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Maija tēmas:
 Par šo laiku tā vien gribas teikt:
“Pasaule zied!” Kā gan citādi,
ja ziedonis klāt, ja pienenes
savā varā pārņēmušas pļavas.
Pavasaris lieliem soļiem iet pretī
vasarai, un pavisam drīz skolēni
aplūkos savas liecības un dosies
vasaras brīvlaikā
 Rīgas rajona Lauku attīstības
biedrība izsludina nelielu projektu
konkursu “Veidosim paši savu
pagastu”, kura vispārējais mērķis
ir veicināt attīstību lauku teritorijās, paaugstināt iedzīvotāju dzīves
kvalitāti un uzlabot sabiedriskās
aktivitātes
 Tie ir piedzīvojumi, pēc kuriem
ir grūti aizmigt un liekas, ka nekas
TĀDS jau ar mani nevar notikt.
Bet tomēr notiek! Ja vien ļaujas
 Protams, ka par skolas dzīvi,
jauniešu iespējām un dažādām
aktivitātēm varam rakstīt paši un to
arī darām, tomēr ļoti aizvainojoši
šķiet tas, ka samērā plašā un
visaptverošā rakstā par jauniešu
brīvā laika pavadīšanas iespējām
Mālpilī netika atvēlēta vieta kaut
nelielai rindkopai par Sidgundā
notiekošo
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PAGASTA PADOMES LĒMUMI

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 25.04.2007. SĒDE Nr. 6
Izskatīja 30. jautājumus
NOLĒMA:
• Atbalstīt Iepriekšējas vienošanās noslēgšanu ar SIA “SHREWS Biomass Energy Latvia” par koģenerācijas stacijas izbūvi Mālpils
katlu mājas teritorijā un atbilstošo zemes un
būves nomas līgumu noslēgšanu.
• Uzdot izpildinstitūcijai un Iepirkumu komisijai veikt likumdošanā noteiktās darbības,
kas nepieciešamas zemes un būves nodošanai ilgtermiņa nomā koģenerācijas
stacijas izbūves nodrošināšanai.
• Akceptēt sadarbības līguma projekta noteikumus.
• Piedāvāt Jurim Jonaitim parakstīt sadarbības līgumu un tālāk abām pusēm rīkoties
saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
• Apstiprināt teritorijas plānojuma jaunas
redakcijas izstrādes darba grupu šādā sastāvā:
– izpilddirektors Vladislavs Komarovs
– būvvaldes vadītāja Rudīte Bete
– teritorijas plānotāja – vides speciāliste
Kristīne Cimermane
– arhitekte Indra Reitere
– nekustamo īpašumu speciālists Aivars
Skroderis
– zemes ierīkotājs Agris Bukovskis
– deputāte Solvita Strausa
– pieaicināt bijušo Mālpils pagasta teritorijas plānotāju – vides speciālistu Jāni
Pauloviču.
• Uzsākt Mālpils pagasta teritorijas plānojuma jaunas redakcijas izstrādi.
1. Mālpils pagasta teritorijas plānojuma
grozījumus izstrādāt saskaņā ar LR MK
noteikumu Nr. 883 prasībām vai citiem
normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē teritorijas plānojuma izstrādi.
2. Apstiprināt par Mālpils pagasta teritorijas plānojuma darba grupas vadītāju
Vladislavu Komarovu.
3. Apstiprināt Mālpils pagasta teritorijas
plānojuma izstrādes darba uzdevumu
4. Apstiprināt Mālpils pagasta teritorijas
plānojuma izstrādes “ Sabiedriskās
apspriešanas programmu”.
5. Paziņot kaimiņu pašvaldībām par izstrādes uzsākšanu.
6. Divu nedēļu laikā nosūtīt lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu
ministrijai.
7. Noteikt plānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu no publikācijas brīža “Latvijas Vēstnesī” līdz 19.09.2007.
8. Paziņojumus par teritorijas plānojuma
sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu ievietot laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Rīgas Apriņķa Avīze”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 “Labiekārtošanas noteikumi par Mālpils pagasta
namīpašumu, gruntsgabalu, pagalmu, pieguļošo teritoriju un apstādījumu uzturēšanu
un kopšanu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5
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<<Par grozījumiem 12.10.95. saistošajos
noteikumos Nr.9 “Mālpils pagasta administratīvās atbildības noteikumi” >>.
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kniediņkrogs” atsavināšanas izsoles nolikumu.
No teikt no sa cī to iz so les sā ku ma ce nu
15000,- LVL.
Pieņemt zināšanai, ka izsole uz objektu
“Mālpils lidlauka skrejceļš un zeme zem
tā” ir beigusies bez rezultātiem.
Slēgt sadarbības līgumu ar SIA “Baltic Tatry
Skydiver Ltd” par objekta “Mālpils lidlauks”
apsaimniekošanu.
Nepārņemt pašvaldības īpašumā un valdījumā nekustamo īpašumu “Robežnieki”.
Pārņemt pašvaldības īpašumā un valdījumā nekustamā īpašuma Lielvārdes šoseja
10 dzīvokļus Nr.1, Nr.2, Nr.5
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem:
– “Ķiršu iela 29”, kas sastāv no zemes
gabala 0,493 ha kopplatībā,
– “Noriņas”, kas sastāv no zemes gabala
3,3 ha kopplatībā,
– “Upeslejas”, kas sastāv no zemes gabala 22,3 ha kopplatībā.
Nekustamajam īpašumam “Lībenītes” noteikt apgrūtinājumu – servitūta ceļš
Precizēt 2006. gada 30. augusta Mālpils
pagasta padomes sēdes Nr. 12 lēmuma Nr.
12/10 punktu Nr. 10, nosakot divdzīvokļu
dzīvojamai mājai “Zvirgzdukrogs”, dzīvojamo un nedzīvojamo telpu adreses.
Apstiprināt zemes nomas līgumu.
Atļaut sadalīt nekustamos īpašumus:
– “Lielmeži”, atdalot zemes gabalu zemes ga ba lu 17,7 ha kop pla tī bā un
14,9 ha kopplatībā,
– “Piekmaņi”, atdalot zemes gabalu zemes gabalu 1,3 ha kopplatībā, 49,1 ha
kopplatībā, 4,41 ha kopplatībā.
Atļaut sadalīt, izstrādājot zemes ierīcības
projektu pēc Būvvaldes izsniegtajiem zemes sadalīšanas noteikumiem:
– “Jaunniči”, atdalot zemes gabalu 2,5 ha
platībā.
Anulēt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības.
Apvienot nekustamos īpašumus:
– Nekustamam īpašumam “Vecvadzeles”
21,4 ha kopplatībā pievienot zemes gabalu 0,2 ha kopplatībā.
Piešķirt juridiskās adreses: “Vecvadzeles”,
“Mežaliepas”, “Meža Apenieki”, “Jaunbērzaines”, “Piekmaņi”, “Ozolu iela 9”, “Ozolnieki”.
Atstāt spēkā 2007.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus, kas
nosūtīti akciju sabiedrībai “Latvenergo”.
Piešķirt 2007.gadā nekustamā īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu 50 % apmērā,
par saimniecības “Kangari” un saimniecības “Atmiņas” zemi, “Kalna Aplīkas”
zemi.
Atbalstīt Mālpils jauniešu apvienības dalību
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programmas “Jaunatne” projektā “Kultūra
un sports” Francijā laikā no 16.–27.jūlijam,
nodrošinot priekšﬁnansējumu 2064,- LVL
apmērā.
Piešķirt Mālpils profesionālajai vidusskolai 100,- LVL dalībai Leonardo da Vinci
programmas ražošanas praksei Vācijā,
Konstances pilsētā laikā no 29.aprīļa līdz
25.maijam, no Atbalsta fonda līdzekļiem.
Pasniegt balvu naudas izteiksmē 50,- LVL
par bakalaura grāda iegūšanu.
Akceptēt izstrādāto un aktualizēto Mālpils
novada pamatojumu galīgajā redakcijā uz
01.04.2007., veidot Mālpils novadu pašreiz esošā Mālpils pagasta administratīvo
robežu ietvaros. Atstāt atklātu jautājumu
par kaimiņu pagastu vai to daļu pievienošanu Mālpils novadam. Mālpils pagasta
pub lis kās in fra struk tū ras sa kār to ša nai
un attīstībai nepieciešamais ﬁnansējums
51 314 206,- LVL.
Ap stip ri nāt gro zī ju mus ad mi nis tra tī vās
komisijas nolikumā. Atbrīvot Voldemāru
Cērpu no administratīvās komisijas locekļa
pienākumiem ar š.g.1.maiju.
Pieņemt zināšanai, ka ﬁrma “Latvijas komersantu klubs” piedāvā Investīciju un ārējo
sakaru daļai sniegt regulāras informatīvās
konsultācijas par ES struktūrfondu aktualitātēm. Uzdot izpildinstitūcijai izvērtēt sadarbības iespējas ar projektu konsultāciju
ﬁrmām.
L.Mukānei sagatavot iesniegšanai projekta
pieteikumu konkursam “Sporta inventāra iegādes palīdzības pilotprogramma”,
paredzot sporta inventāra iegādi Mālpils
vidusskolai un Sidgundas pamatskolai par
kopējo summu 6000 LVL. Nodrošināt Mālpils pagasta padomes līdzﬁnansējumu 50%
jeb 3000 LVL apjomā no kopējās projekta
summas.
Anulēt 1997.gadā par “Brenderu” zemi aprēkināto zemes nodokli Ls 136.68 un dzēst
tam aprēķināto soda naudu Ls 136,68.
Izsludināt četru nedēļu būvniecības ieceres
publisko apspriešanu Vīnkalna un Torņa ielu krustojuma rekonstrukcijai. Būvniecības
ieceres publisko apspriešanu veikt saskaņā
ar 02.09.1997. g. MK not. Nr. 309. “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” prasībām. Būvniecības publiskā apspriešana
un lēmuma pieņemšana Mālpils pagasta
padomes sēdē 2007. gada 30.maijā plkst.
15.00 Mālpils pagasta padomes sēžu zālē
Mālpilī, Nākotnes ielā 1. Paziņojumu par
būvniecības ieceres publisko apspriešanu
ievietot laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” .
Apstiprināt Mālpils vidusskolas sporta zāles
un peldbaseina tehnisko projektu.
Apstiprināt Mālpils pagasta padomes kontu
plānu 2007.gadam.
Apstiprināt Mālpils pagasta padomes ieņēmumu/izdevumu kodu sarakstu 2007.
gadam.
Sagatavoja:
lietvede I. Kajaka
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Pagasta padomes notikumi maijā
2. maijs

3. maijs

5. maijs
7. maijs

8. maijs

9. maijs

11. maijs

14. maijs

15. maijs

17. maijs

18. maijs

– Uzsākts darbs pie Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta
“Notici sev”, kas tiks īstenots no 2. maija līdz 30. novembrim.
Projekts paredz cilvēku ar īpašām vajadzībām un jauniešu ar
zemu pamatprasmju līmeni integrēšanu sabiedrībā. Projekta
vadītāja ir Mālpils pagasta padomes Investīciju un ārējo sakaru
daļas darbiniece Ieva Viļuma un projekta koordinatore ir p/a
“Mālpils sociālais dienests” sociālā darbiniece Lūcija Vaivare.
– Pagasta padomes priekšsēdētājs un sabiedrisko attiecību
speciāliste piedalās NRTP Radio un televīzijas gada balvas
pasniegšanas ceremonijā.
– Pagasta padomes priekšsēdētājs, izpilddirektors, deputāti un
darbinieki piedalās talkā Mālpils viduslaiku pilskalnā
– ES Padome oﬁciāli apstiprināja jaunos ES Reģionu komitejas
Latvijas delegācijas locekļus: Aleksandru Lielmežu (kā pārstāvi), Jāni Neimani un Ligitu Ginteri kā pārstāvju vietniekus.
Apsveicam!
– Pagasta padomes Saimnieciskās darbības veicināšanas daļas vadītāja, projektu koordinatore un z/s “Agatnieki” pārstāvis piedalās
kārtējā seminārā par lauku teritorijas attīstības stratēģijas izstrādi.
Mācībās piedalās arī citi Rīgas rajona Lauku atbalsta biedrības
pārstāvji no Sējas, Allažu, Inčukalna un Siguldas novadiem.
– Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās LPS valdes sēde,
kurā apsprieda un akceptēja LPS 17. kongresa rezolūciju
projektus: Par valsts un pašvaldību autoceļiem; Par pasažieru
sabiedrisko pārvadājumu organizāciju valstī; Par pašvaldību
dzīvojamo fondu; Par ﬁnansēm; Par sekmīgas administratīvi
teritoriālās reformas nosacījumiem; Par publisko un privāto
partnerību un Par nekustamā īpašuma nodokli.
– Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja piedalījās Eiropas
Savienības informācijas aģentūras konkursa “Latvijas cilvēku
stāsti par Eiropu” noslēguma pasākumā.
– Izpilddirektors piedalās Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē, kas veltīta izglītības, mūža izglītības un sporta iestāžu
darbības jautājumiem.
– Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Starptautiskā konferencē “Atjaunojamā enerģija – nākotnes perspektīva Baltijas
reģionā”.
– Kultūrvides attīstības daļas vadītāja piedalījās Siguldas reģiona
tūrisma biedrības biedru sapulcē, iespējams arī Mālpils pagasta padome kļūs par biedrības biedru.
– Projektu koordinatore kopā ar citiem biedriem no Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Ogri, kur tiekas ar Ogres rajona Vietējās rīcības grupu
“Zeme zied”. Tiek iegūta pieredze attīstības stratēģijas izstrādāšanā un iedzīvotāju iesaistīšanā pagasta dzīves kvalitātes
uzlabošanā.
– Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Latvijas Pagastu
apvienības valdes sēdē par veselības aprūpes nodrošināšanu
laukos, Jelgavas rajona Glūdas pagastā.
– Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās LPS paplašinātā
valdes sēdē, kurā tika apspriests LPS 17. kongresa rezolūciju
projekts un priekšsēža ziņojuma tēzes.
– Mālpils novadpētniecības muzeja darbinieki atzīmē Starptautisko muzeja dienu.

21. maijs
22. maijs

23. maijs

25. maijs

29. maijs

– Pagasta padomes priekšsēdētājs Jelgavas pilsētas kultūras
namā piedalās LPS 17.kongresā, kurā izskatīja rezolūciju
projektus par šādām tēmām: Par valsts un pašvaldību autoceļiem; Par pasažieru sabiedrisko pārvadājumu organizāciju;
Par pašvaldību dzīvojamo fondu; Par ﬁnansēm; Par sekmīgas
administratīvi teritoriālās reformas nosacījumiem; Par publisko
un privāto partnerību un Par nekustamā īpašuma nodokli.
Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs ievēlēts par Pagastu
apvienības priekšsēdētāju un apstiprināts par LPS priekšsēža
vietnieku. Apsveicam!
– Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Administratīvi Teritoriālās reformas sēdē par zemes privatizācijas problēmām.
– Pagasta padomes Saimnieciskās darbības veicināšanas daļas vadītāja, projektu koordinatore un z/s “Agatnieki” pārstāvis piedalās
kārtējā seminārā par lauku teritorijas attīstības stratēģijas izstrādi.
Mācībās piedalās arī citi Rīgas rajona Lauku atbalsta biedrības
pārstāvji no Sējas, Allažu, Inčukalna un Siguldas novadiem.
– Padomes priekšsēdētājs piedalās rajona padomes ﬁnanšu
komitejas sēdē.
– Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Aizsardzības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās, kurās tika
izskatītas sekojošas tēmas: Par pilsētu un rajonu ārkārtējo situāciju (civilās aizsardzības) komisiju sadarbību ar Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem avāriju seku likvidācijas, ugunsdzēšanas
un glābšanas darbu organizācijā, Par iespējamo līdzﬁnansējumu piešķiršanu pašvaldību sporta un publiskajām būvēm, Par
kvalitatīva kartogrāﬁskā materiāla sagatavošanu pašvaldību
teritoriālo plānojumu izstrādes vajadzībām u.c tēmas.
– Mālpilī viesojas Lielbritānijas uzņēmuma “SHREWS Biomass
Energy Latvia” pārstāvis, ar kuru tika noslēgts sadarbības līgums par biomasas elektrostacijas izveidošanu Mālpils ciemā.
Lielbritānijas pārstāvis iepazīstas ar esošo situāciju siltumenerģijas ražošanas jomā.
– Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Ilgtspējīgas attīstības padomes sēdē Vides ministrijā. Sēdē izskatīja Latvijas
Nacionālo Ilgtspējīgas attīstības īstenošanas ziņojumu.
– Mālpils novadpētniecības muzeja darbinieki piedalās Muzeja
dienu pasākumā Minhauzena muzejā, Duntē.
– Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona padomes
sēdē un LPS ﬁnanšu komitejas sēdē.

30.04.–04.05 Mālpils vidusskolā notika Comenius programmas
projekta “Eiropas pilsētu graﬁti” sanāksme ar Igaunijas, Beļģijas un
Itālijas partnerskolu viesu piedalīšanos.
20.–26.05. Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes delegācija piedalījās
Comenius programmas projekta “Eiropas pļavas” sanāksmē Polijā.
Pagasta padomes iestāžu un struktūrvienību vadītāji sagatavo
2006. gada Publisko pārskatu.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. 5. punktu, Mālpils būvvalde
informāciju par būvniecības iecerēm un būvvaldes lēmumiem publicē
Mālpils pagasta padomes mājas lapā: www.malpils.lv zem sadaļām
Mālpils Vēstis, Informācija.
Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste
Iveta Krieviņa

MĀLPILS PAGASTA PADOMES SĒŽU GRAFIKS
2007. gada jūnija mēnesim
Sēdes nosaukums
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
PADOMES SĒDE
Privatizācijas komisijas sēde
Administratīvās komisijas sēde

Datums, laiks
13.jūnijā pl.15.00
14.jūnijā pl.16.00

Telpas nr.
Mazajā sēžu zālē
Mazajā sēžu zālē

Sēdes vadītājs
PĒTERIS KURMS
SOLVITA STRAUSA

14.jūnijā pl.17.00
20.jūnijā pl.15.00
25.jūnijā pl.18.00
20.jūnijā pl.14.00

Mazajā sēžu zālē
Mazajā sēžu zālē
204.kab.
Mazajā sēžu zālē

ALEKSANDRS LIELMEŽS
ALEKSANDRS LIELMEŽS
ALEKSANDRS LIELMEŽS
VLADISLAVS KOMAROVS
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STĀSTA DEPUTĀTI

Saruna ar Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas vadītāju Solvitu Strausu
– Komitejas nosaukums ietver trīs svarīgus atslēgas vārdus, kas norāda darbības virzienus jūsu komitejai. Lūdzu
pastāstiet tuvāk par komitejas sastāvu
un tās darbību.
Komitejā esam četri deputāti – Leontīne
Amerika, Edīte Saleniece, Ivars Tāle un es.
Pirms nebija nodibināta Sociālā aģentūra,
mūsu komitejā tika izskatīti pilnīgi visi sociālie jautājumi. Jebkurš naudas piešķīrums
bija tikai ar mūsu komitejas lēmumu, kas
pēc tam tika izskatīts ﬁnansu komitejā un
vēl sēdē, kas jautājuma izskatīšanu paildzināja līdz mēnesim. Nodibinot aģentūru Mālpils Sociālais dienests, jautājumus izskata
daudz ātrāk.
– Vai iedzīvotāji ir apmierināti?
Kā kurš, jo Sociālā dienesta vadītāja
Olga Volosatova savā darbībā strikti vadās
pēc likumdošanas, precīzi ņem vērā visus
ienākumus, izvērtējot vai pabalsti pienākas
vai nē. Mūsu komiteja varēja ņemt vērā arī
cilvēcisko faktoru, izmantot kādu konkrētu
ﬁnansējumu, piemēram, ziedojumu naudu,
kas bija paredzēta tieši šādiem gadījumiem,
un ar komitejas lēmumu varēja tikt piešķirta
cilvēkam, ja bija ļoti nepieciešams. Tā kā
katrs lēmuma projekts tika izskatīs arī padomes sēdēs, tad, visi deviņi pašvaldības
deputāti bija pilnīgi informēti par jebkurām
šādām situācijām pašvaldībā, varēja apspriest un ieteikt ko darīt, ko nedarīt. Tagad
šie jau tā ju mi de le ģē ti aģen tū rai, ku ras
sastāvā ir sociālie darbinieki: Baiba Poiša,
Lūcija Vaivare, kas izvērtē, un vadītāja Olga
Volosatova, kas akceptē. Ja iedzīvotāji nav
apmierināti ar lietas izskatīšanu, var rakstīt
iesniegumu mūsu komitejai, lai jautājumu
pārskatītu.
Tagadējā situācijā var izlikties, ka sociālā
palīdzība nevienam nav vajadzīga, jo deputāti redz summas, kad atskaitās aģentūras
vadītāja, redz, ka ir izmaksāti slimības pabalsti, pabalsti medicīnas pakalpojumiem,
transportam, apbedīšanas pabalsti, jaundzimušo pabalsti un citi, bet neredz personu
loku un kādi ir sasāpējušākie jautājumi. Bet
deputāti jau var iegūt jebkuru informāciju no
aģentūras vadības arī par citiem būtiskiem
aspektiem. Mūsu komiteja nav saņēmusi
nevienu sūdzību par aģentūras darbu.
– Kāda situācija ir izglītības jomā?
Izglītības jautājumu ir vairāk. Uz komiteju tiek virzīti jautājumi par skolu nolikumu apstiprināšanu, interešu izglītības programmu
apstiprināšanu un citi jautājumi, par kuriem
jālemj pagasta padomei kā iestādes dibinātājam. Es, kā komitejas vadītāja, piedalos
pirm sko las iz glī tī bas ie stā des pa do mē.
Savulaik vidusskola atteicās iekļaut mani
padomes sastāvā, bet tagad, katrā ziņā uz
lielākajām sēdēm, uzaicina. Mani vairāk satrauc izglītības procesa kvalitāte, vēlētos lai
vairāk skolēnu izvēlētos palikt vidusskolā, lai

uz vidusskolas klasēm būtu konkurss.
– Kāda ir komitejas un skolas sadarbība?
Neko sliktu nevaru teikt. Jebkuru, mani
kā deputātu interesējošu jautājumu, varu iet
uz skolu noskaidrot, un domāju, ka neviens
man neaizliegtu piedalīties arī pedagoģiskās pa do mes sēdēs. Vēl jau jautājums,
cik skola būtu gatava sadarboties konkrēti
caur komiteju. Vidusskola ar īpašiem jautājumiem pie komitejas nav griezusies, bet
uz nopietnākiem skolas pasākumiem komitejas priekšsēdētājs tiek aicināts.
– Vai pagasta pašvaldība var aizstāvēt
savu iedzīvotāju intereses?
Jā, ja mums tiek lūgta palīdzība, protams. Izglītības procesā nevar iejaukties,
bet varam palīdzēt risināt jautājumus,kas
uzlabotu mācību procesa kvalitāti. Mūsu
komiteja ir kā vidutājs starp skolu un vecākiem, jo ir bijuši gadījumi, kad saņemtas
sūdzības par mācību procesu. Protams, ir
ļoti labi, ja kādu problēmu vecāki var atrisināt skolā jau paši, bet, ja nē, tad komitejā
var lūgt palīdzēt rast risinājumu.
– Skola nav tikai izglītojošā vide. Tā saistīta ar sociālo situāciju, kādā ir bērni.
Piemēram, elementārā ēdināšana.
Par to arī ir runāts, jo skolotāji, audzinātāji pārmet, ka nav atbalsta, bet daudz atkarīgs
no viņiem pašiem. Ja, tu esi audzinātājs, un
redzi, ka tavs bērns nav ēdis, kāpēc šausmināties par to? Arī skolotājs var uzrakstīt
komitejai iesniegumu, lūgt palīdzību. Bija gadījums, kad skolēnam bija nepieciešamas
brilles, skolotāja vērsa uz to mūsu uzmanību
un ģimene saņēma atbalstu. Pie mums pēc
palīdzības ir griezusies skolotāja Jomerte.
Viņa rīko bērniem ekskursijas. Zinot, ka ir ģimenes, kas nevarēs iedot bērnam naudiņu,
bet būtu vēlams braukt visai klasei kopā, tos
lūdz komitejai. Mēs piešķiram līdzekļus, un
aizbrauc visa klase!
– Kā ir ar kultūras jomu?
Kultūras nams lieliski strādā paši. Ja ir
nepieciešami neparedzēti līdzekļi, kad saskaņojami kādi jautājumi, tad tos izskata vispirms komitejā, tad sēdē. Kultūras namam
ir „gadi”, kad sakārtojot vienu mezglu, jau
redz nākošo, un katru ar aizvien lielākiem
kapitālieguldījumiem.
Man šķiet, ka vajadzētu labāk apmaksāt
kultūras nama vadītāju darbu, jo slodze ir
ļoti liela. Kā nekā esam lielākais kultūras
nams Rīgas rajonā. Labi, ka Mālpils 800gades organizēšana, ko vada Edīte Priekule,
tiek atsevišķi ﬁnansēta, jo, kamēr tas nav
darīts, nesaprot, kas tas ir. Kā komitejas
pārstāve arī es esmu darba grupā. Konsultējoties ar cilvēkiem, kas veidoja Cēsu un
Siguldas 800gades svētkus, sapratām cik
liela apjoma darbs tas ir. Tas būs lielākais
kultūras pasākums, kam rūpīgi jāgatavojas
jau tagad.
– Kādi jaunumi ir pašai komitejai?

Ir nodibināts Atbalsta fonds. Jau vairākus gadus gribēju, lai Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejai būtu iespējas
ﬁnansiāli atbalstīt iedzīvotājus situācijās,
kas saistītas ar šīm jomām. Atbalsta fondu
vada mūsu komiteja, gatavo lēmuma projektus un sniedz savu atzinumu, ko apstiprina
pagasta padomes sēdēs, lai nebūtu situācija, ka fonda padomes lēmums nebūtu
pieņemams pagasta padomes deputātiem.
No atbalsta fonda tiek piešķirti līdzekļi kultūras, izglītības vajadzībām, kā palīdzība
cilvēkiem, lai stimulētu viņu piedalīšanos,
iekļaušanos sociālā vidē, piemēram, invalīdu biedrībai un citām sociālām biedrībām,
jauniešiem, kas saistīts ar izglītības jautājumiem – dalībai konferencēs, zinātniskajos
darbos, festivālos. Finansējums paredzēts
6 tūkstoši lati.
– Kādi ir lielākie atbalstītie projekti?
Atbalstīta Mālpils jauniešu apvienība,
makšķernieku biedrība (tas bija strīdīgs
jautājums – fonda padome to neatbalstīja),
bērnu sporta deju kluba „Zīle” brauciens uz
Poliju, pensionāru padome. Tagad paredzamas jauniešu aktivitātes vasarā – festivāli,
izbraukumi, konkursi, Mālpils profesionālās
vidusskolas audzēkņu prakses ārzemēs.
– Dzīvojot Mālpilī, redzot šo vidi, ko gribētos jaunu redzēt kultūras, izglītības,
sporta jomā?
Kā jauns, labs būtu izveidojies tūrisma
un informācijas centrs, jo, ja es esmu kā
tūrists iebraucis Mālpilī, kam lai es prasu
in for mā ci ju? Sākot nē ji, 2005. ga dā bi ja
piešķirti budžeta līdzekļi informācijas un
tūrisma centra izveidei, telpu remontam kultūras namā. Tur varētu saņemt prospektus,
kartes, uzzināt par piedāvājumiem, tūrisma
maršrutiem. Tagad tā ideja ir tā kā sākusi
atdzimt, jo informācijas centra atrašanās
bibliotēkas telpās vairs nav lietderīga. Biblioteka paplašinās un varēs sniegt interneta
pakalpojumus bez maksas. Informācijas
centrs pa re dzēts kā aģen tū ra ar pla ša
spektra piedāvājumiem. Ar tūrisma jautājumiem tagad it kā nodarbojas kultūrvides
attīstības daļa.
Domājot par vidi. Tai jābūt sakārtotai,
tīrai. Viss noveco, pielabot to ir grūti, tāpēc
jāveido jauni apstādījumi. Tas prasa līdzekļus un labu gribu no pašvaldības, bet patreiz
tā ir kā ir.
– Lai pagasts attīstītos, jādomā ar ko pieturēt jauniešus Mālpilī.
Vispirms tās ir darba vietas, kas būtu
izdevīgi arī pagastam. Tomēr, ja arī būtu
labs darbs, nevaram piedāvāt dzīvojamo
fondu. Sākumā bija doma, ka ir uzņēmēji,
kas te labprāt būvētos, tomēr tagad nekas
nenotiek.
Di bi not jau nu ģi me ni, pir mais jau tājums – kur mēs dzīvosim? Bērnudārzā pašreiz vietu skaits vēl pietiek, bet ēka ﬁziski
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novecojusi. Pat jaunais korpuss sliktā stāvoklī. Ir jāmeklē iespējas iegūt ﬁnansējumu
renovācijai no valsts vai Eiropas Savienības
fondiem. Arī vidusskolai nepieciešama renovācija. Pašvaldība jau uzsākusi darbu šo
jautājumu risināšanā.
– Sen lolotais sapnis par sporta zāli sāk
realizēties?
Jā, to visi sen zināja, ka tāds sporta
komplekss ir vajadzīgs. Nevienā sasaukuma netika teikts nē, tomēr tas bija saistīts
ar jautājumu – par kādiem līdzekļiem? Ja
līdz šim pašvaldībai bija jānomaksā iepriekšējie kredīti un budžeta ieņēmumi arī nebija

tik lieli, tad mainoties padomes sastāvam,
jaunie deputāti gribēja parādīt sevi no labākās puses. Kas būtu tas labākais? Sporta
zāle, ko visi ir solījuši, un atkāpties vairs
nav kur. Sākumā bija doma tikai par sporta
zāli, tomēr secinājām, ja būvē, tad būvē – ar
baseiniem un pārējām struktūrām, kas tajā
varētu iekļauties, lai būtu iespējami rentabli.
Būvniecība ir par kredītnaudu, bet uzturēšana būs par pašvaldības līdzekļiem. Svarīgi,
lai iedzīvotāji gribētu apmeklēt kompleksu,
lai spētu samaksāt to cenu, kāda būs noteikta. Jāņem vērā, ka primārais būs nodrošināt
skolas vajadzības.
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– Ja mūsu bērni nepaspēja, tad mazbērni
gan peldēt prasmes apgūs Mālpils baseinos.
Jā, ja mazbērni te dzīvos, tad jā.
Nākotne rādīs, cik mālpilieši un tuvāki
vai tālāki kaimiņi apmeklēs mūsu baseinus,
tomēr skaidrs viens, ka līdzīgi kā par savu
jauko kultūras namu, drīzumā varēsim lepoties arī par jauno sporta kompleksu.
Paldies par sarunu!
Redaktore
Daiga Frīdberga

APSTIPRINĀTS: Mālpils pagasta padomes 31.01.2007. sēdē Nr.2

ATBALSTA FONDA NOLIKUMS
I .Vispārīgā informācija.
1. Fonda tiesiskais pamats ir nolikums, kas apstiprināts ar pagasta
padomes lēmumu.
2. Fondu ﬁnansē pašvaldība no budžeta līdzekļiem.
II. Fonda padome.
3. Fondu pārvalda padome, kuras funkcijas veic Mālpils pagasta
padomes izveidotā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komiteja (turpmāk – padome).
Padome:
3.1. nosaka prioritātes atbalsta programmām,
3.2. sniedz atzinumus un gatavo lēmuma projektus fonda
līdzekļu piešķiršanai.
3.3. kontrolē līdzekļu izlietojumu.
3.4. gatavo un nodod apstiprināšanai fonda gada budžeta
projektu.
4. Padomi vada Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšsēdētājs.

III. Darbības mērķi un uzdevumi.
5. Veicināt pašvaldības iedzīvotāju dalību ar kultūras, izglītības
un sporta jomu saistītos pasākumos.
6. Atbalstīt pasākumus, kas veicina zinātniski pētnieciska, izglītojoša rakstura vai cita radoša darba veikšanu.
7. Atbalstīt pašvaldības pensionāru padomes un invalīdu biedrības, kā arī citu nodibinājumu darbību, kas saistās ar sociālās
atstumtības mazināšanu un iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.
8. Sekmēt izglītības iegūšanu, piedalīšanos izglītojoša rakstura
pasākumos.
9. Fonda līdzekļus veido:
9.1. pašvaldības budžeta asignējumi
9.2. rajona budžeta līdzekļi (atsevišķos gadījumos)
9.3. dāvinājumi, ziedojumi un cita ﬁnansiālā palīdzība.
IV. Kontroles funkcijas.
10. Fondu līdzekļu sadales kontroles funkcijas veic pagasta
padome.
Sociālo, izglītības un Kultūras lietu komitejas vadītāja
S. Strausa

Ziņas no Mālpils Sociālā dienesta
· Par brīvpusdienām
Ģi me nes (daudz bēr nu, ne pil nās),
ku rām ne piec ie ša mas brīv pus die nas
2007./2008. mācību gadā, līdz 2007. gada
28. maijam p/a “Mālpils sociālais dienests” jā ie sniedz ie snie gums, Iz ti kas
līdzekļu deklarācija un ienākumus apliecinošus dokumentus.
Sociālais dienests izvērtēs iesniegtos
dokumentus un pieņems lēmumu par
brīvpusdienu piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt brīvpusdienas atbilstoši
saistošajiem noteikumiem “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Mālpils pagastā”.
Lēmumi tiks pieņemti līdz 2007. gada
4. jūnijam. Vecākiem, kuru ģimenēm tiks
piešķirts sociālās palīdzības pabalsts,
atbilstoši saistošajiem noteikumiem būs
jāpiedalās līdzdarbības pasākumos.

· Pusaudžu nodarbinātība
vasaras brīvdienās
Ir sākusies pusaudžu pieteikšanās
nodarbinātības pasākumiem vasaras
brīvlaikā. Pieteikties var Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs. Reģistrējoties ir jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments (pase vai dzimšanas apliecība) un medicīnas izziņa par veselības
stāvokli. Ja ir iespējas, darba vietu var
izvēlēties Rīgā, Siguldā. Šajā gadā arī
vairāki darba devēji no Mālpils pagasta
ir pieteikušies nodarbināt pusaudžus vasaras brīvlaikā.

· Īpašumu sakārtošana
Mālpils pagasta padome, sastādot
šī gada budžetu, piešķīra līdzekļus arī

pašvaldības dzīvojamā fonda remontam,
proti, dzīvojamās mājas “Saulieši”S, Sidgundā, jumta nomaiņai. Darbi tiks veikti
saimnieciskā kārtā, par to organizēšanu
atbild pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests”.

· Vācu draugu labdarība
Māl pils so ciā lās ap rū pes centrs ir
saņēmis labu ziņu personīgi no Reinas
Rotari kluba prezidenta Dr. Rainera Reiharta, ka Rotari klubs organizējis labdarības balli ar mērķi vākt ziedojumus tieši
Mālpils sociālās aprūpes centram. Esot
saziedoti 8991,- EUR, kuri tiks izlietoti
četru dzīvojamo istabiņu remontam pēc
apkures sistēmas ievilkšanas sociālās
aprūpes centrā.
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ZIŅAS

Donoru diena Mālpilī

9. maijā Mālpils kultūras nama telpās
tika organizēta Donoru diena. Asinis nodot

vēlējās 43 cilvēki. Pēc veselības pārbaudēm
asinis varēja nodot 33.
Donoriem tiek izvirzītas noteiktas prasības: Par donoru var būt cilvēki vecumā no
18 līdz 65 gadiem ar svaru ne mazāku par
50 kg. Dodoties nodot asinis vēlams būt paēdušam, nesmēķēt pirms tam, kā arī nelietot
alkoholu. Nevajadzētu doties uz asins nodošanas punktu tikai tāpēc, lai izdarītu asins
analīzes, vai arī tad , ja ir iespēja inﬁcēt citus.
Vairāk kā iepriekšējās reizēs Mālpilī bija tie,
kas asinis nodeva pirmo reizi. Tas ir apsveicami, jo valstī kopumā ir donoru trūkums.
Valsts asins donoru centrs var nodrošināt

Talka Pilskalnā

Gatavojoties Mālpils 800gadei īpaša uzmanība tiks pievērsta
mūsu pagasta labiekārtošanai un piemiņas vietu sakopšanai.
4. maijā paredzēto pavasara talku izjauca lietus un aukstums,
bet 5. maijā talka tomēr notika. Tajā piedalījās Mālpils kultūras
nama pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kultūras nama un pagasta padomes darbinieki, deputāti, 800gades darba grupas
dalībnieki. Tā kā pirms talkas dienas, veidojot ainavu, pilskalnā
tika nozāģēti koki, tad galvenais uzdevums bija savākt zarus un
sazāģētos kokus. Paveikts tika daudz, un desiņas pēc kopīgā
darba garšoja pavisam labi. Mālpils 800gades darba grupas
vadītāja Edīte Priekule pateicas visiem talkas dalībniekiem un
izsaka cerību, ka pagasta iedzīvotāji būs atsaucīgi un piedalīsies
arī nākošajās talkās, jo kas gan var būt vēl svarīgāks kā savas
mājas – pagasta sakopšana, svētkus un ciemiņus gaidot!

70% no nepieciešamā asins daudzuma. Lai
nodrošinātu trūkstošās asinis, valstī kopumā
vajadzētu 10 000 jaunus donorus Sarkanā
Krusta organizācijas biedri vēlas iedrošināt
mālpiliešus iesaistīties donoru kustībā, jo
nodotais asins daudzums nekādā ziņā nenodara kaitējumu veselībai. Ir pat pētījumi, kas
pierāda, ka donori mazāk slimo ar akūtām
un hroniskām slimībām.
Paldies Mālpils esošajiem un nākamajiem donoriem! Donoru dienas tiks organizētas arī turpmāk. Sīkāku informācijas katram
interesentam labprāt sniegs koordinatore
Ingrīda Kajaka, tālrunis 7970888.

Vērtējums un panākumi skatēs
1. maijā mūsu kultūras namā notika Rīgas
ra jo na de ju ko lek tī vu
ska te. Ta jā pie da lī jās
35 ve cā kās pa au dzes,
vi dē jās pa au dzes un
jauniešu deju kolektīvi.
Pēc skates noteikumiem
dejotājiem bija jāizpilda
dejas no nākamo Dziesmu un deju svētku , kas
notiks 2008. gada vasarā, re per tuā ra. Vis augstā ko no vēr tē ju mu no
Mālpils ieguva vidējās paaudzes deju kopa “Sidgunda”, kas startēja
“D” grupā – I pakāpe (Vadītāja Julijana Butkeviča), profesionālās vidusskolas kolektīvam –II pakāpe, vidējās paaudzes deju kopai “Kniediņš”
“E” grupā un jauniešu deju kopai “Māra” – III pakāpe. Sacensība starp
kolektīviem Rīgas rajonā vienmēr ir bijusi ļoti saspringta, jo Pierīgā ir
spēcīgākie kolektīvi visā Latvijā. Pēc līdzīgiem vērtēšanas principiem
12. maijā mūsu kultūras namā sacentās Rīgas rajona kori. Korus vērtēja
diriģenti Imants Kokars, Romāns Vanags, Jānis Erenštreits un Aira Birziņa. Savā grupā mūsu Mālpils jauktais koris nodziedāja labi un ieguva
visaugstāko vērtējumu. Tas bija iespējams pateicoties diriģenta Austra
Kalniņa neatlaidīgajam darbam, kormeistera Jura Vītuma palīdzībai un
koristu spējai mobilizēties pirms skates.
Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa

Mālpils “TV Spektrs” Latvijā pirmajā trijniekā
3. maijā notika Nacionālās
radio un televīzijas padomes
konkursa “Gadskārtējās prēmijas televīzijā un radio” svinīga
no slē gu ma ce re mo ni ja, ku rā
tika sveikti 2006. gada laureāti.
Televīzijas skatītāji pasākumu
varēja vērot 5. maijā Latvijas
Televīzijas 1. kanālā. Uz svinīgo
bal vu pa snieg ša nu de vās arī
mūsu televīzija – SIA “Televīzijas studija “TV Spektrs””, kura
līdzās divām citām reģionālajām
Jānis un Velga Galviņi
televīzijām tika nominēta balvai
kategorijā Gada raidījums ar dokumentālo ﬁlmu “Mālpils zemnieki”. Imants Audriņš, Jānis Živa, Andris Apsītis, Igors
Šaboha un citi Mālpils lauksaimnieki stāsta gan par lauksaimniecības vēsturi, gan
par šodienas zemnieku problēmām.
Kaut gan galveno balvu ieguva “TV Dzintare”, esam ļoti gandarīti, ka Jāņa
un Velgas veidotā ﬁlma par Mālpils zemi un zemniekiem iekļuva pirmajā trijniekā
Latvijas reģionālo televīziju vidū, jo Mālpils vārds tika daudzināts līdzās tādām
pilsētām kā Rīga, Liepāja, Rēzekne un Daugavpils.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Balvas Mālpils meitenēm
9. maijā Rīgā, Latviešu biedrības namā notika Eiropas Savienības 50 gadu jubilejas pasākums, kas bija arī
konkursa “Latvijas cilvēku stāsti par Eiropu” noslēgums.
Kā jau ziņojām, šajā konkursā 3. vietu ieguva Jūlija Ņikitina (10. klase) un Līga Mukāne (11. klase). Balvas pasniedza Latvijas Republikas Ārlietu ministrs Artis Pabriks.

Kopā ar ministru
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Apstiprināti ar 2007. gada 25. aprīļa padomes lēmumu Nr. 6/4
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Izdoti pamatojoties uz likuma
Par pašvaldībām 43. pantu

Labiekārtošanas noteikumi PAR Mālpils pagasta
namīpašumu, gruntsgabalu, pagalmu, pieguļošo teritoriju
un apstādījumu uzturēšanu un kopšanu
1. Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi tiek ieviesti, lai nodrošinātu pagasta sanitārās
attīrīšanas, ēku un ielu normālu stāvokli, apstādījumu nosargāšanu, tīrības un kārtības uzturēšanu pagasta zaļajā zonā, pagalmos,
uz ielām un ceļiem, kapsētās, lai nodrošinātu kārtību izbūvējot un
pārbūvējot pazemes inženiertīklus. Noteikumi ir obligāti visiem
valsts, akcionāru, kooperatīvajiem un privātajiem uzņēmumiem,
organizācijām, iestādēm, ﬁrmām, tirdzniecības uzņēmumiem,
privātmāju īpašniekiem, kā arī ﬁziskajām personām (turpmāk
tekstā juridiskās un ﬁziskās personas).
Juridiskās un ﬁziskās personas, kas pārkāpj šos noteikumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un Mālpils pagasta
saistošiem noteikumiem, ja par šiem pārkāpumiem nav paredzēta kriminālatbildība.
1.1.
Ielas, trotuārus, pagalmus, apstādījumus un pagasta zaļo
zonu, apbūves zemes jāuztur tīrībā, regulāri jāattīra no
atkritumiem un sniega. Regulāri jānopļauj zāle zālienos,
kas atrodas blakus māju īpašumiem, apstādījumos, grāvju
nogāzēs un ceļu nomalēs, regulāri jāapgriež koku zari.
1.2.
Par teritorijas tīrību, bīstamo un parasto atkritumu savākšanu, to utilizāciju, kā arī par teritoriju, kas norādītas šo
noteikumu 1.p., savlaicīgu uzkopšanu atbild:
1.2.1. dzīvojamo māju pagalmos un māju blakus teritorijās, garāžu, uzņēmumu, iestāžu, dzīvojamo namu īpašnieki un
apsaimniekotāji;
1.2.2. ēku zemes gabalos, kas pieder ﬁziskām personām kā
privātīpašums vai tiek nomāti, kā arī ēku īpašnieki un
nomnieki, kā arī celtniecības veicēji;
1.2.3. teritorijās, kas pakļautas Mālpils pagasta pašvaldībai – t.i.
skvē ros, ie lu ap stā dī ju mos, pa gas ta me žos, kap sētās – Mālpils pašvaldības SIA “Norma K”, kurš ir noslēdzis
līgumu ar Mālpils pagasta padomi līgumu par apstādījumu
kopšanu un teritorijas labiekārtošanu;
1.2.4. celtniecības laukumos, izpildot celtniecības un remonta
darbus, un blakusesošajās teritorijās – darbu veikšanas
organizācijas vadītājs un pasūtītājs;
1.2.5. nodegušo māju, neapdzīvoto avārijas māju teritorijās un
tām pieguļošajās teritorijās – šo māju īpašnieki neatkarīgi
no tā, kas piesārņo doto teritoriju;
1.2.6. Šo noteikumu 1.punktā norādītajām juridiskajām un ﬁziskajām personām jānodrošina trotuāru, zaļo zonu un ielu
un ceļu malu uzturēšana tīrībā visā īpašumam pieguļošajā
teritorijā. Kopējo pagalmu un tām blakusesošajām teritorijām pie mājām, kas pieder dažādiem uzņēmumiem vai
privātīpašniekiem atbildības robežas tiek noteiktas pēc
savstarpējās vienošanās, vai to nosaka pagasta būvvaldes pārstāvis;
1.2.7. Visi atkritumi un gruži savācami speciālos konteineros un
jāizved uzdeponēšanas vietu, saskaņā ar Saistošajiem
noteikumiem ...”Par atkritumu izvešanu”;
1.2.8. Šo noteikumu 1.punktā norādītajām juridiskajām un ﬁziskajām personām jānovieto atkritumu konteineri speciāli
iedalītās un aprīkotās vietās, jānodrošina brīva pieeja
tiem un piebraucamie ceļi, jāuztur tos tīrus un nebojātā
stāvoklī.

1.2.9. Lai izvestu atkritumus, juridiskām un ﬁziskām personām,
kas norādītas šo noteikumu 1. punktā, katru gadu jānoslēdz līgums par atkritumu izvešanu ar uzņēmumu, kas
darbojas saskaņā ar LR likumu “Par sadzīves atkritumiem”. Ja atkritumus izved ar savu transportu, ir jāslēdz
līgums ar izgāztuves apsaimniekotāju, kas garantē atkritumu pieņemšanu utilizācijai. Atkritumi un netīrumi izvedami
slēgtās mašīnās (vai nosegtās), kas novērš atkritumu
izbiršanu vai netīrumu izlīšanu. Sadzīves atkritumi tiek
izvesti atsevišķi no citiem atkritumu veidiem, tādiem kā
celtniecības, medicīnas, nokritušās lapas.
1.2.10. Celtniecības atkritumi tiek izvesti tiem uzkrājoties. Pagalmi
un blakus esošā teritorija jānotīra pēc celtniecības darbu
pabeigšanas. Celtniecības atkritumi jāizved tai organizācijai, kura veic celtniecības un remonta darbus, uz vietām,
kas saskaņotas ar Mālpils pagasta būvvaldi.
1.3.
Ir aizliegts:
1.3.1. Patvaļīgi ierīkot sadzīves atkritumu izgāztuves un tās izmantot, kā arī ierakt atkritumus zemē vai tos dedzināt.
1.3.2. Izgāzt sadzīves atkritumu konteineros celtniecības atkritumus, ražošanas atkritumus (ja tas nav paredzēts līgumā),
metāllūžņus, izliet tur šķidrumus.
1.3.3. Izgāzt atkritumus, netīrumus upēs, ezeros un citās ūdens
tilpnēs, kā arī dambju un ceļu nogāzēs utt..
1.3.4. Piegružot pagalmus, bēniņus, pagrabus, kāpņu telpas,
māju ieejas un pieejas.
1.3.5. Izmest atkritumus, cigarešu galus, papīrus, saulespuķu
sēklas, spļaudīties uz ielām, pagalmos un citās sabiedriskās vietās, smēķēt aizliegtās vietās.
1.3.6. Peldēties aizliegtās vietās, mazgāt transporta līdzekļus
ūdenskrātuvēs un ūdenstecēs, mazgāt dzīvniekus vietās,
kur peldas cilvēki.
1.3.7. Bojāt ēkas un būves, nožogojumus, soliņus, utt..
1.3.8. Patvaļīgi ierīkot stāvvietas un uzglabāt pagalmos un uz
ielām bojātus un nederīgus ekspluatācijai transporta līdzekļus.
1.3.9. Uzstādīt blakus būdiņas, siena, ogļu, malkas glabāšanai
u.c. pagaidu būves, rakt akas, uzstādīt stabus un nojumes, stādīt kokus kopējās lietošanas vietās bez Mālpils
pagasta būvvaldes atļaujas.
1.3.10. Juridiskās un ﬁziskās personas, kas norādītas šo noteikumu 1.punktā ir atbildīgas par viņiem piederošo ēku
fasādes izskatu, nožogojumu, un par savlaicīgu remontu
un krāsošanu.
1.3.11. Pie dzīvojamām un administratīvajām ēkām, neatkarīgi no
īpašuma piederības, valsts svētku un sēru dienās ir jābūt
izkārtiem valsts karogiem.
1.3.12. Uz katras ēkas jābūt ēkas numura zīmei vai nosaukuma
plāksnītei, kas izgatavotas pēc noteikta Mālpils pagasta
pašvaldībā apstiprināta parauga.
1.3.13. Mājdzīvnieku un mājlopu īpašniekiem jāievēro to turēšanas un reģistrācijas noteikumi, jāizpilda veterinārās un
sanitārās prasības.

Turpinājums 8. lpp.
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Turpinājums no 7. lpp.
2. Pagalmu un ielu teritoriju uzturēšana un kopšana pavasara
un vasaras periodā
2.1.
Šo Noteikumu 1.punktā norādītajām ﬁziskajām un juridiskajām personām pavasara un vasaras periodā no 1.aprīļa
līdz 1.novembrim, bez vispārējo noteikumu izpildīšanas,
ir jāorganizē:
2.1.1. Tīrības uzturēšana teritorijās visas dienas garumā.
2.1.2. Teritorijas uzkopšana katru dienu līdz plkst.10.00 no rīta.
2.1.3. Nepieciešamības gadījumā zāles pļaušana un nezāļu novākšana no ielu apmalēm, zālieniem, gar žogiem un blakusesošajās teritorijās, kā arī koku zarus apgriešana.
2.1.4. Ne retāk kā vienu reizi mēnesī atkritumu savākšanas konteineru dezinﬁcēšana.
2.1.5. Rudens periodā veikt nokritušo lapu novākšanu.
3. Pagalmu un ielu teritoriju uzturēšana un uzkopšana rudens
un ziemas periodā
3.1.
Šo noteikumu 1.punktā norādītajām ﬁziskajām un juridiskajām personām rudens un ziemas periodā no 1.novembra
līdz 31.martam, bez vispārīgo noteikumu izpildīšanas, ir
jāorganizē:
3.1.1. Ielu, laukumu un trotuāru notīrīšana no sniega un atkritumiem katru dienu līdz plkst. 10.00 un jāuztur kārtībā visas
dienas laikā;
3.1.2. Nepārtrauktu sniega novākšanu snigšanas laikā pa dienu;
3.1.3. Apledojuma laikā sistemātisku ielu braucamās daļas,
laukumu, trotuāru un gājēju celiņu kaisīšanu ar smiltīm.
Aizliegts bērt netīras smiltis, izdedžus, citus aizvietotājus.
Pēc ziemas sezonas jāorganizē smilšu atlieku notīrīšanu
un smilts izvešanu no pārziņā esošajām ielām;
3.1.4. Aizliegts uzglabāt smiltis speciāli neaprīkotās vietās. Smiltis, kas domātas, lai ziemā nokaisītu trotuārus un celiņus,
atļauts uzglabāt tikai speciālos konteineros.
3.2.
Mālpils pašvaldības SIA “Norma K” (turpmāk tekstā “Norma K”) rudens uz ziemas periodā ar mehānismu palīdzību
novāc tikai tai rīcībā nodotās teritorijas. Citi uzņēmumi var
izmantot “Norma K” pakalpojumus tikai uz līguma pamata, vai veikt norādītos darbus ar saviem spēkiem. Sniega
novākšanu un kaudzēs samešanu veic uzņēmumi, kas ir
atbildīgi par teritorijas tīrīšanu. Sniega samešana kaudzēs
autobusu pieturu zonās ir aizliegta.
3.3.
Veicot šos darbus nepieciešams ievērot sekojošus drošības pasākumus;
3.3.1. Sniegu un ledu jānovāc tā, lai netiktu bojātas sakaru līnijas,
apgaismes ķermeņi un ielu apgaismošanas tīkli, reklāma
un citas būves, kā arī zaļie apstādījumi;
3.3.2. No jumtiem nomestais sniegs un ledus nekavējoties jānovāc personai, kura veikusi šo darbu.
4. Ēku un būvju būvniecības pamatnoteikumi
4.1.
Zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas
noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku.
4.2.
Zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā
ar Rīgas rajona Mālpils pagasta esošo un plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu, un Mālpils pagasta apbūves
noteikumiem un Mālpils pagasta būvvaldes lēmumu, kur
norādīti konkrētā zemes īpašuma atsavināšanas un lietošanas tiesību aprobežojumi, kas īpašniekam jāievēro visā
būvniecības un būves pastāvēšanas laikā.
4.3.
Pašvaldība var neatļaut apbūvi vai ierosināt to koriģēt,
savā lēmumā motivējot, kādas likumu normas nepieļauj
šādu būvniecību, kā arī ņemot vērā teritoriālplānošanas
un būvniecības publiskās apspriešanas rezultātus.
4.4.
Pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā
kārtībā.
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4.6.1.
4.6.2.
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4.6.4.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.
4.16.
4.17.

Pašvaldībai, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, jānodrošina paredzētās būvniecības publiska apspriešana,
ja:
tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;
būvniecība paredzētā par valsts vai pašvaldības līdzekļiem;
būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai nekustamā īpašuma vērtību.
Būvētājam (zemes gabala īpašniekam vai citai personai,
kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku), pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja
Vispārīgajos Būvnoteikumos paredzētajā kārtībā:
ja mainās būvētājs vai zemes gabala īpašnieks, būvatļauja
jāpārreģistrē;
ja būvdarbu pārtrauc uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu,
darbu pārtraukums, to motivējot, jāreģistrē pašvaldībā;
būvatļauju var anulēt, ja būvētājs neievēro likumā noteikto
būvniecības kārtību, viena gada laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas neuzsāk būvdarbus vai pašvaldībā nereģistrē
būvdarbu pārtraukumu, kas ir ilgāks par vienu gadu;
būvdarbu uzsākšana bez būvatļaujas kvaliﬁcējama kā
patvaļīga būvniecība, un atbildība par to ir paredzēta attiecīgajos likumdošanas aktos.
Inženierkomunikāciju īpašnieks nevar liegt vai traucēt
pieslēgties tām, ja attiecīgās pašvaldības lēmumā par
būvniecību šīs inženierkomunikācijas ir paredzētas publiskai lietošanai, to jauda līdz pieslēgšanās pieprasījuma
saņemšanai pietiekama un pieslēgšana notiek atbilstoši
inženierkomunikāciju ekspluatācijas un tehniskajiem noteikumiem.
Zemes īpašniekam un inženierkomunikāciju īpašniekam
tiek atlīdzināti visi zaudējumi, kas radušies sakarā ar pieslēgšanos attiecīgajām inženierkomunikācijām.
Kār tī bu, kā dā no īpaš nie kiem sa ņe ma mas at ļau jas
pieslēgties ceļiem, ielām un inženierkomunikācijām,
ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumenerģijas, elektroenerģijas, gāzes un sakaru sistēmām, un šīs pieslēgšanas
noteikumus (arī pieslēgšanas maksu) nosaka Vispārīgie
būvnoteikumi.
Kārtību, kādā saņemami noteikumi būvju un inženierkomunikāciju ierīkošanai, pārvietošanai vai rekonstrukcijai
meliorētajās zemēs vai vietās, kur tas var ietekmēt meliorācijas sistēmu darbību, nosaka LR likums “Par meliorāciju” un noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šo likumu, LR
Aizsargjoslu likumu.
Kārtību, kādā veicami un reģistrējami inženierizpētes darbi
(topogrāﬁski, ģeoloģiskie, hidroloģiskie u.c.) būvniecības
vajadzībām, kā arī tiesības tos veikt atbildību par šiem darbiem nosaka Latvijas būvnormatīvi un citi normatīvie akti.
Būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti
Vispārīgajos Būvnoteikumos.
Būves projektēšanas, būvprojekta saskaņošanas un
akceptēšanas kārtību nosaka Būvniecības vispārīgie noteikumi.
Ja būvprojektā paredzētās atkāpes no būvniecības normām un noteiktiem, tās jāsaskaņo ar Mālpils pagasta
būvvaldi.
Būvi drīkst izmantot tikai atbilstoši projektētajām funkcijām
pēc tās pieņemšanas ekspluatācijā.
Kārtību, kādā būve pieņemama ekspluatācijā, nosaka
būvnormatīvi.
Ja būvdarbus pārtrauc uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu,
būvētājam būve jākonservē Vispārīgajos Būvnoteikumos
noteiktajā kārtībā un par to nekavējoties rakstveidā jāpaziņo attiecīgajai pašvaldībai.

mÂLpILS VÇ STIS
4.18. Būvniecību par valsts un pašvaldību līdzekļiem reglamentē
LR likums “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” un citi
Ministru kabineta noteikumi un citi būvniecību reglamentējošie akti.
4.19. Būvprojekta valsts ekspertīze ir obligāta, ja būvniecību
paredzēts veic pilnīgi vai daļēji par valsts vai pašvaldības
līdzekļiem, kā arī citos gadījumos kas paredzēti normatīvajos aktos.
4.20. Būvniecības dalībnieki var pieaicināt būvekspertu būvniecības priekšlikumu, būvprojektu, būvizstrādājumu un būvdarbu kvalitātes novērtēšana, kā arī atzinuma sniegšanai
citos ar būvniecību saistītos jautājumos.
5. Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi
5.1.
Apstādījumi – ir visas ar augiem apaudzētas un koptas
platības, kur neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni,
grieztus ziedus utt. Apstādījumi ietver jēdzienus – parks,
dārzs, mežaparks, košumdārzs, skvērs, aleja, kapsēta,
nogāzes nostiprinājums. Apstādījumos ietilpst koki, krūmi,
vīteņaugi un puķu stādījumi, zāliens, ūdenstilpes ar krastiem, takām un laukumiem, dārza mēbelēm un ierīcēm,
mākslas darbiem, būvēm, kas paredzētās reljefa maiņām
un erozijas novēršanai.
Sabiedriskie apstādījumi ir atklātas apstādījumu platības
uz pagasta, valsts vai privātā īpašumā esošās zemes.
Visi apstādījumi Mālpils pagasta teritorijā uz valsts,
pašvaldības īpašumā esošās zemes ir aizsargājams pagasta apstādījumu fonds. Visi koki Mālpils apstādījumos
ir pagasta vērtība.
5.2.
Mālpils pagasta sabiedrisko apstādījumu ierīkošanu, kopšanu uzraudzību un apsaimniekošanu veic SIA “Norma
K”, pamatojoties uz līgumu ar Mālpils pagasta padomi.
5.3.
Mālpils pagasta sabiedrisko apstādījumu veidošanu,
uzturēšanu aizsardzības juridisko, ﬁnansiālo un profesionālo līmeni nodrošina uzņēmums, kura pārziņā nodota
konkrētās apstādījumu platības.
5.4.
Par apstādījumu platībām, kuras nav nodotas apstādījumu kopšanas uzņēmumu apsaimniekošanā, noslēdzot
ar tiem atbilstošus līgumus, par apstādījumu tīrību un
ierīkošanu savās platībās ir atbildīgi:
5.4.1. namu pārvaldes vai namu īpašnieki – par pagalmu, iekškvartālu un priekšdārzu teritorijām, kuras uzkopj sētnieki;
5.4.2. uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji – par apstādījumiem slēgtajās teritorijās un platībās ārpus tām: par
apstādījumiem gar ielu, resoru pievedceļiem;
5.4.3. SIA “Norma K” – par apstādījumiem visās darbojošās Mālpils pagasta kapsētās un visās tām nodotajās platībās;
5.4.4. ﬁzis ko per so nu īpa šu mos ze mes īpaš nieks vai lie to tājs
– par ap stādī ju miem priekš dār zā un teri to rijas peri metrā.
5.5.
Par apstādījumiem teritorijās, kurās rit celtniecība vai remonts, un teritorijās, kas saskaras ar celtniecības objektu,
atbildīgs ir celtniecības darbu pasūtītājs.
5.6.
Mālpils pagasta zemes īpašniekiem un lietotājiem ir pienākums savā teritorijā:
5.6.1. nodrošināt apstādījumu saglabāšanu un apkopšanu,
agrotehnisko pasākumu veikšanu (zālienu pļaušanu,
laistīšanu un cīņu ar kaitēkļiem, ravēšanu utt.), apstādījumu veidošanu atbilstoši apbūves projektam, apbūves
noteikumiem, sanitārajām un higiēnas normām;
5.6.2. visos gadījumos, kad nepieciešama koku un krūmu novākšana vai pārstādīšana, apstādījumu pārplānošana,
apstādījumu iekārtu bojāšana (celtniecībai, remontam,
uzkopšanai utt.), pirms darbu sākuma jāsaņem Mālpils
pagasta būvvaldes, Lielrīgas Vides Pārvaldes rakstiska
atļauja un ciršanas apliecinājums Mālpils mežniecībā.
Zaudējumu atlīdzību par bojājumiem vai iznīcinātiem apstādījumiem aprēķina Lielrīgas Vides Pārvaldes inspektori
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vai Mālpils mežniecības mežzinis. Atlīdzību jāpārskaita
Mālpils pagasta padomes kontā.
5.6.3. visos gadījumos, kad nepieciešams bojāt vai pārstādīt
apstādījumus celtniecības vai remonta dēļ, projektu tāmēs jāparedz izmaksas par apstādījumu atjaunošanas
darbiem, kā arī koku, krūmu, zālienu un celiņu atjaunošanas izmaksas;
5.6.4. gada izdevumu tāmēs jāparedz līdzekļi apstādījumu uzturēšanai;
5.6.5. nodrošināt visu apstādījumu elementu sagatavošanu ziemošanai un ziemošanas materiālu novākšanu pavasarī;
5.6.6. nodrošināt koku, krūmu, ziemciešu, zālienu saglabāšanu,
nepieļaut zālienu izmīdīšanu, smilšu, sniega, ledus un
atkritumu uzkrāšanu zālienos;
5.6.7. par saviem līdzekļiem novākt nokaltušos un bojātos kokus, ja saņemta Mālpils pagasta būvvaldes atļauja un
saņemts ciršanas apliecinājums, veikt koku bojāto zaru
izgriešanu, veikt krūmu atjaunināšanu un retināšanu.
Griezuma vietas apstrādāt ar rētu ziedi vai krāsu;
5.6.8. īpaši sausā laikā apliek kokus, krūmus, puķes un zālienus;
5.6.9. ja apstādījumos ir ūdenstilpes, tad tās regulāri tīrīt un pēc
vajadzības apmainīt visu ūdeni.
5.7.
Par patvaļīgu apstādījumu iznīcināšanu un bojāšanu
vainīgās juridiskās vai ﬁziskās personas tiek sauktas pie
administratīvās atbildības un no tām tiek piedzīti zaudējumi likumā paredzētajā kārtībā.
5.8.
Apstādījumos bez Mālpils pagasta būvvaldes atļaujas
aizliegts:
5.9. piešķirt nogabalus īslaicīgai vai pastāvīgai celtniecībai;
5.9.1. organizēt atrakcijas, gadatirgus, uzstādīt reklāmas stabus,
ierīkot tirdzniecības vietas u.c.;
5.9.2. izmantot apstādījumu nogabalus transporta pieturām, preču iekraušanas un izkraušanas piestātnēm;
5.9.3. organizēt dažādus masu pasākumus;
5.9.4. rīkot zirgu un poniju izjādes.
5.10. Apstādījumu teritorijā aizliegts:
5.10.1. Staigāt pa zālienu, jauniem koku krūmu un puķu stādījumiem, gulēt tajos;
5.10.2. Lauzt zarus, krūmus, plūkt lapas, ziedus un augļus;
5.10.3. Celt teltis, kurt ugunskurus, dedzināt zāli, ķert un iznīcināt
savvaļas dzīvniekus un putnus, postīt putnu ligzdas;
5.10.4. Piesārņot zālienus, puķu dobes, celiņus un ūdenstilpes
ar atkritumiem;
5.10.5. Tecināt koku sulu, graizīt koku mizu, piestiprināt kokiem
uzrakstus un vadus, dzīt kokos naglas un āķus, žāvēt veļu
koku zaros;
5.10.6. Braukt pa apstādījumu celiņiem vai zālieniem ar velosipēdiem, zirgiem, traktoriem un automobiļiem, izņemot
apstādījumu apkopes vajadzības;
5.10.7. Bojāt skulptūras, soliņus, nožogojumus, dārza inventāru
un ierīces;
5.10.8. Izvest pastaigāties suņus un atlaist tos no pavada ārpus
norādītajām vietām;
5.10.9. Rīkot patvaļīgu šaušanu un jebkura veida medības;
5.10.10. Ierīkot automašīnu un citu transporta līdzekļu stāvvietas,
novietot transporta līdzekļus zālienos;
5.10.11. Ganīt lopus apstādījumu platībās, izņemot vietas, kuras
saskaņotas ar teritorijas apsaimniekotājiem;
5.10.12. Mazgāt motociklus, traktorus, automašīnas un citus
transporta līdzekļus, mazgāt veļu, kā arī peldināt dzīvniekus
ūdenskrātuvēs, kuras atrodas apstādījumu teritorijās;
5.10.13. Ierīkot slidotavas, kamanu ceļus vai slēpotāju stigas,
izņemot īpaši šim nolūkam ierādītās vietās;
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pagasta būvvaldi un Ceļu satiksmes drošības direkciju.
Braukšana ar traktoriem un cita veida transporta līdzekļiem, kuri bojā ielu segumu, ir aizliegta pagasta ielās, kurās
ir bruģakmeņu, plātņu, asfalta, dzelzsbetona segums.
Braukšana ar traktoriem un cita veida mehānismiem , kuriem ir kāpurķēdes, pa ielām ar zemes, grants, šķembu
un cita veida vienkāršo segumu ir atļauta katrā atsevišķā
gadījumā tikai ar Mālpils pagasta būvvaldes rakstisku
atļauju.
Veicot lauksaimniecības darbus ar traktoriem un cita
veida mehānismiem (arot, kultivējot u.c.) nav pieļaujama
ceļa seguma un ceļa nomaļu bojāšana (uzirdināšana un
piekaisīšana ar zemi, velēnām, kūtsmēsliem).
Bojātos ielu segumus (ieskaitot vienkāršos) atjauno un
sakārto tās juridiskās un ﬁziskās personas, kas pieļāvušas
segumu bojājumus.
Smago un lielgabarīta kravu pārvadāšanu var veikt tikai
ar Mālpils pagasta būvvaldes rakstisku atļauju, kas saskaņota ar Ceļu satiksmes drošības direkciju. Lai apzīmētu
darbu veikšanas iecirkņus, katrai izrakšanas vietai jābūt
nodrošinātai ar standarta nožogojumu un ceļa zīmēm,
kas saskaņots ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.
6.7.
Rakšanas darbu laikā, kas notiek uz ielu braucamās daļas,
jānodrošina transporta netraucēta kustība, uzstādot attiecīgas norādījuma zīmes, ierīkojot attiecīgus pārbraukšanas
tiltus, bet, slēdzot ielu, pilnīgi jānodrošina šāda autotransporta kustība: ugunsdzēsības, policijas, avārijas dienestu.
Izbūvējot pazemes būves zem trotuāriem, ietvēm, atbilstošām organizācijām, kas veic darbus, jānodrošina gājēju
normāla kustība, kā arī iebraukšana pagalmos un ieeja
mājās.
6.8.
Nav pieļaujami nekādi plānoti vai neplānoti darbi pēc asfalta un betona vai cita pilnveidota seguma izbūvēšanas,
izņemot avārijas darbus, kas saistīti ar ceļa segumu un
trotuāru izrakšanu:
6.8.1. uz trotuāriem un parkos triju gadu laikā;
6.8.2. uz ielu braucamās daļas piecu gadu laikā.
6.9.
Ielu braucamās daļas un trotuāru celtniecības, kapitāla
remonta un rekonstrukcijas laikā pazemes būvju īpašniekiem saviem spēkiem un uz celtniecības organizācijas
rēķina jāveic būvju pārbūve uz jaunām vietām pēc saskaņotiem projektiem.
6.10. Atklājot patvaļīgus atrakšanas gadījumus vai pazemes komunikāciju ierīkošanu, pārkāpjot noteikto trasi vai apstiprināto projektu, Mālpils pagasta būvvaldei nekavējoties
jāpieprasa darbus pārtraukt. Turpmākā darbu veikšana,
kā arī pieslēgšanās esošajiem inženiertīkliem notiek ar
būvvaldes, attiecīgā inženiertīkla īpašnieka atļauju, saskaņojot to ar ieinteresētajiem dienestiem, bet vainīgie tiek
saukti pie administratīvās atbildības.
6.11. Pagaidu nožogojumu un žogu uzstādīšana celtniecības
objektiem, kas traucē normālu kustību, tiek veikta tikai ar
Mālpils pagasta būvvaldes un Ceļu satiksmes drošības
direkcijas atļauju, saskaņā ar skicēm.
7. Pazemes un virszemes būvju izbūves, pārkārtošanas un
remonta projektu saskaņošanas kārtība
7.1.
Pazemes būvju izbūves, pārkārtošanas un remonta projekti, kā arī caurbrauktuvju, ielu, laukumu, tiltu celtniecības, rekonstrukcijas un kapitālā remonta projekti, kā arī
skvēru ierīkošana un citi darbi, rakšanas, kas saistīti ar
attiecīgajiem dienestiem, ir jāsaskaņo ar Mālpils pagasta
būvvaldi, kā arī ar attiecīgajiem dienestiem, kas norādīti
šo Noteikumu 6.3.punktā.
Pazemes komunikāciju projektēšana tiek veikta balstoties
uz trases izvēles aktu, kas ir saskaņots ar visiem pagasta
inženierdienestiem un Mālpils pagasta būvvaldi.
Ja ir nesaskaņas attiecībā uz iecerētām trasēm, galīgo

6.6.
5.10.14. Veikt jebkādus rakumus, iegūt augsni, smiltis, izņemot
gadījumus, kad saņemta īpaša atļauja;
5.10.15. Iebūvēt kokus ēkās, apkraut kokus ar malku, būvmateriāliem, apstādījumos nokraut materiālus, kas veicina
apstādījumu kaitēkļus izplatīšanos;
5.10.16. Veikt celtniecības un remonta darbus, ja apstādījumi
nav norobežoti ar aizsargu vairogiem, atrakt koku saknes tuvāk par 1,5 m, apbērt koku stumbru pamatnes ar
zemi vai būvgružiem, izņemot gadījumus, kad izstrādāts
vai apstiprināts īpašs projekts, asfaltējot platības, atstāt
apdobes vismaz 1,5 m diametrā ap kokiem;
5.10.17. Jebkura veida patvaļīga koku un krūmu stādīšana
pagasta teritorijā (izņemot individuālos apbūves zemes
gabalus) bez saskaņošanas ar Mālpils pagasta būvvaldi,
Centrāliem elektriskajiem tīkliem, “Lattelekom”, u.c. komunikāciju tīklu īpašniekiem.
5.10.18. Koku stādīšana mazāk kā 5 m attālumā no ēku sienām,
krūmu stādīšana ne mazāk kā 1,5 m attālumā no ēku sienām.
5.10.19. Koku stādīšana no inženiertīkliem mazāk kā 3 m attālumā, krūmu stādīšana no inženiertīkliem mazāk kā 1 m
attālumā.
5.10.20. Augļu koku stādīšana mazāk kā 3 m attālumā no kaimiņu robežas, ķiršu un plūmju stādīšana mazāk kā 2 m
attālumā no kaimiņu robežas, ogulāju stādīšana mazāk
kā 1 m attālumā no kaimiņu robežas.
6. Ie lu se gu ma uz tu rē ša nas kār tī ba un dar bu veikša nas kār tī ba pa ze mes ko mu ni kā ci jās, kas sais tī ti
ar ceļu (ielu) segumu, trotuāru, zālienu, apstādījumu izrakšanu.
6.1.
Šie noteikumi ir obligāti visām organizācijām uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kas veic pazemes būvju
ceļu projektēšanu, celtniecību, remontu un ekspluatāciju
pagasta teritorijā.
6.2.
Juridiskām un ﬁziskām personām ir aizliegts patvaļīgi veikt
pagasta teritorijā pazemes darbus, kas saistīti ar virszemes būvju atrakšanu, materiālu uzglabāšanu, piegāžot ar
celtniecības atkritumiem ielu braucamo daļu, trotuārus un
inženiertīklu trases.
6.3.
Zemes darbu veikšana, ja ir projekts un celtniecības darbu
atļauja laukumos, ielās, caurbrauktuvēs, parkos, apstādījumos, zālienos, kā arī pazemes komunikāciju remonts
un celtniecība, kas saistīti ar virszemes būvju atrakšanu,
tiek atļauta tikai pēc tiem projektiem, kas ir saskaņoti ar
Mālpils pagasta būvvaldi, “Norma K”, Centrāliem elektrotīkliem, Ceļu satiksmes drošības direkciju, Ugunsdzēsības
un glābšanas brigādi, “Lattelekom”. Mālpils pagasta
būvvalde rakstiskā veidā izdod atļaujas par zemes darbu
veikšanu pagasta teritorijā, to veikšanas kārtību un nosaka
kalendāros termiņus. Bez tam pagalmu, iestāžu un uzņēmumu teritorijā nepieciešama papildus saskaņošana ar
namu saimniekiem, iestāžu vai uzņēmumu īpašniekiem .
Ja pazemes būves šķērso pagasta ielas vai ceļus, izdarot
to izbūvi obligāti jāsaglabā vai jāatjauno segums.
6.4.
Visām juridiskām un ﬁziskām personām ir aizliegts patvaļīgi veikt dažāda veida izrakumus, ieskaitot urbšanu, pāļu,
cauruļu iedzīšanu dziļāk par 0,3 metriem; grunts karjeru
izstrādi un velēnu sagatavošanu visā Mālpils pagasta teritorijā.
6.5.
Pagaidu kustības slēgšana vai ierobežošana pagasta
ielās notiek tikai pēc apbraucamo ceļu ierīkošanas un
to uzturēšanas no to organizāciju puses, kuras veic ceļu
seguma rakšanu, un nodrošina transporta kustības un
gājēju drošību. Organizācijas, kas izvirza jautājumu par
kustības ierobežošanu vai slēgšanu, saskaņo to ar Mālpils
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lēmumu pieņem pagasta padome. Par jaunu ceļamo vai
rekonstruējamo māju, dzīvojamo masīvu, rūpniecisko uzņēmu un citu projektu uzdevuma stadijā esošo objektu
teritorijas labiekārtošanas jautājumi jāsaskaņo ar Mālpils
pagasta būvvaldi.
7.2. Tiek aizliegts mainīt apstiprinātās trases bez saskaņošanas ar
būvvaldi, kā arī ar citām ieinteresētajām organizācijām.
7.3.
Saskaņotā projekta darbības termiņš tiek noteikts ne ilgāk
par 1 gadu kopš saskaņošanas brīža.
8. Zemes darbu veikšanas atļauju izdošanas kārtība
8.1.
Tiek aizliegta jaunu ceļa segumu celtniecība, veco ceļa
segumu un labiekārtošanas būvju celtniecība, rekonstrukcija un kapitālais remonts pagasta teritorijā bez projekta,
saskaņota ar būvvaldi, Ceļu satiksmes drošības direkciju
un citām ieinteresētām organizācijām. Beidzot labiekārtošanas objektu celtniecību (rekonstrukciju vai kapitālo
remontu), izpildu dokumentācija tiek nodota Mālpils pagasta būvvaldē.
8.2. Lai saņemtu zemes darbu veikšanas atļauju, “Norma K”
nepieciešams iesniegt:
8.2.1. celtniecības atļauju no būvvaldes;
8.2.2. Projekta dokumentāciju, kas saskaņota ar visiem ieinteresētajiem dienestiem;
8.2.3. Defektu aktu, kas sastādīts kopā ar “Norma K” pārstāvjiem,
kurā tiek atspoguļots ceļu segumu stāvoklis līdz pazemes
būvju izbūves darbu sākšanai un darbu apjoms, kas saistīts ar atjaunošanu;
8.2.4. Ja pazemes būvju izbūves darbu apjoms ir liels, tad jāiesniedz darbu veikšanas tehnoloģiskais graﬁks.
8.3. Pazemes komunikāciju izbūves veikšanas organizācijas
vadītājs, meistars vai cita amatpersona, kas ir saņēmusi atļauju, ir administratīvi atbildīga par darbu veikšanu
noteiktajos atļaujā termiņos un par darbu tehnoloģijas
atbilstoši Latvijas celtniecības normatīviem.
9. Zemes darbu veikšanas kārtība
9.1.
Visus pazemes komunikāciju remonta un izbūves un cietā seguma iekārtošanas darbu Mālpils pagastā var veikt
tikai specializētas organizācijas, kurām ir licence.
9.2.
Veicot rakšanas darbus transporta un gājēju kustības vietās, jāievēro darbu kārtība, kas nodrošina kustības drošību.
Darbu kārtību un secību nosaka Mālpils pagasta būvvalde.
Par transporta un gājēju kustības drošību rakšanas zonā
atbild personas, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu.
9.3.
Darbu veikšanas laikā atbildīgai personai vai personai,
kura to aizstāj, ir jāatrodas darba vietā, līdzi ņemot atļauju
un apstiprināto projektu ar pilnu saskaņošanas tekstu.
9.4.
Lai veiktu nepieciešamos drošības pasākumus un novērstu pazemes būvju bojājumus, personai, kas ir atbildīga
par darbu veikšanu, ne vēlāk kā diennakti pirms darbu sākšanas ir jāizsauc uz darba vietu ieinteresēto organizāciju
pārstāvji, jānosaka kopā ar viņiem pazemes būvju precīza
atrašanās vieta un jāveic nepieciešamie pasākumi, kuriem
jānodrošina pazemes būvju pilnīga saglabāšanas.
9.5.
Atklājot rakšanas laikā pazemes būves, kas nav norādītas
projektā, turpmākie darbi nekavējoties jāpārtrauc un jāizsauc attiecīgās organizācijas pārstāvis. Turpmākie darbi
tiek veikti tikai pēc iepriekšminētā pārstāvja norādījuma,
par to tiek sastādīts akts un tiek informēta Mālpils pagasta
būvvalde.
9.6.
Atbildīga par esošo būvju bojājumu ir organizācija, kas
veic darbus, un personīgi tā persona, kas ir atbildīga par
darbu veikšanu.
9.7.
Strādājot ar akmens segumiem, akmens (bruģis) tiek
sakrauts grēdās nožogojumu iekšpusē vai vietā, kuru speciāli ir ierādījusi Mālpils pagasta būvvalde. Celtniecības
organizācijai ir jāveic liekās grunts, materiālu novākšana
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un darba vietas atbrīvošana ne vēlāk kā 24 stundas pēc
tranšejas aizbēršanas.
Uz ielām, laukumiem un citām labiekārtotām teritorijām
tranšeju un būvbedru, kas domātas pazemes būvju izbūvei un virszemes būvju celtniecībai, izrakšana un aizbēršana ir jāveic ievērojot sekojošus nosacījumus:
tranšeju platumam jābūt minimālam (atbilstoši projektam)
atkarībā no ārējiem gabarītiem;
tranšejas un būvbedres jānostiprina atbilstoši esošajiem
zemes darbu veikšanas noteikumiem;
lai izvairītos no iegruvumiem, atjaunojot ceļa segumus
tranšejas un būvbedres aizbēršana tiek veikta ar smiltīm
ne biezāku par 0,2 m slāni, katru slāni ir jāsamitrina un
jāblietē, bet ziemas laikā ar atvestām atkusušām smiltīm
ar rūpīgu blietēšanu.
Tranšeju un būvbedres aizbēršanu veic celtniecības organizācija tehniskās uzraudzības tehniskā kontrolē sastādot
aktu par aizbēršanas darbiem. Ja tranšejas tiek aizbērtas ar
neatbilstošu grunti vai bez nepieciešamās blietēšanas, organizācijai, kas veic aizbēršanas kvalitātes tehnisko kontroli, ir
jāpārtrauc darbi un jāsastāda attiecīgs akts, kura izpilde ir
obligāta. Organizācijas, kas veic pazemes komunikāciju ierīkošanu, ziemā segumu atjauno pagaidu variantā. Pavasarī
segums jāatjauno pilnīgi. Ja pēc ceļa segumu atjaunošanas
divu gadu laikā izveidojas iegrime grunts nekvalitatīvas noblīvēšanas rezultātā tranšejā vai atjaunotā iecirkņa postījums,
tad ceļu seguma atkārtotu atjaunošanu veic tā organizācija,
kas izbūvēja pazemes komunikācijas.
Tiek aizliegts izbērt grunti vai celtniecības materiālus apstādījumos, uz aku vākiem, lietus ūdens režģiem un tos
aizbūvēt ciet remontējot aizsargplāksnes un kārbas, kas
nodrošina pieeju pie lūkām un akām.
Tiek aizliegts atsūknēt ūdeni no akām, būvbedrēm un pagrabiem tieši uz braucamās daļas. Ūdens atsūknēšanu
no būvbedrēm, tranšejām un akām var veikt lietus ūdens
uztvērējā (saņēmējā) pie nosacījuma, ka pie sūkņa nolietnes tiek ierīkots nostādinātājs (koka kaste).
Pazemes būvju avāriju likvidācijas darbi tiek veikti nekavējoties paziņo Mālpils pagasta būvvaldei, pēc tam
noformējot attiecīgu iesniegumu. Ja šie darbi turpinās
ilgāk par 24 stundām, tad to noformēšana notiek parastā
kārtībā. Avārijas izrakumu vietas jānožogo visā izrakumu
platībā un nakts laikā tās jāapgaismo. Visu lieko grunti pēc
tranšeju aizbēršanas nekavējoties jānovāc, bet asfaltu un
citus ceļa materiālus jāpiegādā demontēšanas vietās tām
organizācijām, kas veikušas avārijas vietu atrakšanu.
Juridiskām un ﬁziskām personām, kas sistemātiski pārkāpj darbu veikšanas noteikumus, neievēro celtniecības
notiektos termiņus un savlaicīgi neiesniedz nepieciešamo
informāciju Mālpils pagasta būvvaldē var aizturēt atļaujas izdošanu darbu veikšanai līdz dotā jautājuma izskatīšanai.
Organizācija (pasūtītājs), kas veic ceļu, trotuāru, zālienu
rakšanas darbus, lai izbūvētu pazemes komunikācijas, ja
tai nav iespējams atjaunot iepriekšējā stāvoklī nopostīto
ielu segumu:
līdz zemes veikšanas darbu atļaujas saņemšanai jāatrod
darbuzņēmējs un jāvienojas ar viņu par seguma atjaunošanu.
Darbuzņēmējs noteiktā termiņā atjauno segumu sākotnējā
izskatā un nodod pasūtītājam.
Pasūtītājs, organizācija, kas saņēmusi atļauju zemes darbu veikšanai, nodod objektu Mālpils pagasta būvvaldes
pārstāvim.
Darbu veicējam jāievēro nosacījumi, kurus ir izvirzījusi
Mālpils pagasta būvvalde.
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10. Elektrisko tīklu gāzes, ūdensvada un kanalizācijas, kā arī
siltumtīklu ietaišu aizsardzība
Elektrisko tīklu aizsardzība
10.1. Visām juridiskām un ﬁziskām personām, kas veic atrakšanas darbus vairāk nekā 0,2 m dziļumā Mālpils pagasta robežās, uzņēmumu teritorijās, ielās, laukumos un zālienos
bez rakšanas atļaujas jāsaņem arī “Latvenergo” Siguldas
elektrisko tīklu atļauja.
10.2. Visos gadījumos, darbi jāveic to organizāciju novērotāju
obligātā klātbūtnē, kuras ekspluatē kabeļu tīklus, atrakšanu var veikt tikai viņu klātbūtnē.
10.3. Veicot darbus, ieguldītājiem jāizpilda tehniskie noteikumi,
kas norādīti darbu izpildīšanas atļaujā, kā arī Siguldas
elektrotīklu tehniskās uzraudzības pārstāvju norādījumi.
10.4. Aizliegts:
10.4.1. atrasties elektrisko tīklu būvju teritorijā un telpās, atvērt
elektroietaišu durvis, nožogojumus un lūkas, pieslēgties
elektriskajiem tīkliem un darbināt komunikācijas aparātus;
10.4.2. mest uz vadiem un balstiem, kā arī tuvināt tiem jebkādus
priekšmetus;
10.4.3. kāpt uz elektrisko tīklu konstrukcijām, piesliet, novietot
vai nostiprināt uz tām dažādus priekšmetus;
10.4.4. laist gaisa pūķus, lidaparātu sporta modeļus un citus
lidojošus priekšmetus elektrisko tīklu tuvumā.
10.5. Personām, kuras ievērojušas pārrautus, uz zemes guldošus vai nokārušos gaisvadu elektrolīniju vadus, kā arī
gadījumos, ja draud vadu trūkšana vai balstu krišana, ja
atvērtas elektroietaišu durvis, vai bojāti nožogojumi, nekavējoties par to jāziņo elektrisko tīklu dispečeram.
10.6. Par bojājumiem atbildīgās personas un pilsoņi atlīdzina
nodarītos zaudējumus elektrotīklu īpašniekam noteiktajā
kārtībā.
Pagasta pazemes būvju aizsardzība
10.7. Ārējo ūdensvada, kanalizācijas, gāzes cauruļu un siltumtrases ierīkošanas darbi jāveic tikai saskaņā ar tehniskajiem
noteikumiem, kurus izdevusi Mālpils pagasta būvvalde,
gāzes saimniecība un siltumtīklu uzņēmums.
10.8. Aizliegts:
10.8.1. pazemes komunikācijas ierīkot kā pastāvīgas vai pagaidu
būves, bērt atkritumus, izliet šķidrumus, kas satur skābes,
sāļus, sārmus, mest kravas un stādīt kokus 2 metrus platā
joslā uz katru pusi no malējā vada;
10.8.2. celt būves un veikt jebkādus celtniecības darbus, (kā pagaidu, tā pastāvīgos) pazemes gāzes tīklu aizsardzības
zonā – augsta spiediena (6 – 12 MPa) zonā – 10 m, augsta
spiediena (3–6MPa) – 7 m, vidēja spiediena – 4 m, zema
spiediena – 2 m uz katru pusi.
10.8.3. Aizsprostot gāzes sadales un gāzes regulēšanas punktiem pievadceļus.
10.8.4. Patvaļīgi pieslēgties gāzes tīkliem, kā arī veikt gāzes tīklu
montāžu, uzstādīt gāzes aparātus un pieslēgt aprīkojumu.
10.8.5. Atvērt un noņemt aku vākus, kā arī atvērt un aizvērt gāzes
vadu slēgierīces.
10.9. Visām organizācijām, kurām ir pazemes būves, pieņemot
no jauna ierīkotos vai rekonstruētos pazemes tīklus ar būvēm uz tiem (akas, šahtas, kolektorus utt.), nepieciešams
informēt par to “Latvijas gāzi”, lai organizētu jauno būvju
iespējamās gāzes noplūdes kontroli.
10.10. Veicot zemes darbus, celtniecības organizācijām jānodrošina esošo pazemes komunikāciju (būvju) saglabāšana
darbu zonā visā celtniecības laika gaitā. Ja rodas gāzes
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vada bojājums vai sajūtama gāzes smaka, personai, kas
atbildīga par darba veikšanu, nekavējoties jāevakuē strādnieki no bīstamās zonas un jāinformē gāzes saimniecības
avārijas dienests. Bojājuma vieta jānorobežo un jāorganizē apsardze. Pasākumi, kas nodrošina esošo pazemes
komunikāciju saglabāšanu, jāparedz projektā.
10.11. Par bojājumiem, veicot zemes darbus, organizācija, atbildīgās personas un pilsoņi atlīdzina nodarītos zaudējumus
komunikāciju īpašniekam likumā noteiktajā kārtībā.
11. Ceļu segumu un apstādījumu atjaunošanas kārtība
11.1. Visu veidu ceļu segumu, apstādījumu un virszemes būvju
atjaunošana notiek noteiktajā laikā pēc Mālpils pagasta
būvvaldes rīkojuma atbilstoši iesniegtajiem tehniskajiem
nosacījumiem:
11.2. izjaukto trotuāru atjaunošana, neatkarīgi no seguma veida, tiek veikta pilnā seguma platumā ierīkojot pamatni
tranšeju izrakšanas platumā;
11.3. ielas braucamā daļa ar asfalta un betona segumu tiek
atjaunota iepriekšējā stāvoklī, kas tiek ﬁksēts ar speciālu
divpusēju aktu, kuru sastāda pirms darbu iesākšanas veidojot pazemes komunikācijas, bet kalto akmeņu bruģa
un betona bruģa segumu tranšejas divkārtīgā platumā ar
atkārtotu atjaunošanu pēc grunts nosēšanās tranšejā. Ielu
braucamā daļa, kurai nav cietā ceļa seguma, tiek atjaunota iepriekšējā stāvoklī ar nostiprināšanu, kas nodrošina
transporta normālu caurbraukšanu;
11.4. grants segums tiek atjaunots iepriekšējā stāvoklī, kuru
nosaka divpusējs akts, kas tiek sastādīts pirms rakšanas
darbu sākuma;
11.5. apstādījumi tiek atjaunoti izrakumu platumā atbilstoši
tehniskajiem nosacījumiem;
11.6. virszemes ceļu būves (ceļa zīmes, ielu pārejas, gājēju
nožogojumi u.c.) tiek atjaunotas uz organizāciju rēķina,
kuras veikušas rakšanas darbus.
11.7. Atjaunotais ceļu segums tiek nodots pēc akta Mālpils
pagasta būvvaldē ar izpildījuma skici un tāmi par faktiski
izpildītā darba apjomu.
12. Jaunas celtniecības plānošana un esošo pazemes komunikāciju (būvju) pārveidošana
12.2. Jaunu pazemes komunikāciju izveidošanu un esošo
komunikāciju pārveidošana, parasti tiek veikta līdz ielu,
laukumu rekonstrukcijai (kapitālajam remontam), kā arī
citiem labiekārtošanas darbiem, vai to norises laikā ņemt
vērā celtniecības perspektīvos plānus.
12.3. Lai saskaņotu ielu, ceļu un pazemes komunikāciju celtniecības un rekonstrukcijas darbu veikšanu, Mālpils pagasta
būvvaldei līdz katra gada 1.martam ir jāizstrādā darba
plāns (izņemot avārijas), ceļa seguma kapitālā remonta un
pagasta būvju plāns uz nākošo gadu, saskaņojot darbus
savā starpā, neatkarīgi no resoru piederības, piedaloties
visām ieinteresētajām organizācijām un iesniedzot šos
plānus pagasta padomei.
12.4. Visām pagasta juridiskajām un ﬁziskajām personām, kuras
nākošajā gadā veikts pazemes komunikāciju celtniecības
vai remonta darbus, līdz pašreizējā gada 1. martam jāiesniedz iesniegums Mālpils pagasta būvvaldē ar trases
shēmu pielikumu. Gadījumā, ja iesniegumi nav iesniegti
norādītajos termiņos, atļauja par zemes darbu veikšanu
nākošajā gadā netiek izsniegta.
13. Izpildījuma rasējumu noformēšana un uzcelto pazemes
komunikāciju (būvju) pieņemšana ekspluatācijā
13.2. Pazemes komunikāciju (būvju) izpildījuma rasējumus
sastāda celtniecības organizācijas celtniecības darbu
procesā atbilstoši Latvijas celtniecības normām:
13.1.1. beidzot pazemes komunikāciju izbūvi pirms tranšeju un
būvbedru aizbēršanas, celtniecības organizācijai ir jāsastāda izbūvētās trases izpildījuma rasējums mērogā un uz
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projekta pamata. Tie jāparaksta personai, kura sastādījusi
rasējumus un veikusi izpildījuma ģeodēzisko fotografēšanu. Rasējums jāpavairo 3 eksemplāros;
13.2.1. nepieciešamības gadījumā, lai precīzi pārbaudītu trases
atrašanās vietu plānā un augstuma atzīmes, izbūvētās
pazemes komunikācijas kontrolei jāveic ģeodēziskā uzņemšana.
13.3. Kontrolei ģeodēzisko uzņemšanu veic Valsts zemes dienests pēc pasūtītāja iesnieguma ne vēlāk kā 5 dienas pēc
iesnieguma saņemšanas. Iesnieguma pielikumā jābūt
izpildījuma rasējumiem, kurus sastādījusi celtniecības
organizācija.
13.4. Kontroles uzņemšanas materiālus izskata atbildīgie inženierdienesti, kas nosaka tīklu izbūves pareizību, pieņem
tos ekspluatācijā. Ja tiek konstatētas novirzes no projekta,
atbildīgie inženierdienesti lemj jautājumu par nepieciešamajiem labojumiem un pārbūvi.
13.5. Par ierīkoto pazemes komunikāciju sastādīšanas pareizību un savlaicīgu iesniegšanu ir atbildīgi celtniecības un
montāžas organizāciju darbinieki un pasūtītāji.
14. Zīmju un informācijas sistēmu, reklāmu, afišu un mazo
arhitektūras formu uzstādīšana
14.1. Visa veida informācijas un reklāmas, atsevišķu pagasta
vides veidošanas elementu izveidošana tiek atļauta kārtībā, kuru nosaka Mālpils pagasta padome.
14.2. Sabiedrības, uzņēmumi, iestādes, organizācijas un ﬁziskās personas, kas reklamē savas preces un sniegtos
pakalpojumus, var uzstādīt dažāda veida reklāmu tikai
ar īpašnieka vai darba devēja piekrišanu pēc projektiem,
kurus apstiprinājusi Mālpils pagasta būvvalde, tajās vietās, kas saskaņotas ar Ceļu satiksmes drošības direkciju,
pagasta inženierdienestiem.
14.3. Visa reklāma un informācija tiek veidota valsts valodā.
Zīmju un informācijas īpašniekiem jāseko valsts valodas
pareizības pielietošanai, tāpēc reklāmu projekti un dažādi
informācijas teksti, kas tiek izmantoti kā reklāma, ir jāsaskaņo ar Valsts valodas inspekciju.
14.4. Reklāmas, izkārtņu, paziņojumu un citas informācijas īpašniekiem ir jāseko tās stāvoklim un savlaicīgi tā jānoņem
vai jāatjauno. Gadījumā, ja netiek ievēroti šie noteikumi,
reklāmas un informācijas sistēmas ir jānoņem uz īpašnieka rēķina.
14.5. Tiek aizliegts mainīt ēku arhitektūras elementus, nojaukt
vai uzstādīt mazās arhitektūras formas bez saskaņošanas
ar būvvaldi, pieminekļu aizsardzības nodaļu, nepieciešamības gadījumā, ar pieminekļu aizsardzības inspekciju.
14.6. Veco mākslinieciskās noformēšanas objektu atjaunošanu un jauno izstrādi, kā arī labiekārtošanas elementus,
interjerus, ēku krāsošanu, monumentāli dekoratīvā rakstura darbus, kas saistīti ar pagasta vidi var veikt tikai
pēc saskaņošanas ar būvvaldi, Pieminekļa aizsardzības
inspekciju.
15. Kapsētu uzturēšanas un ekspluatācijas noteikumi Mālpils pagastā
15.1. Zemes gabalu iedalīšanu kapu vietām veic kapsētu pārziņi.
15.2. Metāliskā vai cita veida nožogojuma uzstādīšanu kapsētā
var veikt saskaņojot ar Mālpils pagasta būvvaldi.
15.3. Tiek aizliegts:
15.3.1. patvaļīgi mainīt kapsētas pārziņa ierādīto kapa vietu
platību;
15.3.2. apmeklēt kapsētas ar suņiem vai citiem mājdzīvniekiem;
15.3.3. braukt ar mašīnām motocikliem, velosipēdiem pa kapsētu teritoriju;
15.3.4. pārdot vainagus, ziedus, sveces un citus izstrādājumus
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kapsētu teritorijā un tiešā to tuvumā bez Mālpils pagasta
padomes atļaujas;
15.3.5. nojaukt, lauzt, bojāt kapakmeņus, apstādījumus, kapsētu nožogojumu, kā arī zagt ziedus un vainagus no
kapsētām.
16. Kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumi
16.1. Kultūras pieminekļu restaurāciju, remontu un konservāciju,
kā arī speciālus pieminekļu izpētes darbus un arheoloģisko izpēti drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un tās kontrolē.
16.2. Kultūras pieminekļa konservāciju, uzturēšanu, remontu un
restaurāciju veic kultūras pieminekļu īpašnieks (vadītājs)
par saviem līdzekļiem.
17. Dzīvojamo māju un neapdzīvoto ēku uzturēšanas noteikumi Mālpils pagastā
Šie noteikumi tiek ieviesti, lai nodrošinātu pagasta dzīvojamā un neapdzīvotā fonda saglabāšanu, uzturētu ēkas
lietošanas kārtībā, piešķirtu pagastā sakoptu izskatu,
novērstu kārtības pārkāpumus dzīvojamās mājās.
17.1. Visas dzīvojamās un neapdzīvotās ēkas pilsētās jāuztur
lietošanas kārtībā un tīrībā.
17.2. Juridiskām un ﬁziskām personām, kas ir dzīvojamo, dienesta vai ražošanas ēku īpašnieki vai nomnieki, tai skaitā arī
attiecībā uz denacionalizētajām mājām un valsts īpašumā
esošajām mājām, ir savlaicīgi jāveic viņiem piederošo
māju un uz tām attiecināmo celtņu remonts, jāizgatavo
tās ekspluatācijai ziemā.
17.3. Dzīvojamo un nepadzīvojamo ēku īpašniekiem jāuztur
pagalmu; teritorijas un pie ēkām blakusesošās teritorijas
atbilstoši Mālpils pagasta labiekārtošanas noteikumiem.
17.4. Kopējās platības uzkopšanu dzīvojamo māju iekšpusē
(kāpņu telpas, ejas u.c.) veic mājas iedzīvotāji atbilstoši
kārtībai.
17.5. Gadījumos, ja tiek nozagti vai ļaunprātīgi bojāti dzīvojamās mājas elementi, inženieriekārtas un piesārņota kanalizācija, to atjaunošana notiek par vainīgās personas
līdzekļiem.
17.6. Dzīvokļa, neapdzīvotās telpas, kuros ir atslēgtas no centrālapkures sistēmas, īpašniekam, nomniekam jānodrošina ēkas īpašnieka, Siltumtīklu un alternatīvās apkures
dienesta pārstāvju brīva pieeja dzīvokļiem (telpām), lai
pārbaudītu un reģistrētu uzskaites ierīču rādītājus, pārbaudītu temperatūras atbilstību dzīvoklī (telpā) projektā
un rādītājiem.
17.7. Uz katras ēkas jābūt mājas numuram un ielas nosaukumam, kas izgatavots pēc noteiktā parauga. Māju numurus
izgatavo uz ēkas īpašnieka rēķina.
17.8. Tiek aizliegts:
17.8.1. zagt vai ļaunprātīgi bojāt dzīvojamās mājas elementus,
ieskaitot durvis, slēdzenes, logus, elektroskaitītājus, elektrovadus un lampas, apgaismes ķermeņus, mēraparātus,
siltuma mezgla inženieriekārtas, pagalmu labiekārtošanas
elementus un pārējo;
17.8.2. rezervuāru ierīču un gāzes regulēšanas punktu nožogojuma bojāšana, kā arī nepiederošu personu iekļūšana
iepriekš norādīto iekārtu teritorijā;
17.8.3. inženiertīklu lūku siltumizolācijas un citu iekārtu bojāšana
un zagšana;
17.8.4. balkonu un lodžiju, kāpņu telpu, bēniņu, pagrabu, ūdens
mērīšanas mezglu, siltuma mezglu un māju blakusesošo teritoriju piekrāmēšana un aizkraušana ar vecām
mēbelēm, sadzīves un celtniecības atkritumiem, ēdienu
atliekām, taru u.c., kā arī garāžām blakusesošo teritoriju
piekrāmēšana;
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Turpinājums no 13. lpp.
17.8.5. dzīvojamo māju pagrabos esošo šķūnīšu antisanitārs
stāvoklis un piekrāmēšana; šķūnīši tiek iedalīti dzīvokļu
īrniekiem saimnieciskām vajadzībām;
17.8.6. motociklu, mopēdu, kā arī degvielas un eļļas materiālu
uzglabāšana pagrabu šķūnīšos;
17.8.7. kanalizācijas piesārņošana, neuzmanīga apiešanās ar
ūdens apgādes un apkures sistēmu elementiem, kas var
novest pie dzīvokļu pārpludināšanas;
17.8.8. ūdens padeves, gāzes un siltuma padeves dzīvojama mājā vai dzīvokļos noslēgšana (aizvērot slēdzējarmatūru vai
ar citu metodi) nesaskaņojot ar dzīvokļu apsaimniekotāju
un citiem ēku īpašniekiem, kā arī elektroenerģijas atslēgšana nesaskaņojot ar Centrālo elektrisko tīklu, Siguldas
tīklu ekspluatācijas rajonu, namu pārvaldi un citiem māju
īpašniekiem;
17.8.9. ļaunprātīga ūdens mērītāju un gāzes skaitītāju bojāšana
un plombu noraušana;
17.8.10. patvaļīga siltumapgādes, ūdens padeves tīklu, kanalizācijas sistēmas, gāzes apgādes, elektroapgādes sistēmu ieslēgšana, izslēgšana un shēmas izmaiņa, kā arī
patvaļīga pieslēgšanās pie iepriekšminētiem tīkliem bez
saskaņošanas ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem,
Latvijas gāzes ﬁliāli, Centrālajiem elektrotīkliem ;
17.8.11. patvaļīga ēku rekonstrukcija, ēku fasādes izmaiņa, lodžiju (balkonu) iestiklošana vai pārkārtošana bez Mālpils
pagasta būvvaldes un namu pārvaldes piekrišanas;
17.8.12. patvaļīga antenu uzstādīšana uz dzīvojamām mājām un
neapdzīvojamām mājām nesaskaņojot ar namu pārvaldi
un citiem ēku īpašniekiem;
17.8.13. patvaļīga reklāmu uzstādīšana uz dzīvojamām un ne-

apdzīvotām mājām, žogiem un stendiem bez Mālpils
pagasta būvvaldes un citu īpašnieku piekrišanas;
17.8.14. ieejas pakāpiena un lieveņa iekārtošana no dzīvojamo
māju un citu ēkas ārējās daļas nesaskaņojot ar Mālpils
pagasta būvvaldi, namu pārvaldi, kā arī logu nomaiņa,
jumta seguma mezglu un konstrukciju nomaiņa;
17.8.15. kiosku, nojumes un laukumu celtniecība uz pagasta
gāzesvada, ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, siltumapgādes, sakaru tīkliem un aizsargājamā zonā bez attiecīgas
saskaņošanas;
17.8.16. patvaļīga dzīvokļu, neapdzīvotu un īres ēku un telpu
pārkārtošana un jauna plānošana, kā arī telpu un ēku
izmantošanas proﬁla izmaiņa bez Mālpils pagasta padomes un būvvaldes atļaujas;
17.8.17. asfalta un citu segumu izrakšana, kā arī zemes darbu
veikšana pagasta pašvaldības dzīvojamo un neapdzīvoto
māju piemāju teritorijās bez Mālpils pagasta būvvaldes
un namu pārvaldes rakstiskas piekrišanas;
17.8.18. nesaskaņota koku un krūmu stādīšana pie dzīvojamām
mājām un piemāju teritorijas bez Mālpils pagasta būvvaldes atļaujas;
17.8.19. aizliegts iedzīvotājiem barot klaiņojošus kaķus un suņus
dzīvojamo māju pagrabos un piemāju teritorijās;
17.8.20. uzlauzt ar atslēgu aizvērtas lūkas izejas uz bēniņiem un
jumta segumu, kā arī nepiederošām personām atrasties uz
jumtiem, bēniņiem un pagrabos, siltuma mezglos un dzīvojamo un neapdzīvojamo māju tehniskajos koridoros;
17.8.21. dzīvojamo māju, ražošanas ēku un saimniecisko būvju
celtniecība bez apstiprināta projekta un Mālpils pagasta
būvvaldes atļaujas uz zemes gabaliem, kas pieder ﬁziskām personām kā to privātīpašums.
Padomes priekšsēdētājs A. Lielmežs

Apstiprināti ar 25.04.2007. Mālpils pagasta padomes sēdes lēmumu Nr. 6/5
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5

PAR GROZĪJUMIEM 12.10.2005. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 9
MĀLPILS PAGASTA ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI
Izdoti, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. un 43.pantu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu.
Papildināt Saistošo noteikumu 1. daļas Vispārīgie noteikumi 4. punktu
Līdz 75% no iekasētajām soda naudām uz vietas vai pēc
pagasta padomes administratīvās komisijas pieņemtā lēmuma
par soda naudas maksājuma uzlikšanu un saņemšanu var tikt
izmantota administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušo
personu stimulēšanai, bet pārējā nauda ieskaitāma Mālpils pagasta padomes budžetā. Atmaksāšanu veic pēc izpilddirektora
rīkojuma tiem darbiniekiem, kuri ir pārkāpuma faktu konstatējuši
un sastādījuši administratīvā pārkāpuma protokolu, vai iesnieguši soda kvīti. Atmaksu veic ne ilgāk kā mēneša laikā pēc soda
naudas saņemšanas pagasta kasē.
Papildināt Saistošo noteikumu 1. daļas Vispārīgie noteikumi
5 punktu ar 5.6.
Valsts vides inspektori
Papildināt Saistošo noteikumu 2.sevišķā daļa 1. sadaļu
Sabiedriskās kārtības noteikumu un citi pārkāpumi 2.1.12.
punktu:
Par mehānisko transporta līdzekļu, piekabju un citu trans-

porta līdzekļu, kuri nav tehniskā kārtībā, stāvēšanu vai turēšanu ilgāk par 15 diennaktīm daudzdzīvokļu māju pagalmos vai
namīpašumiem pieguļošajā teritorijā, kur nav norāde “auto
stāvvieta”, uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
Papildināt Saistošo noteikumu 2.sevišķā daļa 1. sadaļu Sabiedriskās kārtības noteikumu un citi pārkāpumi ar punktu 2.1.21.
Valsts karoga lietošanas noteikumu neievērošana :
Par karoga neizkāršanu — ﬁziskām personām brīdinājums
vai naudas sods līdz 10 latiem, juridiskām personām naudas
sods no 10 līdz 15 latiem,
Papildināt Saistošo noteikumu 2.sevišķā daļa 2. sadaļu
2.2.1. punktu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem:
Par celtniecības atkritumu neizvešanu – uzliek naudas sodu
no 10 līdz 50 latiem atbildīgajai amatpersonai vai īpašniekam;
Par būvgružu novietošanu tiem neparedzētās vietās, uzlikt
naudas sodu līdz 50 latiem;
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Par patvaļīgu sadzīves atkritumu izgāztuvju ierīkošanu vai to
izmantošanu, kā arī atkritumu dedzināšanu vai ierakšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
Par speciālu konteineru neuzstādīšanu juridisku personu
uzkopjamā teritorijā bīstamu un sevišķi bīstamu atkritumu savākšanai – uzliek naudas sodu atbildīgajai amatpersonai no
25 līdz 50 latiem.
Par neatļautu atkritumu izgāztuvju ierīkošanu, atkritumu
izgāšanu, vai norakšanu tam nolūkam neparedzētās vietās, it
īpaši mežos, ceļmalās vai apstādījumos – uzliek naudas sodu
no 10 līdz 50 latiem.
Par teritorijas, uz kuras atrodas atkritumu savācēju konteineri, neuzturēšanu
kārtībā vai neiekārtošanu atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 50 latiem.
Papildināt ar saistošos noteikumus ar 3. daļu par labiekārtošanas noteikumu pārkāpumiem
3. Labiekārtošanas noteikumu pārkāpumi
3.1. Par dzīvojamo māju un sabiedrisko ēku, saimniecisko
ēku, žogu un citu būvju bojāšanu, tai skaitā ar dažādiem
uzrakstiem un zīmējumiem – uzliek naudas sodu no 5 līdz
25 latiem.
3.2. Par ietvju, pagalmu, kāpņu telpu, gaiteņu u.c. dzīvojamām ēkām piederošo neapdzīvojamo telpu nesakopšanu
– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 līdz 50
latiem zemes, ēkas īpašniekam (īpašniekiem) vai lietotājam (lietotājiem).
3.3. Par lāsteku savlaicīgu nenovākšanu, kas rada bīstamību – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50
latiem atbildīgajai amatpersonai vai īpašniekam.
3.4. Par slīdamības novēršanas pasākumu neievērošanu īpašumos, kuras ir publiskā lietošanā, uzliek naudas sodu
līdz 50 latiem.
3.5. Par iestāžu, uzņēmumu u.c. organizāciju teritorijas un tai
pieguļošās daļas savlaicīgu nesakopšanu – uzliek naudas
sodu līdz 25 latiem atbildīgajai amatpersonai.
3.6. Par kiosku un veikalu apkārtnes nesakopšanu 10 metru
attālumā no attiecīgā objekta – uzliek naudas sodu no 5
līdz 25 latiem atbildīgajai amatpersonai vai īpašniekam.
3.7. Par staigāšanu pa iekoptu zālienu, koku, krūmu un puķu
stādījumiem, gulēšanu tajos – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.
3.8. Par koku un krūmu zaru laušanu, lapu, augļu, ziedu plūkšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30
latiem.
3.9. Par putnu ligzdu postīšanu, savvaļas dzīvnieku vai putnu
ķeršanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
25 latiem.
3.10. Par veļas, dzīvnieku mazgāšanu ūdenstilpēs, kas atrodas
apstādījumos – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 20 latiem.
3.11. Par koku mizas graizīšanu, uzrakstu vai vadu piestiprināšanu pie kokiem, veļas žāvēšanu koku zaros – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.
3.12. Par braukšanu ar transporta līdzekli, zirgu, velosipēdiem
pa apstādījumiem un gājēju celiņiem, izņemot apstādījumu apkopes vajadzības – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 35 latiem.
3.13. Par apstādījumu vai ūdenstilpju piegružošanu ar atkritumiem – uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.14. Par dzīvnieku un mājputnu ganīšanu ciemu administratī-
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vo centru apstādījumos – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 10 latiem.
3.15. Par jebkādu rakumu veikšanu, augsnes iegūšanu, izņemot
darījumus, kad ir saņemta atļauja, seguma atjaunošanas
termiņa neievērošana – uzliek naudas sodu no 10 līdz 50
latiem.
3.16. Par ko ku ap krau ša nu ar mal ku, būv ma te riā liem, vai
būvgružiem, koku sakņu atrakšana, koku izmantošanu
balstam – uzliek naudas sodu līdz 35 latiem.
3.17. Par koku galotņu nozāģēšanu, neveidojot to vainagu,
nesaglabājot koku estētisko vērtību (īpaši elektrotīklu
aizsargjoslās) – uzliek naudas sodu līdz 25 latiem zemesgabala īpašniekam vai lietotājam.
3.18. Par speciāli ierīkotu bērnu rotaļlaukumu postīšanu – uzliek
naudas sodu līdz 50 latiem.
3.19. Par īpašumā esošo teritoriju nesakopšanu un lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizaudzēšanu, uzliek naudas
sodu līdz 50 latiem.
3.20. Par nedegoša materiāla sīko sadzīves atkritumu urnu neuzstādīšanu pie veikaliem vai ēkām, kuras pilnībā vai daļēji
tiek izmantotas uzņēmējdarbības veikšanai, to ielas pusē
labi saredzamā vietā – uzliek naudas sodu līdz 5 latiem.
3.21. Par bumbas spēlēšanu zālājos kas nav speciāli šim nolūkam paredzēti zālāju tīšu nobradāšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.
3.22. Par augsnes virskārtas un apstādījumu neatjaunošanu
pēc celtniecības vai remontdarbu veikšanas to nesaskaņojot ar Mālpils pagasta padomi – uzliek naudas sodu
līdz 50 latiem.
3.23. Par atrakciju, gadatirgu u.c. publisku pasākumu organizēšanu, pagaidu būvju uzstādīšanu un tirdzniecības vietu ierīkošanu vai citu tml. darbību, kura var nodarīt, vai ir radījusi
postījumus apstādījumiem bez saskaņošanas ar Mālpils
pagasta padomi – uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.24. Par lopu ganīšanu zaļajā zonā – uzliek naudas sodu līdz
10 latiem.
3.25. Par auglīgā zemes slāņa, smilšu, grants un derīgo izrakteņu iegūšanu, kā arī cita veida izrakumu veikšanu bez
atbilstošas atļaujas – uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.26. Par sālsūdens un ķimikāliju izliešanu uz apstādījumiem
un tiem pieguļošajās teritorijās, sāls un smilšu maisījuma
bēršanu uz trotuāriem tiešā zaļo apstādījumu tuvumā, ja
tas nav saskaņots ar Mālpils pagasta padomi – uzliek
naudas sodu līdz 10 latiem.
3.27. Par nesavlaicīgu agrotehnisko pasākumu veikšanu (sauso
zaru un koku nesavākšanu pēc apgriešanas, zāles pļaušanu un nenovākšanu, zāles neapļaušanu) apstādījumu
teritorijā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
10 latiem zemes īpašniekam.
3.28. Par sauso lapu, zaru u.c. veida atkritumu dedzināšanu,
nenodrošinot ugunsdrošus apstākļus vai radot neērtības
citiem iedzīvotājiem – uzliek naudas sodu no 5līdz 50
latiem.
3.29. Par ugunskuru dedzināšanu sabiedriskās vietās, parkos,
un apstādījumos – uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.
Papildināt Saistošos noteikumus ar 4. daļu par dzīvojamo
namu, ēku un pieguļošās teritorijas uzturēšanas noteikumu
pārkāpumiem
4. Dzīvojamo namu, ēku un pieguļošās teritorijas uzturēšanas noteikumu pārkāpumi
4.1. Par mazdārziņu, individuālo dzīvojamo namu un ēku žogu
bojāšanu, mājas apkārtnes nesakopšanu, zāles savlaicīga nenopļaušanu mājai pieguļošajā teritorijā un apbūves
Turpinājums 16. lpp.
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Turpinājums no 15. lpp.
zemēs – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5
līdz 25 latiem.
4.2. Par māju jumta, fasādes, griestu, durvju, logu, elektroskaitītāju, elektroiekārtu, siltummezglu inženieriekārtu bojāšanu, siltuma, ūdens un kanalizācijas, gāzes apgādes tīklu
bojāšanu – uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.
4.3. Par patvaļīgu telpu, tai skaitā neapdzīvojamo, pārbūvēšanu, nesaskaņojot ar Mālpils pagasta būvvaldi – uzliek
naudas sodu līdz 45 latiem.
4.4. Par kāpņu telpu, pagrabu, bēniņu, mājas pieguļošās teritorijas piesārņošanu ar vecām mēbelēm, taru, sadzīves,
celtniecības vai citiem atkritumiem, kā arī ugunsnedrošu
materiālu glabāšanu minētajās vietās – uzliek naudas
sodu no 5 līdz 25 latiem ﬁziskām personām, vai līdz 50
latiem juridiskām personām.
4.5. Par dzīvokļu appludināšanu – uzliek naudas sodu līdz 20
latiem.
4.6. Par kanalizācijas aizdambēšanu – uzliek naudas sodu
līdz 20 latiem.
4.7. Ja netiek nodrošināta piekļūšana iekšējo komunikāciju
tīklu avārijas darbu veikšanai dzīvokļos, pagrabtelpās,
utt., kā arī minēto iekārtu kontrole un rādījumu nolasīšanai – uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.
4.8. Ja īrnieks neizpilda tehniskās ekspluatācijas vai līgumā
paredzētos uzturēšanas noteikumus – uzliek naudas sodu
no 5 līdz 25 latiem.
4.9. Par patvaļīgu balkonu vai lodžiju aizstiklošanu vai rekonstrukciju – uzliek naudas sodu no 25 līdz 50 latiem.
4.10. Par elektroenerģijas lietošanas un ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu – uzliek naudas sodu no 10 līdz 50
latiem.
4.11. Par patvaļīgu pieslēgšanos ūdensapgādes, siltumapgādes, gāzes apgādes un elektroapgādes sistēmām – uzliek
naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.
4.12. Par gāzes, ūdensvadu un kanalizācijas ietaišu, spēka un
vājstrāvas tīklu aizsardzības neievērošanu – uzliek naudas
sodu līdz 50 latiem.
4.13. Par jaunas celtniecības plānošanas un esošo pazemes
komunikāciju pārbūves noteikumu neievērošanu – uzliek
naudas sodu līdz 25 latiem.
4.14. Par pazemes komunikāciju remonta un ierīkošanas kārtības noteikumu neievērošanu – uzliek naudas sodu no
10 līdz 50 latiem.
4.15. Par tīšu ūdens skaitītāju bojāšanu un plombu noraušanu
montāžas shēmās – uzliek naudas sodu no 10 līdz 50
latiem.
4.16. Patērētājam, kurš nav noslēdzis līgumu divu nedēļu laikā
par ūdens un kanalizācijas lietošanu ar piegādātāju un atkritumu savākšanu un deponēšanu – izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu no 5 līdz 50 latiem.
4.17. Par īpašumā, valdījumā, nomā vai lietošanā esoša zemes
gabala neuzkopšanu, neuzturēšanu kārtībā, kā arī dažādu
būvmateriālu un sadzīves priekšmetu glabāšanu uz šāda
zemes gabala vai tam pieguļošās teritorijas – uzliek naudas sodu no 5 līdz 50 latiem.
4.18. Par ēkām pieguļošo ūdens novadgrāvju un caurteku piesārņošanu, neuzturēšanu kārtībā vai bojāšanu – uzliek
naudas sodu no 5 līdz 50 latiem.
4.19. Par malkas, taras, būvmateriālu u.c. materiālu turēšanu
ēku koplietošanas telpās, uz vai zem balkoniem un lodžijām (izņemot speciāli tam nolūkam norādītās vietas) – uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.
4.20. Par veļas žāvēšanu uz balkonu vai lodžiju atklātām daļām – uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.
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4.21. Par pašvaldības apstiprināta vienota logotipa ēku un būvju
nosaukumu vai adreses neizlikšanu, uzliek naudas sodu
2 lati katram ēkas, būves vai dzīvokļa īpašniekam.
Papildināt Saistošos noteikumus ar 5. daļu par sanitāro
normu un noteikumu pārkāpumiem
5. Sanitāro normu un noteikumu pārkāpumi
5.1. Par ēku un to pieguļošās teritorijas atrašanos antisanitārā
stāvoklī – uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
5.2. Par dzīvnieku un putnu barošanu daudzdzīvokļu māju
kāpņutelpās, pagrabos, bēniņos un to pieguļošajā teritorijā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25
latiem.
5.3. Par grauzējiem labvēlīgu apstākļu radīšanu vai šo apstākļu
nenovēršanu – uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
5.4. Par kvēlojošu, liesmojošu, degošu vai eksplozīvu priekšmetu, šķidru, infekcijas slimību izraisošu atkritumu, lielu
gabarītu un celtniecības atkritumu izmešanu atkritumu
urnās, atkritumu savācēju konteineros vai to tiešā tuvumā – uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
5.5. Par sanitārās tīrības un kārtības neuzturēšanu ēkās (dzīvojamās, nedzīvojamās, kā arī citās saimnieciska rakstura
būvēs) – uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.
5.6. Par atteikšanos slēgt ikgadējo deratizācijas līgumu vai
atkritumu izvešanas līgumu, vai nepamatotu līguma laušanu – uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem vadītājam,
īpašniekam vai pārvaldītājam.
5.7. Par āra tualetes izsmeļamās bedres regulāru netīrīšanu
un savlaicīgu neremontēšanu, ar ko tiek izraisīts jelkāds
kaitējums cietiem iedzīvotājiem – uzliek naudas sodu līdz
20 latiem.
6. Mālpils pagasta kapsētu uzturēšanas un ekspluatācijasnoteikumu pārkāpumi.
6.1. Par iebraukšanu kapu teritorijā ar transporta līdzekļiem, velosipēdiem, pajūgiem, izņemot gadījumus, kad ir saņemta
atļauja – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
20 latiem.
6.2. Par atkritumu dedzināšanu, celiņu un apstādījumu piesārņošanu ar atkritumiem kapsētas teritorijā un tai pieguļošajā teritorijā – uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.
6.3. Par kapsētu aprīkojuma (sētu, solu, ūdens ņemšanas
vietu, stādījumu, vainagu, puķu utt.) postīšanu – uzliek
naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.
6.4. Par metāla un cita veida apžogojuma patvaļīgu ierīkošanu
– uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.
6.5. Par apbedīšanas iecirkņa patvaļīgu paplašināšanu vai
aizņemšanu – uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.
PĀREJAS NOTEIKUMI
Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, zaudē spēku Mālpils pagasta padomes 27.06.2001. saistošie noteikumi Nr. 25
“Par apstādījumu aizsardzību Mālpils pagastā” un Mālpils pagasta padomes 27.06.2001. saistošie noteikumi Nr. 26 “Par ēku
un būvju uzturēšanu un sanitāro tīrību Mālpils pagastā”, Mālpils
pagasta padomes 17.10.2001. 21/7. Par sasitošo noteikumu
Nr. 27 “Par grozījumiem noteikumos Nr. 26 “Par ēku un būvju
uzturēšanu un sanitāro tīrību Mālpils pagastā”, Mālpils pagasta
padomes saistošie noteikumi Nr. 5. Grozījumi Mālpils pagasta
padomes 27.06.2001 saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par ēku
un būvju uzturēšanu un sanitāro tīrību Mālpils pagastā”.
Padomes priekšsēdētājs
A. Lielmežs
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“Cik skaisti ir pasaulē ziedi
Un katrā ir mīļums kaut kāds;
Vai noskumis esi, vai dziedi –
Pēc zieda tev jāskaņo prāts.”
(L.Laicens)
Par šo laiku tā vien gribas teikt: “Pasaule zied!” Kā gan citādi, ja ziedonis klāt, ja
pienenes savā varā pārņēmušas
pļavas. Pavasaris lieliem soļiem
iet pretī vasarai, un pavisam drīz
skolēni aplūkos savas liecības
un dosies vasaras brīvlaikā. Bet
pirms tas vēl nav noticis, vēlamies jūs iepazīstināt ar aktivitātēm mūsu skolā aprīļa un maija
mē ne sī. Un šo reiz vai rāk par
ārpusstundu darbu.
Ļoti aktīvi šogad darbojas
teātra pulciņš, kas ar savām izrādēm iepriecinājis ne tikai savas
skolas skolēnus, bet arī citus. Par
to vairāk zināja stāstīt pulciņa vadītāja – skolotāja Agita Lazdiņa:
“19. aprīlī teātra pulciņš brauca uz Mālpils kultūras namu rādīt

“Mazo raganiņu”. Skatītāji bija pirmskolas
izglītības iestādes audzēkņi. Saņēmām
daudz uzslavu un labu vārdu. Skolēniem
ļoti patika, ka varēja izrādi nospēlēt ārpus
skolas telpām.
25. aprīlī “Mazā raganiņa” tika rādīta
Suntažu vidusskolas skatītājiem. Pulciņa
dalībniekus ļoti pārsteidza lielā skatuve.
Daži skolēni teica: “Tas bija tik forši!”
Suntažnieki izteica vēlēšanos mūs
redzēt vēlreiz ar kādu citu izrādi.
28. ap rī lī teāt ra pul ciņš de vās uz
Ādažiem, kur notika teātra festivāls. Tur
mēs spē lē jām iz rā di “Pan kū ku fe ja”.
Ieguvām pateicību par piedalīšanos, bet
meitenes – diplomus par izteiksmīgu un
drošu skatuves tēlojumu.”
Ne mazāk aktīvi šopavasar ir mūsu
sko las tau tis ko de ju de jo tā ji (vad.
M. Gaile – Dišereite). Divi kolektīvi piedalījās Rīgas rajona 1.–4. kl. deju kolektīvu

skatē – koncertā “Pulkā nākam, dejot
sākam” Salaspilī. Abi kolektīvi ieguva II
pakāpes diplomus.
15. maijā 1.–2. kl. un 3.–5. kl. dejotāji
devās uz kopmēģinājumu Ķekavas sporta hallē, lai vēlāk, 26. maijā, piedalītos
Ogrē republikas festivālā “Latvju bērni
danci veda”.
Vēl gribētos piebilst, ka skolas pašdarbnieki: teātra pulciņš, dejotāji, 1.–4. kl.
ansamblis (vad. L.Skudra) atsaucās
uz pansionāta “Gauja” uzaicinājumu
un 14. maijā brauca tās iemītniekus
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iepriecināt ar savu koncertprogrammu.
Kā trešos aktīvākos šajā laika periodā
jānosauc mūsu skolas tūrisma pulciņa
dalībniekus (vad. L.Odziņa), kas šopavasar
paguvuši startēt divās sacensībās: Rīgas pilsētas atklātajās sporta tūrisma sacensībās,
izcīnot 2. vietu 10 komandu konkurencē,
un J. Āboliņa atceres sacensībās tūrismā,
izcīnot 1. vietu 9 komandu konkurencē.
Vēl jāpiebilst, ka tika atvesta arī
medaļa par III vietu 2006. gada
Latvijas jaunatnes čempionātā tūrismā individuālajos startos Elvim
Andersonam.
Pal dies vis iem sko las aktī vā ka jiem pul ci ņu da līb niekiem, kas pārstāv mūsu skolu
dažādos rajona un republikas
mēroga pasākumos!
Mai ja sā ku mā sko lā no ti ka
ļo ti in te re sants vies lek to ru pasā kums “Ce ļu sko la”, kas bi ja
pa re dzēts 3., 4. kl. sko lē niem.
Sko lē ni uz “sa vas ādas” iz baudī ja, kas no tiek, ja au to ma šī nā
braucošie nepiesprādzējas (protams, ne kas slikts ne no ti ka, jo
bi ja pa do māts arī par dro šī bu).
Pavasarī notika arī tradicionālie pasākumi: skolas sakopšanas talka, Mātes dienai
veltīts koncerts, “Pēdējā zvana” pasākums
9. kl., klašu pavasara ekskursijas, Tūrisma
diena, kurā piedalās visas skolas skolēni,
un tas ir noslēdzošais pasākums.
Baudīsim šo ievziedu, pieneņu, tulpju,
ceriņu laiku un ar prieku gaidīsim vasaru, cerot, ka tā mūs vairāk palutinās ar
siltumu.
I. Andersone

Mācību procesa pilnveides iespējas
Mūsdienās ļoti strauji attīstās dažādas
tehnoloģijas. Dators, internets, multimediju sistēmas ir kļuvušas par neatņemamu
mūsu dzīves sastāvdaļu gandrīz jebkura
cilvēka dzīvē. Tāpēc aktuāls ir jautājums,
kā pielietojot mūsdienu informāciju tehnoloģijas varētu uzlabot mācību procesu,
kā interesantāk pasniegt mācību saturu,
kā radīt lielāku interesi skolēnos par atsevišķiem mācību priekšmetiem. Šie ir tie
jautājumi, pie kuriem mūsu pedagoģiskais kolektīvs papildus strādāja visu otro
pusgadu. Tā rezultātā maija sākumā trīs
skolotāji pedagoģiskās padomes sēdē

prezentēja praktiski izmantojamus mācību
materiālus:
· kā veidot testus MS EXEL, MS POWER POINT programmās un speciālās testu programmās;
· kā informāciju tehnoloģijas pielietot
sākumskolas klasēs;
· kā izmantot MS POWER POINT pogrammā veidotās prezentācijas ģeogrāﬁjas, bioloģijas, vēstures mācību
priekšmetos;
· kā skolēniem praktiski darboties mācību stundās, izmantojot informāciju
tehnoloģijas.

Lai varētu papildināt jau esošo pieredzi, bijām ciemos arī pie Ropažu novada
Zaķumuižas pamatskolas pedagogiem.
Šajā skolā mums prezentēja, kā mācību
stundās tiek izmantota interaktīvā tāfele. Jāsaka, ka šādai tāfelei ir ļoti plašas izmantošanas iespējas. Tā palīdz atvieglot mācību
satura uztveri skolēniem, padarot mācību
stundu ļoti interesantu un aizraujošu.
Gan gatavojoties pedagoģiskās padomes sēdei, gan esot ciemos Zaķumuižas
pamatskolā, ieguvām daudz vērtīgas pieredzes un idejas.
Direktora vietn. māc. darbā N. Pavlova
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PROJEKTI

Mālpils iedzīvotāji mācīsies noticēt sev

2006. gada pavasarī Mālpils pagasta
padome iesniedza projekta pieteikumu
Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) izsludinātajā grantu shēmā “Motivācijas
programmas sociālās atstumtības riska
grupām” un ieguvusi Eiropas Sociālā fonda ﬁnansējumu projektam “Notici sev”.
Projekta “Notici sev” galvenais mērķis
ir mazināt cilvēku ar īpašām vajadzībām
un jauniešu ar zemu pamatprasmju līmeni
sociālo atstumtību, celt viņu pašapziņu,
zināšanu un prasmju līmeni, veicināt šo
cilvēku integrāciju sabiedrībā un darba
tirgū.
Projekts tiks realizēts Mālpils pagastā, un tā darbības laiks ir no 2007. gada

2. maija līdz 30. novembrim. Projekta
sadarbības partneri ir p/a “Mālpils sociālais dienests” un Brāļu draudzes misija
no Rīgas.
Projekta mērķauditorija ir divas sociāli
mazaizsargāto iedzīvotāju grupas, kurām
Mālpils pagastā jāpievērš pastiprināta uzmanība to nodarbinātības un integrācijas
jomā. Tie ir cilvēki ar īpašām vajadzībām
un jaunieši ar zemu pamatprasmju līmeni. Taču netiešie ieguvēji būs visa Mālpils
sa bied rī ba ko pu mā, kas ie gūs jau nu
pieredzi, atbalstot cilvēkus ar īpašām vajadzībām un kopīgi sadarbojoties.
30 sociālās atstumtības riskam pakļautie cilvēki apmeklēs 72 psiholoģijas nodarbības, 72 datoru apmācības nodarbības
un 168 stundas nelielās grupās mācīsies
darināt izstrādājumus no ādas, no māla,
kā arī aust, apgūt ﬂoristikas pamatus, liet
sveces atbilstoši katra interesēm, iespējām un veselības stāvoklim. Šo aktivitāšu

ietvaros tiks uzlabots dalībnieku sociālais,
psiholoģiskais, ﬁziskais un emocionālais
stāvoklis. Projekta noslēgumā paredzēta radošā nometne “Amats – pamats”,
kurā tiks izstādīti dalībnieku pašu radītie
darbi.
Pro jek ta “No ti ci sev” īs te no ša nas
rezultātā tiks paaugstināta dalībnieku pašapziņa un prasmes, dos zināšanas par
iespējām uzlabot savas dzīves kvalitāti.
Projekta rezultāti pozitīvi ietekmēs arī šo
dalībnieku ģimenes un draugus.
Šis raksts ir veidots ar 75% Eiropas
Savienības ﬁnansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 25% Latvijas valsts
ﬁnansiālu atbalstu. Par šī raksta saturu
atbild Mālpils pagasta padome. Eiropas
Kopiena un Latvijas valsts nav atbildīga
par raksta saturu un iespējamo izmantošanu.
Projekta vadītāja Ieva Viļuma
rojekta koordinatore Lūcija Vaivare

Projektu konkurss “Veidosim paši savu pagastu”
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
izsludina nelielu projektu konkursu “Veidosim paši savu pagastu”, kura vispārējais
mērķis ir veicināt attīstību lauku teritorijās,
paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti un
uzlabot sabiedriskās aktivitātes.
Tā kā Mālpils pagasts ietilpst Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības darbības
teritorijā, arī mēs varam iesniegt savus
projektus konkursā, ja esam:
· re ģis trē ta bied rī ba vai no di bi nājums,

· iedzīvotāju grupas, kurās apvienojušies vismaz 10 vietējie iedzīvotāji,
· jauniešu grupas (vismaz 10 vietējie
jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadi).
· individuālie pretendenti, kuri dzīvo
un strādā šajā teritorijā.
Kādi gan var būt šie projekti? Tā varētu būt daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, kāda
pētījuma veikšana (vēsture, ekonomika
u.tml.), dabas, atpūtas vai sporta takas
izveidošana u.c. idejas, kas nestu sabied-

risku labumu.
Ar projektu konkursa “Veidosim paši
savu pagastu” noteikumiem var iepazīties “Rīgas Apriņķa avīzē”, Mālpils TV
raidījumos, Mālpils pagasta mājas lapā
www.malpils.lv, kā arī pie Rīgas rajona
Lauku attīstības biedrības koordinatores
Ievas Viļumas (Mālpils pagasta padomes
3. stāvā, 311. kabinetā).
Būsim aktīvi un darbosimies paši!
Ieva Viļuma
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

EIROPAS SAVIENĪBAI – 50

Draudzības šūpoles aizšūpo līdz Berlīnei
Tā nu sanāk, ka vēlreiz jāatgriežas
pie “Mālpils Vēstīs” vairākkārt pieminētā
Comenius programmas projekta “Draudzības šūpoles”. Nu jau krietni paaugušies tie mazie triju skolu mālpilieši, kas
2005. gada maijā kultūras namā zīmēja
savus fantāzijas dzīvniekus, lai tie pārtaptu Mālpils profesionālās vidusskolas un
Minsteres (Vācija) galdniecības skolas
audzēkņu izveidotajos šūpuļdzīvniekos,
bet šis projekts iegūst arvien plašāku skanējumu, tagad arī ārpus Latvijas.
Priecājos Jūs informēt, ka projekts
“Draudzības šūpoles” ir iekļauts 20
Eiropas labāko Comenius projektu
grāmatā, kas 7. maijā tika prezentēta
Ber lī nē, Mūž iz glī tī bas pro gram mas
2007.–2013. g. atklāšanas konferencē.

Braucot uz šo pasākumu, lasot programmā pieteikto runātāju amatus (Eiropas Savienības izglītības komisijas vadība,
izglītības ministri utt.), kā jau praktisks
cilvēks, domāju: atkal būs kārtējās teorē tis kās ru nas, kā tas mēdz ga dī ties
līdzīgos pasākumos. Tādēļ jo patīkamāks
bija pārsteigums par iegūto reāli izmantojamo informāciju, izglītības programmu
jaunumiem.
Vislielāko prieku sagādāja vienā no
prezentācijām minētie ieteicamie projektu darbības virzieni: secināju, ka visus
šos gadus esam praksē realizējuši to,
kas tagad tiek izvirzīts kā turpmāko septiņu gadu mērķis Eiropas skolām, proti,
skolai un skolotājam jādarbojas ne tikai
kā saiknes skolotājs – skolēns, zināšanu

sniegšana – zināšanu saņemšana nodrošinātājam, bet jābūt atvērtiem pret
sabiedrību, jādarbojas sabiedrībā un ar
to. Un tā taču ir bijis visos Mālpils projektos: vairāku skolu un iestāžu, dažādu
paaudžu cilvēku kopīga piedalīšanās
vienā projektā, savstarpēja iepazīšana
un pa ma tu vei do ša na turp mā kai, vēl
veiksmīgākai sadarbībai. Šeit gandrīz
vai gribētos citēt pazīstamo teicienu par
biedriem, kas iet pareizo ceļu, bet lai nu
paliek. Labāk atkal jāizdomā kaut kas
jauns, lai nezustu sajūta, ka esam nevis
tikai Eiropas norādījumu izpildītāji, bet
dažās lietās arī kādu pussolīti priekšā.
L. Mukāne

mÂLpILS VÇ STIS

2007. gada maijs

19

Izglītība. Jaunatne

Biedrība “Mālpils tautskola”

Rīgas rajona padome

Pagasta
Komentāri
līdzfin.
70280 0
Projekts iesniegts
30.03.2007.
3500 0
Projekts iesniegts
30.03.2007.
3500 0
Projekts iesniegts
30.03.2007.
7028 0
Projekts iesniegts
30.03.2007.
14 288 900
Projekts iesniegts
1.04.2007.
2 000 200
Projekts iesniegts
16.04.2007.
11 000 30%
Atbalstīts. Tiks īstenots
no ceļa 2007.g. jūlijā
izd.
200 0
Īstenots 2007.g. maijā

PII “Māllēpīte”
Mālpils vidusskola
Mālpils vidusskola
Profesionālā vidusskola
Biedrība “Mālpils tautskola”

SOCRATES /Comenius
SOCRATES /Comenius
SOCRATES /Comenius
SOCRATES /Comenius
Leonardo da Vinci

10 029
7 947
11200
12 147
3 092

Biedrība “Mālpils tautskola”

Eiropas Sociālais fonds

Projekta nosaukums

Pieteicējs

Kopsumma

Finansējuma avots

Daba dejā, deja dabā

Sidgundas pamatskola

SOCRATES /Comenius

Eiropas pļavas III

PII “Māllēpīte”

SOCRATES /Comenius

Eiropas pilsētu graﬁti III

Mālpils vidusskola

SOCRATES /Comenius

Lai dzīvo lini!

Mūzikas un mākslas skola

SOCRATES /Comenius

CON-PRENDERE (Saprašanās)

Mālpils un Gambolo (Itālijā)
pašvaldības
Mālpils tautskolas Jauniešu
apvienība
Francijas jauniešu organizācija

YOUTH
(programma Jaunatne)
Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Tie ir arī mūsu svētki!
Veselība un kultūra jauniešiem: tas ir
sports!
Neķer kreņķi: stresa menedžments darbā
un sadzīvē
Eiropas pļavas II
Eiropas pilsētu graﬁti II
Eiropas darba tirgus
Vecmāmiņas virtuvē
Mūžizglītības pieredze Zviedrijas un Vācijas lauku pašvaldībās
Tālākizglītības iespēju nodrošinājuma
modeļa un tā ieviešanas rīcības plāna
izstrāde Mālpils pagastā

YOUTH
(programma Jaunatne)

0
0
0
0
0

8 479 2 124

Īstenots 2007.g. maijā
Īstenots 2007.g. maijā
Īstenots 2007.g. aprīlī
Īstenots 2007.g. maijā
Projekts noslēdzās 2007.
g. janvārī.
Projekts noslēdzās 2007.
g. martā.

Dabas un kultūras mantojums
Projekta nosaukums
Barona V. fon Taubes pieminekļa rekonstrukcija
Vecrubenīšu senkapu arheoloģiskā
izpēte

Pieteicējs
Kultūrvides attīstības daļa
Kultūrvides attīstības daļa

Kopsumma

Finansējuma avots
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

4 578
4 538

Pagasta
Komentāri
līdzfin.
862
Atbalstīts. Projekts tiks īstenots 2007.gada vasarā.
2 388 Iesniegts 30.03.2007.

Sociālā politika
Projekta nosaukums

Pieteicējs

Invalīda – bezdarbnieka darba vietas
labiekārtošana
Notici sev

Mālpils pagasta padome

Zini, vari, dari

Biedrība “Notici sev”

Pasākumu komplekss dzīves vides kvalitātes paaugstināšanai Mālpils sociālās
aprūpes centrā

Sociālās aprūpes centrs

Mālpils pagasta padome

KopPasumma gasta
Komentāri
LVL
līdzfin.
Valsts nodarbinātības dienests
3 569
480
Atbalstīts. Notiek projekta īstenošana
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
22 183 0
Atbalstīts. Projektu īsteno no
2007.gada maija līdz novembrim
ĪUM sabiedrības integrācijas lietās 2 765
1 003 Atbalstīts. Projektu īsteno no
sekretariāts
2007.gada maija līdz jūlijam
Reģionālās attīstības un pašvaldī- 71 000 12 000 Iesniegts 01.05.2005.
bu lietu ministrija(RAPLM)
Finansējuma avots

Projekts daļēji tiek ﬁnansēts par
saviem līdzekļiem

59 000 2006.gada beigās tika rekonstruēta veļas māja.

Infrastruktūras attīstība
Projekta nosaukums

Pieteicējs

Bērnu rotaļu laukums Sidgundas ciemā
Mālpils pagasta padome
Siltumapgādes sistēmas efektivitātes
Mālpils pagasta padome
paaugstināšana
Ūdenssaimniecības attīstība A-Latvijas up- Mālpils pagasta padome
ju baseinu pašvaldībās / Mālpils pagasts
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana
Sidgundas pamatskolā
Satiksmes drošības un transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana Mālpils
pagastā
Mālpils vidusskolas renovācija – tehniskais projekts un būvniecība
Mālpils vidusskolas sporta komplekss
– tehniskā projekta izstrāde
Mālpils ciema siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija

Mālpils pagasta padome
Mālpils pagasta padome

KopPagasta
Komentāri
summa līdzfin.
Bērnu un ģimenes lietu ministrija 13 600
2 720
Iesniegts 13.04.2007.
Eiropas reģionālās attīstības
537 225 263 492 Atbalstīts. Projektu īsteno līdz
fonds (ERAF)
2007.gada decembrim.
ISPA un Kohēzijas fonds
828 000 124 200 Atbalstīts. Notiek tehniskā pro(2004.g. (2004.g. jekta izstrādāšanas darbi.
summa) summa)
Latvijas Vides aizsardzības fonds 33 161
16 818 Atbalstīts. Projektu īsteno līdz
2007.gada decembrim.
Eiropas reģionālās attīstības
465 789 116 447 Iesniegts 01.05.2006.
fonds (ERAF)
Finansējuma avots

Mālpils pagasta padome VIP, Izglītības un zinātnes ministrija
Mālpils pagasta padome Izglītības un zinātnes ministrija

379 591

Mālpils pagasta padome VIP, Ekonomikas ministrija

872 000

17 646

Iesniegts iekļaušanai 2007.
gada budžetā
Iesniegts iekļaušanai 2007.
gada budžetā
218 000 Iesniegts 1.05.2005. iekļaušanai 2007.gada budžetā

Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja L. Mukāne
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Paldies par Spodrības mēnesi!
Mālpils pagastā ir noslēdzies Spodrības mēnesis. Spodrības mēneša ietvaros tika apsekoti daudzi īpašumi, īpašu
uzmanību pievēršot par lauksaimniecībā
izmantojamās zemes aizaudzēšanu un
kūlas veidošanās pieļaujamību, pārkāpjot LR likumu “Par zemes lietošanu un
ze mes ie rī cī bu” 30. pan tu, ka ze mes
lietotāja vispārīgie pienākumi ir nodrošināt zemes izmantošanu tiem mērķiem,
kādi paredzēti to piešķirot, un pasargāt
lauksaimniecībā izmantojamo zemi no
aizaugšanas un citiem procesiem, kas
pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli,
un par Latvijas Administratīvā pārkāpumu
kodeksa 51. panta 2. daļas “Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu

un zāles nenopļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos” pārkāpumiem, tika sastādīti
180 apskates akti.
4. un 5. mai jā ti ka sa kopts Māl pils
parks un Mālpils viduslaiku pilskalns.
Projekta “Zaļais vilnis”, Meža dienas
un Mālpils 800gades pasākumu ietvaros
tika sastādīti kociņi – lapegles, bērzi, vilkābe les un da žādi ko šumkrūmi Māl pils
parkā, Sociālajā centrā, Mālpils kapos un
Sidgundā.
Taču vēl joprojām Mālpils pagastā ir
daudz nesakoptu teritoriju. Tie, kuri vēlas
piedalīties sakopšanas darbos, tiek aicināti pieteikties, vai arī kopt piegružotās
vietas pēc pašu iniciatīvas. Talciniekiem
ir jāinformē Mālpils pagasta padome, ja ir

nepieciešama kāda palīdzība, vai jāsavāc
salasītie gruži.
Atgādinām, ka kokus drīkst zāģēt tikai
saskaņojot ar Mālpils pagasta padomes
objektu apsekošanas komisiju.
Mālpils pagasta padome izsaka sirsnīgu paldies visiem, kas atbalstīja Spodrības
mēneša aktivitātes!
Lai radītu sakoptu, ziedošu un pievilcīgu vidi Mālpils pagastā, tuvojoties Mālpils
800gades svētkiem, tiek rīkots konkurss
par “Skaistāko un sakoptāko Mālpils īpašumu – 2007”, kurā tiek laipni aicināti piedalīties visi Mālpils pagasta iedzīvotāji!

Konkursa “Skaistākais un sakoptākais Mālpils īpašums – 2007”
NOLIKUMS
1. KONKURSA MĒRĶIS
1.1. Popularizēt sakārtotu vidi un ainavu, un ēkas tajā;
1.2. Stimulēt iedzīvotājus un uzņēmumu vadītājus rūpēties par
sakārtotu vidi;
1.3. Noskaidrot sakoptākās teritorijas, ēkas un to īpašniekus
(apsaimniekotājus);
1.4. Veicināt labāko īpašumu apsaimniekotāju pieredzes pārņemšanu;
1.5. Gatavoties Mālpils-800 gades svētkiem;
1.6. Radīt interesi Mālpils pagasta iedzīvotājiem piedalīties
pagasta un tā apkārtnes sakopšanā, publicējot konkursa
norises gaitu vietējā izdevumā “Mālpils Vēstis” un Mālpils
televīzijā TV Spektrs.
2. KONKURSA RĪKOTĀJS
2.1. Konkursu “Skaistākais un sakoptākais Mālpils īpašums –
2007” rīko Mālpils pagasta padome. Balvu fonds, saskaņā
ar Mālpils pagasta padomes 2007. gada budžeta noteikumiem ir 1500 Ls.
3. KONKURSA VĒRTĒŠANAS OBJEKTS
3.1. Balkoni un lodžijas;
3.2. Daudzdzīvokļu mājas;
3.3. Privātmājas;
3.4. Lauku viensētas (lauku teritorijā zemnieku saimniecības);
3.5. Sabiedriskie uzņēmumi (tirdzniecības un pakalpojumu
objekti, ražošanas objekti, mācību iestādes u.c.).
4. PIEDALĪŠANĀS KONKURSĀ
4.1. Konkursā, piedalās visi Mālpils pagasta teritorijā esošie
nekustāmā īpašuma objekti, kas sastāv no ēkas (ēkām)
un piekrītošās zemes, kas ir pieteikušies konkursam (zvanot, vai personīgi ierodoties Mālpils pagasta padomē);
4.2. Konkursā piedalās Mālpils pagasta teritorijā esošie nekustāmā īpašuma objekti, kas sastāv no ēkas (ēkām) un piekrītošās zemes, kurus konkursam ir pieteikuši Mālpils pagasta
iedzīvotāji un speciālisti ar apsaimniekotāja atļauju.
5. VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI
5.1. Vērtēšana notiek divās kārtās: apsekošana un labāko
īpašumu izvērtēšana 2007. gada jūnija un septembra
mēnešos.
5.2. Vērtēšana notiek pēc 10 punktu sistēmas atsevišķi pa
grupām. Saskaitot kopā visus piešķirtos punktus, iegūst
punktu skaitu, ar kādu novērtēts konkrētais objekts. Komisijai ir tiesības piešķirt līdz 5 papildpunktiem vienādā
novērtējuma gadījumā, par netradicionālu (savdabīgu)
pieeju apstādījumu un kopējās ainavas izveidē.

5.3. Nosakot konkursa uzvarētājus, konkursa vērtēšanas komisija vērtē:
• Pirmo iespaidu par tīrību un kārtību objektā un tām pieguļošā teritorijā;
• Apstādījumu sakoptību, kopskaitu, tā iekļaušanos ainavā
un augu kvalitāti;
• Plānojuma funkcionālo lietderīgumu; teritorijas zonējumu – priekšdārzs, atpūtas zona, saimniecības zona u. c.;
• Par savdabīgu ainavu – taciņas, celiņi, sporta laukumi,
mazās arhitektūras formas (soliņi, sētas, žogi, lapenes,
pergolas, skulptūras);
• Vai ir nama numurs, māju nosaukums, karoga kāta turētājs
vai masts;
• Izdoma, nosedzot mazāk izskatīgās vietas pagalmā, saimniecības ēkas, u. c.;
• Papildus vērtējums zemnieku saimniecībām, novērtējot ne
tikai pagalmu, bet arī lauksaimniecības un meža zemju
sakoptību.
5.4. Komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem apstiprina
padomes priekšsēdētājs.
6. UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA
6.1. Uzvarētājus 2007. gada augustā apbalvo Mālpils pagasta
padomes priekšsēdētājs.
6.2. Vērtēšanas komisija izvērtē redzēto un nosaka labāko
sekojošās grupās:
A. Sakoptākais un ziedošākais balkons un lodžija;
B. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
C. Sakoptākā ģimenes māja;
D. Sakoptākā lauku viensēta;
E. Sakoptākais sabiedriskais objekts.
6.3. Labākajiem katrā grupā pasniedz balvas un piemiņas
zīmes:
• I vieta;
• II vieta;
• III vieta;
• Kopumā 10 veicināšanas balvas;
• Atsevišķi katrā vērtēšanas grupā tiek apbalvots arī pats
nesakoptākais īpašums.
6.4. No redzētajiem objektiem veido fotomateriālu publiskai
apskatei (ar objektu īpašnieku piekrišanu).
6.5. Konkursā netiks vērtēti komisijas locekļiem vai viņu pirmās
pakāpes radiniekiem piederošie īpašumi.
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KULTŪRAS ZIŅAS

Amatierteātris iepriecina
skatītājus ar jaunu
iestudējumu
21. aprīlī notika Mālpils amatierteātra orģināliestudējuma “Kura ir visskaistākā?” pirmizrāde.
Izrāde tapusi pēc brāļu Grimmu pasakas
motīvam, tikai darbība notiek mūsdienās – rūķi
ir aizņemti ar biznesu, pamāte vērpj intrigas,
vingrojot uz trenažiera. Cenšoties rast atbildi uz
jautājumu – kura tad ir visskaistākā – tiek dejots,
smiets un dziedāts. Dziesmas izrādei komponējis
Dainis Lazdiņš. Amatierteātris izrādi jau ir nospēlējis Sidgundas kultūras centrā un Rīgas rajona
Amatierteātru svētkos Carnikavā.
Mālpils kultūras nama
mākslinieciskās daļas vadītāja, Dzinta Krastiņa

Apvāršņa aicinājums
“Astoņu mēnešu ceļojuma laikā netrūka arī ekstrēmu izjūtu. Šī topa augšgalā
ierindojas niršana pie baltajām haizivīm
Atlantijas okeānā, lēciens ar izpletni un

diviem brīvajiem kritieniem pie Kuka kalna Jaunzēlandē un 30 bifeļu upurēšanas
ceremonija Indonēzijas Sulavesi salā. Tie
ir piedzīvojumi, pēc kuriem ir grūti aizmigt
un liekas, ka nekas TĀDS jau ar mani nevar
notikt. Bet tomēr notiek! Ja vien ļaujas.”
Tā grāmatas “Iespaidu kolekcionārs”
pēcvārdā lasītājiem atzīstas autors Artūrs
Skroderis. Tik tiešām, neplānoti garajā ceļojumā apkārt pasaulei jaunais ceļotājs pabijis
piecpadsmit valstīs piecos kontinentos, kur
piedzīvojis daudz neaizmirstamu brīžu. Par
to 16. maijā Mālpils pagasta bibliotēkā varēja pārliecināties arī tikšanās dalībnieki. Artūra atraktīvais, ļoti pārdomātais stāstījums
un attēlu demonstrējumi izraisīja interesi
dažāda vecuma klausītājiem. Sarīkojuma

noslēgumā viņi iztaujāja viesi, kā arī centās
iegūt autogrāfus. Artūrs Skroderis sacīja,
ka Mālpils pagasts viņam ir īpaša vieta, jo
Sidgundā atrodas tēva mājas. Tāpēc doties
kopā ar mālpiliešiem pārdomu ceļojumā
bijis liels prieks un gandarījums.
Grā ma tu “Ie spai du ko lek cio nārs”
ceļojumu sērijā Vēja roze izdevis Jāņa
Rozes apgāds, kura pārstāvis piedalījās
sarīkojumā un grāmatu galdā piedāvāja
šo un citas apgāda jaunākās grāmatas.
Aizraujošu darbu izstāstīt nav iespējams,
tas jāizlasa, lai izjustu ceļojuma garšu un
varbūt atmodinātu katrā no mums mītošās
ilgas palūkoties aiz apvāršņa maliņas. Vienkārši ļaujoties aicinājumam.
Dace Krilovska

Sporta ziņas
28. aprīlī, Mēness boulinga centrā,
kas atrodas Rīgā, notika Rīgas rajona
2007. gada sporta spēles BOULINGĀ,
kurās piedalījās arī mālpilieši. Piedalījās
rekordliels komandu skaits – 17 komandas. Bet tas netraucēja Mālpils komandai
aizvadīt kārtējās, ļoti sekmīgās sacensības – tika izcīnīta 3. vieta. 1. vieta Siguldas
komandai, bet 2. vieta Babītes komandai.
Mālpils komandas sastāvā startēja Dace
Čīma, Felicita Zatlere, Edgars Balodis un
Jānis Klauss. Individuāli Dace Čīma starp

sievietēm ieguva 3. vietu, bet Edgars Balodis vīriešu konkurencē dalīja 2./3. vietu.
Pēc 6 posmu maratona, 29. aprīlī noslēdzās arī sacensības Zoles spēlē. Pēdējā posmā 1. vietu izcīnīja Agris Ozoliņš,
2. vietā palika Jānis Žukovs, bet 3. vietu
ie gu va Ma reks Ci murs. Kop vēr tē jums:
1. vieta – Edgars Balodis; 2. vieta – Ģirts
Lielmežs; 3. vieta – Vilnis Kadiķis; 4. vieta – Māris Čīma; 5. vieta – Mareks Cimurs;
6. vieta – Dzintars Narnickis.
Mālpils basketbolisti sekmīgi beidza
dalību Siguldas novada atklātajā čempionātā basketbolā. 10 komandu konkurencē, Mālpils ar 5 uzvarām un 1 zaudējumu
izcīnīja 3. vietu. Turnīrā pirmo, otro vietu
izcīnīja Siguldas sporta skola un Siguldas
pieaugušo izlase. Mālpils basketbolisti
šomēnes centīsies cīnīties par augstām
vietām Rīgas rajona Basketbola čempionātā, kur to pārstāvēs tie paši basketbolisti:
Dailis Veics, Guntis Bajārs, Māris Čīma,
Mārtiņš Mālnieks, Edgars Balodis, Andris
Ragozins, Ainārs Bērziņš, Armands Sirmais, Rai monds Tā le, Ed gars Krūk lis,

Dāvis un Edgars Bahmaņi.
Mālpils volejbolisti ļoti sekmīgi aizvadī ju ši 2007. ga da ra jo na čem pio nā tu
volejbolā 2. līgā. 9 spēlēs tika izcīnītas
7 uzvaras un piedzīvoti 2 zaudējumi, rezultātā iegūta 3. vieta. APSVEICAM !!!
Sporta pasākumu plāns:
16. jūnijā – Rīgas rajona sporta
spēles Orientēšanās sportā – notiek
Rīgas rajonā
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Esam priecīgi mūsu avīzē atklāt jaunu rubriku, kas tapusi pateicoties Mālpils pagasta iedzīvotāju interesei par aktualitātēm mūsu pagastā, par rakstiem “Mālpils vēstīs”, par savādiem notikumiem ikdienas dzīvē un prieku svētkos!
Redaktore

MUMS RAKSTA

Par pasākumiem Mālpils kultūras namā
Šoreiz ar laikraksta “Mālpils Vēstis” starpniecību gribu atklāti parunāties ar mūsu pagasta iedzīvotājiem par pasākumiem Mālpils kultūras namā. Vispirms sākšu ar dežurantiem, kuri
sagaida vienmēr ļoti laipni un ir lietas kursā par
visu, kas notiek? Skaisti noformētas dekoratīvo augu vāzes. Manuprāt, atbilstošas laikam
un svinībām. Varam priecāties, ka mums ir tik
plašs un skaists nams, kur notiek izstādes,
tautisko deju skates, dažādas lekcijas.
Mālpilī ir ļoti labi deju kolektīvi, kurus
vada talantīgas vadītājas – Maija Orlova un
Butkeviča Julijana. Kultūras namā aprīļa
mēnesī svinēja piecpadsmit gadu jubileju
deju kolektīvs “Māra”. Katru gadu mani ielūdz uz VEF Kultūras pili uz koncertu “Zelta

sietiņš”, kuru vada māksliniece apbalvota ar
Trīszvaigžņu ordeni skolotāja Šteina. Gribu
teikt, ka Mālpils dejotāji, manuprāt, ir uz ļoti
augsta līmeņa.
Biju arī koncertā “Mālpils dziesma 2007”,
par to gribu mazliet izteikt kritisku piezīmi,
kas attiecas uz skaļo mūziku. Nevarēja dzirdēt dziesmām vārdus. Parasti mūzika tiek
noregulēta tā, kamēr solists dzied, lai izceltu
dziedātāja balsi un vārdus. Diemžēl nevarēja
saprast gandrīz nevienu dziesmu, kaut gan
dziedātāji bija forši visi.
Operators jauns, skaists vīrietis bez pieredzes. Cerams, ka nākamgad būs labāk.
Izrādās, ka Mālpilī ir labi pašdarbnieki, kuri
atrod laiku, lai priecētu mūsu pagasta iedzī-

votājus. Centrā dzīvojošie, varēja būt daudz
atsaucīgāki un apmeklēt kultūras namā rīkotos pasākumus. Lai laba veselība direktorei
Edītei Priekulei un mākslinieciskai vadītājai
Dzintai Krastiņai un daudz radošu ideju. Ja
būtu kāda loma teātrī, es arī noriskētu (kā
Blaumaņa R. lugās). Varētu nospēlēt Tomuļmāti, Pindacīšu vai Bebeni.
Teātra izrādi skatīties varēja, bet varēja
sameklēt arī labāku un humora pilnu saturu.
Atceros Sidgundieši bija iestudējuši izrādi
“Blusa”, kas ir palikusi atmiņā no jaunības
dienām līdz pat šodienai. Ir lietas, kas paliek
atmiņā...
Pārdomās dalījās S. Bīriņa

Vai stārķis aizbrauca
uz Rīgu, vai aizlidoja
uz Viti?

Pārdomas par jauniešu iespējām
Pēc informatīvā izdevuma “Mālpils vēstis” aprīļa numurā publicētā raksta “Jauniešu
iespējas Mālpilī” izlasīšanas, domāju, ka ikvienam sidgundietim rodas jautājumi, kāpēc ne
“Jauniešu iespējas Mālpils pagastā”? Kāpēc svarīgi šķiet atspoguļot tikai Mālpilī notiekošo,
ja arī Sidgundā ir, manuprāt, ievērojams skaits pusaudžu un jauniešu, arī Sidgundā jauniešiem ir plašas iespējas brīvā laika pavadīšanai, jo skola organizē daudzveidīgu interešu
izglītības un ārpusskolas darbu.
Kāds ir šī raksta mērķis? Vai atspoguļot to, ka visas jauniešiem piedāvātās iespējas
koncentrētas tikai Mālpils centrā? Vai uzsvērt to, ka svarīga ir tikai Mālpils kultūrvide, svarīga Mālpilī mītošā mērķauditorija? Protams, šī nav pirmā reize, kad izlasot “Mālpils vēstis”
numuru, pārņem skumjas un neizpratne reizē. Protams, ka par skolas dzīvi, jauniešu iespējām un dažādām aktivitātēm varam rakstīt paši un to arī darām, tomēr ļoti aizvainojoši šķiet
tas, ka samērā plašā un visaptverošā rakstā par jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām
Mālpilī netika atvēlēta vieta kaut nelielai rindkopai par Sidgundā notiekošo. Vai varbūt kļūdos un kādā no izdevumiem tiek plānots rakstīt “Jauniešu iespējas Sidgundā”? Protams,
šis lai paliek retorisks jautājums...
Sidgundas pamatskolas direktore A. Sārna

Prieks par dāsnumu
Mālpils profesionālā vidusskola visos
savos pastāvēšanas gados ir bijusi saistīta
ar Mālpils muižu. Skolas pirmsākumi meklējami 1941. gadā, kad Mālpils muižā – muižas
kun gu mājā dar bo jās Māl pils māj turības
skola, vēlāk no 1945.–1961. gadam – Mālpils
hidromeliorācijas tehnikums. Tā, laiku lokus
metot, un skolas nosaukumus mainot, daudzi audzēkņi te, blakus vēsturiskajam Mālpils
muižas kompleksam, pavadījuši savas dzīves
skaistākos gadus. Tāpat kā agrākos laikos
tehnikuma audzēkņi, tā arī tagad Mālpils
internātpamatskolas un profesionālās vidusskolas skolēni aktīvi iesaistās pavasara un

rudens talkās, kad tiek kopīgiem spēkiem
sakopta ne tikai tiešā skolas apkārtne, bet
arī muižas pagalms, ceļa malas, dīķmala. Par
ciešo sadarbību ar tagadējo Mālpils muižas
īpašnieku, Plauža kungu, ir priecīgi gan skolēni, gan skolas vadība. 2007. gadā skolai ,
no iegūtajiem līdzekļiem, ko ziedoja Plauža
kungs skolas attīstībai, radās iespēja īstenot
sen loloto sapni par skolas sporta kompleksa
modernizēšanu. Ziedotā summa – 20000 lati
deva iespēju pasūtīt jaunas iekārtas skolas
smagatlētikas un jaunajai zālei, kas būs domāta dāmām. Ir pasūtīti jauni trenažieri svaru
zālei, kā arī tiks veikts remonts. Jau nākošajā

Mani pārsteidza Mālpils centrā – pieturā
stārķis. Pieturējām mašīnu un neticēju savām
acīm. Sākumā domāju, ka tas izbāzenis, kas
stāvēja dārzā ir atnests uz centru, bet izrādījās, ka tas bija īstais, dzīvais, baltais stārķis.
Turpat blakus pie puķu “bļodām”, kur vasarā
stāda puķes. Stārķis mierīgi staigāja un pavadīja uz Rīgas autobusu brauktgribētājus.
Tas notika 18. aprīlī plkst. 19.30. Autobusa
gaidītāji to redzēja, bet man bija brīnums par
drosmīgo putnu. Netālu, kādus 5 metrus staigāja centrā dzīvojošs kaķis. Savos 70 gados
pirmoreiz redzēju tik drosmīgu putnu. Mans
šoferis steidzās un man neizdevās novērot,
kas notika tālāk.
Par redzēto mums pastāstīja S. Bīriņa
mācību gadā gan skolas audzēkņi, gan citi
sportot gribošie mālpilieši varēs novērtēt
velotrenažieri, skrejceļu, eliptisko trenažieri. Īpašai formas uzturēšanai tiks piedāvāti
kāju iztaisnošanas – saliekšanas, muguras
bloka, krūšu, roku, kāju savirzošo – izvērsošo muskuļu trenažieris. Spēcīgākie puiši nu
tiks pie jauna pievilšanās statīva presei ar
līdztekām, hanteļu un svaru stieņiem, kā arī
“Skota” un dažādiem citiem soliem. Tas ir
liels ieguldījums kopīgajai Mālpils jaunatnes
sporta audzināšanas attīstībai.
Mālpils profesionālās vidusskolas
un internātpamatskolas direktore
Frančeska Ģēvele

Lūdzies, māt!
Lūdzies, māt, par savu bērnu
Tad, kad esi cerībā,
Kad zem tavas sirds pukst viņa
Mazā, mazā sirsniņa!

Lūdzies, māt, par savu bērnu,
Bērns, kad pirmos soļus sper.
Parādi tam gaismas ceļu,
Kurš būs mūžā jāstaigā.

Lūdzies, māt, par savu bērnu
Tad, kad pirmā mīla nāk.
Stāsti tam par mīlestību,
Ko Dievs katram dāvāt māk.

Lūdzies, māt, par savu bērnu
Tad, kad dus viņš šūpulī.
Dziedi viņam svētās dziesmas,
Lai bērns tajās ieklausās.

Lūdzies, māt, par savu bērnu,
Kad viņš skolas gaitās iet.
Stāsti daudz par mūsu Dievu,
Lai bērns Jēzu Kristu iemīlē.

Lūdzies, māt, lai Dievs to sargā,
Maizi dzīves ceļā dod.
Lai ar ticību bērns sirdī
Prieku citiem dāvāt prot.

Lūdzies, māt, un lūgsnas tavas
Dievs kā pērles traukā liek.
Tava mīlestība svētā
Tavam bērnam līdzi iet.
Vallija Bērziņa
Mālpilī, 2007
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MĀLPILS PAGASTA PAZIŅOJUMS
Par te ri to ri jas plā no ju ma jau nas
redakcijas izstrādes uzsākšanu
1. Māl pils pa gas ta pa do me 2007. ga da
24. ap rī ļa sē dē ir pie ņē mu si lē mu mu
Nr. 6/3. “Par teritorijas plānojuma jaunas
redakcijas izstrādes uzsākšanu”.
2. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju
iecelts Mālpils pagasta padomes izpilddirektors Vladislavs Komarovs.
3. Ir noteikti galvenie teritorijas plānojuma
mērķi, kas atspoguļoti darba uzdevumā:
• Nodrošināt Mālpils pagasta teritorijas
racionālu izmantošanu, kas veicinātu
līdzsvarotu ekonomisko un tūrisma
attīstību, saglabātu dabas vidi un kultūrvidi atbilstoši nacionālās un vietējās
nozīmes attīstības ilgtermiņa prioritātēm un attīstības plāniem;
• Nodrošināt Mālpils pagasta teritorijas
ilgspējīgu attīstību;
• Nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi cilvēkiem un sabiedrībai kopumā;
• Garantēt zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu

īpašumu vai lietošanā nodoto zemi
saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem;
• Mainīt zemes lietošanas mērķus atse viš ķiem ze mes no ga ba liem, kas
veicinātu uzņēmējdarbības attīstību
pagastā;
• Veicināt līdzsvarotu uzņēmējdarbības
attīstību Mālpils pagastā.
4. Sabiedriskās apspriešanas posms noteikts no šā pa zi ņo ju ma pub li cē ša nas
dienas “Latvijas Vēstnesī” līdz 2007. gada
19. septembrim, kura laikā interesenti var
iesniegt priekšlikumus Mālpils pagasta
padomē.
5. Pirmā posma sabiedriskās apspriešanas
pasākumos paredzēts visiem interesentiem dot iespēju iesniegt priekšlikumus
teritorijas plānojumam, un iepazīties ar
Mālpils pagasta padomes spēkā esošajiem dokumentiem:
• Teritorijas plānojumu;
• Attīstības programmu;
• Detālplānojumiem;

• Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem;
• Citiem dokumentiem, kas attiecas uz
teritorijas plānojuma izstrādāšanu.
6. Te ri to ri jas plā no ju ma iz strā dā ša nas
priekšlikumiem jābūt noformētiem atbilstoši Informācijas atklātības likumam, un
jāiesniedz Mālpils pagasta padomē līdz
sabiedriskās apspriešanas pirmā posma
beigām – 19.09.2007.
7. Iesniegto priekšlikumu sabiedriskā apspriešana paredzēta 2007. gada 19. septembrī
plkst. 15.00 Mālpils pagasta sēžu zālē.
8. Sakarā ar teritorijas plānojuma izstrādi,
apmeklētājus pieņem saskaņā ar vispārējo
apmeklētāju pieņemšanas kārtību – darba
dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 –
17.00. Mālpils pagasta padomes būvvaldē
312. kab., Nākotnes ielā 1.
9. Turpmākā informācija par Mālpils pagasta
teritorijas plānojuma izstrādi tiks publicēta
laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, “Rīgas Apriņķa Avīze” un “Mālpils Vēstis”.

Mālpils mūzikas un mākslas skola
uzņem jaunus audzēkņus programmā

“INSTRUMENTĀLĀ MŪZIKA”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2007./2008. mācību gadam
sekojošās specialitātēs:
Klavieru spēle
no 7 gadiem
Akordeona spēle no 7 gadiem
Vijoles spēle
no 7 gadiem
Čello spēle
no 7 gadiem
Ģitāras spēle
no 7 gadiem
Flautas spēle
no 7 gadiem
Saksofona spēle no 8–9 gadiem
Sitamie instrumenti no 7 gadiem

Iestājeksāmeni: 2. jūnijā no pl. 1000 – 1400
Mālpils kultūras nama 310. klasē. Līdzi jāņem
dzimšanas apliecība, vai kopija un ģimenes
ārsta izziņa par veselības stāvokli.
Konsultācijas: sākot ar 28. maiju, katru dienu
no pl. 1400 – 1900 310. un 313. klasē.

8. jūnijā Mālpils
pilskalnā SVĒTKI
Ģimenēm, bērniem, pusaudžiem, jauniešiem
Pārbaudīt spēkus, veiklību, attapību, interesanti un
sportiski pavadīt laiku veicot dažādus uzdevumus un,
ja paveiksies – atrast apslēptu mantu varēsi piedaloties

PEDZĪVOJUMU TRASĒ
Starts
no 15.00 Spēkus pārbauda skolas biedru, draugu,
radu komandas
no 17.00 Trasē dodas ģimenes ar maziem bērniem
18.00 Apbalvošana un cienāšanās ar līdzpaņemtām desiņām
no 21.00 Reģistrējas jauniešu komandas un ekstrēmās ģimenes ar skolas vecuma bērniem
22.00 Nakts piedzīvojumu trasīte “Apmaldāmies
vasarā kopā!”
Tuvāka informācija un komandu pieteikšana (nakts
trasītē var piedalīties tikai ar iepriekšēju pieteikšanos)
pa tālruņiem 7925339 (Dzinta), 22441169 (Diāna),
e-pasts: brigada-brigada@inbox.lv
Svētkus ar Mālpils pagasta padomes atbalstu organizē
Mālpils jauniešu apvienība sadarbībā ar sporta darba
organizatoru un Mālpils kultūras namu
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INFORMĀCIJA

REKLĀMA

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā
2007. gada jūnijā
8. jūnijā no 15.00 Svētki bērniem un pusaudžiem Pilskalnā
9. jūnijā
20.00 Pilskalna estrādē
Mālpils kultūras nama dejotāju un dziedātāju
sezonas noslēguma koncerts un gada nomināciju
pasniegšana mākslinieciskās pašdarbības
kolektīviem
16. jūnijā
Rīgas rajona deju kolektīvu svētki Līgo parkā
Ulbrokā. Piedalās deju kopas “Māra”,
“Sidgunda”, “Kniediņš”
17. jūnijā 18.00 Jāņu ielīgošana Sidgundas pilskalnā
23. jūnijā 23.00 Līgo dienas balle pilskalna estrādē
Spēlē Evija un puiši

Sveicam jūnija jubilārus!
Jūras mirdzumu naktī,
Sienāzīša dziesmu pļavā,
Vienīgo balto mākonīti debesīs,
Rasas pilienu rīta agrumā
Dāvinu tev.
/J. Anmanis/

Izstāžu zālē
No 1. jūnija

80 – Konstantei Šēnbergai
Mildai Buceniecei

75 – Vijai Pečonkai
70 – Vijai Bergai
Inārai Fidlerei
Ārijai Grasei
Mārim Šulcam
Aleksandram Hablovam

Alda Plauža foto izstāde
Izstādes atklāšana un tikšanās ar autoru
1. jūnijā pl. 17.00

Katra mēneša ceturtajā otrdienā plkst.16.00 pagasta zālē
Ģimeņu atbalsta grupas sapulce. Aicinām piedalīties!
Pensionāru padome aicina 6. jūnijā plkst. 9.00 ekskursijā uz rododendru dārziem. Pieteikties līdz 5. jūnijam pie pagasta padomes
sekretāres pa telefonu 7970888.
Dalības maksa 2 LVL.

MĀLPILS PAGASTA PADOME
paziņo, ka no 2007. gada 9. jūlija līdz 15. augustam padomes
darbinieki dodas VIENOTĀ ATVAĻINĀJUMĀ.

Pateicības

Atvaļinājuma laikā strādās kanceleja, dzimtsarakstu nodaļa,
iedzīvotāju reģistrs, kase, pašvaldības policija
un P/A “Mālpils sociālais dienests”.

Sirsnīgi pateicos SIA “Norma K” un Ilzei Vanagai, Monikai
Lielmežai, Mārtiņam Bankovam, mājas kaimiņiem, draugiem
un radiem par atbalstu un palīdzību man grūtajā brīdī manu
vīru, Nikolaju Petrovu pavadot pēdējā gaitā. Sieva.

Mālpils pagasta Z/S „Lazdukalns” aicina pieteikties darbā skolēnus

Izsaku pateicību Valsts policijas Mālpils iecirkņa inspektono 13 gadu vecuma zemeņu novākšanai. Transports tiek nodrošināts.
ram A. Durevskim, pagasta padomes izpilddirektoram V.
Pieteikties pa tālruņiem 29618017, 26176020 vai 26279935.
Komarovam un pašvaldības policijas darbiniekiem par atsaucību un palīdzību kritiskā situācijā. Ruta Kokina.
SIA “Eko Nams” aicina pieteikties darbā uz vasaras mēnešiem

Sludinājumi

studentus. Pieteikties pa tālr. 29182356 vai personīgi Ķiršu ielā 6,
Mālpils pagastā.

K/S “Kabatiņas” pārdod svaigi zāģētus, kā arī kaltētus un
ēvelētus zāģmateriālus būvniecībai. Iespēja iegādāties
grīdas un apdares dēļus. Interesēties pa tālr. 29264779 vai
7976667, vai personīgi K/S “Kabatiņas”.

Pārdodu:
· Ford Scorpio, 1993.g., pikaps, braukšanas kārtībā, bet nav TA. Cena 500 EUR;
· Ford Scorpio, dīzelis ar bojātu motoru – rezerves daļām. Cena 100 EUR. Tālr. 26633311.

Pērku uz audekla gleznotas gleznas un Latvijas laika mēbeles. Samaksāšu 600 LVL. Tālr. 26685510.
Sniedzu skursteņslauķa pakalpojumus. Interesēties pa
tālr. 26517594.

Līdzjūtības
Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tāpat –
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

Sniedzu pļaujmašīnas (smalcinātāja) pakalpojumus.
Tālr. 29408583.

Skumju brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi Iru Andersoni, māti mūžībā
aizvadot.
Sidgundas pamatskolas kolektīvs

Vēlos iznomāt nekustamā īpašuma “Leitītes” zemi 5 ha
apjomā, kad. Nr. 8074-0001-00386. Tālr. 26487806.

Izsakām līdzjūtību mūsu klases audzinātājai Irai Andersonei,
mammu smiltājā pavadot.
5. klases skolēni un vecāki

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 5, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152
Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa, t. 7970888
Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661
Þurnâliste: Dzinta Krastiòa

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
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2007. gada 2. jūnijs.
Mālpils vidusskolas jubilejas izdevums

Sveicam visus, kas ir kopā Mālpils vispārizglītojošo skolu
absolventu un darbinieku 3. salidojumā!
Māl pils vi dus sko las ko lek tī vam ir pa tiess prieks Jūs
uzņemt savas 25. jubilejas gadā – svētku sajūta šobrīd ir
divkārša.
Katrs no Jums ir atnesis līdzi pa kādai saudzīgi glabātai
atmiņu pērlītei. Veriet tās stiprā pavedienā savā klases biedru

pulciņā! Sasietas gargarā kopīgā virtenē, tās kļūs par skaistu
un dārgu simbolisku rotu mūsu salidojumam.
Šodien būs daudz emocionālu brīžu: klases biedri apskaus viens otru tik cieši, ka gadiem un laikam nebūs nozīmes; skolotāji, satiekot savus bijušos audzēkņus, piedzīvos
brīnišķīgu gandarījuma sajūtu – bija vērts!
Par to visiem, kas atnākuši un atbraukuši – PALDIES!

Atskats salidojumu vēsturē

Pirms 25. gadiem – 1982. gadā teicām ardievas vecajai skolai un ienācām jaunajā Mālpils vidusskolā. Atklāšanas svinības
pulcēja vairākus tūkstošus mālpiliešus un viesus. Skolu tolaik
vadīja direktors Pāvels Jakovļevs.
Pēc 15 ga diem Māl pils vi dus sko la kļu va par māj vie tu
Mālpils vispārizglītojošo skolu absolventu un darbinieku salidojumiem.

1997. gadā, 1. salidojumā Mālpils vēsturē, piedalījās ap
800 simti absolventu, skolotāju, darbinieku, viesu. Vecākais salidojuma dalībnieks Jānis Grollis. Daļa no salidojuma norises saglabāta videoierakstā. Skolas direktors šajā laikā Mārtiņš Poišs.

Pirms 5 gadiem, 2002. gada 2. jūnijā, notika 2. salidojums.
Dalībnieku skaits ap 600. Daudz vairāk kā iepriekšējā salidojumā bija ieradušies skolotāji. Direktore Ineta Kurma.

Šogad notiek 3.salidojums. Jūs atkal sagaida un sirsnīgi
sveic namamāte – Mālpils vidusskolas direktore Ineta Kurma.

Par mūsu skolu absolventiem
Kopā mūsu skolā strādājuši 25 absolventi, tai skaitā, šobrīd strādā skolotājas Una Tobota (Kešāne), Leongina Krūmiņa (Babiško),
Dace Andrejeva, Iveta Vēvere; bibliotekāre
Anda Vecroze (Jurgele); interešu izglītības

pulciņu vadītājas Ivetta Jakovļeva, Maija Orlova, Jana Baranovska un skolas grāmatvede
Ilze Sebre (Podniece).
Īpašs rū dī jums bi jis Val dai Lū ki nai
(Lindei), kura skolā nostrādāja 43 gadus,

tur klāt pie 8 di rek to riem un 11 iz glī tī bas
ministriem.
3 mūsu absolventi bijuši Mālpils vidusskolas direktori – Benita Lezdiņa, Mārtiņš Poišs,
Dace Brūna.
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Kas bijuši spilgtākie skolas dzīves notikumi mūsu direktoriem
viņu darba gados
Bijušais Mālpils 8-g. skolas direktors Arnis Balodis: Visgrandiozākais pasākums manā laikā bija Karoga svētki, kas
atbalsojās pat rajonā. Vismuļķīgākais – kukurūzas stādīšana
kvadrātligzdās, kad ar mietiņiem bija jādur caurumi zemē.
Bijušais Mālpils 8-g. skolas direktors Zigurds Bahmanis: Spilgtākie pasākumi bija skolas eglītes un lielās tūrisma dienas.
Bijusī Mālpils 8-g. skolas direktore Marija Kešāne: Prātā
palicis lielais gandarījums – 1. vieta rajonā par skolas sagatavošanu jaunajam mācību gadam un “Kalvītes” uzvaras republikas
konkursos “Mēs Tavi saimnieki, zeme!”
Pirmais Mālpils vidusskolas direktors Pāvels Jakovļevs: Zīmīgākais notikums – Mālpils vidusskolas atklāšana (Red. piezīme:
tās celtniecība noritēja Pāvela Jakovļeva vadībā), augstu vērtēju

arī skolas panākumus šahā, lielos turnīrus mūsu skolā un bijušajās padomju republikās.
Bijusī direktore Benita Feldberga (Lezdiņa): Bijām pirmie
Rīgas rajonā, kas ieviesa skolā piecu dienu darba nedēļu.
Ja šobrīd mūsu vidū būtu bijušais Mālpils vidusskolas direktors Mārtiņš Poišs, viņš noteikti sacītu: Lielākais un skaistākais
pasākums bija 1. skolu salidojums.
Bijusī Mālpils vidusskolas direktore Dace Brūna: Spilgtākais notikums bija pirmais mūsu skolēnu ārzemju brauciens
uz Zviedriju, pēc kura ļoti izmainījās skolēnu attieksme pret
mūsu skolu.
Pašreizējā direktore Ineta Kurma: Lielākais dzīves notikums
vēl priekšā!

Skolas tradīcijas šobrīd
Bez tām tradīcijām, kas ir raksturīgas katras skolas ikdienai,
mūsu skolā ir vairākas īpašas:
– Skolotāju dienas svinības;
– Angļu vakari 5.–9. kl. un vidusskolai;
– Drošības dienas;
– Ārzemju braucieni projektu ietvaros;
– Tikšanās ar Eiropas valstu pārstāvjiem – skolēniem un skolotājiem mūsu skolā;
– Erudītu konkursi;

– Mālpils nedēļa;
– Saules svētki;
– Absolventu salidojumi ik pēc 5 gadiem un absolventu balles
salidojumu starplaikos.

Konkurss Mālpils nedēļā

Skolotāju diena

Mīļie
salidojuma dalībnieki!
Atvadoties no salidojuma, mēs Jums
novēlam:
Ja skumjas, lai tās gaišas.
Ja ir bēda, lai ātri rimst,
Un pāri visam kā brīnums
Prieka varavīksne lai dzimst.
Ja ir mīlestība, lai īsta,
Ja laime, lai neiet prom
Un vienmēr lai ir kāda vieta,
Kur dvēsele mieru rod.
/Anita Anitīna/

Uz tikšanos 2012. gada jūnijā!
Drošības diena

