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2006. gada marts

PAGASTA PADOMĒ

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 22.02.2006. SĒDE Nr.3
Izskatīja 30 jautājumus.
NOLĒMA:
• Pilnveidot Mālpils pagasta teritorijas plānojuma grozījumu projekta pirmo redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un
sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.
• Sagatavot Mālpils pagasta teritorijas
plānojuma grozījumu projekta galīgo redakciju.
• Publicēt laikrakstā „Mālpils Vēstis” un
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par vietu un laiku, kur var iepazīties
ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju
un atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes.
• Nosūtīt informāciju par vietu un laiku,
kur var iepazīties ar teritorijas plānojuma
galīgo redakciju un atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes darba uzdevumā
nosauktajām institūcijām.
• Uzdot teritoriālplānotājam Jānim Paulovičam un darba grupas vadītājam Vladislavam Komarovam precizēt visus iesniegtos priekšlikumus un atzinumus un
kontrolēt, lai tie būtu iestrādāti teritorijas
plānojuma tekstuālajā un kartogrāﬁskajā
daļā.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu par 2006.gadau 50 % apmērā politiski represētajām personām,
2.gr.invalīdiem.
• Dzēst bankrotējušās SIA “Jauno psiholoģiju centrs”, iedzīvotāju ienākuma
nodokļa parādu pašvaldības budžetam
par summu Ls 8.86, t.sk., pamatparāda
palielinājums Ls 0.23 un nokavējuma
nauda Ls 6.76.
• Pie dzīt bez strī da kār tī bā ne kus ta mā
īpašuma nodokli Ls 3.79, nokavējuma
naudu Ls 3.19 un pamatparāda palielinājumu Ls 0,84, kopā Ls 8,84, piedziņu
vēršot uz parādnieces naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
• Mainīt nekustamā īpašuma “Rodes” zemes lietošanas mērķi, nosakot galveno
lietošanas mērķi 0,5 ha platībā – vienģimeņu dzīvojamo māju apbūve, papildmēr ķis –1,79 ha pla tī bā – zem nie ku
saimniecība.
• Mainīt nekustamā īpašuma “Pils iela 8”
zemes lietošanas mērķi, nosakot 0,1978
ha platībā –divstāvu dzīvojamo māju
apbūve, 0,1977 ha platībā – transporta
līdzekļu garāžu apbūve.
• Mainīt nekustamā īpašuma “Ozolu iela
7”” zemes lietošanas mērķi, nosakot
gal ve no lie to ša nas mēr ķi 0,0896 ha
platībā – vienģimeņu dzīvojamo māju
apbūve, pipildlietošanas mērķis 0,5035

ha platībā – zemnieku saimniecība.
• Mainīt nekustamā īpašuma “Kalna iela
2”zemes lietošanas mērķi, nosakot to
vienģimeņu dzīvojamo māju apbūve,
• Mainīt nekustamā īpašuma “Jaunā iela
2A” zemes lietošanas mērķi, nosakot to
vienģimeņu dzīvojamo māju apbūve.
• Apvienot Mālpils pagasta padomes pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 9,0 ha
platībā un zemes gabalu 1,05 ha platībā,
nosakot lietošanas mērķi – īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un piešķirot
juridisko adresi “Mālpils parks”.
• Sadalīt nekustamos īpašumus “Žučkas”,
“Ziediņi”.
• Piešķirt juridiskās adreses “Lembiturga”,
“Lūši”, “Mergupes iela 24 A”, “Mergupes
iela 26”, “Sili”.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamiem īpašumiem:
– “Bendzemnieki 101,1 ha kopplatībā sastāvošu no diviem zemes gabaliem un
dzīvojamās ēkas,
– Ērmaņu meži” 87,44 ha kopplatībā sastāvošu no diviem zemes gabaliem,
– “Lejas Kārkli”35,4 ha kopplatībā sastāvošu no viena zemes gabala,
– “Medņi” sastāvošu no zemes gabala 1,9
ha kopplatībā, vienas dzīvojamās ēkas
un deviņām palīgceltnēm,
– “Iesalas” 15,6 ha kopplatībā sastāvošu
no viena zemes gabala.
• Piešķirt brīvo, valstij piekrītošo zemi 1,3
ha platībā “Upmalu fermas nogabalā”,
nekustamā īpašuma “SIA “Laiko”paplašināšanai.
• Piešķirt brīvo, valstij piekrītošo zemi 0,6
ha kopplatībā “Žīburtu” zemes nogabalā
saimniecības “Vecskruntes” paplašināšanai.
• Piešķirt brīvo, valstij piekrītošo zemi 4,5
ha kopplatībā “Smilgu” zemes nogabalā
saimniecības “Vecskruntes”paplašināšanai.
• Lūgt Centrālai zemes komisijai skaidrojumu par zemes nomnieku prioritāti
iznomātā zemes gabala privatizēšanā.
• Anu lēt ze mes no mas lī gu mus starp
Mālpils pagasta padomi un ﬁziskām un
juridiskām personām.
• SIA “Norma K” valdes loceklim R.Taran dam un paš val dī bas ka pi tāl da ļu
turētājam V.Komarovam vienoties ar nekustamā īpašuma “Dzirnavas” īpašnieku
NORMUNDU BASARABU par zemes
nomas maksas noteikšanu par zemi 0,4
ha platībā, uz kuras atrodas pašvaldības
attīrīšanas iekārtas. Par galīgo zemes nomas maksas apmēru ziņot marta mēneša
padomes sēdē.

• Pēc pagasta padomes noteiktās zemes
no mas mak sas SIA “Nor ma K” slēgt
zemes nomas līgumu ar nekustamā īpašuma “Dzirnavas” īpašnieku Normundu
Basarabu.
• Pārskatīt koncesijas piešķiršanas nosacījumus ar SIA “Baltic Bogs” par koncesijas
resursiem – nekustamā īpašuma “KALNA
ĶIKUTI” 1.zemes gabalu, kadastra Nr.
8074 004 0086.
• Izveidot darba grupu koncesijas piešķiršanas nosacījumu pārskatīšanai sekojošā
sastāvā:
- Pēteris Kurms –
darba grupas vadītājs
- Solvita Strausa – deputāte,
- Anna Višķere – juriste,
- Jānis Paulovičs – teritoriālplānotājs,
- Valentīns Svikšs – deputāts,
• Darba grupai līdz 2006.gada 1.aprīlim
pārskatīt koncesijas piešķiršanas nosacījumus un sniegt priekšlikumus Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.
• Pamatojoties uz 28.04.2005. Nodomu
protokolu, izpildinstitūcijai kopā ar pašvaldības SIA „Norma K ” un Ēriku Kaulaču noslēgt koplietošanas telpu nomas
līgumu ar AS “Baltic Trust Bank” par daļu
pirmā stāva vestibila nomu.
• Atļaut AS “Baltic Trust bank” darbības nodrošināšanai veikt pirmā stāva vestibila
rekonstrukciju.
• Apstiprināt Mālpils bērnu rotaļu un attīstības centra “Māllēpīte” nolikumu.
• At celt 30.11.2005.pa do mes sē des
Nr.24/17 lēmuma 2.punktu, kas izteikts
šādā redakcijā:
<<Noteikt maksu par bērnu uzturēšanos
“Bērnu rotaļu un attīstības centrā”:
- 0,50 LVL/st. (apmeklējums līdz 4 stundām)
- 2,50 LVL par vienu apmeklējuma dienu
(virs 4 stundām)”>>
Apstiprināt par Mālpils rotaļu un attīstības centra “Māllēpīte” vadītāju INGU
RIMICĀNI, nosakot piemaksu pie darba algas .
• Noteikt rotaļu un attīstības centra “Māllēpīte” pedagoga stundas tarifa likmi 1,20
Ls par nostrādāto stundu.
• Finanšu nodrošinājums no Pirmsskolas
izglītības iestādes budžeta līdzekļiem.
• Atbalstīt Pirmsskolas izglītības iestādes
bērnu vecāku iesniegumu.
• Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai
M.Čelnovai līdz 01.04.2006. iesniegt pagasta padomē aprēķinus, cik nepieciešami ﬁnanšu līdzekļi pedagoga–logopēda
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algošanai.
• Piešķirt diviem Mālpils pro fesionālās
vidusskolas audzēkņiem ﬁnansiālu atbalstu, lai viņi varētu piedalīties ražošanas
praksē ES izglītojošās programmas Leonardo da Vinci projekta ietvaros.
• Reģistrēt individuālo darbu – celtniecības
darba veikšana, nosakot patentmaksu
80,- Ls līdz gada beigām.
• Atbrīvot no patentmaksas par individuālo
darbu – rokdarbu izgatavošana.
• Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BISE”, tirdzniecības vietas atļauju
tirdzniecībai ar nocenotām un lietotām
precēm veikalā, kas atrodas Rīgas rajona
Mālpils pagasta Pirts ielā 6.
• No teikt, ka pa do mes priekš sē dē tā ju
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darbam ES Reģionu komitejā nosūta komandējumā ar padomes priekšsēdētāja
vietnieka ikreizēju rīkojumu.
• Priekšsēdētājam tiek izmaksāta komandējuma nauda atbilstoši 28.05.2002.g.
MK noteikumu Nr.219 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi”
11.punktā noteiktajam 30 % no dienas
naudas normas.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6
<<Grozīju mi 12.10.2005. sais toša jos
noteikumos Nr.9 “Mālpils pagasta administratīvās atbildības noteikumi”>>.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7
<<Gro zī ju mi 12.10.2005.sais to ša jos
noteikumos Nr.7 “Mālpils pagasta sabied-
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riskās kārtības noteikumi”>>
• Pieņemt būvniecības ieceri par Mālpils
pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu
KF līdzﬁnansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 15 Austrumlatvijas upju
baseinu pašvaldībās, 3. kārta” ietvaros.
• Kultūras nama vadībai ierādīt telpas invalīdu bierības “Notici sev” vajadzībām
• Atļaut reģistrēt invalīdu biedrību “Notici
sev” uz juridisko adresi NĀKOTNES IELA
5.
• Apstiprināt zemes nomas līgumu par
saimniecības “Ziemeļi–Ūpes”zemi 12,3
ha platībā.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 08.03.2006. SĒDE Nr.4
Izskatīja 20 jautājumus.
NOLĒMA:
• Atzīt, ka zemes gabals 0,1175 ha platībā,
kadastra Nr.8074–003–0815, juridiskā
adrese: Mālpils pagasts, Kastaņu iela 6,
nav nepieciešams pašvaldības funkciju
veikšanai.
• Uzdot izpildinstitūcijai uz maija mēneša
komitejas sēdi sniegt priekšlikumus šī
zemes gabala turpmākai izmantošanai,
t.sk. atsavināšanai.
• Izveidot nodokļu administrāciju, ieceļot
par nodokļu administrācijas amatpersonu, nodokļu administratori–iedzīvotāju
reģistratori MĀRĪTI NĪGRANDI .
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu par 2006.gadu 50 % apmērā trim 2.grupas invalīdiem un četrām
politiski represētajām personām.
• Mālpils pagasta padomei iestāties biedrībā „Mēs – Zivīm”.
• Samaksāt dalības maksu 6,- LVL gadā
no dabas resursu nodokļa budžeta ieņēmumiem.
• Ierosināt veikt izmaiņas biedrības “Mēs
zivīm”statūtos, iestrādājot biedrības sadarbību ar pašvaldību.
• Pilnvarot teritoriālplānotāju–vides speciālistu JĀNI PAULOVIČU dalībai biedrībā
“Mēs –zivīm”.
• Apstiprināt zemes nomas līgumu starp
Mālpils pagasta padomi, SIA “Norma K”
un Normundu Basarabu par nekustamā
īpašuma “Dzirnavas” zemi 0,4 ha platībā,
kadastra Nr.8074–005–0060
• Apstiprināt Līgumu par koplietošanas
telpu nomu Mālpils pagasta Nākotnes
ielā 1 starp Mālpils pagasta padomi, A/S
“Baltic Trust bank”, SIA “Norma K” un
Ērika Kaulača pilnvaroto personu SAULI
MIHELSONU.
• Piekrist sadalīt nekustamos īpašumus
“Viesturi”, “Kanlasmilgas”, “Centrs 1”.

• Piešķirt juridiskās adreses “Juglaslīči”,
“Ennītes”.
• Ar Mālpils pagasta zemes komisijas lēmumu kļūdaini tika piešķirta zeme zem
bezsaimnieka, valstij piekrītošas dzīvojamās mājas “Zemnieki”. Pamatojoties
uz 2006.gada 1.februāra MK rīkojumu
Nr.59 valstij piekrītošā māja “Zemnieki”
tiek nodota valdījumā un īpašumā Mālpils
pagasta padomei.
• Anulēt pastāvīgās zemes koplietošanas
tiesības 0,3 ha platībā, jo uz tās atrodas
Mālpils pagasta padomei piederoša dzīvojamā māja “Zemnieki”.
• Anulēt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz saimniecības “Kalnasmilgas” zemi
12,5 ha kopplatīnbā, saskaņā ar notariāli
apliecināto iesniegumu.
• Anulēt K/S “Mālpils patērētāju biedrība”
pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz
zemi 0,117 ha platībā, saskaņā ar notariāli apliecināto iesniegumu.
• Piešķirt Mālpils pagasta padomei pastāvīgā lietošanā zemi 0,3 ha kopplatībā dzīvojamās mājas “Zemnieki” uzturēšanai.
• Piešķirt pastāvīgā lietošanā zemi 12,5 ha
kopplatībā “Zābaku” zemes nogabalā.
• Mai nīt ne kus ta mā īpa šu ma “Dzir navas”6,5 ha kopplatībā zemes lietošanas
mērķi, nosakot to:
- 1,6 ha platībā, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve, kods 0801,
- 0,4 ha platībā, notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve, kods 1201,
- 4,5 ha platībā, zemnieku saimniecība,
kods 0101.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu “Rasas” sastāvošu
no diviem zemes gabaliem 2,096 ha kopplatībā un desmit ēkām.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Silmaļi”, sastāvošu no
viena zemes gabala 4,5 ha kopplatībā.

• Apstiprināt zemes nomas līgumu starp
Mālpils pagasta padomi un ﬁzisku personu.
• Atbalstīt p/a “Mālpils sociālais dienests”
ierosināto ieceri iesaistīties projektu konkursā Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas “Motivācijas programmas sociālās
atstumtības riska grupām” ietvaros.
• Projekta “Notici sev” atbalstīšanas gadījumā, paredzēt priekšﬁnansējumu LVL
22183,46, no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
• Izslēgt ELVĪRU GRIGORJEVU no:
- privatizācijas komisijas sastāva,
- mantas novērtēšanas komisijas sastāva.
• Apstiprināt par PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJAS locekli DAINU SILU.
• Apstiprināt “Kārtību, kādā iesniedzami
valsts amatpersonu saraksti un kādā aizpildāmas, iesniedzamas un glabājamas
valsts amatpersonu deklarācijas Mālpils
pašvaldībā”
• Deleģēt pašvaldības policijas amatpersonas kontrolēt ar mūzikas atskaņošanu
un citu ar sabiedrisko kārtību saistīto
akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu
ievērošanu.
• Atbrīvot no krājaizdevumu sabiedrības
“Allažu saime” padomes sastāva ANDRI
POZŅAKU.
• Iecelt krājaizdevumu sabiedrības “Allažu
saime” padomes sastāvā ATI AIGARU.
• Pasniegt balvu naudas izteiksmē 50,- Ls
Mālpils vidusskolas skolotājam 50 gadu
jubilejā.
• Pasludināt par brīvo, valstij piekrītošo
zemi “CENTRS 1” zemes nogabalā:
- zemes gabalu 0,047 ha platībā,
- zemes gabalu 0,117 ha platība.
Sagatavoja: kancelejas vadītāja
Dzidra Bembere
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Pagasta padomes notikumi martā
1. marts – pagasta padomē notiek darba grupas sanāksme par lidlauka tālākām
izmantošanas iespējām.
– pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās mākslinieces Elitas Ābeles graﬁkas
izstādes atklāšanā.
– pagasta padomes telpās notiek zemnieku mācību noslēgums, kurā tiek izsniegti
sertiﬁkāti ES „Labas lauksaimniecības
prakses prasības un ieviešana/rīcības
programma (nitrātu direktīvas)”.
3. marts – izpilddirektors piedalās Rēzeknē Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru
sanāksmē – Rēzeknes pilsētas domes
darba pieredze.
– Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas
„Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām” ietvaros tiek iesniegts pagasta padomes un P/A „Mālpils
sociālais dienests” izstrādātais projekts
„Notici sev”.
6. marts – pagasta padomes priekšsēdētājs sveic ilggadīgu Mālpils vidusskolas
skolotāju J.Vaivaru dzīves jubilejā.
7. marts – notiek pagasttiesas sēde,
kurā tika lemts par prasības pieteikuma iesniegšanu Siguldas tiesā par aizgādnības
tiesību atņemšanu, kā arī lemts jautājums
par aprūpes tiesību atjaunošanu.
– notiek pirmā pensionāru padomes sēde.
– pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdē, kurā tika sagatavots projekts
LPS domes lēmumam par Nacionālā
stratēģiskā ietvardokumenta (NSID)
operacionālajām programmām (OP)
2007.–2013.gadam.
– pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijā konsultatīvās darba grupas sēdē par administratīvi teritoriālo
reformu.
8. marts – notiek administratīvās komisijas sēde, kurā par nelikumīga žoga
būvniecību tauvas joslā tiek uzlikts naudas sods 250 Ls.
9. marts – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās trīspusējās – V/A „Mājokļu
aģentūra”, SIA ﬁrma „L–4” un Mālpils pagasta padome, sarunās par publisko un
privāto partnerību mājokļu programmas
praktiskā realizācijā, kā arī par iespējām
noorganizēt informatīvu semināru Mālpilī,
kas skartu jautājumus par mājokļu likumdošanu, dzīvojamo māju pārvaldīšanu
un apsaimniekošanu, enerģijas taupīšanas pasākumiem mājokļos un par ēku
siltināšanu.
– pagasta padomes telpās VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļas
Siguldas iecirkņa pārstāvis sniedz konsultācijas un pieņem no Mālpils pagasta
zemniekiem gada deklarācijas.

10. marts – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Latvijas Pagastu apvienības valdes sēdē Krāslavas rajona
Kalniešu pagastā, kurā apsprieda Administratīvi teritoriālās reformas jautājumu, ES
struktūrfondu pieejamību 2007.–2013.,
tikās ar Valsts Meža dienesta ģenerāldirektoru J.Kinnu.
14. marts – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās SIA „Rīgas Apriņķa avīzes” ārkārtas dalībnieku sapulcē, kurā tika
apspriesti 2005. gada darbības rezultāti,
uzņēmuma ﬁnansiālais stāvoklis un tā
uzlabošanas iespējas, kā arī 2006. gada
budžeta projekta atkārtota izskatīšana.
– pagasta padomes telpās tiek atklātas P/A
„Mālpils sociālais dienests” telpas.
– kul tūr vi des at tīs tī bas da ļas va dī tā ja
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijā iesniegusi projektu „Vilhelma
Gustava fon Taubes obeliska restaurācija
Mālpils muižas parkā”.
15. marts – pagasta padomes iepirkumu komisijas locekļi un būvvaldes darbinieki apmeklē izstādi „Māja 2006”.
– pagasta padomes telpās notiek Mālpils
un tuvāko pagastu zemniekiem organizēts seminārs „Augu aizsardzība”.
– Mālpils sociālā centra iemītniekiem tika
organizēta dziesmu un dzejas pēcpusdiena, kurā piedalījās Mālpils vidusskolas
1. klases audzēkņi un viņu skolotāja
U.Tobota, pensionāru padomes pārstāve
V.Bīriņa un invalīdu biedrības pārstāvji
I.Muraško un J.Feldmanis.
No 15. marta līdz 17. martam P/A
„Mālpils sociālais dienests” direktore piedalās seminārā „Eiropas nodarbinātības
politika, darba tirgus un dzimumu līdztiesības jautājumi”.
17. marts – pagasttiesas priekšsēdētāja un sociālā darbiniece darbā ģimenēm
ar bērniem dodas uz Zosēnu pagastu, lai
apciemotu ārpusģimenes aprūpē esošos
Mālpils pagasta bērnus.
18. marts – pagasta padomes deleģētais pārstāvis piedalās krājaizdevumu
sabiedrības „Allažu saime” ikgada biedru
kopsapulcē.
21. marts – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Rīgas rajona padomes
ﬁnanšu komitejas sēdē.
– pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Dailes teātrī Latvijas Radošo
Senioru nama rīkotās mākslas izstādes
„Sveiks pavasari!” atklāšanā.
22. marts – pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors piedalās Mālpils profesionālās vidusskolas
organizētajās „Uzņēmēju dienās”.
23. marts – pagasta padomes pārstāvis piedalās Valsts Probācijas dienesta
Rīgas rajona teritoriālās struktūrvienības
rīkotajās „Atvērto durvju dienās”.

24. marts – ārējo sakaru un investīcijas daļas darbiniece piedalās pieredzes
ap mai ņas brau cie nā uz Hel sin kiem
projekta „Profesionālās un valodu kompetences paaugstināšana mūžizglītības
darbiniekiem” ietvaros.
– pa gas ta pa do mes tel pās no tiek piemiņas pasākums politiski represētām
personām.
– pagasta padomes telpās tiek atklāta politiski represētā Mālpils pagasta iedzīvotāja Jāņa Ploriņa izšūto gleznu izstāde.
26. marts – izpilddirektors piedalās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju
projekta „Profesionālās un valodu kompetences paaugstināšana mūžizglītības
darbiniekiem” ietvaros.
28. marts – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Rīgas rajona padomes
sēdē.
Marta mēnesī ir izskatīti visi iesniegtie iesniegumi un karšu materiāli, lai varētu pilnveidot Mālpils pagasta teritorijas plānojumu.
Pašvaldība ir akceptējusi sadarbību ar
biedrību „Mēs zivīm”, kas bāzējas Lielvārdē. Uz biedrības bāzes varētu organizēt
vietējo makšķernieku apvienošanos, pārņemt pārraudzībā Mālpils ūdenstilpnes,
cīnīties pret malu zvejniecību, organizēt
sabiedriskos inspektorus, kā arī sakopt
ūdens tilpnes un pavairot zivju resursus.
Iesniegts būvvaldē izskatīšanai un
saskaņošanai pagasta padomē Parka ielas, Sniedzes ielas, Jaunās – Krasta ielas
rekonstrukcijas būvprojekts.
Pašvaldības Iepirkumu komisija izsludinājusi cenu aptauju P/A „Mālpils sociālais dienests” veļas mazgātuves rekonstrukcijai.
Kultūrvides attīstības daļa apkopojusi
un sistematizējusi jaunākos materiālus
par Mālpils muižu, Buku muižu, Sidgundas muižu un Mālpils mācītājiem, kuri tika
saņemti no Herdera institūta Marburgā
(Vācija), Igaunijas Vēstures arhīva, Zviedrijas Valsts Vēstures arhīva un Latvijas
Valsts Vēstures arhīva.

Pirmsskolas izglītības iestādē
4. martā Pundurkalnā projekta „Eiropas pļavas” dalībnieki organizēja rotaļas
un sporta spēles dabā.
No 20. līdz 24. martam notika veselības nedēļa, kurā katrai dienai tika noteiktas savas aktivitātes:
Pirmdiena – Baltā diena
Otrdiena – Svaigā gaisa diena
Trešdiena – Salātu diena
Ceturtdiena – Piena diena
Piektdiena – Skaņu un ritma diena.
25. martā darbinieki un bērni apmeklēja operu „Bērns un burvība”.
28. martā notiek Rīgas rajona Pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu izbraukuma seminārs.

Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa
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MĀLPILS PAGASTA PADOMES SĒŽU GRAFIKS
2006.gada APRĪĻA mēnesim
Sēdes nosaukums

Datums, laiks

Telpas nr.

Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības
komitejas sēde

12.04. pl.15.00

Mazajā sēžu zālē

PĒTERIS KURMS

Mazajā sēžu zālē

VOLDEMĀRS CĒRPS

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde

13.04. pl.16.00

Finanšu komitejas sēde

13.04. pl.17.00

Mazajā sēžu zālē

ALEKSANDRS LIELMEŽS

PADOMES SĒDE

19.04. pl.15.00

Mazajā sēžu zālē

ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde

24.04. pl.18.00

204.kab.

ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde

19.04. pl.14.00

Mazajā sēžu zālē

VLADISLAVS KOMAROVS
Padomes priekšsēdētājs: A.Lielmežs

Uzsākusi darbu
pensionāru padome
2005. gada decembrī notikušajā pensionāru atpūtas vakarā tika ieteikti cilvēki jaunajai pensionāru padomei – Vija
Bīriņa, Austra Erdmane, Rita Graubiņa, Edīte Saleniece,
Georgs Demiters. Par pensionāru padomes priekšsēdētāju ievēlēja Edīti Salenieci.
Ir notikušas divas pensionāru padomes sēdes, kurās
izskatīti dažādi ierosinājumi kopīgu pasākumu rīkošanai un
dažādu aktivitāšu organizēšanai. Pieņemts lēmums dibināt
Mālpils pensionāru sabiedrisku organizāciju – biedrību, lai
būtu iespējas piesaistīt ﬁnanšu līdzekļus no dažādiem fondiem. Pašreiz tiek izstrādāti statūti, jo biedrība jāreģistrē.
Viens no pensionāru padomes lēmumiem ir sadarbība ar
Latvijas pensionāru federāciju un Rīgas rajona pensionāru
biedrību.
Aprīļa mēnesī padome plāno organizēt šādas aktivitātes:
1. Ir iespēja pieteikties uz redzes pārbaudi Gaiļezera slimnīcā. Transports tiks organizēts kopīgi, kuru apmaksās pagasta padome. Redzes pārbaude katram izmaksās 2Ls.
Lai pieteiktos uz šo redzes pārbaudi, vajadzīgs ģimenes
ārsta nosūtījums. Pirmais kopīgi organizētais brauciens
notiks 21. aprīlī plkst. 9.00 no pagasta centra.
2. 29., 30. aprīlī Jelgavas pils pagalmā notiks stādu izstāde,
kur piedalīsies stādu audzētāji, kolekcionāri un dārza inventāra tirgotāji no visas Latvijas. Stādus un inventāru
būs iespēja arī iegādāties. Lūdzam ieinteresētos pensionārus pieteikties kopīgam braucienam uz šo pasākumu.
Transporta izmaksas 2 Ls no personas. Pārējo lūgsim
sponsoriem.
3. Lai varētu organizēt datorapmācību, lūdzam pieteikties
tos pensionārus, kuri vēlas mācīties strādāt ar datoru un
prast izmantot internetu.
Uz visām minētajām aktivitātēm lūdzam pieteikties pagasta padomē pie Baibas Poišas, tel. 7970897.
Ar citiem priekšlikumiem un ierosinājumiem, lūdzam
griezties pie padomes locekļiem:
Vijas Bīriņas tel. 7925554
Austras Erdmanes tel. 7956867
Ritas Graubiņas tel. 7925964
Georga Demitera tel. 8693903
Rutas Misiņas tel. 7925044
Edītes Salenieces tel. 7925914
Pensionāru padomes vārdā – Edīte Saleniece

Atvērsim pasauli
10.marts Sidgundas
pamatskolā krasi atšķīrās no citām mācību dienām, jo šajā dienā skolā
ieradās Astronomijas Attīstības fonda darbinieki
ar mobilo observatoriju.
Kaut arī ierastās mācību
stundas nenotika, skolēni skolā pavadīja garāko
mācību dienu. Šajā dienā bija iespēja klausīties
Astronomijas Attīstības
fonda speciālistu stāstījumu par astronomiju,
par Saules sistēmu, par
galaktikām, par astronomiskām parādībām un
vērot vizuālus attēlus uz
ekrāna.
Lai labāk izprastu dažādās, dažkārt grūti izskaidrojamās parādības, skolēni aptumšotā
telpā varēja vērot ﬁzikas eksperimentu demonstrējumus par krāsu,
gaismas un kustības mijiedarbību. Kad satumsa, demonstrējumi
varēja turpināties lielākā telpā – skolas zālē, kur vienlaicīgi tos
varēja vērot vairāk interesentu. Šeit skolēniem bija iespēja, piedaloties eksperimentos ar gaismu un ūdeni, vērot un uzzināt, kāpēc
debesis mēdz būt dažādās nokrāsās.
Neapšaubāmi visu dienu vērojām debesis, cerībā, ka virs mūsu
galvām nesavilksies biezi mākoņi, kas varētu traucēt caur mobilās
observatorijas teleskopu vērot debess ķermeņus.
Skolēni jau dienā apskatīja mobilo observatoriju, taču iestājoties
tumsai, īsts gandarījums bija vērot caur iespaidīgo teleskopu Mēnesi, redzēt Mēness krāterus. Neticami skaists un labi novērojams
bija Saturns ar izteikti redzamiem gredzeniem. Tā kā Saturns tik
labi novērojams būs vēl arī tikai aprīļa mēnesī, tad iesakām visiem,
kam iespējas, to pavērot. Mēs savā skolā to noteikti darīsim, jo
Astronomijas Attīstības fonda darbinieki mūsu skolai uzdāvināja
ļoti vērtīgu dāvanu – teleskopu, ar kuru iespējams saskatīt ne tikai
Saturna gredzenus, Mēness krāterus, Jupitera mākoņus, bet arī
daudzus citus interesantus debess dzīļu objektus.
Šīs dienas notikumi deva iespēju tuvāk iepazīt dabu un pasauli
sev apkārt.
Direktore Anita Sārna

6

mÂLpILS VÇ STIS

2006. gada marts

ZIŅAS

Sveicam jaunos mālpiliešus
un viņu vecākus

ANASTASIJA FIĻIPOVA (dzimusi 2. janvārī),
LELDE MUSKATE (dzimusi 13. februārī),
MIKUS LĪDAKS (dzimis 24. februārī).
Mālpils pagasta padome,
Mālpils dzimtsarakstu nodaļa

Apsveicam!
2006. gada 19. martā Latvijas kausa posmā Lēdurgā, Mālpils sporta deju kluba “Zīle” dejotāji Dmitrijs
Lucēvičs un Diāna Judze ieguva 2. vietu; Mārtiņš
Taranda un Madara Estrika – 3.vietu.

Tūristi iepazīstas ar Mālpili
Tūrisma aģentūra “Skaistie skati” izveidojusi jaunu maršrutu “Uz
Mālpili, atzīmējot Suņa gadu”.
Idejas autore un arī gide ir mālpiliete Inta Kalēja. 18. martā pirmā,
vairāk kā 40 tūristu lielā grupa, iepazinās ar Mālpils baznīcu, muižas apkārtni, Vīnkalniņu, apmeklēja Mālpils kultūras nama izstāžu zāli. Kā jau
liecina ekskursijas nosaukums, centrālais notikums bija viesošanās Jāņa
Zilberta vācu aitu suņu audzētavā Lehmburg. Šajā tūrisma sezonā plānotas vēl vairākas līdzīgas ekskursijas. Pēc pusdienām kafejnīcā “Augusts”
tūristi devās tālāk uz Mori, kur apmeklēja Salmiņu putnu dārzu, briežu
dār zu Saul staros, Līgatnē apmeklēja bunkurus Ska ļu pēs,
kur apskatāma
pa dom ju lai ka
augstākā līmeņa pa tver sme
un viesojās viesu mā jā Lā ču
miga.

Pie Mālpils muižas smēdes interesanti apskatīt
Gata Zariņa veidojumus no dabas materiāliem.

Jaunumi būvvaldes darbā
Pavasaris ir laiks, kad daudzi Mālpils
pagasta iedzīvotāji plāno uzsākt būvniecības darbus. Šis ir spraigs darba laiks arī
Mālpils pagasta būvvaldē, kur visi būvēt
gribētāji iesniedz būvniecības iesniegumus, sa ņem ar hi tek tū ras plā no ša nas
uzdevumus un būvatļaujas.
Tiem, kas nolēmuši veikt būvniecības
darbus, kas nav saistīti ar nesošo konstrukciju izmaiņām – paplašināt māju un
uzbūvēt piebūvi, veikt pārbūvi dzīvoklī,
garāžā būs interesanti uzzināt, ka ir vienkāršots veids kā kārtojami būvniecības
saskaņošana dokumenti.

Jāvienojas ar inženierkonstruktoru
vai arhitektu, kurš aizpildīs vienotas formas apliecinājuma karti, kas sastāv no
divām lapām. Šai formai jāpievieno darba
zīmējums un īss paskaidrojuma raksts.
Vēl ir nepieciešami īpašumu apliecinoši
un inventarizācijas dokumenti. Pēc visu
dokumentu sakārtošanas 10 dienu laikā
var saņemt pagasta būvvaldes akceptu
būvniecības iecerei. Priekšrocība ir tā,
ka pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
nav vajadzīgi pieņemšanas akti. Viena no
apliecinājuma kartēm tiek nosūtīta Zemes
dienestam un pie nākošās inventarizāci-

jas tiek ņemta vērā.
Gan individuālajiem būvētājiem, gan
zemnieku saimniecībām nododot objektu
ekspluatācijā jārēķinās ar to, ka apliecinājumam par būves gatavību ekspluatācijai
jāpievieno aktualizēta vai jauna inventarizācijas lieta, un tās izgatavošana var
prasīt mēnesi. Tāpēc inventarizācijas
lieta jāpasūta savlaicīgi. Īpaši svarīgi tas
ir zemnieku saimniecībām, kas reizē ar
darbu pabeigšanu (mēslu krātuvju, piena
māju, kūts būvniecība u.c.) vēlas saņemt
lauksaimniecības atbalsta dienesta maksājumu naudu.

Noslēdzies jauniešu deju kolektīvu konkurss “Vidzemes trejdeksnis”

“Māras” dejotāji mēģinājumā, gatavojoties
koncertam

Ir tradīcija, ka Māras dienā Mālpils kultūras nama deju kopa “Māra” dāvina skatītājiem koncertu. Šoreiz Māras dienu kopā
svinēja un koncertu sniedza jauniešu deju
kolektīvi no Limbažiem – TDA Katvari un

TDA Sakta, Priekuļu “Virpulis”, Salaspils
“Ūsiņš”, TDA Ritenītis no Garkalnes kultūras nama, Siguldas ģimnāzijas deju kolektīvs “Vizbulīte” un Mālpils “Māra”.
Tie bija dubulti svētki, jo Mālpils kultūras
nama glabāšanā tika nodota mūsu pagasta
Vidzemes jauniešu deju kolektīvu sacensībām dāvātā balva “Mālpils trejdeksnis”.
Vidzemes novada jauniešu draudzības
sacensības aizsākās pirms 23 gadiem
Priekuļos un gandrīz visās kausa iztīņās ir
piedalījušies Mālpils deju kolektīvi. Sākumā
tā bija lauksaimniecības iestāžu jauniešu deju kolektīvu ceļojošā kausa izcīņa, kas gadu
gaitā pārveidojās un kļuva plašāka.
Pēc sacensību nolikuma deju kolektīvam, kas trīs gadus ir izcīnījis uzvaru ir tiesī-

bas paturēt savā īpašumā ceļojošo kausu un
iespēja dāvināt jaunu. Tā arī Mālpils “Māra”,
kas kopā septiņas reizes ir bijusi uzvarētāja, pirms 10 gadiem ar sponsoru atbalstu
iepriekšējā Katvaru kausa vietā dāvināja
simbolisku balvu – trejdeksni, kur uz katra
trejdekšņa lapiņas tika iegravēti gadskārtējā
uzvarētāja deju kolektīva nosaukums.
Ir sasniegts viens no draudzības sacensību izvirzītajiem mērķiem – savstarpēja jauniešu deju kolektīvu iepazīšanās
un sadraudzēšanās, tāpēc arī koncerts
Māras dienā bija labu draugu tikšanās un
atvadas no “Vidzemes trejdekšņa”. Balva
tagad glabāsies kultūras namā. Un tomēr
tas nebija noslēgums, bet gan kā jauna,
citāda sākums.
Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa
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Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums
Kad iznāks marta avīzes numurs, skolēnu brīvdienas būs beigušās. Ceram, ka tās aizvadītas interesanti un saturīgi. Arī gripa jau
pieveikta, tā ka pēdējo mācību gada mēnešu darbi var ritēt pilnā
sparā. Īpaši nopietni jāstrādā tiem skolēniem, kuriem starpsemestru vērtējumi bija nepietiekami, un tādu diemžēl bija daudz.
Šoreiz skolas lapā runāsim par kādu nozīmīgu skolas dzīves
daļu – skolēnu līdzpārvaldi.
Skolēnu komiteja, padome, pašpārvalde un beidzot līdzpārval-

de…. Mainījušies nosaukumi, darba formas un saturs, bet būtiskais saglabājies: sadarbojoties ar skolēnu kolektīvu, skolotājiem,
administrāciju, padarīt skolas dzīvi krāsaināku, interesantāku,
bagātāku. Klāt nācis arī kas jauns – līdzi darbošanās skolas
dzīves procesos, tāpēc tieši pēdējais nosaukums – līdzpārvalde – šis organizācijas būtību izsaka vispilnīgāk. Par to, kā tas
izdevies stāsta gan skolēni, gan skolotāji.
Redakcija

Esam centušies
Mālpils vidusskolas skolēnu līdzpārvalde apvieno 7. – 12. klašu skolēnus,
kuri ir aktīvi, komunikabli, ieinteresēti piedalīties un organizēt skolēnu izglītības,
kultūras, sporta un izklaides pasākumus, palīdzēt ar skolas dzīvi saistītu jautājumu risināšanā. Varu teikt, ka šajā laikā skolēni kļuvuši daudz aktīvāki – ar
lielāku vēlmi darboties.
Aizvadītajā laikā uzkrājām pieredzi pasākumu organizēšanā. Ne vienmēr viss izdevās nevainojami, bet mēs jau vēl tikai mācāmies… Turpinājām
darbu ar skolēniem, kuriem ir nepietiekami vērtējumi mācībās vai slikta uzvedība. Pēc manām domām, skolēni labprātāk uzklausa un ņem vērā savu
vienaudžu domas.
Atmiņā palicis Mālpils Sociālā aprūpes centra apmeklējums, kur gaišākus
brīžus Ziemassvētkos centāmies sagādāt tā iemītniekiem.
Man ir ļoti liels prieks, ka arī skolēniem ir dota iespēja piedalīties Skolas
padomē, kur mēs tiekam iepazīstināti ar skolas problēmām un kopā ar vecākiem un skolotājiem cenšamies tās risināt.
Mālpils vidusskola ir iesaistījusies projektā „Bērniem draudzīga skola”,
un tā īstenošanā ir arī mūsu darba daļa. Šī mācību gada laikā esam apmeklējuši daudz dažādu semināru, arī kongresu „Jaunietis Baltijā šodien un rīt”.
Šajos pasākumos guvām ierosmi savai tālākai darbībai.
Pašreiz kopā ar 5. – 9. klašu vecākajiem veidojam skices pamatskolas
skolēnu dienasgrāmatām. Mēs varam būt lepni, ka mums ir pašiem sava – Mālpils vidusskolas dienasgrāmata.
Ļoti ceru, ka skolēnu līdzpārvalde savu darbību veiksmīgi turpinās arī nākamajā gadā.
Skolēnu līdzpārvaldes priekšsēdētēja
Evija Staško

Palīdzēsim
līdzcilvēkam!
Kad Mālpils vidusskolā notiek Donoru
dienas, asinis nodod ne tikai skolotāji, kuru
vidū ir arī Goda donori, bet arī vidusskolēni,
kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Tā ir cēlsirdīga rīcība –
nesavtīgi palīdzēt cilvēkiem, kuri nokļuvuši nelaimē.
Šobrīd nopietna un regulāra palīdzība nepieciešama
mūsu skolas 11.klases skolniecei Aivai Ozolai. Lūdzam
donorus, kuriem nav sava transporta, pieteikties skolas
kancelejā (tel. 7925340) vai zvanīt Aivas tēvam (tel.
7977041).
Kancelejā saņemsiet karti ar konkrētu norādi, ka
asinis nododat Aivai Ozolai.
Tiem, kas brauc individuāli, sekojoša informācija:
- Donoru centrs atrodas Sēlpils ielā 6, satiksme ar
9. vai 21. trolejbusu līdz pieturai Donoru centrs
vai ar 5.tramvaju līdz pieturai Saldus iela.
- Ja esat nolēmuši palīdzēt, pirms procedūras nedrīkst ēst ceptu, treknu, piparotu ēdienu, sēnes
un smēķēt.
- Līdzi jāņem pase.
Aiva ir mūsējā, tāpēc būsim atsaucīgi!

Līdzpārvaldes konsultante skolotāja Leongina Krūmiņa
Ir prieks sadarboties ar rosīgiem, idejām bagātiem skolēniem.
Skolas direktore Ineta Kurma
Paldies par darbu! Līdzpārvaldes skolēni bijuši ne tikai ideju devēji,
bet paveikuši arī lielu reālu darbu.
Mācību pārzine Laima Balode
Redzu, ka, darbojoties līdzpārvaldē, skolēni iegūst apziņu, ka viņiem
dota iespēja pašiem piedalīties skolas darba organizēšanā.
22.02.2006. Mālpils pagastā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6
Apstiprināti ar Mālpils pagasta padomes 2006.gada 22.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3/26)

Paziņojums

31.martā plkst.18.00 Mālpils
12.klases
ŽETONU VAKARS.

vidusskolā notiks

22.02.2006. Mālpils pagastā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7
Apstiprināti ar Mālpils pagasta padomes 2006.gada 22.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3/27)

Grozījumi 12.10.2005.
saistošajos noteikumos Nr. 9
“MĀLPILS PAGASTA ADMINISTRATĪVĀS
ATBILDĪBAS NOTEIKUMI”

Grozījumi 12.10.2005.
saistošajos noteikumos Nr. 7
“MĀLPILS PAGASTA SABIEDRISKĀS
KĀRTĪBAS NOTEIKUMI”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu
Izdarīt Mālpils pagasta padomes 2005.gada 12.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Mālpils pagasta administratīvās
atbildības noteikumi” šādus grozījumus:

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu
Izdarīt Mālpils pagasta padomes 2005.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7 “Mālpils pagasta sabiedriskās kārtības
noteikumi” šādus grozījumus:

1.Svītrot 2.1.10.punktu.
Padomes priekšsēdētājs:

/paraksts/

A.Lielmežs

1.Svītrot 3.4.3.punktu.
Padomes priekšsēdētājs:

/paraksts/

A.Lielmežs
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Gadu pēc vēlēšanām
„Mālpils Vēstis” intervija ar Mālpils
pagasta padomes priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu.
– Pagājis tieši gads kopš esat ievēlēts
Mālpils pagasta padomes priekšsēdētāja amatā. Pastāstiet īsumā, kas no gada veikuma,
gan jūsu personiskā, gan
padomei kopumā, ir bijis
nozīmīgākais.
Man pats būtiskākais šķita precīzi nodeﬁnēt, uz ko
Mālpils pagasts kā pašvaldība virzās. Mana un domāju
arī ie dzī vo tā ju vai rā ku ma
pārliecība ir, ka mums sava
pašvaldība jāveido kā iecerētā nākotnes Latvijas pašvaldība. Tas tikai pirmā brīdī
liekas, ka nav tik svarīgi, kā
paš val dī ba iz vei do ta tie ši
no strukturālās vienotības,
no kadru izvēles un izvietojuma. Man iepriekšējā darbā
bija iespēja piedalīties pie
septiņu pašvaldības apvienošanas projektu izstrādes.
Tagad apvienoju teoriju ar praksi. Precīzi
jāzina, kādas ir prasības pašvaldībai, lai
reformas ceļā pateiktu, ka mēs esam tiesīgi pastāvēt kā pašvaldība. Tas ir pats
būtiskākais, kam mēs pievērsām uzmanību, jo praktiskie soļi bija, lai pašvaldības
struktūras atbilstu jaunajam modelim. Vēl
nav izdevies izveidot visu kā iecerēts, bet
tas būs ar laiku.
– Konkrēti, kas no šajā jomā iecerētā
jau izdarīts?
Viena no šā modeļa sastāvdaļām ir
saimnieciskās darbības organizēšana
paš val dī bā. Ne jau vel ti li kum de vējs
izveidoja prasības pašvaldībām nodalīt
saimniecisko funkciju. Bija jāpārveido
pašvaldības bezpeļņas uzņēmumi par
komercdarbības vai aģentūras. Tātad
pēc komerclikuma vai biedrību nodibinājuma likuma. Mēs saimniecisko darbību
nošķīrām un atdevām šīs funkcijas pildīt
jau izveidotajai SIA „Norma K.” Tas bija
saistīts ar ceļu dienestu, ar saimnieciskās
funkcijas veikšanu.
Otra būtiska lieta, ka sociālās palīdzības funkcijas veic aģentūras formā.
Svarīga ne tikai šī formas vadība, bet arī
lēmumu pieņemšanas ātrums. Likumdevējs saka, ka jebkurš iesniegums attiecībā
uz sociālās palīdzības sniegšanu jāizskata 5 dienu laikā.
Lai to visu ievērotu, šīs divas struktūras tika izveidotas atbilstoši prasībām.
– Pārmaiņas saistītas ar jaunu kadru

pieņemšanu. Arī citās pašvaldības
struktūrās vērojamas jaunas sejas,
ko jūs varētu par to piebilst?
Diez gan bū tis kas iz mai ņas no ti ka
sociālās palīdzības dienesta kā aģentūras izveidē. Likumdevējs ar 2008.gadu

paredzējis, ka visās pašvaldībās uz vienu
tūkstoti iedzīvotāju jābūt 1 sociālajam darbiniekam. Līdz ar to šī prasība ir prasība
kadriem. Pagastā vēl ir veco ļaužu pansionāts. Tam ir sociālās aprūpes centra
funkcija. Šis dienests tika nostiprināts
ar jaunu pienākumu sadali esošajiem
darbiniekiem.
Kultūrvides attīstības dienestā pārmaiņas saistītas ar to, ka mūsu darbiniece
Viktorija Kalniņa, kas ar šiem jautājumiem
nodarbojās, iegūstot juridisko izglītību,
izteica vēlmi šajā dienestā darbu neturpināt. Dienests zināmā mērā ieguva jaunu
kvalitāti, jo tas vairs nav pusslodzes, bet
pilnas slodzes darbs. Tas viss domāts
stratēģiskā nozīmē – visas tās bagātības,
kas mums ir – apzināt, precīzi parādīt
attīstības scenāriju. Aprakstīt, vizualizēt,
iegūt zināma produkta izskatu. Paši iedzīvotāji mudināja izveidot takas uz dabas
objektiem, precīzāku informāciju Skulmju
dzimtas mantojumam un daudzām citām
lietām.
– Tātad šis dienests rūpēsies arī par
tūrisma attīstību Mālpilī?
Domāju, ka tūrismam dienests pakārtots tādejādi, ka caur šīm iepriekšminētajām darbībām mums jāmēģina tūristu
piesaistīt. Pati tūrisma industrija ir daudz
plašāka. Viss Rīgas rajons varētu funkcionēt kā viens kopējs tūrisma centrs. Dienestam esam izvirzījuši prasību sākt veidot
tūrisma produktu, saistīties ar tuvējiem
tūrisma informācijas centriem – Siguldu,

Ogri un mēģināt veidot šos maršrutus. Bet
vispirms mums jārūpējas, lai tūristam būtu
interesanti Mālpilī ierasties, gan iegūt sadzīves iespējas (pārnakšņot u.c.).
Esam pastiprinājuši ārējo sakaru un
investīcijas darbu, arī šeit darbu uzsākusi
jauna darbiniece.
– Ap lū ko jot jau no budžetu redzams, ka projek tiem ne piec ie šams
ļoti daudz līdzekļu. Tai
skai tā arī paš val dī bas
līdzﬁnansējuma. Vai tas
nav riskanti?
Mans viedoklis ir pilnīgi pretējs. Uzskatu, ka
mēs par maz ris kē jam,
mums zi nā mā mē rā ir
sasaistītas rokas kredītu
resursu pieejā, lai attīstītu savu teritoriju. Mums
va ja dzē tu daudz vai rāk
līdzekļu, lai varētu attīstīt,
piesaistīt. Tā mēs zaudēsim ne vien tūristus, bet
arī iedzīvotājus, ja neradīsim saistošu vidi palikt
uz vietas.
– Vai šie ﬁnansu ieguldījumi neatstās
iespaidu uz pašvaldības iestāžu esošo
budžetu?
Sa ba lan sē jot 2006.ga da bu dže tu,
protams, būtu priecīgs, ja vairāk līdzekļu
varētu atvēlēt attīstībai. Diemžēl inﬂācijas,
resursu sadārdzinājuma, arī algu politikas
dēļ, bija vajadzīgs pietiekoši daudz līdzekļu, lai uzturētu esošās iestādes un struktūrvienības. Nepasliktinot to stāvokli.
Tāpēc mēs gribam šo akcentu likt
vairāk uz projektiem. Projektu realizācijai
līdzﬁnansējums nepieciešams aptuveni
25–30% no pašvaldības līdzekļiem. Mums
ir ierobežojošais faktors, ka kredītresursu
piesaisti nedrīkst pārsniegt vairāk kā 20%
no sava pamatbudžeta. Mēs vēl ne tuvu
neesam tam. Bet ambīcijas un pieteikumi
ir lielāki. Mums būs jāizvēlas, no kāda lielāka projekta atteikties.
– Iepriekš, izstrādājot projektus, tas nebija paredzams?
Zināms, ka ne visi projekti, kas tiek pieteikti, saņem ﬁnansējumu. Tāpēc vajag iesniegt lielākā daudzumā. Piemēram, ceļa
projekts. Tam nav ﬁnanšu resursu, un es
uz kredītu neiešu, lai šo projektu realizētu. Noteikti neatteiksimies no vidusskolas
sporta kompleksa būvniecības, bet iespējams, vajadzēs atlikt renovāciju. Nevaram
at teik ties no na cio nā lās pro gram mas
realizācijas, kas ir ūdensapgādes – kanalizācijas projekts. Tur līdzﬁnansējums
būs jānodrošina. Ceru to atrisināt ar tā
saucamo Norvēģijas ﬁnanšu instrumentu.
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Bet mums ir paredzēta politiskā diskusija,
ja ﬁnansu kopējais apjoms neļaus realizēt
kādu projektu, izspriest no kura projekta
atteikties.
– Kas svarīgs, bez iepriekš minētā, vēl
būtu veicams?
Tos sauc par tādiem nelieliem projektiem, kas iedzīvotājiem nepieciešami. Jau
daļēji atjaunojām ielu elektrisko apgaismojumu, ko noteikti turpināsim. Strādāsim
pie informācijas zīmēm un informācijas.
Bija cerēts, ka martā izskatīs projektu
„Akmens tēls Mālpilī”, kurā iestrādātas
norādes. Bet izskatīšana atlikta uz jūniju.
Tomēr kultūrvides un investīciju daļas
speciālistiem tika uzdots sagatavot kopīgo
informācijas apjomu vizualizāciju.
– Pirms gada intervijā „Mālpils Vēstīm”
jūs kā ļoti svarīgu uzdevumu minējāt
mūžizglītību. Vai šajā jomā kas darīts?
Pašlaik ir iecerēts un atrodas izvērtēšanas stadijā plāns – radīt starptautisku
reģionālās attīstības mērķiem domātu
mūžizglītības starptautisku institūciju.
Redzēs, kā tas attīstīsies, bet ceru, ka konkrēti rezultāti noteikti būs. Mums kopējā
bāze – izglītības iestāžu potenciāls ir pietiekoši augsts. Tas ir Vācijas Lejassaksijas
lauku pieaugušo izglītības apvienības
sadarbības piedāvājums.
– Daudzkārt pagasta iedzīvotāji izteikuši
vēlmi Mālpilī apgūt datorprasmi, bet
līdz šim tāda iespēja nav radusies.
Vie nā ci tā pro jek tā, ti kai ne daudz
šaurāk tas ir paredzēts zināmām mērķa
grupām. Organizatoriski mums ir izveidota
tautskola, prakse rādīs, kādas programmas viņi spēs realizēt.
– Vai doma par vienas pieturas aģentūras izveidi joprojām pastāv?
Domas pēc būtības nav mainījušās,
bet aģentūrai nepieciešama atsevišķa,
nošķirta telpa. Mums pašlaik tādas telpas
nav. Šo ieceri jau iesākts risināt caur lietvedības programmu, kas jebkuru iesniegumu ﬁksē un attiecīgi cilvēkam pašam
vairāk nebūtu par to jāinteresējas. Lai uz
iesniegumiem 15 dienu laikā būtu saņemta atbilde pēc būtības. Tas nebūs saistīts
ar jauniem kadriem, bet tiks mainīta darba
organizācija. Vēl šī sistēma nestrādā.
– „Mālpils Vēstīs” bija ievietotas divas
anketas iedzīvotājiem – par informācijas sniegšanu un teritoriālo plānojumu. Tomēr tām nesekoja publiskoti šo
aptauju analīzes rezultāti. Arī man nav
zināmas anketā izteiktās iedzīvotāju
domas par informācijas sniedzējiem
( avīzi, televīziju ).
Momentā nevaru precīzi pateikt, vai tā
bija komitejas, vai padomes sēde, kur ar
šiem rezultātiem tika iepazīstināti deputāti. Cik atceros anketās, cilvēki vēlējās, lai
visa veida informācija būtu plašāka. Bet
viedokļi, kā vienmēr, bija dažādi.

2006. gada marts
– Vai ir bijuši kādi konkrēti deputātu
un iedzīvotāju ieteikumi, kas realizēti
dzīvē?
Ka atsevišķi kāds deputāts lēmumu
veidā būtu formulējis, ka jāizdara tas un
tas, tādu priekšlikumu nav. Visas lietas,
kas realizētas nāk no programmām. Sākot
ar iepriekšējā gada maiju, televīzijas tiešraidē izskanējušie iedzīvotāju jautājumi
tiek precīzi uzrakstīti un nodoti izpildinstitūcijām izpildei. Tā ir tiešā saikne ar iedzīvotājiem. No iedzīvotāju puses ļoti aktīvi
katru mēnesi savu viedokli un kritiskas
piezīmes par pašvaldības darbību izsaka
Vilnis Gūtmanis.
– Kā, jūsuprāt, veicas jaunizveidotajai
pašvaldības policijai?
Pro tams, ka vien mēr var vē lē ties
labāk. Šī darba rezultāts bieži vien nav
statistikas rāmjos izmērojams. Spriežot
pēc tā, cik esmu parakstījis protokolu atskaites sodu reģistrā – tas ir ļoti daudz.
Mani zināmā mērā uztrauc lielais negatīvo
gadījumu skaits. Bet saprotot, ka ir pagājis tikai pusgads un ir pietiekoši daudz šo
gadījumu, tas liecina, ka darbs notiek.
Domāju, pašvaldības policisti ir labi palīgi
valsts policijai un arī sadarbība ir laba.
– „Mālpils Vēstis” decembra numurā
varēja lasīt atskaiti par pašvaldības
veikumu 9 mēnešos, ko parakstījuši deputāti no vēlētāju apvienībām
„Saskaņa,” „Novadnieki” un partijas
„Jaunais laiks.” Vai šajā faktā neizpaužas sadarbības trūkums padomē pārstāvēto vēlēšanu apvienību deputātu
starpā, jo zināms, ka padomē pārstāvētas vēl divas vēlētāju apvienības?
Man pat zināmā mērā nav komentāru
par to. Vēlēšanu rezultāti bija – 3,3,1,1,1.
Lai lēmumus varētu pieņemt, jābūt vismaz 5 balsīm un mēs, protams, izveidojām koalīciju. Katram deputātam ir savs
viedoklis un tie ir pilnīgi neatkarīgi savā
balsojumā. Veidojot atskaiti, deputātus no
apvienībām „Mēs savam pagastam” un
„Labi dzīvot Mālpilī” neuzaicinājām, bet
arī neatstūmām. No šo deputātu puses
tas nav savstarpējo attiecību, sadarbības
jautājums, bet pārfrāzējot Sent – Ekziperī
atziņu – „cilvēcisko attiecību vājums.”
– Šis gads jums personīgi bagāts ar
jauniem pienākumiem. Esat ievēlēts
pārstāvēt valsts pašvaldības Eiropas
Reģionālajā konsultatīvajā padomē
Briselē, pildāt priekšsēdētāja vietnieka funkcijas Latvijas pagastu apvienību valdē un veicat vēl citus pienākumus ārpus pagasta. Kā jūtaties šajos
amatos un kā tie ietekmē jūsu darbu
vietējā pašvaldībā?
Zināmā mērā jūtos neērti mālpiliešu
priekšā, bet esmu pateicīgs par uzticību,
ko daudzas institūcijas izrāda manai personai. Laikam jau manas zināšanas un
pieredze ir vajadzīgas. Arī konsultatīvajā
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padomē par administratīvi teritoriālās
reformas nākotnes iedalījumu pārstāvu
pagastus.
– Kādas prognozes šeit Mālpilij?
Pašlaik ir tikai domas. Nākotnes kartē
esam iezīmēti kopā ar Allažu pagastu.
Respektēju Allažu viedokli, jo esmu šā
modeļa brīvprātības principa piekritējs.
Tāpēc lūdzu ierakstīt savu speciālo viedokli protokolā, ja Allaži ir pretī kopējai
no va da vei do ša nai, es res pek tē ju šo
Allažu vēlmi.
– Ir dzirdēts, ka Allažu pagasta iedzīvotāji no vēsturiski kādreiz Sidgundas
pagastam piederošajām teritorijām
labprāt vēlētos pievienoties Mālpilij.
Pēc paš rei zē jā at tīs tī bas mo de ļa
paš rei zē jās ad mi nis tra tī vās te ri to ri jas
netiek dalītas. Kad izveidojas novads,
jaunais novads spriež, vai kāda no teritorijām var atdalīties. Attiecībā uz novada
veidošanu esam uzrunājuši pilnīgi visus
savus kaimiņus. Neviens nav izteicis vēlēšanos kopā ar Mālpili veidot novadu.
Līdz ar to blakus veidojas – Suntažu,
Ķeipenes; Zaube, Nītaure, abas Līgatnes. Siguldas novads ir pateicis, ka viņi
nevēlas paplašināties. Allaži vēlas palikt
paši. Vai reformu padome tādu lēmumu
pieņems un Ministru kabinets akceptēs,
to grūti prognozēt.
– Vai mēs varam pastāvēt vieni, ja Allaži
nepievienojas?
Domāju, ka mēs izdarīsim visu iespējamo un apliecināsim sevi, ka mēs esam
nākotnes pašvaldības pastāvēt varoša.
– Kāda ir galvenā prasība neatkarīgai
pašvaldībai?
Kvalitatīva pašvaldības funkciju veikšana un attīstības spēja. Tāpēc arī tiek
veidotas šīs struktūras, lai mums nevarētu
pārmest, ka nevaram izpildīt pašvaldību
funkcijas pieprasītajā līmenī.
– Kas jums šajā periodā kopš ievēlēšanas ir sagādājis vislielāko gandarījumu?
Gandarījumu sniedz tas, ka mēs ļoti
operatīvi un ātri varējām realizēt mazos
projektus (atjaunota elektroapgaismojuma sistēma ielās, izveidoti bērnu rotaļu
laukumi), kas priecē iedzīvotājus. Un šī
atklātība, ka varam ar cilvēkiem runāt
tiešajā ēterā televīzijā. Kaut arī šeit deputātu starpā domas dalījās, uzskatu, ka
televīzija pagastā nepieciešama ātrai un
nepastarpinātai informācijai.
– Ko nozīmīgu iecerēts pašvaldībā veikt
2006. gadā?
Ir daudz nozīmīgu lietu, bet par ļoti
būtisku uzskatu un ar nepacietību gaidu
tehniskā projekta izstrādi par Mālpils vidusskolas sporta kompleksa attīstību.
Intervēja
Dace Krilovska
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LIKTEŅSTĀSTI

Pret savu gribu Sibīrijas sniegos
Šogad aprit pusgadsimts kopš 1956.
gada 25.februāra, kad PSKP 20.kongresa
slēgtajā sēdē Ņikita Sergejevičš Hruščovs
nolasīja referātu „ Par personības kultu
un tā sekām” un visā Padomju Savienībā vairs nebija noslēpjama patiesība par
gulagiem, staļiniskajām represijām. Tas
notika nepilnus trīs gadus pēc dižā tautu
tēva Staļina nāves.
Bija pazudis baiļu slogs, tomēr nekāda
atzīšanās vairs nespēja mainīt nepatiesi
represēto cilvēku izpostītās dzīves. Daudzi no viņiem toreiz Sibīriju skatīja bērna,
pusaudža acīm. Arī mālpilietes Ritma
Vīgante un Biruta Grišjāne.

Mam ma sā ka rau dāt, paņēma maisā drēbes, nedaudz
pārtiku. Pagalmā gaidīja mašīna
pilna ar cilvēkiem vešanai uz vilcienu Siguldā. Palika visi lopiņi,
pat maizīte abriņā ieraudzēta,
neizcepta. Sunīts visu nedēļu
pēc tam esot gaudojis, kamēr
cilvēki nošāvuši. Lopi nonākuši
kolhoza kūtī.
– Uz kurieni jūs aizveda?
Izsūtījumu pavadījām Tomskas apgabala Kolpaševas rajona Kuzņečnajas sādžā. Kad
Tomskā mūs no drausmīgos apstākļos izciestām ceļa grūtībām
Ritma Kalniņa (Vīgante) pēc atgriešanās Latvijā
novārgušus, utainus izlaida ārā,
ar izsūtījuma biedriem.
tūlīt tikām aizdzīti uz pirti. Pēc
tam salika baržās un tvaikonis
aukas pavada gaudošana un kaukšana.
veda tālāk pa Obu. Vienu baržu atstāja
Tā skan ziemeļos vējš.
Un tad kaut kas iečīkstējās, brīkšķē- tuvāk, mēs ar otru braucām līdz pašam
ja, brākšķēja, līdz beidzot smagi nokrita galam. Tad mūs izsēdināja mazās upītes
zemē uz vienīgās sādžas ielas. Oho! Tie Subotkas krastā. Katrs sēdēja uz sava
taču bija augstie koka vārti ar zvaigzni maisiņa un līdzīgi vergiem gaidīja atbrauvi dū. Pa ti Da ba līk smo ja par „tēti ņa” cam „pircējus.” Bija atbraukuši pajūgi
nāvi. Cik daudz nevainīgu dzīvību bija gan ar zirgiem, gan ar buļļiem. Pirmos
iznīcināts ar pavēlēm no Kremļa! Staļins, paņēma vīriešus. Mēs palikām vieni no
būdams gruzīns, savus tautiešus repre- pēdējiem. Pienāca melna nakts, kad buļDzīvojamā māja Sibīrijas sādžā.
sēja pirmos, vairāk kā 60 tūkstoš cilvēku. ļu ratos devāmies uz 12 kilometrus attālo
Daudz bērniņu palika bāreņi, sakropļoti Kuzņečnajas sādžu. Tur jau mūs gaidīja,
Ritma Vīgante, izcietusi nometināju- gan ﬁziski, gan garīgi. Tik daudz ģimeņu visvairāk bērni, jo viņiem bija sastāstīts,
mu galējos Ziemeļos, stāsta par 1953.ga- un likteņu izjaukts. Tajā skaitā arī mana, ka brauc asinssūcēji, fašisti. Pirmo nakti
da 5.martu, dienu, kad nomira Staļins:
Kalniņu dzimta. Vēl vairākas paaudzes pavadījām kultūras namā uz grīdas. No
„Bija parasts marta rīts. Pašā agrumā jutīs šos ievainojumus.
rīta, kad cēlāmies augšā, bērni pa visiem
sacēlās viesulis – debesis draudīgi tumTajā liktenīgajā dienā izsūtītā latviete logiem lūrēja, kādi izskatās „cilvēkēdāji.”
Ratniece ieskrēja klasē un it kā Vēlāk, kad iepazinās, saprata, ka esam
aiz žēluma „noģība.” Skolotājam normāli cilvēki, tādi paši kā viņi.
skoliņā nāca smiekli par izrādi. – Kāda bija turpmākā dzīve Sibīrijā?
Viņš sēdēja mierīgi pie galda
Sākumā gāja grūti – auksts, ko ēst neun, šķiet, pat nelika atdot godu bija. Tikām izmitināti ģimenē, kur dzīvoja
Staļinam. Mūsu sādžā dzīvoja māte ar divām meitām. Bet arī viņiem pašrep re sē tie krie vi, balt krie vi, iem trūka ēdamā. Mamma līdzpaņemtos
ukraiņi, vācieši, latvieši un vēl cimdus, dvielīšus nomainīja pret kartucitas tautas. „Daudzu tautību peļiem. No miltos samaisītām kartupeļu
bērni” – tā skanēja dziesma mizām cepām maizīti. Vienu laiku pat
pēckara gados.”
kolhoza laukā čiepām burkānus. Rīvējām
un gatavojām pankūkas. Par to neviens
Biruta Grišjāne 1949.gada neko neteica. Tomēr mammīte Sibīrijā
Tjukaļinkas sādžas skoliņā. Augšējā rindā otrā
25.martā kopā ar māti un jaunā- divas reizes gulēja uz nāves gultas – aiz
no kreisās Ritma.
ko brāli tika izsūtīta uz Tomskas pārguruma un sliktas ēšanas, jo vispirms
apgabalu.
centās pabarot mūs. Viņa visu laiku nostrāšas, sniegu nesa lielām pikām un priekšā – Kā notika jūsu ģimenes izsūtīšana?
dāja kolhozā. Ravēja, ziemā zāģēja malku
neko neredzēja. Tādā sniega vētrā kopā
Dzīvojām tēva mājās, Mālpils ciema pie cūku un liellopu fermām, gan mežā
ar māmiņu devos uz skolu. Virzījāmies „Kabatiņās.” 24.marta rītā pie mums ie- kokus. Apkārt pletās mūža meži, pilni ar
kā pingvīni pa izmīto dziļi, dziļo vagu. nāca bruņoti cilvēki un lika ātri kravāties. satrūdējušu koksni. Latvieši tur uzplēsa
Kupenas pusaudža augumā. Bieži mā- Mājā atradās mamma ar diviem maziem zemi un iesēja labību, kas jaunajā, auglīmiņai nācās iet atpakaļ, meklēt aptītās bērniem – man bija12gadi, brālim 7gadi. gajā augsnē padevās ļoti laba.
kamašas ( galošas) zem sniega. Viņa Tēvs jau 1945.gadā tika apcietināts par
Arī mēs ar brāli vasarās gājām peļņā.
teica: „Laikam pats nelabais ir Dievam ne uz ti cī bu pa dom ju va rai, jo ie priekš Vācām savvaļas akāciju pākstis, lobījām
dvēseli atdevis!” Vietējo sibīriešu valodā dienējis vācu armijā, darbojies aizsargu un pārdevām pupiņas. Vēl nodevām saulē
šādu sniega vētru sauc „purga”. Sniega organizācijā.
kaltētas avenes. Kolhozā ravējām labību,
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Biruta Grišjāne, dz. Ploriņa, (1. rindā trešā no kreisās) kopā ar allažniekiem izsūtījumā
Tomskas apgabalā. 20. gs. 50.-tie gadi.

bet tālajās pļavās ( kur nakšņojām teltīs)
vācām sienu. Meitenes grāba kaudzītēs,
un zēni zirga mugurā tās veda šķūņos.
Sibīrijā bija ļoti skaista, bagātīga daba. Apvidus kalnains, sopkas. Ziedēja
peonijas, ķeizarkroņi, skanēja dažādu
dziedošu putnu balsis. Pavasaros izauga
lekni, tumšzaļi savvaļas sīpolu laksti. Tos
ēda kopā ar kartupeļiem.
Vēlāk, kad daži vietējie uzcēla jaunus
mājokļus, mēs pārcēlāmies uz dzīvi atsevišķā būdiņā, kur bija viena liela istaba
kopā ar virtuvi. Gulējām uz lielās maizes
krāsns. Ziemā 40 grādu lielajā salā nebija
piemērotu apavu. Mamma kājās vilka ar
lupatām aptītas pastalas, bet mēs vilnas
zeķes un zābaciņus. Pēc tam iegādājāmies vecus vaļeņkus. Pavasarī visas
zemās vietas pārplūda. Kad nācām no
tālās skolas, vilkām ﬁlčus nost un bridām
līdz ceļgaliem pa ledus vižņiem pilnajām
peļķēm, otrā pusē atkal āvām kājās.

– Vai mācības skolā svešā valodā nesagādāja grūtības?
Krievu valodu apguvām lēnām, sarunājoties ar bērniem. Arī viņi drusku
iemācījās latviski. Es Latvijā gāju 4.klasē,
te sāku no 2.klases. Matemātikā veicās
ļoti labi. Skolotāji bija atsaucīgi, varējām
pat kādu vārdu runāt latviski. Sādžā pabeidzu četras klases, mācības vajadzēja
turpināt Novokuzņečnajā, kas atradās
12 kilometrus tālāk. Tur dzīvojām pie latviešu saimniekiem. Pirmdienas rītos agri
ap pieciem ar maisiņu plecos (kur maize
un kartupeļi nedēļai) soļojām uz tālo skolu, bet sestdienās nācām atpakaļ.
Un tad nomira Staļins. Es tolaik mācījos
7.klasē. Kad pa vietējo radiomezglu izskanēja sēru vēsts, mācības tika pārtrauktas.
Visi bija sapulcināti koridorā, skolotāji un
daudzi skolēni raudāja. Mēs, izsūtītie, gan
netikām līdz raudāšanai. Pa sādžu klīda
baumas, ka varbūt notiks pārmaiņas.
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– Kas notika tālāk?
Lat vie ši rak stī ja ie snie gu mus uz
Maskavu un saņēmuši atļaujas, sā ka
atgriezties Latvijā. Brālis vietējā skolā
beidza 4.klasi, viņš no mūsu ģimenes pirmais devās uz dzimteni. Mēs ar mammu
pārbraucām mājās vienu gadu vēlāk. Es
pēc skolas beigšanas vēl pastrādāju par
pastnieci. Man bija zirdziņš, salmu cepure
galvā, liela soma plecā. Jāšus izvadāju
pastu tuvākās apkaimes sādžām. Mamma
pārdeva pa vasaru nobaroto ruksīti un
kartupeļus, tad ar nopelnīto ceļa naudu
varējām uzsākt atceļu uz Latviju. Vairāk
nekas nebija ne iekrāts, ne nopelnīts. Ar
pēdējo kuģi 14.septembrī, kad Oba jau
sāka salt ciet, izbraucām no Kolpaševas.
Vietējie, tuvāk iepazinuši, pret latviešiem
izturējās labi. Pavadot pasta priekšnieks
teica: „Jūs Latvijā tā necienīs, kā mēs šeit
jūs cienām.” Jāteic, ka viņa vārdi daļēji
piepildījās.
– Kā uzsākāt jauno dzīvi pēc atgriešanās dzimtenē?
Sā ku mā ap me tā mies pie ra diem
Mālpils „Upesdzintaros”, jo mūsu mājās
„Kabatiņās” tobrīd dzīvoja divas ģimenes.
Tēvu nekad vairs dzīvu neredzējām, viņš
Sibīrijā gāja bojā pirms mūsu izsūtīšanas.
Mamma sāka strādāt kolhoza cūku fermā.
Mums bija labs priekšnieks un brigadieris,
tos cilvēkus jau pēc divām nedēļām pārcēla no "Kabatiņām" uz citu dzīvesvietu.
Kaimiņi palīdzēja iegādāt ruksīti, gotiņu
un tā sākām saimniekot. Es, atgriezusies
Mālpilī, vēlējos strādāt pastā, bet man pateica, ka nepieņems, jo esmu izsūtītā. Arī
pienotavā darbu nedeva. Bet mācībām
trūka naudas. Vienīgi patērētāju biedrības
priekšnieks Krastiņš mani pieņēma darbā
tehnikuma virtuvē par saimnieces palīgu.
Strādājot un neklātienē mācoties, ieguvu
4.kategorijas pavāra kvaliﬁkāciju. Šajā darbā nostrādāju visu laiku līdz pensijai.
Dace Krilovska

Papildināsim muzeja krājumus!
Mālpils novadpētniecības muzejs ļoti lūdz jūsu aktīvu palīdzību muzeja krājumu papildināšanā.
Nāk pavasaris – kārtošanas, tīrīšanas un veco lietu ārā
mešanas laiks. Tomēr esat apdomīgi, jo, iespējams, tieši šīs
lietas noderētu muzejam.
Tā kā muzejs vāc materiālus par Mālpils novada vēsturi,
tad mums noderētu visas lietas, kuras liecinātu par Mālpils
dzīvi un cilvēkiem visos laikos – gan Latvijas laikā, gan padomju gados :
1) fotogrāﬁjas,
2) dažādi dokumenti ( diplomi, apliecības u.c.),
3) grāmatas, žurnāli, plakāti un citi iespieddarbi, rokraksti,
4) skolas lietas ( vecās mugursomas, burtnīcas, penāļi, spalvas kāti, pildspalvas, tintnīcas, dienasgrāmatas – apmēram
1900.g. – 1970.g.),

5) dažādas saimniecības lietas, mēbeles, apģērbi, apavi
(1900. – 1970.g.),
6) politiski represēto fotogrāﬁjas, lietas, atmiņas no izsūtījuma
gadiem Sibīrijā,
7) Latvijas armijas, vācu un padomju armijas atribūtika,
8) padomju gadu atribūtika ( karogi, nozīmes u.c.)
9) vecā nauda.

Veidosim muzeju kopīgi!
Ar cieņu
Mālpils novadpētniecības muzeja vadītāja Baiba Lippe
Kultūrvides attīstības daļas vadītāja Esmeralda Tāle
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ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

2006.gada janvāra un februāra televīzijas tiešraidēs tika uzdoti jautājumi, kas attiecas uz SIA
„Norma K” darbību. Uz šiem jautājumiem – atbildes sniedz – valdes loceklis R.Taranda:
1. Kāpēc daudzstāvu namos regulāri jāatgaiso sistēma un
kam ar to jānodarbojas?
Piederības robeža siltuma, kanalizācijas, ūdens sistēmām
ir pēdējā aka pie mājas, ja konkrētajai mājai nav šīs akas, tad
mājas noslēdzošā armatūra. Iekšējās komunikācijas ir mājas
kopīpašums un tā apsaimniekošana ir mājas iekšējā lieta. Tikai
nevajadzētu aizmirst, ka jebkuri remontdarbi vai pārbūves ir jāsaskaņo ar pakalpojuma sniedzējiem SIA ”Norma K” un Mālpils
pagasta padomes Būvvaldi. Šī piederības robeža ir atrunāta arī
Individuālā īpašuma komunālo pakalpojumu līgumā.
2. Kur paliek tā naudiņa, ko mēs maksājam par siltumu. Vai
tiešām ar to pietiek tikai Dāņu katlam, kurš arī ir dāvinājums? Vai nav iespējams nosiltināt trases? Vai priekšniekiem algas nav par lielu?

*

2003. gads

2004. gads

Kurināmais

35 814.55 Ls

44 969.25 Ls

Elektroenerģija

14 707.38 Ls

15 689.56 Ls

Dabas resursu nodoklis

741.73 Ls

568.19 Ls

Zemes nodoklis

610.37 Ls

257.00 Ls

Darba samaksa + soc.
nodoklis

32 978.37 Ls

31 383.34 Ls

Pamatlīdzekļu nolietojums

34 055.34 Ls

30 778.58 Ls

Materiāli

12 814.74 Ls

6 574.90 Ls

Pamatlīdzekļu remonti

9 215.91 Ls

15 526.37 Ls

Pārējie izdevumi

12 161.30 Ls

20 727.11 Ls

Nepieciešamie naudas
līdzekļi

153 766.08 Ls 166 474.30 Ls

Reālie ieņēmumi

149 966.00 Ls 141 279.48 Ls

Zaudējumi/peļņa

–3 800.08 Ls

–25 194.82 Ls

Saražotās Mwh

9 080

9 704

Patērētājiem nodotās Mwh

8 036

8 444

Noteiktais tarifs (iedz.)

16.33 Ls/Mwh 16.33 Ls/Mwh

Noteiktais tarifs (iest.)

15.91 Ls/Mwh 17.42 Ls/Mwh

Kvadrātmetra izcenojums

0.46 Ls/m3

Nepieciešamais tarifs

19.13 Ls/Mwh 19.715 Ls/Mwh

Nepieciešamais kvadrātmetra izcenojums

0.517 Ls/m3

0.48 Ls/m3

0.559 Ls/m3

* dati no siltumtarifa aprēķiniem, kas iesniegti Rīgas rajona Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. Dati par 2005.gadu būs
pieejami pēc gada pārskata apstiprināšanas.

– Siltumtrašu un siltummezglu rekonstrukcijai ir nepieciešams
līdz 800 000 Ls. Uz doto momentu esam pieteikušies uz
ERAF un Valsts investīciju programmām par līdzekļu piešķiršanu. Labvēlīga iznākuma rezultātā? vienalga līdz 200 000
Ls būs jāﬁnansē mums pašiem, ¾? ﬁnansēs augšminētās
organizācijas.
– SIA „Norma K” valdes locekļa algu nosaka Mālpils pagasta
padome.
3. Kāpēc jāmaksā par labiekārtošanu, ja netiek ceļi tīrīti un
kaisīti?
Pirmais, ko gribētos paskaidrot, ka labiekārtošanas nauda
tiek tērēta citiem darbiem , bet ceļu tīrīšanai un uzturēšanai
nauda tiek saņemta no valsts. Iedzīvotāji par šo pakalpojumu
no labiekārtošanas naudas neko nemaksā. Vēl jāņem vērā, ka
ceļi dalās valsts , pašvaldības apkopjamajos ceļos un nezinot
konkrēto ceļa posmu, nevar atbildēt kam tas būtu jāveic.
Par labiekārtošanas līdzekļiem tiek veikti sekojoši darbi:
1. 1. ielu, gājēju celiņu attīrīšana no sniega, kaisīšana ar smiltīm
(sētnieku darbs);
2. 2. māju laukumu attīrīšana no sniega ar traktoru;
3. 3. atkritumu laukumu sakopšana (sētnieku darbs);
4. 4. zālāju appļaušana vasaras periodā 1 x mēnesī;
5. 5. apstādījumu, puķu dobju kopšana vasaras periodā;
6. 6. lapu savākšana rudens periodā;
7. 7. at kri tu mu sa vāk ša na no at kri tu mu lau ku miem ar trakto ru.

Par ceļu uzturēšanai piešķirtajiem līdzekļiem tiek veikti sekojoši darbi:
1. 1. greiderēšanas darbi;
2. 2. ceļmalu appļaušana;
3. 3. ceļmalu un ceļam pieguļošo grāvju izciršana no krūmiem
un kokiem;
4. 4. caurteku attīrīšana, tiltu uzraudzība un apkope;
5. 5. sniega tīrīšanas darbi skolnieku autobusa, piena savācējmašīnas maršrutos;
6. 6. kaisa ar smiltīm asfaltētos ceļus pie krustojumiem, piekalnēs un citās bīstamās vietās, kritiskos gadījumos veic ceļu
kaisīšanu ar smiltīm skolnieku pārvadājumu maršrutos;
7. 7. ceļa zīmju uzraudzību, ja nepieciešams remonts;
8. 8. ﬁnansu iespēju robežās – ceļu posmu atjaunošanu.
4. Kāpēc netiek tīrīta Sudas iela un vai par šīs ielas tīrīšanu
jāmaksā?
Sudas iela tiek tīrīta no Ķiršu ielas līdz Sudas tiltam, uz doto
brīdi tilts ir slēgts un nekāda satiksme pār tiltu nenotiek un ir
uzstādīta attiecīgā ceļazīme. Tāpēc arī tilta tīrīšana nenotiek.
Speciālistu viedoklis par tilta tehnisko stāvokli būs maijā, tad
arī tiks lemts par tālāko darbību. Par šīs ielas tīrīšanu iedzīvotājiem nav jāmaksā.
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IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Dzīvnieku veselības pārbaudes maršruti

Dance Academy

Gadskārtējās dzīvnieku veselības pārbaudes notiks minētajos datumos pēc sekojoša maršruta. Lūdzu šajā laikā kādam būt mājās. Ja gadījumā kādā saimniecībā
beidzas iepriekšējā gada veterinārās apliecības termiņš , lūdzu paziņot un apliecības
termiņš tiks pagarināts. Atvainojos, ja kāda saimniecība nav iekļauta. Lūdzu par to
informēt. Esiet saprotoši un atsaucīgi!

AICINA VISUS,
Kas vēlas iemācīties dejot
ĀTRI un EFEKTĪGI!
Nodarbības notiek pēc sekojošām programmām:
“SHOW DANCE”
§ Hip – hop, show dance, club dance...
§ Bērniem un jauniešiem
“SOCIĀLĀ DEJA”
§ Angļu valsis, vīnes valsis, tango,
fokstrots, polonēze, samba, mamba,
rumba, kubiešu dejas, mirenda...
§ Bez vecuma ierobežojuma
“SPORTA DEJAS”
§ Apmācība profesionālā līmenī
ar iespēju piedalīties sacensībās.

Veterinārārsts Atis Aigars 6143151, 7970898.

4. aprīlī
Vanagi – Ceriņi – Ēmuri – Tuņķi – Zavadiņas – Kosēni – Dzērves – Punduri – Melpuri – Mergupes.
10.aprīlī
Salzemnieki – Vecvieturi – Žīburti – Lejasžīburti – Salasanīši – Kalnrautēni – Ceļmalnieki – Ērgļi – Lauciņi – Kamoli – Celmiņi – Līdumnieki – Strautnieki – Austrumi – Ļauļas – Priedes.
18. aprīlī
Miglenieki – Jaunbūņas – Mazavotiņi – Kalnjauzemi – Ķešāni – Siksnas – Apenieki – Kurlēni – Timermaņi – Zemnieki – Zemarāji.
24. aprīlī
Tīneskalns – Kangari – Gaiļurgas – Ozoli – Krastkalni – Upesmedņi – Pundes – Mežsētas – Gaidziņas – Grīvnieki – Žučkas – Bauskas.
25. aprīlī
Vildani – Kannenieki – Brenderi – Jaunčušļi – Ģidas – Kalna Urdzēni – Kalnmārtiņi – Svērpji – Mazlapas – Mālkalni – Ciedrītes.
Turpinājums nākamajā numurā

Veidosim dzīvi labāku
Lai arī cik skumji būtu to atzīt – mūsu valsts ar savu pensiju politiku skaidri ir norādījuši – invalīdi mums nav vajadzīgi ...
Ko tālāk? Nomirt valstij par prieku? (nav cilvēku – nav problēmu) Tas jau būtu tas
vieglākais! Dzīvot, sadzīvojot ar īpašām vajadzībām, ir bezgala grūti, reizēm pat neiespējami. Bet, ja vēl ir jāizaudzina un jāizskolo bērni, ja negribas savu mīļoto cilvēku
atstāt vienu šajā pasaulē? Tad ir jādzīvo visam par spīti!
Tādēļ arī mēs Jūs visus ar īpašām vajadzībām aicinām kopā – veidosim savu
dzīvi labāku, gaišāku!
Palūkojieties, kas notiek apkārtējos pagastos! Invalīdi veido savas biedrības, klubus – no mājās sēdētājiem kļūstot par aktīviem savas dzīves veidotājiem. Mēs taču
arī tā varam! Tagad mums tiek piedāvātas tik daudzas iespējas! Esam nodibinājuši
invalīdu un viņu atbalstītāju biedrību „Notici sev!”
Mums ir daudz ieceres par dzīves kvalitātes uzlabošanu. Rakstīsim projektus
kopā!
Katrā no mums mīt kāds neapzināts talants, reizēm dzīvi nodzīvojam to pat neapjaušot, tāpēc atmodināsim to gaišāko un labāko, kas mīt mūsos, tāpat kā saules stari
tūlīt modinās no ziemas snaudas pirmos pavasara ziedu asnus.
Ļausim uzziedēt mūsu dzīves ziediem sev un citiem par prieku!
Uzdrošinies, notici sev un atnāc!
Vari zvanīt : 9510876, 7185873, 7925378
Vai atnāc trešdien 5. aprīlī plkst. 1100 uz kultūras nama vestibilu.
„Notici sev” valdes locekle:
Ingrīda Muraško

Nodarbības vada profesionāls deju treneris, sīkākai informācijai zvaniet pa tālruni:
+ 3716545154; + 3178444864
ILMAS BICĀNES zobārstniecības prakse
Mālpilī, Parka ielā 3 sertiﬁcētā kabinetā aicina iedzīvotājus saņemt zobārstniecības
pakalpojumus:
- zobu ārstēšana; - ķirurģija;
- Rtg diagnostika.
Bērniem līdz 18 gadu vecumam
zobārstniecība bez maksas.
Izmantojiet valsts piešķirto ﬁnansējumu!
Darba laiks:
P 9.00 – 15.00
O 14.00 – 18.00
T 9.00 – 15.00
C 14.00 – 18.00
P 9.00 – 15.00
Tālrunis uzziņām 7925980

DARBA PIEDĀVĀJUMI:
SIA „Norma K”
ūdens un kanalizācijas dienests
aicina darbā

SANTEHNIĶI –
METINĀTĀJU
(vēlams ar B un C kategorijas
autovadītāja tiesībām)
Pretendentus pieteikties pa tālruni
8358840 vai personīgi pie ūdens un kanalizācijas dienesta vadītāja B.Karpoviča

SIA „Norma K”
Godājamie mālpilieši!
Mālpils pagasta pašvaldība laiku no 13.04. līdz 15.05. pasludina par Spodrības
mēnesi. Aicinām visus nekustamo īpašumu īpašniekus, valdītājus, lietotājus, nomniekus aktīvi iesaistīties savu īpašumu sakopšanā.

labiekārtošanas dienests
aicina darbā

SĒTNIEKU
Pretendentus pieteikties
pa tālruni 2302121
vai pie dienesta vadītāja J.Aktanaroviča.
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Par nekustamā īpašuma nodokli 2006.gadā
Pa gas ta pa do me iz sa ka pa tei cī bu
visiem nekustamā nodokļa maksātājiem,
kas veic maksājumus savlaicīgi. Tas dod iespēju veikt ar likumu noteiktās pašvaldības
funkcijas, t.i., citā veidā šī nauda atgriežas
pie cilvēkiem atpakaļ (ceļu tīrīšana, skolēnu
pārvadājumu apmaksa, sociālā palīdzība
u.c.) Pēc nodokļa maksāšanas paziņojumu
izsūtīšanas jau saņemti maksājumi Ls 19
738.81 kopsummā, no kā Ls 8 912 ir nodokļu parādi un soda naudas. 2006.gadā
par zemi aprēķināts nodoklis Ls 52 232.44
Ls kopsummā, savukārt, nodokļu pārādi ir
vēl Ls 10 369.18 . Ziņas apkopotas pēc
stāvokļa uz 16.martu.
LR likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” nosaka ar nodokli apliekamo objektu
sastāvu, nodokļa maksātāju kategorijas,
maksāšanas kārtību u.c. jautājumus. No
2006.gada 1.janvāra ir spēkā grozījumi
šai likumā.
Derīgi atcerēties:
· Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja (arī dzīvokļa īpašnieka) pienākums
ir mēneša laikā no īpašuma tiesību vai
valdījuma rašanās dienas pieteikties pašvaldībā.
Par savlaicīgu nepieteikšanos pašvaldība no nodokļa maksātāja piedzen nekustamā īpašuma nodokļa summu, kas maksājama par periodu no nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās
dienas, un soda naudu 30 % apmērā no
nodokļa summas.
· Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir
1.5% no nekustamā īpašuma (zeme,
ēkas, būves) kadastrālās vērtības.
· Nekustamā īpašuma nodokļa objekta
kadastrālo vērtību nosaka valsts zemes
dienests atbilstoši “Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma” prasībām un ﬁksē
to uz vienu konkrētu datumu (1.janvāri).
Kadastrālajā vērtībā netiek ietverta mežaudzes vērtība.
Kadastrālo vērtību aprēķina, ņemot
vērā šādus Kadastra informācijas sistēmā

reģistrētos datus:
1) kadastrālo vērtību bāzi;
2) kadastra objektu un nekustamā īpašuma nodokļa objektu raksturojošos
datus;
3) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus;
4) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus.
Kadastrālo vērtību bāze ir kadastrālās
vērtības aprēķinam nepieciešamo vērtību
raksturojošo datu kopums – bāzes vērtības
un korekcijas koeﬁcienti, kas, pamatojoties
uz nekustamā īpašuma tirgus datu analīzi,
noteikts kadastra objektu grupai vērtību ziņā nosacīti viendabīgā teritorijā – zonā.
Tātad savu ietekmi uz kadastrālo vērtību izmaiņu atstāj gan īpašuma atrašānās
vieta pagasta teritoriālajā plānojumā, gan
tā lietošanas mērķi un apgrūtinājumi, gan
cena, par kādu īpašumi Mālpils pagastā tiek
pirkti un pārdoti. No Valsts zemes dienesta
par kadastrālās vērtības izmaiņām Mālpils
pagastā turpmākos gados konkrētas prognozes nav saņemtas.
· Ja nodokļa maksātājs līdz 15.februārim
nav saņēmis maksāšanas paziņojumu,
viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību.
2007.gadā tas attiecas arī uz nodokļa
maksāšanas paziņojumu par ēkām.
Līdz 2010.gada 1.janvārim zemes īpašnieks ir tiesīgs ierosināt nekustamā īpašuma objekta noteikšanu attiecībā uz būvi
ar nenoskaidrotu īpašuma piederību, kas
atrodas uz viņa zemes–to nosaka Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
· Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek individuālās dzīvojamās mājas un
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju daļas,
ko izmanto dzīvošanai un to apbūvē ietilpstošas ēkas, ja tās netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai, kā
arī ēkas un to daļas, kuras izmanto tikai
lauksaimnieciskai ražošanai.
Piez. Ar nekustamā īpašuma nodokli

ne ap lie ka mo ob jek tu sa raksts no teikts
likuma “par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta 2.daļā.
· Nodokļa maksājumi jāveic reizi ceturksnī, t.i., ne vēlāk kā 31.martā, 16.maijā,
15.augustā, 15.novembrī. Par termiņa
nokavējumu tiek aprēķināta nokavējuma
nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0.05 % par katru nokavēto dienu,
bez tam, atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai reﬁnansēšanas likmei tiek aprēķināts arī pamatparāda palielinājums.
· Zināšanai nodokļa parādniekiem – tikai laikā
no 1.–31. martam, 1.–16.maijam, 1.–15.augustam, 1–15.novembrim Jūsu iemaksātā
nauda tiks ﬁksēta kā nodokļa maksājums
par š.g. kārtējo ceturksni. Īpaši atgādinu to
tāpēc, ka, iemaksājot minētājā laikā precīzi
nodokļa paziņojumā uzrādīto summu, Jūs
varat kaut par vienu gadu (2006.) nenokļūt
parādnieka lomā. Citā laikā iemaksātā
nauda tiek sadalīta pa nokavētajiem maksājumiem (piem., no 1998.g. nokavēti 20
maksājumu termiņi).

meistarkandidāts Batakovs (reitings 2220,
91.v.). Siguldas meistarkandidāti – Jēkabsons, Urtāns, Vanags.
Mālpils komandu pārstāvēja – Anatolijs Seļivanovs, Ģirts Lielmežs, Pāvels Jakovļevs un Esmeralda Balode. Jāpiebilst,
ka mālpiliešiem līdz godalgotajām vietām
vienmēr ir mazliet pietrūcis, taču šoreiz
mūsu komanda savu uzdevumu tikt godalgoto trijniekā izpildīja ar uzviju, t.i., ieguva
2.vietu (kā saka sienas palīdzēja), aiz
sevis atstājot spēcīgo Siguldas komandu
(savstarpējā spēlē mālpilieši savus kaimiņus pārspēja ar 2,5 pret 1,5). 1.vietu izcīnīja Saulkrastu komanda, savācot 18,5
punktus. Mālpils komandai – 16 punkti,

Siguldai – 14,5 punkti. 4.vietu, spēlējot
bez dāmas ieguva Baložu komanda.
Individuāli no mālpiliešiem vislabāk veicās Esmeraldai Balodei (5,5 punkti no 6
iespējamiem) un Anatolijam Seļivanovam
(4,5 no 6). Ģirtam Lielmežam un Pāvelam
Jakovļevam katram pa 3 punktiem.
Dienu vēlāk, t.i., 19.februārī Mālpils
kultūras namā notika Mālpils pagasta
čempionāts NOVUSĀ. Piedalījās 16 dalībnieki, no kuriem bija četras dāmas.
Prieks, ka vairums no dalībniekiem bija
jaunieši. Cīņas bija sīvas un vīriešiem uzvaru izcīnīja Roberts Bākulis, izšķirošajā
cīņā ar rezultātu 4:2 pieveicot Jāni Jansonu (junioru). Attiecīgi, Jānim Jansonam

Par pasēm – KONTROLEI:
· Lūdzu pārbaudiet – vai nav beidzies Jūsu
pases derīguma termiņš;
· Lūdzu pārbaudiet – vai 15 gadu vecumā Jūs
(vai Jūsu bērns) jau esat saņēmis pasi.
2006.gadā pase jāsaņem piecdesmit
seš iem 1991.ga dā dzi mu šiem Māl pils
pagastā dzīvojošiem jauniešiem. Pēc 15
ga du ve cu ma sa snieg ša nas, 30 die nu
laikā iesniedzot dokumentus PMLP Rīgas
rajona nodaļā Rīgā Gaujas ielā 17, valsts
nodeva par pases saņemšanu 20 dienu
laikā ir 1 lats.
Precīzāku informāciju varat saņemt pa
tālruni 7970895 vai Mālpils pagasta padomes 235.kabinetā.
Ar cieņu – nodokļu administratore
un iedzīvotāju reģistra speciāliste
Mārīte Nīgrande

SPORTS

Sporta ziņas
18.februārī Mālpilī notika Rīgas rajona
Sporta spēles ŠAHĀ. Sacensībās piedalījās 7 komandas. Tas ir mazāk nekā parasti,
taču atbraukušas bija visas spēcīgākās
rajona komandas, izņemot Salaspili. Jāpiemin, ka Saulkrastu un Siguldas komandās
pie visiem trim vīriešu galdiņiem spēlēja
meistarkandidāti. Saulkrastu komandā
pie pirmā galdiņa spēlēja Visockis (Rīgas
senioru čempions un Rīgas čempionāta
2.vietas ieguvējs – reitings 2245, 80.vieta
Latvijā), pie otrā Kārkliņš (reitings 2319,
50.v.). Baložu komandas pirmais galdiņš –
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2.vieta. 3.vietu diezgan negaidīti ieguva
Guntars Čeketa.
Dāmām 1.vietu pārliecinoši ieguva Gaļina Jansone. 2.vietā ierindojās
Kristīne Kaņepēja, bet 3.vietu izcīnīja
Lauma Berga.
26.februārī Salaspilī notika Rīgas
rajona sporta spēles ZOLES SPĒLĒ.
Protams, ka sacensības neizpalika bez
mālpiliešiem. Mālpils komandas sastāvā
startēja Viesturs Bērziņš, Raimonds Taranda, Jānis Podračiks un Ēriks Staško.
Ja pagājušā gadā mūsējie palika tūlīt aiz
godalgoto trijnieka, t.i., 4.vietā, tad šoreiz
pārliecinoši, 12 komandu konkurencē,
tika izcīnīta 3.vieta, tikai par 3 punktiem
atpaliekot no 1.vietas ieguvējiem Baložu pilsētas komandas. 2.vietu ieguva
Garkalnes pagasts. Jāatzīmē, ka 1.vietu
individuāli ieguva Viesturs Bērziņš. Spēcīgāko 10–niekā iekļuva arī Raimonds
Taranda, ierindojoties 9.vietā.
3. martā Siguldā pulcējās Rīgas rajona pašvaldību darbinieki, lai sacenstos
atraktīvos ziemas sporta veidos – distanču slēpošanā kalnā, kalnu slēpo-
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šanā, nobraucienā ar piepūšamajām
kamerām, auto – moto veiklībā braucot
ar bokartiem, loģikas spēļu risināšanā,
slēpošanas un ragavu nobraucienā.
Priekšsēdētāju divcīņā, pašvaldību vadītājiem bija jāsacenšas nobraucienā ar
kameru un braucienā ar bokartu. No 19
komandām Mālpils pašvaldības komanda kopvērtējumā ieguva 11. vietu.
12. martā notika Rīgas rajona sporta
spēles NOVUSĀ, kurā Mālpils pagasta
komanda ieguva 7. vietu

Sporta pasākumu plāns:
1.aprīlis
Mālpils pag. čempionāts
GALDA TENISĀ.
Mālpils profesionālās vsk. sporta zālē
2.aprīlis
Sacensības ZOLĪTES spēlē 4.posms.
Kafejnīcā „AUGUSTS”
8.aprīlis
Rīgas rajona sporta spēles
GALDA TENISĀ. Siguldā

Snovborda prieks Briežkalnā
Otro reizi Mālpils vidusskolas skolēni piedalījās konkursā “Snovbords
priekam kopā ar Zelta zivtiņu”, kur
uzvarētāju balva ir snovborda apmācība Briežkalnā labāko Latvijas snoveru
vadībā un piedevām vēl inventārs un
pacēlājs uz kalna par brīvu! Šogad sākumā plānojām, ka piedalīsies 2 klašu
ko lek tī vi – da līb nie kiem pēc iz vē les
bi ja jā uz rak sta stās tiņš vai jā uz zī mē
devīze, komikss, kurā tiktu reklamēts
ve se līgs dzī ves veids sno vo jot. Diemžēl daudziem pirmais iedvesmas vilnis
noplaka,un kad bija jānodod darbi, tad
tikai 12 dalībnieki vien sanāca! Paldies
drosmīgajiem, un es ceru, ka tas bija
vērts! 8. martā braucām uz Briežkalnu.
Mācījāmies kā ar iespājami mazāk kritieniem tikt lejā no kalna, kā arī pareizu
braukšanas tehniku. Beigās pajautāju instruktoriem, kā tad ir vieglāk – mācīties
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Policijas ziņas
18. februārī
Mālpils pagastā no klēts nozagts motorzāģis “JONSERED–2150.” Materiālais zaudējums ap 300 Ls.
Īpašums apdrošināts. Lietas apstākļi tiek noskaidroti.
27. februārī
Mālpilī nepazīstami vīrieši aplaupīja 1939.gadā dzimušu vīrieti. Nolaupītas melnas ādas kurpes 41.izmēra.
Gaiši pelēkas krāsas virsjaka, melna adīta cepure.
Lietas apstākļi tiek noskaidroti.
Mālpilī, 1942.gadā dzimis vīrietis alkohola reibumā
lamājās necenzētiem vērtiem, ar cirvi sabojāja
ēkas durvis. Lietas apstākļi tiek noskaidroti.
28. februārī
Māl pi lī, 1988.ga dā dzi mis jau nie tis pie kā vis
1990.gadā dzimušu jaunieti, kurš guvis smadzeņu
satricinājumu un ievietots Siguldas slimnīcā. Lietas
apstākļi tiek noskaidroti.
2. martā
Mālpils profesionālajā vidusskolā nozagtas piecas
pneimatiskās šautenes. Materiālais zaudējums
250 Ls. Lietas apstākļi tiek noskaidroti.
4. martā
Mālpils pagasta Sidgundā nozagta automašīna
AUDI A6, izgatavota 1992.gadā. Lietas apstākļi
tiek noskaidroti.
6. martā
Mālpilī automašīnai ŠKODA OCTAVIA tīši sabojātas durvis un durvju slēdzene .Lietas apstākļi tiek
noskaidroti.
10. martā
No Mālpils pagasta ar tīšu miesas bojājumu Siguldas
slimnīcā ievietots 1987.gadā dzimis vīrietis, kuram
konstatēti galvas sasitumi, smadzeņu satricinājums
un acs hematoma. Lietas apstākļi tiek noskaidroti.
Mālpilī pa Pils ielu 1987.gadā dzimis jaunietis vadīja
automašīnu alkohola reibumā bez vadīšanas tiesībām. Līdz ar to viņa rīcībā ir saskatāmas Krimināllikuma 262.panta 2.daļā paredzētās noziedzīga nodarījuma pazīmes. Lietas apstākļi tiek noskaidroti.

pašiem, vai mācīt citus. Nu, kā jūs
domājat? Izrādās ka mācīties pašiem
tomēr ir vieglāk! Varbūt varētu skolā
ie viest šo mā cī ša nas me to di?..:)
Ceram, ka nākošgad atkal Latvijas
snov bor da sko la or ga ni zēs ša du Ceļu satiksmes negadījumi
pasākumu, un mūsu skolas skolēni 26.februārī
Māl pils pa gas tā au to ce ļa Māl pils – Upmalas
piedalīsies jau trešo reizi!
6.kilometrā transportlīdzekļa AUDI 100 AVANT,
Skolēnu iespaidi:
1981.gadā dzimušais vadītājs nepareiza ātruma izMareks (6 a.klase): „Es Briežkalnā
vēles rezultātā netika galā ar automašīnas vadību,
kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un
biju pirmo reizi – man tur ļoti patika!!!!
iebrauca kokā. Lietas apstākļi tiek noskaidroti.
Labākie snoveri varēja demonstrēt
dažādus trikus (bet to nedarīja), jo vi- 5. martā
Mālpils pagasta Upmalās autoceļa Inciems–Sigulņi mācīja mūs. Es gribētu atkārtot šo
da–Mālpils–Ķegums 39.kilometrā automašīnas
braucienu arī nākamgad!!! Interesanti
TOYTA COROLLA 1960.gadā dzimušais vadītājs,
bija arī tas, ka mēs skatījāmies ﬁlmu
vadot automašīnu alkohola reibumā, netika galā
un zīmējam !!!!!“
ar automašīnas vadību un iebrauca grāvī. Pats ar
gūtiem miesas bojājumiem tika nogādāts Siguldas
Kris taps (6a.kl): „Sā ku mā mēs
slimnīcā. Bojāta automašīna. Sastādīts administraiesildījāmies,lai krītot mazāk traumu
tīvā pārkāpuma protokols.
pēc tam mums pastāstīja, kā labāk
Rīgas rajona policijas pārvaldes priekšnieka
iemācīties snovot. Pirmajā reizē gāja
palīdze Marina Čapa. Tālrunis:7219701
raibi,bija daži kritieni,bet uz
beigām iemācījos.Snovojot
diemžēl laiks pagāja ļoti ātmūsu instruktoriem... pirms tam domāju,
ri, Man ļoti patika un gribētos ka viņi ir iedomīgi un augstprātīgi, taču
braukt biežāk”.
beigās sapratu, ka cilvēku tiešām neElī za (10.kl): “Pec uz va- drīkst vērtēt, ja tu viņu nemaz nepazīsti!!!
ras pa zi ņo ju ma jau sko lā patiesībā viņi ir ļoti forši un draudzīgi...
sā kām plā not, ko da rī sim, Diemžēl šis ir pēdējais gads, kad varējām
ko vilk sim un, ko ēdī sim... piedalīties šajā konkursā, taču domāju,
Ierodoties uz kalna, zinājām, ka mums vairs nebūs nepieciešams kāds
ka mū su pēc pu ses šo "pa- konkurss, kas mūs vilinātu uz kalna pusi...
sā cie nu" at ce rē sies vēl il gi cenšamies izmantot katru izdevību, lai tik(bez šaubām tā arī bija)... bet tumazliet "padauzīt dibenus"!!!“
tomēr tas bij to sāpju vērts!
Skolotāja Inta Rulle
Ļoti ātri sadraudzējāmies arī ar
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INFORMĀCIJA

Sveicam
aprīļa
jubilārus!
80 – Annai Ardavai,
75
70

2006. gada marts

Aleksandrai Strelkovai
– Marijai Božko,
Mikhailam Karasenko,
Ārijai Krastiņai, Centim Sārnam
– Artūram, Gunāram Steckim

Pateicība
Vēlos pateikties tiem cilvēkiem, kuri palīdzēja man
grūtā dzīves posmā.
Guntis Kalējs

Paziņojums

REKLĀMA

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā
2006. gada aprīlī
Sestdien, 1.aprīlī
10.00 – 16.00 “Sevis apzināšanās mācība”
1. nodarbība. Vadītāja Līga Kolneja (dziedniece,
Ci Gun instruktore) Maksa par nodarbību 2 Ls stundā
20.00 Mālpils pagasta uzņēmēju balle
Trešdien, 5. aprīlī
13.00 Klubiņš “Rezēdas” ciemojas Mālpils
vidusskolas novadpētniecības muzejā.
Pulcēšanās kultūras namā.
Piektdien, 7. aprīlī TLM studijas “Urga” saiets
Sestdien, 8. aprīlī
Mālpils jauktais koris
piedalās rajona koru skatē Rīgā
18.00 Koncerts “Kad pūpoli zied”
Piedalās vidējās paaudzes deju kolektīvi
Pirmdien, 17. aprīlī Izbraukums uz izrādi “Melanholiskais
valsis” Dailes teātrī.
Par biļetēm lūdzam interesētie Kultūras namā
Sestdien, 22. aprīlī Rīgas rajona deju kolektīvu skate
Sestdien, 29. aprīlī Mākslas Dienas. Piedalās Rīgas rajona
mākslas skolas.
19.00 Koncerts “Mālpils dziesma 2006”
piedalās solisti, dueti un ansambļi
22.00 Balle kopā ar “Lustīgo blūmīzeru”
Foto pamatkursi notiek trešdienās plkst. 19.00 325. telpā
Nāc un piedalies!

Mazo, draudziņ!
Ja Tev jau ir gadiņš, un Tev patīk būt kopā ar citiem
bērniem, rotaļāties, sarunāties, tad tieši Tevi mēs gaidīsim uz 1.nodarbību, lai kopīgi pavingrotu ar mammu
vai tēti, sadraudzētos ar citiem mazuļiem Bērnu rotaļu
un attīstības centrā “Māllēpīte” ceturtdien, 6.aprīlī pulksten 13.30.
Tikai palūdz saviem vecākiem, lai iepriekš viņi piezvana, kad Tu vēlies atnākt. Tel.: 6591718. Dalības
maksa Ls 0.50.
Arī jebkurā citā darba dienā no pl.8.00 – 19.00
mēs Tevi gaidīsim Rotaļu centrā. Un par to nemaz
nav jāmaksā!
Centra vadītāja Inga

Izstāžu zālē:
līdz Lieldienām apskatāma mākslinieces Elitas Ābeles
graﬁku izstāde “Atkalatnākšanas gaismā”
No 20. aprīļa Mālpils mākslas skolas audzēkņu darbi

Mālpils luteriskajā draudzē:
Palmu jeb Pūpolsvētdienas dievkalpojums 9. aprīlī plkst. 14.00
Klusās nedēļas dievkalpojumi:
Lielajā Piektdienā
14. aprīlī plkst. 16.00
Klusajā sestdienā
15. aprīlī plkst. 22.30
Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
16. aprīlī plkst. 14.00
Bērnu dievkalpojums 17. aprīlī plkst. 14.00 kopā ar Mūzikas
skolas, Svētdienas skolas un kultūras nama bērnu pašdarbnieku
piedalīšanos. Notiks olu ripināšana un būs dažādi pārsteigumi.

Sludinājumi
Pārdod vienistabas dzīvokli ar malkas apkuri “Vecpilī”, otrajā stāvā. Tālr.: 6889729.
Veikaliņš “Rokāde 21” Nākotnes ielā 1, otrajā stāvā tirgo
Vācijā ražotas kvalitatīvas tapetes, cena no 1Ls – 5Ls, kā
arī aizkarus un galdautus. Darbdienās no pl.10.00 –16.00.
Pērk 2 istabu dzīvokli Mālpilī. Vēlams centrā.
Tālr.: 6358740.
Pārdod mazlietotus kombinētos ratus ( lietoti 6 mēn.) ļoti
labā stāvoklī. Ls 50 ( jauni Ls 130 ). Gultiņu atdošu par
brīvu. Tālr.: 9737040.
Pārdod māju Mālpilī. Platība 135 m2, 2 stāvi, 5 istabas.
Pirts. Zeme 4000 m2. Cena 79 000 Ls. Tālr.: 6449591.
Vajadzīgi strādnieki darbam noliktavā. Pieteikties personīgi noliktavā „Kaltes – 2” vai pa telefonu 7273324 no plkst.
9.00 – 16.30.

Šī gada janvārī, februārī un martā mūžībā aizgājuši
sekojoši mālpilieši:
Natālija Oļesova, 83 gadu vecumā, Vladimirs Bogdanovs, 54 gadu vecumā, Ēvalds Lodziņš, 85 gadu vecumā, Antoņina Sarapāne,
64 gadu vecumā, Jānis Liepa, 94 gadu vecumā, Arturs Vērmanis,
86 gadu vecumā, Milda Grande, 87 gadu vecumā, Jānis Blagavs,
63 gada vecumā, Jānis Baranovskis, 70 gadu vecumā, Antoņina
Samušenkova, 86 gadu vecumā, Andris Pleišs, 42 gadu vecumā,
Irina Terhova, 64 gadu vecumā.
Mūsu klusa, patiesa līdzjūtība tuviniekiem un katram, kam sirdi
sāpina viņu aiziešana.
Mālpils pagasta padome,
Mālpils dzimtsarakstu nodaļa

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

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

