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Februāra tēmas:
 Mūsu pagasts ticis ieraudzīts!
Mālpils pagasta zemnieks
Igors Šaboha uzvarēja konkursā
“Zelta tonna”. Atzinību guvis arī
jaunais zemnieks Didzis Zuters.
Pagasts kopumā tika atzīts
kā labākais Rīgas rajonā
 Īstenībā par šo māju vairs
nesapņoju. Mans plāns
ir realizējies. Viss noticis!
Es eju tālāk...
 Kopīgiem spēkiem īstenosim
mazus projektus, lai risinātu
aktuālus jautājumus mūsu
pagasta dzīves sakārtošanai
un pilnveidošanai
 Studiju laikā sapratu, ka mākslai
un socioloģijai ir visciešākā
draudzība, jo māksla patiesībā,
pat tās abstraktākajā formā,
attēlo sabiedrības tā brīža
pasaules uztveri
 Sveču dienas tradīcija radusies
senos laikos, kad ļaudīm vēl
nebija pulksteņu un laiku noteica
pēc saules, mēness un
zvaigznēm
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PAGASTA PADOMES LĒMUMI

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 17.01.2007. SĒDE Nr.1
Izskatīja 17 jautājumus.
NOLĒMA:
• Atteikt izsniegt atļauju SIA “Amugames” juridiskā adrese Grīvas
ielā 11/6, Rīga, LV–1055, azartspēļu zāles atvēršanai Mālpils
pagasta Nākotnes ielā 3.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2 500 000,- LVL uz 30 gadiem
sporta kompleksa celtniecībai pie Mālpils vidusskolas ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem un Valsts kasē noteikto procentu
likmi.
• Apstiprināt aizņēmuma atmaksas graﬁku.
• Aizņēmuma 2 500 000, – LVL atmaksu ar noteiktajiem aizņēmuma procentu maksājumiem garantēt ar Mālpils pagasta
padomes budžetu.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa par 2007. gadu atvieglojumu 50 % apmērā politiski represētajām personām par saimniecību “Imantas”, “Brīvzemnieki”, “Siksnas”, “Kulītes”, “Miedriķi”,
“Veckalni”, “Vectuņķi”, “Jaunbūņas”, “Būņas”, “Ceriņu iela 8”,
“Vecpupaiņi”, “Siladeņi” un “Upes Kurlēni” zemi.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa par 2007. gadu atvieglojumu 50 % 2.grupas invalīdei par nekustamā īpašuma “Žīburti”
zemi.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā
par saimniecības “Ustupi” un “Vecniedrītes”zemi.
• Piekrist sadalīt nekustamos īpašumus:
“Codes”, atdalot zemes gabalu 2,9 ha platībā,
“Vizbuļi”, atdalot zemes gabalu 1,95 ha platībā.
“Mergupes iela 9”, atdalot zemes gabalu 4,6 ha platībā.
• Atdalītajiem zemes gabaliem piešķirt juridiskās adreses “Kitijas”,”Garkalnes iela 10”, “Salnas”
• Mainīt kopīpašumā esošajam nekustamajam īpašumam mājīpašumam un zemei 1,6 ha platībā) “Randas” juridisko adresi
uz “Randas–Strautiņi”.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem:
– daļu no nekustamā īpašuma “Viteskalns”, kas sastāv no zemes gabala 2,0 ha platībā,
– “Dravas”, kas ir daļa no nekustamā īpašuma “Druvas–1”, un
sastāv no zemes gabala 2,22 ha platībā,
– “Alksnīši”, kas sastāv no zemes gabala 3,2 ha platībā,
– “Kateni”, kas sastāv no zemes gabala 31,0 ha platībā,

– “Vecaudzes”, kas sastāv no zemes gabala 3,7 ha platībā.
• Nodot Mālpils pagasta padomei īpašumā un bilancē esošo zemi 0,1415 ha platībā bez atlīdzības dzīvojamās mājas “JAUNĀ
IELA 5”dzīvokļu īpašnieku īpašumā.
• Reģistrēt individuālo darbu:
– Latviešu tautas deju apmācība, nosakot patentmaksu 80,- Ls
gadā,
– Friziera pakalpojumi, nosakot patentmaksu 120,- Ls gadā,
– Mežizstrāde, nosakot patentmaksu 120,- Ls gadā,
– Rokdarbu izstrāde, nenosakot patentmaksu,
– Mūziķa un dīdžeja pakalpojumi, nosakot patentmaksu 100,- Ls
līdz gada beigām.
• Papildināt Mālpils 800 gades darba grupu ar šādiem locekļiem:
– Jānis Galviņš – “TV Spektrs” pārstāvis
– Māris Čīma – sporta darba organizators
– Anita Sārna – Sidgundas pamatskolas direktore
– Aldis Plaudis – nekustamā īpašuma “Lāčplēši” īpašnieks
– Juris Jonaitis – nekustamā īpašuma “Klabažas” īpašnieks
– Pēteris Kurms – padomes pr-tāja vietnieks, uzņēmējs.
– Solvita Strausa – sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas vadītāja,
– Rolands Jomerts – SIA “Mālpils piensaimnieks” pārstāvis,
– Evija Staško – Mālpils vidusskolas skolēnu padomes pārstāve.
• Izslēgt no sertiﬁkācijas komisijas sastāva ELVĪRU GRIGORJEVU.
Iekļaut sertiﬁkācijas komisijas sastāvā DAINU SILU.
Papildināt objektu apsekošanas komisiju ar zemes ierīkotāju
AGRI BUKOVSKI.
• Izdarīt grozījumus līgumā “Par skolēnu pārvadājumiem” noslēgtu starp Mālpils pagasta padomi un K.S. “Kabatiņas”, nosakot
samaksu par skolnieku pārvadājumiem 0,46 Ls/km.
• Pagarināt telpu nomas līgumu ar vokāli instrumentālā ansambļa
vadītāju, nosakot nomas maksu 5,-Ls mēnesī,
• Nepiedalīties un nesniegt ﬁnansiālu atbalstu mednieku kluba
“Tīreļi” rīkotajā medību trofeju izstādē.
• Atbalstīt dambretes pulciņa izveidošanu.
• Apstiprināt zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Saulieši S” nomu.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES SĒŽU GRAFIKS
2007. gada MARTA mēnesim
Sēdes nosaukums

Datums, laiks

Telpas nr.

Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde

7. martā
28. martā pl.15.00

Mazajā sēžu zālē

PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde

8. martā
29. martā

pl.16.00

Mazajā sēžu zālē

SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde

8. martā
28. martā

pl.17.00

Mazajā sēžu zālē

ALEKSANDRS LIELMEŽS

PADOMES SĒDE

14. martā
4. aprīlī pl.15.00

Mazajā sēžu zālē

ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde

26. martā

204. kab.

ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas
sēde

14. martā
4. aprīlī pl.14.00

Mazajā sēžu zālē

VLADISLAVS KOMAROVS

pl.18.00
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MĀLPILS PAGASTA PADOMES 31.01.2007. SĒDE Nr.2
Izskatīja 24 jautājumus.
NOLĒMA:
• Pieņemt būvniecības ieceri par pārbrauktuves atjaunošanu
Rīgas – Ērgļu dzelzceļa iecirkņa Kardes pieturas punktā.
Pieņemt būvniecības ieceri par Mālpils ciema siltumapgādes
sistēmu modernizāciju un energoefektivitātes paaugstināšanu
ERAF līdzﬁnansētā projekta ietvaros.
Pieņemt būvniecības ieceri par Mālpils parka meliorāciju un
rekonstrukciju.
Pieņemt būvniecības ieceri par Mālpils vidusskolas renovāciju.
Pieņemt būvniecības ieceri par Mālpils pirmsskolas izglītības
iestādes renovāciju.
• Iestāties biedrībā “Valsts un privātās partnerības asociācija”.
Iestāšanās naudu 240,00 Ls un ikgadējo biedru naudu 240,00
Ls apmērā paredzēt investīciju un ārējo sakaru daļas 2007.
g. budžetā.
• Atbalstīt ieceri par bērnu vokālā ansambļa dibināšanu.
Ansambļa vadītājai paredzēt darba samaksu no interešu izglītības ﬁnanšu līdzekļiem.
Kultūras nama direktorei ierādīt telpas ansambļa nodarbībām.
• Apstiprināt Atbalsta fonda nolikumu.
Atbalsta fonda vajadzībām paredzēt 2007.gada budžetā ﬁnanšu līdzekļus 6000,- Ls.
• Piedalīties Eiropas koku stādīšanas projektā “Zaļais vilnis”.
Izveidot darba grupu projekta realizācijai:
– Ilze Vanaga
– Kristīne Cimermane
– Esmeralda Tāle
– Iveta Krieviņa
– Agris Bukovskis
Paredzēt līdzekļus 2007. gada budžetā idejas realizācijai līdz
2000,- Ls.
• Apstiprināt pašvaldības ielu un ceļu ﬁnansēšanai un attīstībai
piešķirtās mērķdotācijas izlietojuma programmu 2007.gadam:
1. Mērķdotācijas atlikums uz 01.01.2007
16 100,- LVL
2. 2007.gadā plānotā mērķdotācija
133 072,- LVL
3. 2007.gadā plānots izlietot mērķdotāciju,
tai skaitā:
– ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai
LVL 48000,– ceļu atjaunošanas pabeigšanai saskaņā LVL 9644,ar līgumu
– Ceļu un ielu atjaunošanai
LVL 25000,– Ielu apgaismojuma remontam
LVL 30000,– Ceļa zīmju remontam
LVL 500,– Projektēšanai un zemes topogrāﬁjas
LVL 8000,darbiem
– Dzelzceļa pārbrauktuves projektēšanai LVL 2000,pie Kardes stacijas
LVL 5000,– Tilta remontam pār Sudas upi
– Tehniskās bāzes uzlabošanai
LVL 10000,– pārējie izdevumi (saskaņā ar MK
LVL 11028,21.03.2006.noteikumu Nr.217, 23.punktā noteiktajiem izlietojuma mērķiem)
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa par 2007.gadu atvieglojumu 50 % apmērā politiski represētajām personām par nekustamo īpašumu:
– “Kalnmārtiņu koplietošanas pagalms” domājamām daļām,
– “Brenguļi”,
– Skolas iela 6,
– “Lejas Mārtiņi” zemi.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa par 2007.gadu atvieglojumu
redzes invalīdam par nekustamā īpašuma “Meitenes” zemi.
• Piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumu par 2007.gadu 90 %
apmērā Mālpils evaņģēliski luteriskajai draudzei par saimniecības “Evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca” zemi.

• Precizēt skolnieku pārvadājumu maršrutu, izslēdzot ceļa posmu, kurā nav skolnieku un iekļaujot posmus, kuros ir vecāku
pieprasījums.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem:
– “Meža Tuņķi”, kas sastāv no zemes gabala 811,3 ha platībā,
– “Ozolpļavas”, kas sastāv no zemes gabala 70,23 ha platībā
• Atsavināt nekustamo īpašumu “Kniediņkrogs”.
Iepirkumu komisijai organizēt nekustamā īpašuma “Kniediņkrogs” atsavināšanas procesu.
• Atsavināt nekustamo īpašumu “UPESLĪČI”, paredzot atsavināšanu veikt pa daļām, atdalot atsevišķi zemes gabalu uz kura
atrodas lidlauka skrejceļš un minerālmēslu noliktava, kā arī
sadalot otro zemes gabalu četrās daļās atbilstoši privatizācijas
pieteikumiem.
Iepirkumu komisijai organizēt nekustamā īpašuma “Upeslīči”
atdalīto zemes gabalu atsavināšanas procesu.
• Izmantot Informācijas grupas “Latvijas Tālrunis–Zaļās Lapas”
piedāvājumu telefongrāmatas kopīgai veidošanai.
Piešķirt LVL 300,- telefongrāmatas Sigulda, Allaži, Inčukalns,
Krimulda, Mālpils, Siguldas novads, Garkalne izveidošanas
līdzdalības maksājumiem no budžeta sadaļas neparedzētiem
līdzekļiem.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Par Mālpils pagasta
padomes budžetu 2007. gadam”
• Apstiprināt MĀLPILS ciema teritoriālās robežas.
Apstiprināt BUKU ciema teritoriālās robežas.
Apstiprināt UPMALU ciema teritoriālās robežas.
Apstiprināt SIDGUNDAS ciema teritoriālās robežas.
Apstiprināt VITES ciema teritoriālās robežas.
• Mainīt Mālpils pagasta padomes nekustamā īpašuma “Enerģētikas iela 3” 11,55 ha platībā zemes lietošanas mērķi, nosakot
to – rūpnieciskās ražošanas apbūve.
• Lauzt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Upeslīči”
28.07.2005. noslēgto nomas līgumu ar SIA “Baltic Tatry Skaydiver”, noslēdzot attiecīgu rakstisku vienošanos un sastādot
nomātā īpašuma nodošanas – pieņemšanas aktu.
• Sadalīt Mālpils pagasta padomei piederošo nekustamo īpašumu
“Upeslīči”18,9 ha kopplatībā, atdalot pirmo zemes gabalu 10,2
ha platībā un to sadalot pa zemesgabaliem:
– 0,7 ha platībā,
– 4,0 ha platībā,
– 1,9 ha platībā,
– 3,6 ha platībā,
nosakot lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve,
• Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu “Vecniedrītes”, atdalot zemes gabalu 2,0 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt
juridisko adresi “Jaunbiķeri”.
• Reģistrēt individuālo darbu – zaru slotu siešana un realizācija,
nenosakot patentmaksu.
• Izteikt 17.01.2007.padomes sēdes lēmuma Nr.1/2 “Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē sporta kompleksa celtniecībai”
1.punktu, šādā redakcijā:
“Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2 500 000,-LVL (Divi miljoni
pieci simti tūkstoši Latvijas valsts lati), t.sk.:
2007.gadā
2008.gadā

1 000 000,- LVL
(Viens miljons Latvijas valsts lati)
1 500 000,- LVL
(Viens miljons pieci simti tūkstoši Latvijas
valsts lati) uz 30 (trīsdesmit) gadiem sporta
kompleksa celtniecībai pie Mālpils vidusskolas
ar atlikto maksājumu uz 3 (trīs) gadiem
un Valsts kasē noteikto procentu likmi”
Sagatavoja: kancelejas vadītāja
Dzidra Bembere
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Pagasta padomes notikumi februārī
1. februāris – tiek sagatavota iesniegšanai Finanšu ministrijā dokumentu pakete,
kredīta 2,5 milj. LVL saņemšanai sporta
kompleksa celtniecībai.
2. februāris – P/A “Mālpils sociālais dienests” tiek pabeigti telpu remontdarbi
sociālās aprūpes veļas mājā.
– Invalīdu biedrība “Notici sev” rīko sveču dienas pasākumu sociālās aprūpes
centra iemītniekiem.
6. februāris – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Latvijas Pašvaldību
savienības valdes sēdē, kurā izskatīja
LPS domes dokumentu projektus, kā arī
piedalījās LPS valdes un Novadu apvienības valdes Saeimas Valsts pārvaldes
un pašvaldības komisijas paplašinātajā
sēdē, lai tiktos ar no pašvaldībām ievēlētajiem Saeimas deputātiem un apspriestu
81.panta kārtībā MK pieņemtos likuma
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” grozījumus, kas paredz, ka lauku
apvidos pašvaldību lietošanā esošā zeme, kas netiek izmantota valsts pārvaldes
funkciju veikšanai, piekritīs valstij.
7. februāris – pagasta padomes sēde, kurā tiek pieņemts lēmums par kredīta ņemšanu sporta kompleksa celtniecībai.
– pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās par pašvaldību
budžeta ieņēmumus skarošo nodokļu
attīstību, Valsts budžeta investīcijām
pašvaldībām, kā arī par jautājumiem, kas
saistīti ar ES Kohēzijas fondu un ES struktūrfondiem un jaunās grāmatvedības un
pārskatu formas ieviešanas gaitu.
– izpilddirektors piedalās pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē, kura bija veltīta
kultūras nozarei un šīs nozares pašvaldību iestāžu darbības jautājumiem.
8. februāris – pagasta padomes atbildīgās
personas tiekas ar VZD pārstāvjiem par zemes reformas pabeigšanas problēmām.
Pagasta padomē ierodas Valsts Kontroles pārstāvis par nekustamo īpašumu
“Podiņi”.
– pagasta padomes telpās notiek seminārs “Pieaugušo izglītošanas metodika”,
kurā varēja iegūt zināšanas par dažādu
nozaru kursu un pulciņu vadīšanu pieaugušajiem.
– darba grupa “Mālpils 800” tiekas ar
muižas īpašnieku A. Plaudi un SIA “Mālpils piensaimnieks” pārstāvi par svētku
pasākumu organizēšanu.
9. februāris – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Pagastu Apvienības
sēdē Ritē par pašvaldību teritorijas plānojumiem, detālplānojumiem un zemes
ierīcības projektiem.
10. februāris – Alberts Mucenieks pārstāv
Mālpils pagasta represēto nodaļu Latvijas
politiski represēto apvienības 18. konferen-

cē Rīgā, Latviešu biedrības namā.
12. – 18. februāris – Mālpils vidusskolas
skolotāja un 6 skolnieki piedalās Comenius programmas Graﬁti projektā Viljandi,
Igaunijā.
12.februāris – padomes priekšsēdētājs,
izpilddirektors un projektu koordinatore tiekas ar SIA “VentEko” projekta vadītāju Juri
Miltu, lai vienotos par tehniskā projekta
izstrādāšanas plāniem Sidgundas ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijai.
13.februāris – Mālpils pagasta padomes
Saimnieciskās veicināšanas daļas vadītāja, projektu koordinatore un z/s “Agatnieki” pārstāvis piedalās Rīgas rajona Lauku
atbalsta biedrības Kopsapulcē Mālpilī.
14. februāris – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās sarunās ar Zemkopības
ministriju par problēmām, kas saistītas
ar veterinārmedicīnu.
15. februāris – Kultūrvides attīstības daļas
vadītāja tiekas ar Siguldas novada un Allažu pagasta pārstāvjiem par velotūrisma
maršruta Sigulda – More – Mālpils – Allaži – Sigulda izveides nosacījumiem.
– Mālpils pagasta padomes ﬁnansiste un
Projektu koordinatore piedalās informatīvā seminārā Rīgā par Eiropas sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu īstenošanas
nosacījumiem. Šogad Mālpilī laikā no
2.maija līdz 30.novembrim tiks īstenots
ESF projekts “Notici sev”, kas paredz cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanu
sabiedrībā.
– pagasta padomes telpās notiek darba
grupas “Mālpils 800” sēde.
– vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās organizē Sidgundas 800
piemiņas akmens novietošanu Veckalna
pilskalnā.
16. februāris – padomes administrācija tiekas ar SIA “Mālpils Minerāls” pārstāvjiem
par procesuālajām darbībām ražošanas
uzsākšanai.
20. februāris – Mālpils novadpētniecības
muzeja darbinieki dodas uz Ķemeriem nodot restaurācijai skolas solu un skapi.
– padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona ﬁnanšu komitejas sēdē.
21. februāris – padomes priekšsēdētājs
piedalās LPS domes sēdē, kuras darba
kārtībā bija jautājumi par LPS valdi, LPS
17. kongresu u.c. jautājumi.
22. februāris – projektu koordinatore un
Norma K grāmatvede piedalās seminārā
Rīgā par Eiropas reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projektu ieviešanas nosacījumiem. Šogad Mālpilī tiks īstenots
ERAF projekts “Mālpils siltumapgādes
sistēmas efektivitātes paaugstināšana”,
kas paredz siltumtrašu rekonstrukciju
Mālpils ciema teritorijā.
– padomes priekšsēdētājs LPS konsultāciju centrā lasa lekciju par pašvaldību
budžetu.

23. februāris – padomes priekšsēdētājs
piedalās Meža konsultatīvās padomes
sēdē.
27. februāris – Saimnieciskās darbības
sekmēšanas daļas vadītāja, projektu
koordinatore un z/s “Agatnieki” pārstāvis
piedalās pirmajā apmācības seminārā par
lauku teritorijas attīstības stratēģijas izstrādi. Pasākumā piedalās arī citi Rīgas rajona
Lauku atbalsta biedrības pārstāvji no Sējas,
Allažu, Inčukalna un Siguldas novadiem.
– padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona padomes sēdē un LPS ﬁnanšu sēdē.
26. februāris – pagasta padomes telpās
notiek semināra “Pieaugušo izglītošanas
metodika” turpinājums, kurā varēja iegūt
zināšanas par dažādu nozaru kursu un
pulciņu vadīšanu pieaugušajiem.
28. februāris – padomes priekšsēdētājs
piedalās konferencē “Valsts pārvaldes
reformas ietekme uz valdības un pašvaldību attiecībām un attīstības procesiem
Latvijā”, kuras mērķis ir noskaidrot un
parādīt publiskās pārvaldes reformas
sasniegumus un vājās vietas, prognozēt
tālākā perspektīvā šīs reformas radītos rezultātus, parādīt Valsts pārvaldes iekārtas
likuma darbībā radītās sekas uz valdības
un pašvaldību savstarpējām attiecībām.
Investīciju un ārējo sakaru daļas projektu koordinatore sadarbībā ar Itālijas un
Grieķijas partnerpašvaldībām strādā pie
jaunu projektu pieteikumu izstrādes un
īstenošanas.
Februāra mēnesī Mālpils novadpētniecības muzeja darbinieki bijuši piecās
mutvārdu liecību vākšanas ekspedīcijās
pie Mālpils pagasta iedzīvotājiem – Ivara
Bīriņa, Irēnas Saukumas un Jāņa Krisona.
Iegūtas vērtīgas vēsturiskas liecības par
Mālpili, ieskenēti dažādi dokumenti, fotogrāﬁjas, iespieddarbi – kopā 157 vienības.
Mālpils novadpētniecības muzejā turpinās darbs pie krājumu vākšanas, krājumu
dokumentēšanas. Tiek sastādīta tāme divu
telpu remontam, lai pēc tam šīs telpas varētu izmantot kā ekspozīcijas zāli.
Mālpils novadpētniecības muzeja vadītāja Baiba Lippe apmeklēja MVP rīkotos
kursus “Kino – video – fonodokumenti
muzeja krājumā”
Kultūrvides daļas vadītāja Esmeralda
Tāle piedalījās Mālpils logo izstrādē.
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
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ZIŅAS

Sidgundas 800 gades akmens
ieņem savu īsto vietu
Pateicoties salam, cilvēku neatlaidībai un nopietnas
tehnikas palīdzībai 18 t smagais akmens no Sidgundas
pilskalna pakājes 15. februārī tika pārvests paredzētajā
vietā pilskalna vidū. Akmens nostiprināšana prasīja vēl
vairākas stundas darba. Lieti noderēja akmeņkaļu amata
meistara Sandra Skribnovska pieredze. Darbus organizēja un vadīja Aivars Skroderis. Nu akmeņa gandrīz gadu
garais ceļojums un pārveidošanās beigusies. Tagad tas,
skaists un varens, labprāt sagaidīs pie sevis ciemiņus un
upju satekas vietā stāstīs par nozīmīgo notikumu – Sidegundes 800 gadiem.

Veikals “BAF” sveic labākos
Veikals “Baf” Mālpilī ir atvērts 2 gadus. Šajā laikā tas
kļuvis par iecienītu iepirkšanās vietu. Pircēji sabrauc no
plašas apkārtnes. Februāra mēnesī Jaunpiebalgā notika
veikalu tīkla “Baf” sarīkojums, kas sakarā ar Valentīna dienas tuvumu notika Mīlestības zīmē. Tajā piedalījās arī Mālpils veikala darbinieki. Sarīkojuma laikā tika sveikti labākie
pārdevēji, kuri tika noskaidroti apkopojot pircēju aizpildīto
anketu rezultātus. Mālpils “Baf” veikalā par labāko, laipnāko, smaidīgāko darbinieci tika atzīta Antra Žukova. Darba
devēju, kolēģu apsveikumiem un pircēju mīlestības apliecinājumiem pievienojamies arī mēs – “Mālpils Vēstis”.

15. februārī Sidgundas pilskalnā

Pastnieku darbu atvieglo mašīnas

Veikala “Baf” pārdevēja Antra Žukova

Pastniece Anita Kaņka pie savas jaunās darba mašīnas.

Kopš pagājušā gada decembra Mālpils pagasta pastnieku darbu atvieglo divas pasta mašīnas Mālpils pasta
nodaļā un viena mašīna Sidgundas pasta nodaļā. Mālpilī ar vienu no tām Larisa Elsiņa izvadā pastu Siguldas

virzienā, ar otru strādā Anita Kaņka, nogādājot laikrakstus,
žurnālus, veicot pensiju izmaksas Vites, Kniediņa virzienā.
Maršrutu robežu veido Mālpils – Nītaures ceļš. Pagasta
centrā pastnieces Māra Lūkina un Svetlana Vezetiu iet
kājām, vai brauc ar velosipēdu. Kopš uz Mālpils pagasta
nomales ceļiem parādījušās pasta mašīnas, pie lauku mājām tiek izliktas aizvien jaunas pasta kastītes, un palielinās
preses izdevumu pasūtījumu skaits. Sajukums jaunajā
datorizētajā preses izdevumu pasūtīšanas sistēmā pamatīgi sarežģīja arī Mālpils pasta nodaļas darbu. Nācās
uzklausīt ne mazums pārmetumu par laikā nesaņemtām
avīzēm un žurnāliem. Pamazām viss normalizējies, lielā
mērā pateicoties visdrošākajai datu bāzei – pastnieka
atmiņai un pieredzei.
Turpinājums 6. lpp.
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Turpinājums no 5. lpp.

Deju kopai “Māra” – 15
De ju ko pa “Mā ra” uz sā kusi gat avo ša nos
15 gadu jubilejas koncertam, kas notiks Māras dienas priekšvakarā – 24. martā. Uz mēģinājumiem
pulcējas ne tikai pašreizējie deju grupas dalībnieki,
bet arī veterāni – iepriekšējo gadu dejotāji. Patiesībā kopā nodejoti vairāk kā piecpadsmit gadi, jo
dejot sākts jau skolas vecumā. Mēģinājumos tiek
atkārtotas dejas no “zelta fondiem”, pārcilātas fotogrāﬁjas un atmiņas. Koncerta dienā uz skatuves
būs redzami 26 deju pāri, bet zālē vēl citi dažādu
gadu dejotāji. Ar pašas mīļās Māras svētību, deju
virkne izvedīs skatītājus cauri gadiem, festivāliem
un svētkiem.
Deju kopa “Māra” pirms desmit gadiem

17. februārī sācies Cūkas gads
Pēc ķīniešu kalendāra 17. februārī sākās Jaunais Cūkas gads. Turklāt
nevis parastas, bet gan “Zelta cūkas” gads, kāds ir tikai reizi 60 gadu laikā. Saskaņā ar ķīniešu horoskopu Cūkas gadā dzimušie ir godīgi, čakli,
dzīvespriecīgi. Viņiem raksturīgs miers un pieklājība. Cūkas gadā dzimušajiem dzīvē smaida veiksme, tāpēc vecāki Ķīnā mēģina ieplānot sava
mazuļa dzimšanu tieši šajā laikā.
Mūsu pagasts pirmajos 2007. gada divos mēnešos kļuvis bagātāks
par 7 bērniņiem. Trīs no tiem, par lielu izbrīnu medicīnas darbiniekiem Siguldas dzemdību nodaļā, ir dzimuši vienā dienā – 7. janvārī. Gads Mālpilī
sācies veiksmīgi. Atliek vēlēties, lai ķīniešu kalendārā bagātību un laimi
simbolizējošais Cūkas gads tāds būtu arī pie mums.
Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa

Zemnieku balle
Saruna ar Nelliju Andrukeli

Janvāra avīzē rakstījām, ka zemnieki, izmantojot
kluso ziemas laiku, cītīgi mācās. Vai kopības sajūta
mācībās deva ierosmi arī kopīgi atpūsties?
Atpūta tomēr bija domāta lielākam zemnieku pulkam. Piedalījās laukkopji, lopkopji, cūkkopji, biškopji,
kā arī kolektīvi.
Vai bija liela interese no zemnieku puses?
Jā, jo īpaši lielas balles nav bijušas no tiem laikiem,
kad bija “lielā” lopkopība padomju laikos. Tikai tās, kuras
rīkoja kopā ar uzņēmumiem.
Varbūt šī kļūs atkal par tradīciju?
Jā varbūt, ja zemniekiem būs paticis, tad rīkosim
katru gadu.
Vai ballei bija īpašs temats?
Īpaša temata nebija, taču ierosme gan. Mūsu pagasts tika ieraudzīts! Mālpils pagasta zemnieks Igors
Šaboha uzvarēja konkursā “Zelta tonna”. Atzinību guvis
arī jaunais zemnieks Didzis Zuters. Pagasts kopumā

mÂLpILS VÇ STIS
tika atzīts kā labākais Rīgas rajonā. Par lielajām
aktivitātēm tiku atzīmēta es, taču atzinību ir pelnījis
viss Mālpils pagasts!
Mūsu pagastā ir plašs specializāciju loks, bet
kura kopa ir pati lielākā?
Lielākā nozare ir govkopība. Mālpilī pārraudzībā ir 40 ganāmpulki. To saimnieki aktīvi darbojas,
apgūst Eiropas naudas un uzlabo savas saimniecības.
Arī šajā atpūtas vakarā piedalījās lielākās saimniecības ar visiem kolektīviem – SIA “Sidgunda”,
saimniecības “Vanagi”, “Ruķi”, “Bērzi”.
Vai piedalījās saimnieki arī no tām mazajām
nozarēm, kā biškopība?
Biškopība tikai tagad sāk darboties. Drīzumā
tiks sasaukta sapulce, lai tiktos ar visiem lielākajiem pagasta biškopjiem. No biteniekiem ballē
piedalījās Andris Paukšins un Māris Veics.
Mūsējie ir lieli strādnieki, bet cik lustīgi viņi ir? Kāda bija
balle?
Balle man patika. Bija lustīga mūzika. Jāsaka, biju lepna
par šiem zemniekiem, par redzamajiem pāriem! Vēl varu teikt,
ka man ir viegli strādāt šajā pagastā, jo mani zemnieki ir izglītoti. Īpašas konsultācijas viņu darbā nav vajadzīgas. Jāveic tikai
administratīvas funkcijas un tāda veida konsultācijas. Mūsu
zemniekiem ir vidējās un augstākās izglītības lauksaimniecībā.
Mālpilī strādā bijušie speciālisti, piemēram, Jānis Pīķis, Jānis
Žīgurs, Jānis Živa, Andris Ligers, Anna Rītere, visi SIA “Sidgunda” speciālisti, agronoms Igors Šaboha un veterinārārsts
Zintis Pavlovičs. Man ir veicies šajā ziņā!
Zemniekiem novēlu turēties, jo es jūtu un saprotu, cik nežēlīgs ir darbs apkopjot lopus ziemas periodā.
Pagājušais gads nāca ar pārbaudījumiem. Sausā vasara,
tad ziemas kavēšanās. Vai ieilgušais rudens nāca par
labu, vai sliktu?

Lopkopjiem varbūt arī nāca par labu, bet laukkopji ne īpaši
priecājās. Vasaras sausums ietekmēja, bet zemnieki prata izdzīvot, darīja visu, lai lopi krasi nereaģētu. Ziemai barība tika
savākta diezgan. Atbalsts nāca arī no valsts. Tika piešķirtas
subsīdijas cietušajiem no sausuma.
Pat iepriekšējā gada ziemas vētras nepārsteidza zemnie-
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kus nesagatavotus. Zemnieki bija tālredzīgi, un laikus parūpējās par ģeneratoriem. Visi tika galā!
Novēlu izturēt arī šo ziemas periodu. Lai govis ir veselas,
lai iziet ganībās! Veselību un atpūtu pašiem zemniekiem! Lai
viņi varētu dabūt maiņu, kas kaut vienu dienu varētu iedot
brīvu! Jo tā ir lielākā problēma atrast cilvēkus, kas varētu
strādāt lopkopībā. Ir bijušas visādas domas. Veidot atsevišķas
brigādes – dienestu, kā aukles uz izsaukumu. Bet pagaidām
nekas nav izdevies.
Vai zemnieki ir psiholoģiski gatavi uzticēt savus lopiņus
svešiem cilvēkiem?
Saimniekus neapmierina kā cilvēki strādā. To nevarība un
attieksme pret darbu. Tā ir liela atbildība.
Iet visādi. Arī citos darbos. Īpaši jūtu līdzi Ligeru saimniecībai, kur būvﬁrmas ne īpaši steidzas padarīt darbus.
Kā di pro jek ti tiek īs te no ti zem nie ku saim nie cī bās
Mālpilī?
Ir projekti, kas saistīti ar celtniecību – kūtsmēslu krātuves,
jaunbūves, renovācijas, uzlabojot piena telpas un ūdensapgādes sistēmas. Ir dažādi.
Kā Eiropas Savienības līdzekļi ieplūst Mālpils
pagastā?
Ir saimniecības, kas ES līdzekļus ir izmantojušas un tagad notiek to pielietošana, atskaitoties pa
gadiem, cik līdzekļi ir izlietoti, kā notiek celtniecība.
Šajā gadā, tiklīdz atvērs vaļā īstās nodaļas, varēs
rakstīt projektus.
Pašlaik Mālpilī notiek pirmā līmeņa lauksaimniecības izglītības kursi, kuros piedalās 15 cilvēki.
Vēl viena grupa būs Siguldā, kur arī piedalīsies divi
cilvēki no mūsu pagasta.
Zemniekiem vajadzētu mācīties grāmatvedību.
Martā pagasta telpās tiks organizēti kursi, trīs līdz
piecas dienas gari. Ja ir vēlēšanas, jāpiesakās pie
manis. Kursi būs par brīvu.
Mēģināsim noorganizēt datoru kursus. Lai
zemnieki ievelkot internetu, zinātu atrast tās lietas,
kas interesē lauksaimniecībā. Mūsu informācijas
centra vadītāja Iveta Krieviņa palīdzēs nelielās grupās pa
6 cilvēkiem. Varat pieteikties!

Daiga Frīdberga
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Vēlmju piepildījums
Februāris Mālpils sociālās aprūpes centrā sācies ar Jurģiem.
Svinīgi tika atvērta jaunā veļas mazgātuve. Pašvaldības aģentūras Mālpils sociālā dienesta direktore Olga Volosatova, uzrunājot
klātesošos, izteica savu gandarījumu par paveikto:

Paldies “Siguldas Būvmeistaram” par palīdzību darbos, kas
saistīti ar apkuri un katlu māju.
Vēl ir palikuši ziemas laikā neizpildāmi darbi. Mēs turpināsim
fasādes siltināšanu aprīļa sākumā, kad paliks siltāks.

– Lietas, par ko sapņots daudzus gadus, beidzot piepildās, un, protams, ne bez pagasta atbalsta. Ar laiku viss
piepildās. Vajag sapņot par labām lietām! Man prieks par
sadarbību ar “Siguldas celtnieku”. Par viņiem varu teikt
tikai labu. Viņi strādā akurāti.
Pēc jauno, gaišo telpu apskates uz sarunu par projekta
gaitu aicināju pašu saimnieci Olgu Volosatovu.
Cik sen radās ideja par rekonstrukciju?
Ideja radās jau 2002. gadā, kad sāku šeit strādāt. Kā saka
“jauna slota tīri slauka...”. Tu redzi kas ir slikti, ko vajag sakopt.
Sākās ar to, ka mēs mājai nomainījām jumtu. Tad iesniedzām
projektu, kas tapa ļoti ātri, divos mēnešos, Valsts investīciju programmai. Pēc tam 2004. gadā sagatavojām ēkai īstu tehnisko
projektu, un vēlreiz rakstījām projektu ar visu pamatojumu. Ko
pēc pauzes tomēr aktualizēja, sniedzām atkal Labklājības ministrijā, tad Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, bet
valsts nekādu atbildi nedeva. Būtībā tikai pagājušajā gadā radās
iespēja no Rīgas rajona budžeta iegūt daļu no valsts piešķirtajiem
līdzekļiem par līdz 1998. gadam iesniegtajiem projektiem. Par to
jāpateicas mūsu pagasta padomes priekšsēdētājam Aleksandram
Lielmežam, kurš ļoti labi pārzina likumdošanu, un bija lietas kursā
par mūsu vajadzību. Tā mums izdevās dabūt 20 tūkstošus. No
pašvaldības šīs mājas uzturēšanai tiek piešķirti 10 tūkstoši, ar
kuriem neko lielu nevar iesākt, bet kopā jau sanāca atspērienam.
Vēl gada beigās Rīgas rajons papildus piešķīra 10 tūkstošus. Tad
jau varēja sākt iepirkuma procedūru.
“Siguldas Celtnieks” ar savu piedāvājumu vinnēja un septembrī sākās darbi.
Par darbu gaitu vaicāju SIA “Siguldas celtnieks” izpilddirektoram Kasparam Čivčam.
Kad sākāt darbus pie šī projekta? Kā te izskatījās sākumā?
Sākām 2006. gada 28. septembrī. Te bija liels šķūnis ar izdrupušām grīdām, ar nokritušiem griestiem, sasistiem logiem. Te bija
ļoti dramatisks stāvoklis.
Tas bija liels izaicinājums meistariem? Kādas prasības bija
jāievēro?
Tieši tā! Bija jāstiprina pamati, jo viena siena gāzās ārā. Māja
tika savilkta ar lieliem savilcējiem. Nosiltinājām bēniņus. Projektā
nebija ventilācijas sistēmas. Tās izstrādāja mūsu kompanjoni.
Pēc telpas platības tika aprēķināts, cik jābūt gaisa apmaiņai
veļas mājā. Protams, ņēmām vērā visas sanitārās prasības. Lai
ar netīro veļu varētu pa vienu galu ieiet, un veicot visu ciklu, pa
otru pusi iziet ar tīru veļu.

Svinīgajā veļas mājas atklāšanā klāt bija arī būvvaldes
vadītāja Rudīte Bette.
Kā veicās ar šo projektu?
No būvvaldes puses tā bija uzraudzība. Sākot jau ar būvdarbu atļaujas izsniegšanu, un virsuzraudzību pār visiem darbiem.
Mums ir savs būvuzraugs, kas pārbauda darbu kvalitāti, pielietotos materiālus un atbilstību projektam.
Praktiski uz šo brīdi mums pretenziju nav. Arī būvuzraugs savu
uzdevumu veica atbildīgi. Līdz šim esam apmierināti ar kvalitāti un
paveikto darbu termiņiem. Līdz līguma beigām, 1. jūlijā, domāju
tiks veiksmīgi pabeigti arī darbi pie fasādes.
Noslēgumā lūdzu direktori Olgu Volosatovu pastāstīt
par tālāko.
Ko vēl šeit vēlaties redzēt? Kādi sapņi?
Īstenībā par šo māju vairs nesapņoju. Mans plāns ir realizējies. Viss noticis! Es eju tālāk. Protams, šeit jāsagādā vajadzīgās
lietas. Veļas mašīnas izmantosim tās pašas. Vajadzīgas mēbeles
un lietas higiēnas prasību nodrošināšanai.
Esam vinnējuši, ka ir ievilkta centrālā apkure, kas projektēta
ar tādu jaudu, lai pieslēgtu visu dzīvojamo māju. Nākamais solis, par ko jau aprunājos ar “Siguldas Būvmeistaru”, ir – izstrādāt
projektu apkures ierīkošanai dzīvojamā mājā. Vēl ir sagatavots
tehniskais projekts par sanitārā mezgla un virtuves renovāciju,
bet tur ir vajadzīga lielāka nauda.
Daiga Frīdberga
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Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

Jau aizvadīts gada pirmais mēnesis,
un februāris atgādina, ka vārdi sniegs
un sals nav jāpieskaita vecvārdiem.
Sko lā dzī ve rit ie ras to gai tu pat
visaukstākajās dienās, un arī Mālpils
nedēļa noritēja, kā bija iecerēts.

Ša jās “Sko las Vēs tīs” – jan vā ra
darba vērtējums, īsa intervija ar skolas
direktori Inetu Kurmu un turpmākās jubilejas gada ieceres.
Sabiedrība seko līdzi diskusijai par
skolēnu un skolotāju savstarpējām at-

tiecībām. Nākošajās “Skolas Vēstīs”
iepazīstināsim ar mūsu viedokļiem šajā
jautājumā.
Redakcija

Mālpils nedēļu vērtējot
Uzklausījām 7 cilvēku izteikumus.
Laura Cielēna, 11. kl. Visvairāk patika Mālpils nedēļas atklāšana un noslēguma pasākums “Ar zvaigznes gaismu Teiku
zemē Mālpilī”.
Ineta Melnalksne, 8. b kl. Visemocionālākais bija noslēguma
pasākums. Skolotāju, absolventu un skolēnu spēlē ļoti gribējās
pilnu zāli ar līdzjutējiem, kas atbalsta savējos.
Klinta Raupa, 8. b kl. Ļoti jauki bija tas, ka pēdējā pasākumā absolventi lasīja savas teikas. Arī man tika tas gods, un no
pārdzīvojuma pat kakls bija sauss.
Vita Janberga, 5. a kl. Interesanti bija mazajiem vadīt konkursu. Viņi arī daudz zināja. Mēs ļoti centāmies.

Svetlana Čelnova, 1. kl. audzinātāja. Brīnījos, ka mani
bijušie audzēkņi pusgada laikā tā paaugušies. Ļoti labi vadīja
konkursu.
Laima Balode, māc. pārzine. Pats vērtīgākais bija tas, ka
līdztekus globālām problēmām, kuras esam pieraduši apspriest,
skolēni nopietni ieskatījās, kas notiek vietā, kur viņi dzīvo un
mācās.
Ināra Bahmane. Par neizdevušos nevaru nosaukt nevienu
pasākumu, kaut gan, ar īpaši vērīgu skatu vērtējot, saskatīju
arī pa mīnusam. Paldies visiem, kas palīdzēja, īpaši maniem
novadpētniekiem.

Skolas 25. jubileju gaidot
Visās “Skolas Vēstīs” līdz jūnijam varēsiet lasīt, kā gatavojamies saviem svētkiem.
Šoreiz – intervija ar Mālpils vidusskolas direktori Inetu Kurmu.
Ar ko Jūsu darbā atšķiras skolas jubilejas gads no iepriekšējiem gadiem?
I.K. Ar sajūtu, kāda ir cilvēkam, kas katru dienu aizvada svētku gaidās. Visjaukākās ir svētku priekšnojautas.
Kā gatavošanās Absolventu salidojumam un skolas jubilejai ietekmē skolas dzīvi?
I.K. Tam pakļauts viss šī gada darbs. Vidusskola ir viena no pirmajām iestādēm Mālpilī, kas ievadīja gatavošanos arī Mālpils 800 gadu jubilejai. Skaists gada iesākums!
Jūs esat bijusi daudzās skolās Latvijā. Ar ko mēs atšķiramies?
I.K.Es vienmēr atgriežos ar atziņu – nekur nav tik labi kā mājās. Galvenais, būtiskais, protams, visās skolās ir līdzīgs. Bet ir vairākas lietas, par kurām citi vēl domā,
bet mums jau ir. Priecājos, ka mums ir ar ko lepoties.
Ko Jūs novēlētu absolventiem pirms salidojuma?
I.K. Meklēt savējos – klases biedrus, skolotājus. Būt ne tikai salidojuma viesiem,
bet arī saimniekiem, īpaši mālpiliešiem.
Intervēja Klinta Raupa, “Skolas Vēstis” redaktore

Absolventi uzvar!

Īsās ziņas
– Mālpils nedēļas ietvaros notika 2 pasākumi kopā ar absolventiem.
– Turpmāk paredzētas tikšanās ar absolventiem uzņēmējiem, TV un radio darbiniekiem, juristiem, skolotājiem u.c.

Mālpils nedēļas atklāšana

Tikšanās ar uzņēmējiem

“Ar zvaigznes gaismu Teiku zemē Mālpilī” noslēgums
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2007. gada februāris
APSTIPRINĀTS ar Mālpils pagasta padomes 31.01.2007.g.sēdes lēmumu Nr. 2/14
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2.

“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2007. gadam.”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām 46.pantu, ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu
1. Noteikt Mālpils pagasta pamatbudžeta ieņēmumus un ﬁnansēšanu 3096907 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Noteikt Mālpils pagasta pamatbudžeta izdevumus 3096907 LVL
saskaņā ar pielikumu Nr.2
3. Noteikt Mālpils pagasta speciālā budžeta ieņēmumus un ﬁnansēšanu 168342 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.3.
4. Noteikt Mālpils pagasta speciālā budžeta izdevumus 168342 LVL
saskaņā ar pielikumu Nr.4
5. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 10000 LVL.
6. Noteikt, ka iestāžu vadītājiem ir tiesības apstiprinātā darba algas
fonda ietvaros noteikt štata vietu skaitu un atalgojuma lielumu,
ievērojot darba likumdošanu.
7. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības apstiprināto attiecīgo ekonomiskās
klasiﬁkācijas 2000 koda ietvaros pirkt pakalpojumus un preces
nepārsniedzot 25% no summas, kas apstiprināta apakškodos
norādītajiem mērķiem.
8. Noteikt amatalgas noteikšanu kritērijus atbilstoši pielikumam
Nr.5
9. Noteikt, ka kreditoru saistības uz 01.01.2007. ir 134574,87 LVL
(pielikums Nr.6)
10. Noteikt, ka debitoru saistības uz 01.01.2007. ir 22436,68 LVL
(pielikums Nr.7)
Paskaidrojuma raksts
Priekšsēdētāja ziņojums par 2007.g. budžetu.
11. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši ﬁnansējuma mērķiem
(pielikums Nr.8)
12. Noteikt speciālā budžeta izdevumus atbilstoši ﬁnansējuma mēr-

ķiem (pielikums Nr.9)
13. Noteikt informāciju par pamatbudžeta izdevumiem katrā budžeta
klasiﬁkācijas kategorijā (pielikums Nr.10)
14. Apstiprināt pamatbudžeta ekonomiskās klasiﬁkācijas 2200 koda
izdevumus (pielikums Nr.11)
15. Apstiprināt pamatbudžeta ekonomiskās klasiﬁkācijas 2300 koda
izdevumus (pielikums Nr.12)
16. Noteikt pamatalgas likmes atbilstoši štatu sarakstam (pielikumi
Nr.13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24.)
17. Noteikt, ka darba samaksa darbiniekiem tiek maksāta atbilstoši
darba samaksas nolikumam. (pielikums Nr. 25)
18. Noteikt, ka darbinieku materiālā stimulēšana notiek atbilstoši
materiālās stimulēšanas nolikumam. (pielikums Nr. 26)
19. Noteikt, ka sociālās garantijas darbiniekiem tiek nodrošinātas
atbilstoši koplīgumam. (pielikums Nr. 27)
20. Noteikt, ka iestāžu vadītājiem tiek noteiktas sociālās garantijas
un materiālā stimulēšana atbilstoši koplīgumam un budžeta ietvaros. (pielikums Nr. 28)
21. Noteikt, ka iepirkuma komisija vienāda nosaukuma preces un
pakalpojumus, ja to pirkuma summa pārsniedz likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” noteikto minimālo summu
no kuras jāveic iepirkuma procedūras, iepērk visām iestādēm un
struktūrvienībām.
22. Noteikt, ka ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir tiesīgs
rīkoties padomes ﬁnanšu vadītājs un izdevumi jāapstiprina tuvākajā padomes sēdē.
Izpilddirektors Vladislavs Komarovs
Finansu un ekonomikas daļas vad. Līvija Mičule

Pielikums Nr.1 pie saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2007.gadam”

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2007. gadā (latos)
SKAITLISKA INFORMĀCIJA

1.0.
1.1.
1.1.
1.1.
1.1.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.
1.0.
1.8.

1.0.0.0.
1.1.1.0.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.2.0.
4.0.0.0.
4.1.1.0.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.2.0.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.3.0.0.
5.0.0.0.
5.4.1.0.

2.0.
2.0.
2.0.

8.0.0.0.
8.1.1.1.
9.0.0.0.

I. Kopā ieņēmumi
II. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III. Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta
saņemts no valsts kases sadales konta pārskata gada ieņēmumiem
Patentmaksas
Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma par zemi iepriekšējo gadu parāda maksājumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādu maksājumi
Zemes nodokļa parādi
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Azartspēļu nodoklis
IV. Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Ieņēmumi no kapitāldaļu pārdošanas
Valsts(pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

1964785
1304447
1234981
1234806
1164256
1164256
19412
1143344
1500
70550
55000
49000
6000
15500
15000
500
50
175
175
69466
100
100
6000

mÂLpILS VÇ STIS

2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
2.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
5.0.
4.2.
3.0.
3.0.
3.0.
3.0.
3.0.
3.0.
3.0.
3.0.
3.0.
3.0.

9.4.0.0.
9.4.2.0.
9.4.5.0.
9.5.0.0.
9.5.1.1.
9.5.1.4.
9.5.1.7.
9.5.2.1.
10.0.0.0.
10.1.4.0.
10.3.0.0.
12.0.0.0.
12.3.0.0.
12.3.9.9.
13.0.0.0.
13.1.0.0.
13.2.0.0.
13.2.1.0.
13.2.2.0.

2007. gada februāris

Valsts nodevas, kas ieskaitāmas pašvaldības budžetā
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās
Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu
Pašvaldību nodevas
Nodeva par pašvaldības domes(padomes) izstrādāto oﬁciālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par reklāmas, aﬁšu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Sodi un sankcijas
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Soda sankcijas no vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasiﬁcēti
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas
V.Transfertu ieņēmumi
18.0.0.0.
Valsts budžeta transferti
18.6.0.0.
Ieņēmumi no uzturēšanas izdevumiem pašvaldību budžetā no valsts budžeta
18.6.2.3.
Mērķdotācijas plānošanas reģionu rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei
Mērķdotācijas pašvaldību profesionālās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
18.6.2.4.
iemaksām
18.6.9.0.
Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām
18.7.0.0.
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no valsts budžeta iestādēm kapitālajiem izdevumiem
18.7.3.0.
Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām
19.0.0.0.
Pašvaldību budžetu transferti
19.2.0.0.
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām
19.2.1.0.
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
19.3.0.0.
Ieņēmumi no rajona padomēm
19.3.1.0.
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no rajona padomes no valsts budžeta
dotāciju un mērķdotāciju sadales
19.3.1.1.
Izglītības funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales
19.3.1.1.1. Mālpils vidusskola (7.pielikums)
19.3.1.1.2. Mālpils vidusskola (6.pielikums)
19.3.1.1.2. Sidgundas pamatskola (6.pielikums)
19.3.1.1.2.2. Sidgundas pamatskola (7.pielikums)
19.3.1.1.3. Pirmsskolas izglītības iestāde (11.pielikums)
19.3.1.1.4. Pirmsskolas izglītības iestāde (12.pielikums)
19.3.1.2.
Kultūras funkcijas nodrošināšanai no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales
19.3.2.0.
Pārējie maksājumi no rajona padomēm
19.3.2.1.
Izglītības funkcijas nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem
19.3.2.9.
Pārējo funkciju nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem
VI. Budžeta iestāžu ieņēmumi
21.1.0.0.
Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu ﬁnanšu palīdzības
21.3.0.0.
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumie un citi pašu ieņēmumi
21.3.5.0.
Maksa par izglītības pakalpojumiem
21.3.5.1.
Mācību maksa mūzikas un mākslas skolā
21.3.5.2.
Ieņēmumi no vecāku maksām (PII)
21.3.7.0.
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem
21.3.8.0.
Ieņēmumi par nomu un īri
21.3.9.0.
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem
21.3.9.1.
Maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
21.3.9.3.
Maksa par biļešu realizāciju
21.3.9.9.
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
IX. Finansēšana
F2101000 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
F40020000 Aizņēmumi
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2000
1800
200
4000
1000
1600
200
1200
3500
1000
2500
8666
8666
8666
51200
6200
45000
30000
15000
510387
86855
70512
2000
64597
3915
16343
16343
423532
12000
12000
411532
331942
328162
196406
9372
79188
2947
28154
12095
3780
79590
19590
60000
149951
42401
107550
35900
7900
28000
900
8000
62750
55000
3500
4250
144122
988000
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Pielikums Nr.2 pie saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2007.gadam”

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2007.gadā (latos)
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem,
pašu resursi, starptautiskā sadarbība

Kopā

1088518
709779
5098
30900
1123277
34524
104811
3096907

Pielikums Nr.3 pie saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2007.gadam”

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2007.gadā (latos)

12.3.1.0.
21.4.9.0.

5.5.3.0.

19.3.0.0.

23.4.0.0.
23.5.0.0.

I.Ieņēmumi kopā
II. Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem
Privatizācijas fonda līdzekļi
Ieņēmumi no privatizācijas
Citi iepriekš neklasiﬁcēti maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Finansēšana
Dabas resursu nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Autoceļu fonda līdzekļi
Ieņēmumi no rajonu padomēm (autoceļu fonds)
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
III. Ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no ﬁziskajām personām
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

137112
137112

40
4041
1000
4000
2288
133072
16106
3890

3905

Pielikums Nr.4 pie saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2007.gadam”

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2007.gadā (latos)
Kods
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Kopā

Koda nosaukums
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem,
pašu resursi,starptautiskā sadarbība

4000
148756
586
15000

168342
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Pielikums Nr.8 pie saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2007.gadam”

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2007. gadā (latos)
ATBILSTOŠI FIFANSĒJUMA MĒRĶIM
01.1000. Vispārējie valdības dienesti
01.110.

izpildvaras un likumdošanas varas
institūcija

01.601.

Informācijas centrs

01.602.

Dzimtsarakstu nodaļa

01.603.

Investīciju un ārējo sakaru daļa

01.604.

Projektu vienība

01.605.

Projektu līdzﬁnansēšana

34748

01.720.

Pašvaldību budžetu parāda darījumi

30900

01.810.

Kases apgrozāmie līdzekļi

10000

01.820.

Transferti no pāšvaldību budžeta valsts
budž.

01.831.

Maksājumi PFIF

72411

01.832.

Norēķini ar pašvaldību budžetiem

21400

01.891.

Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem

01.892.

Atbalsta fonds

01.1000. Kopā
03.000.

189340
31600
8200
23180
3900

2500

30000
6000
464179

Sabiedriskā kārtība un drošība

03.110.

Policijas dienesti

36400

03.312.

Bāriņtiesas

10000

03.600.

Pārējie iepriekš neklasiﬁcētie

14600

sabiedriskās kārtības un drošības
jautājumi
03.000.

Kopā

04.000.

Ekonomiskā darbība

04.120.

Vispārējie nodarbinātības jautājumi

61000
5921

04.211.

Kontroles, uzraudzības un citi dienesti

13100

04.240.

Rīgas rajona lauku attīstības biedrība

500

04.430.

Būvniecība

144260

04.000.

Kopā

163781

06.000.

Pašvaldības teritoriju un māju
apsaimniekošana

06.400.

Ielu apgaismošana

06.601.

Pārējā nekur citur neklasiﬁcētā
pašvaldības
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas
darbība

06.000.

Kopā

07.000.

Veselība

07.240.

18000
3000

08.212.

Sidgundas bibliotēka

19912

08.220.

Kultūrvides attīstības daļa

08.230.

Kultūras nams

08.291.

Baznīcas ērģeļu restaurācija

20915

08.292.

Mālpils 800

13200

08.312.

Televīzija

08.000.

Kopā

114700
1000

1234969

09.000.

Izglītība

09.112.

PII uzturēšana

209658
12095

09.113.

t.sk.PII mērķdotācija (12.piel.)

28154

09.111.

PII mērķdotācija (11.piel.)

09.114.

PII izglītības projekts

4217
141000

09.232.

Mālpils vidusskolas uzturēšana

09.233.

TEHP vidusskolai

18000

09.234.

Vidusskolas izgl.projekti

09.231.

Mērķdotācija Mālpils vidusskola

54500

09.212.

Sidgundas pamatskolas uzturēšana

33153

09.213.

Sidgundas skolas atdzelžošanas stacija

09.214.

Sidgundas skolas izglītības projekts

09.211.

Mērķdotācija Sidgundas pamatskolai

82135

09.221.

Mūzikas un mākslas skolas uzturēšana

26900

09.222.

Mērķdotācija mūzikas un mākslas skola

64597

09.223.

Mūzikas un mākslas sk. izglītības
projekts

09.601.

Autobusa pakalpojumi

09.602.

Mālpils tautskola

09.000.

Kopā

10.000.

Sociālā aizsardzība

7011
205778

3163

3795
22500
2618
907179

10.121.

Projekts”Notici sev”

10.122.

Zini, vari un dari

22253

10.201.

Atbalsts gados veciem cilvēkiem

119240

10.202.

Atbalsts gados veciem cilvēkiem

27336

790

2512 gultas dienas
10.203.
21000

4022

invaliditātes gadījumā
10.600.

1500

Atbalsts gados veciem cilvēkiem

10.910.

Mājokļa atbalsts
Pārējās citur neklasiﬁcētās sociālās

9000
60658

aizsardzības pārraudzība

Pārējie ambulatorie
10.000.

pakalpojumi
08.000.

Atpūta, kultūra un reliģija

1048342

08.100.

Sporta pasākumi

1036431

08.101.

t.sk.sporta komplekss

8900

08.211.

Mālpils bibliotēka

8000

Kopā
Pavisam kopā

243299
3096907
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Par budžetu
Ir sācies 2007. gads. Katram no mums ar jaunām iecerēm
un sapņiem, ar jaunu apņemšanos paveikt lielākus vai mazākus
darbus. Arī pagasta padome, kuras iestādēs un struktūrvienībās
kopumā strādā ap 230 darbinieku, ir uzsākusi jaunu darba cēlienu, lai turpinātu iesāktos ilgtermiņa pasākumus, kā arī realizētu
īstermiņa ieceres. Pašvaldības darbības pamatdokuments ﬁnanšu sistēmā ir budžets. Budžetu mērķis ir noteikt un pamatot,
kāds līdzekļu apjoms nepieciešams ar likumu noteikto funkciju,
uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kurā šie
līdzekļi paredzēti. Darbs pie budžeta projekta sastādīšanas Mālpils pagasta padomē parasti sākas oktobrī ar pagasta padomes
priekšsēdētāja sagatavotu rīkojumu struktūrvienību un iestāžu
vadītājiem, kurā tiek noteikts datums ieņēmumu un izdevumu
tāmju iesniegšanai. Iesniegtie priekšlikumi vispirms tiek izskatīti komiteju sēdēs, tad atzinums tiek sniegts ﬁnanšu komitejā,

pēc tam budžets tiek apstiprināts pagasta padomes sēdē kā
saistošie noteikumi. Gala lēmumu par budžeta apstiprināšanu
deputāti pieņem izskatot budžeta projektu un ņemot vērā izteiktos struktūrvienību un iestāžu vadītāju priekšlikumus.
Mālpils pagasta padomes budžets veidojas no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Lai nodrošinātu pašvaldībām ar
likumu noteikto funkciju un pienākumu izpildi, Mālpils pagasta
padome 2007. gada 31. janvāra padomes sēdē ir apstiprinājusi
pamatbudžeta ieņēmumus un ﬁnansēšanu 3096907LVL un speciālā budžeta ieņēmumus un ﬁnansēšanu 168342LVL apmērā.
Budžeta galvenā daļa ir pamatbudžets, kura ieņēmumus veido
nodokļu ieņēmumi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma (par zemi, kā arī ēkām un būvēm) un azartspēļu
nodoklis, nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas
pašvaldības nodevas un citi ieņēmumi, kā
arī valsts budžeta mērķdotācijas un 2007.
gadā aizņēmums no Valsts kases 1 milj.
LVL. Pagasta padome 2007. gadā plāno
1164256LVL iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus, 55000LVL nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi un 15500LVL
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un
būvēm ieņēmumus.
Galvenais pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, kas veido 60% no kopējiem ieņēmumiem. Šogad netiek plānots azartspēļu
nodoklis, jo pagasta teritorijā tiek pārtrauktas azartspēles.
Speciālais budžets ir budžeta daļa,
kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi. Mālpils pagasta padomes speciālais
budžets ietver īpašiem mērķiem šādus
iezīmētus ieņēmumu avotus:
• privatizācijas fonda
ieņēmumus – 5081,00 LVL;
• dabas resursa nodokļa
ieņēmumus – 6288 LVL;
• autoceļa fonda
ieņēmumus – 153068 LVL;
• ziedojumus,
dāvinājumus – 3905 LVL.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, ievērojami tiek palielināti ceļu fonda līdzekļi, kas
tiks novirzīti uzturēšanas izdevumiem,
tehnikas iegādei, jauna ielu apgaismojuma
izveidei, kā arī ceļu un ielu kapitāliem remontiem. Ir izstrādāta un apstiprināta ceļu
fonda izmantošanas programma.
Kā redzam no diagrammas, vislielākie
izdevumi plānoti Atpūtai, kultūrai, reliģijai un sportam, kas ir saistīts ar sporta
kompleksa celtniecībai, no kopējā plānotā
aizņēmuma 2,5 milj.LVL, 2007. gadā paredzamo kredītu 1,0 milj. LVL apmērā. Bez
tam šajos izdevumos ietilpst kultūras nama
uzturēšanas izdevumi 114700LVL, Mālpils
800 pasākuma organizēšanai paredzēti
20915 LVL un 1000 LVL līdzﬁnansējums
baznīcas ērģeļu restaurācijai. Viena no Mālpils pagasta prioritātēm ir Izglītība, šogad
paredzamie izdevumi no kopējā budžeta
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ir 908396 LVL, kuros bez izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem, plānoti arī
līdzekļi Mālpils vidusskolas renovācijas
projekta izstrādei, Pirmsskolas izglītības
iestādes centrālo ārdurvju un grupu ārdurvju nomaiņai. Sociālai aizsardzībai
paredzēti 244474 LVL, kuri tiks izmantoti
pagasta dzīvojamās mājas ar sociālajiem
dzīvokļiem “Saulieši S” jumta nomaiņai
un centrālās apkures ievilkšanai aprūpes
centra centrālajā mājā, palielināti jaundzimušo un malkas iegādei paredzamie
pabalsti, kā arī pabeigta aprūpes centra
veļas mazgātavas renovācija. Bez tam
šajos līdzekļos paredzēts līdzfinansējums Invalīdu biedrības projektam “Zini,

2007. gada februāris

vari, dari” 790 LVL un projektam “Notici
sev” – 22253 LVL.
Lai gan vietējai pašvaldībai nav jāizdala līdzekļi veselības aprūpei, taču lai
pašvaldība nodrošinātu iedzīvotāju pieejamību Siguldas reģionā modernām medicīnas iekārtām, tika piešķirti 1500 LVL, kas
ir līdzdalības maksājums Rīgas rajona
slimnīcai kompjūtertomogrāfa iegādei.
Projektu līdzﬁnansēšanai padome plānojusi 34748 LVL, lai veicinātu sekojošu
projektu realizāciju:
1) Mālpils ciema siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcijas projekts (orientējošās
izmaksas ap 537 tūkst. LVL);
2) Sidgundas ciema ūdensapgādes un
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kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas
projekts (orientējošās izmaksas ap 361
tūkst. LVL);
3) Mālpils ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas
projekts (orientējošās izmaksas ap 828
tūkst. LVL);
4) Mālpils ciema dabas parka rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi (orientējošās izmaksas ap 5000);
5) Mālpils ciema tirdzniecības centra labiekārtošanas tehniskā projekta izstrādi;
6) Informatīvo norāžu projekta izstrādi un
ierīkošanu (orientējošās izmaksas ap.
15 tūkst.LVL)
Pirmo reizi izveidots Atbalsta fonds 6000
LVL apmērā pagasta pensionāru padomes un invalīdu biedrības darbības
atbalstīšanai, iedzīvotāju dalības veicināšanai kultūras, izglītības un sporta
jomās.
Lai veicinātu investīciju pieaugumu
infrastruktūras projektos, piesaistītu privātos resursus sabiedrībai nepieciešamo
projektu īstenošanai, lai celtu iedzīvotāju
labklājību, nodrošinātu kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu un paaugstinātu
vides un dzīves kvalitāti, pagasta padome
ir iestājusies “Kultūrvēsturiskā mantojuma
aizsardzības un attīstības biedrībā”, “Valsts un privātās partnerības asociācijā”,
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībā”
un biedrībā “Mālpils Tautskola”.
Ar pilnu Saistošo noteikumu Nr.2 “Par
Mālpils pagasta padomes budžetu 2007.
gadam” dokumentu paketi var iepazīties
pagasta padomes kancelejā un informācijas centrā.
Pagasta padomes priekšsēdētājs
Aleksandrs Lielmežs
Informācijas centra vadītāja –
sabiedrisko attiecību speciāliste
Iveta Krieviņa

PROJEKTI

Man ir ideja!
Organizējot sadarbības projektus kopā ar Vācijas partneriem, daudzreiz ir nācies dzirdēt: “Es to vācu valodu tik sen
skolā mācījos, viss jau ir aizmirsies. Nav iespēju trenēties
runāšanā. Ja neesmu drošs (-a), ka pateikšu pareizi, labāk
neteikšu neko.”
Tiem, kas arī par sevi varētu teikt līdzīgi, gribētu piedāvāt
sekojošo:
tikties, piemēram, divas reizes mēnesī un runāt TIKAI VĀCISKI, katrai sarunai kopīgi izvēloties vienu tēmu. Nekādu
gramatikas lekciju, tikai praktiskā runāšana: kaut vai pa vārdam, kaut vai pa teikumam, kaut vai sākumā tikai klausoties
un atceroties agrāk mācīto.
Kad visi būs iejutušies šajā atmosfērā, mēs varētu norunāt

tikšanās dažādās vietās (piemēram, dalībnieku darba vietās
un citur, lai katram dotu iespēju nostiprināt valodas iemaņas
tieši saistībā ar savu darbu vai citām interesēm).
Dalība šajās sarunās ir bez maksas.
Ja šis piedāvājums Jums šķiet interesants, gaidīšu Jūs uz
pirmo tikšanos trešdien, 7.martā, pl.17.00 pagasta padomes
ēkas 311.kabinetā.
Sarunas tēma: Es, mana ģimene un draugi.
Pieteikšanās pa tālr. 26836192.
Tad nu: Auf Wiedersehen am Mittwoch!
Līvija Mukāne
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Īstenosim paši savus sapņus un ieceres
Mēs visi dzīvojam Mālpils pagastā – Sidgundā, Bukās, Vibrokā, Kniediņos, Vitē, Mālpilī. Mums ir savi sapņi
un vēlmes, arī daudz ideju, kā padarīt
interesantāku un daudzveidīgāku dzīvi
mūsu pagastā. Vieni vēlas atjaunot tiltu
pār Sudas upi, citi iecerējuši sakopt kopīgiem spēkiem mūsu senču pilskalnus.
Kādas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji
vēlas salabot kāpņu telpu ieejas zonu, citi – ierīkot savā pagalmā apgaismošanu,
lai tumšajos ziemas vakaros nepakluptu.
Tikpat svarīga ir arī ciema teritoriju labiekārtošana, kultūras un sporta pasākumu
organizēšanai nepieciešamā aprīkojuma
iegāde, peldvietas iekārtošana un citi
pasākumi.
Lai pārvērstu realitātē savas idejas,
sapulcēsimies kopā, un izveidosim savu
Vietējās iniciatīvas grupu. Ar kopīgiem
spēkiem īstenosim mazus projektus,
lai risinātu aktuālus jautājumus mūsu
pagasta dzīves sakārtošanai un pilnveidošanai. Finansējums šim nolūkam nāks
no Ei ro pas Sa vie nī bas pro gram mas
“LEADER+”, kura mērķis ir veicināt lauku attīstību.
Kas ir Vietējā iniciatīvas grupa? Tā ir

biedrība vai nodibinājums, kas apvieno
lauku iedzīvotājus ar kopīgām ekonomiskām, sociālām vai kultūras interesēm un
kopīgu teritoriju.
Lai veiksmīgāk palīdzētu Vietējām iniciatīvas grupām īstenot savus projektus
un koordinētu tos, pērnā gada septembrī
tika izveidota Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (RRLAB). Tās darbības teritorijā ir iekļauti Mālpils, Allažu, Inčukalna,
Sējas un Siguldas novadi ar gandrīz 18
tūkstošiem iedzīvotāju. Šobrīd RRLAB
galvenais uzdevums ir darbs pie savas
teritorijas attīstības stratēģijas izstrādāšanas, kas 2007.gada otrajā pusē
tiks sagatavots un iesniegts vērtēšanai
Zemkopības ministrijā, lai saņemtu programmas “LEADER+” ﬁnansējumu. Pēc
tam šis ﬁnansējums tiks sadalīts vērtīgākajiem un interesantākajiem Vietējo
iniciatīvu grupu projektiem.
Māl pils pa gas tu bied rī bā pār stāv
Mālpils pagasta padome (Nellija Andrukele), biedrība “Mālpils tautskola” (Ieva
Viļuma) un z/s “Agatnieki” (Igors Šaboha), pie kuriem pagasta iedzīvotāji var
painteresēties plašāk par biedrību vai
par programmu “LEADER+”. Iedzīvotā-

ju vēlmes izvērtēs RRLAB Padome, un
labākās idejas tiks iestrādātas Rīgas
rajona lauku attīstības stratēģijā.
Ikviens pagasta iedzīvotājs tiek aicināts izvērtēt savas idejas un savas kopīgās intereses apvienot vienā Vietējās
iniciatīvas grupā. Tas ir svarīgi jo vairāk
tā pēc, ka šo gad Vie tē jās ini cia tī vas
grupām un arī citiem interesentiem būs
iespējas apmeklēt programmas “LEADER+” seminārus, kuros varēs apgūt
nepieciešamās zināšanas savu ideju
īstenošanai. Īpaši gaidīta atsaucība no
jauniešiem.
Pirmais informatīvais seminārs Mālpils pagasta iedzīvotājiem notiks 8. martā (ceturtdiena) no pl.10.00 līdz pl.13.00
Mālpils pagasta padomes Lielajā sēžu
zālē. Otrais seminārs tiks organizēts šī
gada otrajā pusē.
Ja vēlaties jau laicīgi pieteikties uz
Vietējo iniciatīvu grupu mācībām vai pastāstīt par savām iecerēm un vēlmēm,
lūdzu, zvaniet vai nāciet uz pagasta padomi pie Nellijas Andrukeles (7970898)
vai Ievas Viļumas (7970893).
RRLAB Koordinatore Ieva Viļuma

Mālpils
profesionālajā
vidusskolā
Mālpils profesionālajā vidusskolā tiek ieviests ERAF un Rīgas rajona padomes
ﬁnansēts projekts “Mālpils profesionālās vidusskolas kokapstrādes mācību darbnīcu
renovācija un aprīkojuma modernizācija”.
Projekta izmaksas sastāda 90 000 LVL, no kurām 70 000 LVL ir ERAF, bet Rīgas rajona padomes 20 000 LVL.
Ar mācību darbnīcu modernizāciju tiks paaugstināta profesionālās izglītības kvalitāte un paplašināta izglītības pieejamība. Jauniešiem un tuvāko lauku teritoriju iedzīvotājiem, kam ir zemas prasmes, bet kurus interesē kokapstrādes joma, tiks
dota iespēja pārkvaliﬁcēties.
Renovējot kokapstrādes mācību darbnīcu un modernizējot aprīkojumu, jauniešiem un pedagogiem tiks nodrošināti droši
un visām sanitāri higiēniskajām normām atbilstoši apstākļi.
Atbilstoši Nacionālās programmas kopējiem mērķiem tiks paaugstinātas Mālpils profesionāls vidusskolas kokapstrādes
darbnīcu praktisko mācību iespējas, tādā veidā piemērojoties tirgus ekonomikas prasībām, veicinātas ievērojam skaita lauku
jauniešu, t.sk., no sociālā riska vai maznodrošinātajām ģimenēm, vai ar speciālām vajadzībām, nodarbinātību un personības
attīstību, lai stimulētu viņu konkurētspēju ES mērogā.
Daiga Frīdberga
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MĀLPILS PAGASTA PADOMES
PAZIŅOJUMS
“Par detālplānojuma īpašumā “Ķešāni” pirmās redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju”.
Mālpils pagasta padome 21.02.2007.gada. sēdē, ir
pieņēmusi lēmumu Nr. 3/1 Par detālplānojuma īpašumā
“Ķešāni” pirmās redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju un saistošo noteikumu nr. 2. izdošanu.
Ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties
Mālpils pagasta padomes būvvaldē 312.kab., Nākotnes
ielā 1, Mālpilī, darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un
13.00 – 17.00.

Mālpils vidusskola
aicina vecākus pieteikt bērnus
1. klasē
Iesniegumus lūdzam iesniegt
līdz 30. martam skolā,
katru dienu no 9.00 -14.00.
Nepieciešamie dokumenti piesakot:
- Vecāku personu apliecinošs
dokuments(pase);
- Skolēna dzimšanas apliecība vai pase;
- Skolas direktorei adresēts iesniegums (veidlapa skolas kancelejā).
Līdz mācību gada sakumam jāiesniedz arī:
- Izziņa par apgūto izglītības programmu
piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai
skolai;
- Medicīnas karte 026/u veidlapa.
Tālrunis uzziņām 7925340

Aprīļa beigās aicināsim vecākus uz kopīgu
1. klašu vecāku sanāksmi

Par putnu gripas draudiem
un profilaktiskajiem pasākumiem
Pārtikas un veterinārais dienests ir saņēmis oﬁciālu informāciju no Eiropas Komisijas par atsevišķiem putnu gripas
uzliesmojumiem mājputnu novietnēs Ungārijā, Lielbritānijā,
Krievijas Federācijā (pie Melnās jūras) un Ukrainā. Šos faktus
uzskatām par pietiekami nopietnu iemeslu, lai pievērstu putnu
audzētāju pastiprinātu uzmanību iespējamiem slimības izplatības draudiem. Kā zināms, putnu gripas vīrusa apakštips H5N1 ir
bīstams visu sugu putniem, kā arī reģistrēti vairāki saslimšanas
gadījumi cilvēkiem.
Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un to, ka savvaļas
putniem (sevišķi ūdensputniem), ir ievērojama loma putnu gripas vīrusa izplatībā, iesakām komerciālo mājputnu novietņu

Cie nī ja mie māl pi lie ši! At gā di nām, ka Māl pils
mājas lapā www.malpils.lv un pagasta padomes
311.kabinetā līdz 8.martam Jums joprojām ir iespēja
iepazīties ar projekta “Tālākizglītības iespēju nodrošinājuma modeļa un tā ieviešanas rīcības plāna
izstrāde Mālpils pagastā” (Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/
APK/3.2.4.2./0105/0219) gaitā izstrādāto dokumentu
un izteikt savus priekšlikumus tā uzlabošanai personīgi, telefoniski: 26836192 vai rakstot uz e-pasta adresi
karte1@inbox.lv
Paldies par atsaucību visiem, kas jau izteikuši
savu viedokli!
Projekta darba grupa

Rīgas reģiona Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras paziņojums

Ikgadējā traktortehnikas Valsts tehniskā
apskate 2007. gadā notiks:
“Kabatiņās”
28. martā plkst. 13.00
25. aprīlī
8. jūnijā plkst. 10.00
9. augustā
Sidgundā
28. martā plkst. 15.00
25. aprīlī plkst. 12.00
8. jūnijā plkst. 12.00
9. augustā plkst.13.00
Tehniskās paskates cena
Traktoram Ls 9.20
Piekabei Ls 6.20
Citai traktortehnikai
(iekrāvējs, ekskavators, greiders,
ceļu būves mašīna, utt.) Ls 15.20
Par tehisko apskati var samaksāt
Rīgas reģiona daļā – Rīgā, Kalnciema ielā 88 a, 304. kab.
Vai inspektoram apskates dienā.

turētājiem pārskatīt novietņu bioloģiskās drošības sistēmas
un ieviest visaugstākās bioloģiskās drošības pasākumus, lai
nepieļautu vīrusa iekļūšanu mājputnu novietnē no inﬁcētiem
savvaļas putniem vai to aptraipītiem materiāliem.
Risks ievērojami palielināsies līdz ar gājputnu migrācijas
uzsākšanos (pēc ornitologu prognozēm – marta sākums).
Ieteikumi drošības pasākumu nodrošināšanai piemājas
saimniecību putnu turētājiem:
– turēt mājputnus norobežotās telpās (aplokos), nepieļaujot
to tiešu kontaktu ar savvaļas putniem;
– nedot mājputniem dzert ūdeni no vaļējām ūdenstilpnēm
(upes, dīķi, ezeri);
– neturēt barību vietās, kur brīvi var piekļūt savvaļas putni
(barot tikai telpās, pārsegtos aplokos, nojumēs).
PVD Rīgas rajona pārvalde,
Tālr. 7994423
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OTRAIS STĀSTS
Mālpils Mākslas skola ir būtisks manas dzīves
stūrakmens, jo uzskatu, ka lielā mērā manu patreizējo dzīves ceļu noteica estētiskā dzīves uztvere,
kuru tajos mirkļos, kurus pavadīju Mākslas skolā,
manī iekrāsoja krāsas un dabas ainavu, cilvēku,
dzīvnieku, lietu apbrīna. Kādam tas šķitīs neiedomājami, kādam sakritība, kādam, tajā skaitā man
pašai, konstanta sekošana savām interesēm, taču
Mālpils Mākslas skolai noteikti ir cieša saistība ar
to, ka pēdējā gada laikā savu pašreizējo studiju
ietvaros man ir bijusi lieliska iespēja pabūt dabas
un kultūras ziņā skaistās un bagātās, taču sociālo
problēmu apņemtās zemēs.
Pēc Mālpils Mākslās skolas un Mālpils vidusskolas 9. klases beigšanas es devos mācīties uz
Rīgas Komercskolu, kas vairāk bija virzīta uz eksaktajām zinātnēm. Tajā mirklī likās, ka ekonomika
ir tā zinātne, ar ko vēlos saistīt savu dzīvi. Taču
12. klases sākumā sajutu, ka abstraktie cipari un
formulas mani neinteresē, iedomājoties, kā šos
ciparus varētu izmantot realitātē, sapratu, ka tas Ielu tirgonis Maputo Mozambikā.
nozīmē darbošanos biznesā vai statistikā. Taču,

nebiju tam pievērsusi uzmanību,
taču vienā saulainā pavasara pēcpus die nā Mā ra tei ca, ka šo dien
uzdevums ir gleznot pavasari ar
impresionistiem raksturīgo mirkļa
tvērumu, pievērst uzmanību tam,
kā skaistā pavasara saule spēlējās
ar koku lapu zaļumu, īpaši uzsverot
“Pievērsiet uzmanību tam, cik pavasarī koku lapu zaļums ir krāsains!”.
Nekad nebiju pievērsusi uzmanību
smalkākajām dabas niansēm līdz
tam.... tam, ka zaļums ir krāsains,
tam, ka katra krāsa bezgalīgi var
izpausties daudz variācijās! Šīs bija
lietas, kas ļoti pietrūka. Zināju, ka
mākslas skola manī ir ieaudzinājusi
lielu patiku pret estētisko pasauli tās
reālajā un mākslas izpausmē, un,
tajā pašā laikā, mani vienmēr interesēja sociālo notikumu pasaule,
tās iekšējā dinamika, un cilvēks ar
savu saprašanu par pasauli. Latvijas
Kultūras akadēmija bija tam risinājums. Kultūra + socioloģija lieliski apvienoja manas intereses. Tas bija kā turpinājums Mākslas
skolai. Mākslas vēsture bija tiešs turpinājums studijām mākslas
skolā. Arī atmosfēra akadēmijā bija tik tuva Mākslas skolā piedzīvotajai. Studiju laikā sapratu, ka mākslai un socioloģijai ir
visciešākā draudzība, jo māksla patiesībā, pat tās abstraktākajā
formā, attēlo sabiedrības tā brīža pasaules uztveri. Klasiskās
Grieķijas mākslas kanons atspoguļoja tā laika ikdienas realitātes
sekundāro lomu attiecībā pret ideju pasauli. Renesansē cilvēks
spēlēja centrālo lomu, cilvēks tika pielīdzināts mikrokosmosam,
cilvēks no bezpersoniskā viduslaiku cilvēka kļuva unikāla individualitāte. Mākslā tas pamanāms attēlotajās cilvēku sejās, kur
katra pauž savu individualitāti, jaunajos mākslas žanros, kā portrets un sadzīves žanrs glezniecībā, kas slavina cilvēka dzīvi,
varenību. Ekspresionisms atspoguļo sabiedrības pagrimumu
pirmā pasaules kara priekšvakarā. Sirreālisms netieši uzrunā
jaunos sasniegumus zinātnēs, īpaši psiholoģijā, kas atklājusi
bezapziņas lomu cilvēka dzīvē. Popārts ironizē par patēriņa

Freiburga. Taizemes Thantida un es.

ko gan tādi cipari var pateikt par patieso sociālo dzīvi, par patiesajām cilvēku pieredzēm, dzīves pasauli, un to saistību ar
vispārējo ekonomisko, sociālo, kultūras un politisko telpu, kurā
izpaužas katra konkrētā pieredze. Protams, šādiem skaitļiem
ir nozīmīga funkcija sabiedrības un biznesa dzīves plānošanā,
un tie ir vajadzīgi, taču, mana pārliecība bija, ka bieži šie skaitļi
ir pārāk distancēti no pasaules ikdienas dzīves un nejūtīgi pret
šo pasauli.
Manu apjukumu par manu tā brīža studiju izvēli vēl vairāk
pastiprināja nostaļģija par Mākslas skolā pavadīto laiku. Par garajām (vai pareizāk būtu teikt īsajām, jo laiks vienmēr paskrēja
ātri!) un skaistajām pēcpusdienām un brīvdienām, ko pavadīju
kopā ar saviem mākslas skolas draugiem. Par degunu, kas nokrāsots ar ogli. Par mākslas dienām, kad braucām ciemos pie
citām mākslas skolām uz Krimuldu vai Ropažiem. Par skaistajām
vasarām un plenēriem Bīriņos un Kaunatā. Un visvairāk sajutu,
ka zaudēju tieksmi vērot, ieraudzīt skaisto visapkārt – krāsās,
formās, cilvēkos, putnos, dzīvniekos, mākslā. Atceros, kā pati

Ainava Transkei Xhosa cilts zemē Dienvidafrikā.
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un popkultūru. Arī socioloģija skatās uz pārmaiņām
sa bied rī bā, to ie mes liem,
kontekstuālajām attiecībām.
Māk slas darbs, tā pat kā
jebkurš teksts, sarunas ar
cil vēk iem, no vē ro jums ir
nozīmīgs socioloģijā, jo dod
iespēju tikt klāt pie pētāmā
fenomena.
Lat vi jas Kul tū ras akadēmijas laikā piedalījos vairā kos pē tī ju mos, kā arī 2
ga dus strā dā ju rek lā mas
aģentūrā, kur mans darbs
ietvēra ciešu sadarbību ar
māksliniekiem. Skumji, ka
tirgus prasības bieži apspieDeli iela.
da un ierobežoja mākslinieku radošās izpausmes un
māksliniecisko pārliecību. Tā bija lieliska pieredze, taču manas
intereses atkal un atkal atgriezās pie socioloģijas un pie nepieciešamības izzināt sociālo problēmu spektru nopietnāk. Īpaši
pārliecību nostiprināja iespēja piedalīties pētījumā par sabiedrības integrāciju “Baltijas Sociālo Zinātņu Institūtā”.
Šodien cilvēkiem patīk ceļot, arī man. Nejauši atradu maģistra studiju programmu, kas pilnībā apvieno manas intereses – ceļošanu, socioloģiju Global Studies Programm (Globālo Studiju
Programa). Pieteicos programmā un tiku uzņemta. Studēju kopā
ar 29 kursa biedriem no dažādām citām pasaules valstīm, kā
Amerikas, Grieķijas, Meksikas, Peru, Brazīlijas, Vācijas, Indijas,
Dienvidāfrikas, Filipīnām, Pakistānas, Taizemes, Taivānas, Bulgārijas, Argentīnas, Kolumbijas. Katrs semestris jāpavada citā
valstī – pirmais bija Vācijā, otrais – Dienvidāfrikā, tagad esmu
trešajā semestrī Indijā. Saprotu, ka šī ir lieliska iespēja, kas man
dota, jo tik daudz jaunu esmu uzzinājusi un piedzīvojusi, kas
nebūtu iespējams atrodoties Eiropā. Atzīstu, ka mans pasaules
uzskats bija Eiropas priekšstatos un pieredzē ierobežots. Domāju, ka nespētu pilnībā izprast pasaules sociālās problēmas,
neredzot un nesajūtot tās tieši, esot starp cilvēkiem, kas dzīvo
Āfrikā vai Indijā. Ir tik daudzas lietas, ko stāstīt, ka šeit pie tām
nekavēšos. Īpaši skumji ir noraudzīties uz Āfriku, kas ir izslēgta
no globālās telpas, gan tirgus, gan kultūras, gan mākslas ziņām.
Dienvidāfrikā katru piektdienu devāmies uz BAT Centre, vai
nu uz izstādi, vai dzīvās mūzikas koncertu, kas ir melnādaino
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Durbanas iedzīvotāju iniciatīva pēc
aparteīda likvidēšanas un ir ļāvusi
attīstīties māksliniekiem, kas nāk no
ļoti nabadzīgas vides un dzīvo ļoti
sliktos apstākļos. Māksla šiem cilvēkiem devusi jaunas dzīves iespējas. Turklāt šodien māksla viņiem
ir arī veids, kā stāstīt sabiedrībā
par pašreizējām sociālajām problēmām – nabadzību, noziedzību, ielu
bērniem, nevienlīdzību.
Indija ir milzīga gan platības,
ka iedzīvotāju ziņā (1,3 miljardi) un
tieši tāpēc ir ļoti bagāta ar kultūras
un mākslas pieminekļiem. Indija
vienmēr pārsteidz, te ir gan kokosa
palmām noklātas pludmales, gan
ūdens kanāli, kas vijas džungļos,
gan tuksnesis ar, manuprāt, skaistāko pilsētu Indijā Džaisalmēru. Saulrietā Džaisalmēras smilšakmenī būvētās ēkas, turklāt būvētas
pēc “lego” klucīšu principa, izskatās kā zeltā lietas. Sievietes
uz šī zeltainā fona iekrāso pilsētu vēl košākās krāsās ar saviem
greznajiem sari. Neskatoties uz populārās kultūras ietekmi, Indija ir spējusi saglabāt savas tradīcijas, cilvēki ļoti bieži nēsā
tradicionālās drēbes, praktizē reliģiskos rituālus ar vislielāko
apņemšanos un bijību, daudz nebēdā par zinātkārajiem un nepacietīgajiem tūristiem.

Jemena. Sana lidostā ceļā uz Dienvidāfriku.

Es nezinu, vai tas būtu pārāk pārspīlēti, ka Mākslas Skolai
visā manā attīstībā un dzīves ceļā ir bijusi svarīga loma, bet es
tomēr to teikšu! Un par to es domāju īpaši pēdējā gada laikā
apmeklējot muzejus, izstādes, vērojot lietišķās mākslas izstrādājumus tūristiem veltītās tirdzniecības vietās gan Indijā, gan
Mozambikā, gan Dienvidāfrikā. Man šķiet, ka to varētu nosaukt
par tādu pastiprinātu tieksmi un nepieciešamību pēc estētiskā,
pat ja tas ieraugāms visnabadzīgāko pasaules iedzīvotāju pagalmos.

Iveta ar kamieli.

Iveta Ķešāne
1998. gada absolvente
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Sveču diena

Mālpils sociālās aprūpes centrā Sveču diena tika svinēta godam. Te viesojās Invalīdu biedrības pārstāvji Jānis Feldmanis,
Ingrīda Muraško, pagasta sociālā darbiniece Lūcija Vaivare un
sveču lējēja Ilga Egle.
Lūcija Vaivare –
– Mēs esam atnākuši pie jums, jo pēc latviešu tradīcijām
Sveču dienā ne tikai jālej sveces, ko mums Ilga vēlāk izstāstīs,
bet arī jāiet ciemos.
Visu gadu naudu krāju,
Sveču dienas gaidīdams;
Nu atnāca Sveču diena,
Nu naudiņa jātērē.
Kopā sēžot pie lielā galda tika minētas mīklas, kas saistās ar
Sveču dienu. Jānim Feldmanim to bija liels krājums.

Pēc seniem latviešu ticējumiem 2. februārī svinama Sveču
diena. Sveču dienas tradīcija radusies senos laikos, kad ļaudīm
vēl nebija pulksteņu un laiku noteica pēc saules, mēness un
zvaigznēm. Tā kā ar galveno gada laika iedalījumu – saulgriežu
svētkiem – vien nepietika, precīzākai laika noteikšanai bija vajadzīgs sīkāks iedalījums. Un tā radās dažādas svinamās dienas
ziemā – Zvaigznes diena (6. janvāris), Sveču diena (2. februāris),
Pelnu diena u.c. Latvijā šai dienai dažādi nosaukumi – Svecaine;
Grabenīca; Teļu diena, Aizgavēnis, dažviet Ziemas Māra; viena
no Vēja dienām.

–
–
–
–
–

Mazs, mazs vīriņš, uguns sirdī.
Mēness kārts galā.
Auns apēdis linu kodaļu.
Tieva gara sieviņa augtin’ aug mazumā.
Citam labu dara, pati sevim’ posta.

2. februāris – Sveču diena – ir ziemas vidus.
Šai dienai bija savas dziesmas, rotaļas, paražas un īpaši
ēdieni. Lai gads būtu jautrs, labs un pats cilvēks būtu skaists,
sveču dienā jādzer alus, jāēd cūkas gaļa, jāsmejas, jādzied un
jābūt jautram. Meitām jāēd dzērvenes, lai būtu sārti vaigi. Ciemiņi bija sarūpējuši gardo cienastu, lai nākamā gadā visiem būtu
sārti vaigi.
–
–
–
–

Ticējumi vēsta –
Svecainē jauniem cilvēkiem jāēd dzērveņu ogas, tad paliek
skaisti.
Sveču dienā jāsmejas, lai visu gadu būtu jautrs un gads būtu
labs.
Ja sveču dienā snieg sniegs, tad bites spietos un tām būs
daudz medus.
Ja sveču diena ir skaidra un saulaina, būs vēl daudz sniega.

Bet galvenais šai dienā tomēr ir sveču liešana. Sveces lejamas tieši Sveču dienā, lai tās jo gaiši un taupīgi degtu. Ja sveču
lējējs dusmojas, tad sveces tumši deg un sprakšķ.
Par sveču liešanu vislabāk zināja stāstīt Ilga Egle. Tika stāstīts
un praktiski rādīts, ka sagatavot materiālus, kā formiņā ievietot
dakti, kādi trauki jāizvēlas labākai sveču liešanai. Lūcija Vaivare
solīja, ka sīkāk visas zinības par sveču liešanu varēs apgūt rudens
pusē, kad Ilgas kundze vadīs sveču liešanas darbnīcu.
Daiga Frīdberga
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SVEČU LIEŠANA SENATNĒ
Sveces agrāk lēja no aitu taukiem,
godiem domātās – no vaska. Sveces lēja
pašdarinātās koka formās (standele, sile,
silīte, sveču formīte, sveču mulda, sveču
lejamā lāde, sveču lejamais, svečdaris).
Šīs formas izgreba no kokiem, kas ilgāk
saglabā siltumu – bērza, priedes, egles.
Daktis gatavoja no balinātiem linu vai kokvilnas diegiem, 20–30 cm garas. Dakts

nedrīkst būt ne par tievu, ne par resnu.
Ja dakts par resnu, tauki vai vasks kusīs
un notecēs; ja dakts par tievu, tā “peldēs”
izkusušajā masā un liesma būs maza
vai nodzisīs. Tauku svecēm, kas kūst
ātrāk, vajadzīga resnāka dakts nekā no
vaska lietajām. Vairākas daktis piesēja
pie kociņa, lai vienlaicīgi varētu gatavot
vairākas sveces. Trešdaļu trauka piepil-

dīja ar karstu ūdeni, tam pa virsu ielēja
izkausētus taukus vai vasku. Kociņu ar
daktīm mērcēja taukos, pēc tam pakāra,
lai sveces apsalst. Kamēr pirmās apsala,
tikmēr mērcēja citu kociņu. Un tā – vairākas reizes, kamēr sveces “apauga” pietiekami resnas. Gatavās sveces uz galda,
paviļājot rokām piegludināja.
Daiga Frīdberga

KULTŪRAS ZIŅAS

Kultūras nama pašdarbnieku vakars
3. feb ruā rī Māl pils kul tū ras na mā
notika pašdarbnieku vakars. Tas, ka par
dziedātājiem, dejotājiem, teātra spēlētājiem kļūst aktīvāko pagasta iedzīvotāju
daļa, izskaidro to, kāpēc ik gadu tieši

pašdarbnieku kopīgā balle ir pats jautrākais, atraktīvākais notikums. Šī gada
tēma – “Masku balle Karaļa pilī”. Uz balli
pie Karaļa bija ieradušies visdažādākie
viesi – Lapsas un Aitiņas, Zaķi un Vilki,

Meksikāņi kā no TV seriāla, Čigāni un
Padomju valsts pilsoņi, Vecmāmiņas – tīnes, kāds Skapis no senas latviešu sētas,
pat Mēness bija nokāpis no debesīm lai
piedalītos jautrajā ballē.

Masku balle Karaļa pilī

Mālpils kultūras namā 15. martā pl. 11.00
Radošā grupa “Vokāls” ir izveidojusi muzikālu izrādi ar lielo leļļu piedalīšanos.
Tas ir stāsts par Rukšu ģimeni, kuru jau
iemīļojuši bērni daudzās pilsētās. Jaukā svētdienas rītā mazie Rukši pamostas un kopīgi
izsapņo jebkura bērna fantāzijas – kā būtu, ja
būtu: ja viņiem piederētu mersedess, kafejnīca, ja varētu strādāt cirkā un vēl, vēl...
Mu zi kā lā iz rā de ar lie la jām lel lēm ir
lieliska iespēja pabūt kopā ar saviem mīļajiem, atcerēties bērnību un ļauties pasakas
burvībai, klausoties šarmantajā Veras Singajevskas balsī un dziedot līdzi “lipīgajām”
dziesmi ņām, kuru tekstu autore ir Māra
Cielēna. Izrādes mūzikas autors Adrians Kukuvass, Rukšu balstiņas ieskaņojuši: Rukšu
papus – Niks Matvejevs, Rukšu mamma – Aiša, Rukšu Anna – Ineta Rudzīte, Rukšu
Jancis – Adrians Kukuvass.
Biļetes var iegādāties kultūras nama
kasē
Informācija pa tālruni 7925339
“Rukšu svētdiena” – atpūtas mūzikls ģimenei
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Pēdējie notikumi sportā
21. janvārī kafejnīcā “AUGUSTS” notika 2. posms sacensībās
Zoles spēlē, kurās piedalījās 24 dalībnieki. 1. vietu pārliecinoši (uzvarot 4 kārtās un 1 kārtā iegūstot 2. vietu) izcīnīja Vilnis Brikšķe.
2. vietu ieguva Aivars Bomis, kurš kādu laiku vietējos mačos nebija
piedalījies, bet 3.vietā ierindojās stabilākais zolmanis, veterāns – Pēteris Isajevs.
4. februārī Mālpils vidusskolas telpās notika Mālpils pagasta
čempionāts ŠAHĀ, kurā piedalījās 9 dalībnieki. Cerēts, protams, bija
uz kuplāku dalībnieku pulku, bet tas nemazināja cīņas sparu. Tika
izspēlēts apļa turnīrs, tas nozīmē, ka katrs dalībnieks tikās savā starpā. Apdomas laiks – 20 minūtes katram dalībniekam visai partijai.
1. vietu pēc 2 gadu pārtraukuma ieguva Anatolijs Seļivanovs, kurš
ieguva 7,5 punktus no 8 iespējamiem. Puspunktu Anatolijam pirmajā kārtā atņēma Mālpils labākā šahiste Esmeralda Balode. 2. vietu
ieguva Ģirts Lielmežs, kurš savāca 6,5 punktus, zaudējot Anatolijam

un pēdējā kārtā cīnoties neizšķirti ar Jāni Jansonu.
Jānis Jansons attiecīgi ierindojās 3. vietā iegūstot
5,5 punktus. Mazliet līdz godalgām pietrūka trenerim Pāvelam Jakovļevam, kurš palika 4. vietā.
5. vietu starp vīriem un 1. vietu starp dāmām
izcīnīja Esmeralda Balode.
10. februārī Siguldā, Reiņa trasē notika Rīgas
rajona Sporta spēles DISTANČU SLĒPOŠANĀ,
kurās, par spīti diezgan lielajam salam, piedalījās
111 dalībnieki no 12 pagastu un pilsētu komandām.
Kopumā mālpilieši ieguva 8. vietu, tikai par dažiem
punktiem atpaliekot no 4. vietas. Tas nozīmē, ka
rezultāti bija diezgan blīvi. 1. vietu komandu vērtējumā ieguva Carnikavas komanda, bet 2. un 3.
vietu izcīnīja attiecīgi Baložu un Babītes komandas.
Individuāli no mālpiliešiem vislabāk veicās Mārai
Leitānei, kas pārliecinoši uzvarēja savā grupā.
Mālpils pagasta komandā bez Māras vēl startēja
Lilija Kalniņa, Baiba Poiša, Velta Lielmeža, Edgars
Balodis, Ints Zeltiņš, Artis Čonka, Romāns Everts
un Ģirts Lielmežs. Vēlētos izteikt ļoti lielu pateicību
tiem, kas atsaucās uzaicinājumam un piekrita aizstāvēt Mālpils godu šajās sacensībās. Prieks, ka visi
dalībnieki palika ļoti apmierināti ar sacensībām un
cerams, ka turpmāk Mālpils iedzīvotāju atsaucība
būs vēl lielāka.
11. feb ruā rī ka fej nī cā “AU GUSTS” no ti ka
3. posma sacensībās Zoles spēlē, kurās, tāpat kā
iepriekš, piedalījās 24 dalībnieki.
1. vietu ieguva Edgars Balodis, 2. vietu izcīnīja
Vilnis Kadiķis, bet 3. vietā – Agris Ozoliņš.

Mālpils komanda distanču slēpošanā

Dāmas pirms starta

Apspriešanās pirms starta
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2007. gada februāris

23

Uzvarētāju apbalvošana
Materiālu sagatavoja sporta darba organizators Māris Čīma

JŪS JAUTĀJĀT

Policija skaidro
Sakarā ar iedzīvotāju neizpratni par to, kādus jautājumus izskata pašvaldības policija un kādus jautājumus
izskata valsts policija, atbildam:
1. Pašvaldības policija lielākoties strādā pēc Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa (www.likumi.lv) un Mālpils pagasta saistošajiem noteikumiem (www.malpils.lv).
Mūsu uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību Mālpils pagastā, kontrolēt, lai tiktu ievēroti Mālpils pagasta
saistošie noteikumi. Tiek veiktas regulāras patrulēšanas
Mālpils pagastā.
2. Valsts policija nodarbojas ar jautājumu risināšanu, kas
saistīti ar zādzībām, miesas bojājumiem, īpašuma bojājumiem u.c., kas paredz kriminālsodu.
Kā jau Mālpils pagasta iedzīvotāji ir pamanījuši, ir nokārtoti visi nepieciešamie dokumenti un reģistrētas visas
ceļa zīmes. Pašvaldības policija ir uzsākusi autovadītāju
sodīšanu, kuri pārkāpj CSN.
Sadarbībā ar valsts policiju tiek ievākta informācija un
tiek veiktas proﬁlaktiskas pārrunas ar tiem iedzīvotājiem
Mālpils pagastā, kuri it kā tirgojas ar tautā saukto “krutku”.
Ir personas, kuras jau sauktas pie administratīvās atbildības likuma noteiktajā kārtībā.
Gribētos uzsvērt, ka par nepilngadīgo personu pārkāpumu izdarīšanu tiks sodīti ne tikai nepilngadīgās personas,
bet arī viņu vecāki (LAPK 173. pants).
Vēlreiz gribam atgādināt suņu un kaķu saimniekiem – lūdzams savus mīluļus nelaist klaiņot vienus pa Mālpils pagasta teritoriju, pretējā gadījumā Jūsu mīlulis tiks izolēts
un nogādāts patversmē. Š. g. 19. janvārī tika izsaukta
dzīvnieku aizsardzības grupa no Rīgas raj. Līčiem, kas ar
mūsu palīdzību uz patversmi nogādāja divus klaiņojošus
suņus.

Rīgas rajona
policijas pārvalde informē
Laika posmā no 2007. gada 15. janvāra līdz 2007. gada
15. februārim Rīgas rajona Mālpils pagastā reģistrēti 6
notikumi. Tajā skaitā reģistrēti: 3 ceļu satiksmes negadījumi.
22. janvārī
Mālpils profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā audzēkņi alkohola reibumā kāvušies un lauzuši istabiņu
durvis.
16. janvārī
Autoceļa MĀLPILS – ZAUBE 1. km. aizturēts 1961. gadā dzimušais vīrietis, kas vadīja automašīnu atrodoties
alkohola reibumā. Ierosināts kriminālprocess.

Ceļu satiksmes negadījumi
29. janvārī
Autoceļa SIGULDA – ĶEGUMS 40.km 1949. gadā
dzimusī sieviete vadot automašīnu VAZ 2121 izraisīja
sadursmi ar automašīnu Toyota.
3. februārī
Autoceļa INCIEMS – SIGULDA–ĶEGUMS 31.km 1972.
gadā dzimušais vīrietis nenovaldīja automašīnu Škoda,
nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās.
5. februārī
Autoceļa SIGULDA – MĀLPILS 18.km 1965. gadā dzimušais vīrietis, vadīdams automašīnu Opel Meriva,
nespēja izvairīties no sadursmes ar meža dzīvnieku.
Rīgas rajona policijas pārvaldes priekšnieka palīdze
Inita Dzelme
Rīgas rajona policijas pārvaldes
uzticības telefons
7219799
(autoatbildētājs)
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INFORMĀCIJA

Sveicam marta
jubilārus!

REKLĀMA

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā
2007. gada marta mēnesī
3. martā 18.00 Koru koncerts. Piedalās kori
no Siguldas, Ropažiem, Mālpils
7. martā 13.00 Tikšanās klubiņā “Rezēdas”
11. martā
Rajona vidējās paaudzes deju kolektīvu
kopmēģinājums
15. martā 11.00 Mūzikls visai ģimenei “Rukšu svētdiena”
24. martā 18.00 Jauniešu deju kopas “Māra”
15 gadu jubilejas koncerts
31. martā 22.00 Joku dienas balle. Spēlē Evija un puiši

Izstādes
• Izstāžu zālē Digitālā graﬁka MIND INFECTION
Derīguma termiņš 24.02 – 31.03
• Pagrabā Jauniešu apvienības “brigada brigada”
rīkotā foto izstāde “Jauniešu acīm”.
Atklāšana 9. martā 18.00

Ja mani notur par saules staru,–
Man jābūt kā saulei.
Ja mani dēvē par sauli,
Man jābūt kā debesīm.
/U. Vidžus/


14. aprīlī “Mālpils dziesma 2007”
Ja esat gatavi dziedāt solo, duetā, ģimenes
ansamblī – piesakieties un kļūstiet par dziedāšanas
svētku “Mālpils dziesma 2007” dalībnieku!
Pieteikumus kultūras namā gaidām līdz 15. martam.

85 – Veltai Gailītei
Vilmai Slagūnei
80 – Veronikai Zuterei
75 – Anastasijai Sutirinai
Ērikam Žagatam
70 – Pēterim Skribānam
Jānim Treijam
Jānim Rubenim

2. jūnijā

Mālpils vidusskolā notiks

absolventu, skolotāju un darbinieku salidojums.
Aicināti arī visu bijušo skolu absolventi.

Mālpils vidusskola aicina darbā
MĀLPILS PAGASTA
PENSIONĀRU PADOME AICINA
5. martā pl.14.00
Mālpils kultūras namā
Saruna par tēmu
“DĀRZIŅŠ MANAI VESELĪBAI”
Nodarbību vada Sarmīte Krišmane – psiholoģe,
pašattīstības grupu vadītāja, enerģētikas un pirts
procesu zinātāja. Aicinām visus interesentus!

Sludinājumi
Pērku uz audekla gleznotas gleznas un Latvijas laika mēbeles. Samaksāšu līdz 600 LVL, tālr. 26685510
Pārdod automašīnu Volvo S40; 1996.gada, melnā krāsā,
TA 2008, meh.kārba, lietie diski, ABS, centr.atslēga. Cena 3800 EUR Tel. 29171374

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

•
•
•

direktores vietnieku audzināšanas darbā
sekretāri – lietvedi
sociālo pedagogu
Informācija pa tālruni 7925340
vai personīgi Mālpils vidusskolā

Uzsāk darbu
VOKĀLI INSTRUMENTĀLAIS
ANSAMBLIS
Vadītāja Evija Pakere
Aicinām dažāda vecuma bērnus un pusaudžus,
kuri vēlētos iemācīties spēlēt sintezatoru, ģitāru,
bass ģitāru vai dziedāt.

Pirmā tikšanās 7. martā pl. 18.00
kultūras nama 305. telpā
Telefons informācijai 26388520.

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

