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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2
Mālpilī, Mālpils novadā 
2020. gada 26. februārī

APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes 
26.02.2020. sēdes lēmumu Nr. 2/16

Precizēti ar Mālpils novada domes 
23.09.2020. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 12/2

“Par braukšanas maksas atvieglojumiem un 
transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību 

izglītojamajiem Mālpils novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punktu, 

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 371 
“Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 13. punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mālpils novada 

pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vispārējās izglītības iestāžu 
izglītojamie (turpmāk – izglītojamie) ir tiesīgi izmantot braukša-
nas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, un kārtību, 
kādā pašvaldība izglītojamajiem kompensē transporta izdevu-
mus.

2. Pašvaldība piešķir braukšanas maksas atvieglojumus sa-
biedriskajā transportā un kompensē transporta izdevumus no 
izglītojamā faktiskās dzīvesvietas Latvijas Republikas teritorijā 
(turpmāk – dzīvesvieta) līdz Mālpils novada pašvaldības vispārē-
jās izglītības iestādei un atpakaļ.

3. Braukšanas maksas atvieglojumu un transporta izdevumu 
atlīdzināšanas kārtībai tiek noteikta šāda prioritārā secība:

3.1. pašvaldības organizētā izglītojamo pārvadājuma (turp-
māk – pašvaldības transports) lietošana vai sabiedriskā trans-
porta biļešu kompensēšana;

3.2. personiskā transporta lietošanas izdevumu kompensēša-
na.

4. Noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības iestāžu izglīto-
jamajiem obligātajā izglītības vecumā par visu kalendāra gadu, 
izņemot periodu, kad pirmsskolas izglītības iestāde ir slēgta.

5. Noteikumi attiecas uz pamatizglītības un vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamajiem par Ministru kabineta noteikto mācību 
gada laiku.

II Pašvaldības transporta organizēšana
6. Pašvaldības transports tiek izmantots, ja nav iespējams iz-

mantot sabiedrisko transportu.
7. Pašvaldības transportu var nenodrošināt, ja attālums no iz-

glītojamā faktiskās dzīvesvietas līdz sabiedriskā transporta pie-
turai vai izglītības iestādei ir mazāks:

7.1.1. par 2 km – izglītojamajiem no 5 gadu vecuma līdz 1.kla-
sei;

7.1.2. par 3 km – 2.–9. klašu izglītojamajiem;
7.1.3. par 5 km – 10.–12. klašu izglītojamajiem.
8. Pašvaldības transports tiek nodrošināts atbilstoši pašvaldī-

bas izpilddirektora apstiprinātajiem maršrutiem.
III Braukšanas maksas atvieglojumu piemērošana sabied-

riskajā transportā
9. Pašvaldība nepiešķir braukšanas maksas atvieglojumus un 

nekompensē transporta izdevumus maršrutos, kuros tiek nodro-
šināts pašvaldības transports.

10. Izglītojamie ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglo-
jumus vai transporta izdevumu kompensāciju par vienu braucie-
nu dienā no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ.

IV Nosacījumi personiskā transporta lietošanas izdevumu 
kompensēšanai

11. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu kom-
pensācija šajos noteikumos noteiktajos gadījumos attiecas uz 
Mālpils novada izglītības iestāžu izglītojamajiem.

12. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumi netiek  
kompensēti, ja konkrētajā maršrutā pašvaldība nodrošina paš-
valdības transportu vai ir iespējams izmantot sabiedrisko trans-
portu.

13. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu kom-
pensācija attiecas uz Mālpils novada izglītības iestāžu izglītoja-
majiem, nodrošinot izglītojamo nokļūšanu līdz pašvaldības izglī-
tības iestādei, kurā realizē attiecīgā posma (pirmsskolas, 
pamatizglītības vai vidējās izglītības) izglītības programmu.

14. Personiskā transporta lietošanas izdevumi netiek kom-
pensēti, ja attālums no faktiskās dzīvesvietas līdz sabiedriskā  
transporta pieturai, pašvaldības organizētā transporta izglītoja-
mo pārvadājuma pieturai vai izglītības iestādei ir mazāks:

14.1. par 2 km – izglītojamajiem no 5 gadu vecuma līdz 1. kla-
sei;

14.2. par 3 km – 2.–9. klašu izglītojamajiem;
14.3. par 5 km – 10.–12. klašu izglītojamajiem.
15. Vienas ģimenes ietvaros personiskā transporta lietošanas 

izdevumi tiek kompensēti par vienu braucienu no dzīvesvietas 
līdz sabiedriskā transporta pieturai vai pašvaldības transporta 
pieturvietai un atpakaļ dienā, ievērojot šo noteikumu 14. punktā 
noteiktos attālumus.

V Braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas un trans-
porta izdevumu atlīdzināšanas kārtība

16. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus vai segtu  
transporta izdevumus, izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem jā-
iesniedz izglītības iestādē iesniegums (1. pielikums), norādot, 
kāds braukšanas pakalpojuma  veids ir nepieciešams.

17. Izglītojamo likumiskie pārstāvji līdz katra mēneša 5. datu-
mam iesniedz izglītības iestādē iesniegumu par iepriekšējā mē-
neša braukšanas izdevumu atlīdzināšanu (2. pielikums un 3. pie-
likums).

18. Biļešu tekstam jābūt skaidri salasāmam, kompensācija 
par nesalasāmām biļetēm netiek izmaksāta.

19. Norādītās informācijas patiesumu kompensācijas saņem-
šanai iesniegtajos izglītojamā likumisko pārstāvju vai pilngadību 
sasniegušo izglītojamo iesniegumos pārbauda izglītības iestādes 
vadītājs.

20. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu (deg-
vielas) kompensācijas saņemšanai, iesniedzot iesniegumu pir-
mo reizi, izglītības iestādē jāiesniedz arī transporta līdzekļa re-
ģistrācijas apliecības kopija, autovadītāja apliecības kopija, 
informācija par transporta līdzekļa degvielas patēriņa normu, kā  
arī ar izglītības iestādes vadītāju ir jāsaskaņo maršruts. Iesnie-
dzot ikmēneša iesniegumu par degvielas izdevumu atlīdzināša-
nu, iesniegumam ir jāpievieno kases čeki ar iesnieguma iesnie-
dzēja rekvizītiem par degvielas iegādi.

21. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu (deg-
vielas) kompensācijas apmērs tiek aprēķināts atbilstoši izglītoja-
mā nogādāšanai no dzīvesvietas līdz iestādei vai pieturvietai un 
atpakaļ nobrauktajam kilometru skaitam vienu reizi dienā un 
reizinot to ar izglītības iestādes apmeklējumu skaitu mēnesī, kā  
arī ņemot vērā degvielas patēriņa normu. Degvielas patēriņa  
normai ir jāatbilst konkrētam transportlīdzeklim norādītajai  
normai, kas atrodama Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājas  
lapā. Ja minētajā mājas lapā nav atrodama informācija par kon-
krētu transportlīdzekli, degvielas norma tiek noteikta atbilstoši  
iesniegumā norādītajai, bet ne lielākai par 10 (desmit) litriem uz  
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100 km.
22. Attālums personiskā transportlīdzekļa kompensācijas ap-

rēķinam līdz sabiedriskā transporta pieturvietai vai izglītības ie-
stādei tiek mērīts, pārvietojoties pa māju ceļiem, pašvaldības 
ceļiem, valsts autoceļiem un ielām.

23. Izglītības iestādes līdz katra mēneša 15. datumam pār-
bauda biļešu atbilstību izglītības iestāžu apmeklējumam, izglīto-
jamo vai to likumisko pārstāvju iesniegumiem un sagatavo sa-
rakstu ar aprēķināto kompensācijas summu transporta 
kompensācijas saņemšanai par sabiedriskā transporta un per-
soniskā transporta lietošanu. Sarakstu kopā ar saņemtajiem ie-
sniegumiem nodod Mālpils novada domes finanšu un ekonomi-
kas daļā (4., 5. pielikums).

24. Kompensācijas izmaksu līdz katra mēneša pēdējai darba 
dienai veic Mālpils novada domes finanšu un ekonomikas daļa.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

1. pielikums 
Mālpils novada domes 26.02.2020. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 2

____________________________ izglītības iestādes vadītājam
____________________________________________________

(izglītojamā likumiskā pārstāvja/pilngadību sasniegušā 
izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods)

____________________________________________________
(dzīves vietas adrese, tālrunis)

IESNIEGUMS
braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai

Lūdzu kompensēt braukšanas izdevumus par mana dēla/mei-
tas __________________________________,
 (izglītojamā vārds, uzvārds)
personas kods ______________________, nokļūšanu uz ______
______________________________________ un atpakaļ no tās
 (izglītības iestādes nosaukums)

 • pēc iesniegtajām braukšanas biļetēm;
 • kompensējot degvielas izdevumus.

Sabiedriskā transporta maršruts: _________________________.
Braukšanas attālums no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei  
__________ km.
Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs
........................................................................................................
  (vārds, uzvārds, personas kods)
Transporta izdevumu kompensāciju lūdzu pārskaitīt uz bankas 
kontu.................................................................................................
 (Bankas nosaukums, bankas konta Nr.)
Esmu iepazinies/-usies ar Mālpils novada domes 26.02.2020. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 2 “Par braukšanas maksas atvieg-
lojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglīto-
jamajiem Mālpils novadā” 
____________________________  ________________________
 (datums)   (paraksts un atšifrējums)

2. pielikums

Mālpils novada domes 26.02.2020  
saistošajiem noteikumiem Nr. 2

__________________________ izglītības iestādes vadītājam
___________________________________________________

(izglītojamā likumiskā pārstāvja/pilngadību sasniegušā 
izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods)

___________________________________________________
(dzīves vietas adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu atmaksāt braukšanas izdevumus par 
__________________________________,
 (izglītojamā vārds, uzvārds)
personas kods ______________________, nokļūšanu uz 
________________________ un atpakaļ no tās, saskaņā ar 
(izglītības iestādes nosaukums)
iesniegtajām braukšanas biļetēm.
Sabiedriskā transporta maršruts: _________________________.
Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs
........................................................................................................

(vārds, uzvārds, personas kods)
Transporta izdevumu kompensāciju lūdzu pārskaitīt uz bankas 
kontu................................................................................................

(Bankas nosaukums, bankas konta Nr.)
Esmu iepazinies/-usies ar Mālpils novada domes 26.02.2020. 
saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par braukšanas maksas atvieg-
lojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglīto-
jamajiem Mālpils novadā” 
____________________________  ________________________
 (datums)   (paraksts un atšifrējums)

3. pielikums 
Mālpils novada domes 26.02.2020. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 2

____________________________ izglītības iestādes vadītājam
____________________________________________________

(izglītojamā likumiskā pārstāvja/pilngadību sasniegušā 
izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods)

____________________________________________________
(dzīves vietas adrese)

IESNIEGUMS
Lūdzu atmaksāt braukšanas izdevumus par mana dēla/mei-

tas __________________________________,
  (vārds, uzvārds)

personas kods  ______________________, nokļūšanu uz _____
______________________________________ un atpakaļ no tās,
 (izglītības iestādes nosaukums)
ņemot vērā nobraukto kilometru skaitu maršrutā:
__________________________________________________.

Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs 
........................................................................................................

(vārds, uzvārds, personas kods)
Transporta izdevumu kompensāciju lūdzu pārskaitīt uz bankas 
kontu
........................................................................................................

(Bankas nosaukums, bankas konta Nr.)
Esmu iepazinies/-usies ar Mālpils novada domes 26.02.2020. 
saistošajiem noteikumiem Nr. 2 “Par braukšanas maksas atvieg-
lojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglīto-
jamajiem Mālpils novadā” 
____________________________  ________________________
 (datums)   (paraksts un atšifrējums)

4. pielikums 
Mālpils novada domes 26.02.2020. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 2
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Mālpils novada izglītības iestādes ...............................direktoram
........................................................................................................

(izglītojamā likumiskā pārstāvja/pilngadību sasniegušā vidus-
skolēna vārds, uzvārds, personas kods)

........................................................................................................
(deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis)

IESNIEGUMS

Apmaksājamās biļetes sabiedriskā transportā 20... . gada 
................... mēnesī

(biļetēs veiktajiem ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem, biļetēm 
jābūt nesaburzītām – pretējā gadījumā kompensācija par nesa-
lasāmām biļetēm netiek izmaksāta, biļetes tiek pielīmētas uz 
iesnieguma lapas hronoloģiskā secībā)

*šo iesniegumu iesniedz katru mēnesi
____________________________  ________________________
 (datums)   (paraksts un atšifrējums)

5. pielikums 
Mālpils novada domes 26.02.2020. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 2

SARAKSTS transporta kompensāciju saņemšanai

par izglītības iestādes ................................................................ 
apmeklējumu

20... . gada ................... mēnesī

Nr. izglītojamā 
vārds, uzvārds

personas 
kods

personiskais 
transports/ 
sabiedriskais 
transports

Izmaksājamā 
transporta 
izdevumu 
kompensāci-
ja euro

KOPĀ 

Mālpilī, Mālpils novadā
2020. gada 26. februārī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2020. gada 26. februāra sēdes lēmumu Nr. 2/18

Mālpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 4. punktu, 

Administratīvās atbildības likuma 2. panta ceturto daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka  

prasības, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptī-
bu un sanitārās tīrības uzturēšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrī-
bas un kārtības uzturēšanu sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un 
koplietošanas telpās Mālpils novada administratīvajā teritorijā 
un atbildību par šo prasību neievērošanu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1.Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta terito-

rija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās 
joslas, saliņas), laukumi, sabiedriskā transporta pieturvietas, kā 
arī parki, skvēri, dzīvojamo ēku koplietošanas telpas, daudzdzī-
vokļu namu pagalmi, stāvlaukumi un citas speciāli iekārtotas un 
publiski pieejamas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas 
vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas;

2.2. Apstādījumi – koki, krūmi, dekoratīvi krūmi un puķes;
2.3. Zaļā zona – ciematu teritorijā esošie apstādījumi, zālieni 

un meži.
II Administratīvie pārkāpumi
3. Par transporta līdzekļu iebraukšanu vai novietošanu sporta 

un atpūtas laukumos, zaļajā zonā vai citās vietās, kas nav domā-
tas šādiem nolūkiem, novietošanu pretī namu ieejai, aizšķērsojot 
tai piekļūšanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām 
personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskajām personām 

līdz 80 naudas soda vienībām. 
4. Par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku 

koplietošanas telpu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem (iz-
smēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm 
u.tml.) piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām perso-
nām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 
80 naudas soda vienībām.

5. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu 
sabiedriskajās vietās piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 
30 naudas soda vienībām.

6. Par nepilngadīgo personu smēķēšanu nepilngadīgā vecā-
kiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj, piemēro brīdi-
nājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām.

7. Par braukšanu ar motorolleru vai velosipēdu pa bērnu ro-
taļlaukumiem vai zaļo zonu, piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu līdz 30 naudas soda vienībām. 

8. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzvelt-
nēm, stāvēšanu uz tiem vai gulēšanu uz tiem, piemēro brīdināju-
mu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām. 

9. Par peldēšanos, mazgāšanos, transporta līdzekļa mazgā-
šanu, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu strūklakās un 
ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu līdz 30 naudas soda vienībām.

10. Par publisku pasākumu organizēšanu bez Mālpils novada 
pašvaldības atļaujas, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu pa-
sākuma organizatoram vai atbildīgai personai – fiziskajām per-
sonām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 
80 naudas soda vienībām.

11. Par ubagošanu vai zīlēšanu sabiedriskajās vietās piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām.

12. Par nepilngadīgo ubagošanu nepilngadīgās personas ve-
cākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj, piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu  līdz 30 naudas soda vienībām.

13. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes 
celtņu, būvju, žogu, parku soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismo-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4

Izglītības iestādes vadītājs _______________________________
   (paraksts un atšifrējums)
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juma (t.sk. parkos, skvēros, dekoratīvais apgaismojums), bērnu 
rotaļlaukuma spēļu atrakciju, ceļa zīmju un norāžu bojāšanu (t.
sk. ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem) piemēro brīdināju-
mu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām. 

14. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhi-
tektūras formu bojāšanu, iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu, 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienī-
bām. 

15. Par netiklu žestu vai darbību demonstrēšanu vai piedrau-
dēšanu ar tām, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 
naudas soda vienībām. 

16. Par iekļūšanu uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, kā arī 
maksas pasākumos, pārkāpjot caurlaižu režīmu, piemēro brīdi-
nājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām. 

17. Par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu un ierīču, novadgrāv-
ju piesārņošanu, netīrīšanu vai bojāšanu, piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām. 

18. Par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu laikā no plkst. 

23:00 līdz plkst. 7:00, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās, ja 
tas nav saskaņots Mālpils novada pašvaldībā, piemēro brīdināju-
mu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām. 

III Noteikumu izpildes kontrole
19. Kontrolēt Noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt liet-

vedību administratīvā pārkāpuma lietā ir tiesīgas Mālpils novada 
pašvaldības policijas amatpersonas.

20. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumus pie-
ņem Mālpils novada pašvaldības Administratīvā komisija.

IV Noslēguma jautājumi
21. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Māl-

pils novada domes 2010. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 
“Mālpils novada administratīvās atbildības noteikumi”.

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administra-
tīvās atbildības likumu.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8
Mālpilī, Mālpils novadā
2020. gada 26. februārī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2020. gada 26. februāra sēdes lēmumu Nr. 2/22

Grozījumi Mālpils novada domes 2011. gada 
28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Mālpils novadā”

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 13. punktu un “Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma” 8. panta pirmās daļas 3. punktu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2011. gada 28. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Mālpils novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šā-
dus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 5.7. apakšpunktu šādā redak-

cijā:
“5.7. Par noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. 

un 4.5. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brī-
dinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 80 naudas 
soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 naudas soda vie-
nībām.”.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 5.8. apakšpunktu šādā redak-
cijā:

“5.8. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 3.1., 
3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5.apakšpunktā noteik-
to prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas iz-
skatīšanai veic Mālpils novada pašvaldības policijas amatperso-
nas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Mālpils novada 
administratīvā komisija.”.

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 5.9. apakšpunktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administra-

tīvās atbildības likumu.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI AUGUSTĀ
Izskatīja 12 jautājumus:

1. Par izglītības iestāžu gatavību 2020./2021. mācību gadam.
2. Par ēdināšanas maksas paaugstināšanu pirmsskolas izglī-

tības iestādē.
3. Par izmaiņām PII “Māllēpīte” amatu sarakstā.
4. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu, nekustamo īpašu-

mu apvienošanu, nosaukumu un lietošanas mērķu noteik-
šanu.

5. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu.
6. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
7. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
8. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesniegumu izskatīšanu.
9. Par sporta deju kluba “Zīle” iesnieguma izskatīšanu.
10. Par atļauju rīkot rudens gadatirgu.
11. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta 

“Jaunās un Krasta ielas rekonstrukcija” īstenošanai.
12. Par investīciju projekta “Grants ceļa Sidgunda–Ezeri–Kār-

de 2. un 3.posma pārbūve” iesniegšanu un pašvaldības 

līdzfinansējuma noteikšanu.
NOLĒMA:

• Par izglītības iestāžu gatavību 2020./2021. mācību gadam
Mālpils novada vidusskola
2020./2021.mācību gadā Mālpils novada vidusskola turpina 

realizēt septiņas izglītības programmas:
1) Pamatizglītības programma (kods 21011111);
2) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mā-

cīšanās traucējumiem (kods 21015611);
3) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar ga-

rīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
4) Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem sma-
giem attīstības traucējumiem paraugs (kods 21015911);

5) Pamatizglītības otrā posma (7.–9. kl.) neklātienes program-
ma;

6) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena pro-
gramma (kods 31011011);

Turpinājums 6. lpp.
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7) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklā-
tienes programma (kods 31011013).

Uz 2020. gada 26. augustu skolā ir 335 skolēni. Mācības 1. kla-
sē uzsāks 28 bērni, 10. klasē – 12 skolēni. Mācību programmu 
realizēšanu nodrošinās 46 pedagogi. Skolā strādās 13 tehniskie 
darbinieki.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu speciālo izglītības programmu rea-
lizēšanu, kā arī palīdzētu katram apgūt izglītības programmu 
atbilstoši viņa spējām, bērniem ir pieejams atbalsta personāls: 
psihologs, logopēds, speciālais pedagogs un pedagoga palīgs.

Arī šajā mācību gadā skolā tiek plānots turpināt realizēt jau 
iepriekš piedāvātās interešu izglītības programmas, papildinot to 
piedāvājumu citos vecumposmos.

Šogad skola turpinās dalību starptautiskajā projektā “Katra 
lāse skaitās”, kā arī piedalīsimies projektos “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībā”, “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs”, “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Vidusskolas posmā skola turpina piedāvāt apgūt uzņēmējdar-
bības programmu “Esi Līderis”, kā arī komerczinību programmu 
“STARTS” 7., 8., 9. klasēm.

Skola aktīvi darbojas arī Ekoskolu un GLOBE kustībās, biznesa 
izglītības biedrībā Junior Achievement Latvia (JA Latvia), darbu 
turpinās Mazpulks. 

Sagatavojot skolu jaunajam mācību gadam, ir veikts remonts 
skolas matemātikas, bioloģijas, sākumposma kabinetos. Ir iegā-
dātas mēbeles atsevišķām klases telpām. Turpinām papildināt 
un atjaunot mācību materiālu un metodisko materiālu bāzi. Tiek 
plānots atjaunot un papildināt IT aprīkojumu. 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”
Iestādē uz 2020. gada 1. septembri ir 178 audzēkņi plānotās 

10 grupās, no tiem: 4 grupās 79 bērni no piecu gadu vecuma ob-
ligātajā sagatavošanā skolai; 4 grupās bērni vecumā no 3 līdz 5 
gadiem; 2 grupās bērni vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.

Iestādē strādā 32 darbinieki: 17 pedagoģiskie darbinieki, t.sk. 
vadītāja, vadītājas vietniece; 15 tehniskie darbinieki.

Vakances – logopēds, psihologs, sporta skolotājs, pirmssko-
las skolotājs nepilna likme.

3 skolotāju palīgi pāriet darbā par pirmsskolas skolotājām. Uz 
skolotāju palīgu vakancēm pieteikušies 13 pretendenti. Atbilstoši 
procedūrai, notiek pārrunas ar jauno darbinieku kandidātiem.

Ar 1. septembri katrā obligātās sagatavošanas grupā rīta cē-
lienā strādās paralēli 2 pirmsskolas skolotājas.

Septembra vidū iestāde pieslēgsies elektroniskajai skolvadī-
bas sistēmai E-klase.

Atbilstoši budžetā plānotajiem līdzekļiem šobrīd ir paveikti 
sekojoši darbi:

- izremontēti 6 gab. ventilācijas skursteņi uz jumta; 
- izremontēta grupa “Cālēns”;
- pasūtītas mēbeles grupām (gultiņas, garderobes skapji, ro-

taļlietu plaukti, galdi, skapji veļai);
- izgatavotas dizaina plāksnītes ar grupu nosaukumiem un 

iestādes izkārtne;
- sakārtota apliecinājuma karte veiktajiem un esošajiem re-

montdarbiem, izmaiņām vienstāva ēkas daļai;
- veikti laukumu un zaļās zonas atjaunošanas un labiekārto-

šanas darbi;
- labiekārtota vecāku dāvinātā siltumnīca bērnu pētniecības 

darbiem;
- veikta mēbeļu (galdiņu, krēsliņu) atjaunošana atsevišķās 

grupās; 
- iegādāti 3 portatīvie datori darbam ar bērniem obligātās sa-

gatavošanas grupās, kā arī sagatavoti datori sporta, mūzikas 
skolotājām darbam E-klasē.

Mālpils Mūzikas un mākslas skola

Noslēdzot 2019./2020. mācību gadu, skolā mācījās:
Profesionālās ievirzes Mūzikas programmās – 57 audzēkņi,
Mūzikas sagatavošanas programmās – 8 audzēkņi,
Profesionālās ievirzes Mākslas programmā – 37 audzēkņi,
Mākslas sagatavošanas programmā – 6 audzēkņi,
Skolā kopā: 
Profesionālās ievirzes programmās – 94 audzēkņi,
Sagatavošanas programmās – 14 audzēkņi,
Pavisam skolā: 108 audzēkņi
Sakarā ar Covid-19 pandēmiju, pavasarī jaunu audzēkņu uz-

ņemšana nenotika. Tā plānota 2020. gada 26., 27., 28. augustā, 
līdz ar to galīgais audzēkņu skaits nav precīzi zināms.

Skolas gatavība mācībām cieši saistīta ar kultūras centrā plā-
notajiem remontdarbiem. Patlaban notiek un līdz 1. oktobrim 
plānots pabeigt 1. stāva tualešu un garderobes rekonstrukciju. 
Problēmas risināšanai atvērtas visas citas ēkā esošās tualetes. 
Garderobe pagaidām nedarbosies.

Gatavojoties jaunajam 2020./2021. mācību gadam, skolā ir pa-
veikti vairāki būtiski darbi:

- ir pasūtītas vizuālās informācijas plāksnītes (tiks uzstādītas 
septembra sākumā),

- pilnībā uzstādīta un aktivizēta interaktīvā tāfele,
- mūzikas nodaļas darba vajadzībām sakārtoti daļa no instru-

mentiem un iegādāti vairāki jauni: 
- 2 bērnu flautas NARTISS NAFL111-4, 
- blokflauta Yamaha, 
- vijoles komplekts.
- ar sponsora ziedojuma palīdzību mākslas nodaļai iegādātas:
- divas TVPaint Animation licences,
- un 3 digitaizeri (planšetes darbam ar digitālo zīmuli).
Iegādāts metāla dokumentu skapis, lai nodrošinātu datu aiz-

sardzības noteikumu ievērošanu.
Mākslas nodaļa ar Vidzemes plānošanas reģiona un Kultūr-

kapitāla Fonda atbalstu ieguvusi 1000,00 EUR finansējumu bērnu 
zīmējumu POP-UP izstādei projektam “Vidzemes ainava tuvplā-
nā. Pieskāriens”, kas taps sadarbībā ar domes atbalstīto māksli-
nieku biedrības “Sidegunde” projektu “Vizuālais stāsts. Saska-
re”.

• Noteikt, ka ēdināšanas maksa Mālpils novada pirmsskolas 
izglītības iestādē “Māllēpīte” ir 2,70 EUR/dienā (divi euro 70 cen-
ti) no 2020. gada 1. oktobra.

• Atzīt nekustamā īpašuma Smilšu iela 3, Mālpils, Mālpils no-
vads, izsoli par nenotikušu, jo neviens izsoles dalībnieks nav ie-
sniedzis pieteikumu un uz izsoli nav ieradies neviens izsoles da-
lībnieks.

• Atzīt nekustamā īpašuma Smilšu iela 3A, Mālpils, Mālpils 
novads, izsoli par nenotikušu, jo neviens izsoles dalībnieks nav 
iesniedzis pieteikumu un uz izsoli nav ieradies neviens izsoles 
dalībnieks.

• Atzīt nekustamā īpašuma Smilšu iela 5A, Mālpils, Mālpils 
novads, izsoli par nenotikušu, jo neviens izsoles dalībnieks nav 
iesniedzis pieteikumu un uz izsoli nav ieradies neviens izsoles 
dalībnieks.

• Apstiprināt 2020. gada 17. augustā notikušās nekustamā 
īpašuma “Egles”, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 005 0606, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 
0416, ar platību 0,2904 ha un ir starpgabals, izsoles rezultātus.

Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Egles”, Māl-
pils novads, kadastra Nr. 8074 005 0606, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0416, ar platību  
0,2904 ha un ir starpgabals, atsavināšanu par 980,00 EUR (deviņi 
simti astoņdesmit euro).

• Apstiprināt 2020. gada 17. augustā notikušās nekustamā 
īpašuma īpašumu “Zemīši”, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 
002 0180, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

Turpinājums no 5. lpp.
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8074 002 0126, ar platību 3,50 ha, izsoles rezultātus.
Piedāvāt pirmpirkuma tiesīgai personai izmantot pirmpirku-

ma tiesības un iegūt nekustamo īpašumu “Zemīši”, Mālpils no-
vads, par izsolē nosolīto augstāko cenu 8700,00 EUR (astoņi tūk-
stoši septiņi simti euro), 10 dienu laikā no izsoles rezultātu 
apstiprināšanas paziņojot Mālpils novada domei par pirmpirku-
ma tiesību izmantošanu, samaksājot augstāko nosolīto cenu un 
noslēdzot pirkuma līgumu. Pirmpirkuma tiesīgās personas at-
teikuma gadījumā slēgt pirkuma līgumu ar SIA “VITU” par ne-
kustamā īpašuma “Zemīši”, Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 
002 0180, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 002 0126, ar platību 3,50 ha, atsavināšanu par 8700,00 EUR 
(astoņi tūkstoši septiņi simti euro).

• Atbalstīt biedrību “Mālpils zivīm”, piešķirot  līdzfinansējumu  
2000 EUR apmērā no dabas resursu nodokļa līdzekļiem zivju re-
sursu papildināšanai Mālpils ūdenskrātuvēs.

• Atbalstīt biedrības “Mālpils zivīm” rīkoto Kārļa Lejnieka 
kausa izcīņu pludiņmakšķerēšanā Mālpils centra ūdenskrātuvē,  
piešķirot finansējumu balvu iegādei līdz 140 EUR apmērā no iz-
devumiem neparedzētiem gadījumiem.

• Samazināt novada kultūras centra telpu nomas maksu par 
30%, t.i. 3,50 EUR/h (trīs euro 50 centi) sporta deju kluba “Zīle” 
nodarbību norisei.

• Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības attīstības program-
mas 2019.–2025. gadam Investīciju plānu 2019.–2021. gadam, kā 
nozīmīgs ieguldījums transporta infrastruktūras uzlabošanai  
2020. gadā plānota Jaunās un Krasta ielas rekonstrukcija.

Mālpils novada pašvaldība 2020. gada 18. martā izsludināja 
atklātu konkursu Jaunās un Krasta ielas pārbūvei Mālpils ciemā, 
Mālpilī, iepirkuma identifikācijas Nr. MND 2020/3. Līgums ar AS 
”Ceļu pārvalde” tika noslēgts 2020. gada 3. jūnijā, līguma summa 
785 785,92 EUR, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 
136 376,07 EUR. 

Pamatojoties uz 29.06.2020. Mālpils domes ārkārtas sēdē pie-
ņemto lēmumu Nr. 8.1., Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijā tika iesniegts pieteikums aizņēmuma saņemšanai 
investīciju projekta “Jaunās un Krasta ielas rekonstrukcija” īste-
nošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 475 “Par atbalstī-
tajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu pie-
šķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēr-
šanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, ir atbalstīts Mālpils novada 
domes pieteikums investīciju projektam “Jaunās un Krasta ielas 
rekonstrukcija” īstenošanai.

Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts 399 
830,93 EUR apmērā, investīciju projekta finansēšanai nepiecie-
šamais aizņēmums ir 385 954,99 EUR apmērā. Aizņēmumam nav 
būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību apmēru, sa-
sniedzot 9,8% no prognozējamā pamatbudžeta ieņēmumu apjo-
ma.

2020. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 456 “No-
teikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz 
valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.1.2.apakšpunkts no-
saka, ka pašvaldības investīciju projektu iesniedz Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijai, ja investīciju projekta 
īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības program-
mas investīciju plānā un atbilst šādam mērķim – pašvaldības 
transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, stāvlaukumi, 
gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizē-
šanai u.c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju pro-
jekta ietvaros veikto investīciju apjoms uz transporta infrastruk-
tūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 EUR.

Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21. panta, 2020. gada 
14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 456 “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aiz-
devumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novērša-
nai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.1.2. apakšpunkta un 
2020. gada 26. augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 475 “Par 
atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu 
piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un no-
vēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, NOLEMJ:

Pieprasīt aizņēmumu 385 954,99 EUR apmērā Valsts kasē uz 
20 gadiem, ar atlikto pamatsummas maksājumu uz periodu ne 
ilgāku par 3 gadiem. Aizņēmuma pieprasījumu iesniegt Valsts 
kasē 2020. gada septembrī, aizņēmuma izņemšanu plānot sākot 
ar 2020. gada novembri.

• Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības attīstības program-
mas 2019.–2025. gadam Investīciju plānu 2019.–2021. gadam, kā 
nozīmīgs ieguldījums transporta infrastruktūras uzlabošanai  
2020. gadā bija plānota 3 grants ceļu atjaunošana novadā. Ņemot 
vērā, ka šīs pārbūves finansēšanai bija iespējams piesaistīt iero-
bežotu Eiropas Savienības fondu finansējumu, turklāt bija būtiski 
ierobežojumi aizņēmumu saņemšanai no Valsts kases, 
2020.  gadā tika uzsākta grants ceļa Sidgunda–Ezeri–Kārde 
1. posma pārbūve. Lai īstenotu pārējo Investīciju plānā paredzēto 
grants ceļu posmu pārbūvi, nepieciešams aizņēmums Valsts 
kasē.

Projektā “Grants ceļa Sidgunda–Ezeri–Kārde 2. un 3. posma 
pārbūve” paredzēts atjaunot 2,024 km ceļa, plānotās izmaksas, 
saskaņā tehniskā projekta kontroltāmi ir 402 397,99 EUR, tai 
skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 69 837,67 EUR.

Plānotajiem būvdarbiem ir izstrādāts tehniskais projekts un 
būvdarbus ir paredzēts uzsākt līdz 15. novembrim, apgūstot šajā 
būvniecības sezonā vismaz 30% no pieprasītā valsts budžeta aiz-
devuma apmēra. Pārbūves darbi jāveic 8 mēnešu laikā no līguma 
noslēgšanas dienas. Veicamie pārbūves darbi paredzēti divās 
kārtās, uzsākot īstenošanu 2020. gadā un pabeidzot 2021. gadā.

Pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiks nodrošināts vismaz 
102 397,99 EUR apmērā (25,45%), investīciju projekta finansēša-
nai nepieciešamais aizņēmums ir 300 000,00 EUR apmērā. Aiz-
ņēmumam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības kopējo saistību 
apmēru, sasniedzot 10,40% no prognozējamā pamatbudžeta ie-
ņēmumu apjoma.

2020. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 456 “No-
teikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz 
valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.1.2.apakšpunkts no-
saka, ka pašvaldības investīciju projektu iesniedz Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijai, ja investīciju projekta 
īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības program-
mas investīciju plānā un atbilst šādam mērķim – pašvaldības 
transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, stāvlaukumi, 
gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizē-
šanai u.c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju pro-
jekta ietvaros veikto investīciju apjoms uz transporta infrastruk-
tūras 1 km nepārsniedz 1 000 000 EUR.

Ievērojot teikto nepieciešams sagatavot investīciju projekta 
“Grants ceļa Sidgunda–Ezeri–Kārde 2. un 3. posma pārbūve” pie-
teikumu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā ar kopējām projekta izmaksām 402 397,99 EUR apmē-
rā.

Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21. panta un 2020. gada 
14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 456 “Noteikumi par 
nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aiz-
devumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novērša-
nai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.1.2.apakšpunkta, NOLEMJ:

Atbalstīt investīciju projekta “Grants ceļa Sidgunda–Ezeri–
Kārde 2. un 3.posma pārbūve” īstenošanu un iesniegt Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projekta  

Turpinājums 8. lpp.
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2020. gada OKTOBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21. oktobrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 21. oktobrī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 21. oktobrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 28. oktobrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 26. oktobrī, 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

pieteikumu. Projekta kopējais finansējums 402 397,99 EUR, Māl-
pils novada pašvaldības līdzfinansējums 300 000,00 EUR. Projek-
ta realizācijas laiks 2020. gada novembris–2021. gada jūlijs.

AKTUĀLI   SIGULDAS NOVADA ZIŅAS

Kultūras centrs “Siguldas devons” oktobrī turpinās piedāvāt 
daudzveidīgu kultūras un mākslas programmu, aicinot baudīt 
koncertus, kuros uzstāsies gan Siguldas novadā, gan Latvijā ie-
mīļoti mākslinieki. Oktobrī interesanta programma ir sagata-
vota arī skolēniem projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros. 
Tāpat kultūras centrā “Siguldas devons” tiks atklāta Aigara 
Hibnera fotoizstāde “Spēle”, kā arī tiks atsākti kinoseansi, pie-
dāvājot noskatīties drāmu “Dubultā dzīve” un dokumentālo fil-
mu “Radinieki”.

“Siguldas devons” izsludina trešās 
sezonas piedāvājumu oktobrī

Veselības dienas 
“Mani resursi – mans spēks”

Šogad Siguldā Veselības dienas ar moto “Mani resursi – 
mans spēks” norisināsies no 23. līdz 25. oktobrim. To laikā bez 
maksas būs iespēja apmeklēt dažādas lekcijas, veikt ekspres-
testus, piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs, praktiskās 
nodarbībās par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. 

Plašāka programma pieejama www.sigulda.lv

Turpinājums no 7. lpp.

Cienījamais, lasītāj! Iepriekšējā rakstā es rakstīju, ka turpinā-
šu Jūs iepazīstināt ar pašvaldību funkciju izmaiņām pēc 1991. g., 
kad Latvijā notika ievērojamas izmaiņas daudzās jomās. Kā tas 
skāra pašvaldības? Tā laika politiķi pieņēma lēmumus par to, ka 
daudzu jautājumu izlemšanai jānotiek tieši vietējās pašvaldībās 
t.i. pilsētās un pagastos. Uzticēja pat tik svarīgu jautājumu izlem-
šanu kā zemes reformu un privatizāciju. Vietējās pašvaldības no 
rajonu pašvaldībām pārņēma divas ļoti svarīgas funkcijas – vis-
pārējās izglītības nodrošināšanu un būvvaldes funkciju. No uzņē-
mumiem un saimniecībām pārņēma ielas, ceļus (izņemot valsts 
nozīmes), katlu mājas, komunālo saimniecību, dažādu publisko 
infrastruktūru. Vietējo pašvaldību funkcijas un loma publiskajā 
pārvaldē ievērojami pieauga. Tā bija liela uzticēšanās vietējo ko-
pienu deputātiem, kuri arī skaitliski bija daudz. To tiešām varēja 
saukt par demokrātisku, aktīvu un sabiedrībā iecienītu cilvēku 
pārvaldi. Partijas vēl sāka tikai veidoties. Rajona pašvaldībām 
palika sekojošas galvenās funkcijas: veselības aprūpe, sociālās 
aprūpes un bērnu nami, profesionālā izglītība, sabiedriskā trans-
porta nodrošināšana un izglītības, kultūras un sporta pasākumu 
koordinācija. Arī šīs funkcijas no rajona pakāpeniski pārņēma vai 

nu valsts vai vietējās pašvaldības. Veselības aprūpes funkciju 
valsts pārņēma jau 1996. g. un samazināja pašvaldību ieņēmumu 
bāzi t.i. samazināja iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitījumus 
no 100% uz 71,6%. Un tā infrastruktūra, ko valsts nepārņēma, 
tika nodota vietējai pašvaldībai. Mālpils pašvaldībai tika nodota 
slimnīca un poliklīnika (bez finansējuma). Slimnīcā izveidojām 
sociālās aprūpes centru un poliklīnika pēc neilga laika tika pār-
dota fiziskai personai.

Pēc būtības tā laika politiķi, pārdalot rajonu funkcijas vai nu 
vietējām pašvaldībām vai valstij, vājināja reģionālās pašvaldības 
un degradēja daudzlīmeņu pārvaldes ideju. Jāatzīst, ka tā bija 
kļūda (vismaz manā izpratnē), jo turpmākā pašvaldību reformu 
gaita noveda pie tā, ka tika pilnībā likvidētas reģionālās pašvaldī-
bas un gandrīz pilnībā (tā ir nobalsojusi Saeima, Satversmes tie-
sa vēl lems) arī vietējās pašvaldības. Ir izveidotas administratīvās 
teritorijas, kas nav ne vietējās pašvaldības, ne reģionālās. Tās 
varētu saukt par partiju pārvaldāmām teritorijām, kuras viņiem 
šķiet, ka varētu saukt par vietējām pašvaldībām. Un kā Jums, 
cienījamais lasītāj, šķiet, kas kopējs un vietējs ir jaunveidojamam 
Siguldas novadam? 

Par pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu

AKTUĀLI
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Mūsu novada stiprās ģimenes
Lauka malā stāvēja Mīlestība un Šķiršanās. Tās abas lūkojās 

uz jauno pāri. Šķiršanās teica Mīlestībai: “Saderam, es viņus iz-
šķiršu?!” Mīlestība teica: “Pagaidi, es pieiešu pie viņiem tikai vie-
nu reizi un tad tu varēsi pie viņiem iet tik reizes, cik uzskatīsi par 
vajadzīgu – un tad redzēsim, vai spēsi viņus izšķirt.” Šķiršanās 
piekrita. Mīlestība piegāja pie jaunā pāra, pieskārās viņiem, ielū-
kojās acīs un redzēja, ka viņu starpā sprēgā dzirkstele. Mīlestība 
pagāja malā un teica: “Tagad tava kārta”. Šķiršanās domāja: “Nē, 
tagad es neko nevaru iesākt – tagad viņu sirdis ir piepildītas ar 
Mīlestību. Es atnākšu vēlāk.”

Gāja laiks. Šķiršanās ielūkojās mājās un redzēja jauno māmi-
ņu ar zīdaini uz rokām. Blakus stāvēja bērniņa tētis. Šķiršanās 
cerēja, ka mīlestība jau pagājusi un tāpēc iegāja mājā. Bet ielū-
kojusies jauno vecāku acīs, viņa ieraudzīja Pateicību. Šķiršanās 
pagriezās un teica: “Es atnākšu pie viņiem vēlāk”.

Pēc kāda laika Šķiršanās atkal apciemoja pāra māju – tajā ča-
loja bērni, no darba pārnāca nogurušie vecāki, kuri steidza gata-
vot vakariņas, uzklausīt bērnus, kopt māju. Šķiršanās cerēja, ka 
tagad jau nu gan viņa spēs pāri izšķirt – pa šo laiku Mīlestībai un 
Pateicībai sen jau bija jāpagaist no viņu sirdīm. Bet ieskatījusies 
viņu acīs, Šķiršanās redzēja Cieņu un Sapratni. “Es atnākšu pie 
viņiem vēlāk” – Šķiršanās noteica.

Gāja laiks. Šķiršanās atkal apciemoja viņu māju. Redz, ka bēr-
ni jau izauguši, pa istabu skraida mazbērni, vīrs ar sirmu galvu 
kaut ko lasa, sieva gatavo zāļu tēju. Ielūkojusies tiem acīs, Šķir-
šanās vīlusies nopūtās, jo redzēja viņu acīs Uzticēšanos. “Es at-
nākšu vēlāk” – teica Šķiršanās un aizgāja.

Pagāja vēl kāds laiciņš. Šķiršanās ielūkojās mājās un redz, 
kuras kamīns, bet pie tā sēž divi salīkuši veci cilvēki. Šķiršanās 

skatās un domā pie sevis: “Nu re, šķiet mans laiks ir pienācis”. 
Šķiršanās ielūkojās viņu acīs. Tajās viņa ieraudzīja atmiņas – at-
miņas par Mīlestību, Pateicību, Cieņu, Sapratni un Uzticēšanos. 
Esmu nokavējusi, man te vairs nav ko darīt, viņus šķirt var tikai 
Liktenis noliktā stundā – nodomāja Šķiršanās un devās projām.

Varbūt šis ir stāsts par tiem, kuri, reiz izvēlējušies viens otru, 
paliek kopā, nevis pāris gadus, bet vismaz pāris gadu desmitus, 
un kādam izdodas sasniegt pat pusgadsimtu un turpināt ceļu tā-
lāk. 23. augusta pēcpusdienā Mālpils muižā jau piekto gadu pēc 
kārtas tika svinēti Stipro ģimeņu svētki. Šogad aicinājumam pie-
dalīties atsaucās 7 pāri. 

Šī bija īpaša diena – ar siltu vasaras sauli un lietus mākoņiem, 
ar skaistiem ziediem un sirsnīgu mūziku, ar mirdzošām acīm un  
mīlestību. Un ar septiņu pāru kopdzīvē sakrātajām atziņām:

• Ģimene – pati par sevi ir liela vērtība. Drošības sajūta, ka par 
mani tas otrs, kad būs nepieciešams, parūpēsies.

• Apziņa, ka esam viens otram radīti. Prieks par vienotu domu 
un savstarpēju atbalstu. Prieks par šajā harmonijā radītiem bēr-
niem.

• Saticība, sapratne, piedošana, pielāgošanās, piekāpšanās, 
skatīties vienā virzienā, runāt savā starpā, vienmēr būt kopā grū-
tos brīžos, atbalstīt otru arī neveiksmēs un bēdās.

• Uzticība un uzticēšanās. Saskatīt un izcelt otra labās īpašī-
bas, ar pārējām vienkārši samierināties.

• Tas ir ceļš ne vienmēr gluds, drīzāk caur ērkšķiem uz 
zvaigznēm – mīlot, ticot un piedodot.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Viktorija Kalniņa

Turpinājums 10. lpp.

ZELTA PĀRIS Vanda&Modris Zuteri

Pārdomām minēšu vienu, manuprāt, ļoti svarīgu lēmumu, ko 
pieņēma Mālpils novada deputāti 2013. gadā. Investori bija izvē-
lējušies Mālpils novada Ezerkalna pusē (zemes īpašniekam pie-
derēja pietiekoši lielas platības, sākumā viņš neiebilda pret šo 
ieceri) vietu ļoti liela cūku kompleksa celtniecībai. Riski, kas 
saistīti ar šādu objektu ir daudz un dažādi. Mālpils iedzīvotāji bija 
ļoti aktīvi, jo tīri intuitīvi juta, ka viņu dzīves kvalitāte varētu kris-
ties. Tika savākti vairāk kā tūkstoš parakstu pret šo ieceri, domes 
sēdē, kur šo jautājumu skatīja, piedalījās ap simts aktīvo mālpi-

liešu. Deputāti lēma tā, kā iedzīvotāju vairākums vēlējās, jo tā jau 
ir tā vietējā demokrātija.

Investoru pārstāvji par šo domes lēmumu uzsāka tiesvedību 
(iepriekšējā rakstā Jūs varējāt lasīt, ka pašvaldības lēmumus, 
kas skar sabiedrības intereses neuzdrošinājās apšaubīt) un diez 
kā tas viss būtu beidzies, ja nebūtu pārdomājis zemes īpašnieks 
un uznācis Āfrikas cūku mēris. Turpmāk vēl.

Aleksandrs Lielmežs
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SAFĪRA PĀRIS Zigrīda&Māris Dobroviči 

PĒRĻU PĀRIS Egita&Vilnis Seņkāni

RUBĪNA PĀRIS Irēna&Juris Savraseviči  

AKTUĀLI
Turpinājums no 9. lpp.
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PĒRĻU PĀRIS Vineta&Normunds Gropes

SUDRABA PĀRIS Anna&Juris Višķeri

SUDRABA PĀRIS Karīna&Nauris Dombrovski

AKTUĀLI
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Kokmateriālu ražošanas un eksportēšanas uzņēmums “Ala-
Lignea”, kura ražotne atrodas Mālpils novada Sidgundas cie-
mā, dibināts 2005. gadā. Savu darbību tas uzsāka kā Latvijā ie-
pirktu zāģmateriālu eksportētājs uz Apvienoto Karalisti un 
Zviedriju. Šobrīd uzņēmums ne tikai iepērk zāģbaļķus, ražo no 
tiem kokmateriālus, bet arī piedāvā to impregnēšanu, turklāt 
nodarbina vairāk kā 70 darbiniekus.

Uzņēmuma vadītājs Lauris Epalts stāsta: “2007. gadā sākām 
īrēt Mārim Odziņam piederošo kokzāģētavu Sidgundā, kur agrāk 
bija koka taras ražotne. Sākums bija grūts, bija tā saucamie 
“treknie gadi”, kad daudzi strādnieki pretendēja uz ļoti augstām 
algām, bet ar atdevi strādāt īsti nevēlējās. Šajā posmā bija pārdo-
mas, vai vispār turpināt iesākto. Tad sākās krīze un, kamēr citās 
nozarēs tā vēl turpinājās, kokapstrādes nozare to jau pamazām 
pārvarēja un pavērās iespējas attīstībai. Ar laiku mēs ražotni un 
vēlāk arī zemi ap to no Māra Odziņa saimniecības Jaunbērziem 
atpirkām, tai tika dots nosaukums “Lemburgas kokzāģētava”. 
Kopš tā laika mūsu uzņēmums ir attīstījies un apstrādes apjomi 
visu laiku ir augoši.”

Kāda ir saražotā produkcija, kur to tirgo un kā izmanto?

“Mūsu uzņēmums ražo zāģmateriālus, brusas, dārza gulšņus 
un dažāda veida dēļus: apdarei, karkasiem, terasēm, žogiem. 
Mēnesī pārstrādājam no 3 līdz 4 tūkstošiem kubikmetru apaļko-
ka. Aptuveni 90% saražotās produkcijas mēs eksportējam un 
pārdodam Apvienotajā Karalistē. Produkciju piegādājam gan tie-
ši, gan uzņēmumiem, kuri tālāk to tirgo Lielbritānijā. Ar auto-
transportu kokmateriālus nogādājam Rīgas ostā, kur tālāk tie ar 
kuģiem ceļo uz Lielbritānijas ostām. Mūsu tirgus pamatā lokali-
zējas reģionā ap Londonu un nedaudz Īrijā.

Lielbritānijā ļoti pieprasīti ir mūsu ražotie dārza gulšņi un 
sētu elementi. Dārzu veidošanas un kopšanas tradīcija Lielbritā-
nijā ir sena un nozīmīga, tāpēc gandrīz pie katras mājas, pat pil-
sētās pie rindu mājām, ir neliels, bet iekopts dārziņš. Tajos veido 
celiņus, dobes, tos labiekārto un visiem šiem darbiem ir nepie-

ciešami kokmateriāli. Mūsu produkciju Lielbritānijā pērk vai-
rumtirgotāji, kuri to pārdod mazajiem veikaliem. Gandrīz katrā 
pilsētiņā ir laukumi, kuros tirgo kokmateriālus dārzu vajadzī-
bām.

Šogad uzsākām vairāk produkciju realizēt Latvijā. Uzņēmu-
mam ir zāģmateriālu tirdzniecības laukums Mārupē.”

Vai pārstrādājat Latvijā augušus kokus, kas tos piegādā?

“Apaļkoku iegādājamies tikai un vienīgi no Latvijā augušiem 
kokiem. Gatavus dēļus, kurus paši ēvelējam un impregnējam, ie-
gādājamies arī no Baltkrievijas. Pārstrādājam tikai skuju koku – 
priedi un egli.

Lielākie apaļkoka piegādātāji ir A/S “Latvijas valsts meži” un 
SIA “Pata”. Piegādātāju loks ir diezgan nemainīgs un neliels – 
aptuveni 10 piegādātāji.”

Jāpiebilsts, ka uzņēmuma darbība vērsta uz ilgtspējīgu un vi-
dei draudzīgu ražošanu, ko apliecina iegūtie FSC ® (Forest 
Stewardship Council® jeb Meža uzraudzības padome) un PEFC™ 
(Programme for the Endorsement of Forest certification sche-

Kokmateriālu ražošanas uzņēmums “Ala-Lignea”
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mes jeb Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programma) 
piegādes ķēdes sertifikāti. Šī sertifikācija nodrošina, ka produk-
cijas izcelsme ir atbildīgi apsaimniekoti meži. Arī visus izejmate-
riālus uzņēmums iepērk no Latvijas piegādātājiem, kuri ir iegu-
vuši iepriekš minētos sertifikātus.

Iespēja impregnēt kokmateriālus nav katrā kokapstrādes 
uzņēmumā. Kad izveidojāt šo pakalpojumu? Vai impregnējat 
tikai savu produkciju?

“2015. gadā uzstādījām augstspiediena impregnēšanas iekār-
tu, kas radīja pievienoto vērtību mūs produkcijai. Tas bija veik-
smīgs projekts. Impregnēšanas krāsai ir vizuāla nozīme. Mēs 
piedāvājam impregnēt kokmateriālus gan zaļā, gan brūnā tonī un 
tuvākā šāda iespēja ir tikai Ieriķos. Suntažos un Siguldā piedāvā 
impregnēt tikai zaļā tonī.

Kad būvējām impregnētavu, domājām, ka impregnēsiem tikai 
savus materiālus, bet tagad aptuveni 25% no impregnēto mate-
riālu apjoma ir no citiem uzņēmumiem. Lielākais pakalpojuma 
ņēmējs ir vietējais uzņēmums SIA “WoodPro”, arī Suntažos ir 
vairākas zāģētavas, kas ved savus izstrādājumus impregnēt pie 
mums.

Lielbritānijā impregnētais kokmateriāls ir ļoti pieprasīts, tas 
iekonservē koku un materiāls kalpo ilgāk. Arī Latvijā šādi kok-
materiāli kļūst arvien populārāki.”

Jūs nodarbināt ievērojamu daudzumu darbinieku. Vai tie ir 
vietējie iedzīvotāji?

“Uzņēmumā strādā ap 70 cilvēki, no kuriem lielākā daļa ir 
mālpilieši. Ir darbinieki, kuri iepriekš nav 
bijuši mālpilieši, bet tagad ir pārcēlušies un 
dzīvi šeit, lai pie mums strādātu. Ir arī dar-
binieki, kuri dzīvo kaimiņu pagastos un kat-
ru dienu brauc uz darbu uzņēmumā, jo dzī-
vojamās platības Mālpilī nav pieejamas.

Vēlos piebilst, ka liels atbalsts no pašval-
dības bija Rikteres ielas noasfaltēšana uz 
mūsu ražotni, kas padarīja komfortablāku 
gan produkcijas transportēšanu, gan darbi-
nieku nokļūšanu darba vietā.”

Jūsu uzņēmums ir finansiāli atbalstījis 
biedrības un kolektīvus, ar materiāliem 
dažādus pasākumus.

“Jā, esam atbalstījuši sporta dzīvi: ziedo-
juši biedrībai “Mālpils sporta klubs”, Māl-
pils Wake Parkam, atbalstījuši arī Mālpils 
kultūras centra kolektīvus, palīdzējuši rea-
lizēt biedrības “Idoves mantojums” iece-
res.”

Drošie vien arī ražotnes ēkas atjaunošana ir prasījusi lielus 
ieguldījumus.

“Jā, ražotnes ēkas un infrastruktūras ap to sakārtošanā esam 
ieguldījuši ļoti daudz. Ir izbūvēti laukumi ap ēkām aptuveni hek-
tāra platībā. Arī ēkas, kad tās iegādājāmies, nebija labā stāvoklī, 
tās tika uzlabotas, sakoptas, uzceltas arī jaunas, piemēram, im-
pregnētava. Arī iekārtas iegādājamies modernākas, lai varētu 
strādāt efektīvāk un palielināt saražotās produkcijas apjomu. 
Mēs esam pastāvīgā attīstībā un pie sasniegtā neapstājamies.”

Ar Lauri Epaltu sarunājās Esmeralda Tāle
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Sveicam mūsu skolotājas!
“Kad dzērves sāk dejot atvadu valsi,
Kad septembris kabatās kastaņus bāž,
Kad skolas zvans atkal sauc visus uz klasi,
Pēc kaut kā bezgala tāla un mīļa, klusi smeldzot, 
sirds ilgoties sāk…”

1960. gada 1. septembrī mūsu pirmā audzinātāja Dzidra Mūr-
niece mūs sagaidīja 1. klasītē. Četrus gadus mācīja gan grāmatu, 
gan dzīves gudrības, bija mīļa, bet stingra audzinātāja. Vēlāk sta-
feti pārņēma mūsu otra audzinātāja Ārija Krastiņa, kura turpinā-
ja skolotājas Mūrnieces iesākto darbu līdz pat pamatskolas izlai-
dumam un paralēli matemātikai, mācīja būt draudzīgiem, 
patiesiem, īstiem.

Pēc 60 gadiem mēs 1. septembrī atkal esam kopā ar savām 
skolotājām, lai pateiktu paldies par to, ka viņas mums bija, ir un 
vienmēr būs – mūsu audzinātājas!

Mālpils astoņgadīgās skolas 1960. gada pirmklasnieki
1960. gada 1. septembris Mālpils astoņgadīgajā skolā

“Kaut kur tālumā uz lauka
dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
kājas mazgā septembris.
Tālumā aiz košiem siliem
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
kad uz skolu doties laiks.”

Ir skaists, dzestrs un saulains rīts… Ir sācies jaunais 
2020./2021. mācību gads Mālpils novada vidusskolā.

Katrs jaunais mācību gads sākas ar satraukumu un prieku 
par satikšanos. Šogad 1. septembris ir vēl jo īpašāks. Pēc ilgāka 
laika mums visiem ir iespēja satikties, būt kopā… Citādi, ievērojot 
stingrākus noteikumus, drošības pasākumus, bet tas nemazina 
satikšanās prieku. 

Saules apspīdēti, saņēmuši ceļa vārdus un svētību no Mālpils 
evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja Edvīna Rumjanceva, 
skolas gaitas Mālpils novada vidusskolā uzsāka 333 skolēni. 
Mūsu saimei ir piepulcējies 31 pirmklasnieks un divpadsmit 
10. klases skolēni. Viņi ne tikai uzsāks mācības jaunā izglītības 
posmā, bet būs pirmie, kas ikdienā apgūs jauno pilnveidoto satu-
ru pēc kompetenču izglītības pieejas. Jauno izglītības saturu ap-
gūs arī 4. un 7. klašu skolēni.

Mālpils novada domes priekšsēdētājas Solvitas Strausas uz-
runa deva pārliecību par pašvaldības atbalstu un ieinteresētību 
kvalitatīvas izglītības programmu realizēšanā un skolas vides 
pilnveidošanā, nodrošinot mums iespēju strādāt un mācīties mo-
dernās un tehnoloģiski aprīkotās klasēs.

Mācību gads nesīs daudz izaicinājumu, daudzas ikdienas lie-
tas notiks neierastāk, skolas ikdienā būs jāsadzīvo ar vairākiem 
ierobežojumiem un pārmaiņām. 

Šogad būs īpaši nepieciešams vecāku atbalsts, kopīgi skaid-

2020 gada 1. septembrī kopā ar 1960. gada pirmklasniekiemĀrija Krastiņa un Dzirda Mūrniece

AKTUĀLI



Mālpils Vēstis  SEPTEMBRIS  2020 15

Šogad nacionālā “Skaļās lasīšanas” sacensības II kārta notika 
9. septembrī Salaspils novada bibliotēkā. Dēļ sarežģītās situāci-
jas valstī, konkurss, kuram bija jānotiek 3. aprīlī, tika pārcelts uz 
rudeni.

Skolas konkursā, kurš notika janvārī, uzvarēja 5.a klases skol-
niece Elizabete Viktorija Zubareva. Viņa cītīgi bija gatavojusies, 
tekstu pārzināja, galvenie uzsvari tekstā bija salikti, jābrauc tik 
uz konkursa otro kārtu. Bet pienāca maijs, mācību gads beidzās 
un vasaras brīvlaiks klāt! Protams, ka pa vasaru viss nedaudz 

Startējam Skaļās lasīšanas sacensībā
piemirsās. Septembrī Elizabetei bija jāielec atpakaļ Dž.K. Roulin-
gas grāmatas “Harijs Poters un Nāves dāvesti” piedzīvojumu pa-
saulē. Prieks, ka viņa tiešām cītīgi nāca katru dienu uz bibliotē-
ku, un atkal lasījām fragmentu, domājām, kā izteiksmīgāk un 
raitāk to izdarīt. Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai 
Anitai Randerei, kura Elizabetei deva labus padomus un ieteiku-
mus, lai lasāmais fragments uzrunātu klausītāju.

Pierīgas reģiona Skaļās lasīšanas konkursā piedalījās skolēni 
no 9 novadu skolām – Siguldas, Krimuldas, Sējas, Ādažu, Salas-

rojot noteikumu ievērošanas nepieciešamī-
bu, veicinot veselīgu dzīvesveidu un atrodot 
iespēju smelties pozitīvas emocijas ikdie-
nas norisēs.

Skolotājiem novēlu izturību, veiksmīgu 
un interesantiem izaicinājumiem bagātu 
jauno mācību gadu!

Lai mums visiem pietiek pacietības, ie-
cietības, vēlmes un veiksmes labiem dar-
biem jaunajā mācību gadā!

Ikdienas skrējienā uzdāvināsim viens ot-
ram smaidu, labu vārdu, kas ir maz un reizē 
tik daudz, kas ir tik vienkārši un reizē tik ļoti 
nepieciešami! Atcerēsimies, ka vislielākā 
vērtība ir tam, ko mēs darām no sirds!

Mālpils novada vidusskolas direktore 
J. Caune

Turpinājums 16. lpp.

AKTUĀLI
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No 1. līdz 5. septembrim Kultūras nama vestibilā varēja vērot 
mākslas nodaļas audzēkņu Pop-up izstādi. Izstādē bija labākie 
darbi no komiksu konkursa “Es palieku mājās”, kas norisinājās 
attālināto mācību laikā. Konkursa galvenā balva tika piešķirta 
Ivetai Grollei, savukārt speciālbalva par labāko kadru – Krišjānim 
Jēkabsonam.

Septembra sākumā noslēdzās 10. Starptautiskais bērnu un 
jauniešu vizuālās mākslas konkurss “Vērtību sakta”. Lepojamies 
ar mūsu skolas audzēknēm, konkursa laureātēm Anastasiju 
Pavliv un Ēriku Rupeiku, kā arī priecājamies par visiem, kuru 
darbi izvēlēti izstādei – Danielu Šrēderi, Jeti Alvīni Cērpu, Sindiju 
Raupu, Ketlīnu Cīruli, Ivetu Grolli, Maiju Kalniņu, Artūru Rieksti-
ņu un Miķeli Zuteru.

Darbi klātienie līdz 13. oktobrim skatāmi Rīgā, Esplanādē, bet 
lēni un pamatīgi tos izpētīt var virtuālajā izstādē https://vertibu-
sakta.lv/

Bet tepat Mālpilī, vidusskolas bibliotēkā skatāma izstāde 
“Latvijas dabas vērtības 2020 mākslas skolas audzēkņu skatīju-
mā”.

Jaunais mācību gads Mālpils Mūzikas un mākslas skolā iesācies ar 
panākumiem un dažādām aktivitātēm

Savukārt mūzikas nodaļa iesāka savu mācību gadu ar kon-
certa organizēšanu.15. septembrī mēs koncertējām Mālpils vi-
dusskolas 1.,2. klašu skolēniem, kuriem rādījām, kā skan dažādi 
mūzikas instrumenti. Visvairāk pārstāvēta bija klavieru nodaļa ar 
saviem jaunajiem pianistiem – Lūkass Kolodinu un Enriko Mār-
tiņš Lazdiņu, bet jau lielāku klaviesrpēles meistarību rādīja 5. 
kl.audzēknis Matīss Zuters. Publiku ļoti iepriecināja dažādi an-
sambļi – Guntas, Jāņa un Gunāra Hildebrantu ģimenes trio, kā 
arī vijoļu duets Beāte Basaraba un Kalvis Valbergs. Blokflautas 
skaņas demonstrēja Jānis Jaunzems. Bet koncerta noslēgumā 
visus pārsteidza Roberts Zutera atraktīvi nospēlētais skaņdarbs 
“Believer” uz lielā bungu komplekta. Cerams, ka uz šīs aktīvās 
“Muzikālās nots” ražīgi turpināsies viss mācību gads!

Lai arī jaunais mācību gads jau sācies, joprojām priecāsimies 
redzēt jaunus audzēkņus gan mākslas, gan mūzikas nodaļā, īpa-
ši vijoles specialitātē. 

Mālpils Mūzikas un mākslas skolotājas Ērika Zutere un 
Diāna Dzelvīte

pils, Saulkrastu u.c. Žūrijā bija pieaicinātas divu Salaspils skolu 
direktores, Salaspils teātra režisore un rakstniece Luīze Pastore. 
Elizabete godam aizstāvēja Mālpils novada vidusskolas godu. 
Sniegums bija ļoti labs un uzslavas pelnītas. Skolēni lasīja frag-
mentus gan no ļoti pazīstamu autoru grāmatām, gan mūsdienu, 
varbūt ne tik zināmu rakstnieku darbiem. Uzvarēja Ādažu skolas 
skolniece, kurai lasījums no grāmatas “Mazā raganiņa” bija var-
būt nedaudz brīvāks, saistošāks. Ļoti patika, ka pēc konkursa 

žūrijas locekļi katru bērnu paslavēja, izcēla labākās vietas lasīju-
mā. Katram pasniedza Pateicības rakstu un nelielas dāvaniņas.

Kārtējo reizi secinu, ka šādi konkursi ir nepieciešami, lai bērni 
varētu sevi parādīt, pilnveidotos un apgūtu prasmes uzstāties 
publikas priekšā, lai būtu droši un pārliecināti par sevi.

Mālpils novada vidusskolas bibliotekāre I. Sējāne

Turpinājums no 15. lpp.

AKTUĀLI
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Pēc mazliet garākas pauzes darbu atsākusi kultūras centra 
keramikas studija. Aicinām bērnus no septiņu gadu vecuma, jau-
niešus un visus, kuri vēlas tuvāk iepazīt zemes dzīļu dāvāto lielis-
ko amatniecības materiālu – mālu, pievienoties mūsu radošajam 
un draudzīgajam kolektīvam.

Neskatoties uz šī gada visai savādo pavasari, vasaras sākumu, 
nenotikušajiem un pārceltajiem pasākumiem un izstādēm, to-
mēr varam padalīties ar dažām ļoti labām ziņām no mūsu studi-
jas. 

Februārī divi mūsu studijas dalībnieku – Ronalda Ozoliņa un 
Paulas Osītes darbi aizceļoja uz Čehijas Republiku, kur piedalījās 
konkursā par tēmu – augu veselība, ainava un daba cilvēku dar-
bības rezultātā. Priecājamies, ka žūrija ar atzinību novērtējusi  
Paulas darbu, jo konkurss ir tiešām ļoti vērienīgs. Vēl mūsu bēr-
nu darbi teicami novērtēti darbu atlasē XII Latvijas skolu jaunat-

Keramikas studijā “Māl-pils”

AKTUĀLI

Turpinājums 18. lpp.

Ēvalds Veta “Senās durvis”

 Gunta Hildebrante, Emīlija Dinstmane, Agnese Krišāne “Saimnieces”Elza Elīza Boķe, Sindija Asne “Tumša nakte, zaļa zāle”

Gusts Niklāvs Podračiks “Kaķu ģimene” Paula Osīte “Tumša nakte, zaļa zāle”
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nes Dziesmu un deju svētku izstādei “Radi rotājot”. Ceram, ka 
svētki un izstāde varēs notikt nākamajā vasarā.

Savukārt, pieaugušo grupas dalībnieku veikumu varēja skatīt 
kopā ar TLMS “Urga”darbiem izstādē “No abām pusēm”. Vēl līdz 
15. oktobrim var pagūt apskatīt izstādes Smiltenes novada mu-
zejā Mēru muižā un Mencendorfa namā Rīgā, kurās pārstāvēts 
arī Mālpils novads. No keramikas studijas tajās piedalās Indra 
Lapiņa, Santa Latkovska un Elita Mieze.

Un vēl kāds priecīgs notikums. Keramikas studijas darba tel-
pa ir ieguvusi jaunus logus, svaigu grīdu, izcilas gaismas un pie-
vilcīgāku vizuālo izskatu. Par to lielo paldies sakām Edītei Prie-
kulei, Aināram Cimžam un Ilvaram Kursītim. Lai mums visiem 
veicas!

Guna Petrevica, keramikas studijas “Māl-pils” vadītāja

Turpinājums no 17. lpp.

20. septembrī Mālpils kultūras centrā atklāja Džemmas 
Skulmes piemiņas izstādi “Tautumeita”. 

“Doma par to, ka Džemmas Skulmes (1925-2019) 95. dzimša-
nas dienu vajadzētu atcerēties ar viņas darbu izstādi Mālpils kul-
tūras centrā, atnāca pati. Viegli un nepiespiesti, loģiski un likum-
sakarīgi,” raksta Ingrīda Burāne un izstādes atklāšanā piebilst: 
“Ceļš, kā veidojās šī izstāde, bija tik gluds, 
reti kad tā notiek. Bija klātesošs Džemmas 
vēriens un siltums. Es jums pilnīgi piekrītu, 
viņas klātbūtne ir jūtama gan šeit, gan 
darbnīcā, kur izvēlējāmies darbus.

Izstādes iekārtojums parāda Džemmas 
spēku un talantu no diplomdarba skicītes 
līdz pēdējiem darbiem. Tā stīga, kas vijas 
cauri viņas gleznieciskajai mainībai, tomēr 
saglabājot sev raksturīgo, ir reta un spēcī-
ga.

Vēlos nolasīt pirms pāris gadiem uzraks-
tītās Džemmas pārdomas: “Mazai tautai no-
zīmīgi izkopt viņas garu, dvēseli, tautu rak-
sturojošo: tautasdziesmu, senās kultūras 
zīmes un liecības. Kurši, zemgaļi, sēļi, lat-
gaļi, pilskalni, rotas, tērpi – tas viss ir tik 
spēcīgs kultūras balsts mums katram. Tādā 
pašā mērā mazai tautai ir svarīgi būt pasau-
lē, just sevi pasaules mākslas tendencēs, 
samēroties ar lielajiem mākslas vārdiem. 
Latviešiem piemīt laba prasme apgūt, jā, arī 

Mālpilī atklāta Džemmas Skulmes piemiņas izstāde

Etnomūzikas grupas “Tautumeitas” dziesmas lieliski iekļāvās izstādes koptēlā

Izstādes veidotājas: Ingrīda Burāne un Māra Ārente Izstādes veidotājs Juris Dimiters izstādes atklāšanā

ietekmēties, bet reizē nezaudēt savu personisko.”
Lai šie vārdi ir kā Džemmas dots uzdevums mums visiem, gan 

attiecībā uz Skulmju dzimtas mantojumu, gan katra mākslinieka 
un kultūras cilvēka pastāvēšanu šeit – Latvijā.”

Esmeralda Tāle

Paula Osīte “Mizgrauža pusdienas”
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PROJEKTI

CIENOT MANI UN TEVI
/2020-1-ES01-KA229-081894_2. 01.09.2020- 31.08.2022./

PROJEKTA PARTNERI: 
Spānija: Menesiano skola, Madride (koordinators)
Francija: Saint Joseph skola, Derval
Austrija: NNÖMS Mistelbach 2 
PROJEKTA MĒRĶIS ir veidot harmonisku un iekļaujošu, mācī-

bu sasniegumus veicinošu vidi.
STARPTAUTISKĀS SKOLĒNU SANĀKSMES notiks katrā part-

nerskolā.
VIETĒJĀS AKTIVITĀTES:

 • Projekta logo un moto izveide. 
 • Kahoot spēles izveide pirms starptautiskās sanāksmes 

Latvijā. 

 • Pasākumi klasēs savstarpējās cieņas veicināšanai. 
 • Pētījumi un prezentācijas par cilvēkiem, kas strādāja, lai 

veicinātu mieru un saprašanos.
 • Eiropas dienas pasākumi saistībā ar projekta tēmu.
 • Virtuālā sadarbība eTwinning vidē. 

PROJEKTA GAITĀ TIKS IZVEIDOTI foto un video materiāli, ko-
lāžas, kalendārs, apkopoti veikto pasākumu apraksti. 

JAUNI Erasmus+ PROJEKTI MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLĀ

UZ SKOLAS SKATUVES – VĒL VIENA 
IZGLĪTĪBAS VERSIJA
/2020-1-PL01-KA229-082236_2 01.09.2020- 31.08.2022./

PROJEKTA PARTNERI:
Polija: Szkola Podstawowa nr 10 im.Janusza Korczaka (koor-

dinators)
Itālija: Istituto Comprensivo Statale Sandro Penna Italy
Portugāle: Agrupamento de Escolas de Amareleja Portugal
PROJEKTA MĒRĶIS ir uzlabot uz vispusīgu izpratni balstītas  

mācīšanas efektivitāti un attīstīt kultūras un estētisko vērtību 
nozīmes apziņu  ikdienas dzīvē. Iesaistītie mācību priekšmeti:  
dzimtā valoda, māksla, mūzika, vēsture, IT, angļu valoda. 

STARPTAUTISKO TIKŠANOS LAIKĀ KATRĀ PARTNERSKOLĀ 
skolēni kopīgi veidos dažādus uzvedumus (leļļu teātris, mūzikls 
utt.)

VIETĒJĀS AKTIVITĀTES:
 • Aptauja par teātri un tā vēsturi.
 • Ilustrētas teātra vārdnīcas izveide.
 • Teātra etīdes/improvizācijas.
 • Tikšanās ar aktieriem/režisoriem.
 • Plakātu izveide par projekta tēmu.
 • Audio lugas izveide.
 • Kultūrvēstures materiālos balstītas lugas izveide.
 • Dzejas izrādes sagatavošana un prezentācija.

Ar Džemmas Skulmes izstādes atklā-
šanu 20. septembra mākslas pēcpusdie-
na kultūras centrā nenoslēdzās. Jau tra-
dicionāli rudeņos 2. stāva foajē skatāmi 
vasarā tapušie mākslas darbi.

Mākslinieku simpoziju un tajā radīto 
darbu izstādi jau septiņpadsmito vasaru 
organizē Helēna Medne un mākslinieku 
biedrība “Sidegunde”. 

Šīs vasaras centrālā tēma – ainavu 
glezniecība. Radītie darbi ir svaigi, eks-
presīvi un virtuozi. Paldies mākslinie-
kiem!

Izstādē piedalās: Baiba Astra, Krišjā-
nis Beļauskis, Maija Bērziņa, Katrīna 
Biksone, Ruta Bogustova, Estere Līga 
Burve, Nikola Busote-Uzuliņa, Rūta 
Dimdiņa, Daina Galakorodzeniece, Dārta 
Hapanioneka, Reinis Liepa, Vita Merca, 
Eduards Mihelovičs, Silvija Mežkone, 
Neonilla Medvedeva, Irīna Ozola, Aivis 
Pīzelis, Ilmārs Reinholds un Māris Up-
zars.

Esmeralda Tāle

Vizuālais Stāsts. Saskare
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Kursi, kuru norise pārsvarā tiek nodrošināta no Mālpils novada domes finansējuma mūžizglītībai un Erasmus+ programmas pro-
jekta “ROCHIL” līdzekļiem. 

NPK Kursa nosaukums Norises laiks Vieta Kursu sākums Vadītājs/pieteikšanās

1. Angļu valoda ar priekšzināšanām Ceturtdienās, 
18:00–19:30

Mūžizglītības 
klase novada 

domes 2. stāvā
15. oktobrī Ina Turkina, 26529274

2. Angļu valoda bez priekšzināšanām 
18:00–19:30 (par dienu 

vienosimies pirmajā 
tikšanās reizē) 

Kultūras centra 
313. telpā

Pirmā tikšanās 
15. oktobrī 

18:00 

Anita Brence, 
29514813

3. Vācu valodas sarunu klubs Otrdienās, 17:00–18:30 Mūžizglītības 
klase 6. oktobrī Līvija Mukāne, 

26114137

4.
Individuālas konsultācijas 
senioriem par informācijas 
tehnoloģiju izmantošanu

Pēc vienošanās ar inte-
resentiem, kuriem 

nepieciešamas mobilo 
telefonu vai datoru 
lietošanas iemaņas

Mūžizglītības 
klase, kultūras 

centrs vai novada 
vidusskolas 
datorklase

Pēc vienošanās 
ar interesen-

tiem
Jana Zegrja, 28345203 

5. Senioru universitāte, 
OTRAIS kurss Trešdienās 10:00–13:00

Mūžizglītības 
klase vai novada 
domes lielā zāle

Pirmā tikšanās 
7. oktobrī 10:00 

domes lielajā 
zālē

Nodarbības vada 
dažādi lektori. 

Pieteikšanās: Līvija 
Mukāne, 26114137

Senioru universitāte*, PIRMAIS 
kurss. Ja būs pieteikušies vairāk 
kā 10 dalībnieki, būs atsevišķa 
grupa, ja mazāk – nodarbības 
notiks kopā ar otro kursu. 

Trešdienās 14:00–17:00
Mūžizglītības 

klase vai novada 
domes lielā zāle

Pirmā tikšanās 
7. oktobrī 10:00 

domes lielajā 
zālē

Nodarbības vada 
dažādi lektori. 

Pieteikšanās: Līvija 
Mukāne, 26114137

*Senioru universitātē apgūstam tādas tēmas kā veselīgs uz-
turs un dzīvesveids, angļu valoda, komunikācija starp paaudzēm, 
mūzika, datoriemaņas, uzņēmīgums. Dažas atsauksmes par pir-
mo mācību gadu:

» Ļoti zinoši lektori, uzzinu daudz jauna, interesanta un node-
rīga; katrā no nodarbībām ir kas jauns: pieredze no citiem, dažā-
di notikumi no dzīves.

Mācību iespējas pieaugušajiem

» Vienmēr ir ļoti interesanti, zinoši sagatavotas nodarbības un 
ļoti labi lektori, kas prot atdzīvināt mācības ar dažādām nodar-
bēm. Pat sarežģītas tēmas kļūst viegli saprotamas. Stundas pa-
iet jautrā, pozitīvā, humora pilnā gaisotnē.

» Nodarbības tiek piemērotas katra dalībnieka sagatavotības 
līmenim.
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Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa 
universitātes Psiholoģijas la-
boratorijas pētniekiem, tiek 
piedāvāta iespēja piedalīties 
pētījumā un noskaidrot savu 
IQ, izmantojot Intelekta Struk-
tūras testu. Šobrīd sācies no-
slēdzošais testa adaptācijas 
posms, kura ietvaros pētnieki 
aicina Latvijas iedzīvotājus 
veikt šo testu.

Pētījumā tiek aicināts pie-
dalīties ikviens interesents, 
kas ir sasniedzis 16 gadu vecu-
mu (nepilngadīgām personām 
ir nepieciešama vecāku piekri-
šana).

Kļūstot par pētījuma dalīb-
nieku, Tu palīdzēsi adaptēt In-
telekta struktūras testu Latvi-
jas kultūrvidei un noskaidrosi 
savus individuālos IQ rādītājus. Pēc testa izpildes, savā e-pastā 
saņemsi kopējo IQ rādītāju, kā arī IQ rādītājus verbālajā, mate-

Vai Tu zini, kāds ir Tavs IQ?

mātiskajā un vizuāli telpiskajā jomā.
Iepazīties ar detalizētu informāciju par pētījumu var 

Sporta ziņas
29. augustā Babītes novadā notika Pierīgas novadu sporta 

spēles novusā. Mālpils novada komanda (Mārtiņš Dišereits, Ed-
gars Komarovs, Alfons Suķis un Tatjana Rakojeda) nodemonstrē-
ja spīdošu spēli un 10 komandu konkurencē pārliecinoši uzvarē-
ja.  Mālpilieši deviņos mačos nepiedzīvoja nevienu zaudējumu 
– divas uzvaras 8:0, četras 6:2, divas 5:3 un vienīgais neizšķirts 
4:4 cīņā ar sāncenšiem no Olaines. Kopā iegūti 34 punkti no 36 
iespējamiem un par 5 punktiem apsteigti 2. vietas ieguvēji Babī-
tes novusa meistari, kas Pierīgas čempionu titulu bija ieguvuši 
pēdējos piecus gadus. Individuāli pie pirmā galda labākais bija 
M. Dišereits (Mālpils; 16 punkti no 18 iespējamiem), pie trešā – 
E. Komarovs (Mālpils, 16) un pie ceturtā – 2. vieta T. Rakojeda 
(Mālpils, 13).

15. septembrī Baldones novadā Riekstu kalna apkārtnē noti-
ka Pierīgas novadu sporta spēles vieglatlētikas krosā. Mālpils 
novada komandu pārstāvēja Ainārs un Dana Bērziņi. Abi nostar-
tēja ļoti atzīstami, Ainārs savā vecuma grupā ieguva 3. vietu, bet 
Dana 4. vietu.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Attēlā: Pierīgas novada sporta spēļu novusā uzvarētāji  
Foto: Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

26. septembrī Pierīgas novadu sporta spēles MTB riteņbraukšanā Baldones novads

28. septembrī Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 1. posms Mālpils sporta komplekss

4. oktobrī plkst. 10:00 Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 3. posms Mālpils sporta komplekss

10. oktobrī Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā – priekšsacīkstes Mālpils sporta komplekss

12. oktobrī Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 2. posms Mālpils sporta komplekss

31. oktobrī Pierīgas novadu sporta spēles peldēšanā Stopiņu novads

INFORMĀCIJA

Turpinājums 22. lpp.
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Māpils kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
2020/2021

KOLEKTĪVS VADĪTĀJS NODARBĪBU 
DIENAS LAIKS VIETA VADĪTAJU TĀLR.

Amatierteātris “Vēji” Liene Cimža Ceturtdiena 19:00 305. telpa vai 
lielā zāle 29384354

Bērnu vokalais ansambis Evija Belicka Pirmdiena 18:30 305. telpa 26484158

Mālpils jauktais koris “Mergupe” Solveiga Vītoliņa Trešdiena 18:30 302. telpa 25978669

Sieviešu vokālais ansamblis 
“Vokalā bilance” Sanita Vītuma Ceturtdiena 19:00 310. telpa 26063277

Senioru vokalais ansamblis 
“Sidgundietes” Vija Ādamsone Ceturtdiena 18:00 214. telpa 29373342

Senioru vokālais ansamblis 
“Rezēdas un Dadži” Evija Belicka Otrdiena 11:00 313. telpa 26484158

Tautas lietisķās mākslas studija “Urga” Inguna Sīmansone Katra mēneša 
pirmajā sestdienā 119. telpa 26686676

Keramikas studija “Māl-pils” Guna Petravica Pirmdiena 
Trešdiena 17:00 120. telpa 26694851

Folkloras kopa “Mālis” Andris Kapusts Trešdiena 19:00 305. telpa 26063277

Jauniešu deju kopa “Māra” Maija Orlova Piektdiena 
Sestdiena

21:00 
10:00 Skatuve 26519663

Vidējās paaudzes deju kopa “Sidgunda” Māra Gaile-Dišereite Pirmdiena 
Trešdiena

20:00 
20:00 Skatuve 26335434

Vidējās paaudzes deju kopa “Kniediņš” Jana Baranovska Otrdiena 19:30 Skatuve 29530081

Sporta deju klubs “Zīle” Iveta Zīle Otrdiena 16:00 Deju zāle 29265335

Senioru dienas svinības 
“Kaleidoskops”

Pirms 29 gadiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā 
asambleja izsludināja 1. oktobri par Starpatautisko Senioru 
dienu, uz kuras svinībām šogad aicinām visus Mālpils novada 
seniorus.

Senioru dienas svinības, kurām šogad esam devuši no-
saukumu “Kaleidoskops”, norisināsies 3. oktobrī Mālpils 
kultūras centrā jau no plkst. 14:00, kur visas dienas garumā 
būs dažādas senioriem veltītas aktivitātes.

Kā pirmais pārsteigums Senioru dienas svinībās būs Sun-
tažu amatierteātra “Sauja” izrāde “Kaķīša dzirnaviņas”, uz 
kuru aicinām ierasties kopā ar mazbērniem, lai ģimeniski ie-
sāktu šīs svinības.

Uzreiz pēc tam, plkst. 15:00, senioriem par godu īpašā kon-
certprogrammā “Kino mūzika no vesterniem” uzstāsies Rī-
gas Teikas vidusskolas kamerorķestris “Teika” un tāda paša-
nosaukua Rīgas Teikas vidusskolas kora grupa.

Kā jau zināms, paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks, tādēļ arī 
šogad Mālpils kultūras centrā notiks lielā putras ēšana un sa-
runas, kuras turpināsies līdz pat svētku ballei, kurā par mūzi-
ku rūpēsies Linards un Vilnis. Svinības noslēgsies ar kārtīgu 
humora devu stāvizrādē kopā ar Maksimu.

Nāc un pievienojies šajā raibajā piedzīvojumā un izvēlies to, 
ko sirds kāro!

Esam arī padomājuši par senioriem, kuri atrodas tālāk no 
Mālpils, tādēļ nodrošinām iespēju pieteikt transportu zvanot: 
67925836.

Uz tikšanos, Mālpils kultūras centra saime

https://www.rsu.lv/aktualitates/psihologijas-laboratorijas-pet-
nieki-aicina-uz-iq-testu.

Testēšana tiks veikta datorizēti, apmācīta testa administrato-
ra vadībā Mālpils bibliotēkā (Nākotnes iela 5):

 • 22. septembrī plkst. 9:00
 • 1. oktobrī plkst. 9:00
 • 10. oktobrī plkst. 10:00

Pieteikties testēšanai var rakstot uz e-pastu sintija.lielsvage-
re-endele@rsu.lv un norādot vēlamo testēšanas dienu. Tests ko-
pumā aizņems 2 stundas un 20 minūtes, un tas tiks pildīts tieš-
saistē.

Testēšana noritēs nelielās grupās, ievērojot COVID-19 izplatī-
bas mazināšanas vadlīnijas.

Testēšanas procedūru, ievērojot ētikas prasības un citu nor-
matīvo aktu prasības, veiks sagatavoti psihologi un psiholoģijas 
laboratorijas asistenti, kuru darbību pārraudzīs iesaistītie RSU 
pētnieki Dr.psych. Jeļena Ļubenko un Dr.psych. Jeļena Koļesņi-
kova.

Jautājumu gadījumā var sazināties ar Sintiju Lielšvāgeri-Endeli 
(sintija.lielsvagere-endele@rsu.lv)

Turpinājums no 21. lpp.
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Mālpils novada bibliotēka un Mālpils Kultūras 
centrs trešdien, 14. oktobrī plkst. 17:00

aicina uz tikšanos ar vēsturiski 
biogrāfisko romānu autoru 

Jāni Ūdri
Autors runās par savu jaunāko darbu “Ivande Kaija. Sie-

vietes dzelme”, kurā vairākkārt pieminētas arī Ģērķēnu 
mājas Mālpilī. 

Īsas ziņas par autoru:
Jānis Ūdris (1945) – rakstnieks, publicists, astoņu vēstu-

riski biogrāfisku romānu autors. Pirms ienākšanas rakst-
niecībā bijis 1991. gada barikāžu laikā un pirmos atjaunotās 
Latvijas gados iznākošās Latvijas Zemniecības fonda avīzes 
“Ābele” (1991–1995) redaktors, oficiālā laikraksta “Latvijas 
Vēstnesis” ārpolitikas redaktors. Apbalvots ar Janvāra bari-
kāžu sarga piemiņas medaļu un Valsts aizsardzības fonda 
“Lāčplēsis” Goda zīmi.

Autors sarakstījis astoņus romānus. Mālpils novada bib-
liotēkā Jūs varat izlasīt sekojošus Jāņa Ūdra darbus:

2004: “No Berlīnes mūra līdz 38. paralēlei”.
2007: “Zigfrīda Meierovica trīs Annas”.
2009: “Gunta Ulmaņa vertikāle”.
2010: “Ulmanis. Lielā Kārļa testaments”.
2013: “Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē”.
2016: “Leitnants Rubenis. Bruņinieks Roberts”.
2020: “Ivande Kaija. Sievietes dzelme”.
Lai ievērotu sociālo distancēšanos, pasākums notiks 

Kultūras centra Apaļajā zālē. Būsim atbildīgi!

Ieeja pasākumā bez maksas

No 7. septembra mainīts Mālpils 
pasta nodaļas darba laiks
Turpmāk nodaļa strādās:

• Pirmdiena 9:00–17:00

• Otrdiena 9:00–17:00

• Trešdiena 9:00–17:00

• Ceturtdiena 10:00–19:00

• Piektdiena 9:00–15:00

• Sestdiena, Svētdiena – brīvdiena

Lietišķās Kinezioloģijas*, fizioterapijas un 
uztura speciāliste

ZANE ANDERSONE
pieņems Mālpils Kultūras centra telpās 

20. oktobrī un 3. novembrī 
un turpmāk katru otro nedēļu no plkst. 10:30.

Pierakstīšanās un plašāka informācija pa 
tālruni 26393191.

*Lietišķās Kinezioloģijas pamatuzdevums ir noteikt, no-
vērst vai uzlabot esošā veselības stāvokļa izmaiņas un no-
skaidrot cēloņu – seku attīstības mehānismus, izmantojot 
vizuālo diagnostiku un specifiskus muskuļu testus.

Mālpils novada dome aicina pašvaldības iedzīvotājus un ko-
lektīvus līdz 2020. gada 15. oktobrim ieteikt novadniekus no-
minācijām “Mālpils novada GADA CILVĒKS” un “GODA NOVAD-
NIEKS”, jo kurš gan cits, ja ne novada iedzīvotāji ikdienā 
sastopas ar īsteniem novada patriotiem, sava darba profesio-
nāļiem vai līdzcilvēkiem, kuri nesavtīgi palīdz mūsu novadnie-
kiem.

Par sasniegumiem 2020. gadā Mālpils novada iedzīvotājus 
var izvirzīt šādās nominācijās:

 • “GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ”
 • “GADA CILVĒKS KULTŪRĀ”
 • “GADA CILVĒKS SPORTĀ”
 • “GADA CILVĒKS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ”
 • “GADA CILVĒKS LAUKSAIMNIECĪBĀ”
 • “GADA CILVĒKS VESELĪBAS 

AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ”
 • “GADA CILVĒKS VALSTS IESTĀŽU UN PAŠVALDĪBAS 

DARBĀ”
 • “GADA MECENĀTS”
 • “GADA JAUNIETIS” 
 • “GADA CILVĒKS SAVĀ AMATĀ” 
 • “GADA SAIMNIEKS 

SAVĀ SĒTĀ” 
 • “GADA CILVĒKS 

SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ”
 • “GADA KOLEKTĪVS” 
 • “GADA SENIORS” 
 • “GADA ĢIMENE”

Novada dome aicina iedzīvotājus ieteikt pretendentus arī 
nominācijai “GODA NOVADNIEKS”, kas ir augstākais Mālpils 
novada apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem no-
vada labā vai par mūža ieguldījumu.

Sīkāku informāciju skatīt nolikumā pašvaldības mājas lapā 
www.malpils.lv.

Pieteikuma veidlapas var saņemt novada domes Kancelejā, 
bibliotēkās, kultūras centrā pie dežuranta vai pašvaldības mā-
jas lapā www.malpils.lv.

Aizpildītos pieteikumus var iesniegt Mālpils novada domes 
Kancelejā, kultūras centrā pie dežuranta vai nosūtīt uz e-pas-
tu: dome@malpils.lv.

Nominācijas ieguvušās personas apbalvojuma saņemšanai 
tiks aicinātas uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadie-
nas svinīgo pasākumu kultūras centrā.

Aicinām pieteikt Mālpils novada “GADA CILVĒKUS”!
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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

    INFORMĀCIJA  SLUDINĀJUMI

SLUDINĀJUMI

SIA “A.K. JUMTI” nomainīs, uzklās Jūsu 
mājai vai citai būvei jumtu no Mālpilī ražo-
ta jumtu seguma. Piedāvājam arī skārd-
nieka darbnīcas pakalpojumus. Labāko 
cenu garantējam. Tālr. 26363556

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

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

Mālpils Kultūras centra pasākumi oktobrī
 • Līdz 15. oktobrim izstāžu zālē apskatāma Džemmas Skulmes piemiņas iz-

stāde “TAUTUMEITA” un visu oktobri 2. stāva foajē apskatāma Mālpils ple-
nēra mākslinieku izstāde “VIZUĀLAIS STĀSTS. SASKARE”.

 • 03.10. Starptautiskās Senioru dienas svinības “KALEIDOSKOPS”. Raibs pie-
dzīvojums visas dienas garumā:

 ◊ plkst. 14:00 Suntažu amatierteātra “Sauja” izrāde “Kaķīša dzirnaviņas”, 
režisors Didzis Cauka.

 ◊ plkst. 15:00 RTV kamerorķestra “Teika” un RTV jauktā kora grupas kon-
certprogramma “Kino mūzika no vesterniem”.

Programmā klausītājiem būs dzirdama itāļu komponista Ennio Morikones mūzika, kas jau 
izsenis saistāma ar vesternu kino žanru. Mūzikas spraigā daba un episkais saturs klausītā-
jam nepārprotami vēsta par izdomātu kino tēlu piedzīvojumiem tuksnešainajos ASV Mežonī-
gajos rietumos. Programmā piedalās Rīgas Teikas vidusskolas (RTV) Kamerorķestris “Tei-
ka”, RTV jauktā kora “Teika” grupa un diriģents Kārlis Rihards Ostrovskis.

 ◊ plkst. 16:00 Kopīga putras ēšana un sarunas.
 ◊ Noslēgumā svētku BALLE kopā ar mūziķiem Linardu un Vilni, kā arī 

STAND-UP komiķi Maksimu Trivaškeviču.
 ◊ Iespējams pieteikt transportu zvanot: 67925836.

 • 16.10. plkst. 18:00 Meisterklase pie Līgas Reiteres. Receptes un mājražoša-
na (izvilkumi eļļā, krēmi, ziedes, skrubji, degustācija, roku masāža. Dalības 
maksa 10 eiro (biļetes var iegādāties kultūras centra kasē).

 • 18.10. plkst. 16:00 Mākslinieces Dinas Dubiņas personālizstādes 
“EMALJAS STĀSTI” atklāšana.

 • 23.10. plkst. 18:30 Jevgēņija Paškēviča filma “Ko zina klusā Gerda”.
Lai uzturētu muižu, tās īpašnieki izveidojuši pansiju, kurā valda pagājušā gadsimta 

30. gadu noskaņa un nav atļauts izmantot mūsdienu komunikācijas līdzekļus – datorus, mo-
bilos telefonus, internetu. Viss mūsdienīgās dzīves atribūti jāatstāj pie pansionāta ieejas, to-
starp vēlme komunicēt ar citiem. Viena no pansijas devīzēm ir: “Ja iespējams, ciet klusu!”. 
Pansijas viesi ir spilgtu raksturu cilvēki no dažādām valstīm, kas ieradušies šai nomaļajā 
vietā, lai izbēgtu no XXI gadsimta informatīvā un tehnoloģiskā spiediena. Trīs nedēļu ilgais 
karstuma vilnis ir novedis daudzus līdz vājprāta robežai, situācija ir tik nopietna un vienlaikus 
juceklīga, ka kļūst par savu pretmetu – komēdiju. Ieeja 3 eiro.

 • 30.10. plkst. 19:00 Maksima Trivaškeviča STAND-UP komēdija “Latviešu 
komiķis”.

Maksims Trivaškevičs ir komiķis ar īpatnēju un oriģinālu humora pasniegšanas veidu, 
kura dēļ skatītāji nereti smejas līdz asarām, bet viņa iepriekšējā izrāde “Humors pa latviski” 
nodrošināja kārtīgu smieklu un no tiem izrietošu C vitamīna devu vairāk nekā desmit tūksto-
šiem skatītāju. Paspējis paviesoties Jāņa Skuteļa “Pusnakts šovā”, ar savu humoru izpelnī-
ties Latvijas specdienestu uzmanību un ar regulārām uzstāšanās reizēm priecējot latviski 
runājošos gan dzimtenē, gan arī ārzemēs, Maksims jau otro reizi viesojas Mālpilī. Ieeja 2,50 
eiro.

 • Iegādātās biļetes uz 19. marta Valmieras teātra izrādi “Venēra kažokādā”un 
30. aprīļa koncertu “ČĪČA dzied pasaules melodijas” nododamas KC kasē.

 • Sakarā ar valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem un distancēšanās 
prasībām ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Baiba Sipeniece-Gavare in-
formē, ka, rīkojoties atbildīgi, ieplānotā stāvizrāde “Vienreiz jau var” Māl-
pils kultūras centrā tiek pārcelta uz 23.04.2021. plkst. 19:00, iegādātās bi-
ļetes būs derīgas.

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!

Veicam aizaugušu īpašumu attīrīšanu no 
krūmiem un bīstamo koku izzāģēšanu. 
Tālr. 22404156

Gāzes balonu piegāde mājās!
SIA “Saurida Latvija”
Gāzes balonu cenas: 50 litri − 24,50 EUR, 
46 litri − 23,00 EUR, 27 litri − 14,00 EUR. 
Gāzes balonu nomaiņa, pārbaude, kon-
sultācijas. Jauni reduktori, šļūtenes, jau-
nie gāzes baloni (7, 27 un 46 litru). Strā-
dājam katru dienu (arī vakaros), svētkos 
un brīvdienās. Zvanīt Jums vēlamā laikā! 
Tālr. 29 41 51 20

Meklēju palīgus ābolu novākšanai Sid-
gundā. Tālr. 29440751

Svecīšu vakars
Mālpils kapos

oktobra pēdējā svētdienā –

25. oktobrī


