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Pagasta padomes lēmumi:
2. lpp.

2005. gada projekti: 8. – 9. lpp.

Rotaļu un attīstības centrs: 4. lpp.

Matemātikas skolotājs:
11. – 12. lpp.

Skolas dzīve: 6. – 7. lpp.

Saistošie noteikumi: 15. – 19. lpp.
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PAGASTA PADOMĒ

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 26.10.2005.g. SĒDE Nr.22.
Izskatīja 19. jautājumus.
NOLĒMA:
• Dzēst saimniecībai “Dailes” zemes nodokļa parādu.
• Piekrist sadalīt nekustamos īpašumus “Gobas”, “Dzilnas”.
• Piešķirt juridiskās adreses “Mazgobas”, “Bagāti”, “Ceļmalas”,
”Ceļtekas”, “Palienas”, “Vārnas”.
• Noteikt pašvaldības atsavināmam nekustamam īpašumam
“VECAUDZES” 3,7 ha kopplatībā, izsoles nosacīto cenu Ls
11000,- (Vienpadsmit tūkstoši Latvijas valsts lati)
• Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vecaudzes”3,7 ha kopplatībā
izsoles nolikumu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
• Apstiprināt zemes nomas līgumus starp ﬁziskām un juridiskām
personām.
• Apstiprināt reālo vērtību pēc stāvokļa uz 01.10.2005. sekojošiem pamatlīdzekļiem:
– Jaunais ūdensvads
20012,14 LVL
– Bioloģijas stacijas aerācijas iekārta-NAI
44684,09
– Pārsūknēšanas vadības sistēma
8317,65
– Atdzelžošanas stacija
17920,45
– Artēziskā aka
2775,91
– Slimnīca
12734,55
• Apstiprināt SIA “Vite” piederošās speciālās autostāvvietas pakalpojumu izcenojumus šādos apmēros:
– par vieglās automašīnas glabāšanu 1,- Ls/stundā par pirmo
diennakti (pirmās 24 stundas).
– par smagā autotransporta glabāšanu 1,50 Ls/stundā par pirmo diennakti (pirmās 24 stundas).
– par vieglā un smagā autotransporta glabāšanu 0,50 Ls/stundā
par pārējām diennaktīm (no 25.stundas).
– par autoevakuatora izmantošanu no jebkuras pašvaldības
teritorijas vietas līdz autostāvvietai 10,-Ls/stundā par katru
transporta vienību.
• Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, par
nozīmīgu darbu kultūrvēsturiskā mantojuma apkopošanā un
popularizēšanā, izvirzīt VIKTORIJAS KALNIŅAS kandidatūru
Rīgas rajona padomes Atzinības raksta pasniegšanai.
• Izveidot darba grupu sporta kompleksa pie Mālpils vidusskolas
izbūves procesa koordinēšanai, laika graﬁka izstrādei un kontrolei šādā sastāvā:
1) INETA KURMA – Mālpils vidusskolas direktore
2) RUDĪTE BETE – būvvaldes vadītāja
3) MĀRIS ČĪMA – sporta darba organizators
4) BAIBA KRIVIŠA – Mālpils vidusskolas ﬁzkultūras skolotāja

5) PĒTERIS KURMS – padomes pr-tāja vietnieks
6) VLADISLAVS KOMAROVS – izpilddirektors
7) VOLDEMĀRS CĒRPS – sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs.
• Mālpils pagasta pašvaldībai ir visi nosacījumi, lai tā izveidotos
par novadu.
• Pieņemt zināšanai, ka ir izsūtīti uzaicinājumi visām kaimiņu
pašvaldībām par novadu veidošanu.
• Lai nodrošinātu bērnu brīvā laika pavadīšanu, slēgt līgumu ar
KĀRLI LEJNIEKU par smilšu kastes nojumes un lapenes jumta seguma izveidi dzīvojamās mājas “Krasta iela 5” teritorijā,
par summu 173,- LVL (Viens simts septiņdesmit trīs Latvijas
valsts lati).
• Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests”
gultas dienas izcenojumu 2006.gadam Mālpils sociālās aprūpes
centrā LVL 5,50 .
• Pieņemt zināšanai Mālpils pagasta budžeta ieņēmumu prognozi.
• Anulēt pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi saimniecībā
“Raudas” 0,6 ha kopplatībā, saskaņā ar 1998.gada 9.jūlija Rīgas rajona Siguldas tiesas spriedumu.
• Piešķirt pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām
personām nekustamā īpašuma “Raudas” zemi 0,6 ha kopplatībā, saskaņā ar 1998.gada 9.jūlija Rīgas rajona Siguldas tiesas
spriedumu.
• Izveidot projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība
Austrumlatvijas upju baseina pašvaldībās” III kārtas ieviešanas
vienību šādā sastāvā:
– projekta koordinators
Raimonds Taranda
– iepirkumu speciālists
Vladislavs Komarovs
– kvalitātes vadītājs
Inese Taranda
– inženiertehniskais speciālists Broņislavs Karpovičs
– grāmatvede
Brigita Reine-Rukmane
• Noteikt projekta ieviešanas vienības darbiniekiem darba samaksu – 1,- LVL/stundā
• Uzdot projektu koordinatoram uzskaitīt projekta ieviešanas
vienības dalībnieku faktiski nostrādātās stundas mēnesī, nepārsniedzot kopumā visiem dalībniekiem 400 stundas mēnesī.
• Atbilstoši darba uzskaites tabelei, kas attiecas uz SIA “Norma
K” darbiniekiem, sagatavot rēķinu Mālpils pagasta padomei.
• Piekrist, ka tiek veikta nekustamā īpašuma “Avotiņi-Ķirši” lauksaimnieciskās zemes transformācija apbūves zemē 0,1 ha platībā, kas nav pretrunā ar Mālpils pagasta teritoriālplānojumu.
Sagatavoja: kancelejas vadītāja Dzidra Bembere

ZIŅAS

Ceļu kopšana un uzturēšana.
Siltais un saulainais rudens jau pagājis, un ceļu dienests gatavojas ziemas
darbiem. To darām apzināti un mērķtiecīgi, sagatavojot ceļu klātnes un izveidojot
at bil sto šas ce ļu sprau des. Ma nup rāt,
jebkurš mālpilietis, braucot pa pagasta
ceļiem ziemas sezonā, būs ievērojis koka
mietus ar sarkanu krāsojumu un atstarojošu plēvi. Lai attīrot aizputinātos ceļus,
ceļu tehnika nenobrauktu no klātnes. Šajā
gadījumā domājam par traktoru vadītāju
drošību, jo braucot ar palielinātu ātrumu

sniega valnis tiek atmests tālāk no ceļa.
Piekritīsiet, ka braucot pa ceļiem ir interesanti, kad tumsā šīs atstarojošās lentas
kā jāņtārpiņi spīguļo ceļa malās, rādot
pareizo virzienu. Tas ir skaisti un jauki,
bet diemžēl Mālpilī joprojām domā, ka par
citu veikto darbu drīkst pasmieties – atstarojošo līmplēvi izraut un aizmest, vai arī
atstarojumu noraut. Laikam jau daudz
prāta nevajag, lai apzināti izceltu vai arī
noliektu ceļa zīmes, kas domātas ceļu
satiksmes darbinieku drošībai.

Lielas cerības lieku uz pašvaldības
policistiem, ka tomēr kāds no šiem “stipriniekiem” tiks administratīvi sodīts par
tīšu un apzinātu kaitējumu nodarīšanu
pagasta īpašumam.
Ja kādam tik ļoti nepieciešamas šīs
atstarojošās līmplēvītes, es tās izsniegšu
(zvaniet, 9488244 Ainai)

Ar cieņu ceļu un ainavu speciāliste
A. Kuzmane
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Apsveicam!
19. novembrī Mālpils mūzikas skolas klavieru nodaļas
audzēknes Elīna Ploriņa, Madara Sila un Marta Laizāne piedalījās radošajā konkursā Tallinā. Konkursa
organizētāji izvērtēja iepriekš iesūtītos nošu materiālus
un uzaicināja mūsu jaunās autores piedalīties konkursā.
Kamēr tika atskaņoti konkursantu skaņdarbi, mākslas
skolu audzēkņi zīmēja, attēlojot savos darbos mūzikas
radītās noskaņas.
Mālpils mūzikas skola kā dāvanu saņēma grāmatu,
kurā ir apkopoti visu konkursa dalībnieku skaņdarbi.
28. oktobrī Mālpils kultūras namā notika konkursa
“Sakoptākā vide 2005” noslēguma sarīkojums. Tika
pasniegtas 102 balvas 16 dažādās nominācijās. Dāvanās – tulpju, krokusu, dienziežu, hiacinšu un citu puķu sī-

Apsveikumus saņem SIA “Laiko” daiļdārzniece Sarmīte
Vanaga.

poli. “Lai saindētu ar skaisto dārzu slimību”, teica komisijas
vadītāja Aina Kuzmane. Sīpoli jau ir zemē, un pavasarī
daudzi dārzi Sidgundā un Mālpilī uzziedēs vēl krāšņāki.
Lai izvērtētu, kā organizēt konkursu citu gadu, tika veikta
sarīkojuma dalībnieku anketēšana. Anketu rezultātu apkopojumu, vērojumus un ieteikumus skaisto dārzu kopējiem
varēsiet lasīt kādā no nākamā gada avīzēm.
Noslēgusies ziedu sezona SIA “Mālpils dārznieks”
Kā pastāstīja Andris Bīriņš izaudzēts un pārdots apmēram
120 – 130 tūkstoši rožu ziedu. Klienti vairumtirdzniecībai
labprāt iegādājas ziedus uz vietas, jo tas dod lielākas
izvēles iespējas. Tiek audzētas 20 šķirņu dažādu krāsu rozes. Ceļu pēc ziediem uz Mālpili mēro pircēji no Siguldas,
Madonas, Rīgas, Daugavpils, Jūrmalas un citām vietām.
Tagad rozes tiks apkoptas un tad iestāsies miera periods.
Līdz marta sākumā rozes atkal tiks modinātas.

8. novembrī notika Sidgundas pamatskolas trešā stāva atklāšana. Pēc vērienīgiem rekonstrukcijas darbiem, kurus veica būvﬁrma
“Siguldas būvmeistars” skola ir ieguvusi vairākas gaišas,
mūsdienīgas telpas
ar kop īgo pla tī bu
200 m2 skolas trešajā stāvā. Tajās būs
noteikumiem atbilstoša datoru klase,
kā arī at pū tas un
no dar bī bu tel pas.
Iekārtots arī amatnie cī bas ka bi nets
skolas pirmajā stāvā
un atremontētas vairākas klašu telpas.
Atklāšanas ceSidgundas pamatskolas direktore Anita Sārna
re mo ni jā pa gas ta
pastāstīja par celtniecības gaitu un nākotnes
padomes priekšsēnodomiem.
dē tājs Alek sandrs
Lielmežs teica zīmīgus vārdus – “Skola
ir ne tikai skola. Tā ir
katras vietas sirds un
dvēsele. “
Jau nās tel pas ir
laba dāvana audzēkņiem un skolotājiem
125 ga du ju bi le jā
(1881. gadā pēc cara Nikolaja II ģenerālad ju tan ta Ot to fon
Rihtera rīkojuma Sidgundā sāka darboties
divklasīgā ministrijas Skolas trešā stāva jaunajās telpās.
skola)
12. novembrī pagasta pensionāri uzņēma ciemiņus – Ropažu
senioru vokālo ansambli un TLM studijas “Atkalnis” rokdarbnieces
no Rīgas un Baldones. Ciemiņi īsā ekskursijā iepazinās ar mūsu pagastu, tad kultūras namā notika koncerts un adījumu, tamborējumu
demonstrējumi, par kuriem pastāstīja studijas vadītāja Baiba Balode.
Īstu meistaru roku darināti uz Mālpili bija atvesti gandrīz 100 tērpi,
kuri noteikti deva labu ierosmi Mālpils adītājām.

Dāvanas nokļūst pie saimniekiem
2.novembrī noslēdzās Mālpils profesionālās vidusskolas, Angermindes izglītības centra (Vācija) un Mālpils pirmsskolas izglītības
iestādes kopīgais projekts “Draudzības šūpoles”. Topošo mēbeļu
izgatavošanas meistaru izveidotie koka šūpuļdzīvnieki svinīgā un
sirsnīgā pasākumā tika uzdāvināti mazajiem mālpiliešiem.
Bērni iepriecināja dāvanu autorus ar dziesmām angļu valodā un
visjaunākajiem deju iestudējumiem. Galvenais, protams, bija dāvanu
iemēģināšana, ko bērni arī nekavējās darīt. Savukārt, profesionālās
vidusskolas audzēkņi pārliecinājās, ka dāvināšanas prieks nebūt nav
mazāks par to saņemšanas prieku.
Pasākumā piedalījās arī Akadēmisko Programmu Aģentūras
Comenius programmu vadītāja Maija Vītuma, kas atzinīgi novērtēja Mālpils mācību iestāžu aktivitātes Eiropas Savienības izglītības
programmu projektos.
Līvija Mukāne
Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa
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ROTAĻU UN ATTĪSTĪBAS CENTRS ARĪ MĀLPILĪ
Atbilstoši valsts programmai par bērna
un ģimenes stāvokļa uzlabošanu 2005.
gadā, Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde tiek realizēts projekts “Bērnu un rotaļu
attīstības centra izveidošana”.
Jau pavasarī, atsaucoties Bērnu un Ģimenes Lietu Ministrijas piedāvātajam projektam, izstrādājām to un maijā saņēmām
Bērnu un Ģimenes Lietu Ministrijas ﬁnansējumu 6500Ls projekta realizēšanai.
Viens no noteikumiem bija, ka arī
pašvaldībai jāpiedalās ar līdzﬁnansējumu
30% apmērā.
16.jūnijā tika noslēgts līgums ar Bērnu
un Ģimenes Lietu Ministriju par projekta
īstenošanu.
Likuma noteiktā kārtībā bija jāatrod
ﬁrma, kura veiks remontdarbus. Tas nenācās viegli, jo cenu aptauja tika izsludināta
atkārtoti, līdz darbam pieteicās tikai viens
pretendents.
Reāli darbi iesākās tikai augusta mēnesī un tos veic SIA “UPK”.
“Rotaļu un attīstības centru” plānojām

atvērt 1.novembrī, diemžēl tas neizdevās,
jo, veicot remontdarbus, atklājās defekti,
kas tikuši pieļauti ēkas celtniecības laikā.
Tie bija jānovērš un tā remontdarbi ievilkās gandrīz mēnesi.
Tagad darbi ir atsākušies un rit pilnā
sparā. Ceram, ka pirms Ziemassvētkiem
varēsim atvērt rotaļu centru un iepriecināt
mazos mālpiliešus.
Šis rotaļu centrs ir paredzēts visiem
bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas iestādi. Iespējams, ka šis centrs darbosies
līdz 21.00-22.00 vakarā. Tas būs atkarīgs
no pieprasījuma. Vienlaikus centrā varēs
atrasties 16-20 bērni, bet ne ilgāk kā 4
stundas, jo organizēta ēšana nav plānota, bērns mielastu varēs ņemt līdzi no
mājām.
Par sniegtajiem pakalpojumiem būs
noteikta maksa, to nosaka pagasta padome. Līdzīgos centros tā ir ap 0,50Ls
par četrām stundām, ko bērns pavada
rotaļājoties.
Mī ļie ve cā ki, esiet at sau cī gi un

izmantojiet šo piedāvājumu sev izdevīgā laikā!
Rotaļu un attīstības centra izveidošanas mērķis bija izveidot drošu un attīstošu
vidi pagasta un apkārtējo pagastu vecuma bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādi. Bērnu vecākiem būs
iespēja pilnvērtīgāk iekļauties darba vai
sabiedriskajās aktivitātēs, apzinoties, ka
bērnam ir radīta droša un attīstoša vide,
bērni netiks atstāti bez uzraudzības. Rotaļu centrā bērni varēs komunicēties un
rotaļāties ar citiem bērniem, varēs izmantot mūsu ﬁzisko aktivitāšu centru – ārstniecisko vingrošanu, masāžu. Vecākiem būs
iespēja konsultēties ar pedagogiem.
Vecākus, kuriem ir interese un vēlēšanās apmeklēt rotaļu centru, kā arī uzzināt
ko sīkāk, aicinu uz sarunām iestādē darba laikā, iepriekš piesakoties pa telefonu
7925069 vai 7925252
Pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja
Malda Čelnova

PAGASTA LAUKSAIMNIEKI

Eiropas Savienības nauda Mālpils lauksaimniekiem un uzņēmējiem
Valsts svētkos 18.novembrī Mālpils kultūras namā tika
sveikti Mālpils pagasta lauksaimnieki un uzņēmēji, kas rakstot
projektus, veiksmīgi izmantojuši Eiropas Savienības līdzekļu
piesaisti.
SAPARD un struktūrfondu līdzekļus ieguva uzņēmēji:
Z/s”Druveļi”, Leontīna Amerika – kokmateriālu kaltes celtniecībai,
“Mālpils piensaimnieks”, Rolands Jomerts – jaunu iekārtu
iegādei,
SIA”Laiko”, Jānis Zalāns – mēbeļu detaļu ražotnes modernizācijai.
Lauksaimniekiem ES atbalsts ļāva veikt mazo saimniecību
pārstrukturizāciju. To izmantoja šādas saimniecības:
z/s ”Rīti”, Ēriks Kaulačs
z/s “Jaunbēršas”, Elga Skačko
z/s “Virši”, Agnese Zutere
z/s “Ceplīši”, Modris Zuters
z/s “Gaiļurgas”, Skaidrīte Nariškina
“Kaijas”, Austra Erdmane
“Lejasžiburti”, Gita Lapsa
“Kangari”, Dace Vilciņa
“Ģērķēni”, Līga Osīte
Vidus iela 8, Andris Paukšins
11 saimniecības izstrādāja projektus un guva ES palīdzību
piena kvalitātes turpmākai uzlabošanai, lopu turēšanai un
vides uzlabošanai. Dažas saimniecības līdzekļus jau saņēmušas un veikušas būvdarbus kūtsmēslu krātuvju izveidē, kā arī
uzstādījušas piena vadus un dzesētājus:
z/s “Plakupi”, Jānis Paulovičs
z/s “Kannenieki”, Ilze Sebre
z/s “Ruķi”, Marita Pīķe

Apbalvotie: pirmajā rindā no kreisās: Elga Skačko, Agnese
Zutere, Skaidrīte Nariškina, Dace Vilciņa, Austra Erdmane,
Leontīna Amerika. Otrajā rindā: Ēriks Kaulačs, Modris Zuters,
Andris Ligers, Jānis Paulovičs, Igors Šaboha, Jānis Pīķis,
Andris Paukšins.

z/s “Jaunbēršas”, Elga Skačko
z/s “Vanagi”. Andris Ligers
z/s “Dublīši”, Alvīna Gruznova
z/s “Jaunceplīši”, Didzis Zuters
“Kangari”, Dace Vilciņa
“Veckalnes”, Māris Fogels
“Kalnakreiči”, Vija Sprigaste
SIA “Sidgunda-2”, Normunds Kalniņš
Lauksaimniecības tehnikas iegādei struktūrfonda līdzekļus izmantoja Igors Šaboha z/s “Agatnieki”.
Mālpils pagasta lauksaimniecības dienesta informāciju apkopoja
Dace Krilovska
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Dzintra Gailīte
(15.12.1930- 16.11.2005.)
veterinārārste, Mālpils pagasta zemnieku konsultante
Tuvojas 15.decembris – Dzintras Gailītes 75.dzimšanas diena, kad visus mīļos
vēlējumus vairs varēsim pateikt tikai domās, jo pēkšņi agrā 16.novembra rītā viņas dzīves
ritums ir pārtrūcis. Nītaures kapsēta tagad ir Dzintras mūža mājas.
Domāju, ka drīkstu teikt - pati to nezinot, Dzintra atvadījās no ikviena satikta
mālpilieša, kura vārds minēts svētku izdevuma “Mālpils Vēstīs” un kurš tika godināts
svētku dienā, jo ar sev raksturīgo sirdsdegsmi un atbildību strādāja gatavojot sarakstus
un pateicības vārdus dāvanu saņēmējiem. Šai laikā domās Dzintra bija kopā ar katru
viņa darba mūžā un dzīves gājumā.
Ticu, ka vēl ik pa laikam cilvēki sevi pieķers domājot : “Jāaprunājas ar Dzintru” gan
reizēs, kad palīdzību vajag lopiņam, gan kādās citās dzīves situācijās, jo vienmēr viņas
dzīves pozīcija bija aktīva un patiesa, gluži kā Alfrēda Vintera dziesmā “Dzintrai” skan
vārdi:
Tavas mīļās acis
Bez viltus atklāti mirdz.
Un ko lūpas sacīs,
To domās arī tev sirds.
Dziesma vēl septembrī Dzintrai Gailītei tika dziedāta vārda dienā un šādu Dzintru pazīst un atcerēsies mālpilieši gan kā
pagasta vetārsti, gan pensionāru padomes priekšsēdētāju, gan darba biedreni, gan savulaik deputāti, gan vienkārši jauku,
inteliģentu cilvēku un mīļu vecmāmiņu.
Dziļa līdzjūtība Dzintras meitai, mazmeitām un citiem tuviniekiem.
Darba biedru vārdā – Mārīte Nīgrande

VĒSTURE

Par brīvo Latviju kritušo piemiņu godinot
"Pasaules kara laikā Mālpils kļuva vēsturiska vieta. Šeit
1917. gada rudenī pēdējo reizi uzliesmoja latvju strēlnieku varonība cīņās ar vācu karapulkiem”.
/Florians Karlsbergs,
Mālpils nodaļas aizsargu priekšnieks./

1933.gada jūnijā Mālpils un Sidgundas aizsargi izraka
Mālpils, Mores un Sidgundas pagastos dažādās vietās guldīto
44 karavīru mirstīgās atliekas un apraka tos Mālpils draudzes
kapsētā trijās rindās. Jaunierīkotos Brāļu kapus 1934. gada
22. jūnijā (citviet minēts 1933.gada 11.jūnijs) iesvētīja Mālpils
mācītājs Arvīds Reinsons.
/Teksts no grāmatas “Mālpils”/
Klusuma brīdis.

Igauņu, lietuviešu un latviešu delegāciju gājiens uz Strēlnieku
kapiem. 1934.g.22.jūnijs.
Strēlnieku kapos runā mācītājs Arvīds Reinsons.

Foto no Mālpils novadpētniecības muzeja fondiem./
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Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

Pavisam nesen spīdēja silta saule (nu īsta atvasara!), gājām uz skolu plānajās jakās, bet nu jau TV ekrānā parādījušies
Ziemassvētku vecīši. Tā ir zīme, ka cītīgāk jāsāk pētīt iegūto atzīmju rindas, lai, saņemot pirmā semestra liecību, nebūtu nepatīkami pārsteigumi.
Novēlam visiem rosīgu decembri, bet Adventa klusajās noskaņās pārdomāsim, ko labu esam viens otram devuši, kā palīdzējuši sev tuvajiem cilvēkiem, kā plaucējuši sevī Ziemassvētku rozi!
Redakcija

Skolēnu ekskursijas tepat Latvijā zelta rudens laikā
Ekskursijas – veids, kā interesanti
atpūsties, mācīties cienīt vienam otra
vēlmes un, pats galvenais, – iegūt jaunus iespaidus un zināšanas.
Šogad ekskursijās devās gandrīz visas klases, un tas ir daudz vairāk nekā
citus gadus. Bet tas jau arī saprotams:
kā tik skaistā laikā sēdēsi mājās?
Ļoti iecienīta bija Liepāja. Uz turieni devās 7.b, 8.a, 8.b un 10.klase.
Skolēni vērtējuši, ka maršruts bijis ļoti
interesants, taču vislielākā „atrakcija”,
bez šaubām, bijis Kara ostas cietums,
kur varēja izbaudīt gan pratināšanu,
gan sēdēšanu karcerī, gan citas skarbas „izklaides”.
Uz Kurzemi devās arī 9.a klase,
tikai viņu ceļojuma mērķis bija Vent-

spils, pa ceļam iegriežoties arī Sabilē
un Kuldīgā. Arī viņi pārbrauca ar labu
skaudību par Ventspils sakoptību.
Zemgales pusē pabija 12. klase.
viņi bija Bauskā, Rundālē, Rīgas Kinostudijas pilsētiņā pie Džūkstes, kur
ﬁlmē „Rīgas sargus”, un K. Ulmaņa
„Pikšās”.
Apmeklēta šoruden bijusi arī Vidzeme. 11. klase bija Cēsīs, Gaujienā un
Alūksnē, bet 5.a, 5.b un 1.a klase – Madonā. Pa ceļam viņi apskatīja arī Bērzaunes trušu audzētavu, Blaumaņa
„Brakus” un uzkāpa arī Gaiziņkalnā.
3. un 4.b klase Mazsalacā izstaigāja Kurbada taku, klausījās atbalsis
Skaņajā kalnā un apskatīja velniņus
koktēlnieka Hirtes muzejā.

4.a klase bija Rūjienā, bet arī viņi
pa ceļam iegriezās Mazsalacā.
2.b klase ciemojās Gaujas Nacionālajā parkā, kur izstaigāja Līgatnes dabas takas un apskatīja Zvārtas iezi.
Latgalē pabijusi tikai viena klase –
9.b, viņi apskatīja Rēzekni, Līvānus,
Aizkraukli un sajūsminājās par pasakainajiem Latgales dabas skatiem.
Paldies visām klases audzinātājām, kas tomēr uzņēmās lielu atbildī bu, ve dot sko lē nus eks kur si jās.
Vismaz jaunāko klašu skolotājām tas
noteikti nebija atpūtas pasākums.
Prieks, ka visas klases bija ar redzēto apmierinātas, un nesastapām
nevienu skolēnu, kuram viņa ekskursija nebūtu patikusi.

Īsās ziņas
Mārtiņdienā skolā notika konkurss un jaunāko klašu
skolēni zīmēja, grieza un līmēja Mārtiņgaiļus
Skolā notiek skatuves runas konkurss „Zvirbulis Mālpilī”. Pa vienam skolēnam no katras klašu grupas, kuru
priekšnesums būs visveiksmīgākais, dosies uz Rīgas
rajona konkursu.
Novembrī skolā notika vairāku Lāčplēša dienai un
Valsts svētkiem veltīti pasākumi:
- kā katru gadu, 12. klases skolēni visās klasēs lasīja lekcijas par Brīvības cīņām un mālpiliešiem – Lāčplēša ordeņa
kavalieriem;

4.kl. skolēni ar skolotāju pie saviem košajiem gaiļiem

NBS kapteinis E. Rozenbaums skolas svinīgajā pasākumā

- skolā viesojās NBS kapteinis E. Rozenbaums, kurš tikās ar dažāda vecuma skolēniem un novēlēja katram
sasniegt iecerēto dzīves mērķi.
- Skolēnu izpildījumā skanēja dziesmas un dzeja.
17.novembrī skolotāji un skolēni Ķīpsalas hallē skatījās „Mūzikas skaņas”. Par šo skaisto atpūtas brīdi paldies
mūzikas skolotājai Sandrai Tomiņai.
Sko lā top sko las no vad pēt nie cī bas mu ze ja jau nā
ekspozīcija „Mālpils skolas”.
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Brauciens uz Romu
No 7. līdz 12. novembrim mēs – Mālpils vidusskolas skolotājas Inta Rulle un
Ērika Caune un divi 9. klases skolnieki
Ieva Zunde un Pēteris Vuļs devāmies
uz Romu, kur piedalījāmies „Comenius”
programmas projektā „te Graﬁti Eiropas
pilsētās – māksla vai vandālisms”. Šajā
projektā varējām piedalīties pateicoties
projektu koordinatorei Līvijai Mukānei.
Liels paldies viņai!

Projekta darbs skolā

rības lidmašīnām un beidzot ar pasaules
pilsētu, Vatikānu, Apenīnu kalniem un
Vidusjūru. Vietas, par kurām līdz šim bijām tikai lasījuši, aplūkojuši fotoattēlos
un skatījuši filmās, nu redzējām paši
savām acīm.
Īpašs notikums bija pieņemšana pie
Romas mēra Veltroni, kur notika sarunas
par grafīti vēsturi Romā un problēmām
mūsdienās. Gaidot tikšanos, mūs izvadāja pa vairākām senāta zālēm, pastāstīja
par Ka pi to li ja ēku
vēs tu ri un tra dī cijām. Pēc sarunām
ar mēru mēs pat tikām ieaicināti mēra
darba kabinetā un
no fo to gra fē jā mies
uz balkoniņa, no kura paveras skaists
skats uz antīkās Romas foruma laukumu. Kā sveicienu no
Latvijas mēs pasniedzām Latvijas karodziņu un grāmatu par
Mālpili. Savukārt no
mēra saņēmām dāvanu – bronzas piemiņas medaļu ar Kapitolija laukuma skatu.
Dienu plānojums bija piepildīts, tādēļ
diemžēl maz laika atlika kultūrvēsturisko
objektu apskatei, kuru Romā ir tik daudz!
Bet šo četru dienu laikā tomēr redzējām
un piedzīvojām daudz jauka, ieguvām
jaunus, sirsnīgus un mīļus draugus un
kaut nedaudz iepazinām Itālijas cilvē-

Itālijā ielidojām pirmdienas vakarā.
Lidostā mūs sagaidīja viena no Pietro Calamandrei skolas skolotājām – Džūlija, un
ģimenes, kurās turpmākās dienas dzīvoja
Ieva un Pēteris Nākošā dienā visi satikāmies skolā – 2 skolotājas no Beļģijas, 2
skolotājas un 2 skolnieces no Igaunijas
pilsētas Viljandi, mēs no Latvijas – Mālpils un Pietro Calamndrei skolas skolotāji
un skolnieki., kuri iesaistījušies
šajā projektā.
Pirmajā dienā katra grupa
prezentēja savu skolu. Paldies
Elīzai Rullei, kas sagatavoja mūsu skolas prezentāciju. Elīza arī
bija sagatavojusi materiālus par
grafīti Latvijā (grafīti festivāls
Siguldā).Tas bija pārsteigums
itāļiem, jo pie viņiem mūsdienu
grafīti neredzējām šādu māksliniecisku gleznojumu. Savukārt
mūs pārsteidza grafīti izpausmes Romā – ļoti daudz nepārdomātu, apķēpātu sienu – gan
au to ce ļu ma lās, gan met ro
stacijās un tuneļos, gan uz til- Pieņemšana pie Romas mēra
tiem, dzelzceļa vagoniem…utt.
kus – laipnus, atsaucīgus, nesteidzīgus
Iespaids nepatīkams…..
Projekta darba gaitā mūs iepazīstināja savās ikdienas gaitās.
Starptautiskais skolu projekts par graar vēsturisko grafīti piemēriem Itālijā – piemēram – Sant-Clementi bazilikā, Pom- ﬁti tēmu turpināsies. Kopīgi izstrādājām
peju pilsētā, kā arī dzirdējām nostāstu, un pieņēmām turpmāko darbības plānu.
ka arī slavenajā Siksta kapelā atrodams Mūsu uzdevums ir meklēt un pētīt graﬁti
dažādas izpausmes Latvijā un šos mategrafīti piemērs.
Iespaidu ir ļoti daudz. Sākot jau no riālus ievietot kopīgi veidotā mājas lapā
lidostas un lidojumiem ar KLM aviosabied- internetā, kas veltīta graﬁti fenomenam

Romas mēra dāvātā piemiņas medaļa

Eiropas pilsētās. Papildus uzdevums ir
stāstīt skolēniem arī citās skolās par graﬁti
mākslinieciskajām izpausmēm, kā arī par
tā negatīvajām sekām.
Notiks sazināšanās un darbs, izmantojot e-pastu, un, protams, būs tikšanās.
Arī pie mums Latvijā – Mālpilī.
Skolotājas Inta Rulle un Ērika Caune

Šis projekts un brauciens uz Romu
man atmiņā noteikti paliks vienmēr! Es
to varētu raksturot ar vienu vārdu-lieliski,
varētu arī izvērsties garos un plašos stāstījumos. Man patika viss, taču ja jāmin
spilgtākie, interesantākie iespaidi, tad
noteikti-tie ir cilvēki!Man atmiņā visvairāk
ir palicis viņu neviltotais draudzīgums,
atsaudzīgums un izpalīdzīgums!
Protams, arī pati pilsēta bija
vienreizēja! Visi daudzie kultūras
objekti-skaistums, māksla un vēsture. Pilsētas varenums vienmēr
paliks manā atmiņā- Kolizejs,
Vatikāns-ar Sv.Pētera katedrāli
u.c. objekti! Vēl man ļoti patika
arī brauciens uz Pompejiem 250
km attālumā no Romas. Pompeji
ir ļoti skaista vieta, todien bija arī
silts laiks un tādēļ šis brauciens
izvērtās patiesi iespaidīgs! Patīkami bija tas, ka visu laiku mums
esot Itālijā bija ļoti silts laiks, varēja nedaudz pabaudīt siltumu
pirms atgriešanās visnotaļ citādākos klimata apstākļos.
Kopumā man tas viss likās
tiešam lieliski-cilvēki, jauni iespaidi, māksla, vēsture, iespēja kontaktēties
un izmantot angļu valodu, kā arī siltais
laiks!Par šo piedzīvojumu man ir tikai
la bas at mi ņas. Ļo ti ce ru, ka nā kot nē
radīsies un būs iespēja atgriezties šajā
skaistajā pilsētā un valstī!
Ieva Zunde
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2005.GADA PROJEKTI
N.
p.
k.

Projekta nosaukums

Pieteicējs

Kontaktpersona

Pamata
ﬁnansējuma
avots

Apjoms Ls

Pagasta
padomes
līdzﬁnansēj.

Informācija par projektu
konkursu rezultātiem

1. Profesionālās un valodu
kompetences paaugstināšanamūžizglītības
darbiniekiem

biedrība “Septiņi L.Mukāne
soļi”

Leonardo
da Vinci

12 861

2. Eiropas pļavas

pirmsskolas izglī- M.Čelnova, Socrates/
tības iestāde
L.Mukāne
Comenius

5 291

0 Projekta pirmais posms notika oktobrī Vācijā

3. Eiropas pilsētu graﬁti

vidusskola

L.Mukāne

Socrates/
Comenius

7 239

0 Projekta pirmais posms notika Itālijā 7.-12.novembrī

4. Individuālās izglītības
stipendijas

pirmsskolas
izglītības iestāde, mūzikas un
mākslas skola

L.Mukāne.

Socrates/
Comenius

4 950

0 Atbalstīts, viens no braucieniem noticis 2005.g.jūlijā

5. Eiropas pilsonis

vidusskola

L.Mukāne

Programma
YOUTH

2 277

6. Tālākizglītības iespēju
nodrošinājuma modeļa
un tā ieviešanas rīcības
plāna izstrāde Mālpils
pagastā

SO “Sabiedriskās attīstības
centrs”

L.Mukāne.

Profesionālās
izglītības
attīstības
aģentūra,
IZM

8 479

7. Jauniešu iniciatīvu attīstī- SO “Sabiedrisba lauku pašvaldībās
kās attīstības
centrs”

L.Mukāne

Lauku NVO
atbalsta
programma

1 995

8. Caur pieredzi uz attīstību SO “Sabiedris(projektu pieteikumu
kās attīstības
sagatavošana)
centrs”

L.Mukāne

Rīgas rajona
padome

9. Rīgas rajona Mālpils
vidusskolas renovācija
un remonts

Mālpils pagasta R.Bete
padome

Valsts
investīciju
programma
(VIP)

10. Mālpils bērnu rotaļu un
Mālpils pirmsM.Čelnova
attīstības centra izveido- skolas izglītības
šana
iestāde

Bērnu un
ģimenes lietu
ministrija

11. Tūrisma infrastruktūras Mālpils pagasta L.Mukāne
izveidošana, uzlabošana padome
un tūrisma veicināšana
Mālpils pagastā

Centrālā
Finanšu un
Līgumu
Aģentūra

300

354 591

6 500

200 000

0 Atbalstīts, īstenošana tiks
uzsākta 2006.gada martā

112 Īstenots 1.-15.jūlijā
2 124 Iesniegts 15.09., izgājis administratīvo pārbaudi, notiek
tālāka vērtēšana

660 Iesniegts 25.10., notiek izskatīšana
0 Īstenots 29.10.-19.11

70 418 Tiek gatavots atkārtotai
iesniegšanai Izglītīb as un
zinātnes ministrijā
1 950 Atbalstīts, notiek īstenošana

50 000 Iesniegts 05.09., notiek izskatīšana

12. Mālpils pagasta atkritumu izgāztuves “Bendzemnieki” rekultivācija

Mālpils pagasta J.Paulovičs Vides
padome
ministrija

34 059

6 812 Atbalstīts, īstenošana tiks
uzsākta 2006.gadā

13. Rotaļu laukumi

Mālpils pagasta V.Komarovs Valsts un
padome
pašvaldību
budžets

17 778

7 0781710 Ir īstenots
–ziedoj.

14. “Guļošie policisti”

Mālpils pagasta V.Komarovs Valsts un
pašv.budžets
padome

5 152

712 Ir īstenots

15. Skeitparka laukums

Mālpils pagasta V.Komarovs Pašvaldību
padome
budžets

7 212

2 2125 000 Ir īstenots
–ziedoj.
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Pieteicējs

Kontaktpersona

Pamata
ﬁnansējuma
avots

Apjoms Ls

16. Mālpils pagasta Mālpils Mālpils pagasta R.Taranda
ciema siltumapgādes sis- padome
tēmas rekonstrukcija

VIP,
Ekonomikas
ministrija

872 000

17. Sidgundas ciema ūdens Mālpils pagasta R.Taranda
sagatavošanas sistēmas padome
un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija

Vides
ministrija

289 000

18. Sidgundas pamatskolas
ēkas rekonstrukcija

Mālpils pagasta R.Bete
padome

Mālpils pag.
pad. no
Valsts Kases
kredīta un
saviem
līdzekļiem

19. Ūdens, kanalizācijas un
elektroinstalācijas renovācija un jaunu posmu
izbūve Mālpils ciematā

Mālpils pagasta R.Taranda
padome

ISPA un
Kohēzijas
fonds

20. Mālpils ielu rekonstrukcija

Mālpils pagasta V.Komarovs VIP
padome

21. Pasākumu komplekss
dzīves vides kvalitātes
paaugstināšanai Mālpils
sociālās aprūpes centrā

Sociālās aprūpes centrs

O.Volosatova

VIP, Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM)

113000

Pagasta
padomes
līdzﬁnansēj.

Mālpils pagasta V.Komarovs Pašvaldību
padome
budžets

Informācija par projektu
konkursu rezultātiem

218 000 Iesniegts 1.05.

28 900 Noraidīts, projektā paredzētie pasākumi iekļauti jaunā
vides aizsardzības projekta
pieteikumā (skat. Nr.27)
113 000 Realizēts

828 000

124 200 Atbalstīts, pašlaik notiek tehniskā projektēšana

400 000

80 000 Iesniegts, tiek gatavots tehniskais projekts

59 000

12 000 Iesniegts 01.05, notiek izskatīšana

22. Mālpils vidusskolas spor- Mālpils pagasta V.Komarovs VIP, pašvaldīta komplekss
padome
bu budžets
23. Ielu apgaismojums

9

Notiek tehniskā projekta
izstrāde
2 616

24. Mālpils muižas komplek- “Kultūras manto- I.Plaude
sa dārza mājas rekonjuma aizsardzīstrukcija
bas un attīstības
biedrība”

RAPLM

25. Invalīda – bezdarbnieka
darba vietas labiekārtošana

Mālpils pagasta B.Lippe
padome

Nodarbinātības dienests

2 160

480 Iesniegts 15.novembrī, notiek izskatīšana

26. Mālpils pagasta Mālpils
ciema siltumapgādes
sist. rekonstrukcija

Mālpils pagasta R.Taranda
padome

Eiropas
reģionālās attīstības fonds
(ERAF)

537 000

134 250 Iesniegts 21.novembrī, notiek izskatīšana

Eiropas
ekonomiskās
zonas un
Norvēģijas
ﬁnanšu instruments(EEZ)

300 000

120 000 Tiek gatavots projekta pietei(kopā ar SIA kums
“Mālpils piensaimn.”)

77694

19423 Tiek gatavots projekta pieteikums

Mālpils pagasta V.Komarovs
27. Mālpils pagasta Sidpadome
gundas ciema un SIA
“Mālpils piensaimnieks”
ūdenssaimniecības sistēmas attīstība
28. Mālpils lidlauka attīstība

Mālpils pagasta V.Komarovs INTERREG
padome
III

KOPĀ:No tiem uz 21.11. atbalstītie/īstenotie projekti :

879 251

2 616 Daļēji atjaunots, notiek tālākie darbi
0 Noraidīts

449154051 1 001 657265
047 235
402
Līvija Mukāne
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EIROPAS PĻAVAS
Tāds ir pro jek ta no sau kums, ku ru
mēs, pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Malda Čelnova un ﬁzisko aktivitāšu
skolotāja Inese Grīnberga, izstrādājām
pagājušā gada oktobrī Rumānijā, sadarbībā ar Vācijas, Polijas, Rumānijas un

tiks iepazītas arī citu Eiropas valstu valodas, kultūras un ekosistēmas īpatnības,
kā arī apgūti ar tēmu saistītie jēdzieni dalībvalstu valodās. Paredzēts, ka projekta
aktivitātēs kopīgi strādās gan veseli bērni,
gan arī bērni ar īpašām vajadzībām, uzzi-

tātes pļavā – īpaši ziemā). Šīs sadaļas
īstenošanas laiks ir 2005.gada novembris-2006.gada februāris.
Pirmsskolas izglītības iestādes darba
grupa vasarā čakli pastrādāja, vācot un
kaltējot pļavas augus. Kaltētos augus
iesaiņoja nelielos linu maisiņos, kurus
bērni varēs taustīt, izjust augu smaržu. Ir
izveidots pļavas augu herbārijs, apkopotas pļavu fotogrāﬁjas, kā arī izgatavots informatīvais stends, ar kuru drīzumā varēs
iepazīties pirmsskolas izglītības iestādes
telpās. Grupās bērni gatavos darbiņus
par pļavas tēmu, no kuriem tiks veidota
ceļojošā starptautiskā izstāde.
Tuvākais projektā paredzētais notikums ir darba grupas brauciens uz Vāciju
16.oktobrī, kur notiks :
• projekta darbs
• turpmākā darba plānošana
• skolotāju tikšanās
Savukārt “Mālpils vēstis” lasītājus aicinām palīdzēt realizēt projektu. Būsim priecīgi par Jūsu padomiem, ieteikumiem, interesantām idejām. Mums noderēs jaukas
fotogrāﬁjas, attēli par pļavas tēmu ( ziedi,
dzīvnieki, kukaiņi, darbi ganībās u.c)
Ļoti ceram uz atsaucību, tikai kopīgiem spēkiem mēs varam veidot bērniem
labvēlīgu emocionālo un lietu vidi, lai nebūtu atstumto un izolēto, lai tiktu apmieri-

Anglijas kolēģiem. Aktivitāte īstenota ar
Eiropas Komisijas atbalstu Socrates apakšprogrammas Comenius ietvaros.
Projekta galvenais mērķis ir zināšanu,
vērojumu un pieredzes apmaiņa, pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu sadarbība, sociālo partneru iesaistīšana, praksē
pārbaudot dažādu metožu pielietošanu
iespējas mācību procesā.
Projekta sevišķā īpatnība ir plānotā
sadarbība starp bērniem ar īpašām vajadzībām un veseliem bērniem. Šai jomā
mūsu pirmsskolas izglītības iestāde (sabiedrība?) ir ceļa sākumā, vēl jāmācās,
jāapgūst pieredze integrācijai, lai bērniem
ar īpašām vajadzībām būtu iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un
justies līdzvērtīgiem vienaudžu vidū.
Projekts plānots trīs gadiem. Sadarbības rezultātā paredzēts izstrādāt bilžu
grāmatas, CD prezentācijas, interneta
prezentācijas, starptautiskās ceļojošās
izstādes, kā arī mācību materiālus, spēles
un nelielus teātra uzvedumus.
Zināšanu un pieredzes apmaiņa visu
iesaistīto partneru starpā notiks par tēmu “Pļava kā dzīves telpa”. Veidosim un
attīstīsim izpratni par tās daudzveidīgo
izmantošanu un saudzēšanu.
Iepazīstot ar pļavu saistītās tēmas,

not un praktiski piedzīvojot, ka cilvēks ir
dabas sastāvdaļa, apzinot bioloģisko un
gadalaiku apriti dabā, konkrēti – pļavā.
Katrai sadarbības valstij ir savs papildus pienākums. Mums tāds ir – videomateriālu izveide par tēmu “ Spēles un
rotaļlietas”( atmiņas, ķermeņa kustību
koordinācijas treniņiem, ﬁziskās aktivi-

nāta bērnu zinātkāre un pasaules izziņa
un tiktu veidota saudzējoša attieksme
pret dabu!
Pirmsskolas izglītības iestādes
projekta darba grupa:
vadītāja Malda, metodiķe Agnese,
skolotājas Inese, Gunta, Marita, Vija
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PIEREDZE

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJS
cerēju apgūt mehāniku. Bet laikā, kad
vajadzēja turpināt izglītību, saslimu.
Man ne de va ār sta zī mi un tam dēļ
nevarēju stāties mehānikas fakultātē.
Vēlāk nejauši piebiedrojos dažiem
draugiem, kas stājās Cēsu Skolotāju
institūtā. Joka pēc aizgāju uz eksāmenu, ko sekmīgi noliku. Pēc tam sekoja
pārējie. Mācījos neklātienē un sāku
strādāt. Tikai vēlāk nožēloju, ka skolotājam vīrietim alga nav pietiekoša
ģimenes uzturēšanai.
– Kura bija jūsu pirmā darbavieta?
Toreizējā Siguldas rajona izglītības
nodaļa mani nozīmēja darbā Sidgundas 7-gadīgajā pamatskolā. Darba
gaitas uzsāku deviņpadsmit gadu vecumā, turpinot studijas. Skolā klases bija
apvienotas: 2.-3., 4.-5., 6.-7. Sākumā
mācīju rasēšanu, darbmācību zēniem,
ﬁziku un vienu gadu audzināju apvienoto 2.-3.klasi. Sākot ar 1950. gadu
– matemātiku.
– Bez mācību stundām jūs skolā vadījāt arī citas nodarbības, piedalījāties
sabiedriskajā darbā.
Pastāstiet par to!
Trijos sasaukumos
biju deputāts, pēc tam
ne de vu pie kri ša nu,
jo tas aizņēma pārāk
daudz laika. Vienu brīdi spēlēju Sidgundas
pūtēju orķestrī. Reiz,
kad pionieru vienības
Uzsākot skolotāja darbu Sidgundas pamatskolā ar audzināmo svēt kos ne bi ja kas
apvienoto 2.-3.klasi. 1950./51. mācību gads.
spēlē orķestri, no savas klases skolēniem
Dažas dienas pēc jubilejas sko- izveidoju pūtēju orķestri. Slepeni. Tas
lotājs sniedza interviju „Mālpils Vēs- pārsteidza, un pēc tam mani pierunātīm”.
ja vadīt skolas orķestri. Mūziku esmu
– Jūs jau ilgi dzīvojat Sidgundā, vai ap gu vis paš mā cī bas ce ļā. Maz liet
tā ir arī dzimtā puse?
spēlēju arī klavieres, akordeonu. Vēl
Esmu dzimis Ropažos. 10 gadi pa- skolā apmācīju jauno tehniķu pulciņa
vadīti Ropažos, 10 gadi Allažos un sa- dalībniekus. Nodarbojāmies ar radiovulaik 10 gadi bija nodzīvoti Sidgundā. tehniku. Skolēnu darbu izstādē Rīgas
Tagad Sidgundā pienākuši 45 klāt.
rajona skatēs vairākkārt ieguvām pir– Matemātiski ļoti skaidra atbilde. mo vietu. Galvenais trūkums, ka šīm
Vai tikpat skaidri jums šķita izvē- nodarbībām nebija atbilstošu telpu.
lēties skolotāja profesiju?
Kādus astoņus gadus pretī skolai
Mani vecāki bija zemnieki. Es pats aplokā, vēlāk skolas galā lēju slidotanekad nedomāju kļūt par skolotāju, vu. To vajadzēja darīt pa naktīm, jo
14. no vem brī
Sidgundas pamatskolas skolotāji 75
gadu jubilejā sveica kolēģi Gunāru
Štrauhu. Viņš skolā
strā dā kopš 1950.
gada. Sešus gadus
bi jis sko las di rekGunārs Štrauhs.
tors, trīsdesmit trīs
1950.g.
gadus vadījis rajona
5.-9.klašu matemātikas skolotāju metodisko apvienību, piedalījies arī skolu
inspicēšanā. Divdesmit gadus apmācījis skolas pūtēju orķestri, vairākkārt
apbalvots ar Goda rakstiem. Skolotāja
Gunāra Štrauha vārdam ne vien Mālpils pagastā , bet arī plašākā mērogā ir
nedaudz leģendāra pieskaņa. Viņu vēl
pēc daudziem gadiem atzinīgi piemin
bijušie audzēkņi, apbrīno skolotāji. Tas
saistīts ar personības starojumu, gan
oriģinālo, radošo pieeju matemātikas
mācīšanā.

dienā no virtuves neļāva ūdeni ņemt.
– Jūs ta ču ne bi jāt spor ta sko lotājs?
Nē, bet pēc dabas esmu sportists.
Pirms sli mo ša nas vi dus sko lā bi ju
spēcīgs garajās distancēs skriešanā,
slēpošanā.

Kolhoza „Sidgunda” pūtēju orķestris mēģinājumā. 1960.g.
Priekšplānā 3. no kreisās Gunārs Štrauhs.

– Piecdesmit piecus gadus jūs esat
skolēniem mācījis matemātiku,
arī ﬁziku. Ko varat teikt par matemātikas mācību priekšmetu, kā
palīdzat šīs zināšanas sekmīgi
apgūt?
Bez matemātikas nekur nevar iztikt.
Ja arī kādam gadās maz pielietot, tā
tomēr veicina cilvēka iemaņas, domāšanu. Matemātika jāmācās cilvēka garīgai attīstībai. Man jau pašā sākumā
matemātikas mācīšanā bija savādāki
gājieni nekā ierasts. Diezgan ātri kļuvu
par rajona 5.-9.klašu matemātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāju,
piedalījos skolu inspicēšanā. Skatījos
citu skolotāju darbu, bet pats daudz
eksperimentēju. No sākuma bailīgi,
jo daudz ko nezināju. Bet visa veida
eksperimenti prasa laiku 4-5 gadus,
lai saprastu derīgumu. Jāredz, kā skolēnam iet pēc devītās klases, tad var
šo to palabot. Tas nav tik viegls cikls.
Man šobrīd matemātikā ir daudz atklājumu skolēnu atvieglotai mācīšanai.
Tiem, kas sastopas ar manu metodi
pirmoreiz, vajag kādu pusgadu, lai
pierastu. Patērējot laiku vairākiem tematiem, kurus bieži vajag un kuri grūti,
skolēns ātrāk iemācās priekš ilgāka
laika un maz patērē laika, lai iemācītos
to. (Kad savlaicīgi iemācīts, turpmāk
vairs nav jāmāca.) To neviens sākumā
Turpinājums 12. lpp.
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Turpinājums no 11. lpp.

piemēri. Bērni uzreiz to sasaista ar dzī- Tagad skolā nestrādā. Mūsu ģimenē ir
vi un saprot. Man stundas laikā notiek divi bērni – meita Gunta un dēls Vilnis,
kustība. Skolēns skolēnu māca, viens kā arī seši mazbērni.
otram atprasa, kopīgi novērtējam. At- – Jūsuprāt, kādām īpašībām jābūt
ļauju arī pārvietoties pa klasi, bet tas
skolotājam, lai ar prieku ilgus ganetraucē ievērot disciplīnu.
dus strādātu skolā?
Nebaidīties meklējumu pielietoša– Vai ilggadējā pieredzē jūs novērojat, ka pēc šādas metodes sko- nā. Vienādi jāciena gan kolēģi, gan
lēniem vieglāk uztvert vielu un skolēni. Jāprot „ielīst skolēna ādā”.
veidojas pamatīgākas zināšanas Kurš pats ir bijis teicamnieks skolā,
ne vien matemātikā, bet arī ﬁzikā tas būtībā par skolotāju neder, jo viņš
jau nesaprot, kā var neiemācīties.
un ķīmijā?
Man pašam grūti spriest, kaut gan Vājākajiem skolēniem jāpalīdz tikt uz
ab sol ven ti tā sa ka. ceļa, lai viņi dabū izrauties. Un pašam
Ir ļoti daudz tādu ga- jāmainās līdzi laikmetam. Var visu nedījumu, kad skolēns darīt pa jaunam, bet pašam jādomā
pirmajās klasēs ma- pa jaunam.
temātikā bijis nesek- – Šķiet, skolotāja darbs jūs arvien vēl
mīgs, bet pēc diviem
saista ar iespēju pilnveidoties?
ga diem jau at ro das
Daudzi man piedēvē, ka pārāk ar
pirmajā četriniekā.
matemātiku aizraujoties. Bet, kad tu
– Var būt varat mi- eksperimentē, tu ierocies, arvien vēl
nēt savus skolēnus, gribas kaut ko atklāt. Nu esmu drusku
kuri guvuši panāku- „saslimis” ar šo lietu. Bet pieprotu arī
mus ma te mā ti kas citas – tehniku, lauksaimniecību. Kad
olimpiādēs?
uz traktora parādījos, pirmās dienas
Vai rāk kārt olim- visi jocīgi skatījās, pēc tam meklēja
Sidgundas pamatskolas skolotāju kolektīvs 2004./2005. mācību piādēs ar ļoti labiem
pļaušanai. Arī govis esmu slaucis.
gadā. 1.rindā no kreisās: Intars Andževs, Nora Pavlova, Anita
re
zul
tā
tiem
pie
da
līVai tad skolotājam vajadzētu turēt
Sārna, Gunārs Štrauhs.
ju
šies
Jā
nis
Zu
ters,
saimniecību?
2. rindā: Ligita Odziņa, Māra Dišereite-Gaile, Inta Dreimane,
Laima Arne, Lūcija Ozoliņa, Ira Andersone, Indra Puķe.
Spodris Zuters, Valdis
Es nenožēloju, ka agrāk daudz
Žuravļevs. Vēlāk Val- eksperimentēju. Pašlaik vēl esmu attīstības procesā, pats būtu pilnīgojies,
– Par jūsu radošo pieredzi zina arī dis Zuters un Krišjānis Žuravļevs.
kolēģi rajona skolās un citur?
– Kādu atšķirību jūs saskatāt starp bet visticamāk, ka gadu dēļ no skolas
Viena kolēģe no Berģiem pamēģiskolēniem 50.tajos gados un ta- būs jāiet prom.
nāja līdzīgi strādāt, nezinu, kā tālāk veigad?
-Vai tomēr savu radošo darbu nevēcās. Es neuzbāžos, jo neērti pamācīt
Pē dē jos piec pa dsmit un vai rāk
laties apkopot kādā izdevumā?
kolēģus ar augstāko izglītību. Savulaik gados skolās vērtētelevīzija uzņēma sižetu raidījumam, ša nas sis tē ma, deRīgā skolotāju sanāksmē nācās uzstā- mokrātija, tiesības un
ties un stāstīt par savu pieredzi.
pienākumi aizgājuši
– Kas jūs urda, vai vieglāk nebūtu tik tālu, ka skolēnam
darboties tradicionāli?
labāk ir nemācīties.
Tāpēc jau mani interesēja tehnika, Tur arī vērojama atka tur ir visādi izgudrojumi. Piemēram, šķirība no agrākā. Ja
lai skolēnu uztrenētu ﬁzikai un teksta iepriekš skolēnu ar neuzdevumiem, vajag 2.klases matemā- sekmīgu novērtējumu
tikas grāmatu. Mazāko klašu vielu atstāja uz otru gadu,
Skolas salidojumā kopā ar bijušajiem audzēkņiem.
izmantoju, lai vieglāk ietu vecākajās tagad ceļ pāri. Kait- 1.rindā no kreisās: Marta Vanaga, Velta Maurāne, Vera
klasēs. Matemātika palīdz apgūt ﬁzi- nieciski, ka pirmajās Žuravļeva, Dace Freimane, Gunārs Štrauhs, Gunta Graudiņa
ku. Puse formulu nav jāzina un var četrās klasēs vispār 2.rindā: Valentīna Kostjukeviča, Vija Freimane, Jānis Lauva,
rēķināt ﬁzikas uzdevumus. Šo metodi nav sekmju novērtē- Andris Blodziņš.
es pilnībā neesmu paveicis, vēl nāk juma.
jauninājumi klāt.
Iespējams, ka vēlāk to darīšu. Ma– Arī jūsu sieva iepriekš strādāja
Mācot pielietoju dažādus iztēli rosiskolā, pastāstiet tuvāk par savu na meita šogad ieguva vidusskolas
nošus salīdzinājumus, pat aktieriskus
matemātikas skolotāja licenci. Mēs
ģimeni?
paņēmienus. Iekavu atvēršanai ir stāsSieva Līga Sidgundas pamatsko- divatā varētu šo darbu veikt.
tiņš par pannām, rokturiem vai portfeli lā bija 1.-4.klašu skolotāja. Vadīja arī
un tamlīdzīgi. Katrai stundai atbilstoši deju kolektīvu un sporta nodarbības.
Dace Krilovska
nesaprot, tāpēc uz mani daudzi skatās
greizi. Ļoti lielas rezerves matemātikas
mācīšanā ir 1.,2.,3.klasē.
– Vai mazo klašu skolotājus esat
iepazīstinājis ar savu metodi?
Esmu ar vienu otru aprunājies, un
bieži dzirdama atruna: „Ko es tur eksperimentēšu, kad tad mācīšu obligāto
vielu?” Bet tas taču domāts priekš obligātās vielas. Protams, mēģinot var
nonākt laika trūkumā. Tomēr, ja māci
vairākus gadus, tad iegūst. Labums ir
pēc 9.klases.
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DABĀ

Pleca pielikšanas pasākums
Upes mala lejā pie Pilskalna vienmēr bijusi iemīļota pastaigu
vieta. Pavasarī ievziedu, balto vizbuļu un lakstīgalu laikā, rudenī
ejot pa dzelteno lapu paklāju.
Šķiet pavisam saprotama vēlēšanās sakārtot upes krastu
sazāģējot, savācot sakritušos un nokaltušos kokus. Tāpēc arī
TALKA. Latvieši izsenais daudzus darbus veica kopā – talkās
(siena talkas, kartupeļu talkas, sūdu vešanas talkas) Jā, citu
pamesto mēslu vākšanas talkā vismaz pagaidām nedomājam
piedalīties – ceram, ka, būs kāds, kas panāks, lai tos savāc
paši mēslotāji.
Četri vīri ar motorzāģiem, viens ar la biem
kārtīga amatnieka instrumentiem, desmit izpalīdzīgu roku pāri paveica
daudz. Iztīrīts krietns gabals upes krasta. Zāģētāji strādāja tik cītīgi, ka
krasta iztīrīšanas darbu
organizatorei Ainai Kuzmanei nācās piebremzēt. Kā viņa teica:
"At stā jiet ta ču, kur
dzeguzei uzmesties!”
Jau pirms tam Pilskalna un krasta teritorijas sakopšanā padarīts daudz
ar sa bied ris ko dar bu
Ģirts sacenšas ar bebra kungu.

strādnieku palīdzību un Gata Zariņa darbu. Talka bija tāds pleca
pielikšanas pasākums jau padarītajam. Lai žonglētu ar zāģi pa
stāvo upes krastu, vajadzīgs “krampis”. Vēl dažas tādas darba
dienas un upes krasts būs... būs... būs. Kāds būs? Ceru, ka
esat pietiekoši ziņkārīgi un ieinteresēti, lai nākošreiz piedalītos,
jo pirmie pārvērtības ierauga tie, kas piedalās.
Mergupes krastā pie Pilskalna tagad paveras ainavisks skats
uz upi. Mēs to neprivatizējam. Lietojiet! Pilnīgi par brīvu.

Pēc padarīta darba – talkas mielasts.

DABAS PĀRSTEIGUMI
Pēc senajiem latviešu tautas ticējumiem – ja Mārtiņa dienā zosis iet pa ledu – Ziemassvētkos tās
peldēs pa ūdeni, un otrādi, kā bija šogad, – ja Mārtiņdienā ir silts, ziemā būs liels sals. Sinoptiķi tiešām ap
Ziemassvētkiem sola sniegu un puteni. Ziema pamazām sāk izmantot savas tiesības. Bet vēl novembra
vidū, kad pumpurus jau briedināja Ziemassvētku kaktusi, Nākotnes ielas apstādījumos ziedēja atraitnītes.
Ziedi pat cauri pirmajam sniegam pārsteidza garāmgājējus ar savu daudzkrāsainību.

Siltais, saules bagātais rudens oktobra beigās Šķilteru dārzā Rītausmas ielā licis uzziedēt zilajai kurpītei. Skaistie ziedi iepriecināja
gan saimniekus, gan kaimiņus. Pārsteigumi turpinās, un sniega
roze, kas parasti zied janvārī, februārī, ir uzplaukusi novembra
beigās.

Krilovsku mājās Ziedoņa ielā mandarīnu koks katru gadu iepriecina saimniekus ar augļiem. Parasti augļi nogatavojas ap
Ziemassvētkiem, bet šogad 10 lieli mandarīni bija gatavi jau
novembra sākumā.

Dzinta Krastiņa
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Novembris – veļu mēnesis
Veļu mēnesis ir pārdomu laiks. Atskatoties uz jau padarīto un vēl darāmo,
šoreiz savās pārdomās dalīšos par kapu
kopšanu, uzturēšanu un kultūrvēsturisko
mantojumu. Mums Latvijā ir atšķirīga
kapu kopšanas kultūra un tradīcijas kā
citur pasaulē. Gadsimtu gaitā veidojusies
attieksme pret saviem senčiem un to
pēcnāves atdusas vietām. To cenšamies
veidot kā nelielu puķu dārzu vai arī daiļdārziņu miniatūrā formā.
Mālpils pagastā mums ir trīs kapsētas – Mālpils, Rūķīšu un Torļkalna. Tā kā

noteikumi bija izstrādāti tikai Mālpils kapsētai, tad deputāti lēma līdz 2006. gadam
maijam izstrādāt kopīgus “Mālpils pagasta
kapsētu uzturēšanas noteikumus”. Darbu
veiks izveidota komisija, lai izvērtētu kapu
kultūrvēsturisko mantojumu, tā aizsardzību un saglabāšanu. Neskatoties uz
veicamo darbu no pagasta puses, mums
katram un ikvienam ir pienākums rūpēties
par kapu vietu sakopšanu. Pēc maniem
novērojumiem būtiskākie pārkāpumi ir
lapu un citu kapu atkritumu novietošana
blakus savas dzimtas kapu vietai vai vēl

Informācija no SIA “Norma K”
Nu jau mēnesi Mālpilī rit apkures sezona un SIA ‘Norma K” vadība izsaka pateicību visiem iedzīvotājiem un iestāžu vadītājiem,
kas savlaicīgi sakārtoja savas līgumattiecības ar uzņēmumu. Nebija
nevienas mājas, kur nenoslēgto līgumu dēļ jau ar pirmo dienu nevarētu pieslēgt apkuri. Tikai atgādinājums, ka līgumi ir jāpārslēdz arī
tiem iedzīvotājiem, kuriem apkure ir atslēgta.
Kā jau vienmēr ir arī problēmas. Kā vienu no lielākajām problēmām minēšu iedzīvotāju pašdarbību veicot dzīvokļos radiatoru maiņu un citus ar siltumsistēmu saistītus remontus. Šie visi remonti ir
jāsaskaņo ar SIA “Norma K” un Mālpils pagasta būvvaldi., kā paredz
noslēgtais līgums, jo nepareiza pieslēguma vai sildķermeņa izvēles
gadījumā ciešat ne tikai Jūs, bet arī kaimiņi. Lūgums remontus veikt
savlaicīgi, nevis oktobra mēnesī vai pat apkures sezonas laikā..
Kā otru problēmu varētu minēt parādus. SIA “Norma K” piedāvā
dažādus apmaksas variantus – gan apkures sezonā maksāt iespēju robežās un atlikušo summu nomaksāt vasarā, gan tiek rakstītas
vienošanās par parādu apmaksu, tāpēc lūgums neuzkrāt parādus,
jo beigās tie tik un tā ir jāatmaksā – vai caur parādu piedzinējﬁrmu,
vai caur tiesu. Informējam, ka arī pašlaik tiek nodotas parādnieku
lietas Creditreformai un diemžēl arī Siguldas tiesai.
Ļoti bieži savstarpējās sarunās atskan apvainojumi, ka tik dārga
apkure kā Mālpilī jau nu nekur neesot, tāpēc publicējam no Latvijas
siltumuzņēmumu asociācijas saņemto informāciju par siltumtariﬁem
Latvijā, arī Rīgas rajonā. Šie tariﬁ attiecas uz iedzīvotājiem. Tabulā
ir apkopoti tariﬁ dilstošā secībā no dārgākajiem uz lētākajiem:

DARBA PIEDĀVĀJUMS
SIA “Norma K” ūdens un kanalizācijas dienests
AICINA DARBĀ SANTEHNIĶI – METINĀTĀJU
(vēlams ar A un B kategorijas autovadītāja tiesībām)
Pretendentus pieteikties pa tālruni 8358840 vai personīgi
pie ūdens un kanalizācijas dienesta vadītāja B.Karpoviča

Policijas ziņas
14. oktobrī
Mālpilī, pie nenoskaidrotiem apstākļiem
no kabineta pazudis digitālais fotoaparāts.
1976.gadā dzimusi sieviete konstatēja, ka Mālpilī nozagti viņai piederošie
metāllūžņi. Materiālais zaudējums tiek
noskaidrots.
24. oktobrī
1967. gadā dzimusi sieviete konstatēja,
ka pie nenoskaidrotiem apstākļiem nodegusi viņai piederošā pagaidu māja.

nožēlojamāk, to iegrābjot koplietošanas
vietās, kaimiņa kapu laukumiņā. Gribu
atgādināt, ka lapas un atkritumus drīkst
novietot pie galvenās ieejas kapos izvietotajā konteinerā un norādītajās vietās aiz
kapu vaļņa. Lūgums kapu krustus, ķēdes
un cita veida kapu inventāru pārvietot tikai
ar kapu pārziņa atļauju. Ievērojot elementārās pieklājības normas, mēs cienīsim
paši sevu un citu darbu.
Ceļu un ainavu speciāliste
Aina Kuzmane

Uzņēmums, pilsēta, pagasts
SIA “Baložu komunālā saimn.”
SIA “Babītes Siltums”
SIA “Wesermann – Sigulda”
SIA “Cēsu būvnieks”
SIA “Limbažu Siltums”
VSIA “VNRCLīgatne”
SIA “Gaujas ceļš” – Inčukalns
Ķekavas pag. Rāmava
Mārupes ciemats
AS “Olaines ūdens un siltums”
SIA “Valmieras Siltums”
Skultes ciemats
SIA “Jūrmalas Siltums”
“Jēkabpils Siltums”
SIA “Iecavas Siltums”
SIA “Jelgavas Kokģenerācija”
SIA “Ādažu Namsaimnieks”
“Entalpija – 2” – Krimulda
“Ciemats “ – Ropaži
SIA “Vilkme” – Ropaži
SIA “Salaspils Siltums”
SIA “Vangažu Namsaimnieks”
SIA “Lielvārdes Remte”
AS “Rīgas Siltums”
Daugavpils Siltumtīkli”
Ķekavas ciemats
SIA “Essenl Baltic” – Allaži
Mālpils – “Norma K”
BU “RKS”- Ropaži

Ls/MWh
26,99
26,96
26,86
25,7
25,35
24,06
23,9
23,49
23,22
22,51
22,39
22,25
22,21
22,16
21,59
21,51
21,23
21,2
20,63
20,57
20,35
20,18
19,71
19,15
19,1
19,06
18,17
17,46
17,21

SIA “Norma K” valdes loceklis Raimonds Taranda

25. oktobrī
Mālpils pagastā, mājas saimniecības
ēkā atrasts 1957. gadā dzimuša vīrieša
līķis.
8. novembrī
Mālpilī, divi 18 gadus veci jaunieši, būdami alkohola reibumā, no nama stāva
meta tukšas alkohola pudeles. Sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols.
14. novembrī
Mālpilī, 1965. gadā dzimis vīrietis no
veikala centās nozagt pudeli degvīna.
Prece atdota veikalam.

Ceļu satiksmes negadījumi
11. novembrī
Autoceļa Inciems – Sigulda – Ķegums
27.kilometrā 1979. gadā dzimis transportlīdzekļa AUDI A4 vadītājs uzbrauca
meža dzīvniekam.
Rīgas rajona
policijas pārvaldes
preses un sabiedrisko attiecību
galvenā speciāliste Inguna Gaile,
t. 7219729.
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IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
12.10.2005. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 7 (Rīgas rajona Mālpils pagastā)
Apstiprināti ar Mālpils pagasta padomes 2005.gada 12.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21/26)

MĀLPILS PAGASTA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu
1.TERMINU SKAIDROJUMS
Publiska vieta – ielas, gājēju zonas, ceļi (jebkura satiksmei
izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram, braucamā daļa, ietve,
nomale, sadalošā josla), laukumi, dzelzceļu stacijas, autoostas,
parki, skvēri un citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas,
neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldību
zeme, kā arī ēku fasādes;
Sabiedriska vieta – ikviena pašvaldības teritorijā esoša publiski
pieejama teritorija, telpa vai norobežojums no apkārtējās vides;
Publiski pasākumi – sabiedrībai pieejamas dažādu veidu atklātas akcijas (piemēram: sarīkojumi, koncerti, sporta spēles u.c.), kas
tiek organizēti uz ceļiem (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas
sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas,
saliņas), laukumos, gaiteņos, kā arī parkos, skvēros, citās atklātās,
speciāli iekārtotās brīvdabas atpūtas vietās neatkarīgi no zemes
vai ēku piederības;
Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu dzīvojamo namu kāpņu telpas, pagrabi, bēniņi un citas palīgtelpas;
Zaļā zona – Mālpils pagasta pašvaldības teritorijā esošie apstādījumi, meži un zālieni;
Apstādījumi – visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas teritorijas, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni
rūpnieciskajai pārstrādei kā primāro, skaistumaugus u.t.t. Par apstādījumiem uzskatāmi parki, dārzi, skvēri, košumdārzi, kapsētas
un tamlīdzīgas platības, kurās var būt zaļie stādījumi (koki, krūmi,
vīteņaugi, puķu stādījumi, zālājs u. tml.), ūdenstilpnes, ceļi, takas,
laukumi, labiekārtojuma elementi, mazās arhitektūras formas;
Alkoholisko dzērienu, narkotisko un psihotropo vielu ietekme – jebkura alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu koncentrācija organismā;
Pirotehniskais izstrādājums – izstrādājums, kas satur degošu
vai eksplozīvu maisījumu un ir paredzēts dūmu, skaņas vai gaismas
efekta radīšanai, signalizācijai vai svētku uguņošanai.
2.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Šie noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību
Mālpils pagasta administratīvajā teritorijā. Šo noteikumu mērķis
ir nodrošināt cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam labvēlīgu
sabiedriskās kārtības un apkārtējās vides stāvokli.
2.2. Šie noteikumi ir saistoši visām ﬁziskajām un juridiskajām personām, kuras uzturas Mālpils pagasta administratīvajā teritorijā.
3.IEROBEŽOTĀS VAI AIZLIEGTĀS DARBĪBAS MĀLPILS PAGASTA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
3.1.Sabiedriskās vietās aizliegts:
3.1.1. nepiedienīgi uzvesties, piegružot tās ar atkritumiem, spļaut, vai
gulēt, izņemot speciāli tam iekārtotās vietās, kā arī nakšņot.
3.1.2. atrasties ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu, izņemot speciāli atļautās vietās, kur alkoholiskie dzērieni
tiek pārdoti patērēšanai uz vietas,
3.1.3. rīkot dažādu reliģisku sektu un grupējumu sludināšanas
pasākumus, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Mālpils
pagasta padomi tās noteiktajā kārtībā.
3.2. Lai netraucētu iedzīvotāju mieru, aizliegta jebkāda trokšņa
radīšana (skaļa muzicēšana vai mūzikas atskaņošana, remontdarbu veikšana, cilvēku, mājdzīvnieku un automašīnu radītie
trokšņi u.c.) pagasta teritorijā laikā no plkst. 23.00 līdz plkst.
6.00, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Mālpils pagasta
padomi tās noteiktajā kārtībā.
3.3. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpās aizliegts:
3.3.1. smēķēt, spļaut, kārtot dabiskās vajadzības, piegružot tās ar
sadzīves atkritumiem, nakšņot vai gulēt, nepiedienīgi uzvesties,
lietot necenzētus vārdus;
3.3.2. lietot alkoholiskos dzērienus, t.sk., alu, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas.

3.4. Nepilngadīgām personām aizliegts:
3.4.1. līdz 6 gadu vecumam – bez vecāku vai personu, kas viņus
aizstāj, vai vecāku bērnu (no 13 gadu vecuma) pavadības atrasties publiskās un sabiedriskās vietās; šis nosacījums neattiecas
uz namu pagalmiem un iekškvartālu rotaļlaukumiem;
3.4.2. līdz 16 gadu vecumam – bez vecāku vai personu, kas viņus
aizstāj, pavadības atrasties publiskās un sabiedriskās vietās
no plkst. 23.00 līdz plkst. 6.00;
3.4.3. personām līdz 18 gadu vecumam publiskās un sabiedriskās
vietās smēķēt un atrasties alkoholisko dzērienu, narkotisko un
psihotropo vielu ietekmē.
3.5. Aizliegts braukt ar motorizētiem (ūdens un sauszemes) transporta līdzekļiem pagasta pludmalēs, ūdenstilpnēs un citās vietās, kur tas nav atļauts, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots
ar Mālpils pagasta padomi tās noteiktajā kārtībā.
3.6. Aizliegts pārvietoties ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejriteņiem, ja tas traucē gājēju vai transporta līdzekļu kustību, vai
bojā īpašumu.
3.7. Aizliegts rīkot publiskus pasākumus (t.sk. ar transporta līdzekļu piedalīšanos) bez saskaņojuma ar Mālpils pagasta padomi
tās noteiktajā kārtībā.
3.8. Publisko pasākumu norises vietās aizliegts ienest, realizēt un
lietot jebkādus dzērienus stikla iepakojumā, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar pasākuma rīkotāju.
3.9. Personām aizliegts:
3.9.1. bojāt un pārvietot valsts un pašvaldības izvietotās aizlieguma, ierobežojuma un informācijas zīmes, uzrakstus, izkārtnes
un reklāmu;
3.9.2. pārkāpt pašvaldības, izglītības, kultūras, sporta, atpūtas
iestāžu un kapsētu iekšējās kārtības noteikumus;
3.9.3. bojāt apstādījumus, t.i., zāliena, krūmu, puķu stādījumu nobradāšana, zaru laušana.;
3.9.4. aprakstīt vai citādā veidā bojāt ēkas, būves, žogus, solus
un citus labiekārtojuma elementus, t.sk., elektroapgaismojuma
ierīces un mazās arhitektūras formas;
3.9.5. izmantot pirotehniskos izstrādājumus ciematu administratīvajās teritorijās, ja tas nav saskaņots ar Mālpils pagasta padomi,
izņemot Līgo svētkos un Jaunajā gadā;
3.9.6. peldēt vietās, kur tas ir aizliegts.
3.10. Mehāniskos transporta līdzekļus aizliegts:
3.10.1. novietot namu pagalmos tā, ka tie nosprosto vai traucē gājēju un transporta (t.sk., speciālā) pārvietošanos un piekļūšanu
nama ieejām, izejām un laukumiem, kuros izvietoti atkritumu
konteineri;
3.10.2. novietot pie dzīvojamām mājām ar ilgstoši (ilgāk par 15
minūtēm) ieslēgtu dzinēju;
3.10.3. novietot uz ielu un autostāvvietu betona apmalēm, zālājos
un zaļajā zonā;
3.10.4. mazgāt un proﬁlaktiski apkopt zaļajā zonā un citās vietās,
kur tas nav paredzēts un atļauts;
3.10.5. izmantot publiskās vietās tādus transporta līdzekļus, kuru
pārvietošanās rezultātā tiek piegružota vai piesārņota publiska vieta.
4.ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU
Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu iestājas atbildība saskaņā ar Mālpils pagasta padomes 2005.gada 12.oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr. … “Mālpils pagasta administratīvās atbildības
noteikumi”.
5.NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.
Padomes priekšsēdētājs A. Lielmežs
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21.09.2005. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR .8 (Rīgas rajona Mālpils pagastā)
Apstiprināti ar Mālpils pagasta padomes 2005.gada 12.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.21/27)

PAR MĀLPILS PAGASTA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Atkritumu apsaimniekošanas likums” 9.pantu un LR likuma “Par pašvaldībām” 21. un 43.pantu
1. LIETOTIE TERMINI UN TO SKAIDROJUMS
1.1. Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks
atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst
atkritumu klasiﬁkatorā noteiktajām kategorijām:
1.1.1. Sadzīves atkritumi – visi atkritumi, kuri netiek klasiﬁcēti kā bīstamie atkritumi (mājsaimniecības, celtniecības, ielu un citu teritoriju
uzkopšanas laikā radušies atkritumi, “zaļie”, lielgabarīta);
1.1.2. Bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un
veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst atkritumu
klasiﬁkatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.
1.2. Atkritumu radītājs – ﬁziskā vai juridiskā persona, kuras darbība
rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas
darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības.
1.3. Atkritumu apsaimniekotājs – juridiskā persona, kam ir atbilstošas iekārtas un inventārs attiecīgo darbību (atkritumu savākšana, transportēšana, šķirošana, pārstrāde vai apglabāšana)
veikšanai, kura reģistrējusies reģionālajā vides pārvaldē saskaņā ar 2001.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.432 “Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas,
pagarināšanas un anulēšanas kārtība”.
1.4. Atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana (tai skaitā
atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai
skaitā, atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana, šo darbību
pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un
pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas.
1.5. Atkritumu poligons – speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu
apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos
noteiktie vides aizsardzības pasākumi.
1.6. Atkritumu izgāztuve – atkritumu apglabāšanas vieta, kas
neatbilst poligona prasībām.
2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. MĀLPILS PAGASTA pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu saimniecības darbību savā administratīvajā teritorijā
saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu: LR likumu “Par pašvaldībām”, likumu “Atkritumu apsaimniekošanas likums”, Ministru
kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.15 “Noteikumi
par prasībām atkritumu poligonu ierīkošanai, kā arī atkritumu
poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai, slēgšanai un rekultivācijai”, Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem
Nr.365 “Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un
glabāšanas veidiem”, Ministru kabineta 2004.gada 30novembra noteikumiem Nr.985 “Noteikumi par atkritumu klasiﬁkatoru
un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”, Ministru
kabineta 2005.gada 17.maija noteikumiem Nr.342 “Atkritumu
apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pārskatīšanas un
anulēšanas kārtība” un šiem NOTEIKUMIEM.
2.2. MĀLPILS pagasta pašvaldībā atkritumu apsaimniekošanu
organizē MĀLPILS pagastaa padome, slēdzot līgumus ar
atkritumu apsaimniekotājiem, kuri savā darbībā ievēro LR
likumdošanu, šos NOTEIKUMUS un Rīgas rajona pašvaldību
iestādes “SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULATORS”
apstiprināto maksu.
2.3. Šie NOTEIKUMI ir saistoši visām ﬁziskajām un juridiskajām
personām – atkritumu radītājiem un apsaimniekotājiem – MĀLPILS pagasta administratīvajā teritorijā.
3. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MĒRĶI
UN UZDEVUMI
3.1. Samazināt jebkura veida atkritumus to rašanās vietā.
3.2. Pakāpeniski ieviest otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu
(stikls, plastmasa, papīrs, metāls, kompostējamie atkritumi,
būvgruži) savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, tādējādi samazinot atkritumu izgāztuvē vai poligonā apglabājamo atkritumu
daudzumu un samazinot atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi.

3.3. Rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi, kurus vairs nevar pārstrādāt, tiktu apglabāti videi un cilvēku veselībai drošā veidā.
3.4. Radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pilsētā.
4. ZEMESGABALA NOMNIEKA VAI ĪPAŠNIEKA PIENĀKUMI
UN ATBILDĪBA
4.1. Ikviens zemesgabala īpašnieks, valdītājs, nomnieks vai lietotājs pagasta administratīvajā teritorijā ir atbildīgs par atkritumu
savākšanu un izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošās
teritorijas. Viņam jāiesaistās MĀLPILS pagasta pašvaldības
atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan ar maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.
4.2. Zemesgabala (ēkas) īpašnieka, valdītāja, nomnieka, lietotāja
vai apsaimniekotāja pienākumi ir:
4.2.1. sniegt pagasta pašvaldībai un atkritumu apsaimniekotājam ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo uz zemesgabala (ēkā), ēku
labiekārtojumu (gan individuālā krāsns, gan individuālā centrālā
apkure), uzņēmējdarbību, kas notiek attiecīgajā teritorijā;
4.2.2. slēgt līgumu saskaņā ar normatīviem par sadzīves atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu,
kam ir izsniegta MĀLPILS pagasta padomes atļauja veikt
atkritumu savākšanu Mālpils pagasta teritorijā, un izpildīt
līguma noteikumus;
4.2.3. lai nerastos lieli atkritumu uzkrājumi, kas piesārņo apkārtni,
taču ne retāk kā vienu reizi mēnesī, saskaņot ar atkritumu apsaimniekotāju atkritumu izvešanas biežumu un laiku;
4.2.4. iesaistīties dalītas atkritumu vākšanas pasākumos;
4.2.5. veikt maksājumus par atkritumu savākšanu un izvešanu
saskaņā ar Rīgas rajona pašvaldību iestādes “SABIEDRISKO
PAKALPOJUMU REGULATORS” noteikto maksu par sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem;
4.2.6. pie ieejas veikalos un citās sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā transporta pieturvietās novietot atkritumu urnas sīkajiem
atkritumiem;
4.2.7. gruntsgabala teritorijā izveidot un uzturēt kārtībā atkritumu
tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, un nodrošināt ērtu specializētā autotransporta piekļūšanu
atkritumu tvertnēm to iztukšošanas dienās jebkurā laikā. Laukumu izveide jāsaskaņo ar MĀLPILS pagasta pašvaldības
iestādi “MĀLPILS PAGASTA BŪVVALDE”;
4.2.8. atkritumu tvertņu tukšošanas dienās mazgabarīta tvertnes
no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem novietot specializētajam autotransportam vai tā apkalpei pieejamā vietā, netraucējot
gājēju un transporta līdzekļu kustību, pēc atkritumu izvešanas
tvertnes novietot atpakaļ un obligāti sakopt teritoriju;
4.2.9. nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu
skaitu, kas tiek noteikts, ņemot vērā atkritumu veidošanās
daudzumus un izvešanas biežumu;
4.2.10. šķirot atkritumus to rašanās vietā, ja MĀLPILS pagasta
pašvaldība ir noteikusi šķirotu atkritumu savākšanas sistēmu
par obligātu un savākšanai paredzējusi lietot specializētās
atkritumu savākšanas tvertnes;
4.2.11. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (lielgabarīta, celtniecības utt.) nogādāšanu uz pārstrādes vai apglabāšanas vietām
ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekošanas
transportēšanas organizācijas pakalpojumus, iepriekš saskaņojot ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju;
4.2.12. kompostēt “zaļos” atkritumus dārzos vai īpaši norādītās vietās, ja kompostēšanas process tiek novērots un kontrolēts.
4.3. Aizliegts izmest atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā
arī citās to savākšanai vai apglabāšanai neatļautās vietās.
4.4. Aizliegts atkritumu tvertnes izvietot uz ielām, tās jānovieto
gruntsgabalā.
5. IEDZĪVOTĀJU PIENĀKUMI
5.1. Ikviena MĀLPILS pagasta iedzīvotāja pienākums ir savākt
(ja MĀLPILS pagasta pašvaldība ir noteikusi šķirotu atkritumu
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savākšanas sistēmu par obligātu – sašķirot) savas darbības
rezultātā radušos atkritumus un nogādāt tos zemesgabala
(ēkas) īpašnieka, valdītāja, nomnieka, lietotāja vai apsaimniekotāja norādītajā vietā.
5.2. MĀLPILS pagasta iedzīvotājiem ar saviem maksājumiem
jāsedz izdevumi, kas radušies, veicot atkritumu apsaimniekošanu.
5.3. Sadzīves atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot (iemest) kvēlojošus, degošus sadzīves atkritumus, lielgabarīta, celtniecības,
ielu kopšanas, “zaļos” atkritumus un bīstamos atkritumus.
5.4. Aizliegts atkritumus sadedzināt šim nolūkam neparedzētās
vietās (atkritumu savākšanas tvertnēs, brīvā dabā utt.).
5.5. Aizliegts atkritumus tvertnēs cieši sablīvēt, ieskalot vai iesaldēt, atkritumu apsaimniekotāji šādas tvertnes var atstāt
neiztukšotas.
5.6. Atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs ir jāiesaiņo
atkritumu maisos, kuri jāaizsien.
5.7. Aizliegts atkritumus nomest uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos dabas objektos vai pagasta vietās.
6. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĀCIJU PIENĀKUMI
6.1. Ikvienai sadzīves atkritumu apsaimniekotājai organizācijai
vai uzņēmējsabiedrībai pirms savas darbības uzsākšanas jāsaņem MĀLPILS pagasta padomes atļauja veikt atkritumu apsaimniekošanu Mālpils pagasta teritorijā. Šīm organizācijām
vai uzņēmējsabiedrībām jābūt reģistrētām LR UR, to statūtos
jābūt paredzēta šāda veida uzņēmējdarbības veikšana, un
apgādātām ar specializētajiem transportlīdzekļiem, iekārtām
un ierīcēm, kas nepiesārņo pagasta vides un gaisa tīrību un
nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.
6.2. Atkritumu apsaimniekošanas organizāciju pienākums ir apgādāt klientus ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā, kā
arī nodrošināt atkritumu regulāru izvešanu pēc saskaņotiem
graﬁkiem no atkritumu tvertņu laukumiem, nodrošinot tīrību.
6.3. Atkritumu tvertņu (urnu) uzstādīšana, labošana, nomaiņa
un dezinfekcija jāveic sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
organizācijai, ja tvertne (urna) nav citas personas īpašumā.
Gadījumā, ja tvertnes tiek bojātas lietotāja nepareizas rīcības
rezultātā, to labošanu vai nomaiņu apmaksā to lietotājs.
6.4. Savāktie sadzīves atkritumi atkritumu apsaimniekošanas
organizācijām jāizved ar šim nolūkam paredzētu specializēto
transporta līdzekli uz sadzīves atkritumu noglabāšanas vietu,
ar kuras īpašnieku organizācijai ir atbilstošs līgums.
6.5. Jānodrošina atsevišķu veidu sadzīves atkritumu (lielgabarīta,
celtniecības, ielu, “zaļo” u.c.) izvešana, iepriekš saskaņojot
ar klientu.
6.6. Atkritumu apsaimniekošanas organizācijām pēc MĀLPILS
pagasta padomes pieprasījuma jāsniedz ziņas par noslēgtajiem līgumiem ar klientiem, savākto un izvesto atkritumu
apjomu, jāiesaistās atkritumu saimniecības informatīvo materiālu izplatīšanā.
6.7. Atkritumu tvertņu (urnu) dizains (forma, krāsojums) saskaņojams ar MĀLPILS pagasta būvvaldi.
6.8. Atkritumu tvertnes ir jāmarķē, norādot apsaimniekotāju.
6.9. Jānodrošina visu sadzīves atkritumu, tai skaitā sašķiroto
atkritumu, savākšana no iedzīvotājiem, organizācijām, iestādēm, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības vietām; šķiroto
atkritumu savākšana iepriekš jāsaskaņo ar MĀLPILS pagasta
vides speciālistu.
7. ATKRITUMU SAVĀKŠANA UN PĀRVADĀŠANA
7.1. Sadzīves atkritumu savākšanas sistēmu un veidus savā teritorijā nosaka MĀLPILS pagasta padome
7.2. Sadzīves un lielgabarīta atkritumi pagasta ciemos tiek vākti,
tos nogādājot uz speciāli iekārtotiem atkritumu savākšanas
laukumiem, kuros izvietoti atbilstoši konteineri.
7.3. MĀLPILS pagastā pakāpeniski tiek ieviesta dalītas atkritumu
vākšanas sistēma; to nosaka MĀLPILS pagasta padomes
lēmumi un rīkojumi.
7.4. Sašķirotos atkritumus atkritumu apsaimniekošanas organizācijas nogādā attiecīgo atkritumu veidu otrreizējās šķirošanas,
pārstrādes vai realizācijas uzņēmumiem;
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7.5. Sadzīves atkritumu konteineru izvietojumu saskaņā ar būvnormatīvu LBN 100 prasībām, vienojoties ar apsaimniekotāju,
nosaka klients.
8. ŠĶIROTU ATKRITUMU SAVĀKŠANA UN OTRREIZĒJĀ
IZMANTOŠANA
8.1. Pagasta teritorijas daļās, kur tiek veikta šķiroto atkritumu
savākšana, atkritumu radītājiem jāšķiro mājsaimniecībā, sadzīvē, tirdzniecībā, sabiedriskajā ēdināšanā, ražošanā un citur
radītie atkritumi un tie jānovieto savākšanas laukumā novietotajā atbilstošajā, speciāli apzīmētajā atkritumu tvertnē.
8.2. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie, otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi, piemēram, papīrs,
stikls, plastmasa u.c., ņemot vērā pārstrādes organizāciju
pieprasījumu un realizācijas iespējas.
8.3. MĀLPILS pagasta padomes vides speciālistam un sašķiroto
atkritumu apsaimniekotājiem laikus jāinformē atkritumu radītāji un atkritumu apsaimniekošanas organizācija par jauna
šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo
tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.
8.4. Sašķirotajam papīram, ko savāc speciālās papīram paredzētās tvertnēs, jābūt tīram un nesaburzītam, stikla un plastmasas
tarai jābūt tīrai, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.
8.5. Atkritumu apsaimniekotāji nogādā sašķirotos atkritumus
attiecīgo atkritumu otrreizējās šķirošanas, pārstrādes vai
realizācijas uzņēmumiem.
8.6. Atkritumu apsaimniekotājiem pēc atkritumu izvešanas jānodrošina sašķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšana.
9. MAKSA PAR ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS SNIEGTAJIEM
PAKALPOJUMIEM
9.1. Ikvienas ﬁziskās un juridiskās personas pienākums ir samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.
9.2. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta
no atkritumu radītājiem – ﬁziskajām un juridiskajām personām atkarībā no to darbības proﬁla un izvedamo atkritumu
daudzuma saskaņā ar apstiprinātajām normām un faktiski
izvesto atkritumu apjomu.
9.3. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot
pārstrādi, tiek regulēta LR likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā.
9.4. Iedzīvotāji – Mālpils ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašnieki, īrnieki – par atkritumu apsaimniekošanu
maksā SIA “NORMA K”, saskaņā ar atbilstoši noslēgtajā līgumā
noteiktajiem termiņiem vai nama apsaimniekošanas biedrībai
vai uzņēmējsabiedrībai saskaņā ar līgumā par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu noteiktajiem termiņiem.
9.5. Citās pagasta teritorijas vietās dzīvojošie iedzīvotāji līgumus par
pakalpojumu slēdz tieši ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu un maksā tādā kārtībā, kādā tas noteikts šajos līgumos.
9.6. SIA “NORMA K” informē īrniekus (tai skaitā, privatizēto
dzīvokļu īpašniekus, ar kuriem noslēgts dzīvojamās mājas
uzturēšanas un apsaimniekošanas līgums), 3 (trīs) mēnešus
iepriekš par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
lieluma izmaiņām.
10. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
10.1. Par šo SAISTOŠO NOTEIKUMU neievērošanu vainīgās
personas saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar
MĀLPILS pagasta Administratīvās atbildības noteikumiem.
10.2. Par šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem nav paredzēta
atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, var uzlikt naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem.
10.3. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no
pārkāpuma novēršanas un materiālās atbildības.
PĀREJAS NOTEIKUMI
Saistošie noteikumi “PAR MĀLPILS PAGASTA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU” stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē MĀLPILS
PAGASTA PADOMES 2000. gada 26. aprīļa noteikumi Nr.21 “SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANA UN IZVEŠANA”.
Padomes ozpilddirektors V. Komarovs
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12.10.2005. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 9 (Rīgas rajona Mālpils pagastā)
Apstiprināti ar Mālpils pagasta padomes 2005.gada 12.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21/28)

MĀLPILS PAGASTA
ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.Šo saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību Mālpils pagastā, veidot tajā civilizētu kultūrvidi, nodrošināt
iedzīvotājiem veselīgu dzīves vidi, aizsargāt dabu, kultūras
un vēstures pieminekļus.
2. Par Mālpils pagasta padomes izdoto saistošo noteikumu neievērošanu personas saucamas pie administratīvās atbildības
saskaņā ar šiem noteikumiem.
3. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru
paredzēta atbildība saskaņā ar šiem noteikumiem, izdarīts
Mālpils pagasta administratīvajā teritorijā neatkarīgi no tā,
kā īpašumā vai valdījumā tas izdarīts.
4. Par Mālpils pagasta padomes izdoto saistošo noteikumu pārkāpšanu pārkāpējam piemērojams brīdinājums vai naudas
sods. Maksimālais naudas sods, kāds uzliekams par saistošo
noteikumu pārkāpumu, ir piecdesmit lati, bet pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta
parauga kvīti) – līdz desmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd
viņam uzlikto naudas sodu. Brīdinājumu kā administratīvā
soda līdzekli izsaka rakstveidā. Ja izdarītais administratīvais
pārkāpums ir maznozīmīgs, institūcija (amatpersona), kas pilnvarota izlemt lietu, var atbrīvot pārkāpēju no administratīvās
atbildības un aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu. Administratīvais sods par saistošo noteikumu pārkāpumu uzliekams
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.
5. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos
protokolus savas kompetences ietvaros ir tiesīgi:
5.1.Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, deputāti un izpilddirektors;
5.2. Mālpils pagasta pašvaldības policija;
5.3. valsts policijas darbinieki saskaņā ar likumu “Par policiju”;
5.4. apsardzes ﬁrmas “Mustangs” apsardzes darbinieki;
5.5. Mālpils pagasta pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas kompetences ietvaros, vai ja tiesības uzlikt
administratīvo sodu viņām ir piešķirtas ar Mālpils pagasta
padomes priekšsēdētāja rīkojumu.
6.Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo
sodu par Mālpils pagasta padomes izdoto saistošo noteikumu
pārkāpumiem ir tiesīgi:
6.1. Mālpils pagasta padomes administratīvā komisija;
6.2. Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs, viņa vietnieks,
deputāti un izpilddirektors;
6.3. Mālpils pagasta pašvaldības policijas amatpersonas;
6.4. valsts policijas darbinieki saskaņā ar likumu “Par policiju”;
6.5. Mālpils pagasta pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas kompetences ietvaros, vai ja tiesības uzlikt
administratīvo sodu viņām ir piešķirtas ar Mālpils pagasta
padomes priekšsēdētāja rīkojumu.
7. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā procesuālajā
kārtībā.
8. Šo noteikumu 6.punktā minēto amatpersonu un institūciju piemērotie administratīvie sodi pārsūdzami augstākai amatpersonai vai tiesai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.SEVIŠĶĀ DAĻA
1.SADAĻA
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMU
UN CITI PĀRKĀPUMI
2.1.1. Nepiedienīga uzvešanās.
Par nepiedienīgu uzvešanos uz ielas, kā arī citās publiskās
vai sabiedriskās vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz piecdesmit latiem.
2.1.2. Naktsmiera traucēšana.
Par tīša trokšņa radīšanu (automašīnu radītie trokšņi, skaļa
muzicēšana, remontdarbu veikšana u.tml.) pagasta teritorijā
laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Mālpils pagasta padomi, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.
Par tīša trokšņa radīšanu (automašīnu radītie trokšņi, skaļa
muzicēšana, remontdarbu veikšana u.tml.) pagasta teritorijā
laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Mālpils pagasta padomi, ja tas izdarīts atkārtoti gada
laikā, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
2.1.3. Ielu, laukumu un citu publisko vietu piegružošana.
Par ielu, laukumu vai citu publisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, papīriem u.tml.) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.
Par spļaušanu uz ielām, pagalmos un citās publiskās vietās
uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.
Par ielu, laukumu vai citu publisko vietu piegružošanu ar
sadzīves atkritumiem uzliek naudas sodu no pieciem līdz
piecdesmit latiem.
Par nesankcionētu atkritumu izgāztuvju izveidošanu uzliek
naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
2.1.4. Atkritumu un kūlas dedzināšana.
Par atkritumu dedzināšanu pagasta teritorijā uzliek naudas
sodu līdz divdesmit latiem.
Par sausās kūlas dedzināšanu pagasta teritorijā uzliek naudas
sodu līdz trīsdesmit latiem.
2.1.5. Uzrakstu, izkārtņu un reklāmas bojāšana.
Par aizlieguma, ierobežojuma un informācijas zīmju, kā arī
uzrakstu, izkārtņu un reklāmas bojāšanu un pārvietošanu
uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.
2.1.6. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana.
Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu pašvaldības, izglītības, kultūras, sporta, atpūtas u.c. sabiedriskās iestādēs izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
2.1.7. Nepilngadīgu personu atrašanās publiskās un sabiedriskās vietās.
Par nepilngadīgu personu (līdz 6 gadu vecumam) atrašanos
publiskās un sabiedriskās vietās bez vecāku vai personu, kas
viņus aizstāj, vai vecāku bērnu (no 13 gadu vecuma) pavadības, – vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.
Par nepilngadīgu personu (līdz 16 gadu vecumam) uzturēšanos publiskās un sabiedriskās vietās no plkst. 23.00 līdz 6.00
bez vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, – vecākiem
vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz desmit latiem.
2.1.8. Nepiedienīga uzvešanās dzīvojamo ēku koplietošanas
telpās.
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Par smēķēšanu, spļaušanu, dabisko vajadzību kārtošanu,
piegružošanu ar sadzīves atkritumiem, nakšņošanu vai gulēšanu, nepiedienīgu uzvešanos un necenzētu vārdu lietošanu
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas telpās izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
Par alkoholisko dzērienu, t.sk., alus, narkotisko, psihotropo
vai citu apreibinošu vielu lietošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju bēniņos, pagrabos un citās koplietošanas telpās izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
2.1.9. Atrašanās publiskās un sabiedriskās vietās ar atvērtu alus
vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu.
Par atrašanos publiskās un sabiedriskās vietās ar atvērtu alus
vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu, izņemot speciāli atļautās vietās, kur alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai
uz vietas, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
2.1.10. Nepilngadīgu personu atrašanās publiskās un sabiedriskās vietās alkoholisko vielu iedarbības stāvoklī.
Par nepilngadīgu personu (līdz 18 gadu vecumam) atrašanos
publiskās un sabiedriskās vietās alkoholisko dzērienu vai narkotisko vielu iedarbības stāvoklī, nepilngadīgā vecākiem vai
aizbildņiem uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
Par alus lietošanu (līdz 18 gadu vecumam) diskotēkās, kafejnīcās, restorānos, bāros un citās sabiedriskās un publiskās
vietās, nepilngadīgā vecākiem vai aizbildņiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.
2.1.11. Nepilngadīgu personu smēķēšana.
Par nepilngadīgu personu smēķēšanu, nepilngadīgā vecākiem vai aizbildņiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz divdesmit latiem.
2.1.12. Mehānisko transporta līdzekļu novietošanas, mazgāšanas
un izmantošanas noteikumu pārkāpšana.
Par mehānisko transporta līdzekļu novietošanu namu pagalmos tā, ka tie nosprosto vai traucē gājēju un transporta (t.sk.,
speciālā) pārvietošanos un piekļūšanu namu ieejām, izejām
un laukumiem, kuros izvietoti atkritumu konteineri, uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.
Par traktoru, kravas mašīnu, autobusu un cita mehāniskā
transporta novietošanu pie dzīvojamām mājā ar ilgstoši (ilgāk
par 15 minūtēm) ieslēgtu dzinēju izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz desmit latiem.
Par mehānisko transporta līdzekļu novietošanu uz ielu un
autostāvvietu betona apmalēm, zālājos un zaļajā zonā uzliek
naudas sodu līdz desmit latiem.
Par mehānisko transporta līdzekļu mazgāšanu un proﬁlaktisku
apkopi zaļajā zonā un citās vietās, kur tas nav paredzēts un
atļauts, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
Par tādu transporta līdzekļu izmantošanu publiskās vietās,
kuru pārvietošanās rezultātā tiek piegružota vai piesārņota
publiska vieta, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
Par braukšanu ar motorizētiem (ūdens un sauszemes) transporta līdzekļiem pagasta pludmalēs, ūdenstilpnēs un citās vietās,
kur tas nav atļauts, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
2.1.13. Ēku, būvju, žogu, solu un citu labiekārtojuma elementu
aprakstīšana un citāda veida bojāšana.
Par ēku, būvju, žogu, solu un citu labiekārtojuma elementu,
t.sk., elektroapgaismojuma ierīču, un mazo arhitektūras formu
aprakstīšanu vai citāda veida bojāšanu uzliek naudas sodu
līdz piecdesmit latiem.
2.1.14. Apstādījumu bojāšana.
Par apstādījumu bojāšanu, t.i., zāliena, krūmu, puķu stādījumu nobradāšanu, zaru laušanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.
2.1.15. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumu neievērošana.
Par kapsētu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu vai
apbedīšanas kārtības noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas
sodu, ﬁziskām personām līdz desmit latiem, juridiskām personām līdz piecdesmit latiem.
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2.1.16. Pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas noteikumu neievērošana.
Par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu ciematu administratīvajās teritorijās, ja tas nav saskaņots ar Mālpils pagasta
padomi, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
2.1.17. Peldēšana aizliegtās vietās.
Par peldēšanu aizliegtās vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz desmit latiem.
2.1.18. Pārvietošanās ar skrituļslidām ārpus tam paredzētajām
vietām.
Par pārvietošanos ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejriteņiem, ja tas traucē gājēju vai transporta līdzekļu kustību, vai
bojā īpašumu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
trīsdesmit latiem.
2.1.19. Publisko pasākumu rīkošanas noteikumu neievērošana.
Par publisku pasākumu rīkošanu (t.sk., ar transporta līdzekļu
piedalīšanos) bez saskaņojuma ar Mālpils pagasta padomi
tās noteiktajā kārtībā, uzliek naudas sodu līdz piecdesmit
latiem.
Par jebkādu dzērienu stikla iepakojumā ienešanu, realizēšanu
un lietošanu publisko pasākumu norises vietās, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar pasākuma rīkotāju, uzliek naudas
sodu līdz piecdesmit latiem.
2.1.20. Reliģisku sektu un grupējumu sludināšanas pasākumu
rīkošanas noteikumu neievērošana.
Par dažādu reliģisku sektu un grupējumu sludināšanas pasākumu rīkošanu, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Mālpils
pagasta padomi tās noteiktajā kārtībā, uzliek naudas sodu
līdz piecdesmit latiem.

2.SADAĻA
SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI
2.2.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas
sodu līdz piecdesmit latiem.

PĀREJAS NOTEIKUMI
Šie saistošie noteikumi ne agrāk kā četras nedēļas un ne vēlāk
kā sešas nedēļas pēc to pieņemšanas publicējami informatīvajā
izdevumā “Mālpils Vēstis”, kā arī izliekami redzamā vietā pagasta padomes ēkā un informācijas centrā. Šie saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā
izdevumā “Mālpils Vēstis”.
Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Mālpils
pagasta padomes 27.06.2001. saistošie noteikumi Nr. 24 “Par
sabiedrisko kārtību Mālpils pagastā”, Mālpils pagasta padomes
16.01.2002. saistošie noteikumi Nr. 1 “Grozījumi 27.06.2001.
saistošajos noteikumos Nr. 24 “Par sabiedrisko kārtību Mālpils
pagastā””, Mālpils pagasta padomes 15.01.2003. saistošie noteikumi Nr. 1 “Grozījumi 27.06.2001. saistošajos noteikumos Nr. 24
“Par sabiedrisko kārtību Mālpils pagastā””, Mālpils pagasta padomes 27.01.2004. saistošie noteikumi Nr. 1 “Grozījumi 27.06.2001.
saistošajos noteikumos Nr. 24 “Par sabiedrisko kārtību Mālpils
pagastā””, Mālpils pagasta padomes 25.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 2 “Grozījumi 27.06.2001. saistošajos noteikumos Nr.
24 “Par sabiedrisko kārtību Mālpils pagastā””, Mālpils pagasta
padomes 28.04.2004. saistošie noteikumi Nr. 3 “Par grozījumiem
27.06.2001. saistošajos noteikumos Nr. 24 “Par sabiedrisko kārtību Mālpils pagastā””.
Padomes priekšsēdētājs
A. Lielmežs
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SLUDINĀJUMI

INFORMĀCIJA

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā
2005. gada decembrī

Ziemassvētku vakara sniegi,
Atnesot klusuma dziesmu,
Nopārslo egļu zaros –
Staro – dvēseles svētbrīdī staro.
Pasniedzu visiem roku,
Meklēju valodu vienu –
Sniegos un puteņos vadu
Mūžu kā sniegotu dienu.
Skaidrīte Kaldupe

Sveicam
decembra jubilârus!
70 – Nikolajam Gurinam, Ivaram
Strautniekam, Gaidai Vērmanei
80 – Ernai Krisonei
85 – Ēvaldam Lodziņam
90 – Hertai Serdanei

Pateicība
Mīļš paldies Mālpils pagasta padomes deputātiem
un personīgi Aleksandram Lielmežam par sniegto palīdzību un atbalstu ieilgušas problēmas atrisināšanā.
Ar cieņu Ingrīda Muraško

REKLĀMA

ceturtdien, 1. XII
13.00
sestdien, 3. XII
20.00
trešdien, 7. XII
18.00
sestdien, 10. XII
16.00
16.30

trešdien, 14. XII
13.00
piektdien, 16. XII
16.00

Liepājas ceļojošā leļļu teātra izrāde
“Burvju stabulīte”
Diskotēka un grupas Z-Scars koncerts
Koncerts “Ceļā uz Ziemassvētkiem”
veltīts kultūras nama darba atbalstītājiem
Ziemassvētku tirdziņš
Egles iededzināšana
Tautisko deju kolektīvu un amatierteātra
KONCERTS “Ziemassvētki sabraukuši,
pastaliņu plēsējiņ”
klubiņa “Rezēdas” jubilejas sarīkojums

kultūras nama izstāžu zālē
Tikšanās ar mākslinieku GEORGU BARKĀNU
jubilejas izstādē TŪKSTOŠVEIDIS
izstāde apskatāma līdz 2006. gada 13. janv.
svētdien, 18. XII
Mūzikas skolas un kultūras nama dziedošo
16.00
kolektīvu Ziemassvētku ieskaņu KONCERTS
pirmdien, 26. XII
Ziemassvētku sarīkojums pagasta
12.00
pensionāriem. Par nepieciešamo transportu
lūdzam zvanīt pa tālruni 7925836
trešdien, 28. XII
Bērnu eglītes. Uzvedums “Sniegavīru maršs”
11.00, 16.00, 18.00 Bērnus lūdzam pieteikt līdz 20. decembrim

Sludinājumi
Pērk māju, zemi Mālpils pagastā vai citur.
Tel. 9213089

LAIKO
(viens no lielâkajiem mçbeïu
raþoðanas uzòçmumiem)

Pirmo reizi Mālpilī!
31. decembrī JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANAS BALLE
Spēlē grupa “Baltā māja” no Limbažiem
22.00 – 24.00 Atvadas no vecā gada.
Mūzika. Joki. Pārsteigumi. Darbosies bērnu istaba.
Tikai iepriekš piesakoties!!! (līdz 27. decembrim).
Biļetes cena Ls 2, bērniem Ls 1.
00.30 – 04.00 Nakts balle. Diskotēka.
Biļetes cena Ls 3 (uz visu vakaru Ls 4).
Informācija pa tālr. 7925339.

aicina darbâ
– kokapstrâdes darbagaldu operatorus
(ar un bez pieredzes)
– kokapstrâdes darbagalda iestatîtâju ðablonistu
Prasîbas:
– augsta atbildîbas sajûta
– precizitâte
– ðablonistam – attiecîga pieredze kokapstrâdç
Piedâvâjam:
– konkurçtspçjîgu atalgojumu
– sociâlâs garantijas
– interesantu un atbildîgu darbu
– mûsdienîgus darba apstâkïus
– uzòçmuma transportu nokïûðanai uz darbu bezmaksas.
Adrese: Upmalas, Mâplils pagasts,
Rîgas rajons, LV–2152
Tâlr.:7925365, 9207716.
E-pasts:laiko@saga-group.lv

Nekustamā īpašuma izsole
Mālpils pagasta padome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu
soli uz pašvaldības nekustamā īpašuma VECAUDZES, kadastra Nr.
8074 004 0026, pārdošanu.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – LVL 11 000,- (solis LVL 100,-).
Dalības maksa LVL 10,- un nodrošinājums 10% no nosacītās cenas
jāiemaksā Mālpils pagasta padomes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes
pirms izsoles sākuma.
Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz š.g. 14.decembrim plkst.
9.30.
Izsole notiks š.g. 14.decembrī plkst. 10.00, Mālpils pagasta padomes
Mazajā sēžu zālē, Rīgas rajona Mālpils pagasta, Nākotnes ielā 1.
Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni
7970892.
Sīkāku informāciju un izsoles nolikumu var saņemt Mālpils pagasta
padomes Kancelejā, Mālpilī, Nākotnes ielā 1, tālr. 7970888.”

Š. g. 6. decembrī plkst. 18.00 Mālpils

kultūras namā
VESELĪBAS MĀCĪBA

Aicināti visi interesenti! Nodarbība notiks 321. kabinetā

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 5, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152
Tâlruòi: 7925390, 7970888
Redaktore: Dace Krilovska, þurnâliste: Dzinta Krastiòa
Informâcijas centra vadîtâjs: Salvis Krieviòð

Mâkslinieciskâ noformçjuma konsultante: Mâra Ârente
Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
“Mâlpils Vçstis” elektroniski http://www.laikraksti.lv
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 7311424

