ēķa un filmu “Svingeri” un “Blēži” rado-
šās komandas jaunākā un līdz šim bezkaunīgākā filma – atklāts stāsts par trīs vīru 
draudzību, kas izturējusi pusgadsimta laika pārbaudi. 25 gadus pēc skolas absol-
vēšanas viņi saņem ielūgumu uz klases salidojumu un piedzīvojumi var sākties! 
Spilgta četrdesmitgadnieku krīze un personiskas atklāsmes, par kurām grūti ru-
nāt pat draugu lokā, filmā tiks rādītas neslēpjoties un ar kārtīgu devu humora.

 • 07.04. plkst. 16:00 Ielūdz pianiste Evija Belicka uz koncertu “Muzikāls lido-
jums vienā virzienā”. Koncertā piedalās: Ogres kultūras centra jauktais ko-
ris “Ogre”, mākslinieciskais vadītājs Jānis Zirnis; PIKC Rīgas tehniskās ko-
ledžas jauktais koris “Mīts”, mākslinieciskā vadītāja Aija Auziņa; Mālpils 
kultūras centra jauktais koris “Mergupe”, mākslinieciskā vadītāja Solveiga 
Vītoliņa. Solisti: Enriko Mārtiņš Lazdiņš (klavieres), Dainis Garūts (sakso-
fons), Silvestrs Lorencs (ģitāra), Ilona Dzērve-Tālute (soprāns), pie klavie-
rēm Evija Belicka.

 • 06.04. plkst. 10:00 TLM studijas “URGA” saiets.
 • 06.04. plkst. 18:00 Koncerts “Pavasara danči”. Koncertā piedalās deju kopa 

“Māra” kopā ar draugiem.
 • 09.04. plkst. 14:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” saiets. Īpašie viesi Māl-

pils novada vidusskolas mazpulcēni.
 • 12.04. Vidzemes novada mūsdienu deju SKATE.
 • 12.04. plkst. 18:00 Mālpils Tautskolas organizēta lekcija “Pavasara kārtoša-

na jāsāk ar drēbju skapi”. Lektore Dana Gulbe iepazīstinās ar pasaulslaveno 
Konmari metodi. Dalība lekcijā bez maksas. Pieteikšanās līdz 10. aprīlim pie 
kultūras centra dežuranta vai pa tālr. 29195459. (Informācija 10. lpp.)

 • 13.04. plkst. 17:00 Deju kopas “SIDGUNDA” 35 gadu jubilejas koncerts “LA-
BĀKIE GADI” kopā ar draugiem.

 • 21.04.
 ◊ plkst. 16:00 Kultūras centra izstāžu zālē mākslinieka Ģirta Muižnieka 

gleznu izstādes “Point of wiew” atklāšana. Tikšanās ar mākslinieku.
 ◊ plkst. 18:00 Muzikāla Lieldienu izrāde bērniem ar līdzdarbošanos “Otiņas 

un Krāsiņas Lielā diena”. Neaizmirsti paņemt līdzi krāsotas olas!
 • 28.04. no plkst. 11:00 līdz 14:00 Radošo pasākumu cikls ģimenēm 

“AUGSTĀK PAR ZEMI”. AICINĀTS IKVIENS JEBKURĀ VECUMĀ!
 ◊ Galda spēles jauniešiem,
 ◊ Make up meistarklase,
 ◊ Mūzikas un mākslas skolas meistarklases,
 ◊ “Stādu maiņa” – iespēja mainīties ar dārzeņu un puķu stādiem,
 ◊ Mālpils ANDELE,
 ◊ Grāmatu maiņas plaukts...

Dalība pasākumā bez maksas. Pasākumu atbalsta: SIA “Brūnu HES”.

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 “Dobums”
Pērnavas iela 47B, Rīga, LV-1009, tālr. 67275535
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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!

SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBA

SIA “SIDEGUNDE” SIDGUNDĀ 
MEKLĒ DARBINIEKUS
Nepieciešami:

• DARBINIEKI PĀRTIKAS PRODUKTU 
RAŽOŠANĀ: ◊ Maiņas meistari, ◊ Mies-
nieki, ◊ Fasētāji, ◊ Krāvējs, ◊ Apkopējs

• Darbinieki mazumtirdzniecības vei-
kalā: ◊ Pārdevējs
Prasības kandidātiem: Augsta motivācija 
izdarīt darbu atbildīgi un ātri; • Bez kaitī-
giem ieradumiem.
Uzņēmums piedāvā: • Apmācību; • Stabi-
lu atalgojumu + prēmijas (alga pēc no-
dokļu nomaksas 600–900 EUR); • Bez-
maksas transportu, kas nogādās jūs līdz 
darbam un līdz mājām (gadījumā, ja ir 
savs transports – ceļa izdevumi tiks ap-
maksāti); • Ēdināšanu darba vietā.

Pretendentus pieteikties, zvanot darba 
dienās 8:00–17:00 pa tālr. 26558361

“Un atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles.”

/Ā. Elksne/
Izsakām līdzjūtību Jānim, Astrīdu 

mūžībā pavadot.
Kaimiņi no Kastaņu ielas 3

Aicinām SEZONAS STRĀDNIEKUS 2019. 
gadam. Darbi sāksies aprīlī, strādāsim 
līdz oktobra beigām. Ogulāju dārza stādī-
šanas un kopšanas darbi. Darbs svaigā 
gaisā, draudzīgā kolektīvā.
Lieliska iespēja nopelnīt skolēniem un 
studentiem, kuri sasnieguši pilngadību. 
Dažādu ogulāju kultūru stādīšanas, kop-
šanas un ogu lasīšanas darbi. Strādājam 
arī brīvdienās. Tiek nodrošināta apmācība.
Sākot no jūlija līdz septembra beigām būs 
vajadzīgas sieviešu čāklās rokas ogu lasī-
šanas, ravēšanas darbiem.
Nodrošinām ar nepieciešamo tehniku un 
regulāriem algas maksājumiem. Visi dar-
ba lauki Mālpils tuvumā. Lūdzam savlai-
cīgi pieteikties, tālr. 26414736

Meklēju darbu Mālpilī. Protu dažādus 
saimnieciskos darbus – nelieli remonti 
iekštelpās, telpu uzkopšana, palīdzība ve-
ciem cilvēkiem, protu skaldīt un sakraut 
malku, ravēt, palīdzēt darbā ar bitēm, 
tālr. 25391507

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


