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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1
Mālpilī, Mālpils novadā
2020. gada 29. janvārī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 29.01.2020. sēdes lēmumu Nr. 1/16

Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 
2020. gadam

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14., 46. pantu, 
ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16., 17. pantu

Saistošie noteikumi nosaka Mālpils novada pašvaldības 
2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmē-
ru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta 
izpildītāju pienākumus un atbildību.

1. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņē-
mumus 5 404 224 EUR apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu vei-
diem (1. pielikums).

2. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības finanšu līdzekļu at-
likumu uz 2020. gada 1. janvāri – 1 301 231 EUR apmērā.

3. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības finansēšanas daļu 
2020. gadam (2. pielikums).

4. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības pamatbudžeta izde-
vumus 6 469 655 EUR apmērā (3. pielikums) un sadalījumu atbil-
stoši finansējuma mērķim (4. pielikums).

5. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistību apmēru 
2020. gadā 5 161 350 EUR apmērā, tai skaitā galvojumi pašvaldī-
bas kapitālsabiedrībai 1 231 131 EUR un turpmākajos gados 
(5. pielikums).

6. Mālpils novada pašvaldība 2020. gadā nodrošina pašvaldī-
bas aizņēmumu pamatsummas atmaksu 249 679 EUR apmērā 

un apkalpošanas maksu, saskaņā ar aizņēmuma līgumiem un 
budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

7. Apstiprināt pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un prog-
rammu izdevumu sadalījumu atbilstoši budžeta klasifikācijas 
kategorijām (6. pielikums). 

8. Noteikt, ka Mālpils novada dome ir tiesīga no pašvaldības 
budžeta neparedzētiem gadījumiem ar lēmumu piešķirt finanšu 
līdzekļus, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu 50 000 EUR 
apmērā.

9. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības ceļu un ielu finansē-
šanai paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmu 
2020. gadam un pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzē-
tās mērķdotācijas izlietošanas vidējā termiņa programmu 
(7. pielikums). 

10. Noteikt pašvaldības iestāžu un institūciju darbinieku ama-
tus, to likmes un atlīdzību atbilstoši pielikumiem (8.–23. pieliku-
mi).

11. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu 
ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta 
līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepār-
sniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta 
izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām katego-
rijām.

12. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināša-
nu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, 
tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un tie publi-
cējami pašvaldības mājaslapā internetā.

Domes priekšsēdētāja Solvita Strausa

1. pielikums

Mālpils novada pašvaldības 29.01.2020. 
saistošjiem noteikumiem Nr. 1

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2020. gadā (EUR)
SKAITLISKA INFORMĀCIJA

I Kopā ieņēmumi 5 404 224

II Nodokļu un nenodokļu ieņēmu-
mi

2 747 069

III Nodokļu ieņēmumi 2 574 297

Tiešie nodokļi 2 564 297

1.0. 1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 2 332 372

1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa

2 332 372

1.4. 4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 231 925

1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 231 925

1.4. 5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un 
precēm

10 000

1.4. 5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 10 000

IV Nenodokļu ieņēmumi 172 772

2.0. 8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma

3 664

2.0. 8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par atlikto 
maksājumu

3 664

2.0. 9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un 
kancelejas nodevas

6 000

2.0. 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitāmas 
pašvaldības budžetā

3 000

2.0. 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 3 000

2.0. 10.0.0.0. Sodi un sankcijas 2 000

2.0. 10.1.0.0. Naudas sodi 2 000

2.0. 13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 
īpašuma pārdošanas

161 108

2.0. 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju 
pārdošanas

53 323

2.0. 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža 
īpašuma pārdošanas

107 785

V.Transfertu ieņēmumi 2 259 424

5.0. 17.0.0.0. No valsts budžeta daļēji finansēto 
atvasināto publisko personu un 
budžeta nefinansēto iestāžu 
transferti

2 488

5.0. 17.2.0.0. Pašveldību saņemtie transferti no 
valsts budžeta daļēji finansētām 
publiskām personām un no 
budžeta nefinansētām iestādēm

2 488

5.0. 18.0.0.0. Transferti 2 161 336

5.0. 18.6.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtā 
valsts budžeta dotācija

2 161 336

5.0. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 95 600

5.0. 19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 
citām pašvaldībām

95 600
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Turpinājums 4. lpp.

VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 397 731

4.2. 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi no 
ārvalstu finanšu palīdzības

8 530

3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem

389 201

2. pielikums 

Mālpils novada pašvaldības 29.01.2020. 
saistošjiem noteikumiem Nr. 1 

Mālpils pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas daļa 
2020. gadam

Klasifikācijas 
kods Rādītāju nosaukums Gada plāns 

EUR

F40320010 Saņemtie ilgtermiņa aizņēmu-
mi (plānotais grants autoceļu 
pārbūvei)

43 655

F40320020 Saņemtie ilgtermiņa aizņēmu-
mi (plānotais Deinstucionalizā-
cijas projektam)

59 790

F320020 Saņemto ilgtermiņa aizdevumu 
atmaksa

249 679

F55010000 Akcijas un cita līdzdalība 
komersantu pašu kapitālā 
(plānotais PSIA “Norma K”)

19 566

F22010000 AS Naudas līdzekļu un noguldīju-
mu atlikums gada sākumā

1 301 231

F22010000 AB Naudas līdzekļu un noguldīju-
mu atlikums gada beigās

70 000

3. pielikums 

Mālpils novada pašvaldības 29.01.2020. 
saistošjiem noteikumiem Nr. 1

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2020. gadā (EUR)

1000 Atlīdzība 2 548 742

2000 Preces un pakalpojumi 1 745 588

3000 Subsīdijas un dotācijas 21 353

5000 Pamatkapitāla veidošana 1 901 066

6000 Sociālie pabalsti 87 001

7000 Uzturēšanas izdevumu 
transferti, dotācijas un 
mērķdotācijas

165 905

pašvaldībām uzturēšanas 
izdevumiem, pašu resursi, 

starptautiskā sadarbība

Kopā 6 469 655

4. pielikums 

Mālpils novada pašvaldības 29.01.2020. 
saistošjiem noteikumiem Nr. 1

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2020. gadā (EUR)
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM

01.1000. Vispārējie valdības dienesti

01.111. izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcija

285 000

01.112. Kanceleja 86 000

01.113. Klientu apkalpošanas centrs 17 000

01.300. Dzimtsarakstu nodaļa 21 000

01.601. Mazie projekti 6 000

01.602. Vēlēšanu komisija 1 444

01.603. Atbalsta fonds 20 000

01.720. VK aizņēmumu apkalpošana un % 12 000

01.820. Pievienotās vērtības nodoklis 25 000

01.890. Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem 50 000

01.1000. Kopā 523 444

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība

03.110. Pašvaldības policija 66 000

03.600. Sabiedriskā kārtība un drošība/
apsardze

17 000

sabiedriskās kārtības un drošības 
jautājumi

03.000. Kopā 83 000

04.000. Ekonomiskā darbība

04.111. Attītības un nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas daļa

453 267

04.122. Skolēnu nodarbinātība 28 968

04.240. Rīgas rajona lauku attīstības biedrība 425

04.430. Būvvalde 27 000

04.000. Kopā 509 660

05.000. Vides aizsardzība

05.400. Vides aizsardzības projekti 90 375

05.000. Kopā 90 375

06.000. Pašvaldības teritoriju un māju 
apsaimniekošana

06.400. Ielu apgaismošana 85 000

06.601. Dienesta viesnīca 220 000

06.602. Mērķdotācija autoceļiem/ielām 176 882

06.603. Infrastruktūras uzlabošana–Jaunā–
Krasta iela

750 000

06.604. LAD projekts grants autoceļu pārbūve 436 546

06.605. ERAF Primārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana

22 707

06.000. Kopā 1 691 135

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija

08.101. Sporta komplekss 240 000

08.211. Mālpils bibliotēka 45 000

08.212. Sidgundas bibliotēka 13 000

08.231. Kultūras centrs 415 161

08.232. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 
pārvalde

7 384

08.233. XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki

23 000

08.234. Simtgades pasākumi 15 000

08.000. Kopā 758 545

09.000. Izglītība
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09.111. IZM PII mērķdotācija 48 489

09.112. PII uzturēšana 390 000

09.113. Mācību līdzekļi PII 1 296

09.2191. IZM mērķdotācija novada vidusskolai 391 112

09.2192. Mālpils novada vidusskolas uzturēšana 400 000

09.2193. Brīvpusdienas 38 789

09.2195. Mācību līdzekļi Mālpils novada vidus-
skolai

6 559

09.2196. Skolas soma 4 802

09.2197. Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai

24 574

09.2198. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazin.

39 587

09.511. Mūzikas un mākslas skolas uzturēšana 111 000

09.512. Mērķdotācija mūzikas un mākslas 
skolai

77 166

09.531. Projekts EDC/KA2 skolu partnerība 15 072

09.532. Projekts ROCHIL 42 323

09.601. Skolēnu pārvadājumi 60 000

09.602. Norēķini ar pašvaldībām par izglītību 126 000

09.000. Kopā 1 776 769

10.000. Sociālā aizsardzība

10.121. ERAF DI projekts sociālā aizsardzība 505 367

10.122. Deinstucionalizācijas pakalpojumi 2 488

10.201. Sociālās aprūpes centrs 250 000

10.203. Aprūpe mājās 15 000

10.400. Bāriņtiesa 32 300

10.501. Atbalsts bezdarba gadījumā 8 750

10.700. Atbalsts maznodrošinātajiem 40 000

10.910. Sociālais dienests 93 616

10,912, Asistenta pakalpojumi 49 206

10.920. Materiālā palīdzība 40 000

10.000. Kopā 1 036 727

Pavisam kopā 6 469 655

5. pielikums
Mālpils novada pašvaldības 29.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Mālpils novada pašvaldības 2020.gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados

Nr.p.k. Aizdevējs Mērķis Līguma noslēgšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņēmuma 
līguma summa, 

euro

Parāds uz 
pārskata gada 
sākumu, euro

Saistību apmērs (euro)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 turpmākajos gados pavisam  
(1.+2.+3.+4.+ 5+.6.+7.+8.)

AIZŅĒMUMI

1 Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 
(saistību pārjaunojums) 28.10.2019 20.08.2038 3783184,03 3783184,03 245296 245300 245296 237432 229680 226264 222848 2131068 3783184

2 Valsts kase

Uzņēmējdarbības veicināšanai 
nepieciešamās infrastrūktūras 
attīstība (Rūpniecības iela) 06.08.2018 20.12.2040 75000,00 44070,40 2070 2100 2100 2100 2100 2100 2100 29400 44070

3 Valsts kase
Uzņēmējdarbības veicināšanai 
nepieciešamās infrastrūktūras 
attīstība (Rikteres iela)

06.08.2018 20.12.2040 65000,00 49192,75 2313 2344 2344 2344 2344 2344 2344 32816 49193

4 Valsts kase
Uzņēmējdarbības veicināšanai 
nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība (Piena iela)

06.09.2018 20.08.2048 56259,59 53772,36 0 914 1976 1976 1976 1976 1976 42978 53772

KOPĀ: x x x x x 249679 250658 251716 243852 236100 232684 229268 2236262 3 930 219
GALVOJUMI

1 Valsts kase Siltumtrases rekonstrukcija 25.04.2016 20.09.2044 304902,01 265200 10608 10608 10608 10608 10608 10608 10608 190944 265200
2 Valsts kase Katlu mājas rekonstrukcija 26.08.2019 20.09.2046 384715,19 345931 12932 12932 12932 12932 12932 12932 12932 255407 345931

3 Valsts kase Katlu mājas rekonstrukcija 
II kārta 20.11.2018 20.11.2048 620000,00 534573,57 5456 21948 21948 21948 21948 21948 21948 482856 620000

KOPĀ: x x x x x 28996 45488 45488 45488 45488 45488 45488 929207 1 231 131

Kopā 
saistības 278675 296146 297204 289340 281588 278172 274756 3165469 5 161 350

Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 8,59 9,13 9,16 8,92 8,68 8,58 8,47 x x
Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta 
ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemak-
sām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:

3 242 888

NOVADA  DOMES  LĒMUMI
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7. pielikums 
Mālpils novada pašvaldības  

29.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Mālpils novada pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzē-
tās mērķdotācijas izlietojuma programma 2020. gadam

Mālpilī, Mālpils novadā 2020. gada 29. janvārī

Ievērojot Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumus Nr. 173 
“Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai pie-
šķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, APSTIPRINĀT Mālpils nova-

5. pielikums
Mālpils novada pašvaldības 29.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1

Mālpils novada pašvaldības 2020.gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados

Nr.p.k. Aizdevējs Mērķis Līguma noslēgšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš

Aizņēmuma 
līguma summa, 

euro

Parāds uz 
pārskata gada 
sākumu, euro

Saistību apmērs (euro)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 turpmākajos gados pavisam  
(1.+2.+3.+4.+ 5+.6.+7.+8.)

AIZŅĒMUMI

1 Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 
(saistību pārjaunojums) 28.10.2019 20.08.2038 3783184,03 3783184,03 245296 245300 245296 237432 229680 226264 222848 2131068 3783184

2 Valsts kase

Uzņēmējdarbības veicināšanai 
nepieciešamās infrastrūktūras 
attīstība (Rūpniecības iela) 06.08.2018 20.12.2040 75000,00 44070,40 2070 2100 2100 2100 2100 2100 2100 29400 44070

3 Valsts kase
Uzņēmējdarbības veicināšanai 
nepieciešamās infrastrūktūras 
attīstība (Rikteres iela)

06.08.2018 20.12.2040 65000,00 49192,75 2313 2344 2344 2344 2344 2344 2344 32816 49193

4 Valsts kase
Uzņēmējdarbības veicināšanai 
nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība (Piena iela)

06.09.2018 20.08.2048 56259,59 53772,36 0 914 1976 1976 1976 1976 1976 42978 53772

KOPĀ: x x x x x 249679 250658 251716 243852 236100 232684 229268 2236262 3 930 219
GALVOJUMI

1 Valsts kase Siltumtrases rekonstrukcija 25.04.2016 20.09.2044 304902,01 265200 10608 10608 10608 10608 10608 10608 10608 190944 265200
2 Valsts kase Katlu mājas rekonstrukcija 26.08.2019 20.09.2046 384715,19 345931 12932 12932 12932 12932 12932 12932 12932 255407 345931

3 Valsts kase Katlu mājas rekonstrukcija 
II kārta 20.11.2018 20.11.2048 620000,00 534573,57 5456 21948 21948 21948 21948 21948 21948 482856 620000

KOPĀ: x x x x x 28996 45488 45488 45488 45488 45488 45488 929207 1 231 131

Kopā 
saistības 278675 296146 297204 289340 281588 278172 274756 3165469 5 161 350

Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 8,59 9,13 9,16 8,92 8,68 8,58 8,47 x x
Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta 
ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemak-
sām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:

3 242 888

da pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotāci-
jas izlietojuma programmu 2020. gadam:

1. 2020. gada plānotā mērķdotācija 125 139,00 EUR.
2. 2019. gada mērķdotācija uz 2019. gada 31. decembri 

51 743,00 EUR.
3. 2020. gadā plānots izlietot mērķdotāciju, tai skaitā:
- ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 176 882,00 EUR.

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

Turpinājums 6. lpp.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa
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Paskaidrojuma raksts un Mālpils novada domes priekšsēdētājas 
ziņojums par Mālpils novada pašvaldības 2020. gada budžetu
Mālpils novada ekonomiskā un sociālā situācija

Mālpils ir viena no Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām, tā 
atrodas Sudas, Mergupes un Lielās Juglas upju baseinu teritorijā 
22 046 ha platībā un vienmēr ir bijusi pievilcīga ar savu skaisto, 
mierīgo lauku dabas ainavu. Mālpils vēsture un kultūra veidoju-
sies vismaz astoņu gadsimtu garumā. Mālpils novads ir pietieka-
mi stiprs ar attīstītu uzņēmējdarbību, kultūras, izglītības un 
sporta iespējām, pilsētu tuvumu, tomēr joprojām saglabājot lau-
ku novadiem raksturīgo harmoniju un mieru.

Diemžēl 2019. gadā steidzamības kārtā uzsāktā Administratīvi 
teritoriālā reforma ar apsveicamu mērķi, izveidot ekonomiski at-
tīstīties spējīgas administratīvās teritorijas, bet nepārdomātu un 
vāju izpildījumu, ir radījusi nopietnus šķēršļus ar likumu noteikto 
pašvaldības funkciju realizācijā.

Mālpils novada iedzīvotāju skaits ir samazinājies, būtiskākais 
iemesls tam ir nopietns dzīvojamā fonda trūkums, kas varētu ie-
tekmēt ekonomisko attīstību turpmākajos gados. 2019. gada sā-
kumā 3542 iedzīvotāji, 2020. gada sākumā 3516 iedzīvotāji. 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 
Mālpils novadā vairāk kā 63% iedzīvotāju ir darbspējīgā vecuma 
grupā no 15 līdz 63 gadiem.

Bezdarba līmenis Mālpils novadā 2019. gadā ir samazinājies 
līdz 4,6%, reģistrēto bezdarbnieku skaits uz 2020. gada sākumu 
ir 95 personas, tai skaitā 72 personām bezdarbnieka statuss ir 
mazāk kā 6 mēneši.

Pretēji prognozēm, ka trūcīgo personu skaits 2019. gadā varē-
tu pieaugt, jo būtiski pieauga komunālo pakalpojumu tarifi, trūcī-
go personu skaits turpināja samazināties.

Būtisku ieguldījumu novada ekonomiskajā attīstībā nodrošina  
eksportējošās nozares uzņēmumi ar vērā ņemamu darbinieku 
skaitu, kas turpina saglabāt savas darbības kvalitāti augstā līme-
nī, kā arī pārējie uzņēmumi, saimniecības un biedrības, kas ir  
uzticami un spēcīgi sadarbības partneri.

Joprojām būtisks risks pašvaldībai ir likvidēto izglītības iestā-
žu infrastruktūras uzturēšana. Lai pielāgotu ēkas citām funkci-
jām, ir nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi, bet diemžēl ir 
ļoti būtiski ierobežojumi aizņēmumu saņemšanai. Arī pašvaldībai 
nav tādas finanšu kapacitātes, lai nodrošinātu pilnu finansējumu 
projektu realizācijā ar saviem budžeta līdzekļiem. Līdz ar to paš-
valdībai ir daudz rūpīgāk jāizvērtē projektu nozīmīgums novada 
iedzīvotājiem.

Turpmākajos gados valsts atvēlēto finanšu līdzekļu apjoms 
diez vai pieaugs.Līdz ar administratīvi teritoriālo reformu, kad 
izveidosies ekonomiski attīstīties spējīgas pašvaldības ar pieau-
gošu potenciālu, aizņēmumu problēma kļūs vēl aktuālāka, jo va-
rētu pieaugt arī aizņemšanās limiti.

Pašvaldību funkcijas un uzdevumi ir noteikti Likumā par paš-
valdībām. Lai nodrošinātu sekmīgu un mērķtiecīgu uzdevumu 
izpildi, Mālpils pašvaldībā ir izstrādāti attīstības plānošanas do-
kumenti – Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–
2033. gadam un Mālpils novada attīstības programma 2019.–
2025. gadam, kuros noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, 
mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. 

Mālpils novadā ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi:
SM1 – Pieejama un kvalitatīva izglītība visām vecuma grupām;
SM2 – Sakārtota, droša un pievilcīga dzīves vide;
SM3 – Efektīva pārvalde un ekonomisko attīstību veicinoša 

vide;
SM4 – Daudzpusīgs kvalitatīvu pakalpojumu klāsts.
Pašvaldība 2020. gadā un turpmākajos saimnieciskajos gados 

(līdz Administratīvi teritoriālās reformas noslēgumam) turpinās 
plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu ieviešanu, 
plānojot mērķtiecīgas darbības noteikto rezultātu sasniegšanai. 

Pašvaldība šogad par prioritāti ir noteikusi tādas infrastruktū-
ras izveidošanu, kas veicinās izglītības un kultūras, sociālo pa-
kalpojumu un uzņēmējdarbības attīstību.

Ņemot vērā noteiktās prioritātes un izmantojot pašvaldības 
budžeta finanšu līdzekļus, tiks uzsākta Jaunās–Krasta ielas re-
konstrukcija, inženiertīklu nomaiņa zem tām un ielu apgaismo-
juma atjaunošana, lai uzlabotu kustības drošību, un stāvlaukuma 
izveide pie pirmsskolas izglītības iestādes. Projekta realizācijas 
izmaksas varētu pārsniegt 1 000 000 EUR.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un harmoniski attīstītu vidi iedzīvo-
tājiem, 2020. gadā ir paredzēts izstrādāt Mālpils parka labiekār-
tošanas projektu, nodrošinot pakāpenisku tā realizāciju turpmā-
kajos gados, ņemot vērā budžeta iespējas.

Turpināsim remontdarbus Mālpils novada vidusskolā un 
pirmsskolas izglītības iestādē. Mālpils kultūras centrā plānots 
uzsākt ugunsdrošības sistēmas projekta realizāciju, kā arī uz-
sākt sanitāro mezglu pārbūves projekta izstrādi.

Šogad tiks uzsākta divu ES struktūrfondu atbalstītu pašvaldī-
bas projektu realizācija – 

 • “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizā-
cijas plānu īstenošanai Mālpils novadā”, lai nodrošinātu 
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Mālpils novada iedzīvotāju skaits. Datu avots: Reģionālās attīstības 
indikatoru modulis. PMPL dati. 2020* pašvaldības statistika

Iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām
Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modulis. 2019.01.01
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sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
izveidi Mālpils novadā, izveidojot un labiekārtojot:

 ◊ Dienas aprūpes centru Pils ielā 7;
 ◊ Grupu dzīvokļus Pils ielā 12;
 ◊ “Atelpas brīža” pakalpojuma infrastruktūru Pils ielā 12.

Projekta īstenošana plānota līdz 30.04.2021. Projekta kopējie 
izdevumi ir 542 319,14 EUR, no tiem ERAF finansējums ir 451 
741,00 EUR, valsts budžeta dotācija 19 929,75 EUR, pašvaldības 
līdzfinansējums 70 648,39 EUR.

 • “Grants ceļu atjaunošana Mālpils novadā” nodrošinot pār-
būvi ceļu posmiem:

 ◊ C-25 Sidgunda–Ezeri–Kārde (3,78 km);
 ◊ Ozolāji–Mieriņi (2,67 km).

Ceļu pārbūve sekmēs satiksmes intensitātei un sastāvam at-
bilstošu ceļa nestspēju, kā arī ietvers ūdens novades grāvju un 
ceļu nobrauktuvju sakārtošanu, uzlabojot piekļuvi lauksaimnie-
cībā izmantojamajām zemēm. Projekta īstenošana plānota no  
01.04.2020. līdz 31.03.2021. Projekta kopējie izdevumi ir 500 
195,38 EUR, no tiem ELFLA atbalsts 440 000 EUR, pašvaldības 
līdzfinansējums 60 195,38 EUR.

Lai gan galvenā pašvaldību aizņēmumu prioritāte Valsts kasē 
2020.–2022. gadam ir aizņēmumi ES finansēto projektu īstenoša-
nai, diemžēl pastāv riski arī šo aizņēmumu savlaicīgai saņemša-
nai, lai tos veiksmīgi realizētu.

Pašvaldībā darbojas divas ģimenes ārstu prakses. Jau 
2019. gadā pašvaldība uzsāka primārās veselības aprūpes infra-
struktūras uzlabošanu, veicot telpu pārbūvi un ar to saistītos re-
montdarbus, kopumā infrastruktūras uzlabošanas finansējums 
no budžeta ir vairāk kā 60 000 EUR. 

Mērķtiecīgi īstenojot iepriekš minētos pasākumus, Mālpils 
novads varētu tapt par drošu un pievilcīgu vidi mūsu iedzīvotā-
jiem.

Mālpils novada pašvaldības lēmējvaras un admi-
nistratīvā struktūra

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un 
atbilstoši Mālpils novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības 
iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējor-
gāns – Mālpils novada dome, ko veido 9 (deviņi) ievēlēti deputāti. 
Savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba orga-
nizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Pašvaldības ad-
ministrācija. Pašvaldības administrācijas vadītājs ir pašvaldības 
izpilddirektors. Administrācija organizē un kontrolē pašvaldības 
iestāžu un uzņēmumu darbu atbilstoši domes lēmumiem un nor-
matīvajiem aktiem.

Domes darbības nodrošināšanai izveidotas 3 pastāvīgās komi-
tejas:

Finanšu komiteja (9 deputāti);
Tautsaimniecības un attīstības komiteja (4 deputāti);
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (4 deputāti).
Finanšu komiteja pārrauga, kā arī lemj par  finanšu resursu 

sadali un novirzīšanu, atbilstoši attiecīgā budžeta gada prioritā-
tēm un novada attīstības programmai.

Tautsaimniecības un attīstības komiteja savas kompetences 
ietvaros pārrauga novada sociāli ekonomiskās attīstības jautāju-
mus.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja pārrauga 
un pieņem lēmumus sociālās palīdzības un veselības aprūpes 
jautājumu risināšanā, kā arī nodarbojas ar izglītības un kultūras  
nozaru darbības un attīstības veicināšanu Mālpils novadā. Tā 
kontrolē novada sociālā dienesta, kultūras un izglītības iestāžu 
darbu, piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību un 
mantas apsaimniekošanu.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputā-
tiem, darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir iz-

veidojusi:
1. Administratīvo lietu komisiju;
2. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju;
3. Privatizācijas komisiju;
4. Licencēšanas komisiju;
5. Iepirkumu komisiju;
6. Objektu apsekošanas komisiju;
7. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju;
8. Medību koordinācijas komisiju.
Pašvaldībai ar likumu noteikto autonomo funkciju realizēša-

nai Mālpils novada domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātiem 
nolikumiem ir šādas iestādes:

1. Pašvaldības administrācija (Mālpils novada dome);
2. Mālpils novada vidusskola;
3. Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”;
4. Mālpils Mūzikas un mākslas skola;
5. Mālpils novada bāriņtiesa;
6. Mālpils novada būvvalde;
7. Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa;
8. Mālpils novada vēlēšanu komisija.
Pašvaldības padotībā ir pašvaldības aģentūra “Mālpils sociā-

lais dienests”.
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodro-

šina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatoris-
ko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no sekojošām struk-
tūrvienībām:

1. Finanšu un ekonomikas daļa;
2. Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļa;
3. Kanceleja;
4. Pašvaldības policija;
5. Mālpils sporta komplekss;
6. Dienesta viesnīca;
7. Mālpils novada kultūras centrs;
8. Mālpils novada bibliotēka;
9. Sidgundas bibliotēka.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Norma K” (100% kapi-

tāldaļas);
2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mālpils minerāls” 

(0,74% kapitāldaļas); 
3. Kooperatīvā krājaizdevumu sabiedrība “Allažu Saime”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos) un 

komisijās: 
1. Biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”;
2. Biedrībā “Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un at-

tīstības biedrība”;
3. Biedrībā “Mālpils Tautskola”;
4. Biedrībā “Rīgas rajona lauku attīstības biedrība”;
5. Biedrībā “Mālpils zivīm”;
6. Biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”;
7. Biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija”;
8. Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisi-

jā.

Mālpils novada pašvaldības 2020. gada 
budžeta sagatavošana

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas 
kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes no-
drošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, 
kā arī pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstī-
bai.

Budžeta sagatavošanas normatīvā bāze ir likums “Par pašval-
dību budžetiem”, likums “Par budžetu un finanšu vadību”, likums 
“Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”, Valsts un pašvaldību in-
stitūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, kā arī iz-
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maiņas nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos 
normatīvajos aktos.

Ievērojot Mālpils novada pašvaldības apstiprinātās budžeta 
prioritātes, iepriekšējo gadu budžeta veidošanas galvenos pa-
matprincipus un piesardzību, rīkojumā par budžeta sagatavoša-
nu iestāžu, struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem atbilstoši 
domes struktūrai tika noteikts, ka budžeta izdevumi 2020. gada 
pamatbudžetā tiek plānoti, nepārsniedzot minētos apmērus. Ja 
nepieciešami līdzekļi vairāk kā dotajā uzdevumā, tad atbilstoši 
ekonomisko izdevumu klasifikācijas kodu prasībām papildus ne-
pieciešamos līdzekļus sarindot prioritārā secībā un detalizēti pa-
matot to nepieciešamību.

Līdz ar izmaiņām pašvaldību budžeta iedalījumā, kas noteica, 
ka, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, pašvaldību speciālais budžets, 
kas ietvēra dabas resursu nodokļa ieņēmumus un mērķdotācijas 
pašvaldību autoceļu (ielu) fondā, tiek integrēts pašvaldību pa-
matbudžetos. Mālpils novada pašvaldības budžets 2020. gadam 
sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem, ko vei-
do attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas.

Pamatbudžeta ieņēmumu galvenā sastāvdaļa ir Iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklis (IIN) un nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN).

Apstiprinātajās Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēs 
2018.–2021. gadam ietvertie pasākumi turpinās ietekmēt nodok-
ļu ieņēmumus arī 2020. gadā. Sagaidāms, ka arī 2021. gadā tur-
pināsies IIN ieņēmumu kritums, kas saistīts ar nodokļu refor-
mas plānoto izmaiņu turpināšanu. Saskaņā ar likumu “Par valsts 
budžetu 2020. gadam” iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 
2020. gadā tiek plānoti par 2,4% mazāk kā 2019. gadā. Samazinā-
jumu ietekmē diferencētā neapliekamā minimuma, atvieglojuma 
par apgādībā esošu personu un pensionāru neapliekamā mini-
muma apmēra palielināšana. Vienlaikus beidzas pārejas periods, 
kad dividendes par peļņu, kas gūta līdz 2018. gadam, var izmak-
sāt ar 10% likmi, līdz ar to tiek prognozēts ieņēmumu kritums arī 
šajā pozīcijā.

Lai gan pašvaldībām 2020. gada budžetā vairs netika garantē-
ta konkrēta daļa no nodokļu ieņēmumiem, lai pašvaldību kopējie 
nodokļu ieņēmumi ar speciālo dotāciju veidotu 19,6% no kopbu-
džeta nodokļu ieņēmumiem kārtējā gadā, tomēr garantējot, ka 
pašvaldībām nebūs mazāki izlīdzinātie ieņēmumi pēc finanšu iz-
līdzināšanas, tomēr šie ir zemākie prognozētie ienākumi.

Saskaņā ar budžeta likumu, mainot dabas resursu nodokļa 
ieņēmumu sadali starp budžetiem, palielinot valsts pamatbu-
džetā ieskaitāmo daļu, kā arī ņemot vērā citas tendences, dabas  
resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldībai varētu samazināties par 
40 procentiem.

Pašvaldība ir centusies ņemt vērā visu nozaru intereses un 
sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzla-
bojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Mālpils novada pašvaldība turpmākajiem gadiem ir paredzē-
jusi līdzsvarotu un stabilu budžeta attīstību.

Mālpils novada pašvaldības 2020. gada 
budžeta ieņēmumi

Mālpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2020. gadam 
kopsummā ar finansēšanu 1 065 431 euro (2. pielikums) tiek plā-
noti 6 469 655 euro apjomā, tas ir par 1 790 405 euro vai 38% 
vairāk kā iepriekšējā gadā plānotie. Tos veido nodokļu ieņēmumi 
(t.sk. dabas resursu nodoklis), nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi 
no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņē-
mumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no at-
sevišķām ministrijām un pašvaldībām, kā arī ES fondu finansēto 
projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības 
pakalpojumiem). Skaitliskā informācija Mālpils novada domes 
saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils novada pašvaldības bu-
džetu 2020. gadam” 1. pielikumā.

Mālpils pamatbudžeta galvenais ieņēmumu avots ir Iedzīvotā-
ju ienākuma nodoklis (42%). Saskaņā ar Finanšu ministrijas 
prognozēm Mālpils novada IIN ieņēmumi tiek plānoti 2 293 193 
euro, kas ir par 12 % mazāk kā 2019. gadā saņemts, valsts bu-
džeta dotācija PFI šogad ir 509 862 euro, tas ir ar 34% pieaugumu 
pret iepriekšējo budžeta gadu.

Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognozē-
jam nedaudz lielākus kā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprē-
ķinā iekļauto vērtēto ieņēmumu novērtējumu – 208 925 euro, bet, 
ņemot vērā faktisko situāciju, nedaudz zemākus par 2019. gadu, 
tas ir, 231 925 euro.

Nodokļu ieņēmumi (IIN, NĪN un DRN) sastāda 2 574 297 euro 
vai 48% īpatsvaru no kopējiem budžeta ieņēmumiem.

Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 1 301 231 euro.
Nenodokļu un budžeta iestāžu ieņēmumu apjoms pašvaldības 

budžetā tiek plānots 570 503 euro apmērā.
Kopējais mērķdotāciju (t.sk. autoceļu fonds) un dotāciju ap-

joms 2020. gadā plānots 2 259 424 euro apmērā. 
Lielākās mērķdotācijas ir pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 514 187 euro 
apmērā, mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem/ielām 125 139 
euro, ERAF un valsts finansējums deinstitucionalizācijas projek-
tu realizācijai un ESF finansējums DI pakalpojumiem 426 991 
euro, ELFLA finansējums grants ceļu atjaunošanai 436 546 euro. 
Pašvaldību budžeta transferti 95 600 euro. IZM dotācija brīvpus-
dienām ir plānota 13 320 euro apmērā, tomēr jāņem vērā, ka 
2020. gadā valsts dotācija brīvpusdienām 1.–4. klasēm tika sa-
mazināta par 50%, pārējo finansējumu nodrošina pašvaldība. 
Asistentu sociālajiem pakalpojumiem finansējums no valsts ir 
plānots 41 190 euro apmērā.

Mālpils novada pašvaldības 2020. gada 
budžeta izdevumi

Mālpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumi tiek novirzīti 
pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no 
budžeta finansētu iestāžu, tajā skaitā izglītības, kultūras un 
sporta iestāžu, bibliotēkas, sociālā dienesta, bāriņtiesas, admi-
nistrācijas un tās patstāvīgo struktūrvienību uzturēšanai, infra-
struktūras uzturēšanai un attīstībai, kā arī citiem izdevumiem, 
kas paredzēti un iekļauti Mālpils novada domes saistošo notei-
kumu 2. pielikumā.

Atlīdzības sistēmā nav veiktas būtiskas izmaiņas, plānots tur-
pināt palielināt darbinieku atlīdzību 1% līdz 4% apmērā. Vairāk ir 
pieaugusi atlīdzība sociālās aprūpes darbiniekiem. Ir paredzēts 
nodrošināt atvaļinājuma pabalstu un turpināt darbinieku veselī-
bas polišu daļēju apmaksu. Darbinieku motivācijai, nodrošinot 
likumā atļauto materiālo stimulēšanu, ir paredzēta vienreizēja 
prēmija gadā līdz 75% no noteiktās amatalgas, izvērtējot darbi-
nieka paveikto un profesionālo kompetenci.

Pamatbudžeta kopējie izdevumi ir paredzēti 6 738 900 euro 
apmērā, ieskaitot aizdevumu pamatsummas atmaksu 249 679 
euro un ieguldījumus pašvaldības kapitālsabiedrības pašu kapi-
tālā 19 566 euro.

Finansējums kases apgrozāmajiem līdzekļiem ir noteikts 
70 000 euro.

Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils 
novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 4. pielikumā ir izdevu-
mu sadalījums atbilstoši nozarēm, kas veidots saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem par budžeta izdevumu klasifikāciju:

01.1000 Vispārējie vadības dienesti – 523 444 euro (8,1%):
ietver virkni pasākumu, kas saistīti ar pašvaldības darbības 

nodrošināšanu – izpildvaras un lēmējvaras finansējums 285 000 
euro, kancelejas darbības finansējums 86 000 euro, klientu ap-
kalpošanas centrs, dzimtsarakstu nodaļa 21 000 euro, mazo (ie-
dzīvotāju iniciatīvu) projektu finansējumam 6 000 euro, vēlēšanu 
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komisijas finansējums 1 444 euro, izdevumi neparedzētiem gadī-
jumiem 50 000 euro, atbalsta fonda finansējums 20 000 euro, kā 
arī finansējums procentu un pakalpojuma par kredītu apkalpo-
šanas nomaksai 12 000 euro, norēķini ar valsts budžetu par pie-
vienotās vērtības nodokli 25 000 euro;

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – 83 000 euro (1,28%):
ietver finansējumu pašvaldības policijai 66 000 euro un apsar-

dzes dienestam 17 000 euro;
04.000 Ekonomiskā darbība – 509 660 euro (7,88%):
ietver finansējumu attīstības un nekustamo īpašumu apsaim-

niekošanas daļai 453 267 euro, skolēnu nodarbinātībai 28 968 
euro, būvvaldei 27 000 euro, Lauku attīstības biedrībai 425 euro;

05.000 Vides aizsardzība – 90 375 euro (1,4%):
ietver finansējumu vides aizsardzības projektiem 90 375 euro; 
06.000 Pašvaldības teritoriju un māju apsaimniekošana – 

1 691 135 euro (26,14%):
ietver finansējumu ielu apgaismojumam 85 000 euro, finansē-

jumu dienesta viesnīcas infrastruktūrai 220 000 euro, mērķdotā-
ciju autoceļiem/ielām 176 882 euro; infrastruktūras uzlaboju-
miem – Jaunā–Krasta iela 750 000 euro, LAD projektam grants 
autoceļu pārbūvei 436 546 euro, ERAF Primārās veselības aprū-
pes infrastruktūras uzlabošanai 22 707 euro;

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija – 758 545 euro (11,72%):
ietver finansējumu sporta kompleksam 240 000 euro, bibliotē-

kām 58 000 euro, kultūras centram 415 161 euro, Pierīgas izglītī-
bas, kultūras un sporta pārvaldei 7 384 euro, XII Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku finansējums 23 000 euro, valsts simtga-
des pasākmu nodrošināšanai 15 000 euro;

09.000 Izglītība – 1 776 769 euro (27,46%):
ietver izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas – pirmsskolas 

izglītības iestādei 390 000 euro, Mālpils novada vidusskolai 
400 000 euro, mūzikas un mākslas skolai 111 000 euro, norēķini 

ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu sniegšanu 
126 000 euro, skolēnu pārvadājumi 60 000 euro, kā arī mērķdotā-
cijas no valsts budžeta 529 424 euro, brīvpusdienu finansējums 
38 789 euro, finansējums izglītības projektiem 121 556 euro;

10.000 Sociālā aizsardzība – 1 036 727 euro (16,02%):
deinstitucionalizācijas projekta un pakalpojumu finansējums 

507 855 euro, ietver finansējumu Sociālās aprūpes centram 
250  000 euro, Sociālā dienesta darbam 93 616 euro, atbalsts 
maznodrošinātajiem 40 000 euro, asistenta pakalpojumi 49 206 
euro, bērnu piedzimšanas pabalsts, atbalsts daudzbērnu ģime-
nēm, politiski represētajām personām un citi atbalsta pasākumi 
63 750 euro, bāriņtiesas finansējums 32 000 euro.

Aizdevumu un galvojuma finansiālās saistības 
2020. gadā un trijos turpmākajos gados

Mālpils novada pašvaldības uzņemto ilgtermiņa saistību pār-
skats (5. pielikums) skaidri iezīmē saistību atmaksu summas 
vairāku gadu garumā. Pašvaldība turpina saistību izpildi par čet-
riem ilgtermiņa aizņēmumiem projektu īstenošanai un trīs gal-
vojumiem pašvaldības SIA “Norma K”. Valsts kases aizdevumu 
saistību apmērs 2020. gadā ir 249 679 euro, par galvojumu kapi-
tālsabiedrībai 28 996 euro, kopējais saistību apmērs procentos 
no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 8,59%. Ja pamatbudžeta ieņē-
mumu apmērs saglabāsies, tad turpmākajos trijos gados saistī-
bu apmērs uz budžetu nedaudz pieaugs – 2021. gadā 9,13%, 
2022. gadā 9,16%, 2023. gadā 8,92%.

2020. gadā plānoti aizņēmumi orientējoši 103 445 euro apmē-
rā, lai nodrošinātu līdzfinansējumu ES finansēto projektu īsteno-
šanai.

Domes priekšsēdētāja Solvita Strausa

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI JANVĀRĪ
Izskatīja 17 jautājumus:

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-
nu.

2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
6. Par 2020. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa 

“Mēs savam novadam” noteikumu apstiprināšanu.
7. Par pašvaldības SIA “Normas K” iesnieguma izskatīšanu.
8. Par Mālpils kultūras centra telpu nomas maksu Pierīgas 

izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu norisei.
9. Par atbalstu apgāda “Jumava” grāmatas izdošanai par Va-

lentīnu Skulmi.
10. Par grozījuma apstiprināšanu Mālpils novada domes 

2013. gada 27. novembra noteikumos “Noteikumi par Māl-
pils novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas  
pakalpojumiem”.

11. Par “Mālpils novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites 
politikas” apstiprināšanu.

12. Par noteikumu “Mālpils novada pašvaldības budžeta iz-
strādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtī-
ba” apstiprināšanu.

13. Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas sa-
skaņošanu.

14. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību  
savstarpējiem norēķiniem.

15. Par grozījumu apstiprināšanu Mālpils novada domes depu-
tātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikumā.

16. Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2020. gadam” apstiprināšanu.

17. Par daudzdzīvokļu māju zemes nodošanu bezatlīdzībā dzī-
vokļu īpašniekiem.

NOLĒMA:
 • Apstiprināt 2020. gada 20. janvārī notikušās nekustamā 

īpašuma “Saulieši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 
0010, meža cirsmu rakstiskās izsoles rezultātus. Slēgt pir-
kuma līgumu ar SIA “R GRUPA”, juridiskā adrese: Kārļa 
Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV-2167, par kustamās mantas 
– trīs meža cirsmu nekustamajā īpašumā “Saulieši”, Māl-
pils novadā, kadastra Nr. 8074 004 0010, izstrādi ar nosolīto 
cenu 27 027,27 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši divdesmit 
septiņi euro divdesmit septiņi centi).

 • Apstiprināt 2020. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu kon-
kursa “Mēs savam novadam” noteikumus un pieteikuma 
veidlapu.

 • Apstiprināt konkursa žūriju sekojošā sastāvā:
 ◊ Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors,
 ◊ Leontina Amerika, Sociālo, izglītības un kultūras jautā-

jumu komitejas priekšsēdētāja,
 ◊ Elita Kārkliņa, Mālpils novada domes projektu vadītāja,
 ◊ Edīte Priekule, Mālpils kultūras centra direktore,
 ◊ Jānis Paulovičs, Mālpils novada domes deputāts.

NOVADA  DOMES  LĒMUMI
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 • Noslēgtais līgums Nr. 4.3.1.0/17/A/016 “Katlu mājas efekti-
vitātes paaugstināšana Mālpilī” (turpmāk – projekts) starp 
pašvaldības SIA “Norma K” un Centrālo finanšu un līguma 
aģentūru (CFLA) ir noslēguma stadijā (notiek apkures katla 
ieregulēšanas darbi, darbs pie B kategorijas atļaujas pie-
sārņojošām darbībām saņemšanas), finanšu aprēķini uz-
rāda, ka Valsts kases aizdevums 620 000 EUR netiks iz-
mantots pilnībā. Ir paredzams, ka neizmantotā kredīta daļa 
būs apmēram 90 000 EUR, tas tiks precizēts pēc gala no-
slēguma maksājuma no CFLA puses.

 • Veicot būvdarbus projekta ietvaros, ir gūts apstiprinājums, 
ka, lai projekts veiksmīgi darbotos, ir nepieciešama kuri-
nāmā padeves transporta līnijas daļas pārbūve, kas sākot-
nēji netika iekļauta projektā. Pie sākotnējā finanšu plāna 
neatradās līdzekļi šīs aktivitātes (kurināmā padeves trans-
porta līnijas daļas pārbūve) finansēšanai, bet tā kā projekta 
ietvaros izmaksas samazinājās, tad atbrīvojās finansējums 
šai svarīgajai aktivitātei, kas ir daļa no projekta, lai to pilnī-
bā pabeigtu. Finanšu līdzekļi, kas nepieciešami, lai rekons-
truētu kurināmā padeves līnijas daļu, sastāda apmēram 
30 000 EUR. Pēc rekonstrukcijas kurināmā padeves līnija 
darbosies automātiskā režīmā (dotajā brīdi to apkalpo dar-
binieks), tiks nodrošināta nepārtraukta kurināmā padeve 
uz projekta ietvaros jaunuzstādīto katlu.

Dome nolēma:
 • Atzīt par lietderīgu valsts aizdevuma izmaksas termiņa pa-

garinājumu pašvaldības SIA “Norma K” līdz 2020. gada 
30. aprīlim projekta “Katlu mājas efektivitātes paaugstinā-
šana Mālpilī” realizācijai.

 • Samazināt Mālpils kultūras centra telpu nomas maksu par 
60% no apstiprinātā tarifa Pierīgas izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes 2020. gadā plānoto interešu izglītības un  
amatiermākslas pasākumu norisei. Atļaut Pierīgas izglītī-
bas, kultūras un sporta pārvaldei bez maksas izmantot 
Mālpils kultūras centra telpas 2020. gada 16. un 17. aprīlī 
Pierīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu repertuāra 
apguves un dalībnieku atlases skates norisei.

 • Atbalstīt SIA “Jumava” grāmatu apgādu, iegādājoties līdz 
20 eksemplāriem L. Šmites grāmatu “Raibs taurenis uz da-
dža lapas. Valentīns Skulme”. Grāmatu iegādi finansēt no 
atbalsta fonda līdzekļiem.

 • Papildināt Mālpils novada domes 2013. gada 27. novembra  
noteikumus “Noteikumi par Mālpils novada dzimtsarakstu  
nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” ar 
4.8. apakšpunktu sekojošā redakcijā:

“4.8. Daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošana izmanto-
šanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī (pielikums Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas apliecībai vai izziņai) – EUR 5,00”.

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2020. gada MARTAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 18. martā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 18. martā, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 18. martā, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 25. martā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 30. martā, 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

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

Cienījamais, lasītāj! Iepriekšējos rakstos par administratīvi 
teritoriālo reformu (ATR) Jums bija iespēja iepazīties ar skaitlis-
kiem faktiem par pašvaldībām. Es domāju, ka daudziem šī infor-
mācija ļāva uzzināt un saprast, kādas ir pašvaldības Eiropas Sa-
vienības dalībvalstīs un Latvijā. Es speciāli salīdzināju Latvijas 
pašvaldības pēc stāvokļa uz 2009. gadu, kad tika veikta iepriek-
šējā reforma. Jo tikai salīdzinot ir iespēja izprast cēloņus un rast 
labākos risinājumus situācijas mainīšanai, ja tas ir nepiecie-
šams. Diemžēl reformas autori to nav darījuši, jo tad nebūtu tāda 
ATR piedāvājuma, kāds tas tagad ir Saeimā. Jo tik liela neapmie-
rinātība no iedzīvotāju puses sen nav bijusi. Situācijas maiņai tiek 
likti lietā pat traktori. Tas tikai nozīmē to, ka nav bijušas šīs ana-
līzes, reformēto pašvaldību iedzīvotāju aptaujas, iedzīvotāju in-
formēšana par sagaidāmiem plusiem un mīnusiem, diskusijas 
par labākā reformas modeļa izvēli, uzklausot arī pašus iedzīvotā-
jus. Tāpēc arī tagad ir Eiropas Padomes Vietējo un Reģionālo 
pašvaldību kongresa ekspertu ieteikums Saeimai atlikt ATR un 

izpildīt visas prasības, kas paredzētas Eiropas Pašvaldību hartā 
par administratīvo teritoriju robežu maiņām. Šeit vietā ir teiciens, 
ka Eiropa mūs nesapratīs, ja reformas tiek veiktas pret iedzīvotā-
ju gribu. Jo gandrīz visās vecās Eiropas valstīs tika ievērots prin-
cips, ka robežu maiņa notiek tikai ar reformējamo pašvaldību 
iedzīvotāju piekrišanu, kas ir izteikta referendumos. Rodas jautā-
jums, kāpēc Valdošā koalīcija tā rīkojas. Viedokļi ir dažādi. Viens 
no tiem ir, ka notiek politiska izrēķināšanās ar ZZS, jo tiem paš-
reiz ir visvairāk pašvaldību deputātu mandātu un lielākā ietekme 
reģionos. Varbūt ka tā, varbūt ir arī citi iemesli. Saeimas priekš-
vēlēšanu laikā tikai partija “Attīstībai Par” diezgan skaidri patei-
ca, ka pašvaldību skaits ir jāsamazina vairākas reizes. Citas par-
tijas neko konkrētu par pašvaldību sistēmas reformu vēlētājus 
neinformēja. Līdz ar to partiju uzskats, ka tām jau ir vēlētāju 
mandāts reformu veikšanai, ir apšaubāms. Ja partijas tiešām 
cienītu savus vēlētājus, tad nevis atrunātos, ka nav likuma par 
vietējiem referendumiem, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par 

Par pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu
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14. janvārī skolas bibliotēkā notika nacionālās “Skaļās lasīša-
nas” sacensības I kārta. Jau trešo gadu piedalāmies Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas piedāvātajā aktivitātē, kura ir pārņemta no 
Holandes, kur šāda veida sacensības notiek jau vairāk kā 20 ga-
dus. Sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties 
piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt in-
teresi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasī-
šanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

Skaļi lasīt mikrofonā, un vēl žūrijas un pārējo dalībnieku 
priekšā, tas nav viegli. Konkursa noteikumi visiem vienādi – ie-
kļaujoties 3 minūtēs, skaļi nolasīt savam vecumam atbilstošu 
grāmatas fragmentu tā, lai klausītājiem būtu vēlme izlasīt šo 
darbu. Latviešu valodas un literatūras skolotājas Anita Randere 
un Santa Mihelsone palīdzēja skolēniem izvēlēties gan grāmatas, 
gan fragmentus, gan arī kopā piestrādāja pie izteiksmes.

13 skolēni piedalījās konkursā un pārsteidza ar savu spilgto 
priekšnesumu. Tie 
bija: Elizabete Vik-
torija Zubareva un 
Jete Alvīne Cērpa 
no 5.a klases, Elza 
Estere Voroņuka, 
Gusts Niklāvs 
Podračiks un Da-
niela Šrēdere no 5.b 
klases, Paula Olim-
pija Gārā, Paula 
Majore, Emīls Nils 
Eltermanis un Sofi-
ja Murāne no 6.a 
klases, Oskars Iva-
novskis, Tālivaldis 
Folkmanis, Marta 
Petkēviča un Ilze 

Ikerte no 6.b klases.
Žūrijai bija grūts uzdevums izvērtēt vislabāko lasītāju no labā-

kajiem. Vērtēšanā piedalījās skolotāja Gunta Bahmane, 12. kla-
ses skolniece Krista Kristiāna Osīte un pasākuma organizators 
Adrians Rakuzovs.

Rezultātā: 1. vieta – Elizabete Viktorija Zubareva;
  2. vieta – Daniela Šrēdere;

  3. vieta – Ilze Ikerte.
Apsveicam Elizabeti Viktoriju, kura mūs ierāva aizraujošā pie-

dzīvojumā, lasot fragmentu no Dž. K. Roulingas grāmatas “Harijs 
Poters un Nāves dāvesti”. Turēsim īkšķus 3. aprīlī, kad viņa kopā 
ar diviem skolēniem atbalstītājiem dosies uz konkursa “Skaļās 
lasīšanas sacensības” reģionālo finālu Salaspils novada bibliotē-
kā. Lai veicas!

Mālpils novada vidusskolas bibliotekāre Ineta Sējāne

Šogad atkal skaļi lasām

ATR un robežu maiņu, bet tikpat steidzīgi (kā gadījumā ar grozī-
jumiem likumā “Par ostām”) pieņemtu likumu, un atbilstoši Sat-
versmei, ka vara pieder tautai, noskaidrotu referendumos iedzī-
votāju viedokli par tik svarīgu jautājumu. Man bija iespēja divās 
sanāksmēs, kurās katrā bija ap simts dalībnieku, pajautāt ļau-
dīm, vai viņi ir devuši mandātu veikt ATR. Vienā sanāksmē nebija 
neviena, otrā tikai daži, kuri pacēla rokas, ka viņi piekrīt ATR. Līdz 
ar to ir secināms, ka mūsu politiķiem vēl tāls ceļš ejams, lai no-
nāktu pie patiesas demokrātijas un viņi censtos noskaidrot un 

cienītu savu vēlētāju viedokli. Mans viedoklis ir, ka partijas ir iz-
vēlējušās iet vieglāko ceļu, lai iegūtu varu un lemšanu par finan-
šu līdzekļiem un mantu, samazināt pašvaldību skaitu. Acīmre-
dzot, ka partijām trūkst cilvēku un resursu, lai varētu kandidēt 
vēlēšanās visos 119 pašreizējos novados. Viss pārējais, ko mēs 
dzirdam par ATR labumiem, ir tikai lirika, lai cilvēki noticētu, ka 
lielās pašvaldībās ar pilsētu centrā, sāksies tā labā dzīve.

Turpmāk vēl.
Aleksandrs Lielmežs  

Šī gada 12. februārī mūsu skolas flautistu trio Gunta 
Hildebrante, Kate Basaraba un Eva Ance Pauloviča piedalījās 
pūšamo un sitamo instrumentu ansambļu festivālā “Latgales 
svilpaunieki” Daugavpilī. Meitenēm bija lieliska iespēja ne tikai 
uzstāties ar savu ansambļa programmu, bet arī festivāla noslē-
gumā muzicēt lielajā koporķestrī. Par savu uzstāšanos “Mālpils 
flautu trio” ieguva Simpātiju balvu.

Liels paldies audzēknēm par ieguldīto darbu, kā arī viņu vecā-
kiem, jo īpaši mammām, par sarūpētajiem košajiem un vienojo-
šajiem tērpiem!

Dārta Stašāne  
Mūziķis | Flautists | Pedagogs

Flautistu trio festivālā “Latgales svilpaunieki”
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Pašdarbnieku vakars
/1. februāris, fotoreportāža: Jānis Brencis/
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Strauji tuvojas eksāmenu laiks, izlaidumu laiks. Aktīvi jādomā 
par to, kas devītklasnieks grib būt tad, kad izaugs liels. Nāka-
mais dzīves pakāpiens neļauj palikt uz vietas. Varbūt tā būs vi-
dusskola, varbūt ģimnāzija, koledža, tehnikums, profesionālā 
skola.

Bet. Pirms kāpt augstāk, iet tālāk, redzēt plašāk, absolventi 
raksta – apkopo savas labās domas un piedzīvojumus “Gada grā-
matā”, kuru pēc tam iesien vākos un nodod vidusskolas muze-
jam.

9. klases skolēni ir procesā: meklē foto, papildina, labo… Un 
es, klases audzinātāja, lasu un priecājos, laboju un iesaku, do-
māju, domāju, domāju.

Es gribu dalīties ar jauniešu labajām domām, sirsnīgajiem un 
kautrīgajiem “paldies”, klusajiem “piedodiet”. Lasot to visu, arī 
jūs, šī raksta lasītāji, sapratīsiet to, ka mums ir zelta jaunatne, 
sirsnīgi puikas un meitenes, ar mūsu valsti viss būs kārtībā.

Autoru vārdi netiks minēti, bet skolas darbinieku vārdi gan. 
Visinteresantāk lasīt un minēt to, kas konkrēto rindu raksta, būs 
pašiem 9. klases skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem, skolas 
darbiniekiem.

Šī garā ievada noslēgumā ir jāsaprot divi akcenti: “labais ir 
jādaudzina” un “mums ir zelta jaunatne”.

Klases audzinātāja Ilze Bērziņa

“Ir pienācis jau devītais gads šajā skolā, kopā ar maniem lie-
liskajiem klases biedriem un, protams, arī mīļajiem un pretim-
nākošajiem skolotājiem. Šie gadi ir pagājuši tik ātri, vēl atceros, 
kā pirmajā skolas dienā visi tādi pavisam mazi un nobijušies, tu-
roties vecākiem pie rociņas, ieradāmies plašajās, tad vēl neizre-
montētajās skolas telpās. Bet nu jau tepat aiz stūra mūs gaida 
pēdējais zvans, eksāmeni, izlaidums.

Mācības Mālpils novada vidusskolā uzsāku 2011. gada sep-
tembrī, tad vēl skolas nosaukums bija Mālpils vidusskola. Pirmā 
klases audzinātāja mums ir Gunta Bahmane jeb, kā mēs viņu ta-
gad saucam – Guntiņa. Manuprāt, pateicoties tieši viņai, mūsu 
klase arī ir tik saliedēta, izpalīdzīga pret citiem un ne bez sava 
viedokļa.”

“2011. gads, septembris, pirmā klase, es biju pārbijusies, ne-
zināju, kas mani sagaidīs. Pirmos četrus gadus pavadīju ar Guntu 
Bahmani, kopā ar klasi iestudējām lugas, piedalījāmies ZZ čem-
pionātos, izveidojām multenīti “Sirsniņas stāsts”, bija ļoti intere-
santas ekskursijas, vienmēr par visu bija padomāts.” 

“Pārnākot no Rīgas uz Mālpili, es iepazinu un uzzināju, ka kla-
ses biedri var būt arī draudzīgi un izpalīdzīgi. To, mācoties Rīgas 
lielajā skolā, es īsti nekad nebiju piedzīvojis. Tas bija pats pirmais 
lielākais pārsteigums pirmajā dienā, kad atnācu uz šo skolu. Pat 
īsti nebiju gatavs tādai pretimnākšanai. Tas man likās jocīgi. Bet 
dziļi sirdī es biju par to ļoti priecīgs.” 

“Es šajā skolā mācos 2. gadu. Manas pirmās izjūtas bija ļoti 
sliktas. Es domāju, ka mani nepieņems šājā klasē, bet izrādās 
pretējais! Es mēneša laikā iepazinu visus! Tikai ļoti bieži aizmir-
su vārdus!”

“Spilgti atmiņā palicis tas, ka Sidgundas skolā tuvojās mācību 
gada beigas, mūsu skolu slēdza uz visiem laikiem. No Sidgundas 
pamatskolas vajadzēja vest prom grāmatas, vajadzēja visas likt 
kastēs. Bija cilvēki, kas raudāja un negribēja doties prom no Sid-
gundas pamatskolas. Bija bailes, kā mani pieņems jaunajā mācī-
bu vidē Mālpils novada vidusskolā, kā izturēsies. Esmu priecīga, 
ka mainīju skolu, jo ir jauna vide un jauni klases biedri.” 

“Pirmā skolotāja bija Gunta Bahmane, kura, manuprāt, ir vis-
mīļākā un sirsnīgākā skolotāja. Vienmēr izpalīdzēja un deva pa-
domus jebkurā situācijā. Pamatskolu iesākot, sekoja skolotāja 
Valda Zviedre, kura bija stingra, taču tajā pašā brīdī ļoti emocio-

nāla. Veda mūs interesantās ekskursijās un izklaidēja mūs tā, kā 
mēs vēlējāmies. 9. klasi uzsākām ar skolotāju Ilzi Bērziņu, kura 
vienmēr uzklausīs mūsu problēmas un idejas, kā mūsu klasi pa-
darīt labāku.” 

“Gadiem ejot, ir daudz atmiņu. Ieejot vecajā klasē, satiekam 
sākumskolas  skolotāju. Šī klase dod tādu sajūtu, it kā tu atkal 
atgrieztos 3. klasē. Vai arī tagad, atkal atkārtojot latviešu valodas 
terminus un likumus, kas būs nepieciešami eksāmenos, tie visi 
atsauc atmiņā tos laikus, kad mēs pirmo reizi mācījāmies par 
kaut kādiem darbības vārdiem vai skaitļa vārdiem. Es ceru, ka šie 
foršie mirkļi vienmēr man paliks prātā.”

“Bija jautras ekskursijas un klases vakari, kopīgi pasākumi. 
Labākais pasākums, ko novadījām ar klasi, bija sporta diena. De-
vām prieku un saliedētību visiem sportistiem, kuri sportoja tajā 
dienā kopā ar mums. Bija gandarījums par padarīto darbu.” 

“Mūsu klases kopīgās lugas gatavošana bija viens no neaiz-
mirstamākajiem laikiem, visi bijām kopā, neviens neatteicās pie-
dalīties. Ne jau pati lugas pirmizrāde bija galvenais, bet gan pro-
cess, kā tas viss tapa.

Agrāk pilnīgi visu darījām kopā, sākot no pavasara talkām un 
beidzot ar “Zābaciņu svētkiem”. “Zābaciņu svētki” ir pati spilgtā-
kā mana atmiņa par sākumskolas gaitām. Tajā laikā tie bija paši 
lielākie svētki. Dažas dienas, esot pamatskolā, es jau sapratu – 
gribu atpakaļ.

Milzīgs paldies Guntai ne tikai par mūsu izaudzināšanu, par 
to, kas mēs esam, bet arī par lielisko dāvanu – bilžu disku ar 
mūsu sākumskolas gaitām “Zābaciņu svētkos”. Vēlreiz skatoties 
šīs bildes, atmiņā atnāk tik daudz citu jauku notikumu, kuri sen it 
kā jau bija aizmirsušies...

9. klases sākumā pie mums ciemos atbrauca jaunā klases 
biedra mamma un lika izpildīt mums karjeras testu. Rezultāti 
mani neizbrīnīja, jo beidzot viss bija skaidrs. Mani klases biedri ir 
izauguši par spēcīgām personībām, lielākoties ar līdera aicināju-
mu! Un kā lai sadarbojamies komandā, ja puse no komandas ir 
līderi un katrs grib vadīt pa savam? Nezinu!”

“Gāju uz pulciņiem, dziedāju korī, patika iet uz peldēšanu. Uz 
peldēšanas stundām es gāju līdz 8. klasei. No visiem pulciņiem 
devos uz māju ar paceltu galvu, jo diena bija izdevusies uz visiem 
simts. Es mācījos diezgan labi, lai gan pēc 4. klases bija daži jau-
ni mācību priekšmeti, kuros man no sākuma bija grūtības, bet 
laika gaitā es diezgan labi apguvu ķīmiju un fiziku. Varu droši 
teikt, ka matemātika bija viena no garlaicīgākajām stundām, jo 
stundas man vilkās veselu mūžību. Biju priecīgs, ja varēju dabūt 
kontroldarbā 5.”

“Interesantākais sākumskolā bija kautiņi pusdienu starpbrīža 
laikā. Kautiņos netika izmantoti sitieni, bet gan grūšana un lēk-
šana. Es tā ar sevi lepojos, kad vienreiz mani 5 puiši centās no-
gāzt no kājām, bet es noturējos. Pamatskolas viens no trakāka-
jiem notikumiem bija 5. klasē, kad klases stundas laikā es kaut 
ko izdarīju un nonācu klases sagatavē. Tur ar skolotāju kaut ko 
pārrunāju, un beigās man iedeva konfekti. Un es iegaumēju vie-
tu, kur skolotājai stāv konfektes, un tad, pēc stundas beigām, 
mēs ar dažiem puišiem ieskrējām sagatavē un nozagām dažas 
konfektes. Viss būtu bijis labi, bet mūs nosūdzēja. Cietumā jau 
neielika, vecākiem, manuprāt, arī nenosūdzēja, bet pats īsti labi 
nejutos.

Gadu gaitā, protams, es esmu palicis gudrāks. Pa šiem ga-
diem ir palielinājušās daudzas lietas – klases skolēnu skaits, IQ 
cipars, pusdienu nauda, augums, svars, rokas, draugu skaits, 
paskaidrojumu skaits. Es pats esmu audzis un pārveidojies pa 
šiem gadiem, balss man arī savādāka, esmu paceļojis pa Latviju 
un ārzemēm, izlasījis ~50 grāmatas (no sākuma līdz beigām).”

Turpinājums “Mālpils Vēstis” MARTA numurā

Mālpils novada vidusskolas devītklasnieki raksta par skolu



Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  2020 15

Ir noslēdzies otrais Āda-
žu Mākslas un mūzikas 
skolas organizētais vizuālās 
mākslas konkurss “Gaujas 
mozaīka Ādažos”, kurā šajā 
gadā piedalījās 29 Vidzemes 
novada skolas. Žūrijai nācās 
izvēlēties labākos no 190 ie-
sūtītajiem darbiem. Šis 
konkurss rosināja arī mūsu 
skolas audzēkņu fantāziju, 
kas izvērtās gana radoša un 
interesanta žūrijai. It kā ne-
dzīvojam pie Gaujas, bet to-
mēr dzīvojam starp divām 
upēm. Rezultātā mūsējie 
konkursā ieguva: 

jaunākajā grupā (6–10 gadi) – ATZINĪBA – GATIM RAIVO ŠUL-
CAM, vidējā grupā (11–13 gadi) 2. vieta – ELZAI ESTEREI VORO-
ŅUKAI, 3. vieta – SINDIJAI RAUPAI, bet vecākajā grupā (14–16 
gadi) 2. vieta – ANASTASIJAI FIĻIPOVAI.

Īpašas ATZINĪBAS piešķīra ABSOLVENTU ŽŪRIJA, kuras sa-
ņēma GATIS RAIVO ŠULCS un ELZA ESTERE VOROŅUKA. Šādas 
žūrijas, ar pavisam citu skatījumu uz lietām, piesaistīšana ir jau-
na pieredze skolas rīkotajā konkursā.

Taču mums tā bija iespēja pie viena iepazīties arī ar skolu un 

AKTUĀLI

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

23. februārī plkst. 10:00 Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 2. posms Mālpils sporta komplekss

29. februārī Pierīgas novadu sporta spēles telpu futbolā – fināli Pierīgas novadi

2. martā plkst. 18:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 7. posms Mālpils sporta komplekss

8. martā Pierīgas novadu sporta spēles galda tenisā Rīga

15. martā plkst. 10:00 Mālpils novada atklātais čempionāts novusā (pāriem) Mālpils sporta komplekss

Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

19. janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
atklātā čempionāta novusā 1. posms, kurā piedalījās 52 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 Ainārs Pēčs (Vaidava) 
2. vietā – Juris Pūpols (Ķekava), bet 3. vietā – Gunārs Škutāns no 
Madlienas. Labākais no mālpiliešiem bija Edgars Komarovs 
(5.  vieta). Sieviešu konkurencē uzvarēja Olga Gusjkova (Rīga), 
2. vietā Judīte Saldūksne (Kocēni), 3. vietā Vita Balode (Kocēni). 
TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Valdis Priede (Ķekava), 2. vietā – 
Andris Frīdenbergs (Skrīveri), 3. vietā – Nils Rēders (Rīga).

25. janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas novadu 
sporta spēles šahā, kurās piedalījās 5 komandas. Tika izspēlēta 
riņķa sistēma ar apdomas laiku 15 minūtes katram dalībniekam 
+ 5 sekundes par gājienu. Mālpils novada komandu pārstāvēja 
Anatolijs Seļivanovs, Ģirts Lielmežs, Matīss Preiss un Esmeralda 
Balode-Buraka. Izcīnot 2 uzvaras pret Salaspils novada komandu 
(3:1) un Ķekavas novada komandu (3:1) un piedzīvojot 2 zaudēju-
mus pret Baldones novada komandu (1,5:2,5) un Siguldas novada 

komandu (1,5:2,5), Mālpils komanda ieguva 3. vietu. Individuāli 
Mālpils novada komandā Anatolijs Seļivanovs pie 1. gadiņa iegu-
va 3. vietu (1 no 4), pie 2. galdiņa Ģirts Lielmežs ieguva 2. vietu (3 
no 4), pie 3. galdiņa Matīss Preiss ieguva 3. vietu (2,5 no 4) un pie 
sieviešu galdiņa Esmeralda Balode-Buraka ieguva 3. vietu (2.5 
no 4). Sacensībās triumfēja Siguldas novada komanda, bet 2. vie-
tu ieguva Baldones novada komanda.

3. februārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 6. posms. 1. vietu ieguva Uģis 
Briedis, 2. vietu izcīnīja Edgars Bogdans, bet 3. vietā ierindojās 
Jānis Jansons.

9. februārī Salaspils sporta namā notika Pierīgas novadu 
sporta spēles dambretē, kurās piedalījās 7 komandas. Pēc ilgā-
ka pārtraukuma sacensībās piedalījās arī Mālpils novada ko-
manda. Tika izspēlēta riņķa sistēma. Ļoti spēcīgā konkurencē, 
piedaloties vairākiem lielmeistariem un meistariem (5 no Latvi-
jas TOP 10, tajā skaitā Latvijas TOP līderis un 1994. gada Pasau-
les čempions Guntis Valneris), Mālpils komanda ieguva 6. vietu.

Turpinājums 16. lpp.

SPORTS

Ādažu audzēkņu darbiem – fantāzijas bagātiem, lieliski izstrādā-
tiem, ļoti dažādiem, bet ar tikko tveramu savstarpēju saikni un 
stilistisku vienotību. Paldies par konkursu Ādažiem un īpaši Dai-
nai Grūnvaldei! Un vislielākais paldies mūsu audzēkņiem un 
skolotājām Juretai Dobenbergai un Ērikai Zuterei par ieguldīto 
darbu! Nu gaidām nākamo konkursu!

Māra Ārente, Mālpils Mūzikas un mākslas skola

Konkurss “Gaujas mozaīka Ādažos”
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Mālpils novada dome veiksmīgi turpina Eras-
mus+ programmas projekta “Kultūras manto-
juma loma un iespējas starppaaudžu izglītībā” 
(ROCHIL) īstenošanu kopā ar partneriem no Če-
hijas, Francijas, Polijas un Austrijas.

10.–14. februārī Mālpilī notika projekta starptautiskā sanāk-
sme, kurā piedalījās gan viesu grupas, gan arī vietējie projekta 
dalībnieki – seniori (projekta darba grupa, kultūras mantojuma 
pētnieki, ēdienu gatavošanas meistarklašu saimnieces) un Māl-
pils novada vidusskolas skolēni, kas ir aktīvi iesaistījušies pro-
jektā, veicot pētījumus, piedaloties ēdienu gatavošanas un rok-
darbu meistarklasēs un šīs sanāksmes laikā veicot arī tulku 
pienākumus viesu delegācijām.

Pirmo sanāksmes dienu sākām ar komunikatīvajām spēlēm 
un savstarpējo iepazīšanos. Partneri bija sagatavojuši un vadīja 
kādu savas valsts raksturīgo iepazīšanās spēli. Pēc tam katras 
valsts pārstāvji stāstīja par to, ko paveikuši ROCHIL projektā kopš 
tā uzsākšanas. Varējām ne tikai iepazīt viņu pieredzi, bet arī iegūt 
interesantas idejas savam turpmākajam darbam. Pēcpusdienā 
viesi devās uz Maizes māju Priekuļu novadā, kur, pašiem praktis-
ki darbojoties, iepazina gan pīrāgu cepšanas tradīcijas lauku 
sētā, gan latviešu tautas dziesmas.

Nākamo dienu uzsākām ar Daigas Frīdbergas veidotās izstā-
des “Ziedi manā albumā” atklāšanu, un pēc tam iesaistījām vie-
sus Māras Klintsones un Gunas Petrevicas vadītājās radošajās 

Starptautiskā sanāksme Mālpilī

PROJEKTI

Kopā ar mālpiliešiem

Pierīgas novadu sporta spēles šahā, 2020. gada 25. janvārī, Mālpils sporta komplekss

Nr. KOMANDA 1 2 3 4 5 PUNKTI mazie 
punkti VIETA

1 SIGULDA

I. Jēkabsons 2 1 2 1 1 0 2 1

7
3

11.5 I
2.

J. Birģelis 0 1 1 0 2 3.

V. Gercāns
3:1

1
4:0

1
2:2

1
2,5:1,5

1/2 3,5 1.

S. Harlinska 1 1 0 1 3 2.

2 ĶEKAVA

V. Višņevskis 0 0 0 0 0 0 0 1

0
1

3 5.
5.

G. Kučerenko 1 0 0 0 1 5.

E. Benkens
1:3

0
0:4

0
1:3

1
1:3

0 1 4.

T. Andrejeva 0 0 0 0 0 5.

3 SALASPILS

J. Vdovins 0 0 2 1 0 0 0 0

2
1

6 4.
4.

L. Avsitidijskis 0 1 0 0 1 4.

V. Balašovs
0:4

0
4:0

1
1:3

1
1:3

1 3 2.

G. Skujiņa 0 1 0 0 1 4.

4 BALDONE

L. Rogule 1 1 2 1 2 1 2 1

7
4

10,5 II
1.

Ē. Mieriņš 0 1 1 1 3 1.

V. Gerdts
2:2

0
3:1

0
3:1

0
2,5:1,5

0 0 5.

A. Zemzare 1 1 1 1/2 3,5 1.

5 MĀLPILS

A. Seļivanovs 0 0 2 0 2 1 0 0

4
1

9 III
3.

Ģ. Lielmežs 1 1 1 0 3 2.

M. Preiss
1,5:2,5

1/2
3:1

1
3:1

0
1,5:2,5

1 2,5 3.

E. Balode-Buraka 0 1 1 1/2 2,5 3.

Turpinājums no 15. lpp.
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darbnīcās, piedāvājot apgūt tradicionālo rokdarbu un keramikas 
iemaņas. Pēcpusdienā notika teorētiskās mācības par tādām tē-
mām kā:

 • Kultūras mantojuma digitalizācija turpmākai izmantošanai 
pieaugušo izglītībā.

 • Starpnozaru sadarbības pieredze un iespējas.
 • Brīvprātīgie pieaugušo izglītībā un sabiedrībā – problēmas 

un iespējas, partneru pieredze šajā jomā.
 • Vietējie un starptautiskie pieaugušo izglītības pasākumi, to 

novērtēšanas metodes.
Sanāksmes trešajā dienā viesi devās uz PII “Māllēpīte”, lai 

darbotos kopā ar bērniem četrās grupās, kur audzinātājas bija 
sagatavojušas dažādus uzdevumus, kā arī, lai demonstrētu ma-
zajiem mālpiliešiem savu valstu rotaļas un spēles. 

Šo starptautisko sanāksmi bagātināja folkloras kopas “Mālis” 
uzstāšanās, kuras laikā mūsu viesi ne tikai iepazina latviešu 
folkloru, bet arī apguva latvisko deju pamatsoļus. 

Noslēgumā novērtējot šo tikšanos un sadarbību ar mūsu pro-
jekta dalībniekiem, viesi atzīmēja, ka tās ir bijušas iedvesmojo-
šas, jaunām idejām bagātas dienas skaistā un harmoniskā vidē, 
kas ļāvušas iepazīt latviešu kultūras mantojumu, sadarbojoties 
dažādām paaudzēm un pārliecinoties par mālpiliešu atsaucību 
un viesmīlību. 

Projekta darba grupa sirsnīgi pateicas visiem, kas iesaistījās 
projekta pasākumu sagatavošanā un īstenošanā, veicot mazā-
kus un lielākus darbus un visiem kopumā radot vispozitīvāko 
iespaidu par mūsu darbu ROCHIL projektā un to, cik veiksmīgi 
sadarbojas dažādu paaudžu cilvēki un dažāda veida iestādes 
Mālpils novadā!

Projekta vadītāja Līvija Mukāne 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

Keramikas darbnīca Gunas Petrevicas vadībā

Zināšanu un pieredzes apmaiņa Viesi iepazinās ar Daigas Frīdbergas veidoto izstādi

Darbošanās kopā ar Mālpils PII “Māllēpīte” bērniem

Radošā darbnīca Māras Klintsones vadībā

Projekta sanāksmē aktīvi iesaistījās Mālpils novada vidusskolas 
skolēni
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Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – Centrs) 
informē, ka katru gadu valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret 
ērču encefalītu noteikta Ministru kabineta 2000. gada 26. sep-
tembra noteikumos Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk – 
Noteikumi). Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no viena gada 
vecuma līdz 18 gadu vecumam sasniegšanai:

“23.11. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un 
kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir vis-
augstākā saslimstība ar ērču encefalītu (ērču encefalīta endē-
miskās teritorijās), ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefa-
līta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes 
ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā;

23.12. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus. Vak-
cināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un 
internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās 
iestādes administrācija”.

Informējam, ka, veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu 
analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu 2015.–2019. gadā, 
Centrs ir sagatavojis teritoriju sarakstu valsts apmaksātās bērnu 
vakcinācijas veikšanai pret ērču encefalītu 2020. gadā (1. pieli-
kums). Sakarā ar saslimstības samazināšanos Kocēnu novadā 
2020. gadā paredzēta tikai valsts apmaksātās vakcinācijas pa-
beigšana (2. un 3. pote) vai balstvakcinācija bērniem, kuriem tā 
bija uzsākta iepriekšējos gados.

Lai nodrošinātu Jūsu novadā deklarēto bērnu vakcināciju pret 
ērču encefalītu, kā arī racionālu valsts iepirktās vakcīnas izman-
tošanu, lūdzam Jūsu pašvaldību iespēju robežās iesaistīties ie-
dzīvotāju informēšanā par bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu, 
īpaši pievēršot uzmanību riska ģimenēm un ģimenēm, kuras dzī-
vo attālā novada teritorijā.

Vienlaikus informējam, ka detalizēta informācija par bērnu 

vakcināciju pret ērču encefalītu par valsts budžeta līdzekļiem ir 
nosūtīta ģimenes ārstiem.

Pielikumā: Teritoriju saraksts valsts apmaksātās bērnu vakci-
nācijas pret ērču encefalītu veikšanai 2020. gadā uz 1 lp.

Direktore I. Gavare, Viktorija Černiševa, 
tālr. 67081517, viktorija.cerniseva@spkc.gov.lv

Par valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu 2020. gadā

Marts pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, 
kura laikā sabiedrības uzmanībai pastiprināti tiek akcentēti 
ar sociāla darba profesiju saistīti aspekti, problēmas un ie-
spējamie risinājumi. Arī Latvijā marta trešajā otrdienā tiek 
atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena, kuras 2020. gada 
vadmotīvs akcentē cilvēku savstarpējo attiecību nozīmi 
(Promoting the Importance of Human Relationships).

P/a “Mālpils sociālais dienests” 2020. gada 19. martā 
no 14:00–18:00 aicina uz Atvērto durvju dienu Nākotnes 
iela 1, Mālpilī:

 • vizuālā prezentācija par sociālo dienestu, sniegta-
jiem pakalpojumiem;

 • iespēja tikties ar sociālā dienesta darbiniekiem.
Laipni gaidīts ikviens interesents!

Informācija pa tālruni 67970897

PAZIŅOJUMS
Pensionāriem un maznodrošinātajām personām ir pie-

ejama ārstes-kardioloģes Ingūnas Rožkalnes-Žubares 
bezmaksas konsultācija š.g. 19. martā no plkst. 11:00.

Lūgums iepriekš pierakstīties pie kultūras centra dežu-
ranta. Uz konsultāciju jāņem līdzi iepriekšējos izmeklēju-
mus (piem., kardiogrammu, analīzes u.c.).

Papildus informācija pa tālr. 26251062.

1. pielikums (tikai Mālpils novada dati)

Teritoriju saraksts valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas 
pret ērču encefalītu veikšanai 2020. gadā

N. 
p.k.

Teritorijas 
nosaukums

Vidējais gadījumu 
skaits uz 100 000 

iedzīvotājiem 
(2015.–2019. gads)

Bērnu skaits 
teritorijā 

(centrālās 
statistikas 
pārvaldes 

dati*)

23 Mālpils novads 23,3 698

*https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzrakst/IRG040.
px/table/tableViewLayout1/

Jūsu problēmas mēs uztversim 
kā savas:

 • Windows OS (XP; VISTA; 7; 8; 10) instalēšana, konfigurē-
šana, apkalpošana;

 • Datorprogrammu uzstādīšana, apkalpošana, kļūdu la-
bošana;

 • Datora aizsardzība pret vīrusiem un hakeru ielaušanos;
 • Informācijas kopēšana un atjaunošana;
 • Datortehnikas sastāvdaļu diagnosticēšana;
 • Lietotāju konsultēšana;
 • Bezvadu WiFi tīkla uzstādīšana;
 • Problēmu attālināta risināšana.

Pasūtījumus pieņem no 7:30 līdz 21:00 bez 
brīvdienām.

Saziņai mob. tālr. 26476196, e-pasts: 
unijas.datori@gmail.com, IK “Ūnijas datori”, vienotais 
Reģ. Nr. 40002165017, kontaktpersona: Aldis, adrese: 
Mālpils, Kalna Kārkli
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9. martā plkst. 17:00 B kategori-
jas autoapmācības kursi Sporta ielā 
1 (Mālpils novada vidusskolā).

Pieteikties:
 • tālr. 25151544 vai
 • www.einsteins.lv

Mālpils novada vidusskolas au-
dzēkņiem teorijas apmācību sedz 
novada pašvaldība.

INFORMĀCIJA

Izsludināts 2020. gada iedzīvotāju 
iniciatīvu projektu konkurss 
MĒS SAVAM NOVADAM

Aicinām Mālpils novada iedzīvotājus pieteikt savas idejas 
projektu konkursam “Mēs savam novadam”. Projektu konkur-
sā var piedalīties neformālas iedzīvotāju grupas un sabiedris-
kās organizācijas (biedrības vai nodibinājumi). Projektiem jā-
būt tādiem, lai tos spētu realizēt paši projektu iesniedzēji un to 
rezultātiem ir jābūt pieejamiem plašai sabiedrības daļai.

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

Projekta īstenošanas laiks – no 2020. gada 1. maija līdz 30. 
septembrim.

Konkursā tiks atbalstīti sekojoši pasākumi: 
1. Teritorijas labiekārtošana (piemēram, publiski pieejamo 

vietu un piemiņas vietu sakopšana un pilnveidošana, ap-
skates objektu izveide, takas ierīkošana, ūdenstilpņu te-
ritorijas labiekārtošana, ģimeņu atpūtas vietu vai bērnu 
rotaļu laukumu izveidošana vai pilnveidošana utt.),

2. Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstī-
ba vai uzlabošana (veselīga dzīvesveida veicināšana, ra-
došās jaunrades veicināšana, vienreizēju pasākumu or-
ganizēšana un īstenošana utt.).

Vienam projektam paredzamais Mālpils novada domes at-
balsts var būt līdz 1000 EUR. Projektu pieteikumus lūdzam ie-
sniegt novada domes Kancelejā līdz 26. martam plkst. 18:00.

Plašāka informācija par projektu konkursa “Mēs savam no-
vadam” noteikumiem, kā arī projekta pieteikuma veidlapa ir 
pieejama pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. Jautājumu 
gadījumā aicinām sazināties ar domes projektu koordinatori 
Elitu Kārkliņu (domes ēkas 2. stāvā, 233. telpā, tālr. 67970898, 
e-pasta adrese: elita.karklina@malpils.lv ).

2020. gada 13. martā 
plkst. 14:00

biedrības “Notici sev!” telpās – 
Pils ielā 14-1, Mālpilī

notiks

biedrības 
“Notici sev!” 
kopsapulce

Darba kārtībā:

1. Biedrības 2019. gada pārskata 
apstiprināšana,

2. 2020. gada darbības plāns un 
ieceres,

3. Citi jautājumi.

“Notici sev!” valde
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Mālpils Kultūras centra pasākumi martā
 • 01.03. plkst. 16:00 Vijas Zariņas izstādes “UZGLEZNOTĀ DABA” atklāšana 

kultūras centra izstāžu zālē.
 • 08.03. plkst. 11:00–14:00 Ģimeņu pasākums “Augstāk par zemi”.
 • 14.03. plkst. 11:00–17:00 kultūrvēsturnieces Ievas Pīgoznes lekcija par latvie-

šu apģerbu.
 • 14.03. plkst. 16:00 Mālpils novada vidusskolas dejotāju atskaites koncerts 

“Gadalaiki dejā”.
 • 18.03. plkst. 10:30 Latvijas kino gada sensācija: pilnmetrāžas animācijas filma 

“PROJĀM”. Jauna autora satriecoši panākumi! Aizkustinoši, brīnišķīgi skaisti, 
cilvēcīgi! Režisors, scenārija autors, mākslinieks un komponists Gints 
Zilbalodis, 2019. gads, 1 h 15 min.

Žanrs: piedzīvojumu filma, animācija, fantāzija, ģimenes filma. Filma nominēta ASV Kino-
akadēmijas balvai “Oskars”. 2019. gada nacionālā filmu festivālā “Lielais Kristaps” atzīta par 
gada labāko animācijas filmu. Filma šovasar triumfēja Eiropas nozīmīgākajā animācijas fes-
tivālā Anesī (Francija) konkursa programmā “Contrechamp”, iegūstot tur galveno balvu. Bi-
ļetes cena – 2 EUR.

 • 19.03. plkst. 19:00 Mālpils kultūras centrā gaidāma Valmieras teātra izrāde 
“Venēra kažokādā”, režisore Inese Mičule.

“Venēra kažokādā” ir izcilā tumšā humora meistara amerikāņu dramaturga Deivida Aivsa 
komēdija, kas vēsta par režisoru, kas jau zaudējis cerību atrast aktrisi galvenajai lomai savā 
topošajā izrādē. Savukārt viņa ir pārliecināta, ka šī loma atbilst tieši viņai. Ar mistiski vilino-
šās Vandas Žurdēnas lomu Valmieras teātrī atgriežas Inga Alsiņa-Lasmane, kura virtuozā 
saspēlē ar Imantu Stradu ievelk skatītājus elpu aizraujošā lugas lasījumā. Biļetes var iegādā-
ties kultūras centra kasē, “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv. 

 • 21.03. plkst. 18:00 Māras dienas koncerts “Pavasara danči”. Ieeja – 2 EUR.
 • 25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

 ◊ plkst. 13:00 Piemiņas brīdis pie Šopu akmens.
 ◊ plkst. 14:00 Mālpils Kultūras centrā būs skatāma uz Sibīriju izsūtīto bērnu 

liecībās balstīta dejas izrāde “Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem”.
Izrāde piedāvā ieskatu nozīmīgā vēstures posmā, kas balstīts 1941. un 1949. gadā izsūtīto 

bērnu liecībās. Šie stāsti ir pamats horeogrāfijai – mūsdienu dejas interpretācijai par laika 
posmu un dzīvēm, saskaroties ar izsalkumu, badu, bēdām, sāpēm, ilgām, vientulību, drau-
dzību un tēvzemes mīlestību. Izrāde aicina stiprināt mūsu piederību Latvijai. Ieeja – 5 EUR.

 • 29.03. plkst 14:00 Stila pēcpusdiena ar modes dizaineri un stilisti 
INDRU SALCEVIČU.

Šī būs seminārlekcija par garderobes veidošanas pamatprincipiem, par mūsdienās popu-
lāro – kapsulas garderobi. Pēc pasākuma Jums vairs neradīsies jautājums, kā un ko sakom-
binēt, jo Indra Jums radīs priekšstatu, kas garderobē ir lieks, kas vajadzīgs un kā sakārtot 
savu garderobi. Un Jūs noteikti sapratīsiet, kāpēc rodas jautājums – man nav ko vilkt mugu-
rā!? Papildus: Indra konsultēs, kā gaumīgi saģērbties atbilstoši savam dzīves stilam, intere-
sēm, gaumei, ķermeņa proporcijām. Semināra beigās katra semināra apmeklētāja saņems 
lekcijas materiālus! Pieteikšanās un līdzmaksājums – 25 EUR no personas. Biļete nopērka-
ma kultūras centra kasē (vietu skaits ierobežots).

 • 29.03. plkst 16:00 Cirka izrāde bērniem “Pasakainā planēta”.
Programmā sunīši, zaķis, kaķīši, čūskas, papagailis. (Ar dzīvniekiem būs iespēja nobildē-

ties.) Piedalīsies mākslinieki no Šveices “CIRQUE DU SOLLEIL”. (Programma var tikt mainī-
ta.) Būs pieejams popkorns. Programmas ilgums 1 h 20 min. Biļetes cena – 6 EUR.

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 26424232, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Makets iespiests SIA “Erante”
Saieta laukums 2, Madona, LV-4801, tālr. 64860983
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KASES DARBA LAIKS:

OTRDIEN un CETURTDIEN 14:00–18:00
TREŠDIEN un PIEKTDIEN 11:00–14:00

Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma. 
Tālrunis uzziņām 67925836 vai 29195459

Pie Kultūras centra kases novietota kastīte 
JŪSU ATSAUKSMĒM UN IDEJĀM!

“Ieraudzīt pasauli smilšu graudā
Un debesis lauku puķē,
Turēt bezgalību savā plaukstā
Un mīlestību just katrā stundā.”

/V. Bleikšs/

Vissirsnīgākie sveicieni 
Inārai Skulmei skaistajā 

dzīves jubilejā!
“Mālpils Vēstis”

SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBA

“Kāds pārpratums!
Un neparasta smeldze.
Vēl tik daudz rītausmās 
Tev jāieskatās bija.”

Skumju brīdī esam kopā ar Ivetu un 
tuviniekiem, Salvi mūžībā aizvadot.

Mājas iedzīvotāji no Kastaņu ielas 3

Varu palīdzēt jebkādos mājas darbos. 
Tālr. 27327713

Skursteņslauķa pakalpojumi. Dūmvadu, 
ventilācijas kanālu tīrīšana. Apkures ierī-
ču tīrīšana, remonts. Plīts, kamīnu, sild-
mūru mūrēšana. Apsekošanas aktu sa-
stādīšana. Konsultācijas. Normunds, 
Tālr. 29432853

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

SIA “Saurida Latvija” gāzes balonu pie-
gāde mājās! Gāzes balonu cenas: 50 litri 
− 24,50 EUR, 46 litri − 23,00 EUR, 27 litri 
− 14,00 EUR. Gāzes balonu nomaiņa, pār-
baude, konsultācijas. Jauni reduktori, 
šļūtenes, jaunie gāzes baloni (7, 27 un 46 
litru). Strādājam katru dienu (arī vaka-
ros), svētkos un brīvdienās. Zvanīt Jums 
vēlamā laikā! Tālr. 29 41 51 20

Vajadzīga sieviete ar dzīvošanu uz vietas 
par brīvu. Ir atsevišķa istabiņa. Tālr. 
29232303

Pērku radiouztvērējus ražotus Latvijā 
20. gs. 30–40-tajos gados. Tālr. 29760041


