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Saistošie noteikumi Nr. 1
APSTIPRINĀTI 

ar Mālpils novada domes 
27.01.2021. sēdes lēmumu Nr. 1/16

Mālpilī, Mālpils novadā
2021. gada 27. janvārī

Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 
2021. gadam

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

Saistošie noteikumi nosaka Mālpils novada pašvaldības 
2021. 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 4 794 083 EUR apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu vei-
diem (1. pielikums).

2. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības finanšu līdzekļu at-
likumu uz 2021. gada 1. janvāri – 1 651 685 EUR apmērā.

3. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības finansēšanas daļu 
2021. gadam (2. pielikums).

4. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības pamatbudžeta izde-
vumus 6 337 219 EUR apmērā (3. pielikums) un sadalījumu atbil-
stoši finansējuma mērķim (4. pielikums).

5. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības saistību apmēru 
2021. gadā un turpmākajos gados 5 355 571 EUR apmērā, tai 
skaitā galvojumi pašvaldības kapitālsabiedrībai 1 137 287 EUR 
(5. pielikums).

6. Mālpils novada pašvaldība 2021. gadā nodrošina pašvaldī-
bas aizņēmumu pamatsummas atmaksu 250 658 EUR apmērā, 

apkalpošanas maksu un kredītprocentu samaksu, saskaņā ar 
aizņēmuma līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem lī-
dzekļiem.

7. Apstiprināt pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un pro-
grammu 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 
2021. gadam (7. pielikums). 

10. Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības investīciju plānu 
2021. gadam (8. pielikums).

11. Noteikt pašvaldības iestāžu un institūciju darbinieku ama-
tus, to likmes un atlīdzību atbilstoši pielikumiem (9.–24. pieli-
kums).

12. 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.

13. 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 27.01.2021. 
saistošjiem noteikumiem Nr. 1 

“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2021. gadā (EUR)
SKAITLISKA INFORMĀCIJA

I Kopā ieņēmumi 4 794 083

II Nodokļu un nenodokļu ieņēmu-
mi

2 818 278

III Nodokļu ieņēmumi 2 611 184

Tiešie nodokļi 2 601 184

1.0. 1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 2 368 617

1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa

2 368 617

1.4. 4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 232 567

1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 232 567

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 207 094

2.0. 8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma

270

2.0. 8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par atlikto 
maksājumu

270

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

2 900

2.0. 9.1.0.0. Valsts nodevas par valsts sniegto 
nodrošinājumu un citiem pakal-
pojumiem

50

2.0. 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitāmas 
pašvaldības budžetā

2 300

2.0. 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 550

2.0. 10.0.0.0. Sodi un sankcijas 2 650

2.0. 10.1.0.0. Naudas sodi 2 650

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

201 274

2.0. 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju 
pārdošanas

510

2.0. 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža 
īpašuma pārdošanas

200 764

V Transfertu ieņēmumi 1 592 050

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

1 800

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

1 800
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Turpinājums 4. lpp.

5.0. 18.0.0.0. Transferti 1 460 250

5.0. 18.6.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtā 
valsts budžeta dotācija

1 460 250

5.0. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 130 000

5.0. 19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 
citām pašvaldībām

130 000

VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 383 755

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

383 655

3.0. 21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasifi-
cētie ieņēmumi

100

2. pielikums 

Mālpils novada pašvaldības 27.01.2021. 
saistošjiem noteikumiem Nr. 1 

“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””

Mālpils pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas daļa 
2021. gadam

Klasifikācijas 
kods Rādītāju nosaukums Gada plāns 

EUR

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

73 500

F40320020 Saņemtie ilgtermiņa aizņēmu-
mi (plānotais Jaunās–Krasta 
ielas pārbūvei)

155 777

F320020 Saņemto ilgtermiņa aizdevumu 
atmaksa

250 658

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

17 436

F22010000 AS Naudas līdzekļu un noguldīju-
mu atlikums gada sākumā

1 651 685

F22010000 AB Naudas līdzekļu un noguldīju-
mu atlikums gada beigās

69 732

3. pielikums 

Mālpils novada pašvaldības 27.01.2021. 
saistošjiem noteikumiem Nr. 1 

“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2021. gadā (EUR)

1000 Atlīdzība 2 605 535

2000 Preces un pakalpojumi 1 745 678

3000 Subsīdijas un dotācijas 23 254

4000 Procentu izdevumi 820

5000 Pamatkapitāla veidošana 1 721 166

6000 Sociālie pabalsti 86 179

7000 Uzturēšanas izdevumu 
transferti, dotācijas un 
mērķdotācijas

154 587

pašvaldībām uzturēšanas 
izdevumiem, pašu resursi, 

starptautiskā sadarbība

Kopā 6 337 219

4. pielikums 

Mālpils novada pašvaldības 27.01.2021. 
saistošjiem noteikumiem Nr. 1 

“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2021. gadā (EUR)
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM

01.1000. Vispārējie valdības dienesti

01.111. Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcija

275 000

01.112. Kanceleja 76 000

01.113. Klientu apkalpošanas centrs 20 000

01.300. Dzimtsarakstu nodaļa 21 000

01.601. Mazie projekti 6 000

01.602. Vēlēšanu komisija 11 500

01.603. Atbalsta fonds 20 000

01.720. VK aizņēmumu apkalpošana un % 10 820

01.820. Pievienotās vērtības nodoklis 20 000

01.830. Norēķini ar pašvaldībām par izglītību 105 000

01.890. Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem 50 000

01.1000. Kopā 615 320

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība

03.110. Pašvaldības policija 65 000

03.600. Sabiedriskā kārtība un drošība/
apsardze

17 000

03.000. Kopā 82 000

04.000. Ekonomiskā darbība

04.240. Rīgas rajona lauku attīstības biedrība 425

04.430. Būvvalde 26 500

04.501. Mērķdotācija autoceļiem/ielām 83 426

04.502. Infrastruktūra – Jaunā–Krasta iela 400 000

04.503. Infrastruktūra – grants ceļš Sidgunda–
Karde

178 074

04.504. Infrastruktūra – Enerģētikas iela 110 000

04.505. Infrastruktūra – ielu seguma remonts 100 000

04.000. Kopā 898 425

05.000. Vides aizsardzība

05.400. Vides aizsardzības projekti 90 189

05.000. Kopā 90 189

06.000. Pašvaldības teritoriju un māju 
apsaimniekošana

06.201. Attīstības un nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas daļa

350 000

06,202. Video novērošana 15 000

06.203. Bērnu rotaļu laukumi 250 000

06.204. Parka celiņu segumu atjaunošana 100 000

06.400. Ielu apgaismošana 95 000

06.601. Dienesta viesnīca 240 000

06.000. Kopā 1 050 000
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Mālpils novada ekonomiskā un sociālā situācija
Mālpils novads ir viena no Rīgas plānošanas reģiona pašvaldī-

bām. Kopējā novada teritorijas platība ir 220,46 km2, no kuriem 
51% aizņem meži. Mālpils novads vienmēr ir bijis pievilcīgs ar 
savu skaisto, mierīgo lauku dabas ainavu, ar attīstītu uzņēmēj-
darbības vidi, kultūras, izglītības un sporta iespējām, saglabājot 
lauku novadiem raksturīgo harmoniju un mieru.

Mālpils novada iedzīvotāju skaits, līdzīgi vispārējām Latvijas 
tendencēm, turpina samazināties. Būtiskākais iemesls tam ir  
dzīvojamā fonda trūkums. Mālpils novadā 2020. gada sākumā 
bija 3525 iedzīvotāji, 2021. gada sākumā, saskaņā ar pašvaldības 

datiem – 3480 iedzīvotāji.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 

Mālpils novadā 64% iedzīvotāju ir darbspējīgā vecuma grupā no 
15 līdz 63 gadiem.

Bezdarba līmenis Mālpils novadā 2020. gada beigās ir 4,7%, 
reģistrēto bezdarbnieku skaits ir 96 personas.

Mālpils ir viena no pašvaldībām, kas, pamatojoties uz Admi-
nistratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, beigs pastāvēt līdz 
ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, kas paredzētas 5. jūnijā.

Latvijas Republika tiks iedalīta valstspilsētu pašvaldību terito-
rijās un novadu pašvaldību teritorijās. Novada teritorijas iedalīs 

Paskaidrojuma raksts un Mālpils novada domes priekšsēdētājas 
ziņojums par Mālpils novada pašvaldības 2021. gada budžetu

07.000. Veselība

07.200. Pediatru konsultācijas ārpus ģimenes 
ārstu darba laika

1 254

07.000. Kopā 1 254

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija

08.101. Sporta komplekss 230 000

08.211. Mālpils bibliotēka 40 000

08.212. Sidgundas bibliotēka 15 000

08.231. Kultūras centrs 450 000

08.232. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 
pārvalde

3 664

08.234. Simtgades pasākumi 15 000

08.000. Kopā 753 664

09.000. Izglītība

09.111. IZM PII mērķdotācija 57 847

09.112. PII uzturēšana 500 000

09.113. Mācību līdzekļi PII 1 743

09.2191. IZM mērķdotācija novada vidusskolai 393 196

09.2192. Mālpils novada vidusskolas uzturēšana 450 000

09.2193. Brīvpusdienas 32 700

09.2195. Mācību līdzekļi Mālpils novada vidus-
skolai

7 482

09.2196. Skolas soma 2 401

09.2197. Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai

4 312

09.2198. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai

22 104

19.2199. Asistenta pakalpojumi novada vidus-
skolā

2 154

09.511. Mūzikas un mākslas skolas uzturēšana 110 000

09.512. Mērķdotācija mūzikas un mākslas 
skolai

90 741

09.531. Projekts EDC/KA2 skolu partnerība 9 362

09.532. Projekts ROCHIL 27 435

09.533 Projekts RESPECT 16 472

09.534. Projekts DRAMA 17 272

09.601. Skolēnu pārvadājumi 60 000

09.000. Kopā 1 805 221

10.000. Sociālā aizsardzība

10.121. ERAF DI projekts sociālā aizsardzība 341 718

10.122. Deinstucionalizācijas pakalpojumi 1 800

10.201. Sociālās aprūpes centrs 403 000

10.203. Aprūpe mājās 18 000

10.400. Bāriņtiesa 40 000

10.501. Atbalsts bezdarba gadījumā 9 200

10.700. Atbalsts maznodrošinātajiem 40 000

10.910. Sociālais dienests 100 000

10,912, Asistenta pakalpojumi 47 428

10.920. Materiālā palīdzība 40 000

10.000. Kopā 1 041 146

Pavisam kopā 6 337 219

7. pielikums 
27.01.2021. saistošajiem noteiklumiem Nr. 1 

“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”

Mālpils novada pašvaldības ceļu un ielu 
finansēšanai paredzētās mērķdotācijas 

izlietojuma programma 2021. gadam

Mālpilī, Mālpils novadā
2021. gada 29. janvārī

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteiku-

miem Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda pro-
grammai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, APSTIPRINĀT 
Mālpils novada pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai 
piešķirtās mērķdotācijas izlietojuma programmu 2021. gadam: 

1. 2021. gada plānotā mērķdotācija 62 570,00 EUR (no 
2021. gada janvāra līdz 30. jūnijam)

2. 2020. gada mērķdotācija uz 2020. gada 31. decembri: 
20 856,00 EUR

3. 2021. gadā plānots izlietot mērķdotāciju, tai skaitā: ceļu un 
ielu ikdienas uzturēšana 83 426,00 EUR

Domes priekšsēdētāja Solvita Strausa
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pilsētās un pagastos. Līdz ar to turpmāk Mālpils novads taps par  
Mālpils pagastu jaunveidojamajā Siguldas novadā.

Siguldas novadu (administratīvais centrs Sigulda) veidos šā-
das administratīvās vienības: Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, 
Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores 
pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta. Jaunā Siguldas no-
vada dome darbu uzsāks 2021. gada jūlijā.

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 līdz Administratīvi teritoriālās reformas noslēgu-

mam turpinās plānošanas dokumentos noteikto mērķu un prio-
ritāšu ieviešanu, plānojot mērķtiecīgas darbības noteikto rezul-
tātu sasniegšanai.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, tām, lai 
izpildītu savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir pienākums 

izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumen-
tus, līdz ar to ir uzsākta jaunveidojamā Siguldas novada ilgtspējī-
gās attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrāde, kas turpi-
nāsies līdz šī gada oktobrim. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādes mērķis ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības re-
dzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un 
specializāciju, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu aprakstoši 
un grafiski. Un, balstoties uz normatīvajiem aktiem, jaunveidoja-
mā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu 
izstrādi vada Siguldas novads, sadarbojoties ar Inčukalna, Kri-
muldas un Mālpils novadiem. Turpmākā Mālpils pagasta attīstī-
ba būs atkarīga no šo dokumentu kvalitatīvas izstrādāšanas, no-
vērtējot objektīvus apstākļus.

Mālpils pašvaldība šogad par prioritāti ir noteikusi tādas in-
frastruktūras izveidošanu, kas veicinās izglītības un kultūras, 
sociālo pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstību.

Ņemot vērā noteiktās prioritātes un izmantojot pašvaldības 
budžeta finanšu līdzekļus, tiks uzsākta investīciju projekta Ener-
ģētikas ielas pārbūve realizācija, veicot inženiertīklu nomaiņu 
zem tās un apgaismojuma izbūvi, nodrošinot drošu kurināmā 
piegādi Mālpils katlu mājai, kā arī uzlabojot infrastruktūru uzņē-
mējdarbības ilgtspējīgai attīstībai. Projekta realizācijas izmaksas 
plānotas 110 000 EUR apmērā.

Šogad plānots pabeigt divu ES struktūrfondu atbalstītu paš-
valdības projektu realizāciju – “Pakalpojumu infrastruktūras at-
tīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Mālpils novadā”, 
lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infra-
struktūras izveidi Mālpils novadā, izveidojot un labiekārtojot Die-
nas aprūpes centru Pils ielā 7 un Grupu dzīvokļus Pils ielā 12 un 
“Grants ceļu atjaunošana Mālpils novadā”, pabeidzot pārbūvi  
ceļu posmiem Ozolāji–Mieriņi (2,67 km) un Sidgunda–Ezeri–Kar-
de 1. posms (3,78 km).

2020. gadā tika uzsākti divi pašvaldības investīciju projekti – 
Jaunās un Krasta ielas pārbūve un grants ceļa Sidgunda–Ezeri–
Karde 2., 3. posma pārbūve, kuru realizācijai izdevās piesaistīt 
valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 
novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību, kopumā piesaistot  
2020. gadā 261 678 EUR un 2021. gadā paredzot saņemt aizdevu-
mu 229 277 EUR apmērā. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un harmoniski attīstītu vidi iedzīvo-
tājiem, ir paredzēts 2021. gadā uzsākt Mālpils parka celiņu segu-
ma atjaunošanas darbus, nodrošinot pakāpenisku parka labie-
kārtošanu arī turpmākajos gados, kā arī ir uzsākta bērnu rotaļu 
laukumu Mālpilī un Sidgundā izbūves darbu plānošana un iepir-
kumu procedūras sagatavošana, paredzot pašvaldības finansēju-
mu 350 000 EUR apmērā. Paredzēts finansējums jaunas video-
novērošanas sistēmas izbūvei.

Mālpils kultūras centrā 2020. gadā pabeigta sanitāro mezglu 
pārbūve un noslēgta iepirkuma procedūra jaunu garderobes ie-
kārtu uzstādīšanai. Šogad plānots skatītāju zālē uzstādīt jaunus 
krēslus un veikt grīdas seguma atjaunošanu, kā arī uzsākt re-
montdarbus kultūras centra ieejas mezglam no Nākotnes ielas. 

Pirmsskolas izglītības iestādē tiks veikts ārtelpas labiekārto-
jums, atjaunojot teritorijas apgaismojuma elementus, veicot gā-
jēju celiņu bruģēšanu un jaunu rotaļu laukuma elementu uzstā-
dīšanu. Plānots veikt arī iekštelpu remontdarbus.

Turpināsim mācību telpu remontdarbus Mālpils novada vidus-
skolā, kā arī plānots izstrādāt tehnisko projektu skolas ēdnīcas 
un ēdamzāles pārbūvei, atjaunojot vēdināšanas sistēmu.

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

Mālpils novada pašvaldības lēmējvaras un adminis-
tratīvā struktūra (līdz 2021. gada 30. jūnijam)

Turpinājums 6. lpp.

Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modulis. 
PMPL dati. 2021* pašvaldības statistika

Mālpils novada iedzīvotāju skaits

Iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām

Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modulis. 2020. gada dati
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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 novada pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”;
4. Mālpils novada 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. Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisi-

jā;
8. Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā.

Mālpils novada pašvaldības 2021. 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-
maiņas nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos 
normatīvajos aktos.

Mālpils novada pašvaldības budžeta sagatavošana 2021. ga-
dam nebija vienkārša ne tikai ekonomiskās situācijas dēļ, jo kopš 
rudens COVID-19 straujā izplatība ir likusi Latvijā atkal ieviest 
stingrus ierobežojumus un apturēt dažādu pakalpojumu nozaru 
darbību, bet arī tādēļ, ka šis budžeta gads tiek plānots adminis-
tratīvās reformas ietekmē.

Lai gan COVID-19 otrā viļņa ietekme uz ekonomiku pagaidām 
ir bijusi mazāka nekā 2020. gada pavasarī, tomēr domājams, ka 
dažādi ierobežojumi ekonomikā būs nepieciešami vismaz līdz va-
saras mēnešiem, un līdz ar to ekonomikas atkopšanās 2021. gadā 
būs lēnāka nekā gaidīts iepriekš, samazinot Latvijas ekonomikas 
izaugsmes prognozes 2021. gadā no 3,6% uz 2,5%. Lai gan dažā-
di stimulēšanas pasākumi turpinās atbalstīt ekonomiku arī 
2021. gadā, tomēr risku ir daudz. Ilgstošie ierobežojumi ir liels 
finansiāls slogs uzņēmējiem un rada bažas par maksātnespējas 
pieaugumu. Tomēr 2022. gads varētu būt daudz labāks, jo ekono-
mikā ieplūdīs apjomīgas ES investīcijas un IKP pieaugums varētu 
pārsniegt 5%.

Būtisku ieguldījumu novada ekonomiskajā attīstībā nodrošina  
eksportējošās nozares uzņēmumi ar vērā ņemamu darbinieku 
skaitu, kas turpina saglabāt stabilus ekonomiskos rādītājus, kā 
arī pārējie uzņēmumi, saimniecības un biedrības, kas ir uzticami 
un spēcīgi sadarbības partneri. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumus pašvaldības 
budžetā 2021. gadā būtiski ietekmēs valstī īstenotie pasākumi 
nodokļu politikas jomā. Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 
2021. gadam” tika veikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ie-
ņēmumu pārdale no pašvaldību budžetiem uz valsts budžetu 5% 
apmērā, samazinot pašvaldību iedzīvotāju ienākuma nodokļa ie-
ņēmumus. 

Mālpils novadam IIN prognoze 2021. gadam ir ar pieaugumu 
(1,4%), lai gan pašvaldībām novirzītā nodokļa daļa ir samazināta. 
Jāpiemin, ka kopumā tikai vienpadsmit pašvaldībām ir nodokļa 

Turpinājums no 5. lpp.
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Turpinājums 8. lpp.

pieaugums.
Mālpils novada pašvaldības budžets 2021. gadam sastāv no 

pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attie-
cīgas ieņēmumu un izdevumu daļas.

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

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

Mālpils novada pašvaldības 2021. gada 
budžeta ieņēmumi

Mālpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2021. gadam 
kopsummā ar finansēšanu 1 543 136 EUR (2. pielikums) tiek plā-
noti 6 337 219 EUR apjomā, tas ir par 132 436 EUR vai 2% mazāk 
kā iepriekšējā gadā plānotie un tos veido nodokļu ieņēmumi, ne-
nodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdo-
tācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašval-
dībām, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašval-
dību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem). Skaitliskā 
informācija Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 “Par 
Mālpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” 1. pielikumā.

Pamatbudžeta galvenais ieņēmumu avots ir Iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklis (49%). Saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozēm 
Mālpils novada IIN ieņēmumi tiek plānoti 2 326 243 EUR , ar 1,4 
% pieaugumu salīdzinot ar 2020. gadu, valsts budžeta dotācija  
šogad ir 433 405 EUR, ar 15% samazinājumu pret iepriekšējo bu-
džeta gadu.

Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN), ņemot 
vērā faktisko situāciju, prognozējam nedaudz vairāk kā 2020. gadā 
– 232 567 EUR.

Nodokļu ieņēmumi (IIN, NĪN un DRN) sastāda 2 611 184 EUR 
vai 54% īpatsvaru no kopējiem budžeta ieņēmumiem. 

Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 1 651 685 EUR.
Nenodokļu un budžeta iestāžu ieņēmumu apjoms pašvaldības 

budžetā tiek plānots 590 749 EUR apmērā. 
Kopējais mērķdotāciju (t.sk. autoceļu fonds) un dotāciju ap-

joms 2021. gadā plānots 1 592 050 EUR apmērā. 
Lielākās mērķdotācijas ir pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 539 817 EUR 
apmērā, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem/ielām 62 570 
EUR, valsts budžeta dotācija (PFIF) ir 439 644 EUR, ERAF un 
valsts finansējums deinstitucionalizācijas projektu realizācijai un 
ESF finansējums DI pakalpojumiem 280 519 EUR, ELFLA finan-
sējums grants ceļu atjaunošanai 60 833 EUR. Pašvaldību budžeta 
transferti 130 000 EUR. Asistentu sociālajiem pakalpojumiem fi-
nansējums no valsts ir plānots 43 200 EUR apmērā.

Mālpils novada pašvaldības 2021. 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 3. pielikumā.

Atlīdzības sistēmā nav veiktas būtiskas izmaiņas, plānots tur-
pināt palielināt darbinieku atlīdzību, ņemot vērā  un izvērtējot 
darbinieku profesionālo kvalifikāciju, atbildību, noslogotību un 
amata kompetences.

Būtisks atlīdzības pieaugums (16%) darbiniekiem, kuri saņem 
minimālo mēneša darba algu, pieaugusi atlīdzība sociālās aprū-

pes darbiniekiem.
Paredzēts nodrošināt atvaļinājuma pabalstu un turpināt dar-

binieku veselības polišu daļēju apmaksu. Darbinieku motivācijai, 
nodrošinot likumā atļauto materiālo stimulēšanu, ir paredzēta 
vienreizēja prēmija gadā līdz 75% no noteiktās amatalgas, izvēr-
tējot darbinieka paveikto un profesionālo kompetenci.

Pamatbudžeta kopējie izdevumi ir paredzēti 6 337 219 EUR 
apmērā, ieskaitot aizdevumu pamatsummas atmaksu 250 658 
EUR un ieguldījumus pašvaldības kapitālsabiedrības pašu kapi-
tālā 17 436 EUR.

Finansējums kases apgrozāmajiem līdzekļiem ir noteikts 69 
732 EUR.

Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils 
novada pašvaldības budžetu 2021. 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 – 615 320 EUR (9,7%)
ietver virkni pasākumu, kas saistīti ar pašvaldības darbības 

nodrošināšanu – izpildvaras un lēmējvaras finansējums 275 000 
EUR (4,3%), kancelejas darbības finansējums 76 000 EUR, klien-
tu apkalpošanas centrs 20 000 EUR, dzimtsarakstu nodaļa 21 
000 EUR, mazo (iedzīvotāju iniciatīvu) projektu finansējumam 
6000 EUR, vēlēšanu komisijas finansējums 11 500 EUR, izdevumi 
neparedzētiem gadījumiem 50 000 EUR, atbalsta fonda finansē-
jums 20 000 EUR, kā arī finansējums procentu un pakalpojuma 
par kredītu apkakpošanas nomaksai 10 820 EUR, norēķini ar 
valsts budžetu par pievienotās vērtības nodokli 20 000 EUR; 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – 82 000 EUR (1,3%)
ietver finansējumu pašvaldības policijai 65 000 EUR un apsar-

dzei dienestam 17 000 EUR;
04.000 Ekonomiskā darbība – 898 425 EUR (14,2%)
ietver finansējumu infrastruktūrai – Jaunā–Krasta iela 400 

000 EUR, grants ceļš Sidgunda–Karde 178 074 EUR, Enerģētikas 
iela 110 000 EUR, ielu seguma remonts 100 000 EUR, mērķdotā-
cija autoceļu/ielu uzturēšana 83 426 EUR, būvvaldei 26 500 EUR, 
Lauku attīstības biedrība 425 EUR;

05.000 Vides aizsardzība – 90 189 EUR (1,4%)
ietver finansējumu vides aizsardzības projektiem 90 189 EUR; 
06.000 Pašvaldības teritoriju un māju apsaimniekošana – 1 

050 000 EUR (16,6%)
ietver finansējumu Attīstības un NĪ apsaimniekošanas daļa 

350 000 EUR, video novērošana 15 000 EUR, bērnu rotaļu lauku-
mi 250 000 EUR, parka celiņu seguma atjaunošana 100 000 EUR, 
ielu apgaismojumam 95 000 EUR, finansējums dienesta viesnī-
cas infrastruktūrai 240 000 EUR;

07.000 Veselība – 1254 EUR
ietver pediatra konsultācijas Siguldas slimnīcā ārpus ģime-

nes ārstu darba laika;
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija – 753 664 EUR (11,9%)
ietver finansējumu sporta kompleksam 230 000 EUR, bibliotē-

kām 55 000 EUR, kultūras centram 450 000 EUR, Pierīgas izglītī-
bas, kultūras un sporta pārvaldei 3664 EUR, valsts simtgades 
pasākumu nodrošināšanai 15 000 EUR;

09.000 Izglītība – 1 805 221 EUR (28,5%)
ietver izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas – pirmsskolas 

izglītības iestādei 500 000 EUR, Mālpils novada vidusskola 450 
000 EUR, Mūzikas un mākslas skolai 110 000 EUR, kā arī mērķ-
dotācijas no valsts budžeta 541 784 EUR; brīvpusdienu finansē-
jums 32 700 EUR, skolēnu pārvadājumi 60 000 EUR, finansējums 
izglītības projektiem 101 512 EUR, valsts dotācija mācību līdzek-
ļiem 9225 EUR. 

10.000 Sociālā aizsardzība – 1 041 146 EUR (16,4%)
deinstitucionalizācijas projekta un pakalpojumu finansējums 

343 518 EUR, ietver finansējumu Sociālās aprūpes centram 403 
000 EUR, Sociālā dienesta darbam 100 000 EUR, aprūpe mājās 
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Mālpils novada domes svarīgākie lēmumi janvārī
Izskatīja 19 jautājumus:

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-
nu.

2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
4. Par dzīvokļu īpašuma izveidošanu. 
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
6. Par Mālpils novada vidusskolas akreditācijas dokumentu 

saskaņošanu. 
7. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā 

tiek piešķirta stipendija 8.–12. klašu izglītojamiem” saska-
ņošanu.

8. Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 1.–4. klašu izglīto-
jamiem attālinātu mācību laikā.

9. Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības pro-
grammām Mālpils Mūzikas un mākslas skolā uz ārkārtējās 
situācijas laiku.

10. Par iesnieguma izskatīšanu Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolas līdzfinansējuma maksai.

11. Par papildus piemaksu noteikšanu P/a “Mālpils sociālais 
dienests” darbiniekiem.

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

13. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav-
starpējiem norēķiniem.

14. Par investīciju projekta “Enerģētikas ielas pārbūve” īsteno-
šanu un pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanu.

15. Par Mālpils novada attīstības programmas 2019.–2025. ga-
dam Rīcības un Investīciju plāna 2021. gadam aktualizētās 
redakcijas saskaņošanu.

16. Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils novada pašvaldī-
bas budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu.

17. Par 2021. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa 
“Mēs savam novadam” noteikumu apstiprināšanu.

18. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021.–2045. gadam izstrādes uzsākšanu.

19. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Siguldas slim-
nīca”.

NOLĒMA:
• Sniegt atbalstu izglītojamā ēdināšanai Mālpils novadā dek-

larētajiem Mālpils novada vidusskolas 1.–4. klašu izglītojama-
jiem no trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai 
daudzbērnu ģimenēm, attālināta mācību procesa norises laikā. 
Atbalstu izglītojamā ēdināšanai persona, kuras aprūpē (t.sk. au-
džuģimenē vai aizgādībā) ir šī lēmuma 1. punktā minētais izglīto-
jamais un kurai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas māj-
saimniecības, vai daudzbērnu ģimenes statuss var saņemt par 
katru darba dienu sākot no 2021. gada 25. janvāra visa attālinātā 

mācību perioda laikā, par katru izglītojamo 1,60 EUR/dienā (8,00 
EUR/nedēļā) ekvivalentu pārtikas paku. Lēmuma izpildi nodroši-
nāt no Mālpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ēdināša-
nas atbalsta sniegšanu koordinē Mālpils novada vidusskolas di-
rektore.

• Samazināt par 50% līdzfinansējuma maksu valstī izsludinā-
tās ārkārtējās situācijas laikā par profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmām, kuru apguvi Mālpils Mūzikas un mākslas sko-
la nodrošina attālināti, sākot no 2021. gada 1. janvāra, bet ne 
ilgāk kā līdz 2021. gada 31. maijam. Pilnu līdzfinansējuma maksu 
piemērot pēc ārkārtējās situācijas beigām, sākot ar jaunu kalen-
dāro mēnesi. Izglītības iestādes direktorei nodrošināt izglītojamo 
likumisko pārstāvju informēšanu.

• Noteikt pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” 
sociālās aprūpes centra darbiniekiem (saskaņā ar klātpievienoto 
sarakstu) un aprūpētājiem mājās piemaksu pie darba algas 10% 
apmērā par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sa-
biedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar COVID-19 
uzliesmojumu, laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 
31. martam.

• Atbalstīt investīciju projekta “Enerģētikas ielas pārbūve” īs-
tenošanu un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā investīciju projekta pieteikumu. Projekta kopējais fi-
nansējums 92 842,28 EUR, Mālpils novada pašvaldības līdzfinan-
sējums 23 210,57 EUR. Projekta realizācijas laiks 2021. gada jū-
nijs–2021. gada decembris.

• Apstiprināt Mālpils novada attīstības programmas 2019.–
2025. gadam Investīciju plāna 2021. gadam aktualizēto redakciju. 
Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītajai aktuali-
zēto Investīciju plānu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS).

• Apstiprināt 2021. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu kon-
kursa “Mēs savam novadam” noteikumus un pieteikuma veidla-
pu. Apstiprināt konkursa žūriju sekojošā sastāvā: 

1. A. Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors;
2. L. Amerika, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komi-

tejas pr-tāja;
3. E. Kārkliņa, Mālpils novada domes projektu vadītāja;
4. E. Priekule, Mālpils kultūras centra direktore;
5. J. Paulovičs, Mālpils novada domes deputāts.
• Apstiprināt Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģi-

jas 2021.–2045. gadam Darba uzdevumu. Apstiprināt Siguldas 
novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam Darba uzde-
vumu. Uzsākt Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021.–2045. gadam izstrādi saskaņā ar apstiprināto Siguldas  
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam 
Darba uzdevumu. Noteikt par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīs-
tības stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrādes vadītāju Siguldas 
novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāju. Ap-

18 000 EUR, atbalsts maznodrošinātajiem 40 000 EUR, asistenta 
pakalpojumi 47 428 EUR, bērnu piedzimšanas pabalsts, atbalsts 
daudzbērnu ģimenēm, politiski represētajām personām un citi 
atbalsta pasākumi 49 200 EUR, bāriņtiesas finansējums 40 000 
EUR.

Aizdevumu un galvojuma finansiālās saistības 
2021. 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 kapitālsabiedrībai SIA “Norma K”. Valsts 
kases aizdevumu saistību apmērs 2021. gadā ir 250 659 EUR, par  
galvojumu kapitālsabiedrībai 43 172 EUR, kopējais saistību ap-
mērs procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem ir 8,81%. Ja pa-
matbudžeta ieņēmumu apmērs saglabāsies, tad turpmākajos 
trijos gados saistību apmērs uz budžetu nedaudz pieaugs – 2022.
gadā 8,85%, 2023. gadā 9,02%, 2024. gadā 9,43%. 2021. gadā plā-
noti aizņēmumi orientējoši 298 909 EUR apmērā, lai nodrošinātu 
trīs investīciju projektu īstenošanu.

Domes priekšsēdētāja Solvita Strausa



Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  2021 9NOVADA  DOMES  LĒMUMI

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2021. GADA MARTAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 24. martā, plkst. 15:00 ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 24. martā, plkst. 16:00 LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 24. martā, plkst. 17:00 SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 31. martā, plkst. 15:00 SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 29. martā, plkst. 17:00 ALEKSANDRS LIELMEŽS
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Pilnu novada domes sēdes lēmumu atklāstu skatīt mājas lapā 
www.malpils.lv, sadaļā Novada domes dokumenti 

Iveta Krieviņa

stiprināt Vadības grupu Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrādei, kuru administrē Sigul-
das novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja, 
šādā sastāvā:

1. Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novadu domju 
priekšsēdētāji vai to vietnieki;

2. Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novadu pašvaldī-
bu izpilddirektori vai to vietnieki;

3. Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes 
vadītāja, Inčukalna novada pašvaldības par attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādi atbildīgais darbinieks, Krimuldas novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja, Mālpils novada pašvaldī-
bas Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītāja.

• Piešķirt finanšu līdzekļus veselības aprūpes pakalpojumam 

– pediatra konsultāciju pieejamības nodrošināšanai SIA “Sigul-
das slimnīca” laika posmā no 2021. gada 1. februāra līdz 
2021. gada 30. jūnijam ārpus ģimenes ārstu prakses darba laika 
1145,89 EUR (viens tūkstotis simts četrdesmit pieci eiro 89 centi) 
apmērā, kas ietver pediatra darba algu un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātās iemaksas. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA 
“Siguldas slimnīca” par pašvaldības autonomās funkcijas – vese-
lības aprūpes pieejamības nodrošināšanu, nosakot pediatra pie-
ejamības nodrošināšanu brīvdienās un svētku dienās no plkst. 
10:00 līdz 16:00.

Cilvēka mūžā 30. dzīves jubileja ir nozīmīgs atskaites punkts 
garajā laika līnijā. Ir noiets neliels ceļa posms, kura beigas sa-
skatīt nav iespējams. Šajā gadā deju kopa “Māra” atzīmēs savu 
30. dzimšanas dienu.

Deju kopa “Māra” Mālpils kultūras centrā sākusi darboties 
1991. gada rudenī, kad par tās vadītāju kļuva Juliana Butkeviča. 
Savu nosaukumu – “Māra” – deju kopa nes kopš 1992. gada Mā-
ras dienas. No 1999. gada līdz pat šim brīdim deju kopas “Māra” 
vadītāja ir Maija Orlova, kura turpina jau 30 gadus atpakaļ iesāk-
tās tradīcijas.

Kopš savas dibināšanas “Māra” ir piedalījusies Vispārējos lat-
viešu Dziesmu un Deju svētkos – nav ticis izlaists neviens svētku 
lielkoncerts, tāpat arī Mālpils kultūras centrā dejots neskaitā-
mos koncertos. Deju kopas “Māra” vārds izskanējis vairākos 
konkursos Latvijā un koncertos arī ārpus tās robežām.

Neskatoties uz to, ka klātienē deju mēģinājumos tikties nav 
iespējams, lielais jubilejas koncerts būs! Deju kopa “Māra” gata-
vojas savam 30. gadu jubilejas koncertam, kurš notiks 2021. gada 
11. decembrī. 

Šis laiks ir grūts mums visiem, pietrūkst satikšanās un kopā 
būšanas, bet prieks, ka uzturam kolektīva sajūtu, apsveicot viens 
otru svētkos WhatsApp grupā, Ziemassvētkos pušķojot eglīti par-
kā. “Skatos koncertu video, lai atcerētos sajūtas,” saka Marta.  
Jubilejas koncerts tika ļoti gaidīts.

“Jubilejas koncerts bija tas, ko šajā dejošanas sezonā gaidīju 
visvairāk un ļoti žēl, ka tas nevarēs notikt,” saka Angelika.

To noteikti vēlās visi “Māras” dejotāji, gan bijušie, gan esošie, 

jo šis koncerts asociējas ar pozitīvām emocijām, kopā būšanu, 
jauki pavadītu laiku un ar siltā laika tuvošanos. Protams, ka tas 
savā ziņā ir arī atskaites punkts, jo pēc jubilejas koncerta sākam 
gatavoties Deju svētkiem.

“Mārai ir daudz zīmju, piemēram, Māras trijstūris, Māras ūde-
ņi, Māras krusts, Māras līklocis u.t.t. Visas šīs zīmes piešķir pa-
matīgumu un drošību, kas saistīta ar dabas un zemes spēkiem.

Zintnieki ir pārliecināti, ka Māras krusts ap sevi rada īpašu 
enerģiju, kas aizsargā, dziedina un nes veiksmi.”

Mēs novēlām, lai mums visiem ir laba veselība, lai atgriežo-
ties ierastajā ikdienā, būtu vēlme turpināt dejot, novēlām sagla-
bāt mieru un pozitīvas domas, pacietību un tad jau atkal tiksi-
mies!

Deju kopas “Māra” vadītāja 
Maija Orlova

Deju kopai “Māra” 30
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Februāris ir kultūras centra dzimšanas mēnesis. 33 gadus tās 
ir bijušas otrās mājas kultūras centra darbiniekiem, amatier-
mākslas kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, Mūzikas un māks-
las skolas pedagogiem un audzēkņiem, kuplajai skolas dejotāju 
saimei. Diendienā te ir kūsājusi dzīvība un rosība.

Laikā, kad visi pārciešam COVID-19 izraisītos pandēmijas ie-
robežojumus, mūsu māja ir tikpat kā tukša, tikai atsevišķos stū-
ros jūtama darbinieku rosība, kas remontē, tīra, kārto noliktavas, 
pārskata un sistematizē tērpu krājumus un pacietīgi gaida ap-
meklētājus.

“Kultūra, sievasmāt, sākas no mazmājiņas” – tieši ar šiem 
Viktora vārdiem no kinofilmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” gri-
bas sākt šo stāstu un izdarīto darbu uzskaitījumu šī gada laikā:

 • pilnībā rekonstruēts kultūras centra sanitārais mezgls, ie-
rīkojot arī atsevišķu ģimenes un invalīdu tualetes telpu;

 • izremontēts 1. stāva vestibils;
 • atjaunota 1. stāva grīda;
 • izremontēts gaitenis līdz nodarbību telpai;
 • pasūtītas jaunas garderobes mēbeles, kuras tiks uzstādī-

tas martā.
Šogad, domājot par 100 izstādi izstāžu zālē, ir pašu spēkiem  

veikts kosmētiskais remonts.
Kopā šajos rekonstrukcijas darbos pašvaldība ieguldījusi 102 

000 EUR.
Liels paldies par atbalstu īstenojot šos projektus!
Un tomēr mūsu sapņi un cerības ar to nebeidzas. Ir pienācis 

Februāris – kultūras centra dzimšanas mēnesis
laiks parūpēties arī par skatītāju ērtībām, 
lielajai zālei sarūpējot jaunus, ērtus krēs-
lus. Pašvaldība tam atvēlējusi 65 000 EUR, 
taču ar to nepietiek, tāpēc aicinām Mālpils 
uzņēmējus un katru no jums, mālpilieši, ie-
saistīties šā sapņa piepildīšanā ar savu zie-
dojumu.

Viena skatītāju zāles krēsla plānotās iz-
maksas varētu būt apmēram 180 EUR.

Ja ziedojuma summa būs līdzvērtīga vie-
na krēsla vērtībai, uz tā būs iespējams ie-
mūžināt ziedotāja vārdu.

Ziedošana iemieso mūsu vērtības dar-
bos, ja atbalstām to, kas mums ir svarīgs. 
Tā ir veids, kā atjaunot un nostiprināt saikni 
ar sevi, apkārtējiem un sajust, kā nedaudz, 
kaut maziem solīšiem, mūsu kopīgā vide 
kļūst labāka.

Ziedojumu konts: Mālpils novada dome
Reģ. Nr. 90000048398

Ziedojumu konts: LV20 HABA 0551 0360 4951 3
(ar norādi Mālpils kultūras centra krēslu iegādei)

Tikai kopā mēs varam īstenot savus sapņus un atbalstīt viens 
otru. Pavisam drīz mēs atkal tiksimies – skaistos kultūras noti-
kumos un vēl skaistākā vidē ap mums!

Edīte Priekule, kultūras centra direktore 
Adrians Rakuzovs, pasākumu organizators
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Inguna: Šodien Kultūras centram dzimšanas diena. Jau trīs-
desmit trešā. 

Mazliet atceros... Pelēks, melns, tumšs un mazliet baiss, kad 
mums, bērniem, gribējās zināt un redzēt, kā tā “stroika” (jaun-
celtne) izskatās no iekšpuses. Būvgružu kaudzes un bieza putek-
ļu kārta, kad no skolas gājām talkās. Meiju smarža un baltas 
kleitas pilngadības svētkos 1988. gada vasarā. 

Bet nu jau pēdējos desmit gadus pavadu šeit daudz sava laika.
Guna: Es gan šo namu iepazinu tikai 1997. gadā, kur Mūzikas 

un mākslas skolā sāku mācīt keramiku. Un ir tā, ka pats nemaz 
nejūti, kā šī māja prot sevī ievilināt.

I: Es gāju pie Tevis pēc saviem bērniem. Laikam tā bija mūsu 
pirmā satikšanās.

G: Un jau tajā laikā jutu, ka šajā namā ir tāda neizskaidrojama 
māju sajūta, nepārtraukta radoša rosība. Domāju, ka šādas sajū-
tas nav man vienīgajai. Skaidrs ir viens – to nerada pati ēka, bet 
gan cilvēki, kuri šeit ne tikai strādā, bet jāsaka, arī dzīvo. Kā ir ar 
Tevi?

I: Jā, te vienmēr būs kāds, ar kuru dalīties priekos un parau-
dāt uz pleca bēdās. Kāds, kam paprasīt padomu. Kāds, kurš pa-
līdzēs realizēt iecerēto. Vienmēr būs iespēja iesaistīties kādā 
radošā jezgā un kopā  baudīt galarezultātu.

Es teiktu – Kultūras centru droši var dēvēt par iespēju zemi. Te 

Īsa saruna kultūras centra dzimšanas dienā
vari būt solists vai dziedāt pulkā, vari dejot uz skatuves un vari 
dejot ballē, vari baudīt teātru viesizrādes un vari pats būt aktie-
ris, vari baudīt mākslu un mūziku un pats to arī radīt.

G: Un varētu dēvēt arī par psihologu. Tas ļauj mazliet aizmirs-
ties un izdejot vai izdziedāt satrauktu prātu, iejusties kāda cita 
tēlā un mēģināt saprast, kā jūtas šis cits, ieaust audumā skumjās 
un priecīgās domas, iemīcīt mālos lielo dzīves smagumu un dus-
mas.

I: Saka, ka mājas ir tur, kur ir tava sirds. Vieta, kur patverties 
un just drošību, kur justies piederīgam un saprastam. Daļa ma-
nas sirds noteikti ir šeit.

Par šo drošības un piederības sajūtu sakām sirsnīgu paldies 
visiem bijušajiem un esošajiem Kultūras centra darbiniekiem un 
atļaujamies domāt, ka arī mēs nedaudz piedalāmies šajā māju 
sajūtu radīšanā.

Dzimšanas dienā vēlam, lai Kultūras centrā netrūkst ne radī-
tāju, ne skatītāju, ātrāk atgriežas vēl nesenā rosība! Lai viss kas 
notiek, notiek uz labu!

Inguna Sīmansone, TLMS “URGA” vadītāja 
Guna Petrevica, keramikas studijas “MĀL-PILS” vadītāja
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Partijas un to apvienības gatavojas pašvaldību vēlēšanām, kas 
pašreiz ir izsludinātas un notiks 5. jūnijā. Politiķu vidū ir izskanē-
jusi diskusija, vai nevajadzētu vēlēšanas pārcelt uz rudeni, bet 
lēmumi nav pieņemti. Diskusija turpinās, jo Satversmes tiesa ir 
izskatījusi tikai divas lietas no 19, un par šīm divām lietām lēmu-
mu paziņos tikai 12. martā. 22. februārī uzsāks izskatīt trešo lie-
tu, kas ir pēc Inčukalna novada pašvaldības iesnieguma un kurā 
ir iebildums, ka Inčukalna novads tiek sadalīts, t.i. Inčukalna pa-
gasts pievienots Siguldas novadam un Vangažu pilsēta Ropažu 
novadam. Tas tieši skar jaunveidojamos Siguldas un Ropažu no-
vadus. Ir zināms, ka Satversmes tiesā, izskatot pirmās divas lie-
tas, ir bijušas ļoti plašas kompetentu ekspertu, juristu un atbildī-
go personu diskusijas par ATR un argumenti par pašvaldību 
sistēmu un demokrātiju. Diemžēl masu medijos ir maz informā-
cijas par šīm diskusijām. Visas ieinteresētās puses gaida 
12. marta Satversmes tiesas lēmumu, kas būs jāizpilda. Arī Sat-
versmes tiesas priekšsēdētāja ir paudusi viedokli, ka skaidrībai 
par pašvaldību jaunajām administratīvajām robežām būtu jābūt 
līdz 17. martam, kad sākas deputātu kandidātu iesniegšanas ter-
miņš (17.03.–06.04.). Kamēr Satversmes tiesa nav pieņēmusi lē-
mumus un Saeimas politiķi (iespējams gaida Satversmes tiesas 
lēmumu) noteikuši citu pašvaldību vēlēšanu datumu, tikmēr po-
litiskās partijas veido deputātu kandidātu sarakstus un uzsāk 
reklāmas kampaņu. Kā pirmā reklāmas avīze, kas izdota 425 000 
eksemplāros un ko veidojusi un atsūtījusi partija “Latvijas Attīs-
tībai”, faktiski nonāk visās 27 jauno pašvaldību mājsaimniecībās, 
kurās gatavojas startēt šī partija.

Iepazīstoties ar avīzē minēto informāciju, rodas neskaidrības 
un jautājumi, it īpaši par nosauktajām naudas summām. Iespē-
jams, ka turpmākajās avīzēs būs konkrētas lietas, kas ļaus vēlē-
tājiem saprast, kas tad tieši viņa novadā, partijas ieskatā, mainī-
sies uz labo pusi un kas konkrēti tiks darīts. Pirmā avīze vairāk 
atgādina “patīkamus lozungus, ka būs labāk”. Tomēr jau tagad 
gribas saprast, kāpēc tiek minētas divas lielas summas. Bijušais 
VARAM ministrs J. Pūce avīzē apgalvo, ka citēju rakstīto: “pašval-
dību ceļu atjaunošanā vien nākamajos trīs gados tiks ieguldīti 
300 milj. eiro” (citāta beigas), bet pašreizējais VARAM ministrs 
A.T. Plešs apgalvo, ka citēju: “reģionālo ceļu sakārtošanā turp-
mākajos trīs gados plānots ieguldīt ap 300 milj. eiro”(citāta bei-
gas). Ja tas tā būtu, tad tiešām varētu tikai priecāties, jo kam gan 
negribas, lai būtu labi ceļi. Bet! Nevienā finanšu dokumentā tas 
neatspoguļojas, ne 2021. gada Valsts budžetā, ne vidēja termiņa 
valsts budžetā līdz 2023. gadam.

Finanšu fakti par budžetā iekļautām summām autoceļu finan-
sējumam:

2020. gada Valsts budžetā:
Valsts autoceļu fonds – 255 270 069 EUR;
t.sk. mērķdotācijas pašvaldībām – 53 776 945 EUR;
transferti pašvaldībām – 12 000 000 EUR.
2021. gada Valsts budžetā:
Valsts autoceļu fonds – 212 793 677 EUR (samazinājums par 

42,5 milj. EUR);
t.sk. mērķdotācijas pašvaldībām – 53 776 945 EUR (palielinā-

juma nav);
transferti pašvaldībām – 12 000 000 EUR.
Sazinājos ar LPS darbinieku, padomnieku Aino Salmiņu, kas 

pārzina šo jomu un ir sarunu dalībnieks ar Satiksmes ministriju 
un jautāju vai tiešām tā ir taisnība, ka pašvaldību ceļu atjaunoša-
nai ir paredzēti 300 milj. EUR. Atbilde bija lakoniska, jo tikko bija 
beigusies video sanāksme ar Satiksmes ministriju par ceļu fi-
nansējumu turpmākajā periodā (materiāls pieejams LPS mājas 
lapā). Pašvaldību auto ceļiem papildus līdzekļi nav paredzēti, 
pašreiz zināms, ka 37 milj. EUR tiks novirzīti valsts reģionālo ceļu 

atjaunošanai (par šo finansējumu ir skaidrība, jo “Latvijas Valsts 
ceļu” mājas lapā parādīti konkrēti ceļi un to posmi, kas tiks at-
jaunoti. Diemžēl Mālpils novada iedzīvotāju interesējošais posms 
Jūdaži–Mālpils, Valsts reģionālā ceļā Inciems–Sigulda atjauno-
šanai nav iekļauts) un ministrija gaida apstiprinājumu no Eiropas 
komisijas vēl par 100 milj. EUR reģionālo ceļu attīstībai.

Pēc šādas informācijas saņemšanas atliek tik nopūsties un 
teikt: “Kā var ticēt politiķiem?” Lasītāju zināšanai Latvijā ceļu 
tīkls un sadalījums ir sekojošs: 

1. Valsts ceļi – 20061 km (ar melno segumu 9304 km);
1.1. Galvenie – 1673 km;
1.2. Reģionālie – 5448 km;
1.3. Vietējie – 12880 km;
2. Pašvaldību autoceļi un ielas – 38246 km (ar melno segumu 

6205 km);
2.1. Autoceļi – 29975 km;
2.2. Ielas – 8271 km;
3. Meža ceļi – 12338 km (ar melno segumu 28 km);
4. Mājsaimniecību un iestāžu ceļi un ielas – nav uzskaites
(novērtējums – vairāk kā 10 000 km).
Ieteikums vēlētajiem, jautāt Siguldas novada deputātu kandi-

dātiem, lai atbild konkrēti, kuri ceļi un to posmi novadā tiks re-
montēti un atjaunoti.

Avīzē J. Pūce, citēju: “Latvijas bankas aprēķini liecina, ka ko-
pumā ik gadu administratīvajos izdevumos tiks ietaupīti gandrīz 
200 milj. EUR, ko varēs novirzīt jaunajiem projektiem” (citāta bei-
gas). Un A.T. Plešs, citēju: “Reforma ļaus ietaupīt uzturēšanas 
izdevumus un ietaupījumus novirzīt pakalpojumu uzlabošanai” 
(citāta beigas). Ministrs droši vien tic, ka Latvijas bankas aprēķini 
ir pareizi, kas turpat avīzē ir atspoguļoti sekojoši, citēju: “Latvijas 
bankas aprēķini liecina – ja pašvaldību vidējais iedzīvotāju skaits 
pieaugs apmēram līdz 20 000, tas vien ļaus gadā ietaupīt līdz 189 
milj. EUR” (citāta beigas). Satversmes tiesā Latvijas bankas pār-
stāvis, kad viņam jautāja par šo aprēķinu, izvairījās no apgalvoju-
ma, ka tā būs, bet atsaucās, ka tas ir tikai teorētisks aprēķins. 
(Pārstāvis ar mani derības nepieņēma, kad es teicu, ka tā nav 
taisnība). Par administratīvo izdevumu pieaugumu pēc 2009. gada 
reformas es jau lasītāju informēju ar konkrētiem skaitļiem, ka 
Vispārējie valdības izdevumi pēc reformas pieauga par apmēram 
3%.

Nākošajā “Mālpils Vēstis” izdevumā, cienījamais lasītāj, Jūs 
uzzināsiet konkrētu analīzi par Vispārējiem valdības izdevumiem 
reformējamo pašvaldību griezumā, jo to ir svarīgi zināt, vai šie 
189 000 000 EUR var rasties, lai iedzīvotāji varētu cerēt uz minis-
tru solīto.

Provizoriski aprēķini izskatās šādi. Uz divdesmit pašvaldībām 
tas neattiecas, jo tām nekas nemainās vai tās ir jau lielākas par 
20 000 iedzīvotāju.

Paliek 22 pašvaldības, kurām katru gadu jāietaupa 189 000 
000 EUR.

Vidēji katrai 8 590 909 EUR. Jau sākotnēji liekas, ka tas nav 
iespējams. Redzēsim ko rādīs Valsts kases dati par šo pašvaldību 
izdevumiem “Vispārējie Valdības izdevumi”. Zīmīgi, ka par šiem 
Latvijas bankas aprēķinu skaitļiem nav izteikušās atbildīgās mi-
nistrijas, ne Finanšu ministrija, ne VARAM. Interesanti būtu uzzi-
nāt, ko tās par to domā.

Muļķīgi būtu ieteikt vēlētājiem jautāt Siguldas novada deputā-
tu kandidātiem, kā ietaupīt 8,59 milj. EUR no administrācijas iz-
devumiem.

Ko jautāt šajā sakarā, būs rakstīts marta “Mālpils Vēstis” iz-
devumā.

Aleksandrs Lielmežs

Par pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu (ATR)



Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  2021 13PROJEKTI

Baznīckalna dārzs 
Gadiem ilgi īpašums aiz Poysdorfas vīna 

pagrabu rajona “Gstetten” bija mežonīgs. 
Koki un krūmi bija iekarojuši šo dārzu, jo 
saimnieks un pēc viņa nāves arī mantinieki 
to nebija kopuši. Kauns par skaisto lauku-
mu, no kura paveras brīnišķīgs skats uz 
Poysdorfas draudzes baznīcu.

Bet, kad radās iespēja iegādāties šo īpa-
šumu, Oppenaueru ģimene vispirms sako-
pa šo zemes gabalu un pēc tam sāka veidot 
dārzu ar augļu kokiem un dārzeņu un ziedu 
dobēm. Jau dažus gadus šeit ir novāktas 
zemenes un avenes, salāti un cukini, pupas 
un burkāni, kā arī daudzi citi dārzeņi. Ne-
lielā apvidū ir iestādītas arī eglītes, kuras 
katru gadu dažās mājās ienes prieku Zie-
massvētkos.

Arī ģimeņu svinības var rīkot dārza cen-
trālajā daļā, no kuras paveras lielisks skats 
uz baznīcu.

A. O.

Austriešu kultūras mantojuma izstāde

Turpinām publicēt izstādes “Lietu un vietu biogrāfijas” mate-
riālus, kas tapa Erasmus+ projekta ROCHIL (Kultūras mantoju-
ma loma un iespējas starppaaudžu izglītībā) ietvaros.

Šajā avīzes numurā piedāvājam Jums iepazīties ar austriešu 
ģimeņu glabātajām dzimtas piemiņas lietām un to stāstiem.

Brīnumu grāmata Maria Bründl baznīcā
Maria Bründl ir neliela svētceļnieku iecienīta baznīca netālu 

no Poysdorfas, un to uztur Poysdorfas draudze.
Šīs svētceļojumu vietas vēsture sniedzas tālā pagātnē. Ir no-

stāsts par jātnieku, kurš brīnumainā kārtā izglābies purvainajā 
apvidū un kā pateicību šeit uzstādījis Jaunavas Marijas attēlu. Šo 
vietu sāka apmeklēt ļoti daudz cilvēki, jo liecības vēstīja, ka tur 
esošā avota ūdens ir dziedinošs. Brīnumu grāmata, kas tika 
rakstīta no 1677. gada un ziņo par atveseļošanās gadījumiem un 
vairākām brīnišķīgām dziedināšanām, kas notika ar Dievmātes 
aizbildniecību. Lielā svētceļnieku pieplūduma dēļ 17. gadsimtā 
šeit uzcēla kapelu, bet pašreizējās baznīcas celtniecība sākās 
1740. gadā.

Šī brīnumu grāmata joprojām pastāv arī mūsdienās, un tā ir 
mūsu rīcībā. Pateicoties tās ilgajai vēsturei, mums ir ļoti cieša 
saikne ar šo svētceļojumu vietu, un mēs glabājam grāmatu kā 
dārgumu.

Turpinājums 14. lpp.
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biju nodarbināts kā 
galdnieks virtuves 
iekārtu rūpnīcā un 
tajā pašā laikā strā-
dāju ar uzņēmuma 
ugunsdzēsējiem.

Dažus gadus vē-
lāk man bija iespēja 
īstenot pilnas slo-
dzes darbu uguns-
dzēsības dienestā. 
Es dienēju Vīnes lid-
ostas profesionālajā 
ugunsdzēsības die-
nestā līdz pensijai. 
Tā kā man vienmēr ir 
bijusi liela interese 
par vēsturi un vēstu-
res objektiem, man 
bija īpaši svarīgi at-
jaunot šo vēsturisko ķiveri. Kopš aizgāju pensijā es atkal dzīvoju 
Valterskirhenē. 2007. gadā tika uzbūvēts jauns ugunsdzēsēju 
depo. Tajā šai ķiverei būs goda vieta. Vecuma dēļ es vairs neesmu 
aktīvs, bet arhivāra darbs man ir ļoti svarīgs. Par daļu ugunsdzē-
sības dienesta vēstures jau esmu izveidojis filmu, lai tā būtu pie-
ejama jaunajiem ugunsdzēsējiem.

F. S. 

Mana ugunsdzēsēju ķivere
Šī vēsturiskā ugunsdzēsēju ķivere saista mani ar maniem 

senčiem, no vienas puses, un ar manu profesionālo karjeru, no 
otras puses.

Brīvprātīgā ugunsdzēsēju komanda Volterskirhenē tika dibi-
nāta 1885. gadā. Šodien ugunsdzēsības dienests pieder lielajai 
Poysdorfas pašvaldībai. Šī ķivere bija ugunsdzēsēja pamataprī-
kojuma sastāvdaļa. Tas ir vienīgais eksemplārs, kas joprojām 
saglabājies oriģinālā.

Mans vecvectēvs bija Volterskirhenes ugunsdzēsēju koman-
das dibinātājs, viņš 
valkāja šādu ķiveri. 
Arī mans vectēvs un 
tēvs bija aktīvi 
ugunsdzēsības dar-
binieki. Tā kā kopš 
bērnības vienmēr 
biju saistīts ar 
ugunsdzēsības die-
nestu, 1966. gadā arī 
es pievienojos Val-
terskirhenes uguns-
dzēsības dienestam. 
Mana profesionālā 
darbība vēlāk mani 
aizveda uz Vīni. Es 

Mans traktors
Tipiskās bērnu lomu spēlēs meitenes dod priekšroku rotaļām 

ar lellēm, bet zēni – ar tehniku, traktoriem. Šie bērnišķīgie iera-
dumi ļoti bieži dzīvo arī pieaugušā cilvēkā, tāpēc daudziem vīrie-
šiem kopš bērnības ir vēlme, lai viņiem piederētu traktors un ar 
to varētu braukt.

Tā savā 60. dzimšanas dienā es devos meklēt senlaicīgu trak-
toru, kas būtu līdzīgs traktoriem no manām bērnības atmiņām. 
Savā albumā atradu attēlu, kurā mans tēvs redzams uz traktora, 
ar kuru viņš vecāku mājas remontam no būvlaukuma transpor-
tēja vecās jumta kopnes malkai. Kā mazs zēns 4 gadu vecumā 
stāvēju blakus, aizrāvies. Tāpēc es sāku meklēt Steyr Type 180 
traktoru un ātri vien to atradu internetā.

No vairākiem piedāvājumiem pirmais brauciens bija ar Poys-
dorfas Oldtimer Club priekšsēdētāju netālu no Švechatas lidos-
tas. Pēc ekskursijas un īsa testa brauciena ātri kļuva skaidrs, ka 
es nopirkšu šo traktoru. Pēc neilga laika es varēju veikt savus 
pirmos apļus Poysdorfā. Ar šo veco transportlīdzekli mani saista 
fakts, ka tas ir gandrīz tikpat vecs kā es pats.

Tā kā esmu ļoti nodarbināts kā vīnu pagrabu ekskursiju ceļve-
dis un viesu menedžeris savā dzimtajā pilsētā, traktora iegāde bija 
kā laimīga sagadīšanās. Mans traktors bija īstajā vietā un īstajā 
laikā, kad tika uzņemtas fotogrāfijas Poysdorfas tūrisma piedāvā-
jumiem. Ar traktoru es ekskursijās nebraucu, bet, ja ierodas viesi, 
tad uzņemos traktora vadītāja lomu un viesi, sēžot piekabē, var 
apskatīt mūsu pilsētas skaistākās vietas. Fotosesijā tapušie attēli 
izrādījās ļoti labi un daudzus gadus ir rotājuši Poysdorfas pilsētas 
brošūras, plakātus, izstāžu stendus un publikācijas.

Šī stāsta kulminācija ir fakts, ka šīs fotogrāfiju sērijas attēlu 
izmantos uz pastmarkas, kas tiks izlaista 2021. gadā.

W. P.

Turpinājums no 13. lpp.
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Piena nodošanas punkta virsmas dzesētājs
Augot Ketzelsdorfā kā nepilnas slodzes lauksaimnieka meitai, 

man bērnībā bija cieša saikne ar lauksaimniecību. Lopkopība 
vienmēr ir bijusi manas dzīves sastāvdaļa jau no mazotnes. Kad 
pēc slaukšanas man bija atļauts pienu nogādāt piena telpā pie-
gādei, mani īpaši aizrāva piena dzesēšanas process.

Piens no “govs silta” tiek atdzesēts, izmantojot aukstu urbu-
ma ūdeni, kas plūst caur virszemes dzesētāja dzesēšanas cauru-
lēm. Šī pārbaudītā tehnoloģija joprojām tiek veiksmīgi izmantota 
Āfrikas lauku rajonos.

Kad pēc vairāk nekā 30 gadu dīkstāves apsprieda turpmāko 
“piena istabas” izmantošanu Ketzelsdorfā, man uzreiz bija 
skaidrs, ka šis brīnišķīgais lauku mantojums ir jāsaglabā ne-
skartā stāvoklī. Centrālais elements bija un ir – virsmas dzesē-
tājs. Vienīgais Austrijas piena muzejs tika izveidots ap šo galveno 
elementu, atgādinot par lauksaimniecības tradīcijām, izmanto-
tās tehnoloģijas attīstību un dzīvu, pastāvīgi pieaugošu pieredzi. 
Bērniem un jauniešiem tas nozīmē iepazīt piena nozari, un vecā-
kajai paaudzei tā ir labi zināmu lietu atkārtota atklāšana. Šeit 
mostas manī esošā skolotāja, kas ar savu entuziasmu esmu biju-

si un joprojām esmu visu savu profesionālo dzīvi. Saglabāt veco 
pēcnācējiem, savienot to ar jauno, izraisot ziņkāri – to nozīmē 
“mans” virsmas dzesētājs!

R. M.

Mana mīlestība uz šūšanu
Jau tad, kad es mācījos skolā, man sa-

gādāja lielu prieku šūt apģērbus. Es izga-
tavoju visdažādākās lietas no auduma un 
vilnas atgriezumiem, taču es šajā jomā 
neturpināju mācīties, bet apguvu komer-
ciālu profesiju. Bet mana jaunākā māsa 
izmācījās par šuvēju, tāpēc es varēju no 
viņas iegūt daudz zināšanu un prasmju. 
Es sāku kolekcionēt rokdarbus, kad biju 
jauna, un saglabāju arī piegrieztnes.

Tikai pēc tam, kad mani bērni kļuva 
patstāvīgi, es pabeidzu gadu ilgas apmā-
cības šajā profesijā, kas mani aizrauj arī 

šodien. Es varēju nopirkt arī dažas vecas šujmašīnas, kuras uz-
turu līdzās savām pašreizējām šujmašīnām.

Tagad, kad esmu aizgājusi pensijā, un man ir daudz laika, ko 
veltīt savam vaļaspriekam. Ļoti daudz draugu nāk pie manis un 
lūdz, lai es viņiem uzšuju apģērbu. Mana specialitāte ir dirndlu 
šūšana, kas ir tipiski tradicionāli Austrijas sieviešu apģērbi. Es 
pat nevaru saskaitīt, cik šādu dirndlu jau esmu izgatavojusi. Ne-
sen es uzšuvu 12 dirndlus vietējai tautas deju grupai.

H. R-K.

Mana pirmā fosilija
Daudziem cilvēkiem tas varētu šķist neparasti, bet mana pir-

mā atrastā fosilija mainīja manu dzīvi.
Kad biju zēns, es negribēju būt vilciena vadītājs vai pilots, bet 

gan zinātnieks un pētnieks. Manam tēvam radās ideja kopā ar 
mani doties ekspedīcijā uz tuvējo karjeru, kurā ir dārgumi – fosi-
lijas no ļoti seniem laikiem. Tās ir tikpat vecas kā dinozauri, un 
tās šeit, Veinviertelē!

Apbruņojušies ar āmuriem un kaltiem, mēs visu dienu strādā-
jām karjerā, un tur tas pēkšņi bija – šis akmens ar apaļo veidoju-
mu. Vietējie iedzīvotāji to sauc par pārakmeņojušos zivs aci, sacī-

ja mans tēvs. Tā, protams, ir 
acs no Juras laikmeta zivīm, 
kuru vecums ir 150 miljoni 
gadu un kuru nosaukums ir 
Lepitodes maximus. Tā bija 
mana pirmā fosilija. Tagad 
man ir viena no lielākajām fo-
siliju un artefaktu kolekcijām, 
sākot no dinozauru olām līdz 
mamuta zobiem. Daudzi ob-
jekti jau ir izstādīti lielos mu-
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zejos, bet mans lielākais dārgums ir šī mazā poga – mana pārak-
meņojusies zivs acs. Ikreiz, kad eju meklēt fosilijas, es atceros 
par šo pirmo atradumu un, protams, arī mans tēvs atceras!

Lai gan es nekļuvu par zinātnieku, es ar sava tēva starpniecī-
bu biju “inficēts ar pētnieka vīrusu”!

Lai saglabātu mūsu kultūras mantojumu, es cenšos ieintere-
sēt cilvēkus par to caur mūsu muzeju apvienību, izmantojot 
darbnīcas, pasākumus un sadarbību kultūras jomā. Līdz šim 
mums ir izdevies sasniegt vairāk nekā 250 000 pieaugušo un bēr-
nu ar savām programmām, un varbūt viens vai otrs bērns ir “in-
ficējies arī ar pētnieka vīrusu”.

Tāpat kā neprātīgais profesors Bērnijs Bērnšteins (Dzintars), 
mana draudzene Betija Bērnšteina, mans talismans, tagad spēj 
vēstures mantojumu nodot visai ģimenei.

Ēšana no vērtīgiem traukiem
Īpaši svinīgos gadījumos mana māte no trauku skapja izņēma 

baltus traukus ar zelta apmali, lai klātu galdu. Tā tas notika tikai 
dažas reizes gadā, un ģimenei tika piekodināts uzmanīgi rīkoties 
ar šiem traukiem.

Mana māte šos traukus saņēma kā dāvanu savās kāzās un 
kādreiz tos lietoja tikai svētku dienās. Esmu mantojusi šo servīzi 
un turpinu savas mātes tradīcijas. Arī šodien galdu ar šiem šķīv-
jiem un bļodām klājam tikai īpašos gadījumos. Visi viesi zina, ka 

šiem traukiem ir arī īpaša emocionālā vērtība.
Traukiem ir zelta apmale un tie ir izgatavoti no ļoti plāna por-

celāna. Man ir gan pusdienu, gan dziļie šķīvji, kafijas tases, 
apakštasītes un deserta šķīvji, kā arī dažādi īpaši trauki, piemē-
ram, zupas terīne.

Mēs ar prieku samierināmies ar trūkumu, ka traukus nevar 
mazgāt trauku mazgājamā mašīnā zelta apmaļu dēļ, un šajos 
traukos ēdiens garšo daudz labāk.

eTwinning nacionālais projekts “Maska 
kā svētku svinēšanas atslēga” apvieno Tal-
su 2. vidusskolas, Mālpils novada vidussko-
las, J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu 
ģimnāzijas, Daugavpils pilsētas Bērnu un 
jauniešu centra “Jaunība” skolēnus, kas, 
kopīgi sadarbojoties, izzina par maskoša-
nās tradīcijām Latvijā no Mārtiņiem līdz Me-
teņiem.

Gatavojoties Mārtiņdienai, skolēni dari-
nāja pašu gatavotas maskas. Tās tika rādī-
tas sadarbības partneru tiešsaistes pasā-
kumā. Skolēni rādīja un prezentēja savas 
maskas gatavošanas tehniku un stāstīja par 
tās nozīmi svētkos. 

5. februārī projekta dalībnieki tikās vir-
tuālā Meteņu svinēšanas pasākumā, kuru 

Nacionālais projekts “Maska kā svētku svinēšanas atslēga”

Mārtiņdienas sagaidīšana pašu gatavotās maskās

Turpinājums no 15. lpp.
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organizēja Ventspils Piejūras brīvdabas 
muzejs.

Meteņi ir tas brīdis, kad īsās ziemas die-
nas kļūst garākas un laiks sāk griezties uz 
pavasara pusi. Lai gan ārā vēl ir ziema, jau-
šama jau pavasara tuvošanās.

Nodarbībā eTwinning projekta “Maska kā 
svētku svinēšanas atslēga” dalībnieki iepa-
zinās ar Meteņu ticējumiem, kuri radušies, 
novērojot laika apstākļus, uzzināja, kāpēc 
visiem jāveļ sniega bumbas un jāvizinās ar 
ragaviņām, ka Meteņi bija pēdējā diena, kad 
vēl varēja iet ķekatās jeb budēļos, kā arī no-
skaidroja maskošanās nozīmi. Pasākuma 
dalībnieki uzzināja, ka Meteņus uzskata par 
bērnu svētkiem, jo pati Laima vai Metenis 
šajā dienā metot dāvanas mazajiem rokās.

Projekta dalībnieki guva zināšanas un ie-
dvesmu Meteņu svinēšanai brīvdienās kopā ar vecākiem. Skolēni 
iesūtīja foto stāstus, kuros parādīja Meteņu svinēšanas tradīcijas 
savās ģimenēs. Šīs fotogrāfijas veido partneru kopīgo virtuālo iz-
stādi eTwinning Padlet rīkā.

11. februārī projekta partneri sadarbībā ar Talsu Tautas nama 
folkloras kopu “Talsi” un Liju Dunsku svinēja Meteņus. Apguva 
masku gatavošanu no salmiem, kopīgi minēja mīklas, skandēja 

Tikšanās ar partneriem Mārtiņos

PROJEKTI

SIGULDAS  NOVADA  ZIŅAS

tautasdziesmas, dalījās pieredzē par maskošanos dažādos Latvi-
jas novados.

Par savām zināšanām skolēni pārliecinājās, veicot testu Ka-
hoot.

Projekta beigās taps kopīga virtuālā grāmata ar nosaukumu 
“Maska kā svētku svinēšanas atslēga”.

Dace Brūna

Šogad kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu finansēša-
nas konkursā tika iesniegti 23 projekti. Izvērtējot iesniegtos 
projektus, ekspertu komisija atbalstam izvirzīja 12 projektus, 
to realizācijai Siguldas novada pašvaldība piešķīrusi līdzfinan-
sējumu 41 000 eiro apmērā.

Arī šogad biedrība “Radītava Zaļā Villa” aicina visus, jo īpaši 
ģimenes ar maziem bērniem, uz “Kopienas dārzu “AUDZ!”” Za-
ļās villas kvartālā. Lai palīdzētu dārzam zaļot un plaukt, talkā ar 
aizraujošām lekcijām un padomiem nāks arī speciālisti. Aplieci-
not Siguldas novada zaļi domājošo ievirzi, joprojām par aktualitā-
tēm vides ilgtspējības nodrošināšanā un zaļā dzīvesveida popula-
rizēšanu rudens pusē rūpēsies festivāls “GreenFest’21”, kas 
Siguldā notiks jau ceturto gadu. Pateicoties biedrības “Ozollīči” 
iniciatīvai par autentiska Gaujas plosta izveidi un informatīvi iz-
glītojošas ekspozīcijas iekārtošanu plosta mājiņā, gan novadnie-
ki, gan Siguldas viesi varēs iztēloties, kāda savulaik bija plostnie-
ku dzīve un kā izskatījās baļķiem pilnie Gaujas līkumi.

Savukārt Mākslu skolas “Baltais flīģelis” atbalsta biedrība un 
projekts “Vērtības apziņas šūpoles” piešķirs mākslas garšu Si-
guldas Šūpoļu svētkiem. Pateicoties digitālajām tehnoloģijām, 
šūpošanās priekus papildinās iespēja baudīt arī izcilā grafikas 
meistara Zigurda Zuzes darbus. Viņa devums turpina iedvesmot 
– Siguldas novada jauniešiem būs iespējams pašiem kļūt par 
daudzveidīgu grafikas darbu radītājiem, apmeklējot jau iecienīto 
mākslinieces Patricijas Brektes Grafikas vasaras skolu. Iespēju 
ielūkoties aizraujošajā mākslas pasaulē piedāvās arī Itālijā dzī-
vojošās mākslinieces Līvas Pakalnes Fanelli personālizstāde 
kultūras centrā “Siguldas devons”. Izstāde būs ceļojums laikā, jo 
tajā varēs skatīt mākslinieces vizuāli krāšņajā rokrakstā iedzīvi-

nātās Siguldas apkaimes ainas, kādas tās bijušas 19. gadsimta 
beigās un 20. gadsimta sākumā. Uz Siguldas novadu citām acīm 
palīdzēs paskatīties arī fotogrāfa Vladimira Tjurina piemiņas iz-
stāde “Mūžs Siguldā” Siguldas pils kvartāla izstāžu telpās. Tajā 
būs skatāmas gan Siguldas krāšņās dabas ainavas un pilsētas 
skati, gan laikabiedru portreti un nozīmīgi notikumi. Krāšņs pie-
dzīvojums būs arī mākslinieces Ksenijas Danilovas izstāde “Krā-
su palete”, kuras centrā būs izsmalcināta cepure, skulptūra un 
mākslinieka radošā procesa skaistums.

Savukārt mūzikas mīļotājiem veltītais projekts “Mūzika Kri-
muldas muižā” siltajos pavasara un vasaras vakaros atkal piedā-
vās iespēju baudīt krāšņus kamermūzikas koncertus. Pavisam 
cita noskaņa valda Siguldas kultūras notikumos vienmēr klāt-
esošās grupas “Dzelzs vilks” koncertos. Nākamajā gadā tiks svi-
nēta mūziķu apvienības kopā būšanas 30. gadu jubileja, šim noti-
kumam par godu top mūzikas apskatnieka Ulda Rudaka grāmata 
par grupu “Dzelzs vilks”.

Jaunu pienesumu Siguldas novadam piedāvā projekts “Mīlas 
un nāves dziesmas” zem klajas debess – uz dziedātājas Vizmas 
Zvaigznes un pianistes Žastīnes Eko kamermūzikas koncertu 
Nurmižos aicina sevi nesen pieteikusī kultūras telpa “Daba”. Ne-
bijis ir arī laikmetīgās dejas profesionāļu un entuziastu piedāvā-
jums – šovasar ikvienam būs iespējams piedalīties dejai un kus-
tību mākslai veltītās darbnīcās Siguldas novada pagastu centros, 
atraisot sevī radošumu un ļaujoties kustības priekam. Šī projekta 
nosaukums “Māksla palīdz saprast, piedzīvot un izdzīvot” skan 
kā aicinājums ikvienam baudīt kultūru tās dažādākajās izpaus-
mēs, un to palīdzēs darīt arī šī gada konkursa ietvaros atbalstītie 
projekti.

Apstiprināti 2021. gada Siguldas novada kultūras un 
sabiedrībai nozīmīgu projektu konkursa rezultāti
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Laikā, kamēr kultūras iestāžu durvis apmeklētājiem ir aiz-
vērtas, kultūras centrs “Siguldas devons” atrod veidus, kā ne-
pazaudēt saikni ar kultūru. Ar saukli #DariSavuPilsētu Sigul-
das dzelzceļa stacijas laukumā radītas radošas koprades 
laboratorijas, kurās tiek veidots dialogs ar sabiedrību par trīs 
svarīgām tēmām – dabu, pilsētu un nākotni.

Dabas laboratorija aicina pārdomāt cilvēka attiecības ar dabu 
un caurskatīt savu rīcību tajā. Laboratorijā aplūkojama skulptūra 
“Cilvēkzivs”, ko radījusi māksliniece Kristīne Kligina, kausēša-
nas tehnikā pārstrādājot dažādus plastmasas iepakojumus. Zivs 
organisms piepildīts ar ūdenī peldošajiem atkritumiem, simbo-
liski attēlojot cilvēka radīto atkritumu lielo ietekmi uz dzīvo dabu.

Veicinot videi draudzīgākas atkritumu apsaimniekošanas me-
todes, šajā laboratorijā ikviens ir aicināts nest tukšas, saplacinā-
tas PET pudeles un plastmasas iepirkumu maisiņus, kas akcijas 
gaitā ar mākslinieces rokām turpinās pārtapt mākslā – vairākās 
dažādu izmēru zivīs.

Pilsētas laboratorija piedāvā iespēju apskatīt Siguldas aina-
vas un lietas fotoprojektā “Trešā acs”. Projektā uzaicināti pieda-
līties kopumā 20 dažādu paaudžu un profesiju novadnieki, dodot 

Siguldas novada pašvaldība informē, ka tiek uzsākta Sigul-
das novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. ga-
dam izstrāde, kuru saskaņā ar iepirkuma procedūru veiks SIA 
“Metrum”. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde norisinā-
sies līdz šā gada oktobrim, un šajā laikposmā tiks organizētas 
darba grupas, iekļaujot tajās dažādu jomu speciālistus un sa-
biedrības locekļus, kā ar tiks veikta sabiedrības aptauja par 
dokumentā iekļaujamiem jautājumiem.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt 
pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos 
mērķus, attīstības prioritātes un specializāciju, kā arī telpiskās 
attīstības perspektīvu aprakstoši un grafiski. Balstoties uz nor-
matīvajiem aktiem, jaunveidojamā novada teritorijas attīstības 

iespēju citiem mazāk zināmās pilsētas vietas attēlot ar 36 kadru 
filmiņu fotokameru. Katram dalībniekam būs iespēja fotografēt 
divu nedēļu garumā, bet pēc tam uzņemtie kadri tiks attīstīti un 
daļa no tiem izstādīti nelielā izstādē šajā laboratorijā.

Savukārt nākotnes laboratorija veidota brīvai sevis izpausmei. 
“Nākotne ir šodienas lēmumu, ieradumu un vērtību spoguļa pro-
jekcija aritmētiskā progresijā. Katra no trim Nākotnes laborato-
rijas spoguļa plaknēm piedāvā atšķirīgu skatījumu uz laiku, kas 
vēl priekšā, uz atšķirīgām vērtībām un izvēlēm. Ikviens apmeklē-
tājs var akceptēt savai pārliecībai tuvāko apgalvojumu un pielai-
kot to fotogrāfijas veidā, kuras centrā vienmēr būs cilvēks, būsi 
tu pats kā šīs nākotnes veidotājs,” tā par projektu #DariSavuPil-
sētu stāsta Siguldas novada Kultūras centra direktore Jolanta 
Borīte.

Koprades laboratoriju saturs būs mainīgs, dodot vietu dažā-
diem māksliniekiem izmēģināt idejas un veikt eksperimentus, kā 
arī aicinot iedzīvotājus aktīvai kopradei. Laboratorijas būs atvēr-
tas apmeklētājiem līdz brīdim, kad atvērsies kultūras centri, vai 
līdz pat vasaras sākumam.

Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā radītas 
koprades laboratorijas

Sāk Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021.–2045. gadam izstrādi

plānošanas dokumentu projektu izstrādi līdz 2021. gada 30. jūni-
jam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits. Jaun-
veidojamajā Siguldas novadā, kurā apvienosies Inčukalna, Kri-
muldas, Mālpils un Siguldas novads, lielākais iedzīvotāju skaits 
ir Siguldas novadā – 19 124 iedzīvotāji.

Patlaban ir izveidota Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vadības 
grupa, kuras sastāvā ir visu minēto pašvaldību domes priekšsē-
dētāji vai to vietnieki, izpilddirektori vai to vietnieki un par attīstī-
bas plānošanu atbildīgie speciālisti.

Par tālākiem lēmumiem saistībā ar darba grupu izveidošanu 
un sabiedrības iespēju izteikt viedokli par iekļaujamo dokumenta 
izstrādē informācija tiks publicēta pašvaldības informatīvajos 
kanālos.

INFORMĀCIJA

SIGULDAS  NOVADA  ZIŅAS

Aicinām Mālpils novada iedzīvotājus arī šogad pieteikt savas 
idejas projektu konkursam “Mēs savam novadam”. Projektu kon-
kursā var piedalīties neformālas iedzīvotāju grupas, kas izveido-
tas tikai uz konkrēta projekta īstenošanu, kā arī sabiedriskās 
organizācijas (biedrības vai nodibinājumi). Projektiem jābūt tā-
diem, lai tos spētu realizēt paši projektu iesniedzēji un to rezul-
tātiem ir jābūt pieejamiem plašai sabiedrības daļai.

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

Projekta īstenošanas laiks – no 2021. gada 3. maija līdz 30. 
septembrim.

Ņemot vērā izaicinājumu pilno laiku saistībā ar COVID-19 
pandēmijas ierobežošanu un dažādus valstī noteiktos pulcēša-
nās ierobežojumus, šogad netiks atbalstīti projekti, kas saistīti ar 
dažādu pasākumu īstenošanu. Prioritāri tiks atbalstīti projekti, 
kas saistīti ar teritorijas labiekārtošanu (piemēram, publiski pie-
ejamo vietu un piemiņas vietu sakopšana un pilnveidošana, ap-
skates objektu izveide, takas ierīkošana, ūdenstilpņu teritorijas 
labiekārtošana, ģimeņu atpūtas vietu vai bērnu rotaļu laukumu 
izveidošana vai pilnveidošana utt.) un kuru pieteikumos būs 
skaidri aprakstīts, kā projekta darba grupa plāno īstenot pare-
dzētās darbības, lai maksimāli ievērotu noteiktos pandēmijas 

Par 2021. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu 
“Mēs savam novadam” 



Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  2021 19INFORMĀCIJA

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka 
katru gadu valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču encefalītu 
bērniem no 1 gada vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 
notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra 
noteikumu Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk – Noteiku-
mi) 23.11. un 23.12. apakšpunktā noteikto:

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 2016.–2020. gadā, 
Centrs ir sagatavojis teritoriju sarakstu valsts apmaksātās bērnu 
vakcinācijas veikšanai pret ērču encefalītu 2021. gadā (https://
www.spkc.gov.lv/lv/pret-ercu-encefalitu-berniem).

Teritoriju saraksts valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas 
pret ērču encefalītu veikšanai 2021. gadā:

NPK Teritorijas 
nosaukums

Vidējais gadījumu 
skaits uz 100 000 

iedzīvotājiem 
(2016.–2020. g.)

Bērnu skaits 
teritorijā 

(centrālās 
statistikas 

pārvaldes dati)

20 Mālpils novads 29,5 702

Direktore Iveta Gavare

Par valsts apmaksāto bērnu vakcināciju 
pret ērču encefalītu 2021. gadā

Veicinot dažādu atkritumu veidu šķiro-
šanu un nonākšanu pārstrādē, vides ap-
saimniekošanas uzņēmums Siguldas pil-
sētas SIA “JUMIS” kampaņas “Neindē dabu 
– tā saindēs Tevi” ietvaros aicina Mālpils 
novada uzņēmumus un iestādes pieteik-
ties speciālām bateriju šķirošanas kastēm 
izmantošanai birojos, ražotnēs un citās 
vietās. 

Pieteikt šķirošanas kastes uzņēmumi 
var, rakstot uz e-pastu: info@jumis.lv. Kad 
kaste pilna, to var bez maksas iztukšot Si-
guldas pilsētas SIA “JUMIS” atkritumu šķi-
rošanas laukumā “Zemdegas” vai pieteikt 
tukšošanu individuāli, sazinoties ar Sigul-
das pilsētas SIA “JUMIS” klientu apkalpošanas centru.

Iedzīvotājiem bateriju šķirošanas kastes Siguldas novadā 
publiskai lietošanai jau pieejamas dažādās tirdzniecības vietās, 
tostarp veikalos “RIMI”, “MAXIMA”. Lielāku daudzumu bateriju 
un akumulatoru iespējams nogādāt arī uz Siguldas pilsētas SIA 
“JUMIS” apsaimniekoto atkritumu šķirošanas laukumu “Zemde-
gas”. 

Bateriju šķirošanas kastēs iedzīvotāji aicināti izmest jebkuras 
formas un veida baterijas. Tās visas tiek klasificētas kā bīstamie 
atkritumi. To nonākšana dabā, tostarp arī poligonā, nodara būtis-
ku kaitējumu videi, atstājot negatīvu ietekmi arī uz cilvēka vese-
lību. Viena dabā izmesta pirkstiņbaterija rada augsnē piesārņo-
jumu aptuveni viena kvadrātmetra platībā, kas var saglabāties 

gandrīz gadsimtu. Turpretī šķirojot baterijas, tās nonāk otrreizē-
jā pārstrādē. No iegūtajām izejvielām tiek radītas jaunas lietas, 
tādējādi novēršot pirmreizējo dabas materiālu izmantošanu ra-
žošanā.

Šķirošanas kampaņu “Neindē dabu – tā saindēs Tevi” īsteno 
Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar partneriem. Tās mērķis ir 
vērst sabiedrības uzmanību bateriju negatīvajai ietekmei uz vidi, 
kā arī veicināt to šķirošanu. Plašāka informācija par bateriju šķi-
rošanas kampaņu pieejama www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”. 

Vairāk informācijas par atkritumu šķirošanas iespējām Sigul-
das novadā, kā arī citiem Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” pakalpo-
jumiem pieejama www.jumis.lv. Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties, zvanot pa tel. 26112288 vai rakstot uz e-pastu info@
jumis.lv.

Aicina Mālpils novada uzņēmumus un iestādes 
pieteikties bateriju šķirošanas kastēm

ierobežojumus (piemēram, darbi teritorijas labiekārtošanai būs 
sadalīti tā, lai nenotiktu cilvēku pulcēšanās, noteiktus darbus 
veiks tikai vienas mājsaimniecības locekļi, darbus veiks secīgi vai 
ievērojot distancēšanos). 

Vienam projektam paredzamais Mālpils novada domes at-
balsts var būt līdz 1000 EUR. Projektu pieteikumus lūdzam ie-
sniegt novada domei līdz 26. martam plkst. 16:00, ievietojot tos 

speciālajā korespondences kastītē pie domes ārdurvīm.
Plašāka informācija par projektu konkursa “Mēs savam nova-

dam” noteikumiem, kā arī projekta pieteikuma veidlapa ir pieeja-
ma pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv. Jautājumu gadījumā 
aicinām sazināties ar domes projektu koordinatori Elitu Kārkliņu 
(domes ēkas 2. stāvā, 233. telpā, tālr. 67970898, e-pasta adrese: 
elita.karklina@malpils.lv ). 
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No 1. līdz 22. martam notiks pavasara uzņemšana Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Siguldas biznesa in-
kubatora inkubācijas un pirmsinkubācijas programmās.

LIAA Siguldas biznesa inkubatora atbalstam var pieteikties 
Siguldas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, 
Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novadu uz-
ņēmumumi (kas nav vecāki par trīs gadiem) un fiziskas perso-
nas.

Ja Tev ir biznesa ideja, bet gribi pārliecināties par tās dzīvot-
spēju, validēt savu produktu, apgūt finanšu aprēķinus un iz-
prast, kā noformēt zīmolu, tad Tev ir domāta Pirmsinkubācijas 
programma (PINK).

Pirmsinkubācijas programma (PINK) ir piemērota biznesa 
ideju autoriem, kuri vēl ir tikai ceļā uz savu produktu vai pakalpo-
jumu. Tās ir gan fiziskas, gan juridiskas personas, kurām 6 mē-
nešu laikā, iegūstot pamata zināšanas uzņēmējdarbībā pirmsin-
kubācijas (PINK) apmācību ciklā un Biznesa skolā, ir iespēja 
notestēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Papildus tam, izman-
tot bezmaksas LIAA Siguldas biznesa inkubatora kopstrādes tel-
pas un būt par daļu no Latvijā lielākās jauno uzņēmēju kopienas, 
no tās saņemot vērtīgu atbalstu un pirmos kontaktus.

Savukārt, ja Tev jau ir skaidrs, ko vēlies sniegt savam klien-
tam, ir skaidrs biznesa modelis un veikti finanšu aprēķini, vai 
esi jau pilnvērtīgi funcionējošs uzņēmums (ne vecāks par 3 ga-
diem), tad Inkubācijas programma (INK) ir domāta tieši Tavam 
uzņēmumam.

Inkubācijas programmas (INK) dalībniekiem, ir iespēja iegūt 
ne vien bezmaksas apmācību iespējas, mentoru konsultācijas, 
seminārus/vebinārus un koprades telpas, bet arī finanšu atbal-
stu līdz 50% no attiecināmām izmaksām dažādu pakalpojumu, 
ražošanas iekārtu un aprīkojumaiegādes līdzfinansēšanai. Izej-
materiālu iegādei uzņēmumi var piesaistīt līdzfinansējumu 30% 
apmērā no attiecināmām izmaksām.

Ja vēlies startēt un uzzināt vairāk par atbalstu un pieteikšanos 
(pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu), ikviens interesents 
tiek aicināts piedalīties attālinātajāsinfo stundās.

Nepalaid garām iespēju pieteikties:
25. februārī – 17:00–18:00
3. martā – 16:00–18:00
11. martā – 12:00–14:00 

Meklē info stundu pie-
teikšanās linku: https://
www.liaa.gov.lv/lv/notiku-
mu-kalendars 

Pieteikumus pirmsin-
kubācijai un inkubācijai 
varēs iesniegt elektronis-
ki, nosūtot elektroniski 
parakstītu pieteikumu uz 
pasts@liaa.gov.lv (edoc ie-
sniegšanas termiņa laika 
zīmogs – līdz 2021. gada 
22. marta plkst. 23:59).

Ja nepieciešama konsultācija pirms dokumenta iesniegša-
nas, droši sazinies ar mums: 

LIAA Siguldas Biznesa inkubators 
Krišjāņa Valdemāra iela 3A, Sigulda, LV-2150, Latvija, 

tālrunis: 62400903, e-pasts: sigulda@liaa.gov.lv, 
darba laiks darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00

PINK programmā tiks uzņemti pirmie 20 biznesa ideju autori. 
INK programmā konkursa kārtībā atlasīti līdz 7 uzņēmumi.

TIEKAMIES JAU DRĪZ!

 • Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.
magneticlatvia.lv

 • Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.be/sfsxK-
CVCJQ 

 • Par inkubācijas programmu: https://youtu.be/jTis0NTX_A0
 • Publicitātes fotogrāfijas: https://failiem.lv/u/kkpjhd2t7

LIAA biznesa inkubatoru programmu finansē Latvijas Repub-
lika un Eiropas Reģionālais attīstības fonds projektā “Reģionālie 
biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators”.

2021. gada pavasara 
uzņemšana LIAA 
Siguldas biznesa inkubatorā
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Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2021. gada JANVĀRĪ: 59,13 EUR/MWh
Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums
Patērētās MWh Mājas kopējā platība 

m2 1m2 izcenojums EUR
mēn. sāk. mēn. beigās

Celtnieku 1 488,98 514 25,02 797,6 1,85
Celtnieku 3 3309 3332 23 803,48 1,69
Dārza 2 1860 1886 26 739,77 2,08
Dārza 4 2503 2540 37 903,97 2,42
Jaunā 2 un 4 2980 3021 41 1029,66 2,35
Jaunā 6 2574 2600 26 840,35 1,83
Jaunā 5 2935 2977 42 998,23 2,49
Kastaņu 3 2088 2114 26 857,47 1,79
Kastaņu 5 1895 1924 29 843,84 2,03
Kastaņu 7 2035 2067 32 861,36 2,20
Krasta 1 un 3 3044 3089 45 1097,5 2,42
Krasta 2 4327 4382 55 1812,76 1,79
Krasta 4/1 2787 2825 38 1075,72 2,09
Krasta 4/2 2769 2806 37 1101,4 1,99
Krasta 4/3 2391 2424 33 1089 1,79
Krasta 5 3389 3435 46 1376,45 1,98
Ķiršu 2 966 980 14 376,42 2,20
Ķiršu 2A 464,401 471,578 7,177 165,1 2,57
Ķiršu 4 3140 3182 42 1193,67 2,08
Ķiršu 5 3525 3575 50 1222,23 2,42
Ķiršu 7 4895 4964 69 1986,31 2,05
Nākotnes 2 3967 4020 53 1550,53 2,02
Nākotnes 4 4965 5035 70 1861,21 2,22
Nākotnes 6 2984 3029 45 1207,63 2,20
Nākotnes 10 2481 2515 34 1024,09 1,96

PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma izsoli

Mālpils novada dome 2021. gada 22. martā plkst. 14:00, 
Mālpils novada domes zālē, 2. stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpi-
lī, Mālpils novadā, rīko nekustamā īpašuma “Mārtiņkalni”, 
Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0927, rakstisku izso-
li ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākuma) cena 105 000 
EUR (viens simts pieci tūkstoši euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada do-
mes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes 
Kancelejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

Ar nekustamo īpašumu var iepazīties patstāvīgi, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 28654825.

Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2021. gada 
22.  martam plkst. 13:45 iesniegušas izsoles noteikumos  
minētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR 
un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās nekustamās 
mantas nosacītās cenas, t.i. 10 500 EUR.

Dalības maksa un nodrošinājums pirms izsoles jāiemak-
sā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā ie-
maksas mērķi, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, 
Reģ. Nr. 90000048398, kontu AS “Swedbank”, HABALV22, 
LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu AS “SEB Banka”, 
UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.

Par konkursu 
“Uzcel savu sniegavīru”

Sagaidot puteņu mēnesi, Mālpils kultūras centrs aicināja 
uzcelt sniegavīru, nofotografēties ar to un bildi publicēt so-
ciālajos tīklos, atzīmējot Mālpils kultūras centru.

Sniegavīri tika celti ne tikai māju pagalmos, bet arī Māl-
pils kultūras centra pagalmā. Konkursā tika iesūtīti 12 snie-
gavīru attēli, no kuriem Mālpils kultūras centra saime slēg-
tā balsojumā izvēlējās savus favorītus.

Pēc ilgām diskusijām vēlamies paziņot uzvarētājus:
 • 1. vieta – Anda Grinberga un viņas lieliskais sniega 

suns;
 • 2. vieta – Grāvelsiņu un Andersonu ģimenes veidotie 

sniegavīri;
 • 3. vieta – Kļaviņu ģimenes un Indras Lapiņas radošie 

sniegavīri.
Mālpils kultūras centra saime vēlas teikt paldies visiem 

12 iesūtīto sniegavīru autoriem par aktīvu līdzdalību šajā 
akcijā. Paldies, ka esat kopā!

Adrians Rakuzovs 
Kultūras centra pasākumu organizators
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Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
 Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
 Atbildīgā par izdevumu: Iveta Krieviņa
 e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 26424232, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Makets iespiests SIA “Dobums”
Pērnavas iela 47B, Rīga, LV-1009, tālr. 67275535

   APSVEIKUMI  PATEICĪBAS  LĪDZJŪTĪBAS

PATEICĪBA
Pagājušā gada nogale manu dzīvi iekrāsoja melnā cie-

šanu plīvurā. Manai ģimenei nācās pārdzīvot līdzi vīra Ēri-
ka smagajām slimībām. Kopā visus šo mēnešus ar mums 
bija viņa ģimenes ārste Jana. Man pietrūkst pateicības 
vārdu, lai varētu viņai teikt paldies. Jana kā sargeņģelis 
bija kopā ar mums. Vissmagākajos brīžos, kad slimības 
negribēja atkāpties, viņa ar savu profesionalitāti, neatlai-
dību, iejūtību sniedza savu palīdzību. Ausīs skan viņas 
teiktais: “Bet es taču esmu Jūsu ģimenes ārsts!” Paldies, 
ka mums mālpiliešiem ir tāda ārste. Lai viņai pietiek spēks 
un izturība un veselība, cīnoties par mūsu veselību.

Kad beidzot likās, esam slimības uzvarējuši un viss būs 
labi, tad nāca vissmagākais un pēdējais pārbaudījums. 
Draņķis, kas šobrīd plosa visu pasauli, atrada vājāko. Vie-
nā naktī tas ieperinājās mana vīra organismā un paveica 
savu netīro darbu...

“Nē, manis nav.
Es esmu izdomāts.
No paša sākuma līdz galam.
Un ticiet tam.”

/M. Zālīte/

Gribu ģimenes vārdā izteikt vissirsnīgākos pateicības 
vārdus visiem, visiem labajiem cilvēkiem, kuri bija kopā ar 
mani un ģimeni gan domās, gan pavadot vīru Ēriku baltajā 
mūžības ceļā.

Liels paldies Intai Birkmanei, kura sāpju brīdī sniedza 
palīdzību ar padomu un bēru organizēšanu. Paldies Māl-
pils novada vidusskolas kolektīvam par līdzjūtības aplieci-
nājumu. Paldies SIA “Aniva” meitenēm, kuras bija kopā ar 
mani sāpju brīdī. Paldies senioru ansamblim “Sidgundie-
tes”, kuras visus šos garos mēnešus bija ar mani un pava-
dīja Ēriku pēdējā ceļā. Paldies Ērika klases biedriem, 
draugiem un visiem mīļiem cilvēkiem. Paldies Sandrai un 
viņas meitenēm par sarūpēto cienastu!

Dziļā cieņa un pateicībā Vija Štrāle un ģimene

“Par to, ka viļņi liedagā tā kā atmiņas krīt, 
Par to, ka vēju modinās saule vientuļa rīt, 
Par to, ka nepārnāks tas, kurš aizgājis, 
Par to, ka bezgalīgas ir tikai debesis.”

Joprojām skumstam, sērojam kopā ar Tevi, Vija, un izsakām 
visdziļāko līdzjūtību Tev un ģimenei, Ēriku mūžībā aizvadot.

“Sidgundietes”

LĪDZJŪTĪBAS

“Es nešķiros no jums
Te viss, kas darīts, paliek.
Te paliek manas rūpes
Mans sapņu lolojums.
Vēl koptais dārzs mans ziedēs
Un balti bērzi skums –
Es nešķiros no jums.”

Mīļš paldies radiem, draugiem, kaimiņiem, bijušajiem 
darbabiedriem un visiem, visiem, kas bija kopā ar mums, 
pavadot Gitu Mārtinsoni pēdējā gaitā.

Piederīgie

“Ir jāprot sajust leduspuķu smarža,
Ir jāprot noplūkt tās un dāvāt cilvēkiem.
Ir jāprot sajust – kāda vējam garša
Un tikai tad mūs sauks par laimīgiem…
Tāpēc nerunāsim šodien par ziemu un sniegu,
Kas kokos, jumtos un matos mirdz,
Nerunāsim šodien par gadiem, kas nāca gāja un ies.
Parunāsim šodien par prieku un sauli,
Parunāsim par ziediem, vasaru un skolas laiku…!”

Sakot paldies, skolotājai Dzidrai Mūrniecei par to, ka viņa 
mums iemācīja visu, lai dzīvē mūs sauktu par laimīgiem, sū-
tām saulainus sveicienus lielajā dzīves jubilejā un vēlam stip-
ru veselību!

1960. gada pirmklasnieki

“Kas skaistāks – ceriņi vai rozes?
To allaž grūti pasacīt,
Bet cilvēks skaistāks vēl par ziediem,
Jo viņā zieda gaisma mīt.”

Sirsnīgi sveicam 
Dzidru Mūrnieci 
skaistajā jubilejā!

Mālpils novada 
vidusskolas kolektīvs

“Bet sirds siltums paliks,
Paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.”

/P. Priede/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Zanei Čerpinskai, vīru Aivaru 
zemes klēpī guldot.

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs


