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PAGASTA PADOMĒ

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 01.02.2006. SĒDE Nr.2.
Izskatīja 31 jautājumu.
NOLĒMA:
• Apstiprināt Mālpils vidusskolas attīstības
plānu 2006. līdz 2010.gadam.
• Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju
atalgojumu 2006.gadā.
A. Par projektu “Mālpils parka meliorācijas sistēmas renovāciju”
• At bal stīt Māl pils pa gas ta pa do mes
projekta pieteikuma “Valsts nozīmes
aizsargājamā arhitektūras pieminekļa
- Mālpils parka vēsturiskās meliorācijas
sistēmas rekonstrukcija” izstrādāšanu
iesniegšanai ES struktūrfondu (ELGVF)
programmā “Valsts un koplietošanas
meliorācijas sistēmu jaunbūve, rekonstrukcija vai renovācija”.
• Pēc projekta izmaksu aprēķinu veikšanas paredzēt pagasta padomes līdzﬁnansējumu 25% apmērā no projekta
kopsummas.
B. Par projektu “Pilskalnu sakopšanas
un izpētes darbiem Mālpils pagasta
teritorijā”
• Atbalstīt Mālpils pagasta padomes projekta pieteikuma “Pilskalnu sakopšanas
un izpētes darbi Mālpils pagasta teritorijā” izstrādāšanu iesniegšanai Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) administrētajā “Kultūras
pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmā 2007.gadam”.
• Pēc projekta izmaksu aprēķinu veikšanas paredzēt pagasta padomes līdzﬁnansējumu līdz 25 % un piesaistīt privātos
līdzekļus.
• Atbalstīt Lejassaksijas (Vācija) lauku pieaugušo izglītības apvienības sadarbības
priekšlikumu par starptautiskas izglītības
struktūras izveidošanu Mālpils pagastā.
• Firmai “Baltic Tatry Skydiver Ltd” sniegt
atskaiti par ieguldījumiem lidlauka attīstībā 2005.gada laikā.
• Pieņemt zināšanai, ka ﬁrma “Baltic Tatry
Skydiver Ltd” ir iesniegusi pašvaldībā
kopuzņēmuma biznesa plānu.
• Lai izvērtētu iesniegto biznesa plānu
un izvēlētos pēc iespējas izdevīgāko sadarbības modeli, izveidot darba grupu
7 cilvēku sastāvā:
- Deputāte Solvita Strausa,
- Deputāts Valentīns Svikšs,
- Deputāts Pēteris Kurms,
- Mālpils vidusskolas direktora vietniece
mācību un audzināšanas darbā Laima
Balode,
- Izpilddirektors Vladislavs Komarovs,
- Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete,
- Teritoriālplānotājs Jānis Paulovičs.
• Par darba grupas vadītāju iecelt Pēteri
Kurmu.
• Atļaut SIA “ZEBRA” līdz 01.04.2006.
veikt zemes struktūras izpēti “’Zučku”
no ga ba lā 15,0 ha pla tī bā, ka das tra
Nr.8074-001-0080.
• Ja šajā laika posmā izpēte netiek veikta,

27.04.2005. padomes sēdes Nr.11/7 lēmums tiek anulēts.
• Par zemes gabala turpmāko izmantošanu lemt maija padomes sēdē.
• Apstiprināt saimnieciskās darbības sekmēšanas daļas nolikumu.
• Apstiprināt kultūrvides attīstības daļas
nolikumu.
• Apstiprināt par Mālpils pagasta padomes
ģerboni mākslinieku Jura Ivanova un Ilzes
Lībietes piedāvāto variantu “d”.
• Lūgt Heraldikas komisijai apstiprināt izvēlēto variantu kā Mālpils pagasta ģerboni.
• Apstiprināt informatīvo bukletu galīgajā
redakcijā.
• Apstiprināt Mālpils pagasta prezentatīvā
bukleta maketu galīgajā redakcijā un nodot to tipogrāﬁskai iespiešanai 4 valodās
(latviešu, angļu, krievu, vācu).
• Pamatojoties uz 01.02.2006. izlozes
protokolu Nr.1, piešķirt pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām
personām brīvo, valstij piekrītošo zemi
12,5 ha kopplatībā (“Zābaku” zemes nogababā) saimniecības “Kalnasmilgas”
paplašināšanai.
• Pamatojoties uz 01.02.2006.izlozes protokolu Nr.1, atteikt brīvās, valstij piekrītošās zemes piešķiršanu “Zābaku” zemes
nogabalā 4 personām, jo saskaņā ar
likuma “Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2.panta 3.punktu, izlozes
rezultāti bijuši labvēlīgi.
• Piešķirt pastāvīgā lietošanā brīvo, valstij
piekrītošo zemi 3,6 ha kopplatībā saimniecības “Brūnas” paplašināšanai.
• Piešķirt pastāvīgā lietošanā brīvo, valstij
piekrītošo zemi 3,6 ha kopplatībā saimniecības “Vecskolas” paplašināšanai.
• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu
“Mežmaļi”12,7 ha kopplatībā, atdalot
zemes gabalu 1,5 ha platībā.
• Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu “Atmodas”, atdalot zemes gabalu 2,0 ha
platībā.
• Piešķirt juridisko adresi “Gretes” no nekustamā īpašuma atdalītajam zemes
gabalam.
• Piešķirt juridisko adresi “Lielvārdes šosejā 12 A” objektam “Upmalu mehāniskās
darbnīcas” .
• Piešķirt juridisko adresi “Sniedzes iela
3” būvei “šķūņa ēka”, kas atrodas uz
nekustamā īpašuma “Centrs 1”zemes.
• Piešķirt juridisko adresi “Vibrokas iela
8-1” SIA “Mālpils autoserviss” piederošajām būvēm.
• Piešķirt juridisko adresi “Krastmaļi” būvēm “Kreiču ferma un Kreiču šķūnis”,
kuras atrodas uz nekustamā īpašuma
“Krastmaļi” zemes.
• Izsoles kārtībā atsavināt nekustamos
īpašumus :
- “Suda” 0,5981 ha kopplatībā
- daļu no nekustamā īpašuma “Žučkas”
8,2 ha kopplatībā.

• Uzdot nekustamā īpašuma daļas speciālistiem veikt darbības, lai atsavinātu šos
nekustamos īpašumus un noteikt izsoles sākuma cenu, pieaicinot sertiﬁcētu
vērtētāju.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu “Spārītes” 9,63 ha
kopplatībā, kas ir daļa no nekustamā
īpašuma “Upesjaunzemi”.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu- zemes gabalu 0,4
ha kopplatībā Pilskalna ielā 6.
• Noteikt KLS “Plakupi” piederošajam objektam “Upmalu mehāniskās darbnīcas” funkcionāli piesaistīto zemes platību 2,0 ha .
• Anulēt Mālpils pagasta padomei pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma “Jaunā iela 5 A” zemi
0,1280 ha kopplatībā.
• Pasludināt par brīvo, valstij piekrītošo
zemi 0,1280 ha kopplatībā “Jaunā iela 5
A”, uz kuras atrodas citām personām piederoša daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.
• Piešķirt ﬁnansiālu atbalstu Ogres mūzikas skolas kora “Cielaviņa” dalībniecei,
lai viņa varētu piedalīties koncertturnejā
Latvijas-Francijas dienu ietvaros.
• Apstiprināt pārvaldes līgumu ar pašvaldības aģentūru “Mālpils sociālais dienests”.
• Apstiprināt “Kārtība par sociālo dzīvokļu un
sociālo dzīvojamo māju uzskaiti, uzturēšanu, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu”.
• Veikt grozījumus 30.01.2003.g. līgumā
par objektu apsaimniekošanu, noslēgtu
starp Mālpils pagasta padomi un SIA
“Norma K”.
• Apstiprināt “Kārtība un secība, kādā tiek
izīrēti sociālie dzīvokļi”
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 50 % apmērā politiski represētajām personām.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 90 % apmērā Mālpils evaņģēliski luteriskajai draudzei.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā II gr.invalīdam,
daudzbērnu ģimenei.
• Reģistrēt individuālo darbu:
- taksometra pakalpojumu sniegšana,
nosakot patentmaksu 90,-Ls,
- mežizstrāde, nosakot patentmaksu
90,-Ls,
- masieris, nosakot patentmaksu 20,-Ls,
- celtniecība, kosmētiskais remonts,
nosakot patentmaksu 90,-Ls,
- nekustamo īpašumu tirdzniecība, nosakot patentmaksu 80,-Ls.
• Sakarā ar ilggadēju pedagoģisko darbu,
pasniegt balvu naudas izteiksmē Mālpils
vidusskolas skolotājai 70 gadu jubilejā.
• Pasniegt balvu naudas izteiksmē padomes deputātam 70 gadu jubilejā.
Sagatavoja: kancelejas vadītāja
Dzidra Bembere
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Pagasta padomes notikumi februārī.
Turpmāk, lai tuvāk iepazītu pagasta
padomes darbu, katru mēnesi informēsim par svarīgākajām aktivitātēm pagasta administrācijas darbā un iespēju robežās - arī par darbu pagasta iestādēs.

nības valdes sēde, kurā tika apspriesti
mājok ļu politikas jautājumi un jaunais
iepirkuma likumprojekts.
- pagasta padomē notiek teritoriālplānošanas darba grupas sanāksme.

1. februā ris – padomes priekš sēdētājs piedalās Pagastu apvienības valdes darba grupas sanāksmē par lauku
attīstību.
- izpilddirektors piedalās Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē, kas veltīta
policijas, robežsardzes un glābšanas
dienestu darbības jautājumiem.
- SIA „Norma K” darbu uzsāk ceļu un
ainavu dienesta vadītājs Juris Aktanarovičs.

13. februā ris – pagasta padomes
priekšsēdētājs tiekas ar gados jaunajiem
pagasta padomes darbiniekiem, lai rosinātu viņos iniciatīvu un sekmētu Mālpils
pagasta attīstību.
14. februā ris – pagasta padomes
priekšsēdētājs sveic ilggadīgu Mālpils
vidusskolas skolotāju Dzidru Mūr nieci
viņas dzīves jubilejā.
15. feb ruā ris – pa gas ta pa do mē
notiek taut saimniecī bas un at tīstī bas
komitejas sēde, kurā tiek skatīti dažādi
jautājumi, t.sk. par nekustamo īpašumu
turpmāko izmantošanu.
- pirmo reizi darbam sanāk informatīvā
izdevuma „Mālpils Vēstis” redakcijas
padome.
- pagasta padomes telpās notiek Rīgas
rajona Lauku konsultāciju biroja rīkotās
mācības zemniekiem.

3. februāris –ES Reģionu komitejas
Lat vijas delegācija, kuras sastāvā ir arī
padomes priekšsēdētājs, organizē tikšanos ar Dānijas vietējo pašvaldību asociācijas eksper tiem par iespējām ietekmēt
ES likumdošanu.
6. feb ruā ris – pa gas ta pa do mes
teritoriālplānošanas darba grupa tiekas
ar Allažu pagasta padomes pārstāvjiem
par Mālpils pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu projekta 1. redakciju.
7. februāris – padomes priekšsēdētājs piedalās Lat vijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes sēdē.
8. februāris – speciālists teritoriālplānošanas jautājumos piedalās Rīgas rajona padomes sēdē par Mālpils pagasta
teritorijas plānojuma grozījumu projekta
1. redakcijas at zinuma sniegšanu.
9. februāris – padomes priekšsēdētājs piedalās LPS domes sēdē, kurā apsprieda pašvaldību iespējas piedalīties
ES struk tūr fondu un Lauku at tīstī bas
plāna ﬁnansējuma apgūšanā 2007.-2013.
gadā. Sēdē piedalītās ﬁnanšu ministrs
Oskars Spurdziņš, zemkopības ministrs
Mār tiņš Roze, reģionālās attīstī bas un
pašvaldību lietu ministrs Māris Kučinskis
un valsts sekretāre Ilze Kukute.
- Bērnu un ģimenes lietu ministrijas
Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības depar taments veica lietu pārbaudi
Mālpils pagasttiesā un at zina, ka darbs
tiek veikts labi un atbilstoši LR likumdošanas normām.
10. februā ris – pagasta padomes
priekšsēdētājs Gulbenes rajona Lizuma
pagasta padomē piedalās Pagastu apvie-

16. feb ruā ris – te ri to ri jas plā nojuma grozī jumu iz strā des pro jek ta 1.
redakcijas sabiedriskās apspriešanas II
posma noslēguma sanāksme, kurā piedalās pagasta iedzīvotāji, SIA „Preime”
pārstāvji un Alla žu pagasta padomes
priekšsēdētājs.
- pagasta padomes speciālists teritoriālplānošanas jautājumos tiekas ar Rīgas
rajona padomes attīstības daļas pārstāvjiem, lai apspriestu Rīgas rajona teritorijas plānojuma izstrādi.
- pagasta padomē notiek ﬁnanšu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sēdes.
- investīciju un ārējo sakaru speciālistes
tiekas ar SIA „Vides projekti” pārstāvi,
kurš prezentēja pētījumu rezultātus par
Sudas upes ekoloģisko situāciju. Pētījumi nepieciešami, lai izstrādātu projekta
pieteikumu uz EEZ un Norvēģijas vadības ﬁnanšu instrumentu.
17. februāris – pagasta padomes,
tās iestāžu un uzņēmumu darbinieki piedalās pieredzes apmaiņas braucienā uz
Īslīces pagastu, kurā piedalās arī Pūres
un Rankas pagasti.
20. februāris – investīciju un ārējo
sakaru speciālistes tiekas ar SIA „Vides
projekti” pārstāvi, kurš izstrādā tehniski
ekonomisko pamatojumu projekta pieteikumam uz EEZ un Nor vēģijas vadības
ﬁnanšu instrumentu.

- pirmsskolas izglītības iestādē notiek
pasākums projekta „Eiropas pļavas” ietvaros.

21. februā ris – pagasta padomes
priekš sē dētājs piedalās Rīgas rajona
ﬁnanšu komitejas sēdē.
22. februāris – būvniecības ieceres
publiskā apsprie šana Mālpils pašvaldī bas ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas
Kohēzijas Fondu līdzﬁnansētā projekta
„Ūdenssaimniecī bas at tīstī ba 15. Austrumlat vijas upju baseinu pašvaldī bās,
3. kār ta” ietvaros.
- pagasta padomes telpās notiek Rīgas
rajona Lauku konsultāciju biroja rīkotās
mācības zemniekiem.
- pagasta padomē notiek padomes sēde.
23. februāris – pagasta padomes
priekšsēdētājs tiekas ar Mālpils vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem.
24. februāris – pagasta padomes
priekšsēdētājs piedalās Valsts Probācijas dienesta Rīgas rajona teritoriālās
struk tūr vie nī bas kon sul ta tī vās pa domes sēdē, kurā iepazīstas ar sociālās
uzvedī bas korekcijas programmām un
uzraudzības funkciju izpildi Rīgas rajona
teritoriālajā struktūr vienībā.
27. februāris – padomes priekšsēdētājs piedalās ES Reģionu komitejas
Ilgtspējīgas attīstības komisijas 2. sanāksmē Briselē.
28. februāris – pagasta padomes
priekšsēdētājs piedalās LPS ﬁnanšu un
ekonomikas komitejas sē dē un Rīgas
rajona padomes sēdē.
Ar februāra mēnesi pagasta padomes priekš sēdētājam ir elek troniskais
paraksts uz Valsts Kasē iesniedzamajiem ﬁnanšu pārskatiem.
Līdz 2006. gada 1. jūnijam tiks aktualizēta Mālpils novada izveides pamatojuma dokumentācija.
Saskaņā ar graﬁku tiek plānota SIA
„Norma K” un pašvaldības iestāžu vadības tikšanās, lai risinātu datorsistēmu
apkalpošanas, komunālo un elektrodienesta pakalpojumu problēmas.
Uzsākti mērniecības un topogrāﬁjas
dar bi projek tu „Mālpils par ka meliorācijas sistēmu atjaunošana” un „Mālpils
pilskalns” izpētei.
Informācijas centra vadītāja –
sabiedrisko attiecību speciāliste
Iveta Krieviņa
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MĀLPILS PAGASTA PADOMES
SĒŽU GRAFIKS
2006.gada MARTA mēnesī.
Sēdes nosaukums

Datums, laiks

Sociālo, izglītības un kultūrasjautājumu komitejas sēde
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
PADOMES SĒDE
Privatizācijas komisijassēde
Administratīvās komisijas sēde

02.03.23.03.
Pl.16.00
01.03.22.03.
Pl. 15.00
02.03.23.03.
Pl. 17.00
08.03.29.03.
pl.15.00
27.03.
pl.18.00
08.03.29.03.
pl.14.00

Telpas nr.

Sēdes vadītājs

Mazajā sēžu zālē

VOLDEMĀRS CĒRPS

Mazajā sēžu zālē

PĒTERIS KURMS

Mazajā sēžuzālē

ALEKSANDRS LIELMEŽS

Mazajā sēžuzālē

ALEKSANDRS LIELMEŽS

204.kab.

ALEKSANDRS LIELMEŽS

Mazajā sēžu zālē

VLADISLAVS KOMAROVS

ZIŅAS

Apsveicam!
2006. gada 18. februārī Rīgas atklātajās meistarsacīkstēs UZLECOŠĀS
ZVAIGZNES bērni II E 4 grupā spor ta deju kluba “Zīle” dejotāji Dmitrijs Lucēvičs un Diāna Judze izcīnīja 1. vietu. Savas pirmās sacensības aizvadīja
iesācēju grupas dejotāji Lote Cērpa ar partneri Marku Gaidelu un ierindojās
2. vietā. Juniori II C grupā dejotāji Mār tiņš Taranda un Madara Estrika Latīņamerikas dejās izcīnīja 4. vietu un standartdejās – 2.vietu.

25. janvārī Mālpils vidusskolas telpās notika Sarkanā Krusta organizētā donoru diena. Tajā piedalījās vairāk kā 50 donori. Daži atnākušie nevarēja
nodot asinis veselības stāvokļa pēc. Aktīvi donoru dienā piedalās Mālpils vidusskolas audzēkņi, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Latvijā kopumā ir tendence
donoru skaitam samazināties. Tas tiek skaidrots arī ar to, ka daudzi donoru
vecumam atbilstoši jaunieši ir izbraukuši ārpus Latvijas. Mālpils donori ir salīdzinoši aktīvi. Patīkami ir tas, ka tie, kas asinis nodevuši vienu reizi, ierodas uz
donoru dienām atkār toti.
Sporta kluba “Zīle” dejotāji Lote Cērpa un
Mareks Gaidels

Maizes cepējas Agnese Zutere, Lauma Krastiņa, Daiga Karlsone, Lidija Sīmane,
Lūcija Logina

18. februārī Mālpils kultūras namā tika
svinēta Maizes diena. Tā bija Sidgundas 800
gadu svētku ieskaņa, stāsta sarīkojuma ieceres
autore – TLM studijas “Urga” vadītāja Lauma
Krastiņa
Svētkos tika godināti maizes cepēji mūsu
pagastā. Svētku dalībnieki varēja nogaršot pēc
senajām latviešu tradīcijām cepto rudzu maizi.
Cepēji - Zenta Kalniņa, Ināra Daukste, Lauma
Krastiņa, Agnese Zutere. Saldskābmaizi bija
izcepusi Daiga Karlsone. Lūcija Logina cienāja
ar pašas ceptu baltmaizi, bet Lidija Sīmane bija
izcepusi sklandaraušus. Ar plašo z/s “Mālpils
maize” sor timenta klāstu mālpiliešus iepazīstināja Līga Osīte. Vistālāko ceļu uz svētkiem
bija mērojis Andrejs Broks, kurš turpina savas
vecāsmātes maizes cepšanas tradīcijas Madonas pusē. Maizes dziesmas izdziedāja folkloras
kopa “Senlejiņa” no Siguldas, dejoja Sidgundas
un Mālpils bērni tautisko deju dejotāji.

mÂLpILS VÇ STIS

2006. gada februāris

5

Pašvaldības aģentūrā „Mālpils sociālais dienests”.
2006.gada 7.februārī Mālpils pagasta
Pen sio nā ru pa do me sa nā ca uz apspriedi, kurā par pensionāru padomes
priekšsēdētāju ievēlēja Edīti Salenieci.
Šogad Pensionāru padomē dar bosies
Vija Bīri ņa, Georgs De miters, Austra
Erdmane, Rita Graubiņa, Marija Ķešāne,
Ruta Misiņa un Gunārs Sudars. Pirmajā
tikšanās reizē tika apspriesti arī galvenie
darbības virzieni: apzināt un apciemot pagasta vientuļos pensionārus, sadarbībā
ar p/a “Mālpils sociālais dienests” sveikt
pensionārus viņu dzīves jubilejās (80,
85, 90 un vairāk), organizēt tikšanās ar
da žādiem speciālistiem, rī kot kultūras
pasākumus ( pensionāru balles, ekskursijas utt.). Tāpat padomes locekļi vienojās
dibināt Mālpils pensionāru biedrību.

P/a “Mālpils sociālais dienests” februāra mēnesī uzsāka saldēto produktu izdalī šanu pagasta trū cīga jiem un
mazturīgajiem iedzīvotājiem. Šī akcija
aizsākās, pateicoties dr. A.Bēvaldei un
viņas draugiem Vācijā, Reinā. Par produk tu nokļū šanu līdz Lat vijai rū pē jās
Hā gedor na kungs, kura fir mā ap etito
AG tiek ražotas šīs ātrās uzkodas, viņš
arī apmaksāja produktu transpor tēšanu
un uzglabāšanu saldētavā Rīgā. Akciju
atbalsta arī Mālpils sociālās aprūpes
centra labdare Brigitta Osthues kundze.
Viņa ir ļoti iemīlējusi Mālpili, ik gadu apciemo sociālās aprūpes centru, un arī
tad vienmēr līdzi ir dāvanas.
P/a “Mālpils sociālais dienests” aicina Mālpils pagasta uzņēmējus un darba

devējus iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības pasākumā
vasaras brīvlaikā skolēniem. Šī projekta
ietvaros darba devējs vasaras brīvdienās
var pieņemt darbā tos skolēnus, kuri iegūst izglītī bu vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs un arī
ir pieteikušies NVA darbam vasaras brīvdienās. Valsts daļēji ﬁnansē šo projektu
- maksā darba vadītājam un maksā arī
daļu naudas skolēnu algām). Precīzāka
informācija būs pieejam NVA mājas lapā www.nva.lv sadaļā “Nodarbinātība”
Skolēnu vasara Pieteikties varēs NVA
Rīgas reģiona ﬁliāles Rīgas rajona klientu centra Siguldas sek torā no 1.mar ta
līdz 21.aprīlim.
Direktore Olga Volosatova

Par Mālpils pagasta ģerboni
Mālpils pagasta padomes izveidotā darba grupa izvēr tēja mākslinieku Ilzes Lībietes un Jura
Ivanova izstrādāto skiču projektu Mālpils pagasta ģerbonim. Darba grupa izvēlējās ģerboņa variantu, kurā redzams viens liels sudraba krusts un četri mazāki zelta krusti sarkanā laukā. Šis
motīvs ņemts no Mālpils novada jostas. Sarkanā krāsa izvēlēta, jo tā vislabāk simbolizē mālus
un ir Mālpils novada tautas tērpā. Mālpils pagasta padomes sēdē Nr. 2, š.g. 1. februārī pagasta
padome pieņēma lēmumu apstiprināt mākslinieku piedāvāto ģerboņa variantu un lūgt LR Heraldikas komisiju apstiprināt to kā Mālpils pagasta ģerboni. Heraldikas komisijas sēde notiks š.g. 28.
februārī Rīgā. Ja būs nepieciešami mākslinieku labojumi, tie tiks veikti. Ja mākslinieku labojumus
nevajadzēs, tad izvēlētais variants tiks apstiprināts kā Mālpils pagasta ģerbonis.
Kultūrvides attīstības daļas vadītāja Esmeralda Tāle
Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa

VĒSTURE

Kā mālpilieši runāja senākos laikos
Vai kāds ir jebkad ie do mājies, kā
gan īsti latvieši runājuši senākos laikos,
kad nebija ne interneta, ne televizora,
ne radio? Vai viņi runājuši tāpat, kā šodien? Protams, vārdu krājums bija daudz
citādāks un daudzi senie jēdzieni šodien
zuduši, ka tos vairs atpazīst tik mūsu vecmāmiņas un vectētiņi.
Latviešu rakstu valodas pirmsākumi
aizsniedzas 16.gadsimta otrajā pusē. Par
valodas bagātību mēs vairāk uzzinām no
senajiem rakstiem un grāmatām, kas nereti
saglabājušās līdz mūsdienām un ko varam
atrast lielajās bibliotēkās. Skolā latviešu literatūras stundās mēs iepazīstam šo seno
rakstu fragmentus mūsdienām neierastā
rakstībā un savdabīgā vārdu atveidojumā.
Parasti tie ir fragmenti no tēvreizēm un
citiem garīgiem rakstiem, ko iesākumā tulkoja no vācu valodas un latviešu.
Taču patiesībā mans stāsts būs par
ko citu. Kāda tālajā 17.gadsimtā (zviedru
laikos) skanējusi mūsu pašu mālpiliešu
valoda (turpmāk tekstā to at veidoju trekniem bur tiem un oriģinālā rakstībā)? Izrādās, ka Mālpils muižu vietējie ļaudis dēvēja par Maala Pilli, Buku muižas apkārtnē

dzīvoja Buckes kunga ļaudis. Vibroku
dēvēja par Bud denbro ka Muiszchu,
Kniediņus par Nödinga Muiszchu. Vites
muiža bija Vegesackes Muiszcha. Rikteres novadā dzīvojošie Sigundta ļaudis
bieži nākuši uz dievkalpojumiem Mālpils
baznīcā. Bet pašu mācītāju dēvēja par
Basznizas kunghu.
Andrees, taz wet zais Saimneeks
no Kab be ra Sähtu, ir fesz At traitnis – te ir runa par veco Kiberu māju
saimnieku Andreju, kurš ir atraitnis, bet
viņam drīz gaidāmas kā zas. Precējās
arī Anna, Tunckes kungha kalpone,
ar Ansche, Druvel Matskke Dehls (ar
Druveļu saimnieka Mača dēlu Ansi), Diericks, ta Skolmeistera Jäcoba Brahlis,
ar Järda, Kalna Mar tinge Stöpa Meita
(skolmeistara Jēkaba brālis Dīriķis ar
Kaln mār ti ņu saim nie ka Stē pa mei tu
Gerdu). Mālpiliešu valodas krājumā bija
arī tādi vārdi, ko izmantojam vēl šodien:
brahlis, at traitne, maasa, wätzakaja
(vecākā) meita, audsecknis, swaine,
watza pawarre, kroodseneeks, weens
puis sis no Järkänneem (no Ģēr ķēniem), saimneeks, skolmeisters, ka-

lps, kalpone, zeemats (ciemats). Tādu
piemēru gan nav daudz.
1697.gada 5.janvārī ar Mālpils mācītāja Nātanela Pomerana gādī bu tika
aizsākta draudzes grāmata, kurā pierakstīja visas draudzē notikušās lietas – gan
kristības, iesvētības, laulības, bēres, gan
arī skolas un baznīcas saimnieciskās lietas. Tas viss, protams, vācu valodā. Mūsu
seno mālpiliešu latvisko valodu varam iepazīt, pateicoties izglītotajam, aktīvajam
latviešu tautības skolmeistaram Jēkabam
Rozem, kurš par saviem līdzekļiem 1693.
gadā uzcēlis pirmo draudzes skolas ēku
Mālpils novadā un kurš izglītoja zemnieku
bērnus līdz pat 1707.gadam. Noslēpumaina ir skolmeistara Jēkaba Rozes rīcība,
ka, sastādot laulāto latviešu pāru sarakstu, viņš rakstī ja dzimtajā valodā. Šis
draudzes grāmatas fragments (ar datiem
no 1697. gada līdz 1707.gadam) apmēram
15 lappušu garumā ir kā nozīmīgs senās
latviešu rakstu valodas piemineklis, kura
kopijas interesenti var apskatīt Mālpils
Novadpētniecības muzejā.
Kultūras vēsturiniece
Ieva Viļuma
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PROJEKTI

IESPĒJAS IESNIEGT PROJEKTU PIETEIKUMUS
BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM!!!
Programmas
nosaukums

Apraksts

Pieteikšanās termiņš

Organizācija
Kontaktpersona

Starpkultūru Valo- Iespēja piedalīties vācu, angļu,
du programma
franču, itāļu, spāņu valodu
kursos Eiropā. Nepieciešams
izveidot jauniešu organizāciju.

17.marts

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
www.jaunatne.gov.lv

Apmaiņas programma bērniem
un jauniešiem kultūras un izglītības
jomā

30.aprīlis

Ziemeļu Ministru Padomes birojs Lat vijā
www.norden.lv
Daina Mežecka, tel.7211506

Atbalsts starptautiskiem bērnu
un jauniešu projektiem kultūras
un izglītības jomā Ziemeļu un
Baltijas valstīs

Ziemeļu Jauniešu Atbalsts jauniešu projektiem
sadarbības komi- sadarbībai starp organizācijām
teja
un grupām

1.aprīlis
1.septembris
1.novembris

Thomas Roed Jakobsen
trj@ciriusmail.dk
www.ciriusonline.dk

Jaunatne Eiropai

1.aprīlis
1.jūnijs
1.septembris
1.novembris

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
www.jaunatne.gov.lv
Mār tiņš Āboliņš, tel.7358063
Zita Krastiņa, tel.7358061

Eiropas Brīvprātī- Neformālās izglītības iespējas
gais darbs
jauniešiem, strādājot brīvprātīgi kādā no Eiropas Savienības
valstīm

1.aprīlis
1.jūnijs
1.septembris
1.novembris

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
www.jaunatne.gov.lv
Evija Rudzīte, tel.7358062
Kristīne Kripa, tel.7358068

Jauniešu iniciatīvas

1.aprīlis
1.jūnijs
1.septembris
1.novembris

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
www.jaunatne.gov.lv
Laura Purmale, tel. 7358066

Jauniešu grupu apmaiņas
programma, atbalstot iespēju
satikties un apspriest dažādus
jauniešiem aktuālus jautājumus

Grupu iniciatīvas un sadarbības tīkla veidošana, ko organizē paši jaunieši, sniedzot
ieguldījumu vietējā sabiedrībā

UZŅĒMĒJIEM!!!
Programmas
nosaukums

Organizācija
Kontaktpersona

Apraksts

Pieteikšanās termiņš

Prakses iespējas jauniem profesionāļiem no privātiem maziem
un vidējiem uzņēmumiem

1.aprīlis
1.oktobris

Ziemeļu Ministru Padomes birojs Lat vijā
www.norden.lv
Ieva Arnte, tel. 7820051

Atbalsts jaunu pro- Atbalsts jaunu vai nozīmīgi
duktu un tehnolo- uzlabotu produktu vai tehnoģiju attīstībai
loģiju izstrādei un ieviešanai
ražošanā

2006.gada
31.decembris

Lat vijas Investīciju un attīstības aģentūra
www.liaa.gov.lv

Atbalsts nodarbi- Atbalsts vispārēju un speciālu
nāto kvaliﬁkācijas apmācības programmu izstrācelšanai un pārdāšana un īstenošana
kvaliﬁkācijai

2006.gada
31.decembris

Lat vijas Investīciju un attīstības aģentūra
www.liaa.gov.lv

NordProLink

Plašāku informāciju var saņemt Mālpils pagasta padomes
Investīciju un ārējo sakaru daļā (311.kab.).
Tālrunis 7970893
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„Graﬁti Eiropas pilsētās – māksla un vandālisms” – Mālpils – Ljēža
pil sē tu – Ljē žas pro fe sio nā lie gra fī ti
Turpinot darbu projektā „Graﬁti Eiropas
pilsētās – māksla un vanadālisms”, no
mākslinieki mūs iepazīstināja ar interesantākajiem grafīti gleznojumiem pilsētā,
5. – 10. februārim viesojāmies pie sadarbības partneriem Beļģijā Ljēžas pilsētā.
pastāstīja par to tapšanas veidiem un paŠoreiz braucām mēs, 2 skolotājas- Inņēmieniem. Pēcpusdienā skolotājiem un
ta un Ina, un 3 vidusskolas skolēni- Ieva,
skolēniem bija atšķirīgas nodarbošanās.
Elīza un Mārcis. Pirmo dienu pavadījām
Skolēni veidoja grafīti sienas gleznojumu
bērnudārza pagalmiņā abu mākslinieku
patstāvīgi iepazīstoties ar pilsētu, jo mūsu grupa bija pirmā kas ieradās. Skolēni
vadībā. Savukārt, mēs skolotāji, devāgan ap pusdienlaiku devās līdzi uz ģimemies uz Ljēžas Mākslas muzeju, kur
nēm, kurās viņi dzīvoja šīs dienas.
apskatījām tēlotājmākslas ekspozīciju
Pirmdiena mums jau
sākās kā kārtīga darbadiena – no rīta projekta
darbs skolā, kur prezentējām savas pilsētas un
skolas. Stāstījām un arī
rādījām daļu no padarītā
darba pie projekta- pētnieciskos materiālus par
graﬁti. Pēc kopīgām pusdienām devāmies vizītē
pie Ljē žas pro vin ces
mēra uz Sant -Lamberta
pili. Pirms vizītes mums
bija interesanta ekskursija pilī gida pavadībā.
Jāsaka, ka gida stāstījums bija ļoti saistošs
un at rak tīvs- glu ži kā
priekšnesums. Daudz- Projekta apspriede. Runā skolas direktors.
ko uz zi nā jām par pils
vēsturi, kas celta sākumā gotikas stilā,
no seniem laikiem līdz mūsdienu moderbet pabeigta renesanses stilā. Turklāt
nai mākslai.
pagalmā kolonnu rotājumos ir arī meksiVi sa nā ko šā die na mums bi ja iekāņu kultūras ietekme- sejas masku un
plānota Briselē, kas atrodas stundas
eksotisko augu stilizācijas. Tikšanās gan
braucienā no Ljēžas. Iebraucot pilsētā
diemžēl notika franču valodā, tādēļ diezpirmais spilgtākais iespaids – modernā
gan grūti bija spriest par runas saturu,
arhitektūra- grandiozas stiklotas biroju
bet tās anglisko tulkojumu solīja beļģu
ēkas. Ekskursija ar kājām gan bija pa separtneri mums atsūtīt.
nāko pilsētas daļu – apskatījām šaurās,
Otr die nu sā kām ar eks kur si ju pa
mazās ieliņas, kurās izvietojušies mazie

Pieņemšanā pie Ljēžas mēra.

ielu restorāniņi. Galdiņi turpat uz ielas, kā
arī dekori ar jūras veltēm – omāri, austeres... tāda īpaša gaisotne... un ļoti dārga.
Kā galvenie apskates objekti tika izvēlēti
grafīti gleznojumi. Interesants bija komiksu muzeja apmeklējums, kas atrodas
skaistā jūgendstila ēkā. Protams, mums
parādīja arī slaveno Briseles simbolu
„Čurājošo puisīti”, kā arī apskatījām slaveno Briseles mežģīņu veikaliņus. Beļģija
arī slavena ar savu šokolādi un vecpilsētā mazie šokolādes veikaliņi
bija ik uz soļa. Pēc dienas
ekskursijas bijām priecīgi,
ka va ram at kal ap sēs ties
autobusā un braukt atpakaļ
uz Ljēžu. Arī pēdējā diena
Ljēžā mums pagāja darbīgiskolotāji pulcējāmies, lai pārspriestu redzēto, to, kas vēl
būtu jādara tālāk un kādas
galvenās problēmas mums
ir pro jek ta dar bā. Sko lēniem bija paredzēts pabeigt
iesākto sienas gleznojumu,
bet diemžēl lietus dēļ darbu
nevarēja turpināt, tādēļ abi
mākslinieki viņiem demonstrēja ﬁlmu par hip–hop kultūras un grafīti vēsturi.
Nā ko šā rī tā de vā mies
busiņā uz Briseli, lai lidotu
mājup – ar spilgtiem iespaidiem par Beļģiju un jauniem plāniem projekta „Graﬁti
Eiropas pilsētās – māksla un vandālisms”
darbā.
Aprīļa beigās gaidām savus projekta
partnerus Mālpilī, lai iepazīstinātu gan ar
Mālpili, Siguldu gan arī parādītu grafīti
izpausmes Rīgā un tās apkārtnē.
Mālpils vidusskolas skolotāja Inta Rulle.
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Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

Vēl jau ziema nav atkāpusies : brīžiem sals kniebj ausīs, brīžiem sniegs snieg, bet kaut kas pavasarīgs jau ir gan dabā,
gan cilvēkos.
Arī skolā visa rosīšanās liecina, ka mācību gads pāri pusei, jo parādījušies saraksti ar Valsts pārbaudes darbu un eksāmenu datumiem, notiek pēdējās rajona olimpiādes un skolēni gaida brīvlaiku ar romantisku nosaukumu – pavasara brīvlaiks.
Šobrīd gan klases tukšas kā parasti, jo ne lūgta, ne aicināta, Mālpilī ieradusies gripa. Vitamīniem bagāts uzturs, svaigs
gaiss, roku mazgāšana u.c. pasākumi, protams, palīdz cīņā ar gripu, bet vai palīdz arī smēķēšana? Tieši par to šī mēneša
lappusē galvenā saruna.
Redakcija

Smēķēšana! Par un pret.
1.intervija.
- Kurā klasē tu mācies?
- Vēl nemācos skolā?
- Vai tavā pagalmā zēni smēķē?
- Divi lielie pīpē gan. Pa vakariem. Un
viena meitene arī ar viņiem kopā pīpē.
Viņa tur (rāda ar roku) dzīvo!
- Smēķēt ir labi vai slikti?
- Slikti.
- Kāpēc?
- Paliek dzelteni zobi. Es pa televizoru
redzēju.

2.intervija.
- Tu esi smēķētājs, es zinu.
- Jā .
- Kāpēc smēķē?
- Ieradums.
- Smēķē kompānijās vai viens pats arī?
- Vienatnē arī.
- Vecāki atbalsta?
- Droši jau nē, bet samierinājušies.
- Ģimenē kāds smēķē?
- Vecaistēvs, tēvs un brālis.

- Tad jau jūs mammai veselību bojājat?
- Iespējams.
- Veselības traucējumus pats vēl nejūti?
- Nē, esmu spor tists.
- Vai tad spor tistiem jāsmēķē?
- ………..

Secinājumi :
Mazais vismaz zina, ka paliek dzelteni zobi. Lielais pārliecināts par savu taisnību – spor tistam smēķēt nav kaitīgi.
Jā, pasaule pamodusies – tā varētu
nosaukt kustību pret smēķēšanu.
Tas, ka daudzās valstīs nav atļauts
smēķēt iestādēs un to tuvumā, lieka saprotams. Nu kā tad bankas ierēdnis apkalpos klientu ar cigareti lūpu kaktiņā.
Bet nu jau lasām ik pa brīdim laikrakstos, ka daudzviet aizliegts smēķēt arī
kafejnīcās un pat krogos. Tas skolēniem
liekas gandrīz vai joks!
Kaut gan Mālpilī jūtams rosīgs labiekār tošanas darbs, ir iespēja apmeklēt
interesantus pasākumus, smēķēšana ir

nozīmīgs ikdienas rituāls daudziem.
Smēķē pieaugušie, jaunieši, tīņi, (arī
piekt- un sestklasnieki), diemžēl arī sievietes, un pēdējā laikā īpaši pieaudzis
smēķējošo meiteņu skaits.
Smēķē pie kultūras nama, pie veikala, diskotēkā, pa ceļu ejot, parkā, ja īpaši
māk paslēpties, laimējas dūmu uzvilkt
arī pie skolas.
Draudzīgi smēķējot tēvs un dēls(skolnieks) dodas uz garāžu pēc mašīnas.
Kāda skolotāja stāstīja, ka 3 jaunietes pēc stundām steigušas uz māju un
viena no viņām – melnmate koši baltā
jakā – visai drīz aizsmēķējusi un tā arī
līdz centram kūpinājusi dūmu mutulīšus.
Kā saka, bez kautrēšanās.
Tieši tāpēc ir patīkami, ka Mālpils vidusskolā ir klašu kolektīvi, kas piedalās
žurnāla „Sīrups” organizētajā projek tā
„Nesmēķējošā klase”, un aizsākoties otrajam raundam izpelnījušās „Sīrupa” simpātijas. Tās ir 7.a un 7.b klašu komandas.
Visa materiāla garumā neatradām
neviena PAR. Tikai PRET.

14. februārī sirsnīgus apsveikuma vārdus jubilejā saņēma cienījamā
Mālpils vidusskolas skolotāja Dzidra Mūrniece.
Te, Mālpilī, aizritējis viss skolotājas darba mūžs no pirmās darba dienas
līdz šim laikam.
Simtiem mazo cilvēku skolotāja pavērusi pirmos vār tiņus ne tikai uz
bur tu un skaņu pasauli, bet arī uz dzīves gudrībām.
Daudz ticis arī kolēģiem, jo no Dzidras ikviens var mācīties godprātīgu attieksmi pret darbu un apbrīnot viņas pacietību, mieru, līdzsvarotību,
taktiskumu.
Dzejniece Kornēlija Apšukrūma teikusi, ka : „dzīves saules rītus ne pārdot var, nedz ar par naudu pirkt.”
Bet vēl taču var un mēs no sirds vēlam skolotājai Dzidrai Mūrniecei vēl
ilgus saulainus mūža gadus.
Mālpils vi dus sko la ai ci na ve cā kus pieteikt bēr nus
1.klasē, iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 10.aprīlim skolas kancelejā, katru dienu no 8.00 - 15.00. Nepieciešamie
dokumenti piesakot:
- Vecāku personu apliecinošs dokuments(pase);
- Skolas direktorei adresēts iesniegums (veidlapa skolas
kancelejā);
- Skolēna dzimšanas apliecība vai pase;

Līdz mācību gada sākumam jāiesniedz arī:
- Izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
- Medicīnas kar te 026/u veidlapa;
Aprīļa beigās aicināsim vecākus uz kopīgu 1.klašu vecāku
sanāksmi.
Tālrunis uzziņām 7925340
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APSTIPRINĀTI: Mālpils pagasta padomes 11.01.2006.g. sēdē Nr.1
padomes priekšsēdētājs:
Paraksts
/A.Lielmežs/

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3

“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2006. gadam.”
1. Noteikt Mālpils pagasta pamatbudžeta ieņēmumus un ﬁnansēšanu 1366855
LVL saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt Mālpils pagasta pamatbudžeta izdevumus 1366855 LVL saskaņā ar
pielikumu Nr.2
3. Noteikt Mālpils pagasta speciālā budžeta ieņēmumus un ﬁnansēšanu 86888
LVL saskaņā ar pielikumu Nr.3.
4. Noteikt Mālpils pagasta speciālā budžeta izdevumus 86888 LVL saskaņā
ar pielikumu Nr.4
5. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus
1000 LVL.
6. Noteikt, ka iestāžu vadītājiem ir tiesības apstiprinātā darba algas fonda
ietvaros noteikt štata vietu skaitu un
atalgojuma lielumu, ievērojot darba likumdošanu.
7. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību
vadītājiem nepieciešamības gadījumos
ir tiesības apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasiﬁkācijas 1400 un 1500 kodu
ietvaros pirkt pakalpojumus un preces
nepārsniedzot 25% no summas, kas
apstiprināta apakškodos norādītajiem
mērķiem.
8. Noteikt amatalgas noteikšanu kritērijus atbilstoši pielikumam Nr.5
9. No teikt, ka kre di to ru sais tī bas uz
01.01.2006. ir 154230,01LVL (pielikums
Nr.6)

10. No teikt, ka de bi to ru sais tī bas uz
01.01.2006. ir 21449,97 LVL (pielikums
Nr.7)
11. Paskaidrojuma raksts
11.1. Priekšsēdētāja ziņojums par 2006.
g. budžetu.
11.2. Noteikt pamatbudžeta izdevumus
atbilstoši ﬁnansējuma mērķiem (pielikums Nr.8)
11.3. Noteikt speciālā budžeta izdevumus atbilstoši ﬁnansējuma mērķiem
(pielikums Nr.9)
11.4. Noteikt informāciju par pamatbudžeta izdevumiem katrā budžeta klasiﬁkācijas kategorijā (pielikums Nr.10)
11.5. Apstiprināt pamatbudžeta ekonomiskās klasiﬁkācijas 1400 koda izdevumus (pielikums Nr.11)
11.6. Apstiprināt pamatbudžeta ekono mis kās kla si fi kā ci jas 1500 ko da
izdevumus (pielikums Nr.12)
11.7. No teikt pa ma tal gas lik mes atbil sto ši šta tu sa rak stam (pie li ku mi
Nr.13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24.)
12. Noteikt, ka ar 01.03.2006.g. Mālpils
vidusskola ir patstāvīga budžeta ﬁnansēta institūcija ar savu kontu bankā.
13.Noteikt, ka darba samaksa darbiniekiem tiek maksāta atbilstoši darba samaksas nolikumam. ( pielikums Nr. 25)
14. Noteikt, ka darbinieku materiālā sti-

mulēšana notiek atbilstoši materiālās
stimulēšanas nolikumam. (pielikums Nr.
26)
15. Noteikt, ka sociālās garantijas darbiniekiem tiek nodrošinātas atbilstoši
koplīgumam. (pielikums Nr. 27)
16. Noteikt, ka iestāžu vadītājiem tiek noteiktas sociālās garantijas un materiālā
stimulēšana atbilstoši koplīgumam un
budžeta ietvaros. (pielikums Nr. 28)
17. Noteikt, ka tiek iegādātas pašvaldības
policijas un padomes priekšsēdētāja
vajadzībām pilnpiedziņas automašīnas
ievērojot iepirkuma procedūras līdz 15.
martam.
18. Noteikt, ka iepirkuma komisija vienāda
nosaukuma preces un pakalpojumus, ja
to pirkuma summa pārsniedz likuma „Par
iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” noteikto minimālo summu no kuras
jāveic iepirkuma procedūras, iepērk visām iestādēm un struktūrvienībām.
19. No teikt, ka ar lī dzek ļiem ne pa redzētiem gadījumiem ir tiesīgs rīkoties
padomes ﬁnanšu vadītājs un izdevumi
jāapstiprina tuvākajā padomes sēdē.

Izpilddirektors:
V. Komarovs
Finansu un ekonomikas daļas vad.:
E. Grigorjeva

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību
par ēkām un būvēm 2006.gadā.
No 2006.ga da 1.janvā ra ir spē kā
izmaiņas likumdošanā attiecībā un nekustamā īpašuma nodokli, konkrēti:
· 20.10.2005. Grozī jumi likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli”,
· 13.12.2005. LR MK noteikumi Nr.955
“Noteikumi par ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokļu deklarācijām un
pārskatiem”.
Saskaņā ar to tiek paplašināts ar
nekustamā īpašuma nodokli apliekamo
objektu loks, un no 01.01.2006. attiecībā
uz ēkām un būvēm nekustamā īpašuma

nodoklis jāmaksā par visām ēkām un
būvēm, izņemot likuma “Par nekustamā
īpašuma no dok li” 1.panta ot rajā da ļā
un pārejas noteikumu 9.punkta 2.apakšpunktā minētās ēkas un būves, neatkarīgi no tā, vai konkrētā ēka vai būve tiek
izmantota saimnieciskā darbībā.
Līdz 1.februārim ēku un būvju īpašniekiem Mālpils pagasta padomē un VID
bija jāiesniedz ēku un būvju nekustamā
īpašuma nodokļa Deklarācija par 2006.
gadu, kā arī Pārskats par 2005. gadu.
Paldies visiem, kas to veikuši savlaicīgi!

Atgādinājums tiem, kas Dek larācijas
nav iesnieguši – likumdošanā par to
paredzēts soda naudas aprēķins. Pasteidzieties!
Papildus informāciju par nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas kār tī bu
par ēkām un būvēm var saņemt pa tālruni 7970895 vai ierodoties pie nodokļu
administratores.
Nodokļu administratore
Mārīte Nīgrande.
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MĀLPILS PAGASTA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
2006.gadam 1453743 latos
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
būvēm
Azartspēļu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Valsts un pašvaldības nodevas
Maksas pakalpojumi
Ienākumi no pašvaldības īpašumu
iznomāšanas
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Nekustamā īpašuma pārdošana
Saņemtie maksājumi
Norēķini ar pašvaldību budžetiem
Mērķdotācijas
Maksājumi
KOPĀ IEŅĒMUMI
Atlikums uz 31.12.2005.
Kredītu pamatsummas atmaksa Valsts
kases kredītiem
Pavisam ieņēmumi
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Pagasta pārvalde
Pašvaldības policija un apsardze
Izglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde
Mālpils vidusskola
Sidgundas pamatskola
Mūzikas un mākslas skola
Skolēnu pārvadājumi
Sociālā apdrošināšana un nodrošināšana
Sabiedriskie darbi
Pagasttiesa
PA "Mālpils sociālais dienests"
t.sk. Sociālās aprūpes centrs
Ielu apgaismojums
Sports, kultūra, brīvais laiks, reliģija
Sporta pasākumi
Mālpils bibliotēka
Sidgundas bibliotēka
Kultūras nams
Informācijas centrs
Kultūrvides attīstības daļa
Televīzijas pakalpojumi
Saimnieciskās darbības sekmēšanas daļa
Pārējie izdevumi, kas nav pamatgrupā
Dzimtsarakstu nodaļa
Investīciju un ārējo sakaru daļa
Būvvalde
Pārējie, kas nav atspoguļoti
Norēķini ar pašvaldību budžetiem
Maksājumi izlīdzināšanas fondā

889942
808242
59100
21200
1400
154370
5000
95670
9000
4500
24000
16200
310376
30309
276467
3600
1354688
24167
12000
1366855
139000
31500
641567
180622
260270
101875
78800
20000
151000
6500
8500
136000
74900
7000
166300
11000
6600
5900
90000
25000
17000
10800
8500
221988
7000
16000
98000
2900
20000
49895

Kredītu procentu nomaksa Valsts kases
8000
kredītiem
Projektu līdzﬁnansējums
15000
Rezerves fonds
5193
Pavisam izdevumi
1366855
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS
KLASIFIKĀCIJAS
Atalgojumi
636265
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
151908
iemaksas
Komandējumu un braucienu izdevumi
6785
Pakalpojumu apmaksa
210208
Materiālu, energoresursu un inventāra iegāde
182954
Grāmatu un žurnālu iegāde
9396
Kredītu procentu samaksa
8000
Maksājumi izlīdzināšanas fondā
49895
Dotācijas iedzīvotājiem
35810
Savstarpējie norēķini izglītībā
20000
Kapitālie izdevumi
55634
Pavisam kopā
1366855
SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
4000
Privatizācijas fonds
920
Mērķdotācija autoceļu fondam
55000
Ziedojumi noteiktiem mērķiem
3000
Pārējie
200
Atlikums uz 31.12.2005.
23768
Kopā
86888
SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI
Dabas aizsardzībai
8762
Privatizācijas fonda izdevumi
2572
Autoceļu uzturēšana
59696
Pārējie
3156
Ziedojumu izlietojums
12702
t.sk. pagasta pārvaldei
3052
izglītībai
4887
sociālajai apdrošināšanai un nodrošināšanai
936
dzīvokļu un komunālajai saimniecībai
26
brīvajam laikam, sportam, kultūrai, reliģijai
3801
Kopā
86888
SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS
KLASIFIKĀCIJAS
Atalgojumi
3700
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
945
iemaksas
Komandējumu un braucienu izdevumi
30
Pakalpojumu apmaksa
47965
Materiālu, energoresursu un inventāra iegāde
3926
Grāmatu un žurnālu iegāde
120
Dotācijas iedzīvotājiem
936
Kapitālie iezdevumi
31036
Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksa
1770
Pavisam kopā
86888
Mālpils pagasta padome
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VIZĪTKARTE

Guļbūvju ražotne „Eko Nams” Mālpilī

SIA “Eko Nams” direktors Ervīns Poga

un darbu vadītājs Dainis Plešs.

Būs pagājuši divi gadi kopš bijušās
agroﬁr mas „Mālpils” graudu kaltes un
sakņu pagraba teritorijās darbu uzsācis
jauns uzņēmums. „Mālpils Vēstis” SIA
„Eko Nams” direk toru Er vīnu Pogu un
darbu vadītāju Daini Plešu lūdza tuvāk
iepazīstināt ar šo ražotni.
Pēc īsas uzņēmuma apskates sarunājamies ar darbu vadītāju Daini Plešu.
- Lūdzu īsumā pastāstiet, kādu produkciju un no kāda kokmateriāla ražojat?
Kā noris darba process?
Ražojam guļbūves un 99 procenti
produkcijas tiek realizēta Nor vēģijā. Pasūtījumus pieņem nor vēģu ﬁrma. Katrs
projekts ir individuāls – mēs saņemam
skices, apstrādājam un nosūtām atpakaļ
apstiprināšanai.
Pašlaik ražošanai izmantojam priedi, iepirk ta arī lapegle no Krievijas, jo
ir pieprasī jums šāda materiāla būvēm.
Uzsākot darba procesu, baļķus vispirms
apzāģē pēc izmēriem,
tad liek kaltē. Kokmateriālu kaltējam modernās itāļu kaltēs ar automatizētu pro grammu.
Pēc tam baļķi nofrēzē
vajadzīgajos izmēros.
No četrpusīgās frēzes
to padod uz kompjūte ru, kur katrs baļ ķis
at bil sto ši ra sē ju mam
tiek laists cau ri pēc
izmēriem, pēc augstumiem. Tālāk otrā cehā
liek kopā, numurē un
veic kontrol montā žu.
Tad visu izjauc, sapako
un nosūta attiecīgajam
īpašniekam.

Lielākā daļa darbu notiek automatizēti un ar datoru palīdzību.

- Cik daudz strādnieku nodarbināti uzņēmumā, vai arī mālpilieši?
Kopā pie mums strādā aptuveni 35
darbinieki no dažādām vietām – Jelgavas, Bauskas, Siguldas, Inciema, Garkalnes, arī 4-5 mālpilieši. Šeit uz vietas
no dar bi nā ti 10-12 strād nie ki. Lie lā kā
daļa, četras brigādes saražoto produkciju Nor vēģijā liek kopā. Viņi tur nostrādā
divus mē ne šus, divas ne dēļas mā jās
atpūšas un brauc atkal. Pirmsākumā šīs
guļbūves gatavojām Vanga žos, tāpēc
vairums strādnieku nāk līdzi no iepriekšējā kolektīva.
- Kāds ir ražošanas apjoms mēnesī?
Tas atkarīgs no pasūtījuma, mājas lieluma, jo gatavojam arī divstāvīgās. Vidēji
mēnesī iznāk divas, līdz trīs mājas. Turpmāk būs vēl papildus iekār tas, lai varētu
veikt darbu ātrāk un precīzāk, izmantojot
mazāku strādnieku skaitu. Diemžēl cilvēks biežāk kļūdās nekā automāts.
- Kādam nolūkam guļbūves mājas tiek
pasūtītas, kāda aptuveni to cena?
Nor vēģijā guļbūves ļoti populāras.
Kalnos tās kalpo tūrismam, vasarās kā
atpūtas namiņi pilsētniekiem, bet ciematos kā dzīvojamās mājas. Katra ēka
ir pilnīgi atšķirīga, tāpēc cenu nosaukt
grūti – viens sienas kvadrātmetrs izmaksā 80 latus.
- Kas ir šo māju lielākā priekšrocība?
Vispirms jau ekoloģiskās koka īpašī bas. Tad kvalitāte. Pie kam nor vē ģi
vēlas, lai viss izskatītos dabiskāk, pēc
roku darba. Tāpēc katram baļķim ir savādāki izmēri. Tas sarežģī montāžu, bet
savienojumi tiek veidoti ar precizitāti līdz
vienam, diviem milimetriem.
Turpinājums 12. lpp.
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Turpinājums no 11. lpp.

- Kā jūsu ražojumus vērtē norvēģi?
Nor vēģijā esam piedalī jušies izstādē, kurā pārstāvējām
ﬁrmu, kas organizē mūsu pasūtījumus. Vēl tur bija guļbūvju
ražotāji no Krievijas, Lietuvas un citiem Lat vijas uzņēmumiem.
Mūsu produkcija tika vēr tēta ļoti labi.

Saruna turpinās ar SIA „Eko Nams” Mālpils ražotnes direktoru Er vīnu Pogu.
- Kāpēc tieši Mālpils tika izvēlēta par guļbūvju ražošanas
vietu ?
Tas notika sadarbībā ar SIA „Laiko” dibinātājiem. Viņiem
iepriekš bija nopirktas šīs ēkas. Pirms tam strādājām Vangažos
ļoti mazās platībās.
- Pastāstiet, kā izveidojās SIA „Eko Nams.”
Savu darbību uzsākām Rīgā īrētās telpās 2000.gada februārī. Pēc tam izdevās nopirkt Vangažu cehu. Tur ilgi strādājām ar roku darbu. Vispirms bija tikai Lat vijas pasūtījums, līdz
pamazām veidojās kontakti Nor vēģijā. Vēlāk radās ideja par
mašīnām, kuras varētu modernizēt darba procesu. Kopā sanāca Laiko dibinātāji, mašīnbūvētāji, programmētāji, elektroniķi un
izveidoja jaunu dibinātāju loku. Vangažus pārdeva un līdzekļus
ieguldīja Mālpils ražotnes attīstībai. Šeit tika rekonstruēts zāģēšanas cehs, izbūvēta katlu māja. Šogad būvēs nojumi, kur
uzglabāt nožāvētos materiālus.
- Kādu redzat uzņēmuma attīstību nākotnē?

Pirms nosūtīšanas uz Norvēģiju katrai guļbūvei veic kontrolmontāžu – liek kopā, numurē detaļas.

Mālpilī drīz būs piepildītas telpas, tāpēc veidosim jaunu
ražotni Līvānos. Jau ir nopirktas ēkas 28 000 kvadrātmetru
platībā. Tur jāsakār to un jāattīsta ražošana. Mālpilī sakopsim
teritoriju, noasfaltēsim, uzsāksim darbu ar pastarpinātiem materiāliem – grīdas dēļu, spāru apstrādi, iespējams, iegādāsimies
vēl jaunu kokmateriālu kalti. Ražošana iet plašumā un cerams,
ka pieprasījums būs.
Dace Krilovska

CITA PIEREDZE

Dievu zemes valdzinājums

Atēnu Akropoles Parthenona templis,
viens no septiņiem antīkās pasaules
brīnumiem.

Pirms desmit gadiem mālpiliete Ilze
Kaukule, būdama Tūrisma augstskolas
studente, no daudzajiem vasaras prakses piedāvājumiem ār valstīs iz vēlējās
Grieķiju. Pēc tam kopā ar septiņiem kursa biedriem devās uz Krētu.
„Tas reizē bija liels izaicinājums, neviens no mums neprata grieķu valodu,
arī angliski īsti labi nerunājām. Sākumā
gā ja ļo ti grū ti, jo ne spē jām pie ņemt
grieķu temperamenta izpausmes. Viņi
ļoti skaļi runāja, pat bļāva - uztvērām,
ka mūs bar. Iespējams, dažkārt tā bija
vēlē šanās izrādīt pārākumu, pazemot

sveštautiešus. Arī savā starpā sarunas
atgādināja ķīviņu, bet patiesībā grieķiem
vienkārši ierasts visu izteikt atklāti, skaļi,
pēc tam būt labākajiem draugiem. Mūsu
pirmā saskarsme šajā zemē notika ar
viesnīcas dar biniekiem, kuriem nebija
īpaša izglītība un kultūras līmenis. Vēlāk
iepazinām citus, izglītotus grieķus. Viņi
ļoti daudz zināja par Lat vijas vēsturi.
Līdzīgi kā mūsu tautai padomju iekār tā,
grieķiem nācies dzīvot turku apspiestībā.
Šie cilvēki mūs labi izprata, nedēvēja par
krieviem un at zinīgi novēr tēja mūsu darbu. Krētā strādājām lepnā viesnīcā, kur
viens numurs ar peldbaseiniem diennaktī
maksā 10 000 EU. Tur uzturējās arābu
prinči un ļoti bagāti krievi,” pirmo mācību
praksi Grieķijā atceras Ilze.
- Kāpēc izvēlējies tieši Grieķiju, vai tā
bija nejaušība?
Nē, tā nebija nejaušība. Es vienmēr,
jau skolas laikā interesējos par Grieķiju.
Lasīju Platonu, Aristoteli, aizrāvos ar antī ko kultūru, arhitektūru. Saka, ka pret
Grieķiju cilvēks nevar palikt vienaldzīgs.
Vai nu tu iemīli šo zemi un visu laiku atgriezies, vai nekad tur nespersi kāju.
- Tu atgriezies.
Es „saslimu” ar Grieķiju. Nākošās vasaras prakses atkal pavadīju tur. Pirmajā
gadā bijām atstājuši labu iespaidu, jo čakli strādājām. Nu bija jau arī personisks
iemesls, sirsniņā „iekrita” viens cilvēks.

Pēc skolas beigšanas devos uz Grieķiju.
Sākumā vīzas izsniedza tikai uz sešiem
mē ne šiem, nā cās braukāt šurp turp.
Četrus gadus atpakaļ apprecējāmies un
tagad pastāvīgi dzīvoju Grieķijā.
- Kā aizrit tavas dienas šajā dienvidu
zemē?
Vienkār ši dzīvoju tur, baudu dzīvi un
pa laikam uzstrādāju, kā grie ķi saka.
Viņiem dzīvē galvenais ir mī lestī ba, ģimene. Pēc tam, ja brīvs laiks, var arī pastrādāt. Mūsu mājas atrodas Nafplionā,
pirmajā jaunās Grieķijas galvaspilsētā,
kas tika pasludināta pēc atbrīvošanās
no turku jūga. Apkārt visas vecās kultūras – Peloponesa, Mikēnas un citas.
Virs pilsētas atrodas kalns ar Palamidi
cietoksni, uz kuru ved 999 pakāpieni.
Man vienu laiku bija ienācis prātā, ka
tas ir labākais veids, lai sevi uz turētu
formā. Katru otro dienu kāpu augšā, lejā. Nafplionā, tāpat kā Atēnās, dominē
iz zinošais tūrisms. Izklaidei un atpūtai
vairāk domātas salas. Mans vīrs ir viesnīcu vadī tājs, tāpēc pēdējā laikā katru
gadu esmu pabijusi citā salā. Ik vienam
salu grupējumam ir sava kultūra, sava
arhitektūra un vēsture. Savulaik tās bijušas pievienotas gan Itālijai, gan Turcijai.
Ļoti patika Kosas sala. Tur kādreiz dzīvojis Hipokrāts. Vienkopus vērojamas gan
antī kās kolonnas, gan tur ku minareti,
gan Bizantijas mākslas pieminekļi. Šeit
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un citi radi. Vectētiņš sasniedzis gandrīz
viļņos, nomierinies.” Jā, tad viņš
100 gadu vecumu, joprojām mīl staigāt
arī sāka savādāk skatīties. Tas ir
pa kalniem, uzturā nelieto gaļu. Viņam
grieķu miers.
ir viena kaza, ar kuru iet pastaigā – tā
- Iepriekš sacīji, ka Grieķijā ļoti
tāda kompānija. Es tur braucu, pierakstu
augstu vērtē ģimeni. Vai tur nav
viņa stāstus.
jūtama tradicionālo vērtību mazināšanās, kā citviet modernajā
- Kādas senās svētku tradīcijas saglapasaulē?
bājušās Grieķijā?
Ir jau jūtams arī tur, it īpaši
Janvārī svin Gaismas dienu, kad tiek
Atēnās. Tomēr laukos vēl stingri
svētīti ūdeņi, no mājām ar zvaniņu skasa gla bā ju šās ve cās tra dīci jas.
ņām padzīti ļaunie gari. Vēl ūdenī – jūrā,
Ja meitene ar kādu iziet padzert
upē iemet krustu, kurš noķer, ir svētīts uz
kaﬁju, uzreiz tiek iepazīstināta ar
visu gadu. Februāra beigās vai mar ta sāvecākiem. Līdz 1980.gadam siekumā ielās noris pirmsgavēņa karnevāli.
viete pēc apprecēšanās dzīvoja
Nozīmīgākie reliģiskie svētki Grieķijā ir
mājās, viņas īpašums pārgāja vīLieldienas. Bet vasaras vidū uz salām,
ram. Tagad sievietes pašas strādā
tāpat kā pie mums Lat vijā, notiek Svētā
un kļuvušas neatkarīgas. Grieķi
Jāņa dienas svinēšana. Kosas salā auļoti ciena sievietes. Vīrieši skatās
gustā svin Hipokrata kultūras svētkus.
uz sievieti ne ar iekāri, bet vairāk
Tur skatāmas mākslas izstādes, koncer ti,
Nafplionas laivu piestātne - pilsētnieku un tūristu
ar apbrīnu, kā uz ko augstāku.
kā arī Hipokrāta zvēresta ceremonija.
iemīļota pastaigu vieta. Tālāk Burdzi, cietoksnis
Bez šiem gada garumā dažādos novados
jūrā, vēlāk izmantots kā cietums, tad 50.tajos gados Apdāvina ar dāvanām, ko bieži
pat nevar atļauties. Tā ir cieņas
luksus viesnīca Eiropas aristokrātijai.
var piedalīties arī daudzos citos intereizrādīšana pret sievieti.
santos svētkos.
arī labs – sauss, silts klimats un jauki
- Kā pa ti ie ju ties jau na jā ģi- Ko var teikt par valsts saimniecisko
cilvēki.
menē?
dzīvi?
Ļoti apbrīnoju veco, zudušo grieķu
Mani pieņēma ļoti jauki. Mēs neesam
1981.gadā Grieķija kļuva par ES dalībkultūru. Piemēram, sengrieķu valodā burlaulājušies baznīcā, jo esmu luterāne,
valsti. Joprojām tā ir samērā nabadzīga
ti veidoti kā skaitļi. Sanāk, ka rakstītais
bet vīra ģimene – or todoksāļi. Man vazeme un saņem dotācijas. Kopš 2002.gateksts ir šifrēts. Grieķi viegli orientējas
jadzētu kristīties un mainīt savu vārdu,
da šeit ieviesta valūta eiro. Nozīmīgāko
citās valodās, jo lielākā daļa svešvārdu
ko īs ti nevē los. Kaut arī vī ra mā te ir
peļņu valstij dod tūrisms un kuģniecība.
radušies Grieķijā. Man vēl ar vien liekas
ļoti ticīga, man nekas netiek uzspiests.
Ja nemaldos, grieķiem pieder viena no
aizraujoši izpētīt ko jaunu par šo zemi.
Grieķus ļoti saista ģimenes saites. Mēs
lielākajām ﬂotēm pasaulē.
Daudz uz zinu ne vien ceļojot, bet arī
dzīvojam atsevišķi no vecākiem, tāpēc
- Kas tev ir šīs zemes lielākais valdzino grāmatām, žurnāliem. Tur tagad sāk
var būt ne daudz at šķi rīgāk. Vīra mā te
nājums?
atplaukt senās reliģijas tradīcijas(tā kā
laukos, kalnos vada saimniecību –audzē
Cil vē ki, vi ņu at vēr tī ba un sau les
mūsu diev turi). Viņi dodas kalnā, pielūdz
bioloģiski tīras olīvas. Arī es esmu piedasiltums. Te ļoti daudz saules gaismas.
vecos dievus. Daļa grieķu to neatzīst, bet
lījusies olīvu vākšanā. Saražoto eļ ļu galVasarā salās, piemēram, Krētā septiņus
mani saista šīs tradīcijas. Senajā grieķu
venokārt izlieto paši, radi un draugi. Vēl
mēnešus nav lietus. Ja nomāc kāda promitoloģijā atrodu daudz līdzības ar latviekalnu ciemā dzīvo vectētiņš, vecmāmiņa
blēma, izej ārā, palūkojies saulē, atveries
šu mitoloģiju, folkloru. Interesanti, ka
gaismai, līdz grūtums pagaist. Grieķija
lat viešiem ir tādas pašas dievu simboir enerģētiska zeme (Delﬁ, veco temliskās zīmes kā grieķiem.
pļu vietas) ar iespaidīgu, varenu dabu.
- Kad esi tuvāk iepazinusi grieķus, ko
Kad kalnos ir negaiss un zibeņo, prātā
vari teikt par viņu raksturu, dzīves
nāk antī kie dievi. Dzīvojot tik senā,
skatījumu?
vēsturiskā vietā izjūti šo noskaņu.
Esmu iemīlējusi grieķu cilvēkus tāGrieķijā man pirmajā gadā iemācīpat kā lat viešus un daudz ko no viņiem
ja at ziņu: „Dzīvo vienai dienai, izbaupārņēmusi. Ja kaut kas nospiež, tūlīt
di to, bet mācies tā, it kā tu dzīvotu
pasaku, nenomoku sevi, lai sliktā enermūžīgi.” Līdz ar to tu izzini, mācies
ģija nepaliek iekšā. Grieķi netur ļaunu
mūžībai, bet dzīvo šai dienai.
prātu un izprot šādu rīcī bu. Vēl man
- Vai kādreiz tomēr neskumsti pēc
patīk, ka viņiem nav steigas. Tāpat visi
Latvijas?
darbi tiek izdarīti. „Izdzersim kaﬁju, izMan ir tā – kad esmu Grieķijā,
runāsim runājamo, kur mums jāskrien.”
vēlos redzēt Lat viju, bet atbraukusi
Ne tā kā te pieraduši – ātri, ātri brokasLat vi jā, il go jos pēc Grie ķijas. Kad
tis, ka tik nenokavēt kaut ko. Grieķijā
Latvijā izpaužos grieķiski atvēr ti, dažreti kad ierodas tieši laikā darbā. Viņi
reiz jūtos kā zilonis trauku veikalā. Te
mēģina, bet nesanāk. No otras puses,
vajag savākties.
viesi, piemēram, vācieši atnāk un rāda
man uz pulksteni, jo nav sastopams
P.S. Saruna ar Ilzi Kaukuli notika
vajadzīgais darbinieks. Es atbildu: „Te
janvāra sākumā, viņas ciemošanās
ir Grieķija. Relaksējieties.” Man brālis
laikā Mālpilī.
bija atbraucis ciemos. Izskrien visu salu, saka: „Ko lai tagad darām?” Teicu:
Ilze Mikonas salā, kas slavena ar pirātu pēctečiem
Dace Krilovska
„Pagaidi, aizej jūras malā, paklausies un vēju. Tāpēc arī daudz vējdzirnavu.
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IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
MĀLPILS PAGASTA PADOME
Nākotnes ielā 1, MĀLPILS, LV 2152, Rīgas raj.
Tālrunis/fakss 7925342, tālr. 7970888, 7970900

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2
Rīgas rajonā, Mālpils pagastā
2006.gada 11.janvārī. (protokols Nr.1/7)
Izdoti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta 7.,8.,9. punk tiem, likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
35.panta 3. un 4.daļu, likuma “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3. un 25.pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.373
no 31.05.2005. “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kār tība” 2. un 3.punk tu, Nr.174 no 25.03.2004. “Audžuģimeņu
noteikumi” 35.punk tu, Nr.857 no 15.11.2005. “Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”
3.,27.,29.,30.,31.punk tu, Nr.97 no 25.02.2003. “Kār tība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša ģimene atzīstama par trūcīgu”.

PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
MĀLPILS PAGASTĀ
1. LIETOTIE TERMINI
UN TO SKAIDROJUMS
Ģimene – par ģimeni šo noteikumu
izpratnē atzīstamas personas, kuras dzīvo
vienā dzīvoklī vai vienģimenes mājā uz viena īres līguma pamata vai starp kurām nepastāv dzīvojamās telpas īres attiecības.
Sociālā palīdzība – naudas vai mantiska pabalsts, kura piešķiršana balstās uz
materiālo resursu novērtēšanu personām
(ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs,
mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.
Dzīvokļa pabalsts – pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu (kurināmā iegāde, apkure)
segšanu.
Daudzbērnu ģimene – ģimene, kurā ir
trīs vai vairāk bērnu, kas apmeklē jebkura
veida izglītības iestādi.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šie saistošie noteikumi nosaka sociālās
palīdzības pabalstu veidus, apmēru,
izmaksas kārtību un to personu loku,
kurām ir tiesības uz sociālās palīdzības
pabalstiem, kā arī šo pabalstu piešķiršanas nosacījumus, piešķiršanas un
izmaksas kārtību, kā arī ar šiem pabalstiem saistīto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību Mālpils administratīvajā teritorijā.
2. Pašvaldība izmaksā pabalstu garantētā
minimālā ienākuma (turpmāk – GMI)
līmeņa nodrošināšanai.
3. Garantēto minimālo ienākumu pabalstu ir tiesības saņemt ģimenēm vai
atsevišķi dzīvojošām personām, kurām
noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes
(personas) statusam un kuru ienākumi,
neskaitot pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus un pirmos 50 latus no
bērna kopšanas pabalsta ir zemāki par
Mālpils pagastā noteikto GMI līmeni un
pilda līdzdarbības pienākumus.

4. Mālpils pagastā GMI līmenis ir 29 lati
mēnesī vienai personai.
5. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi pēdējo trīs mēnešu
lai kā mē ne sī ne pār sniedz 50% no
attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās
minimālās darba algas valstī.
6. Māl pils pa gas ta pa do me at bil sto ši
budžeta iespējām, ja ir apmierināts
pamatots pagasta trūcīgo iedzīvotāju
pieprasījums pēc pabalsta garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, ir tiesīga izmaksāt arī citus
pabalstus.
7. Mālpils pagasta pašvaldība no budžeta
līdzekļiem var izmaksāt šādus pabalstus:
7.1. Pabalsti, kurus piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli:
7.1.1. pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu,
7.1.2. pabalsts politiski represētām personām,
7.1.3. pabalsti bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem,
7.1.4. pabalsts bēru gadījumā,
7.1.5. pabalsts iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 80, 85, 90 un vairāk gadu;
7.1.6. pabalsts personai, kura izcietusi
sodu ieslodzījuma vietās.
7.2. Pabalsti, kurus piešķir izvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli:
7.2.1. brīvpusdienas skolā,
7.2.2. pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības
iestādēs,
7.2.3. pabalsts mācību līdzekļu iegādei,
7.2.4. dzīvokļa pabalsts,
7.2.5. pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu segšanai,
7.2.6. pabalsts pārtikas iegādei,
7.2.7. pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai,
7.2.8. pabalsts ārkārtas situācijās,
7.2.9. pabalsts transporta izdevumu segšanai,
7.2.10. pabalsts sociālās rehabilitācijas

vai sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai;
7.2.11. pabalsts audžuģimenēm;
7.2.12. pabalsts Ziemassvētkos.
8. Sociālās palīdzības saņēmēji ir:
8.1. trūcīgas ģimenes (personas);
8.2. bez vecāku gādības palikušie bērni
un bērni bāreņi;
8.3. daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes;
8.4. ģimenes ar bērniem invalīdiem kopš
dzimšanas;
8.5. ģimenes, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām;
8.6. I grupas invalīdi;
8.7. atsevišķi dzīvojoši invalīdi;
8.8. vientuļi nestrādājoši pensionāri;
8.9. nestrādājoši pensionāri, kuri nedzīvo kopā ar darbaspējīgiem apgādniekiem;
8.10. politiski represētās personas;
8.11. personas, kuras izcietušas sodu
ieslodzījuma vietās;
8.12. krīzes situācijās nonākušas ģimenes (personas).
9. Mālpils pagastā ir noteikti sekojoši ienākumu līmeņi pabalstu saņemšanai
uz vienu personu vai ģimenes locekli:
9.1. nestrādājošam pensionāram vai
invalīdam, kurš dzīves vietā deklarēts
viens - ienākumi mēnesī ir zemāki par
valstī noteikto minimālo darba algu;
9.2. nestrādājošai pensionāru ģimenei,
kuri dzīvesvietā deklarēti divatā – ienākumi mēnesī ir zemāki par 85% no
valstī noteiktās minimālās darba algas
uz vienu personu;
9.3. ģimene (2 vai vairāk cilvēku ģimenē)
un persona, kura dzīves vietā deklarēta
viena – ienākumi mēnesī ir zemāki par
70% no valstī noteiktās minimālās darba algas uz vienu cilvēku.
10. Darbaspējīgai personai pabalstu var
piešķirt tikai tad, ja tā pilda likumā “Par
sociālo drošību” noteiktos līdzdarbības
pienākumus.
11. Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu
organizē un veic Mālpils pagasta paš-

mÂLpILS VÇ STIS
valdības aģentūra “Mālpils sociālais
dienests”(turpmāk – Aģentūra), kura
savā darbībā ievēro pastāvošo normatīvo aktu prasības.
12. Šie noteikumi ir saistoši visām personām, kas savu dzīves vietu reģistrējuši
Mālpils pagasta administratīvajā teritorijā, izņemot personas, kas ievietotas Mālpils sociālās aprūpes centrā no citām
pašvaldībām un ārpusģimenes aprūpē
esoši bērni no citām pašvaldībām.

3. PAŠVALDĪBAS NOTEIKTO
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU APMĒRS UN PERSONAS, KAS IR TIESĪGAS
TOS SAŅEMT
13. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu
tiek piešķirts pamatojoties uz vecāku
iesniegumu un dzimšanas apliecības
kopiju. Pabalsta apmērs tiek noteikts atkarībā no dzimušā bērna skaita ģimenē:
par pirmo bērnu – Ls30,-, par otro bērnu - Ls40,-, par trešo un katru nākamo
bērnu ģimenē - Ls50,-. Pabalstu piešķir
māmiņai vai tētim, ja abi vecāki dzīves
vietu deklarējuši Mālpils administratīvajā teritorijā.
14. Pabalsts politiski represētām personām
tiek piešķirts Ls20,- apmērā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā.
15. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuriem Mālpils pagasttiesa pieņēmusi lēmumu par aizbildņa
iecelšanu vai ievietošanu bāreņu un
bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes iestādē, tiek piešķirti šāda veida
pabalsti:
15.1. vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie
aizbildņa vai internātskolā pastāvīgas
dzīves uzsākšanai divu valsts sociālo
nodrošinājumu pabalstu apmērā;
15.2. vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie
aizbildņa vai internātskolā Ls 175,- apmērā sadzīves priekšmetu vai mīkstā inventāra iegādei. Pabalstu var izsniegt arī
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
veidā. Pabalsta saņemšanai Aģentūrā
jāiesniedz pabalsta pieprasītāja iesniegums, Mālpils pagasttiesas lēmuma par
aizbildnības nodibināšanu noraksts, un
dzimšanas apliecības kopija;
15.3. ja pilngadību sasniegušais bērns
pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības
iestādē un ir sekmīgs tās audzēknis, kā
arī nav stājies laulībā, viņam tiek izmaksāts ikmēneša pabalsts valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmērā;
15.4. bērnam, kurš ievietots internātskolā un nav iecelts aizbildnis, izmaksā
līdzekļus ikmēneša personiskiem izde-
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vumiem 15% apmērā no valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta;
15.5. ikmēneša pabalsts līdz Ls 30,- dzīvojamās telpas īrēšanai, ja pašvaldība
nekavējoties nevar nodrošināt bāreni
vai bez vecāku gādības palikušo bērnu,
kas sasniedzis pilngadību, ar dzīvojamo
platību. Pabalsts izmaksājams ne ilgāk
par sešiem mēnešiem.
16. Pabalsts bēru gadījumā tiek piešķirts
Ls50,- apmērā, pamatojoties uz miršanas apliecības kopiju un personas, kas
apņēmusies apbedīšanu, iesniegumu.
Pabalsts tiek piešķirts, ja mirusi persona, kuras deklarētā dzīves vieta bijusi
Mālpils pagastā (vai persona, kura līdz
ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes
iestādē bija deklarējusi dzīves vietu
Mālpils pašvaldībā). Tiesības saņemt
pabalstu ir personai, kura uzņēmusies
apbedīšanu.
17. Pabalsts iedzīvotājiem, kuri sasnieguši
80, 85, 90 un vairāk gadu tiek piešķirts
Ls 20,- apmērā personas dzimšanas
dienā.
18. Vienreizējs pabalsts personai, kas atgriežas no ieslodzījuma vietas, līdz Ls
30,-.
19. Pabalsts brīvpusdienas skolās tiek piešķirts šo noteikumu 8.1. un 9.3. punktos
minēto ģimeņu bērniem, kas apmeklē
Mālpils pašvaldības izglītības iestādes
un ir piedalījušies skolas labiekārtošanas
darbos: 1.-4. klases skolēni 20 stundas,
5.-7.klases skolēni 40 stundas, 8.-12.klases skolēniem - 80 stundas. Pabalsta
summa tiek pārskaitīta ēdināšanas uzņēmumam vai iestādei, kas nodrošina
ēdināšanu. Pabalsts tiek piešķirts uz visu
mācību gadu.
20. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu
segšanai pirmskolas izglītības iestādē
pilnībā vai daļēji var segt bērnu ēdināšanas izdevumus. Pabalsts tiek piešķirts
šo no tei ku mu 8.1. un 9.3. punk tos
minēto ģimeņu bērniem. Pabalsts tiek
piešķirts uz 6 mēnešiem.
21. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiek
piešķirts, uzsākot jauno mācību gadu,
vienam skolēnam līdz Ls10,-. Pabalsts
tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuras saņēmušas Aģentūras atzinumu par
trūcīgas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanu un kurās ir skolas vecuma
bērni. Pabalsts var tikt izmaksāts naudā
vai par pabalsta summu tiek izsniegts
talons mācību līdzekļu iegādei, kurš tiek
atprečots veikalā, ar kuru Aģentūra ir
noslēgusi līgumu.
22. Dzī vok ļa pa bal sta ap mērs ģi me nei
(personai) ir līdz Ls60,- gadā komunālo
maksājumu veikšanai vai malkas vai ogļu iegādei. Pabalsts tiek piešķirts vienu
reizi gadā. Tiesības saņemt pabalstu ir
trūcīgiem un mazturīgiem pašvaldības
iedzīvotājiem, kas atbilst šo noteikumu
8.1., 9.1., 9.2., 9.3. minētām kategorijām.
Pabalsts var tikt pārskaitīts komunālo
pakalpojumu sniedzējam vai kurināmā pie-
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gādātājam.
23. Pabalsta ārstēšanās un medikamentu
iegādes segšanai maksimālā summa ir
Ls 50,- vienai personai hronisku slimību
gadījumā vai Ls 100,- ar onkoloģisku
sa slim ša nu ga dā. Tie sī bas sa ņemt
pabalstu ir trūcīgiem un mazturīgiem
pašvaldības iedzīvotājiem, kas atbilst
šo noteikumu 8.1., 9.1., 9.2., 9.3. minētām kategorijām. Pabalsts tiek piešķirts,
pa ma to jo ties uz do ku men tiem, kas
pierāda minētos izdevumus (stingrās
uzskaites kvītis vai EKA čeki, atsevišķos
gadījumos – ārsta izziņa). Pierādītie
izdevumi tiek segti 30% apmērā.*
24. Pabalsts pārtikas iegādei tiek piešķirts
talona veidā. Talona pārtikas iegādei
vērtība ir Ls5,- krīzes situācijā nonākušām personām.
25. Pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai (dokumentu noformēšanai, atjaunošanai u.tml.) – līdz Ls50,- apmērā,
in di vi duā li iz vēr tē jot kat ru si tuā ci ju.
Pabalsts tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuras saņēmušas Aģentūras atzinumu par trūcīgas ģimenes (personas)
statusa piešķiršanu.
26. Pabalsts ārkārtas situācijā (stihiskas
nelaimes gadījumā vai, ja iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ persona nevar
apmierināt savas pamatvajadzības) tiek
piešķirts līdz Ls100,-.
27. Pabalsts transporta izdevumu segšanai
var tikt izmaksāts naudā, daļēji vai pilnībā sedzot transporta izdevumus, vai par
pabalsta summu tiek uzskatītas Aģentūras nodrošinātā transporta izmaksas.
Pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus šādām
iedzīvotāju kategorijām: šo noteikumu
8.1., 9.1., 9.2., 9.3. punktā minētām
ģimenēm (personām). Pabalsts var tikt
piešķirts šādās atsevišķās situācijās:
bezdarbnieks apmeklē nodarbinātību
veicinošus pasākumus, krīzes situācijās, kas saistītas ar bērnu veselību
un obligātās izglītības nodrošināšanu;
personu nogādāšanu ārstniecības vai
citās specializētās iestādēs, ja persona
pamatotu iemeslu dēļ nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu.*
28. Pabalsts sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai.
Pabalsta summa pilnībā vai daļēji var
segt sociālās aprūpes pasākumus atbilstoši ģimenes vai personas vajadzībām
sastādītajam aprūpes plānam, Ģimenes
ārsta atzinumam un Vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas
kartei. Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar
normatīvajos aktos noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksas kārtību un saskaņā
ar Nolikumu “Par kārtību, kādā sniedzami aprūpes mājās pakalpojumi Mālpils
pagasta teritorijā ”. Ar šo pabalstu var
apmaksāt institucionālus aprūpes pakalpojumus, aprūpes mājās pakalpojumus,
Turpinājums 16. lpp.
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Turpinājums no 15. lpp.

higiēnas materiālu iegādi personām
ar funkcionāliem traucējumiem dzīves
kvalitātes uzlabošanai. Pabalstu par
pakalpojumiem ir tiesīgas saņemt:
• vientuļi pensionāri;
• pen sio nā ri vai pen sio nā ru ģi me ne,
kas nedzīvo kopā ar darbaspējīgiem
apgādniekiem, izvērtējot apgādnieku
materiālo stāvokli,
• I un II grupas invalīdi.
29. Pabalsts audžuģimenēm tiek piešķirts
ģimenēm, kuras ir ieguvušas audžuģimenes statusu un kurās pēc Mālpils
pagasttiesas lēmuma tiek ievietoti bez
vecāku gādības palikuši bērni, un ar
kurām aģentūra ir noslēgusi līgumu par
bērnu uzturēšanu. Pabalsta apmērs ir
Ls 70,- mēnesī: 50 lati bērna uzturēšanai un 20 lati apģērba un mīkstā inventāra iegādei.*
30. Pabalsts Ziemassvētkos tiek izmaksāts
šādām iedzīvotāju grupām:
30.1. aģentūrā apzinātām personām ar
1.grupas invaliditāti;
30.2. aģentūrā apzinātiem bērniem ar invaliditāti;
30.3. personām, kas no Mālpils pagasta ievietotas ilglaicīgas aprūpes iestādēs;
30.4. daudzbērnu ģimenēm ar 3 un vairāk
bērniem (skolēniem) līdz 18 gadu vecumam;
30.5. nepilnām ģimenēm, kurās ir skolēni
līdz 18 gadu vecumam;
30.6. vientuļiem pensionāriem;
30.7. īpaši mazaizsargātiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem.

4. PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS
PALĪDZĪBAS PABALSTU
PRASĪTĀJU PIENĀKUMI
31. Lai pretendētu uz šo noteikumu 6.2.punktā minēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir izvērtējot
ģimenes (personas) materiālo stāvokli,
prasītājam Aģentūrā jāiesniedz:
31.1. rakstisks iesniegums;
31.2. izziņa par deklarēto dzīves vietu;
31.3. iztikas līdzekļu deklarācija (turpmāk
tekstā – deklarācija), kā arī deklarācijā
sniegtās ziņas apliecinoši dokumenti.
Deklarācijā pieprasītājs norāda:
31.3.1. ienākumus:
• no algota darba – par pēdējiem trim
mēnešiem;
• no saimnieciskās darbības – par pēdējiem 12 mēnešiem;
• autoratlīdzību vai honorārus – par pēdējiem 12 mēnešiem;
• pensijas, pabalstus, uzturlīdzekļus, stipendijas, studējošo kredītu, ienākumus
no valsts atbalsta programmas – par
pēdējiem trim mēnešiem;
• no nekustamās mantas nomas (īres)
un atsavināšanas, kustamās mantas nomas un atsavināšanas – par pēdējiem

12 mēnešiem;
• pēdējo 12 mēnešu laikā saņemtos dāvinājumus, mantojumus, dividendes un
laimestus;
• atsevišķi dzīvojoša laulātā sniegto materiālo atbalstu ģimenei – par pēdējiem
12 mēnešiem;
• citus ienākumus par pēdējiem 12 mēnešiem.
31.3.2. īpašumus un uzkrājumus;
31.3.3. likumīgo apgādnieku esamību un
viņu materiālo stāvokli;
31.3.4. noslēgtos uztura līgumus;
31.3.5. parādsaistības.
31.4. bezdarbniekiem – izziņu no Nodarbinātības valsts aģentūras;
31.5. 15 – 18 gadīgiem bērniem – izziņa
no mācību iestādes;
31.6. šķirtām ģimenēm izziņu par uzturlīdzekļu piedziņu.
32. Ienākumus, no kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksas, deklarē apmērā, kas veidojas pēc iedzīvotāju ienākumu nodokļa un valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu samaksas.
33. Ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, iztikas
līdzekļu deklarācija tiek aizpildīta uz
trim mēnešiem. Ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs, deklarāciju aizpilda uz sešiem
mēnešiem.
34. Deklarācijā sniegtās ziņas Aģentūra
pār bau da iz la ses kār tī bā, iz ma to jot
apliecinošus dokumentus, novērtējot
pieprasītāja dzīves apstākļus un pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību
institūcijām, kā arī citām juridiskām un
ﬁziskām personām.
35. Pieprasītājs likumā noteiktajā kārtībā ir
atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu
patiesumu.
36. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs un
deklarācijā norādītie pilngadīgie ģimenes locekļi dod Aģentūrai rakstisku atļauju iepazīties ar savu kontu stāvokli, sociālās apdrošināšanas maksājumiem,
nodokļu maksājumiem un īpašumiem.
37. Lai saņemtu sociālo palīdzību, ģimenei
(personai) pēc Aģentūras pieprasījuma
ir jāveic šādi līdzdarbības pienākumi:
37.1. jāsniedz pilnīgas nepieciešamās
ziņas, nekavējoties jāziņo par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālās
palīdzības saņemšanu vai par kuriem
iepriekš sniegtas ziņas;
37.2. jā at ļauj so ciā la jam dar bi nie kam
apmeklēt personas pastāvīgo dzīves
vietu, jāuzrāda pieprasītos dokumentus
īpašuma, naudas uzkrājumu un ienākumu novērtēšanai;
37.3. jāierodas personiski, lai apspriestu
pieprasījumu vai veiktu pasākumus, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai par
sociālās palīdzības sniegšanu;

37.4. jāapmeklē ārstu, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu, ja tas nepieciešams
lēmumu pieņemšanai;
37.5. jāpakļaujas ārstēšanai un atveseļošanās pasākumiem, ja persona vēlas saņemt sociālo palīdzību sakarā ar slimību
vai invaliditāti un ja paredzams, ka tas
uzlabos minētās personas veselības stāvokli vai novērsīs tā pasliktināšanos;
37.6. per so nai, ku ra vē las sa ņemt
sociālo palīdzību sakarā ar pelnīt spējas sa ma zi nā ša nos vai bez dar bī bu,
jāpiedalās nodarbinātību veicinošos
pasākumos.

5. LĒMUMU PIEŅEMŠANAS,
APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
38. Lēmumus par pašvaldības sociālās
palīdzības piešķiršanu pieņem Mālpils
pagasta pašvaldības aģentūra “Mālpils
sociālais dienests” vismaz trīs kompetentu darbinieku sastāvā.
Ja pabalsta prasītājs atbilstoši likumdošanai nav tiesīgs saņemt sociālo palīdzību
vai neatbilst vai nav aizpildījis kādu no šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem,
sociālā palīdzība tiek atteikta.
39. Ja ģi me ni (per so nu) ne ap mie ri na
Aģen tū ras lē mums par tai pie šķir to
pašvaldības noteikto sociālo palīdzību
vai Aģentūras lēmums par atteikumu
piešķirt pašvaldības noteikto sociālās
palīdzības pabalstu, to var apstrīdēt,
iesniedzot rakstisku iesniegumu Mālpils
pagasta padomē.
40. Mālpils pagasta padomes Sociālo, veselības un sporta jautājumu komiteja
kontrolē Aģentūras pieņemto lēmumu
likumību un to apstrīdēšanas gadījumos uzklausa personas un sagatavo
lēmumu projektus padomes sēdei.
41. Mālpils pagasta padome izskata iesniegumus likumdošanas noteiktā kārtībā
un izdod administratīvo aktu, ko persona var pārsūdzēt administratīvajā
rajonā tiesā.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
42. Saistošie noteikumi “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils pagastā” stājas
spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas
pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.
43. Sais to šie no tei ku mi iz vie to ja mi p/a
“Mālpils sociālais dienests” informācijas
stendā Mālpils pagasta padomē, Nākotnes ielā 1, 1.stāvā.
44. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē 17.08.2004. padomes sēdē
Nr.18 apstiprinātie saistošajiem noteikumi Nr.2 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Mālpils pagastā”.
Padomes priekšsēdētājs
A.Lielmežs
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SPORTA ZIŅAS
28.janvārī Reiņa trasē, kas atrodas Krimuldas pagastā, notika Rīgas
rajona Spor ta spēles distanču slēpošanā, kurās piedalī jās arī mālpilie ši.
Mālpils komanda ierindojās 9.vietā 11
komandu konkurencē. Vieta varēja būt
krietni augstāka, bet sacensību dienā
mainītais nolikums (komandu ieskaitē
vēr tēto dalībnieku skaits tika mainīts
no pieciem dalībniekiem uz sešiem)
„iegrieza” mūsējiem, līdz ar to mālpilieši ierindojās tūlīt aiz tām komandām,
kuras star tēja pilnā sastāvā. Mālpils komandas sastāvā star tēja Māra Leitāne,
Anna Višķere, Dzintra Leitāne, Aivars
Melcers un Pēteris Leitāns. Jāat zīmē,
ka Māra Leitāne savā vecuma grupā
pārliecinoši ieguva 1.vietu, arī visi pārējie nostar tēja godam. Īpašs PALDIES
jāsaka Leitānu ģimenei par aktīvu dalību spor ta spēlēs.
Dienu vēlāk, t.i. 29.janvārī Mālpils
vidusskolas ģeogrāﬁjas kabinetā notika
Mālpils pagasta čempionāts ŠAHĀ. Kopumā pieteikušies bija 11 dalībnieki, kuri
tad savā starpā arī sadalīja medaļas.
Žēl, ka nebija ieradušies tādi I spor ta
klases šahisti kā Raimonds Bilzēns,
Aleksandrs Jakovļevs, Alvis Zvirgzdiņš,
Justs Cielēns, Matīss Preiss, bet tas
nemazināja cīņu spraigumu, jo dalībnieku sastāvs bija diezgan vienlīdzīgs
un spē cīgs. Sa cen sī bas noti ka pēc

Policijas ziņas
Šveices sistēmas 7 kār tās ar apdomas
laiku 30 minūtes katram dalībniekam
visai par tijai.
1.vietu vīriešiem izcīnīja Ģirts Lielmežs, kurš ieguva 6,5 punk tus no 7.
Puspunktu Ģir tam atņēma viņa bijušais
treneris un skolotājs Pāvels Jakovļevs,
kurš ierindojās 2.vietā, iegūstot 5,5 punktus un ne reizi nezaudējot. 5,5 punktus
ieguva arī Anatolijs Seļivanovs, bet sliktāka koeﬁcienta dēļ – 3.vieta. Vienīgais
zaudējums Anatolijam pret Ģir tu. Droši
vien Anatolijs domās jau bija Lat vijas
2006.gada vīrie šu šaha čempionāta
pusﬁnālā (iespēju star tēt LČ pusﬁnālā
Anatolijs ieguva izcīnot 7.vietu 38 dalībnieku (11 meistarkandidāti un 27 I
spor ta klases) konkurencē), kas sākās
30.janvārī.
4.-5.vietu ar 4 punktiem dalīja ciemiņi – Aivars Bautris no Siguldas un
Boriss Muškāns no Allažiem. Turnīrā
nepaveicās Jānim Podračikam, kurš ir
ļoti spēcīgs šahists, bet laika trūkums
un divas neuzmanī bas kļūdas turnīra
gaitā viņu izsvītroja no medaļu pretendentu loka. Par turnīra atradumu droši
varētu nosaukt Māri Bēr ziņu, kurš nodemonstrēja ļoti stabilu sniegumu visa
turnīra gaitā.
Dāmām 1.vietu ieguva Dace Čīma,
kura par puspunk tu apstei dza Mā ru
Leitāni. Mārai attiecīgi - 2.vieta. 3.vietu
dāmām izcīnīja Laima Leitāne.

Sporta pasākumu plāns:
25.februāris Mālpils pagasta čempionāts NOVUSĀ
26.februāris Rīgas rajona spor ta spēles
ZOLES SPĒLĒ
3.marts
Rīgas rajona pašvaldību darbinieku
ziemas spor ta spēles
7.marts
Rīgas rajona spor ta spēles NOVUSĀ

Mālpils kultūras nams
Salaspils
Sigulda
Ķekava

Mālpils pagasta padome
aicina darbā FINANŠU un EKONOMIKAS DAĻAS VADĪTĀJA,
t.sk. GALVENĀ GRĀMAT VEŽA amatā.
PRASĪBAS PRETENDENTAM:
1. Izglītība – augstākā ekonomikas vai ﬁnanšu jomā;
2. Pieredze grāmat veža amatā:
- ne mazāk kā 5 gadi;
- budžeta grāmat vedības pār zināšana tiks uzskatīta par prioritāti.
3. Pamat zināšanas datorprogrammu lietošanā (WORD, EXCEL u.c.)
Pieteikums jāiesniedz vai jāiesūta Mālpils pagasta padomē, Nākotnes ielā 1,
Mālpilī, Rīgas raj., LV – 2152 līdz 13.03.2006., klāt pievienojot:
-
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iesniegumu adresētu Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājam;
augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju;
CV
Pēdējo 5 gadu laikā veiktās tālākizglītības apliecinošo dokumentu kopijas;
ieteicama iepriekšējo darba devēju rekomendācijas vēstules.

Sīkāka informācija saņemama pa telefonu 7970888 vai pie izpilddirektora
Vladislava Komarova tel. 7970887.

20. janvārī
Mālpilī, aizdegusies 1,5 stāvu dzīvojamā māja 100 m2 platībā. Aizdegšanās iemesls tiek noskaidrots.
Īpašums bijis apdrošināts.
21. janvārī
Mālpilī, dzīvojamā mājā izdegusi
3m2 siena un 2m2 grīda. Aizdegšanās iemesls un materiālie zaudējumi
tiek noskaidroti.
1. februārī
Mālpilī, automašīnas AUDI vadītājs
veica degvielas uzpildi un nenorēķinoties aizbrauca. Materiālais zaudējums 42,16 LVL. Lietas apstākļi tiek
noskaidroti.
14. februārī
Siguldas slimnīcā ar galvas un ķermeņa sasitumiem nogādāta 1932.
gadā dzimusi sieviete, kuru dzīves
vietā Sidgundā piekāvis 1969. gadā
dzimis vīrietis. Ierosināts kriminālprocess.

Ceļu satiksmes
negadījumi
22. janvārī
Automašīnas MITSUBISHI COLT vadītājs, dzimis 1964. gadā, nobrauca
no ceļa braucamās daļas. Sastādīts
administratīvā pār kā puma protokols.
26. janvārī
Mālpilī, transportlīdzekļa VAZ 21063
vadītājs, dzimis 1919. gadā, nenoskaidrotu iemeslu dēļ nobrauca no
brauktuves un iebrauca grāvī, kur
trans port līdzek lis ap gā zās. Ce ļu
satiksmes ne gadī jumā bojā gā ja
autovadītājs. Ierosināts kriminālprocess.
14. februārī
Trans port lī dzek ļa SU BA RU LEGACY vadītāja, dzimusi 1968. gadā,
nepareiza ātruma izvēles rezultātā
netika galā ar automašīnas vadību,
kā rezultātā nobrauca no braucamās daļas un apgāzās. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
Rīgas rajona policijas pār valdes
priekšnieka palīdze Marina Čapa
Tālrunis 7219701
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2006. gada februāris

INFORMĀCIJA

Sveicam
marta
jubilārus!
80

– Stefānijai Brokai,
Valentīnai Kromānei,
Skaidrītei Misiņai

70

– Tamārai Kukai,
Laimonim Ņemudrovam

Pateicības
Paldies ﬁrmai „Kabatiņas” un personīgi Valentīnam
Svikšam par malkas piegādi vientuļam pensionāram
Vidvudam Apsītim. Vēlam veiksmi ﬁrmai un tās vadītājam.
Kaimiņi
Vēl paliek siltums, ko tu dzīvē devi
Un kaut kur dziļi sirdī sāpes mīt.
/A.Auziņš/
Sirsnīgi pateicamies visiem radiem, draugiem, paziņām, darba biedriem, Mālpils pagasta padomei, kas
bija kopā ar mums, pavadot mūsu mī ļo vīru, tēvu
Jāni Baranovski pēdējā gaitā kapu kalniņā.
Sieva un dēlu ģimenes

REKLĀMA

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā
2006. gada marta mēnesī
3. martā 19.00 Jauniešu deju kolektīvu koncerts
8. martā 13.00 Klubiņa “Rezēdas” saiets.
Viesis - māksliniece multiplikatore Dzintra
Aulmene.
16.00 pasākums bērniem “Multﬁlmu pasaulē”
tikšanās ar Dzintru Aulmani un viņas zīmētajām multﬁlmām – “Zaķīša pirtiņa”, “Sēd
uz sliekšņa pasaciņa”, “Sprīdītis”.
9. martā
7. – 9. klašu deju kolektīvu koncerts
10. martā 19.00 Liepājas teātra rokdrāma “Akmeņi”
Izrāde, tāpat kā dzīve, ir pilna ar tehnoloģijām, grafīti un roku. Tā reizē ir gan tīņu
izdarīta kriminālnozieguma izmeklēšana ,
gan rokkoncerts, kurā skan Aināra Virgas
mūzika paša autora izpildījumā.
12. martā
Novada vokālo ansambļu SKATE
17. martā
Diskotēka. Piedalās Latvijas Eirovīzijas
konkursa ﬁnāliste JENNY MAY.
25. martā
Jauniešu deju kolektīvu kausa “Mālpils
trejdeksnis” noslēguma koncerts. Piedalās
jauniešu deju kolektīvi, konkursa dalībnieki daudzu gadu garumā.
1. aprīlī
Mālpils uzņēmēju balle
Lūdzam pieteikties līdz 25. martam.

Izsaku sirsnīgu pateicību visiem, kas mūs morāli
un materiāli atbalstīja grūtā brīdī no mūsu mīļā Ēvalda
Lodziņa at vadoties.
Piederīgie
Izsakām pateicī bu radiem, draugiem, paziņām,
īpaši Aivaram Rušiņam, kas palīdzēja un pavadī ja
Ar tūru Vērmani kapu kalniņā.
Piederīgie
Regulāra mutes un zobu higiēna bērniem un
pieaugušajiem ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai mūsu zobiņi būtu veseli.
No 06.03.2006. Mālpils vidusskolā sāks darboties
ZOBĀRSTNIECĪBAS KABINETS, kurā tiks sniegti šādi
pakalpojumi bērniem un pieaugušajiem:
Pirmdienās: profesionāla zobu higiēna
Ceturtdienās: zobu labošana
Zobu protezēšana
Zobu ķirurģija
Pašlaik bērniem līdz 18 gadu vecumam
pakalpojumi būs par maksu!
Lai pieteiktos, zvaniet: 6195669
Sekojiet līdzi izmaiņām darba laikos.
Būsiet mīļi gaidīti

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 vadîtâja: Iveta Krieviòa

Izstāžu zālē
no 1. marta apskatāma mākslinieces
ELITAS ĀBELES darbu izstāde.
Izstādes atklāšana 1. martā pl. 12.00.
Piedalās Mālpils luteriskās baznīcas koris.
Koncerts – konkurss “MĀLPILS DZIESMA 2006”
notiks 29. aprīlī kopā ar grupu “Lustīgais blūmīzers”.
5. gadu jubilejas koncerts būs svētki gan dalībniekiem,
gan skatītājiem. Aicinām dalībniekus – solistus, duetus,
ģimeņu ansambļus izvēlēties dziesmas un pieteikties
līdz 31. martam.
Informācija par pasākumiem kultūras namā
pa tālruni 7925339 vai 7925836.
Tiek izsludināta SIA „Lat vijas Mobilais Telefons” bāzes
stacijas „Sidgunda” Rīgas rajona, Mālpils pagastā būvniecības ieceres PUBLISKĀ APSPRIEŠANA. Ar publiskās apspriešanas sagatavotajiem materiāliem var iepazīties Rīgas rajona
Mālpils pagasta padomes būv valdē
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.30, tel.: 7970889.

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

