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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI FEBRUĀRĪ

Mālpilī, Mālpils novadā 
2020. gada 26. februārī

Apstiprināta  
ar Mālpils novada domes  

26.02.2020. sēdes lēmumu Nr.2/12

Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība piešķir 
finansējumu biedrībām un nodibinājumiem

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mālpils novada pašval-
dība piešķir finansējumu biedrībām un nodibinājumiem, kas ir 
reģistrētas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģis-
trā un veic darbību Mālpils novada pašvaldības teritorijā.

2. Pieteikumus var iesniegt biedrības, nodibinājumi un tradi-
cionālās reliģiskās organizācijas (turpmāk – iesniedzējs), kuru 
juridiskā adrese ir Mālpils novadā vai savu darbību veic Mālpils 
novada teritorijā, un kuras ir dibinātas vismaz iepriekšējā kalen-
dārajā gadā. 

3. Paziņojumu par piešķirtajiem finansējumiem publicē Māl-
pils novada domes izdevumā “Mālpils Vēstis”, pašvaldības mā-
jaslapā – www.malpils.lv.

4. Finansējuma piešķiršanas mērķi ir:
4.1. atbalstīt sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanu Mālpils 

novadā;
4.2. veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problē-

mu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos;
4.3. veicināt sadarbību starp pašvaldību (tās iestādēm (ne-

skaitot Mālpils novada pašvaldības administrāciju), aģentūru, 
kapitālsabiedrībām) un biedrībām, nodibinājumiem un tradicio-
nālajām reliģiskajām organizācijām, kā arī savstarpēji starp 
biedrībām, nodibinājumiem un tradicionālajām reliģiskajām or-
ganizācijām.

5. Biedrību, nodibinājumu darbības atbalsta vērtēšanas kritē-
riji:

5.1. darbības veids (t.sk. tieša vai netieša saistība ar pašvaldī-
bas funkcijām);

5.2. mērķa grupas;
5.3. reģistrēto biedru skaits (biedrībām) un aktīvi darbojošos 

personu skaits;
5.4. organizētie pasākumi un sabiedrības iesaistīšana tajos;
5.5. biedrības/nodibinājuma pašu vai ziedotāju līdzfinansē-

jums pēdējo 12 mēnešu laikā. 
6. Neviens no nolikuma 5. punktā minētajiem kritērijiem nav 

uzskatāms par prioritāru salīdzinājumā ar pārējiem.
7. Pieteikumus par finanšu pieprasījumu nākošajam budžeta 

gadam biedrības iesniedz Mālpils novada pašvaldībā ne vēlāk par 
kārtējā gada 1. decembri brīvā formā, vai aizpildot pieteikuma 
anketu (1. pielikums). Izvērtēšanas un finansējuma piešķiršanas 
kārtība:

7.1. 2 (divu) nedēļu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa 
beigām Mālpils novada domes komitejas izvērtē iesniegtos pie-
teikumus un iesniedz vēlamā finansējuma pieprasījumu pietei-
kumu atbalstam Mālpils novada domei, iekļaušanai nākamā 

gada budžeta projektā;
7.2. pēc gadskārtējā pašvaldības budžeta apstiprināšanas ko-

miteja atkārtoti izskata pieteikumus un pieņem lēmumu par 
naudas līdzekļu piešķiršanu biedrībai;

7.3. komiteja ir tiesīga uzaicināt pretendentus uz pārrunām, 
kā arī uzaicināt citus speciālistus atzinumu sniegšanai;

7.4. rezultātus pēc Mālpils novada domes komiteju sēdes ie-
teikuma apstiprina Mālpils novada dome.

8. Rezultātu paziņošana, finansējuma saņemšana un atskai-
tes ziņojums:

8.1. pēc rezultātu apstiprināšanas Mālpils novada pašvaldība 
rakstiski informē biedrību/nodibinājumu par rezultātiem (nosūta 
protokola izrakstu);

8.2. iesniegtie pieteikumi netiek atdoti;
8.3. ar katru no biedrībām/nodibinājumiem, kam piešķirts 

pašvaldības finansējums, tiek slēgts sadarbības līgums par pie-
šķirto finansiālo atbalstu, saistībām pret pašvaldību, līdzfinansē-
juma izlietošanas kārtību un tā atmaksu, ja saistības netiek pildī-
tas.

8.4. Mālpils novada pašvaldības apstiprinātais finansējums 
biedrībai/nodibinājumam tiek pārskaitīts tikai pēc līguma no-
slēgšanas un pēc tam, kad no biedrības/nodibinājuma saņemta 
atskaite par darbību iepriekšējā gadā (2. pielikums).

8.5. Mālpils novada pašvaldība var arī pati apmaksāt kādai 
konkrētai aktivitātei piešķirto summu (piemēram autobusa pa-
kalpojumu apmaksa piešķirtā finansējuma apmērā).

9. Pašvaldība slēdz līgumu ar iesniedzēju par līdzfinansējuma 
piešķiršanu atbalstītā projekta īstenošanai, līgumā nosakot:

9.1. līgumslēdzēju tiesības, pienākumus un atbildību;
9.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietoju-

mu iesniegšanas kārtību un termiņus;
9.3. projekta īstenošanas darbības pārraudzību un kontroli;
9.4. projekta īstenošanas gaitā radušos līdzekļu atlikumu pro-

jekta īstenotājs atskaita līgumā norādītajā pašvaldības adminis-
trācijas kontā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pārskata un atskai-
tes pieņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 15. janvārim;

9.5. ja projektu iesniedz divu vai vairāku biedrību apvienība, 
tad tiek slēgts līgums, ko paraksta visi projekta partneri un paš-
valdība;

9.6. ja projektu iesniedz divu vai vairāku biedrību apvienība, 
visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas ir jāveic no pro-
jekta vadošā partnera bankas konta.

10. Līdz kārtējā gada 31. martam biedrības/nodibinājumi ie-
sniedz Mālpils novada pašvaldībā Valsts Ieņēmumu dienestā ie-
sniegto iepriekšējā gada pārskata apstiprināto kopiju. 

11. Iesniedzējs atbild par iesniegto ziņu patiesumu.
12. Pašvaldībai ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt:
12.1. aktivitāšu norišu pārbaudi līdzfinansējuma izlietošanas 

laikā;
12.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi viena gada laikā 

pēc līdzfinansējuma izlietošanas.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

Izskatīja 25 jautājumus:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
2. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprinā-

šanu zemesgrāmatā uz Mālpils novada pašvaldības vārda.
3. Par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma 

tiesībām.

4. Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma pārņemšanu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
7. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta “Grants 

ceļu pārbūve Mālpils novadā” īstenošanai.
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Turpinājums 4. lpp.

8. Par nomas līguma slēgšanu ar SIA “JanaMed” ģimenes 
ārsta prakses nodrošināšanai.

9. Par valsts amatpersonas amatu apvienošanu.
10. Par P/a “Mālpils sociālais dienests” direktora apstiprinā-

šanu.
11. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav-

starpējiem norēķiniem.
12. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība 

piešķir finansējumu biedrībām un nodibinājumiem” apstip-
rināšanu. 

13. Par komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fon-
da “Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu.

14. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
15. Par sadarbības pārtraukšanu ar Vidzemes Tūrisma asociā-

ciju.
16. Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Par braukšanas maksas at-

vieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtī-
bu izglītojamajiem Mālpils novadā” apstiprināšanu.

17. Par saistošo noteikumu Nr. 3 “Mālpils novada pašvaldības 
teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēša-
nas noteikumi” apstiprināšanu.

18. Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Mālpils novada sabiedriskās 
kārtības noteikumi” apstiprināšanu.

19. Par saistošo noteikumu Nr. 5 ”Grozījumi Mālpils novada 
domes 2019. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 
“Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-
šanas un lietošanas kārtību Mālpils novada teritorijā”” ap-
stiprināšanu.

20. Par saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2019. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Mālpils novada pašvaldībā”” apstipri-
nāšanu.

21. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2019. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8 
“Mālpils novada kapsētu uzturēšanas un izmantošanas no-
teikumi”” apstiprināšanu.

22. Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2011. gada 28. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils 
novadā”” apstiprināšanu.

23. Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12 
“Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdznie-
cību Mālpils novadā” apstiprināšanu.

24. Par saistošo noteikumu Nr. 10 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2014. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 17 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vie-
tās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils novada teritori-
jā”” apstiprināšanu.

25. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2011. gada 23. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 4 “Par Mālpils novada pašvaldības simboliku”” apstipri-
nāšanu.

NOLĒMA:
 • Pārņemt pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valstij piekrī-

tošo nekustamo īpašumu “Dalderi”, Sudas iela 9, Mālpils, 
kadastra Nr. 8074 003 0817, likuma “Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās funkcijas – gādāt 
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sa-
nitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruē-
šana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lieto-
šanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un 
zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas 
un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un 

beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturē-
šana), 5. punktā noteiktās funkcijas – rūpēties par kultūru 
un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 
tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla 
palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kul-
tūras pieminekļu saglabāšanai u.c.) un 6. punktā noteiktās 
funkcijas – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī 
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, izpildes 
nodrošināšanai. Mālpils novada domei segt visus izdevu-
mus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma “Dalderi”, Sudas 
iela 9, Mālpils, kadastra Nr. 8074 003 0817, pārņemšanu un 
reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Mālpils novada pašvaldības 
vārda. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsēdētāju 
S. Strausu parakstīt šajā lēmumā norādītā nekustamā īpa-
šuma nostiprinājuma lūgumu par tā ierakstīšanu zemes-
grāmatā. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Attīstības 
un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītāja 
I.Broka. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 
parādu piedziņas pārvaldei.

 • Apstiprināt 2020. gada 17. februārī notikušās nekustamā 
īpašuma “Brišķi”, kadastra Nr. 8074 003 1047, kas atrodas 
Mālpils novadā, un sastāv no zemes vienības (kadastra apz. 
8074 003 0128) 34,3 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze 
apmēram 6 335 m3 apjomā, izsoles rezultātus. Slēgt pirku-
ma līgumu ar SIA “Silvestica Green Forest Latvia”, reģistrā-
cijas Nr. 40103244310, juridiskā adrese – Atbrīvošanas ale-
ja 81, Rēzekne, LV-4601, par nekustamā īpašuma “Brišķi”, 
kadastra Nr. 8074 003 1047, kas atrodas Mālpils novadā, un 
sastāv no zemes vienības (kadastra apz. 8074 003 0128) 
34,3 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze apmēram 
6  335  m3 apjomā, atsavināšanu par 221 698,00 EUR (divi 
simti divdesmit viens tūkstotis seši simti deviņdesmit asto-
ņi euro).

 • Pieprasīt aizņēmumu 48 888,00 EUR Valsts kasē uz 10 ga-
diem, ar atlikto pamatsummas maksājumu uz periodu ne 
ilgāku par 3 gadiem, projektam Nr. 19-04-A00702-000075 
“Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā” ņemot vērā faktiski 
uzņemtās saistības. Aizņēmuma pieprasījumu kopsummā 
par 48 888,00 EUR iesniegt 2020. gada martā, aizņēmuma 
izņemšanu plānot 2020. gada jūlijā. Aizņēmuma atmaksu 
garantēt ar pašvaldības budžetu. Kontroli par lēmuma iz-
pildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A. Bukovskim.

 • Iznomāt SIA “JanaMed”, reģistrācijas Nr. 40203202262, 
pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas, ar kopēju pla-
tību 99,4 m2, kas atrodas Pils ielā 12–1, Mālpilī, Mālpils no-
vadā (zemes kadastra apz. 8074 003 0562, telpu grupas 
kadastra apz. 8074 0030562 002 001), ģimenes ārsta prak-
ses nodrošināšanas vajadzībām. Noteikt Telpu nomas līgu-
ma termiņu – 10 gadi no noslēgšanas brīža. Noteikt Telpu 
nomas maksu – 2,30 EUR par 1m2 (bez PVN) mēnesī. Pa-
pildus nomas maksai Nomnieks patstāvīgi veic maksāju-
mus par patērēto elektroenerģiju un komunālajiem pakal-
pojumiem. Atbrīvot no nomas maksas pirmo mēnesi, 
kamēr notiek prakses pārreģistrācija, atzinumu saņemša-
na un telpu iekārtošana . Uzdot izpilddirektoram  nodroši-
nāt nomas līguma noslēgšanu. Piekrist, ka SIA “JanaMed”, 
reģ.Nr.40203202262, reģistrē  juridisko  adresi: Pils ielā 
12–1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152.

 • Atkārtoti apstiprināt O. Volosatovu par pašvaldības aģentū-
ras “Mālpils sociālais dienests” direktori uz pieciem ga-
diem no 2020. gada 26. februāra.

 • Piešķirt finansējumu 150 EUR apmērā no atbalsta fonda 
nodibinājumam Komunistiskā terora upuru atbalsta fonds 
“Sibīrijas bērni”, Reģ. Nr. 40008057169, konferencei un 
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AKTUĀLI

Uzņēmēju balle 2020 (fotoreportāža)

Veterinārārste Anna Avgustova (no lab.)Sveču liešanas darbnīca

Balli spēlē “Zelta kniede”Uzstājas Sporta deju kluba “Zīle” dejotāji

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2020. gada APRĪLIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 22. aprīlī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 22. aprīlī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 22. aprīlī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 29. aprīlī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 27. aprīlī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

koncertam “Aizvestajiem” par godu 1941. gada izsūtīto pie-
miņai, bērnu zīmējumu-sacerējumu konkursu organizēša-
nai, filmas “Tālā zeme Sibīrija – Tālie Ziemeļi” montāžai, 
ekspedīcijas uz Krasnojarskas apgabalu un Magadanu or-
ganizēšanai. 

 • Atbalstīt biedrību “Mālpils zivīm”, piešķirot finansējumu  

2000 EUR apmērā no dabas resursu nodokļa līdzekļiem  
Mālpils novada dabas taku uzturēšanai.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Turpinājums no 3. lpp.

NOVADA  DOMES  LĒMUMI
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Mednieku biedrība “Mergupe”, Mareks Karpovičs Mednieku biedrība “Sidgunda”, Agris Bukovskis

Makšķernieku biedrība “Mālpils Zivīm”, Normunds Ozoliņš

SIA “EMU SKULTE”, SIA “EMU PRIM”, Aivars Strauss

SIA “Brūnu HES”, Vineta Jonīte (no kr.) Z/S “KALNA KASTAŅI”, veikali “LaTS”, Inese Čeketa

Pašnodarbinātais Uldis Brekte

SIA “Sidgunda 2”, Inese Žubecka
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Z/S “KANGARI”, Dace Vilciņa (no kr.)

Sarmīte un Jānis Baloži, piparkūku koka formu izgatavošana

SIA “BZW”, Ingus Sondors

SIA “SP FOODS”, Santa Strazdiņa

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

SIA “KVIST”, Jānis Leikarts

SIA “ŽAKS 2”, Ilona Dreimane (no lab.)

IK “GAISMA SR”, Sandra Ruša (no lab.)
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SIA “MĀLPILS BIOTEHNOLOĢIJU CENTRS”, Rihards Pulturs

SIA “ALA LIGNEA”, Lauris EpaltsSIA “CITS SERVISS”, Juris Višķers (no lab.), Ģirts Gavris

SIA “HB TEXTILES LATVIA”

SIA “ALEKSANDRA D”, Karīna Dombrovska (no lab.) Z/S “APENIEKI”, Laura Rudzīte (no kr.)

Z/S “UPESJAUNZEMI”, Jānis Žīgurs SIA “WOOD PRO”, Raitis Bērziņš
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“ANIMA CANDLES”, Sirja NeimaneSIA “MARSVET”, veikals “Sena bode”, Vita Asne (no lab.)

SIA “KONSTRUKCIJU MONTĀŽAS SERVISS”, Kristaps Steķis

SIA “DIAPOSON”, Kaspars Ameriks Bioloģiskā saimniecība, Kristīne Kaņepēja

SIA “ZIRNIS”, Normunds Grope

SIA “AB PAKALPOJUMI”, Arnis Brakovskis

Bioloģiskā lauksaimniecība, Ina Bitniece (no lab.)
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Iznākusi grāmata par Valentīnu Skulmi

Autores autogrāfs arī Mālpils novada bibliotēkas eksemplārāLinda Šmite grāmatas atklāšanā Mālpilī

Grāmatas atklāšanas svētki uz kultūras centra skatuves

21. februārī zīmīgā vietā – uz Mālpils kultūras centra skatuves  
sanākuši mālpilieši un viesi, lai piedalītos Lindas Šmites grāma-
tas par izcilo aktieri Valentīnu Skulmi “Raibs taurenis uz dadža 
lapas” atvēršanas svētkos. Skatuves gaismas, Skulmēs salasītu 
sniegpulkstenīšu pušķis uz galda, Valentīna Skulmes balss dzir-
dama Mārītes Balodes apkopotajos fragmentos no izrādēm, ie-
studējumiem un filmām... Valentīna personības harizma mūs 
joprojām uzrunā spēcīgi.

Autore iedvesmu par Valentīnu meklējusi viņa mājās un dārzā 
“Skulmēs”, viņa domu graudos, skolasbiedra vēstulēs, lomās, 
filmās, tēlotājā mākslā, literatūrā, režisoros, skatītājos, kolē-
ģos... Viņas stāstījumu papildināja īpaši šim notikumam piemek-
lētas Kokneses novada Vecbebru vokālā ansambļa “Nianse” 
dziesmas.

Kāpēc grāmatas nosaukums tieši “Raibs taurenis uz dadža 
lapas”? Dienasgrāmatā Valentīns piefiksējis savas sajūtas. Ejot 
pa ielu Rīgā, ieraudzījis taureni un par sevi teicis – es arī esmu kā 
pilsētā iemaldījies raibs taurenis!

Sirsnīgs paldies Inārai Skulmei par iespēju Skulmju gravā 
salasīt brīnišķīgu sniegpulkstenīšu pušķi, ko pasniegt grāma-
tas autorei!

/Grāmata iznākusi izdevniecībā “Jumava”./

Esmeralda Tāle

Cienījamais, lasītāj! Laiks rit un notikumi risinās ļoti strauji. 
Pašreiz iedzīvotāju uzmanības centrā ir vīruss Covid-19 un ār-
kārtas situācija valstī, lai ierobežotu tā izplatību. Šī situācija ie-
tekmēja arī Saeimas darbu, kad tā jau nedēļu bija skatījusi 
priekšlikumus likumprojektam par administratīvi teritoriālo re-
formu (ATR) un tikusi līdz pusei vairāk kā 300 priekšlikumu iz-
skatīšanā. Tad situācijas nopietnības dēļ deputāti priekšlikumus 
atsauca, un Saeima likumprojektu 2. lasījumā pieņēma. Kaut kad 
paredzēts priekšlikumus skatīt arī 3. lasījumā, kad atsāksies de-
bates par šo likumprojektu, ko daudzi ir nosaukuši par nekvalita-
tīvi sagatavotu un iedzīvotāju interesēm neatbilstošu. Par to lie-
cina arī iedzīvotāju protesta akcijas gan pie Saeimas, gan uz auto 
ceļiem. Vīrusa izraisītā situācija pasaulē un Latvijā mainīs ļoti 
daudz ko. Tas ietekmēs gandrīz visas jomas, it sevišķi globālos 
procesus. Galvenā cīņa ar vīrusu notika un notiek pašizolējoties, 
vispirms slēdzot valstu robežas, tad ierobežojot arī iedzīvotāju 
kustību valsts iekšienē. Tas rada situāciju, ka ir nepieciešams 
nodrošināt iedzīvotājiem visu nepieciešamo pēc iespējas mazākā 
mērogā. Akcents turpmāk tiks likts uz pašapgādi un vispirms jau 

valstu robežās. Tas būs liels trieciens globalizācijas piekritējiem 
un izaicinājums visām valdībām t.sk. arī vietējām. Varētu jautāt, 
kāds tam ir sakars ar ATR? Diezgan tiešs. Labi atceros pirms 
2009. gada ATR reformas tālaika Pagastu apvienības priekšsēdē-
tāja, Dundagas pašvaldības vadītāja Gunāra Laicāna vārdus, ka 
“mazais ir brīnišķīgs” un ka labāk ir sadarboties, nevis atņemt 
iedzīvotājiem pašnoteikšanās tiesības. Tāpēc arī Saeimas depu-
tātiem vajadzētu aizdomāties, vai Latvijā, izveidojot pašas lielā-
kās pašvaldības Eiropā, ir izvērtēti visi ieguvumi un riski, ko šāda 
reforma nesīs. Es jau rakstīju, ka nav notikusi iepriekšējās refor-
mas analīze un ka šī reforma ir vienīgi politiska, lai partijām būtu 
ērtāk iegūt varu. Tabulās, kas bija publicētas iepriekšējos izdevu-
mos, ir ļoti labi redzams, ka liela pašvaldība vēl nenozīmē to, ka 
tā ir attīstīties spējīga vairāk kā neliela vai maza. Skatīsimies, kā 
notikumi attīstīsies, gan vīrusa ierobežošanā, gan ATR virzībā. 

Turpmāk vēl.
Aleksandrs Lielmežs 

Par pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu
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1. martā Mālpils kultūras centra izstāžu zālē atklāja Vijas Za-
riņas gleznu izstādi “Uzgleznotā daba”.

Māksliniece radījusi izjustus Latvijas ainavas tēlus, kas nav 
kādu konkrētu vietu studijas, bet drīzāk simbolisks mūsu zemes 
portretējums. Katra glezna pārsteidz un raisa kādu pazīstamu 
sajūtu, šķiet, ka attēlotā vieta ir kaut kur redzēta.

Par darba procesu māksliniece stāsta: “Esmu ļoti laimīga, ka 
zemē, kurā dzīvojam, ir četri gadalaiki. Četras reizes gadā daba 
mainās mūsu acu priekšā, sirdī un sajūtās. Man īpaši patīk gada-
laiku starpstāvokļi, kad vasarā pēkšņi ienāk kas rudenīgs, atva-
sara šķiet kā vasara, bet ziemā ir pavasara sajūta. Es nevarētu 
teikt, ka ziema ir mans mīļākais gadalaiks, bet kā gleznotājai 
laikam gan - jā. Es inspirējos dabā, bet gleznoju darbnīcā. Mācī-
bu laikā esmu tik daudz gleznojusi plenērā, ka dabu redzu un jūtu 
aizvērtām acīm. Redzēto es varu atsaukt atmiņā, iztēloties tā brī-
ža sajūtas un uzgleznot. Mūsdienās dabas iespaidu vākšanas lī-
dzekļi jau mums vienmēr ir pie rokas – daži kadri un sajūta ir 
piefiksēta. Bet no piefiksētas sajūtas līdz gatavai gleznai ar stās-
tu, pie kura gribas atgriezties, paiet zināms laiks. Es gleznoju 
eļļas tehnikā, jo tik plastiska kā eļļa, nav neviena cita tehnika. Ar 
to var panāk maigas pārejas, tieši tādas, kādas vēlos.

Izstādē esošajā reprodukciju albumā jūs varat redzēt, kā 
mākslinieka rokraksts mainās gadiem ejot. Jā, cilvēks mainās, 
pašam to nejūtot, mainās intereses un tēmas. Pat ja es tagad 
vēlreiz gleznotu klusās dabas kā pirms desmit gadiem, darbi no-
teikti būtu savādāki.

Šīs gleznas ir manas sajūtas, ko esmu gleznojusi ar lielu mī-
lestību. Es esmu cilvēks, kas mīl skaisto un harmonisko, jo negā-
ciju mūsu dzīvē tāpat pietiek. Es gleznoju klusumu, mieru, at-
mosfēru, gaisu!”

Esmeralda Tāle

Uzgleznotā daba

Vija Zariņa (centrā) un izstādes kuratore Māra Ārente (no kr.) 
atklāšanas dienā

Mālpils novada vidusskolas devītklasnieki raksta par skolu
Turpinājums no “Mālpils Vēstis” FEBRUĀRA numura

“6. klasē mums vajadzēja dežurēt skolā un teikt, lai citi ne-
skrien, atceros, kā Kitija aizrādīja angļu valodas skolotājai un tei-
ca, lai viņa neskrienot. Togad es sāku iet teātra pulciņā, un pirms 
tā mēs kopā pastaigājāmies. Vienreiz mēs ar Danielu izlikāmies, 
ka ieejam vecajā skolā un izskrienam ārā kliedzot, pārējie šaus-

mīgi nobijās. Beidzot 6. klasi, mēs vasarā braucām uz vides pul-
ciņa nometni. Tā bija ļoti jautra nedēļa, mēs satikām jaunus 
draugus, pa naktīm negulējām, kopā ar Dārtu aizbēgām no vie-
nas lekcijas. Domājām, ka izdarījām kaut ko traku, bet īstenībā 
visiem bija vienalga. Bet tā sajūta bija tāda, it kā veikalu būtu 
apzagušas.”

“Sākumskolā mēs visi bijām traki. Mēs skolotājai “apēdām” 
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daudz nervus un salauzām vairākas labas lietas, piemēram, no-
gāzām puķi no augšējā plaukta un pārplēsām garo lineālu. Mēs 
visu laiku kāvāmies, bet skolotāja Gunta mums visu piedeva un 
organizēja daudzus interesantus pasākumus un projektus. Atmi-
ņā visvairāk palicis uzvedums “Kāzas Ziemassvētkos” un mūsu 
lielais vasaras projekts “Kartupelis podā”. Bija arī foršas ekskur-
sijas un klases vakari. Mazāk atmiņā palicis pats mācību pro-
cess.”

“Mans spilgtākais notikums pamatskolā? Protams pie skolo-
tājas Guntas. Mēs filmējām animāciju ar nosaukumu “Kādā krā-
sā ir sirsniņa?”. Tas bija ļoti interesants process, visi steidzās, 
centās, lai animācija izskatītos fantastiski, un tā arī notika. Ani-
mācijai iztērējām simtiem lapu un zīmuļu, tas bija fantastisks 
moments.”

“Man ir visforšākie klases biedri, ar kuriem kopā ir jautri un 
dažreiz pārāk jautri. Mūsu klasē nekad nav garlaicīgi, jo vienmēr 
ir kāds, kas sasmīdinās un uzlabos garastāvokli.”

“Man ļoti patika un vēl joprojām patīk iet uz skolu, pati nezinu 
kāpēc, varbūt tāpēc, ka skolā vienmēr notiek kaut kas intere-
sants.

Sākumskolā aktīvi apmeklēju dažādus pulciņus, man ļoti pati-
ka keramika un tautiskās dejas, atceros, ka kādu laiku apmeklē-
ju arī modernās dejas, taču tās man līdz galam neiepatikās, tādēļ 
ilgi tām nepievērsos.”

“No ārpusskolas pasākumiem man vislabāk patika šaha pul-
ciņš, jo tur bija pietiekami daudz interesantu un gudru cilvēku, kā 
arī daži mani klases biedri, kuri ne vienu reizi mani nav uzvarēju-
ši. Mani arī vienreiz aicināja uz šaha turnīru, bet es saslimu. Šahā 
man patika pilnīgi viss, izņemot to, ka tas notika tikai piektdie-
nās.”

“Spilgtākais notikums jaunākajās klasītēs, manuprāt, bija 
“Kartupeļa konkurss”, kurā piedalījās ļoti daudzas skolas, taču 
mūsu klase vienmēr turējās TOP desmitniekā. Uzdevums bija vi-
sai klasei audzēt kartupeli. Katru nedēļu kartupelis bija jānodod 
nākamajam klases biedram, kurš rūpēsies par to. Konkursa mā-
jaslapā bija jākrāj punkti, tos varēja sakrāt, liekot videoklipus par 
kartupeļa augšanu. Katra skolēna uzdevums bija savā nedēļā 
ielikt kaut ko interesantu, kas piesaistītu cilvēku uzmanību tieši 
mūsu kartupelim. Diemžēl mēs neuzvarējām, bet bijām ļoti 
tuvu.”

“Piektajai klasei sākoties, mēs nebijām tik traki, nebija vairs 
tik daudz kautiņu, bet tāpat bija stipra ārdī-
šanās. Mums ļoti patika pa visurieni skrai-
dīt, jokoties un tēlot baigi varenos. Kādu 
brīdi klasē starp puišiem un meitenēm bija 
karš, jo mēs uzskatījām, ka pie visa vainoja 
mūs, kaut gan vainīgas bija meitenes, bet 
meitenes vienmēr teica, ka vainīgi esam 
mēs un skolotāja tam ticēja, jo domāja, ka 
meitenes nedara nedarbus, bet gan mēs vi-
ņas provocējam. Varbūt tā arī bija, ka mēs 
viņas provocējām, bet tajā laikā mums tas tā 
nelikās. Tad, kad skolā bija balles, mēs ne-
dejojām, bet gan skraidījām pa visu zāli un 
spēlējām ķerenes.”

“Tagad manas mīļākās stundas ir mājtu-
rība, latviešu valoda un angļu valoda. Skolo-
tāja Jana Zegrja ir ļoti saprotoša, mājturī-
bas stundās meitenēm atļauj izvēlēties 
pagatavojamos ēdienus. Skolotāja Daila 
Klintsone ir visinteresantākā skolotāja, jo 
viņa zina daudz seno laiku notikumus. Kā 
tas bija un ir – viņa ir visstingrākā skolotāja 
šajā skolā, tāpēc tā nav laba doma sakaiti-
nāt skolotāju Dailu!!! Bet Līva Undzenko ir 

smieklīga, jauki būt viņas klātbūtnē, jo skolotāja zina, kā tas ir – 
būt jaunam. Skolotāja Līva iesaistās sarunās par filmām, dažreiz 
mūsu klases skolēni krīt ceļos, lai pieliek vienu punktu priekš 
desmitnieka angļu valodā! Joks!”

“Vislabāk atceros par Mālpils vidusskolā piedzīvotajiem un 
darītajiem nedarbiem, par 8. klasē dažām nobastotām konsultā-
cijām un neizpildītiem mājasdarbiem. Taču vislielākie blēņdari, 
pavisam noteikti, bijām visa klase kopā. Viens otru blēņās atbal-
stījām. Kādus tik nedarbus es neredzēju! Krāvām piramīdas no 
krēsliem, grāmatām, piena paciņām, penāļiem, telefoniem, 
lēcām pa logu ārā, taisījām ralliju ar skolotājas krēslu u.c. Bet, 
lai atsvērtu nedarbus, esmu vadījusi skolotāju dienu, piedalos 
parlamentā un esmu aktīva skolas dzīvē!”

“Visjaukākās atmiņas man vienmēr būs saistībā ar skolotāju 
Guntu Bahmani – mūsu pirmo skolotāju. Ekskursijas, piedalīša-
nās ZZ čempionātos un, protams, neaizmirstamās vasaras mak-
šķernieku nometnes kopā ar mūsu Guntu.

Es priecājos, ka esmu pavadījis šos visus gadus Mālpils vidus-
skolā. Šī varbūt nav pati lielākā un populārākā apkārtnes skola, 
tomēr arī šeit ir bijuši daudzi interesanti pasākumi, tajā skaitā 
starptautiski projekti. Es domāju, ka skolā mācīties noteikti ir 
vienkāršāk nekā strādāt. Šis laiks, ko es šeit esmu pavadījis, bija 
to vērts.”

“Visspilgtāk atmiņā man paliks sporta skolotājs Kristaps Ru-
benis un angļu valodas skolotāja Līva Undzenko, jo viņu stundās 
nekad nebija garlaicīgi un varēja arī par kaut ko vienmēr pasmie-
ties, tās arī ir vienas no manām mīļākajām mācību stundām.

Esmu ļoti priecīga par to, ka mana klase ir tāda, kāda tā ir, jo 
lai arī kur mēs būtu, mēs vienmēr labi pavadīsim laiku, jo vien-
mēr atradīsies kaut kas, ko padarīt, ko sastrādāt, par ko izsmie-
ties. Vienmēr bija interesantas balles, kurās varēja izdejoties ar 
draugiem.”

“Tiešām, man žēl bioloģijas, vēstures un vizuālās mākslas sko-
lotājas, kurām bija/ir jāpacieš mūs. Lai gan mūsu klase ir diezgan 
neciešama, dažreiz mūs tik un tā visas skolotājas mīl. Ar visām 
sūdzībām esam perfektā klase, esam kā paraugs citām klasēm 
(viss, ko tikko teicu, bija puslīdz meli). Pabeidzot skolu, zinu, ka 
atmiņā paliks skolotājas, kuras devušas gan vajadzīgus, gan ne tik 
ļoti vajadzīgus padomus (bez vārdiem iztiksim). Pirms eksāmenu 
kārtošanas novēlu visiem saviem jaukajiem klases biedriem to-
mēr censties un “nolikt” tos eksāmenus, nu, saņemieties!”

Turpinājums 12. lpp.
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

SPORTS

23. februārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
atklātā čempionāta novusā 2. posms, kurā piedalījās 67 dalībnie-
ki no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI (LNF 
licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie 
spēlētāji). KUNGU grupā 1. vietu ieguva Edvīns Žugs (Valmiera) 
2.  vietā – Aldis Bišovs (Roja), bet 3. vietā – Osvalds Priede no 
Ogres. Labākais no mālpiliešiem bija Mārtiņš Dišereits (11. vie-
ta). Sieviešu konkurencē uzvarēja Ilze Lāce (Rīga), 2. vietā Sandra 
Pēča (Vaidava), 3. vietā Ināra More (Rīga). TAUTAS klasē 1. vietu 
ieguva Valdis Priede (Ķekava), 2. vietā – Uldis Gaspersons (Lim-
baži), 3. vietā – Jānis Rudzītis (Vecbebri).

1. martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada du-
bultspēļu čempionāts novusā, kurā piedalījās 27 pāri no visas 
Latvijas. Sacensības notika 2 grupās – vīriešu pāri un jauktie 

pāri. Jauktajos pāros uzvarēja Ilze Lāce un Silvija Lemkina (abas 
no Rīgas), 2. vietā – Raimonds Putāns (Daugavpils) un Tatjana 
Rakojeda (Rīga), bet 3. vietā – Viktors Liepiņš un Ingrīda Ozola 
(abi no Vaidavas). Vīriešu pāru konkurencē 1. vietu izcīnīja Jānis 
Dūmiņš un Ainis Bilinskis (abi no Baldones), 2. vietā – Antons 
Elmārs (Cēsis) un mālpilietis Edgars Komarovs, bet 3. vietu iegu-
va Igors Bondars un Edgars Podziņš (abi no Rīgas). Augsto 5. vie-
tu izcīnīja mālpilieši Mārtiņš Dišereits ar dēlu Mareku.

2. martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāta šautriņu mešanā 7. posms. 1. vietu ieguva Edgars 
Komarovs, 2. vietu izcīnīja Edgars Bogdans, bet 3. vietā ierindo-
jās Jānis Jansons.

“Vēlos atvainoties skolotājām, kurām esmu sabojājusi gara-
stāvokli vai “uzkritusi” uz nerviem ar savu nejauko uzvedību.”

“Gribētu novēlēt sev un visiem, kas šo lasa: neuztraukties par 
to, kas vēl būs, bet dzīvot mirklī un ķert prieka viļņus. Tomēr pa-
domāt par to, ko darīt nākotnē, lai savu dzīvi nodzīvotu ilgi, vese-
līgi un laimīgi!”

Mālpils novada vidusskolas 9. klases meitenes un zēni

PROJEKTI

Erasmus+ projektā februārī
Dalībai Erasmus+ starptautiskajā projektā “Katra lāse skai-

tās” Mālpils novada vidusskolas 6 skolēni un skolotājas Daiga 
Lāce un Dace Brūna devās uz Spānijas Estramadūras provinces 
Caseres pilsētas IES VIRGEN DE GUADALUPE skolu. Starptautis-
kā sanāksme norisinājās no 2020. gada 16. februāra līdz 21.  februārim. Tajā piedalījās projekta partnerskolu pārstāvji no 

Turpinājums no 11. lpp.
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tīt plašu platību ar lieliem dabas veidotiem 
akmeņu krāvumiem. Šis dabas parks ir arī 
viena no populārā seriāla “Game of Thrones” 
filmēšanas vietām.”

Paula Epalte (9. klase): 
“No Spānijas brauciena guvu ļoti labu un jauku pieredzi. Uzzi-

nāju daudz ko par viņu skolu un dzīves veidu. Iepazinos ar ļoti 
jaukiem cilvēkiem no Spānijas un arī no citām valstīm, kas pieda-
lījās šajā projektā. Mani nedaudz pārsteidza viņu ēdieni, jo mēs 
ēdam kaut ko pavisam citu. Spāņu virtuve likās ļoti nepierasta.”

Juta Čabricka (9. klase):
“Projektos piedalos otro gadu. Viesojāmies Spānijas pilsētā 

Caceres – skaista, sena un kalnaina pilsēta. Man ļoti patika orga-
nizētās ekskursijas, piemēram, uz lielo akmeņu valstību, kā arī 
ar ūdeni saistītās darbnīcas. Kopumā man radās priekšstats par 
viesu uzņemšanu Spānijā un brīnišķīgi iespaidi par projektu.”

Dāvis Dreimanis (9. klase):
“Man patika būt īstā spāņu vidē. Interesanti bija pabūt spāņu 

skolā. Pārsteidza, ka tās, salīdzinot ar latviešu skolām, nav tik 
modernas un labi aprīkotas. Es iemācījos spāņu sasveicināšanās 
kultūru, iepazinu Spānijas dabu. Mani pārsteidza un sajūsmināja 
daba: viņu kalni un akmeņi. Ja tādi akmeņi būtu Latvijā, tad tie 
būtu Latvijas dižakmeņi. Spānijā es ieguvu lielisku pieredzi, kas 
man noderēs nākotnē.”

Skolotājas Daiga Lāce un Dace Brūna

PROJEKTI

Lietuvas, Polijas, Čehijas, Itālijas un Spānijas.
Starptautiskās sanāksmes ietvaros pilnveidojām valodu, pro-

jekta menedžmentu, starpkultūru komunikācijas prasmes. Lielu 
prieku sagādāja aktīva dalība sportiski-izzinošās aktivitātēs un 
vietējās kultūras un dabas daudzveidības iepazīšana.

Projekta ietvaros apskatījām senāko ūdens rezervju uzkrāša-
nas veidus Granadilla un Ceceras vecpilsētā. Bija iespēja izbaudīt 
šajā reģionā iecienītākās ūdens aktivitātes mūsdienīga, ekolo-
ģiski celtā sporta kompleksā “Ring”.

Apmeklējām unikālu dabas parku Los Barruecos, kas ir pa-
zīstams ar īpatnējiem akmens krāvumiem un ir ūdensputnu un 
gājputnu iecienīta ligzdošanas vieta. Šajā dabas parkā uzņemta 
arī filma “Troņu spēles”. Parka teritorijā atrodas unikāls moder-
nās mākslas muzejs Vostell Museum, kurā atspoguļota cilvēka 
un dabas mijiedarbība.

Skolēnu atsauksmes par Spānijā piedzīvoto:
Liāna Signija Strazde (12. klase):
“Projekta ietvaros nedēļu pavadīju Spānijā – skaistajā pilsētā 

Cáceres.
Par spāņiem kopumā var teikt tā, ka viņi ir ļoti pozitīvi, laipni, 

atvērti cilvēki, kuriem patīk baudīt dzīvi.
Visa nedēļa paskrēja ātri, jo katra diena bija piepildīta ar dažā-

dām aktivitātēm. Divas dienas mēs pavadījām skolā, darbojoties 
dažādās darbnīcās – veidojām Cáceres ūdenstilpju ceļvedi, 
“ūdens stieņus”, kas rezultātā izklausījās pēc lietus, gleznojām 
medūzas, izmantojot dažādas ūdenskrāsu tehnikas, un pildījām 
uzdevumus par ūdens skaņām, kuri bija jāveic spāņu valodā. Šie 
uzdevumi iemācīja sadarboties ar dažādu valstu skolēniem. Per-
sonīgi man labākais kontakts radās ar poļu skolēniem, jo bijām 
uz “viena viļņa” un bija viegli komunicēt. Pārējās dienās mēs de-
vāmies izzinošās ekskursijās saistībā ar ūdens tēmu. Granadillā, 
par spīti aukstajam ūdenim un bailēm, mēs burājām pa ezeru, un 
laivas kapteinis mums īsā laikā pat izstāstīja, kā pareizi jāizman-
to buras, īsāk sakot, iemācījāmies burāt. Toties Los Barruecos 
nacionālajā parkā baudījām Spānijas dabas skaistumu. Tā tie-
šām bija paradīze. Pārsteidzoši bija tas, ka šajā parkā ir uzņemti 
daži kadri no filmas “Troņu spēles”.

Man bija iespēja sevi pārbaudīt angļu valodā, jo ne visi prata 
angļu valodu sarunvalodas līmenī un bija jāatrod veids kā sav-
starpēji sazināties.

Šī bija lieliska pieredze, tāpēc gribētu pateikt lielu paldies, par 
iespēju apmeklēt šo saulaino un karstasinīgo valsti.”

Mikus Graudiņš (12. klase):
“Brauciens uz Spāniju projekta “Ūdens” saistībā bija intere-

sants. Garajā, četru stundu braucienā no galvaspilsētas Madri-
des uz Caceres pilsētu varēja vērot daudz skaistu ainavu. Pašā 
pilsētā ieradāmies tumsā, taču nākamajās dienās sanāca labi 
apskatīt gan vecpilsētu, gan moderno centru. Visu Caceres pilsē-
tā pavadīto laiku dzīvojām viesnīcā netālu no vecpilsētas. Pati 
projekta daļa norisinājās spāņu mazajā vidusskolā. Tur mēs vei-
cām dažādas ar ūdeni saistītas aktivitātes. Redzējām arī dažādus 
apskates objektus ārpus pilsētas, piemēram, veco pilsētu Grana-
dilla un Los Barruecos nacionālo parku. Ie-
pazinām arī daudzus cilvēkus no citām val-
stīm – Lietuvas, Polijas, Itālijas, Čehijas un 
Spānijas. Kopumā vērtēju šo braucienu par 
ļoti izdevušos un ceru, ka vēl kādreiz būs ie-
spēja apceļot Spāniju.”

Kristians Cīrulis (12. klase):
“Šogad, 16. februārī es devos “Erasmus 

+” projektā uz Spāniju. Projekts noritēja ne-
dēļu un mēs ieguvām zināšanas par ūdeni. 
Es sastapu jaunus draugus un labāk iepazi-
nu Spāniju. Man visvairāk patika ceļojums 
uz Los Barruecos, kur mēs varējām apska-
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Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Mālpils novada 
pašvaldība sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu Lauku 
atbalsta dienestā (LAD) “Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā”. Šī 
gada februārī tika saņemts lēmums par projekta pieteikuma ap-
stiprināšanu. Projektā plānota grants ceļa Sidgunda–Ezeri–Kār-
de pārbūve 3,78 km garā posmā līdz Sidraburgai, kā arī grants 
ceļa Ozolāji–Mieriņi pārbūve 2,55 km garā posmā. Kopējās pro-
jekta izmaksas plānotas EUR 490 988,45 apmērā, lielākā finan-
sējuma daļa EUR 440 000,00 tiks nodrošināta no ELFLA līdzfi-
nansējuma.

Lai arī sakārtotu transporta infrastruktūru vēlamies izmantot 
jau šodien, bet vēl labāk – vakar, dzīvē viss notiek krietni ilgākā 
posmā īpaši, ja darbus vēlamies paveikt par Eiropas Savienības 
vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. Sākotnēji jāveic 
virkne dažādu birokrātisku procedūru, līdz uz ceļa sagaidām 
būvnieku ar savu darbaspēku un tehniku. No visiem darbiem tie-
ši būvniecība parasti aizņem visīsāko laika posmu, uz ko ceram 
arī šī projekta ietvaros.

Lai sagatavotu projekta pieteikumu, notikušas divas apsprie-
des ar uzņēmējiem un lauksaimniekiem. Pirmā apspriedes laikā 
pārbūvei tika virzīti Piena ielas un Rikteres ielas ceļu posmi Sid-
gundas ciemā (ar nosacījumu, ka šo ceļu posmu pārbūvei neiz-
dodas piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) fi-
nansējumu). Taču notika labākais iespējamais scenārijs, un par 
ERAF finansējumu izdevās pārbūvēt nevis 2, bet pat 3 ceļu pos-
mus gan Sidgundā (Rikteres iela un Piena iela), gan Mālpilī (Rūp-
niecības iela). Jāatgādina, ka tas bija iespējams, tieši pateicoties 
uzņēmējiem, kuri bija gatavi apliecināt nozīmīgu finanšu investī-
ciju ieguldīšanu savos uzņēmumos, garantēt darba vietu pieau-
gumu. Pa vidu bija garais tehnisko projektu sagatavošanas 
posms, iepirkumu procedūras, lai izvēlētos būvdarbu veicējus, ar 
pārbūvi saistīto pakalpojumu – būvuzraudzības un autoruzrau-
dzības veicējus.

Atkārtota apspriede ar uzņēmējiem un lauksaimniekiem tika 
organizēta 2018. gada martā, kad bija nepārprotami skaidrs, kas 
un kad veiks pārbūvi ERAF projektos paredzētajās ielās – bija no-
slēgtas vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
(CFLA) par finansējuma saņemšanas nosacījumiem, noslēgti lī-
gumi par augstākminēto ielu pārbūvi ar būvuzņēmējiem. 
2018. gada aprīlī tika uzsākti pirmie darbi, kas tika pabeigti vasa-
ras nogalē.

Atkārtotās apspriedes laikā ar uzņēmējiem un lauksaimnie-

kiem grants ceļu pārbūvei tika izvirzīti trīs citu ceļu posmi. Lai 
noteiktu, kurus ceļus vai to posmus virzīt pārbūvei, bija jāizvērtē 
vairāki kritēriji, jo tikai tā bija iespējams saņemt Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma šo ceļu 
pārbūvei. Svarīgākie kritēriji bija uzņēmēju (ZS, IK, IU, SIA) skaits, 
kuru darbība skar konkrēto ceļu, vai pārbūvējamā autoceļa 
posms nodrošina loģistiku novada teritorijā esošajiem uzņēmē-
jiem, pārējie kritēriji skāra lopu vienību skaitu un cik ir lauksaim-
niecībā izmantojamā zeme hektāros, kam konkrētais ceļš nodro-
šina piekļuvi, kā arī paša ceļa tehniskais stāvoklis. Ņemot vērā 
visus šos kritērijus, pēc apspriedes tika nolemts virzīt pārbūvei 
ceļu posmu Sidgunda–Ezeri–Kārde, ceļu posmu Ozolāji–Mieriņi 
un ceļu posmu Baņģi–Pilskalni.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas LAD bija jāveic pub-
liskas iepirkumu procedūras visiem ar pārbūvi saistītajiem dar-
biem un pakalpojumiem. Sākotnēji tika izsludināta iepirkumu 
procedūra, lai izvēlētos tehnisko projektu izstrādātājus un 
2018. gada augustā noslēgti līgumi par šo darbu izpildi. Darbu 
izpildes termiņš tika noteikts 5 mēneši. Pēc tehnisko projektu 
saņemšanas bija skaidrs, ka par ELFLA pieejamo finansējumu 
neizdosies pārbūvēt visus trīs ceļa posmus. Tāpēc tālākā iepirku-
mu procedūra būvnieka atlasei tika veikta tikai par diviem ceļu 
posmiem Sidgunda–Ezeri–Kārde un Ozolāji–Mieriņi pārbūvi. Šo 
ceļu posmi, atbilstoši iepriekšminēto kritēriju vērtējumam, sa-
ņēma vairāk punktus. Iepirkumu procedūras rezultātā tika sa-
ņemts būvniecības piedāvājums, kas būtiski pārsniedza pieeja-
mo finansējumu, tāpēc tika nolemts sadalīt abus ceļu projektus 
kārtās. Atkārtots iepirkums par šo ceļu posmu pārbūvi tika izslu-
dināts jau par konkrētām kārtām katrā ceļu posmā un šī iepirku-
ma rezultātā izdevās noteikt iespējamo būvuzņēmēju. Darbus 
abos ceļu posmos veiks SIA “Vides tehnika”, būvuzraudzību no-
drošinās SIA “RS Būvnieks”. Ja pārbūves laikā netiks konstatēti 
neparedzēti darbi, kas var ietekmēt darbu izpildes laika grafiku, 
plānots, ka darbi tiks paveikti šīs būvniecības sezonas laikā.

Tā kā minēto ceļu posmu pārbūves laikā nav iespējams iz-
mantot apbraucamos ceļu posmus, informējam, ka satiksmes 
organizēšana notiks ar luksoforu palīdzību. Aicinām visus, kas 
izmanto šos ceļu posmus, būt saprotošiem un pacietīgiem, ievē-
rot būvniecības laikā noteikto satiksmes organizāciju.

Informāciju sagatavoja 
Mālpils novada domes projektu vadītāja Elita Kārkliņa

Novadā tiks sakārtoti vēl divi pašvaldības ceļu posmi – šoreiz – 
Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma ietvaros

Veicot būvniecības vai remonta darbus mājās vai jebkurā citā 
objektā, to rezultātā rodas dažāda veida būvgruži, ko nedrīkst 
izmest sadzīves atkritumos vai dabā. Rūpējoties par vidi un tās 
saglabāšanu, vides apsaimniekošanas uzņēmums Siguldas pil-
sētas SIA “JUMIS” aicina iedzīvotājus remontdarbu sekas no-
kopt atbildīgi un tam piedāvā vairākus risinājumus.

Mālpils novadā nesen fiksēts gadījums, kad būvgruži bija iz-
bērti šķiroto atkritumu konteinerā, kas nav pieļaujama rīcība, jo 

Plānoti būvdarbi? Parūpējies par būvgružu pareizu apsaimniekošanu

INFORMĀCIJA
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tādējādi sabojāti arī visi šķirotie atkritumi, kas vairs nav derīgi 
pārstrādei. Turklāt atgādinām, ka Mālpils novada domes saisto-
šie noteikumi paredz, ka būvgružus nedrīkst izmest sadzīves 
atkritumiem paredzētajos konteineros, novietot tiem blakus vai 
izbērt dabā. Šāda rīcība ir sodāma un par to var tikt piemērots 
naudas sods 70–1000 eiro apmērā. Ikvienam būvdarbu un re-
montdarbu veicējam ir jānodrošina atbilstoša būvgružu apsaim-
niekošana, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotaju par piemē-
rotāko risinājumu.

“JUMIS” piedāvā klientiem vairākus risinājumus būvgružu ap-
saimniekošanā atbilstoši būvgružu veidam, apjomam un citiem 
faktoriem:

 • Specializētie konteineri būvgružiem dažādos tilpumos: 5, 
8, 10, 16, 22 vai 30 m3 konteineri;

 • Speciālie būvgružu 1 m3 maisi.
Pakalpojumu maksa tiek aprēķināta, vadoties no dažādiem 

faktoriem, piemēram, apjoma, būvgružu veida, konteinera īres 
ilguma, atrašanās vietas u.c. Pirms plānoto darbu veikšanas in-
teresentiem pieejama bezmaksas konsultācija par izvedamo 
būvgružu daudzumu, pakalpojum cenām un iespējām ietaupīt, 
tos pareizi šķirojot. Konsultācijas pieejamas, zvanot pa 
tālr. 26112288 vai rakstot uz e-pastu: info@jumis.lv.

Būvgruži ir celtniecības atkritumi, kas rodas būvniecības vai 
rekonstrukcijas rezultātā, piemēram, betons, dzelzsbetona 

konstrukcijas, ķie-
ģeļi, flīzes, kerami-
ka, kokmateriāli. Tā-
pat to skaitā ir arī 
dažādu būvmateriā-
lu pārpalikumi, kā 
arī koku zari, krūmi, 
zāle, lapas un būv-
niecības laikā no-
raktā augsne. 

Plašāka informā-
cija par Siguldas pil-
sētas SIA “JUMIS” 
pakalpojumiem, to-
starp būvgružu izve-
šanu, pieejama, zva-
not pa tālr. 26112288, 
rakstot uz e-pastu: 
info@jumis.lv, kā arī 
uzņēmuma mājas 
lapā www.jumis.lv.

No 18. marta ir ieviests jauns tālruņa numurs – 8303, uz kuru 
turpmāk varēs zvanīt pacienti, lai pieteiktos valsts apmaksātu 
COVID-19 analīžu veikšanai. Uz šo tālruni jāzvana tiem cilvēkiem, 
kuri ir atgriezušies no ārzemēm un kuriem 14 dienu laikā pēc 
atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi (paaug-
stināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī Slimību 
profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu noteikta-
jām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 die-
nu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi. Tāpat kā līdz šim, 
uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana tajos gadījumos, kad slimības 
simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums).

Tālruņa darbību nodrošinās Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienests (NMPD). Atsevišķs tālruņa numurs ieviests, lai 
nenoslogotu NMPD ārkārtas tālruni 113 un novērstu risku, ka to 
nevar sazvanīt cilvēki dzīvībai kritiskās situācijās. Tiem pacien-
tiem, kas jau iepriekš ir reģistrēti, zvanot uz 113, nav atkārtoti 
jāzvana uz jauno tālruņa numuru, jo viņiem katram atzvanīs indi-
viduāli un informēs par analīžu nodošanas laiku.

Zvanus par laboratorisko izmeklējumu veikšanu uz jauno tāl-
ruņa numuru 8303 pieņems katru dienu no pulksten 9:00 līdz 
18:00. Svarīgi zināt – medicīniskas konsultācijas vai uzziņas par 
COVID-19 pa šo tālruni nesniegs, tas tikai reģistrēs pieteikumus 
uz analīzēm. Analīžu veikšana notiek rindas kārtībā, gaidīšanas 
laiks var būt diennakts vai nedaudz ilgāk. Zvana brīdī pacientu 
informēs par analīžu veikšanas vietu un laiku. Aicinām iedzīvotā-
jus būt saprotošiem, jo var būt situācijas, kad liela zvanu skaita 
dēļ savienojums ar 8303 nenotiek uzreiz, un ir jāuzgaida.

Atgādinām, ka valsts apmaksātas analīzes veic arī E. Gulbja 
laboratorijā (Rīgā, Brīvības gatvē 366), iepriekš piesakoties pa 
tālruņa numuru 67801112.

Plašāka informācija par COVID-19, tostarp arī padomi par ka-
rantīnu, pašizolēšanos un rīcību, kas pasargā no saslimšanas, 

pieejama Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) mājas-
lapā www.spkc.gov.lv. Tāpat jautājumu gadījumā iedzīvotāji var 
zvanīt uz SPKC informatīvo tālruni 67387661. Uzziņas, individu-
ālas konsultācijas SPKC informatīvā tālruņa darbinieki sniedz 
darba dienās plkst. 8:30–21:00, bet brīvdienās plkst. 8:30–17:00.

No 19. marta mainīts arī Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa 
66016001 darba laiks. Turpmāk tas strādās visu diennakti. Ģime-
nes ārstu konsultatīvā tālruņa mediķi iedzīvotājus telefoniski 
konsultē akūtu saslimšanu un traumu gadījumos, kā arī hronis-
ku slimību saasinājuma brīžos. Šis ir medicīnisko konsultāciju 
tālrunis – informāciju par COVID-19 analīzēm vai citām uzzi-
ņām par COVID-19 ģimenes ārstu tālruņa mediķi nesniegs.

NMPD uzver, ka dienesta uzdevums ir sniegt palīdzību situāci-
jās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un izšķirošas ir minūtes. 
Tāpēc uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja 
ir dzīvībai bīstama asiņošana, gūta smaga trauma (ceļu satik-
smes negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks, u.c.), ir pēkšņas 
sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, ir vienas puses pēkšņs 
vājums, kas var liecināt par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad 
ir apdraudēta dzīvība un palīdzību nepieciešams sniegt nekavē-
joties un neatliekami. Aicinām neizmantot ārkārtas NMPD ār-
kārtas tālruni 113, lai saņemtu uzziņas vai ieteikumus par CO-
VID-19! Būsim atbildīgi par tiem cilvēkiem, kuru dzīvība ir 
briesmās un tā jāglābj nekavējoties!

Ilze Bukša 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

Komunikācijas nodaļas vadītāja 
67337008, 29411499, prese@nmpd.gov.lv  

Twitter: @NMPdienests 
www.nmpd.gov.lv 

Turpmāk COVID-19 analīžu veikšanai pacientiem ar viegliem 
saslimšanas simptomiem jāzvana uz jaunizveidotu NMPD tālruni 8303
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Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakses darba laiki
Prakses 

darba laiks
Ģimenes ārstes 

pieņemšanas laiks Akūtā stunda

PIRMDIENA 8:00−16:00 9:00−14:00 9:00−10:00
OTRDIENA 9:00−17:00 13:00−17:00 13:00−14:00
TREŠDIENA 8:00−16:00 9:00−14:00 9:00−10:00
CETURTDIENA 11:00−19:00 14:00−19:00 14:00−15:00
PIEKTDIENA 8:00−16:00 8:00−13:00 8:00−9:00

PIRMDIENĀS TREŠDIENĀS
8:00−10:00 8:00−10:00

Mainīti ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakses darba laiki, 
tālrunis un adrese

Mainījies kontakttālrunis saziņai: 27006301
Saziņai e-pasts: janamed@inbox.lv
Mālpils novada bērniem līdz 18 gadu vecumam 

2020. gadā valsts apmaksā ērču encefalīta vakcīnu 
(pat, ja bērns reģistrēts pie cita ģimenes ārsta ārpus 
Mālpils). Lūgums pieteikt vakcināciju pa tālr. 
27006301.

Asins analīzes var nodot no 10.03.2020.

Drīzumā ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakse 
mainīs savu pieņemšanas lokalizācijas vietu uz Pils ielu 12.

AICINĀJUMS PACIENTU DROŠĪBAI
LAI MAZINĀTU COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS DRAUDUS UN SAGLA-
BĀTU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU UN DROŠĪBU, 
VALDĪBAS IZSLUDINĀTĀ ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA APSTĀKĻOS JANAS 
BORISOVAS-LITVINOVAS ĢIMENES ĀRSTA PRAKSES DARBĀ IR IZMAIŅAS:

 • Ģimenes ārsta prakses sniegtie pakalpojumi pēc iespējas 
maksimāli tiek veikti attālināti.

 • Pacientu aprūpe hronisku slimību gadījumā tiek nodrošināta attālināti.
 • Konsultācijas un recepšu medikamentu pagarināšana tiek veikta 

pēc iespējas tikai telefoniski.
 • Akūtas saslimšanas gadījumā – pacientam telefoniski jāsazinās ar praksi 

un jāvienojas par tālāko rīcību.
 • Pacienti pēc iespējas tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšējā pieraksta, 

iepriekš izvērtējot prakses apmeklējuma nepieciešamību.
 • Ierašanās praksē ir atļauta tikai norādītajā pieraksta laikā.
 • Nepieciešamības gadījumā pacientu uz konsultāciju drīkst 

pavadīt tikai viena persona.
 • Profilaktiskās apskates un plānveida izmeklējumi pēc iespējas tiek 

pārcelti uz vēlāku laiku.
 • Apmeklējot praksi, pacientiem obligāti jāievēro 

ārstniecības personu norādījumi.

SIA “PREMIUM FOOD” 
SIDGUNDĀ MEKLĒ 
DARBINIEKUS
Nepieciešami: •Darbinieki pārtikas 
produktu ražošanā: ◊Miesnieki; 
◊Fasētāji; ◊Krāvējs.
Prasības kandidātiem: •Augsta mo-
tivācija izdarīt darbu atbildīgi un ātri; 
•Bez kaitīgiem ieradumiem.
Uzņēmums piedāvā: •Apmācību; 
•Stabilu atalgojumu + prēmijas (alga 
pēc nodokļu nomaksas 600–900 
EUR); •Bezmaksas transportu, kas 
nogādās jūs līdz darbam un līdz mā-
jām (gadījumā, ja ir savs transports 
– ceļa izdevumi tiks apmaksāti).

Pretendentus pieteikties zvanot 
darba dienās 8:00–17:00 

pa tālr. 26422323
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Par Mālpils kultūras centra pasākumiem
 • 29. marta cirka izrāde bērniem “Pasakainā planēta” pārcelta uz 26. sep-

tembri.

 • 30. aprīļa koncerts “ČĪČA dzied pasaules melodijas” pārcelts uz 4. oktobri.

 • 19. marta Valmieras teātra izrādes “Venēra kažokādā” pārcelšanas datums 
vēl nav zināms, sekot informācijai.

INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS 
CENTRA PAZIŅOJUMU

 • 2020. gada 12. martā ir izziņots ārkārtas stāvoklis valstī.

 • Publisko pasākumu norises ierobežojumi ir spēkā no 2020. gada 13. marta 
līdz 14. aprīlim.

 • Šajā krīzes situācijā mēs darām visu iespējamo, lai kopā ar rīkotājiem tiktu 
skaidrībā par tālāko rīcību.

 • Iespēju robežās tie pasākumi, ko skar aizliegums tiks pārcelti uz citu nori-
ses laiku un iegādātās biļetes būs derīgas.

 • Ja pasākums tiks atcelts, naudas atgriešana tiks veikta tikai pēc ārkārtas 
stāvokļa valstī ATCELŠANAS.

 • Jau iepriekš pateicamies Jums par sapratni šajā globālajā nestandarta si-
tuācijā!

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

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

Varu palīdzēt jebkādos mājas darbos. 
Tālr. 27327713

Apstrādāju mazdārziņus ar zemes frēzi.
Tālr. 25985566, Dainis

Mālpils novads, Mālpils
Tehniskās apskates:

 • 2020. gada 22. aprīlī 
no 12:30

 • 2020. gada 1. jūnijā 
no 13:00

 • Ķiršu iela 16, 
“Kabatiņas”

Mālpils novads, Sidgunda
Tehniskās apskates:

 • 2020. gada 22. aprīlī 
no 14:00

 • 2020. gada 1. jūnijā 
no 16:00

 • “Sidgunda 2” 
mehāniskās darbnīcas

 ◊ 65024119, 67613821 (Rīgā)
 ◊ riga@vtua.gov.lv

Ar 2020. gada martu Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA)  
dosies veikt valsts tehnisko apskati.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī 
pirms pavasara darbu uzsākšanas, trak-
tortehnika un tās piekabes jāsagatavo un 
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. 
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derī-
gai atbilstošas kategorijas traktortehni-
kas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrā-
cijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA 
polisei. Tāpat, atgādinām, ka par VTUA 
sniegtajiem pakalpojumiem varēs sa-
maksāt TIKAI ar bezskaidras naudas 
maksājumu.

Tehniskā apskate, ārpus birojam pie-
gulošās teritorijas, tiek veikta iespējami 
tuvu traktortehnikas atrašanās vietai (pēc 
iepriekš saplānota izbraukuma grafika) 
vai individuāli vienojoties ar inspektoru 
(izsaukums). VTUA izziņotajā traktorteh-
nikas tehniskās apskates izbraukuma 
grafika vietā var ierasties jebkura traktor-
tehnikas vienība tehniskās apskates veik-
šanai.

Par traktortehnikas 
valsts tehnisko apskati

Skārdnieka darbnīcas pakalpojumi. Jum-
tu remonts un maiņa. Tālr. 26363556


