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Labie  
vārdi Mālpilij
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cīnās

Lai ražens Tev,  
mūsu Mālpils, šis gads un  
nākamais gadsimts!
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LABIE VĀRDI MĀLPILIJ

REDAKCIJAS SLEJA

Ar priekšsēdētāja uzrunu un krāšņo Jaun-
gada salūtu esam iesākuši 800gades svētku 
gadu. Aizkustinājums, saviļņojums – tās bija 
sajūtas, kuras pārņēma ikvienu mālpilieti. Vēl 
daudz darāmā, lai svētkus varētu nosvinēt go-
dam, taču gribētos, lai gaišās sajūtas šogad 
nepamet nevienu.

Kas Mālpils ir man? Tā ir mana bērnība kopā 
ar vecmāmiņu. Tas ir bērnudārzs, kura absolven-
te esmu arī es un kuram šogad jau 40. Tā ir vecā 
skola un bērzu birzīte pie tās. Tā ir vidusskola, 
uz kuru pirmo reizi gāju trīcošu sirdi, jo bija bail 
apmaldīties jaunajos un plašajos gaiteņos. Jā.... 

un kā gadījies kā ne, arī pirmā darba vieta – Māl-
pils vidusskola. Mālpilī uzauguši arī mani bērni, 
kas nu jau ir spuraini pusaudži.

Bet, izbraucot ārpus Mālpils, vienmēr esmu 
patīkami pārsteigta, ka Mālpils vārds nav svešs. 
To atpazīst pēc “Mālpils siera”, pat Latvijas vēst-
niecībā Francijā. Arī 800gades svētkus svinēsim 
kopā ar Siera svētkiem.

Sagaidīsim mūsu Mālpils 800gadi ar labām 
un gaišām domām, jaunām iecerēm un drošu 
skatienu nākotnē!

Informācijas centra vadītāja –  sabiedrisko 
attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Mālpils ir manas bērnības sapņu zeme, ar 
rītiem, kas skanēja putnu dziesmās, ar karsto 
pusdienas sauli garajās biešu vagās, ar sārto 
padebesi pār tālo birzi, kad saule burtiski iekrita 
tajā un naktīm pilnām ar matiolu saldo dvesmu. 
Man, Rīgas bērnam, tās bija jaunas izjūtas, ar 
kurām ļāvu piepildīties. Izbaudot to savādo dzī-
vi, kad pēc avīzes jāiet līdz krustcelēm un uz 
veikalu nevar aizskriet piecās minūtēs. Dzīvi ar 
meža zemenītēm turpat ķiršu dārzā, ar tautas 
dziesmām, kad burtisku gavilēju dziedādama 
“Stāvēju , dziedāju augstajā kalnā...”. Esmu pa-
teicīga vecākiem, kas veda mani šurp. Protams, 
es mazliet arī paskumu, bez draugiem un pilsē-
tas burzmas. Tomēr tagad to visu apdomājot, 
sapratu, ka tieši te es iemācījos uzdrīkstēties. 
Pirmo reizi aizejot viena uz mežmalu, dodoties 
“tālajā” ceļā ar riteni līdz centram, kas prasīja 
pusdienas. Uzdrīkstēties vienai braukt šurp arī 
ziemas brīvdienās, kad ceļus pieputināja un 

skatoties pa strādnieku autobusiņa logiem, 
baidījos, ka pabraukšu garām mūsu ceļa ga-
lam. Tieši te es izlēmu, ka gribu mācīties Rīgas 
lietišķās mākslas skolā, jo mani bija apbūris 
vecmammas rokdarbu gars. Vēlāk, meklējot 
savu dzīves telpu, sev un bērniem, nebija pat 
citu domu, kā tikai Mālpils! Nezinu vai būtu 
uzdrīkstējusies domāt par četriem bērniem, ja 
dzīvotu Rīgas šaurībā. Tagad, esmu uzdrīkstēju-
sies katru mēnesi rakstīt jums, mīļie mālpilieši, 
jo, lai arī esmu ienācēja, tomēr jūtos piederīga 
jums. Un interesanti sanācis, ka Millenium gadā 
jūs uzrunāju ar Mālpils TV starpniecību, bet ta-
gad 800gades priekšvakarā ar “Mālpils Vēstīm” 
sūtu vēlējumu – lai izdodas!

Vīri, ejiet mežā, gādājiet mastus, lai vasaras 
pilnbriedā 800gades kulmināciju Mālpils var 
sagaidīt ar karogu vilni, kas lepni plīvos par 
godu svētkiem!

Daiga Frīdberga

Mālpils 800gades jubilejas gadā esam iecerējuši jaunu rub-
riku – labie vārdi Mālpilij.

Tos, mazliet pastāstot arī par sevi, aicināsim teikt mūsu pa-
gasta iedzīvotājus, viesus, iestāžu vadītājus, darbiniekus.

Labos vārdus teikt iespējams katram – rakstiet “Mālpils 
Vēstīm”!

Pastāstiet nedaudz par sevi, par vietu, ar kuru jums vispirms 

saistās Mālpils vārds, par vietu, kuru jūs parādītu ciemiņiem. 
Kas būtu laba dāvana mūsu pagastam jubilejas gadā (kopīgi 
paveikts darbs, sakārtota vieta, interesants notikums utt....)?

Un visbeidzot – novēlējums mālpiliešiem un Mālpilij sagai-
dot 800gades jubileju.

Rubriku aizsākam mēs –  
avīzes “Mālpils vēstis” veidotāji.

Labie vārdi Mālpilij

Mana mamma un tētis izvēlējās Mālpili kā 
dzīvesvietu, kad man bija tikai gadiņš. Vai izrā-
pojot, izkāpelējot, izslēpojot un ķerot vāveres aiz 
astes (kad bijām mazi parkā dzīvoja ļoti daudz 
vāveres. Mēs vienmēr nēsājām kabatā sāli, jo 
kāds bija mums iestāstījis, ka, ja vāverei uzber 
uz astes sāli – tā sastingst) esmu iemantojusi 
godpilno nosaukumu – vietējā, iedzimtā. Mani 
bērni un mazbērni tādi ir.

Ciemiņiem es rādītu dažādas vietas – par-
ku balto vizbuļu laikā, ūdensrožu laikā dīķi, bet 
pieneņu laikā rādītu tiem Mālpili no Saules kal-
na puses. Ziemā? Nezinu. Ziemu es vienkārši 
pārziemoju.

Vienmēr esmu teikusi, ka Mālpils ir kā Ameri-
kas Savienotās Valstis, kurā dzīvo visas pasaules 
pilsoņi (lasi – Latvijas). Cik tad ir to iedzimto liela-

jā paraugciematā? Tāpēc ar to piederības sajūtu, 
manuprāt, reizēm ir tā kā ir. Un tomēr. Mēs esam 
maza vieta. Novēlu ar mīlestību izturēties pret šo 
mazo vietu lielajā pasaulē. Ar mīlestību – tātad 
ar rūpēm, saudzību... lai mums pietiktu naudas 
un vēlēšanās sakopt kāpņu telpas, ārdurvis, 
balkonus. Privātajās mājās jau lielākoties viss ir 
OK. Kā tad ir ar to kopus cūku? Nu nebarojas! 
Nemest papīrus, nebojāt kokus parkā un neno-
cirst ziemassvētku eglītei parka egles galotni, 
nemēslot...Vai tā nebūtu laba dāvana mūsu 
Mālpilij jubilejā?

Avīzītei es novēlu – lai mums pietiktu par ko 
rakstīt un pagasta iedzīvotājiem to patiktu lasīt! 
Daudz interesantu, dažādu notikumu Mālpilj 
šājā gadā!

Dzinta Krastiņa
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PAGASTA PADOMES LĒMUMI

Izskatīja 1 jautājumu
NOLĒMA:
· Apstiprināt Mālpils pagasta iepirkumu 

procedūras rezultātus «Par tiesībām 

veikt Mālpils vidusskolas sporta bāze ar 
sporta zāli un peldbaseinu Sporta ielā 1, 
Mālpils, Rīgas rajons, būvniecību».

· Pilnvarot padomes priekšsēdētāju Alek-

sandru Lielmežu parakstīt līgumu ar AS 
“UPB” par Mālpils vidusskolas sporta bā-
zes ar sporta zāli un peldbaseinu Sporta 
ielā 1, Mālpilī, Rīgas rajonā būvniecību.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES ĀRKĀRTAS 11.12.2007. SĒDE Nr.17

Izskatīja 11 jautājumus
NOLĒMA:
· Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 

<<Par grozījumiem 22.08.2007.sais-
tošajos noteikumos Nr.6 “Par Mālpils 
pagasta padomes budžetu 2007.ga-
dam”>>.

· Precizēt 31.01.2007. Mālpils pagasta 
padomes lēmumu Nr.2/24 <<Par 
17.01.2007 padomes lēmuma “Par aiz-
ņēmuma ņemšanu Valsts kasē sporta 
kompleksa celtniecībai” precizēšanu>> 
izsakot to šādā redakcijā:

 “Ņemt aiz ņē mu mu Valsts ka sē 
3 300 000,- LVL (Trīs miljoni trīs simti 
tūkstoši Latvijas valsts lati), t.sk.

2007.g. 1 000 000,- LVL (Viens miljons 
Latvijas valsts lati)

2008.g. 2 300 000,- LVL (Divi miljoni 
trīs simti tūkstoši Latvijas valsts 
lati) uz 30 (trīsdesmit) gadiem 
sporta kompleksa celtniecī-
bai pie Mālpils vidusskolas ar 
atlikto maksājumu uz 3 (trīs) 
gadiem un Valsts kasē noteikto 
procentu likmi”.

· Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
adresēs:
o “Ādmiņi”dz.8, Mālpils pagasts, Rīgas 

rajons, LV–2152.
o “Pērles”dz.1, Sidgunda, Mālpils pa-

gasts, Rīgas rajons, LV–2152.
· Atteikties no pirmpirkuma tiesībām:

o uz nekustamo īpašumu “Īves” 1,8 
ha platībā

o uz nekustamo īpašumu “Dārziņi”, 

kas sastāv no zemes gabala ar ko-
pējo platību 44,2 ha.

o uz nekustamo īpašumu “Salzemnie-
ki” 66,4 ha kopplatībā.

· Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Bo-
žas” 17,7 ha kopplatībā, atdalot zemes 
gabalu 2,0 ha kopplatībā, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu pēc Mālpils 
pagasta padomes Būvvaldes izsniegta-
jiem zemes sadalīšanas noteikumiem 
un atbilstoši Mālpils pagasta teritorijas 
plānojuma noteikumiem un apstiprinot 
zemes ierīcības projektu Mālpils pagasta 
padomē.

· Uzdot izpildinstitūcijai:
o sagatavot tāmi un paredzēt līdzekļus 

2008.gada budžetā Sidgundas cie-
ma sertificēta ģimenes ārsta prakses
vietas izveidei un telpu nomai,

o Sagatavot priekšlikumus Rīgas 
rajona padomei par izmaiņām pa-
matmaršrutos, lai nodrošinātu kvali-
tatīvus sabiedriskā transporta pakal-
pojumus Sidgundas ciema iedzīvotā-
jiem.

o Līdz pamatmaršrutu izmaiņām, or-
ganizēt ar padomes transportu ērtu 
Sidgundas iedzīvotāju nokļūšanu 
uz/no Mālpili.

o Veikt problēmas izpēti par iespējām 
aktivizēt kultūras dzīvi Sidgundas 
ciemā.

· Pieņemt zināšanai, ka ir angļu uzņēmēju 
piedāvājums koģenerācijas stacijas izbū-
vei, izmantojot sadzīves atkritumus.
o Izsludināt konkursu par tiesībām iz-

būvēt un ekspluatēt koģenerācijas 

staciju ar jaudu 8 MW.
o Izpildinstitūcijai izstrādāt konkursa 

nolikumu.
· Pasniegt balvu naudas izteiksmē pado-

mes deputātiem 120,- LVL katram:
· Piešķirt adresi:

o uz pastāvīgā lietošanā piešķirtās 
zemes “Lībenītes” 2,99 ha platībā, 
esošajām ēkām adresi “Lībenītes”;

o Piešķirt uz pastāvīgā lietošanā piešķir-
tās zemes “Tūjas” 0,2395 ha platībā, 
esošajai ēkai “Vites reproduktora 
kūts Nr. 3” adresi “Tūjas”.

· Piešķirt finanšu līdzekļus:
o paredzēt finanšu līdzekļus 2008.

gada budžetā Mālpils profesionālās 
vidusskolas audzēknei 300,- LVL, 
ražošanas prakses ikdienas izdevu-
miem Angermindes izglītības centrā 
Vācijā.

o Pasniegt balvu naudas izteiksmē 
120,- LVL katram mūsu novadniekam 
māksliniekam (pensionāram), kam 
ir sadarbība un saistība ar Mālpils 
pagastu.

o Samaksāt no atbalsta fonda līdzek-
ļiem LVL 47,66 par krekliņu iegādi 
Mālpils jauniešu apvienībai.

· Piešķirt tiesības Mālpils pašvaldības SIA 
“Norma K” pretendēt uz Eiropas Savie-
nības Kohēzijas fonda finansējumu.
o Deleģēt pašvaldības SIA “Norma K”, 

atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta 1.punkta prasībām, or-
ganizēt un nodrošināt pašvaldībai 
uzliktās autonomās funkcijas.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 19.12.2007. SĒDE Nr. 18.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 09.01.2008. SĒDE Nr.1
Izskatīja 14 jautājumus
NOLĒMA:
· Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 

<<Par grozījumiem 11.01.2006.saisto-
šajos noteikumos Nr.1 “Mālpils pagasta 
pašvaldības nolikums”>>

· Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 
“Par Mālpils pagasta padomes budže-
tu 2008.gadam”. Saistošie noteikumi 
Nr.2 “Par Mālpils pagasta padomes 
budžetu 2008.gadam” stājas spēkā ar 
01.01.2008.

· Nodot Mālpils pagasta Teritorijas plā-

nojumu (2008.–2020.) 1.redakciju sa-
biedriskajai apspriešanai un atzinuma 
saņemšanai.
o Noteikt Mālpils pagasta teritorijas 

plānojuma sabiedriskās apsprie-
šanas otro posmu no paziņojuma 
publicēšanas laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesī” dienas līdz 13.03.2008.g., 
kura laikā interesenti var iesniegt 
atzinumus par plānojuma 1.redak-
ciju.

o Nosūtīt paziņojumu par sabiedrisko 
apspriešanu laikrakstiem “Latvijas 

Vēstnesis”, “Rīgas Apriņķa Avīze” 
un “Mālpils Vēstis”.

o Atbilstoši MK noteikumiem Nr.883 
Vietējās pašvaldības teritorijas plāno-
šanas noteikumi pieprasīt no darba 
uzdevumā minētajām institūcijām 
atzinumus par Mālpils pagasta teri-
torijas plānojuma 1.redakciju.

o Organizēt Teritorijas plānojuma sa-
biedriskās apspriešanas sanāksmi 
2008.gada 13.martā plkst. 14.00 

Turpinājums 4. lpp.
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Mālpils pagasta padomes sēžu 
zālē.

· Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu “Tobago”, kas sa-
stāv no zemes gabala ar kopējo platību 
15,1 ha.

· Sadalīt Mālpils pagasta padomei pie-
derošo, nekustamo īpašumu “Salas 
Rudiņi” 2,9 ha kopplatībā, atdalot zemes 
gabalu 2,6 ha kopplatībā,

· Piešķirt adresi:
o No nekustamā īpašuma “Salas Ru-

diņi” 2,9 ha kopplatībā, atdalītajam 
zemes gabalam 2,6 ha platībā un 
uz tā esošajai būvei piešķirt adresi 
“LEJAS RUDIŅI”.

o pastāvīgā lietošanā piešķirtajai zemei 
2,2 ha kopplatībā, piešķirt adresi 
“CELMI”.

o Garāžu kooperatīvās sabiedrības 
“Centrs GK” zemei 1,3 ha kopplatībā 
un uz tās esošajām būvēm piešķirt 
adresi “Centrs GK”.

· Apstiprināt zemes nomas līgumu starp 
par nekustamā īpašuma “Lūši”, zemes 
nomu 20,4 ha kopplatībā un nekustamā 
īpašuma “Lūsīši”, zemes nomu 7,68 ha 
kopplatībā.

· Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 
<<Par grozījumiem 11.01.2006.sais-

tošajos noteikumos Nr.2 “par sociālo 
palīdzību Mālpils pagastā”>>

· Apstiprināt dušas un veļas mazgāšanas 
pakalpojumu tarifus, ko sniedz p/a “Māl-
pils sociālais dienests”:
1.1. Personām, kas ar p/a “Mālpils so-

ciālais dienests” lēmumu atzītas 
par trūcīgām:

 – duša 0,25 Ls
 – veļas mazgāšana 0,25 Ls
1.2. Personām, kas ar p/a “Mālpils so-

ciālais dienests” lēmumu atzītas 
par maznodrošinātām:

 – duša 0,50 Ls
 – veļas mazgāšana 0,50 Ls
1.3. Pārējām personām:
 – duša 1,50 Ls
 – veļas mazgāšana 0,75 Ls
o Anulēt 2005.gada 12.oktobrī apstip-

rinātajos noteikumos “Kārtība, kādā 
tiek izmantoti Dušas un veļas mazgā-
šanas pakalpojumi Nākotnes ielā 5” 
punktus 1.,2.,3.,5.

· Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
adresē: Jaunā iela 1–8, Mālpils, Mālpils 
pagasts, Rīgas rajons, LV–2152.

· Piešķirt 2008.gadā nekustamā īpašuma 
nodokļa par zemi atvieglojumus 50% 
apmērā divām politiski represētām per-
sonām.

· Pašvaldības SIA “Norma K” vadībai iz-
strādāt kārtību:

1) kā atlīdzināmi izdevumi, kas radušies 
iedzīvotājiem apmaksājot “Latvener-
go” rēķinus par koplietošanas telpu 
elektroenerģijas patēriņu, kurā ie-
kļauts arī apkures sistēmas darbībai 
nepieciešamā cirkulācijas sūkņa 
elektroenerģijas patēriņš;

2) kā veicami remontdarbi, kas saistīti 
ar apkures sistēmu un speciālistiem 
apsekot dzīvojamās mājas un iespē-
ju robežās novērst troksni, kas radies 
jauno siltummezglu izbūves dēļ.

· Precizēt Mālpils pagasta zemes komisi-
jas 18.09.1997. lēmumu, pastāvīgā lie-
tošanā piešķirtās zemes platību 0,2688 
ha.

· 1. Apstiprināt minimālās summas, kuras 
nosaka Mālpils 800gades pasākumu 
līdzfinansētāju statusu:
1) pasākumu atbalstītājs no 50,- Ls;
2) pasākumu sponsors no 500,- Ls;
3) pasākumu ģenerālsponsors no 

10 000,- Ls.
2. Līdzfinansētājs var slēgt līgumu ar

pagasta padomi, lai nodrošinātu tā inte-
reses, kas nav pretrunā ar likumā “Par 
uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.panta 
8.daļas 2.punktā norādīto.

Sastādīja: lietvede Ingrīda Kajaka

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 
SĒŽU GRAFIKS 

2008. gada FEBRUĀRA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas 
sēde

13.februārī
pl.15.00

Mazajā sēžu
zālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde

14.februārī
pl.16.00 

Mazajā sēžu
zālē SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 14.februārī
pl.17.00 

Mazajā sēžu
zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

PADOMES SĒDE 20.februārī
pl.15.00

Mazajā sēžu
zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 25.februārī
pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde 20.februārī
pl.14.00

Mazajā sēžu
zālē VLADISLAVS KOMAROVS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās
Pl.17.00 229. kab. VLADISLAVS KOMAROVS

Turpinājums no 3. lpp.
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4. janvāris Padomes priekšsēdētājs tiekas ar SIA “Teh-
niskie projekti” pārstāvjiem par teritorijas 
izvēli koģenerācijas stacijas izbūvei 
Padomes priekšsēdētājs tiekas ar SIA 
“Saint–Gobain” pārstāvjiem par pašvaldības 
ceļa rekonstrukcijas projekta īstenošanu

7. janvāris Ar firmas A/S “UPB” pārstāvjiem tiek parak-
stīts būvobjekta “Mālpils vidusskolas sporta 
bāze ar sporta zāli un peldbaseinu” laukuma 
pieņemšanas – nodošanas akts
Padomes priekšsēdētājs sveic Mālpils vidus-
skolas skolotāju L.Balodi nozīmīgā dzīves 
jubilejā

8. janvāris Padomes priekšsēdētājs tiekas ar SIA “Teh-
niskie projekti” pārstāvjiem par koģenerāci-
jas stacijas izbūves praktisko realizāciju
Padomes priekšsēdētājs piedalās Pagastu 
apvienības mazā valdes sēdē un LPS valdes 
sēdē, kurā tika apstiprināts LPS pasākumu 
plāns 2008. gadam 

9. janvāris Notiek informatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” 
redakcijas padomes sēde, kurā sniegts atskats 
par 2007. gada publikācijām, izdevuma drukas 
izmaksām 2008. gadā, kā arī tiek apstiprināta 
informatīvā izdevuma vizuālā koncepcija
Izpilddirektors piedalās Latvijas pašvaldību 
izpilddirektoru sanāksmē, kurā izskatīja jau-
tājumus par rajona padomju reorganizāciju, 
par grozījumiem likumā “Par pašvaldībām” 
un par vietējo pašvaldību apvienošanos un 
novadu paplašināšanas modeļiem
Padomes priekšsēdētājs sveic Pirmsskolas 
izglītības iestādes medmāsu I. Bērtuli nozīmī-
gā dzīves jubilejā

10. janvāris Padomes priekšsēdētājs piedalās ES Re-
ģionu komitejas Ilgtspējīgas attīstības komi-
sijas (DEVE) sanāksmē Briselē, kurā pauda 
Latvijas pašvaldību delegācijas viedokli par 
komisijas sagatavoto perspektīvas atzinuma 
projektu “Kopējās lauksaimniecības politikas 
“veselības pārbaude”” 

11. janvāris Padomes priekšsēdētājs piedalās Pagastu 
apvienības valdes sēdē par izglītības jautāju-
miem – izglītības sistēmas attīstība laukos ad-
ministratīvi teritoriālās reformas kontekstā 

14. janvāris Mālpils novadpētniecības muzeja darbinieki 
Ingrīda Muraško un Jānis Feldmanis apmek-
lē kursus “Muzeja ABC” MUZEJU VALSTS 
PĀRVALDĒ

16. janvāris Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomē tiek iesniegta 
dokumentu pakete aizdevuma saņemšanai 
Mālpils vidusskolas sporta kompleksa celt-
niecībai
Notiek darba grupas sēde par sporta kom-
pleksa celtniecības gaitu
Padomes priekšsēdētājs piedalās RAPLM 
jaunās pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
komitejas sēdē
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijā iesniegts iesniegums G.V. fon 
Taubes obeliska restaurācijas atļaujas sa-
ņemšanai

15.–17. janvāris Investīciju un ārējo sakaru daļas darbinieces 
piedalījās seminārā par INTERREG program-
mu un projektu vadības sistēmu

18. janvāris Rīgas reģiona pašvaldības darbinieku arod-
biedrības biedru gada noslēguma balle

22. janvāris Padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona 
padomes finanšu komitejas sēdē

22.–25. janvāris Mālpilī notiek biedrības “Mālpils tautskola” 
Grundtvig programmas projekta “LLL 55+... 
aiming for future” koordinatoru tikšanās (Por-
tugāle, Polija, Dānija, Luksemburga)

25. janvāris Kultūrkapitāla fondā iesniegts projekts par 
Mālpils baznīcas restaurācijas darbu pro-
grammas izstrādi

26. janvāris Balle pagasta lauksaimniekiem
29. janvāris Padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona 

padomes sēdē
30. janvāris Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS do-

mes sēdē, kurā piedalījās Ministru prezidents 
I.Godmanis un Reģionālās attīstības un paš-
valdību lietu ministrs E.Zalāns. 

31. janvāris Projektu koordinatore un SIA “Norma K” valdes 
priekšsēdētājs pēc angļu firmas Shrews Ltd. ie-
lūguma dodas vizītē uz Londonu (Lielbritānija), 
lai klātienē iepazītos ar vietējās koģenerācijas 
stacijas darbību, tā ietekmi uz apkārtējo vidi un 
saikni ar sabiedrību

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. 5. punktu, Mālpils 
būvvalde informāciju par būvniecības iecerēm un būvvaldes 
lēmumiem publicē arī Mālpils pagasta padomes mājas lapā: 
www.malpils.lv.

Pagasta padomes notikumi janvārī

Mālpils 800gadi gaidot
4. janvāris Darba grupas sēde pie padomes priekšsēdētāja
8. janvāris Darba grupas pārstāvji tiekas ar Siguldas 800gades svētku organi-

zatori S.Borīti, lai pārrunātu visus svētku organizēšanas aspektus un 
problēmas

Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Iveta Krieviņa
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STĀSTA DEPUTĀTI

Mālpils pagasta padome 09.01.2008. 
gada sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1/3. 
“Par Mālpils pagasta teritorijas plānojuma 
1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai ap-
spriešanai un atzinumu saņemšanai”.
1. Mālpils pagasta teritorijas plānojuma 

izstrādes sabiedriskās apspriešanas ot-
rais posms ir noteikts no šī paziņojuma 
publicēšanas “Latvijas Vēstnesī” dienas 
līdz 13.03.2008., kura laikā interesenti 
var iesniegt atzinumus par projekta 1.re-
dakciju Mālpils pagasta padomē.

2. Otrā posma sabiedriskās apspriešanas 

laikā visiem interesentiem Mālpils pa-
gasta būvvaldē ir iespēja iepazīties ar 
sekojošiem dokumentiem:
• izstrādāto teritorijas plānojuma pro-

jekta 1.redakciju;
• spēkā esošo teritorijas plānojumu;
• attīstības programmu;
• rajona padomes attīstības program-

mu un teritorijas plānojumu;
• plānošanas reģiona attīstības pro-

grammu un teritorijas plānojumu;
• ierosinājumiem, kas saņemti terito-

rijas plānojuma izstrādes gaitā un 
institūciju atzinumiem.

Tie tiks izstādīti Mālpils pagasta pado-
mē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī.

3. Sakarā ar teritorijas plānojuma izstrā-
di apmeklētājus pieņem saskaņā ar 
vispārējo apmeklētāju pieņemšanas 
kārtību: pirmdienās un ceturtdienās 
no 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00.

4. Sabiedriskās apspriešanas otrā pos-
ma noslēguma sanāksme paredzēta 
13.03.2008.g. plkst. 14.00 Mālpils 
pagasta padomes sēžu zālē.

MĀLPILS PAGASTA PAZIŅOJUMS 
Par Mālpils pagasta teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu 

sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

A. Lielmežs – Finanšu komitejas darbība precīzi regla-
mentēta likumā “Par pašvaldībām”, kur ir noteikts, ka Finanšu 
komitejas priekšsēdētājs ir padomes priekšsēdētājs. Finanšu 
komitejas darbība ir plānota pirms katras padomes sēdes, kad 
tā izvērtē katru naudas pieprasījumu, dod atzinumu par to, un 
padome pēc tam lemj vai attiecīgais pasākums ir finansējams
vai nē. Tā ir Finanšu komitejas galvenā būtība sniegt atzinumus 
par jebkuru naudas iegūšanu, piesaisti un izlietojumu. Nevie-
nam citam nav pienākums vai tiesības šo atzinumu sniegt. Citas 
komitejas var ieteikt attiecīgā finanšu izlietojuma piemērotību.
– Kādi ir galvenie uzdevumi?

Pats galvenais uzdevums ir sagatavot kārtējā saimnieciskā 
gada galveno finanšu dokumentu, kas saucās Saistošie noteiku-
mi, par Mālpils pagasta padomes budžetu konkrētam gadam. 
Jauno 2008. gada budžetu apstiprināja 9. janvārī pirmajā Pagas-
ta padomes sēdē. Līdz ar to darbs, kas iesākās jau septembrī 
ar padomes priekšsēdētāja rīkojumu par nākošā gada budžeta 
sagatavošanu un apspriešanu visās komitejās, pieaicinot visu 
struktūrvienību, iestāžu vadītājus un uzklausot viņu viedokļus 
par konkrētu finanšu līdzekļu izlietojumu konkrētās pozīcijās, 
viss darbs ir sekmīgi veikts. Deputāti šo galveno finanšu doku-
mentu saimnieciskajam gadam ir apstiprinājuši.
– Var teikt, ka sapņi un realitāte satiekas tieši jūsu vadītajā 

komitejā, jo te parādās tās domas un idejas, bet reālais 
risinājums ir tāds, kāds tas ir.

Jā, labs formulējums – sapņi un realitāte, jo te konkrētajos 
pieprasījumos tiešām arī redzam, ka tās vēlmes un vajadzības 
ir pamatotas. Katram tā sāpe ir sava. Protams, ka visus pie-
prasījumus mēs apmierināt nevaram, jo nauda ir tik, cik viņa 
ir. Tādiem lielākiem projektiem, kā investīciju projektiem mēs, 
protams, piesaistām kredītresursus, bet likumā noteiktā kārtība 
paredz, ka kredītresursu saistības gadā nedrīkst pārsniegt ne 
vairāk kā 20% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Līdz ar to mēs 
varam realizēt konkrētus ar investīciju saistītus projektus šo 
ierobežojumu noteiktajā apjomā.
– Mālpilieši laiku lokos vienmēr izcēlušies ar savu iniciatīvu. 

Cik esat drosmīgi realizējot, pat tikai domājot un sapņojot 
par jaunajiem projektiem?

Mēs esam daudz drosmīgāki nekā varbūt pat var kāds iedo-
māties, jo mēs pagājušajā gadā apzinājām visas vajadzības, 
kas faktiski tikai padarītu mālpiliešu dzīvi normālāku. Tam ir 
vajadzīgi vairāk kā 50 miljoni latu. Mēs esam drosmīgi realizēt 
tos visus! Vienīgi tā nauda, 50 miljoni – pēc 2007. gada cenu 
izvērtējuma, ir jāplāno kādos laika posmos mēs to visu varam 
izdarīt. Bet tas vienkārši ir jāizdara! Jādomā arī par citām iespē-
jām, kā privāto publisko partnerību, kas tagad ir jauna tendence. 
Un iespējams, ka ar šo partnerību mēs atrisināsim siltuma avotu 
attīstību, lai nodrošinātu daudz lielāku jaudu. Esam fiksējuši, ka 
mums tuvākajā nākotnē nepieciešams vismaz 8 megavati. To 
ceram atrisināt ar privātkapitāla piesaisti uz izdevīgiem nosacī-
jumiem arī tarifu jomā, jo koģenerācijas īpatnība ir tā, ka siltums 
ir kā ražošanas blakusprodukts, līdz ar to siltuma tarifs nav tik 
liels. Tas ir drosmīgs solis. Var tikai pabrīnīties, ka kopumā valstī 
ir tik maz tādu projektu. Mēs esam gatavi tādu realizēt.

Ceļiem ir vajadzīgi vairāk kā 30 miljoni latu, bet tur atkal ir 
ierobežotas iespējas, jo ceļu fonda līdzekļi ir iezīmēti līdzekļi, 
un tā nav liela summa, tikai apmēram 140 tūkstoši latu gadā. 
Ar šādu finansējumu vajadzīgi vairāk kā 200 gadu, lai sakār-
totu ielas un ceļus. Tas nav nopietni! Faktiski attīstībai tas ir 
ļoti nepietiekoši. Mēs labprāt realizētu projektus, kas uzlabotu 
pirmkārt ielu un ceļu stāvokli.
– Kādas vēl ir tās problēmas, ar ko saskaras Mālpils pa-

gasts?
Problēmas ir apmēram līdzīgas kā visās pagastu pašvaldī-

bās – publiskās infrastruktūras sakārtošana visās jomās. Mēs 
lepojamies ar mūsu daudzajām izglītības iestādēm, bet katrā 
ir nepieciešami nopietni renovācijas darbi. It sevišķi pirmsko-
las izglītības iestādē, kurai šogad svinam 40 gadu jubileju, kur 
ļoti sliktā stāvoklī ir inženierkomunikācijas. Esam paredzējuši 
izstrādāt tehnisko projektu, lai precīzi apzinātu, kas ir jāizdara. 
Tāpat budžetā atvēlējām iekšpagalma logu nomaiņu Mālpils 
vidusskolā, bet tā ir neliela artava, kas ir nepieciešama, jo 
vajadzība ir daudz lielāka. Sidgundas pamatskolā iepriekšējā 
gadā esam realizējuši ļoti nopietnu projektu ūdens kvalitātes 
uzlabošanai – ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvi, kas vien 
maksāja 50 tūkst. latu. Pateicoties sadarbībai, kādu izdodas 

Pagājušajā gadā “Mālpils Vēstīs” deputāti aizsāka tēmu par Pagasta padomes komiteju darbību, to galvenajiem uzde-
vumiem. 2007/5 avīzē publicējām sarunu ar Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāju Solvitu Strausu, 
bet jūnija avīzē Pēteris Kurms iepazīstināja ar Tautsaimniecības un attīstības komitejas darbību.

Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, intervijā stāstot par Finanšu komiteju, noslēdz ciklu par 
trim Mālpils pagasta padomes komitejām, uz kurām balstās viss plānošanas, attīstības un izaugsmes nodrošinājums.
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veikt ārējo sakaru un investīciju daļai projektu piesaistē, šo 
projektu atbalstīja Vides aizsardzības fonds. Tā ir projektu kva-
litāte! Jo projektu konkurence Latvijas valstī ir ļoti augsta. Katrā 
projektā, protams, tas ir savādāk, bet jāsaka, ka nav mazāk kā 
desmit pieteikumu uz vienu projekta realizāciju. Tas nozīmē, ka 
mūsu cilvēki prot labus projektus uzrakstīt un realizēt.

Svarīga ir siltumsaimniecības renovācijas projekta realizāci-
ja, kura kopumā ir iekavēta, bet tā tomēr notiek. Pagājušā gadā 
2,3 km siltumtrašu nomaiņa, 33 jaunu siltummezglu izbūve, tas 
ir labs pieteikums siltumsaimniecības sakārtošanā. Mēs zinām, 
ka vajadzētu vēl vairāk par diviem kilometriem nomainīt caurules 
uz rūpnieciski siltinātām, lai samazinātu šos siltuma zudumus. 
Par siltuma avotu jau es teicu, ka mums ir nepietiekoša jauda, 
jo mēs nevarēsim nodot ekspluatācijā sporta kompleksu ar 
peldbaseinu pie šis jaudas. Cilvēki paši ziņo, ja ilgāku laiku 
stiprs vējš, vai lielāki mīnusi, tad nav pietiekošas temperatūras 
dzīvokļos. Līdz ar to siltuma kvalitātes nodrošināšanai kopumā 
jāpievērš uzmanība arī turpmāk.

Finansiālā situācija un kopējais finanšu pieprasījums sabied-
riskās kārtības un drošības nodrošināšanai izveidojās tāds, 
ka pēc ilgām debatēm, bijām spiesti tomēr samazināt vienu 
pašvaldības policijas štata vietu, bet ne tāpēc, ka sabiedriskā 
kārtība un drošība ir pietiekoši augstā līmenī un mūs apmierinā-
tu. Mēs nevaram sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu 
veltītās tāmes apmierināt pilnā apjomā, jo tas būtu nekorekti 
pret citu institūciju pieprasījumiem un iespējām apmierināt tos. 
Mēs gan panācām kompromisu ar apsardzes firmu, jo tas bija
saistīts tieši ar viņu tāmes palielinājumu vairāk kā divas reizes 
salīdzinoši ar 2007. gadu. Uzlabojoties budžeta situācijai, mēs 
pie šī jautājuma noteikti atgriezīsimies, jo sabiedriskās kārtības 
un drošības nodrošināšanai laukos valsts institūcijām nepietiek 
resursu, tāpēc pašvaldības pašas piedalās šo pasākumu orga-
nizēšanā, sadarbībā un finansēšanā. Arī jaunizveidoto novadu 
pieredze ir, ka viena no novadu prioritātēm ir izveidot spēcīgu 
pašvaldības policiju

Mēs lepojamies ar lielāko lauku kultūras namu valstī. Šogad 
tam ir 20 gadu jubileja, bet diemžēl jāsecina, ka tā celtniecības 
kvalitāte nav bijusi augstā līmenī, jo pēc fasādes vien var spriest 
un atsevišķās vietās arī iekšpusē, ka ir vajadzīgi ļoti nopietni 
līdzekļi, lai to visu sakārtotu. Tie ir ļoti lieli līdzekļi, mērāmi mil-
jonos latu. Mālpils 800gades ietvaros sakārtosim publisko lau-
kumu starp administratīvo ēku un kultūras namu, lai tas būtu 
pievilcīgs un kaut cik atbilstošs mūsdienu prasībām, līdz ar to 
jāsakārto arī iekšpagalma fasāde.

Mālpilieši gaida arī tirdzniecības centra laukuma teritorijas 
labiekārtošanu. Daļēji tas noteikti tiks atrisināts 2008. gadā, 
un ceru, ka uzņēmēju atsaucība būs pietiekoši liela, lai varētu 
pēc iespējas plašākā teritorijā to izdarīt. Tehnisko projektu mēs 
izstrādājām, un labiekārtošanas izmaksas ir pārsteidzoši aug-
stas – 280 tūkstoši latu uz apmēram hektāru platības. Tik daudz 
ne uzņēmēji, ne pašvaldība nevarēs atļauties. Skatīsimies, ko 
no šī projekta reāli varam izdarīt.
– Jūs pieminējāt, ka jums ir sadarbības projekti ar uzņēmē-

jiem. Kāds ir mālpilietis? Cik viņš ir aktīvs, atsaucīgs, kā 
pagasta iedzīvotājs, kā uzņēmējs?

Katrs ir konkrēts cilvēks, ar savām interesēm. Viņam ir savas 
domas, savas idejas, sava attieksme, un nākošajam tā varbūt 
ir diametrāli pretēja par to pašu lietu un jautājumu.
- Mēs esam kontrastu cilvēki? Varbūt tas ir labi, jo neesam 

depresijā kā “sūnu ciemā”?
Absolūti nepiekrītu “sūnu ciema” definīcijai. Tās ir laisku cil-

vēku izdomātas lietas. Ir konkrēti cilvēki, atbildība pret vietu un 
dzīvi kopumā. Cilvēks dzīvo kādā konkrētā vietā, lielākai daļai 
pieder kāds īpašums, mājīpašums, kādas ēkas vai būves, dzī-
voklis vai zeme. Ir ļoti konkrēts cilvēks, ļoti konkrēts īpašnieks 

ar ļoti konkrētām vēlmēm, attieksmi un iespējām. Un tieši attiek-
sme un iespējas nosaka to, vai vieta, kurā dzīvo cilvēks dzīvo, 
ir sakopta vai nē. Bet kopumā vērtējot, es uzskatu, ka ļoti labas 
attīstības iespējas. Piemēram, ir aktīva pašdarbnieku kustība 
dažādās jomās, sākot ar dziesmu, dažādo dejas soli, ir amatier-
teātris, daudzi pulciņi u.c. Tas arī no tukšas vietas nerodas, tas 
ir no cilvēku aktivitātes un publiskās infrastruktūras iespējām, 
ka mēs varam piedāvāt cilvēkiem gan telpas, gan profesionālus 
kadrus, gan Mūzikas un mākslas skolas iespējas, kas liek ve-
cākiem orientēties uz to, ka bērns varēs apgūt vizuālo mākslu 
vai keramiku, vai kādu mūzikas instrumenta spēles apgūšanu. 
Tas kopumā rada to vidi, kur iespējams attīstīties. Katram jau ir 
talanti, bet vai viņam ir iespējas tos attīstīt, vai nav. Tas ir mūsu 
uzdevums – pēc iespējas vairākiem rast iespējas, lai talanti 
var atklāties. To ļoti labi parādīja projekts “Notici sev”, kad 
galarezultātā bija ļoti labi darbi, ko cilvēki radīja savām rokām, 
pilnveidojot prasmes, pamācoties. Domāju, ka cilvēki ieguva 
paši pašapliecinoties, ceļot pašapziņu, nejutās atstumti, bet 
piederīgi sabiedrībai, ka viņi kaut ko var dot un izdarīt.
- Jūs runājāt par cilvēkiem, par viņu vērtību Mālpilij. Kas jū-

suprāt ir tie stūrakmeņi, kas palīdz noturēt mūsu pagastu 
šajos jaunajos ”Reformu un mērnieku laikos”?

Ir vairāki aspekti. Mālpils pagasts pēc iedzīvotāju skaita 
vēl ir pieņemams tiem, kas tās kartes zīmē. Lai gan es nekad 
neesmu licis akcentu uz iedzīvotāju skaitu, kā kādas optimālas 
pašvaldības raksturojošu lielumu. Drīzāk vai konkrētā pašval-
dība var sniegt iedzīvotājiem to, ko viņi sagaida no pašvaldī-
bas – pašvaldību funkciju veikšana – tas ir izglītības funkcija, 
kultūras un brīvā laika pavadīšana, sports, sociālie pakalpojumi, 
komunālie pakalpojumi, publiskās infrastruktūras uzturēšana 
u.c. Kā vienmēr esmu teicis, pašvaldība nodarbojas ar visu, kas 
cilvēkam ir vajadzīgs no dzimšanas līdz miršanai un viss kas 
pa vidu, jo valsts sniegtos pakalpojumus lauku pašvaldībās tā 
ļoti grūti uzskaitīt, kas cilvēkam konkrēti palīdz dzīvot. Mana no-
stāja ir tāda, ka jārada cilvēkiem apstākļi tādi, lai pēc iespējas 
mazāk būtu jābraukā. Otrs aspekts, un tas ir veicinošs faktors, 
ka mums šī publiskā infrastruktūra ir – lielākais lauku kultūras 
nams, sociālās aprūpes centrs, pirmsskolas izglītības iestāde, 
pamatskola sidgundiešiem tuvāk dzīvesvietai, vidusskola, 
nopietnais projekts sporta kompleksam ar peldbaseinu, kas 
cilvēkus piesaistīs. Vēl, protams, arī mūsu ģeogrāfiskā situācija
un finansiālais stāvoklis ir pietiekoši labs, jo rēķinot pašvaldību
attīstības indeksu, tas viss tiek ņemts vērā. Iedzīvotāju ienākumi 
salīdzinoši ar ļoti daudzām citām pašvaldībām ir daudz augstā-
ki. Mēs esam pašvaldība, kas palīdz citiem – 2008. gadā mēs 
maksājam 137 tūkstošus latu pašvaldību izlīdzināšanas fondā. 
Līdz ar to reformistiem nav argumentu, jo mēs iztiekam ar sa-
viem līdzekļiem. Ir viedoklis, ka Mālpils pievienojama Siguldai, 
kas ģeogrāfiski var šķist labs risinājums, es tam neredzu pār-
liecinošus argumentus. Mālpilieši ar savu darbu un attīstības 
iespējām ir pelnījuši paši savu pašvaldību, tā tas novadu kartē 
pašlaik ir arī iezīmēts.
- Kā vērtējat Mālpils izredzes nākotnē, tās attīstības perspek-

tīvas?
Ļoti labas. Es saskatu ļoti dinamiskas attīstības tendences, 

tieši tā mūsu ģeogrāfiskā stāvokļa, cilvēku potenciāla un labas
infrastruktūras dēļ. Mēs kļūsim par vienu no pievilcīgākām vie-
tām, kas atrodas netālu no galvaspilsētas, ar ļoti labām dabas 
veltēm, piedāvājumiem relaksācijai un atpūtai. Mums ir labas 
izglītības iespējas kā arī aktīva sabiedriskā un kultūras dzīve. 
Mums ir arī pietiekošas dabas resursu ieguves un rūpnieciskās 
ražošanas iespējas.

Redaktore Daiga Frīdberga
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1. Noteikt Mālpils pagasta pamatbudžeta ieņēmumus un finansē-
šanu 5260622 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Noteikt Mālpils pagasta pamatbudžeta izdevumus 5260622 
LVL saskaņā ar pielikumu Nr.2

3. Noteikt Mālpils pagasta speciālā budžeta ieņēmumus un finan-
sēšanu 243069 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.3.

4. Noteikt Mālpils pagasta speciālā budžeta izdevumus 243069 
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 nepieciešamī-
bas 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, ka kreditoru saistības uz 01.01.2008. ir 1765394.24 
LVL (pielikums Nr.5)

9. Noteikt, ka debitoru saistības uz 01.01.2008. ir 28829.76 LVL 
(pielikums Nr.6)

Paskaidrojuma raksts
Priekšsēdētāja ziņojums par 2008.g. budžetu.
10. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējuma mēr-

ķiem (pielikums Nr.7)
11. Noteikt speciālā budžeta izdevumus atbilstoši finansējuma

mērķiem (pielikums Nr.8)
12. Noteikt informāciju par pamatbudžeta izdevumiem katrā bu-

džeta klasifikācijas kategorijā (pielikums Nr.9)

13. Apstiprināt pamatbudžeta ekonomiskās klasifikācijas 2200
koda izdevumus (pielikums Nr.10)

14. Apstiprināt pamatbudžeta ekonomiskās klasifikācijas 2300
koda izdevumus (pielikums Nr.11)

15. Noteikt pamatalgas likmes atbilstoši štatu sarakstiem (pieli-
kumi Nr.12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23)

16. Noteikt, ka darba samaksa darbiniekiem tiek maksāta atbil-
stoši darba samaksas nolikumam. (pielikums Nr. 24)

17. Noteikt, ka darbinieku materiālā stimulēšana notiek atbilstoši 
materiālās stimulēšanas nolikumam. (pielikums Nr. 25)

18. Noteikt, ka sociālās garantijas darbiniekiem tiek nodrošinātas 
atbilstoši koplīgumam. (pielikums Nr. 26)

19. Noteikt, ka iestāžu vadītājiem tiek noteiktas sociālās garanti-
jas un materiālā stimulēšana atbilstoši koplīgumam un budžeta 
ietvaros. (pielikums Nr. 27)

20. Noteikt, ka ceļu fonda līdzekļi izlietojami atbilstoši program-
mai “Par ceļu un ielu mērķdotācijas līdzekļu izmantošanas 
programmu 2008. gadam”. (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
padomes sēdē.

Saistošie noteikumi ir spēkā ar 01.01.2008.g.
Izpilddirektors V. Komarovs 

Finansu un ekonomikas daļas vad. L. Mičule

I. Kopā ieņēmumi 2638730
II. Nodokļu un nenodokļu ieņē-
mumi

1801376

III. Nodokļu ieņēmumi 1634676
Tiešie nodokļi 1634676

1.0. 1.0.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa

1558626

1.1. 1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1558626
1.1. 1.1.1.1. saņemts iepriekšējā gada nesa-

dalītais atlikums no Valsts kases 
sadales konta

20491

1.1. 1.1.1.2. saņemts no valsts kases sadales 
konta pārskata gada ieņēmu-
miem 

1538035

1.1. 1.1.2.0. Patentmaksas 100
1.4. 4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 76050
1.4. 4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par 

zemi
57000

1.4. 4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par 
zemi kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi

52000

1.4. 4.1.1.2. Nekustamā īpašuma par zemi ie-
priekšējo gadu parāda maksājumi

5000

1.4. 4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par 
ēkām un būvēm

19000

1.4. 4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par 
ēkām un būvēm kārtējā saimniecis-
kā gada ieņēmumi

18000

1.4. 4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par 
ēkām un būvēm iepriekšējo gadu 
parādu maksājumi

1000

1.4. 4.3.0.0. Zemes nodokļa parādi 50
IV. Nenodokļu ieņēmumi 166700

2.0. 8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma

2000

2.0. 8.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņē-
mumi no kontu atlikumiem

2000

2.0. 9.0.0.0. Valsts(pašvaldību) nodevas un 
kancelejas nodevas

8100

2.0. 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitāmas 
pašvaldības budžetā

3000

2.0. 9.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem 
un citu funkciju pildīšanu bāriņtie-
sās un pagasttiesās

2750

2.0. 9.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa 
aktu reģistrēšanu, grozīšanu un 
papildināšanu

250

APSTIPRINĀTS ar Mālpils pagasta padomes 09.01.2008.g.sēdes lēmumuNr. 1/2

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. 
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2008. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”14., 46.pantu,ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu

Pielikums Nr.1 pie saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2008.gadam”

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2008.gadā (latos) 
SKAITLISKA INFORMĀCIJA
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2.0. 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 5100
2.0. 9.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes(pa-

domes) izstrādāto oficiālo doku-
mentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu

1000

2.0. 9.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās

2100

2.0. 9.5.1.7. Nodeva par reklāmas, afišu un slu-
dinājumu izvietošanu publiskās 

100

vietās
2.0. 9.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņem-

šanu
1900

2.0. 10.0.0.0. Sodi un sankcijas 3400
2.0. 10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 1400
2.0. 10.3.0.0. Soda sankcijas no vispārējiem no-

dokļu maksāšanas pārkāpumiem
2000

2.0. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 12000
2.0. 12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 12000
2.0. 12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmu-

mi, kas nav iepriekš klasificēti
8666

2.0. 13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 
īpašuma pārdošanas

141200

2.0. 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašu-
ma pārdošanas

16000

2.0. 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašu-
ma pārdošanas

125000

2.0. 13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pār-
došanas

110000

2.0. 13.2.2.0. Ieņēmumi no meža īpašuma pār-
došanas

15000

2.0. 13.4.0.0. Ieņēmumi no kustamā īpašuma 
pārdošanas

200

V.Transfertu ieņēmumi 600196
5.0. 18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 80196
5.0. 18.6.0.0. Ieņēmumi no uzturēšanas izde-

vumiem pašvaldību budžetā no 
valsts budžeta

80196

5.0. 18.6.2.3. Mērķdotācijas plānošanas reģionu 
rajonu un vietējo pašvaldību terito-
rijas plānojuma izstrādei

5.0. 18.6.2.4. Mērķdotācijas pašvaldību profesio-
nālās izglītības pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām

71436

5.0. 18.6.9.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu 
uzturēšanas izdevumu transferti 
pašvaldībām

8760

5.0. 18.7.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 
valsts budžeta iestādēm kapitāla-
jiem izdevumiem

0

5.0. 18.7.3.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitā-
lo izdevumu transferti pašvaldībām 

 

5.0. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 520000

5.0. 19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 
citām pašvaldībām

16000

5.0. 19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodro-
šināšanai

16000

5.0. 19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm 504000
5.0. 19.3.1.0. Ieņēmumi pašvaldības budžetā no 

rajona padomes no valsts budžeta 
dotāciju un mērķdotāciju sadales

414000

5.0. 19.3.1.1. Izglītības funkcijas nodrošināšanai 
no valsts dotāciju un mērķdotāciju 
sadales

409500

5.0. 19.3.1.1.1. Mālpils vidusskola (6.pielikums) 240000
5.0. 19.3.1.1.2. Mālpils vidusskola (7.pielikums) 11000
5.0. 19.3.1.1.2. Sidgundas pamatskola (6.pieli-

kums)
100000

5.0. 19.3.1.1.2.2. Sidgundas pamatskola (7.pieli-
kums)

3500

5.0. 19.3.1.1.3. Pirmsskolas izglītības iestāde 
(11.pielikums)

35000

5.0. 19.3.1.1.4. Pirmsskolas izglītības iestāde 
(12.pielikums)

20000

5.0. 19.3.1.2. Kultūras funkcijas nodrošināšanai 
no valsts dotāciju un mērķdotāciju 
sadales

4500

5.0. 19.3.2.0. Pārējie maksājumi no rajona pa-
domēm

90000

5.0. 19.3.2.1. Izglītības funkcijas nodrošināšanai 
no rajona padomju līdzekļiem

25000

5.0. 19.3.2.9. Pārējo funkciju nodrošināšanai no 
rajona padomju līdzekļiem

65000

VI. Budžeta iestāžu ieņēmumi 237158
4.2. 21.1.0.0. Budžeta iestādes ieņēmumi no 

ārvalstu finanšu palīdzības
86658

3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumie 
un citi pašu ieņēmumi

150500

3.0. 21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpoju-
miem

43500

3.0. 21.3.5.1. Mācību maksa mūzikas un māk-
slas skolā

8500

3.0. 21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām (PII) 35000
3.0. 21.3.7.0. Ieņēmumi par dokumentu izsniegša-

nu un kancelejas pakalpojumiem
2500

3.0. 21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 18000
3.0. 21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta 

iestāžu maksas pakalpojumiem
86500

3.0. 21.3.9.1. Maksa par uzturēšanos sociālās 
aprūpes iestādēs

75000

3.0. 21.3.9.3. Maksa par biļešu realizāciju 4500
3.0. 21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakal-

pojumiem
7000

IX. Finansēšana  
F2101000 Budžeta līdzekļu atlikums gada 

sākumā
337892

F40020000 Aizņēmumi 2284000

Pielikums Nr.2 pie saistošiem noteikumiem Nr.2”
Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2008.gadam”

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2008.gadā (latos)
1000 Atlīdzība 1365197

2000 Preces un pakalpojumi 1014105

3000 Subsīdijas un dotācijas 2480

4000 Procentu izdevumi 60000

5000 Pamatkapitāla veidošana 2612054

6000 Sociālie pabalsti 43231

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, 
dotācijas un mērķdotācijas pašvaldī-
bām uzturēšanas izdevumiem, pašu 
resursi, starptautiskā sadarbība

163555

Kopā 5260622
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I.Ieņēmumi kopā 143300

II. Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem 143300

Privatizācijas fonda līdzekļi

12.3.1.0. Ieņēmumi no privatizācijas 200

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3896

Dabas resursu nodoklis

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 3000

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 4432

Autoceļu fonda līdzekļi

19.3.0.0. Ieņēmumi no rajonu padomēm 140000

(autoceļu fonds)

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 46525

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 100

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3379

III. Ziedojumi un dāvinājumi

23.4.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no

juridiskajām personām

23.5.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no

fiziskajām personām

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 41537

Pielikums Nr.3 pie saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2008.gadam”

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA 2008.gadā (latos)

Kods Koda nosaukums

1000 Atlīdzība 4000

2000 Preces un pakalpojumi 238633

3000 Subsīdijas un dotācijas

4000 Procentu izdevumi

5000 Pamatkapitāla veidošana

6000 Sociālie pabalsti 436

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdo-
tācijas
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu 
resursi, 
starptautiskā sadarbība

Kopā 243069

Pielikums Nr.4 pie saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2008.gadam”

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 2008.gadā (latos)

01.1000. Vispārējie valdības dienesti

01.110. izpildvaras un likumdošanas varas insti-
tūcija

223913

01.601. Informācijas centrs 37451

01.602. Dzimtsarakstu nodaļa 9787

01.603. Investīciju un ārējo sakaru daļa 25854

01.604. Projektu vienība 3872

01.605. Projektu līdzfinansēšana 51838

01.720. Pašvaldību budžetu parāda darījumi 60000

01.810. Kases apgrozāmie līdzekļi 10000

01.820. Transferti no pāšvaldību budžeta valsts 
budž.

3000

01.831. Maksājumi PFIF 137555

01.832. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 16000

01.891. Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem 40517

01.892. Atbalsta fonds 6000

01.1000. Kopā 625787

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība

03.110. Policijas dienesti 31778

03.312. Bāriņtiesas 11837

03.600. Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās 
kārtības un drošības jautājumi

26400

03.000. Kopā 70015

04.000. Ekonomiskā darbība

04.120. Vispārējie nodarbinātības jautājumi 14627

04.211. Kontroles, uzraudzības un citi dienesti 11804

04.240. Rīgas rajona lauku attīstības biedrība 500

04.340. Pārējie būvniecības veidi 41597

04.430. Būvniecība 144273

04.000. Kopā 212801

06.000. Pašvaldības teritoriju un māju apsaim-
niekošana

06.400. Ielu apgaismošana 18000

06.601. Pārējā nekur citur neklasificētā pašvaldī-
bas

1210

teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 
darbība

06.000. Kopā 19210

07.000. Veselība

07.240. Pārējie ambulatorie 9500

pakalpojumi

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija

08.100. Sporta pasākumi 2637883

08.101. t.sk.sporta komplekss 2626246

08.211. Mālpils bibliotēka 11821

Pielikums Nr.7 pie saistošiem noteikumiem Nr.2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2008.gadam”

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2008.gadā (latos) 
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM
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08.212. Sidgundas bibliotēka 10420

08.220. Kultūrvides attīstības daļa 23545

08.230. Kultūras nams 145638

08.292. Mālpils 800 177735

08.312. Televīzija 13860

08.000. Kopā 3020902

09.000. Izglītība

09.112. PII uzturēšana 276538

09.113. t.sk.PII mērķdotācija (12.piel.) 20000
09.111. PII mērķdotācija (11.piel.) 35000

09.114. PII izglītības projekts 14759

09.232. Mālpils vidusskolas uzturēšana 161179

09.234. Vidusskolas izgl.projekti 14759

09.231. Mērķdotācija Mālpils vidusskola 251000

09.212. Sidgundas pamatskolas uzturēšana 81285

09.213. Sidgundas skolas atdzelžošanas stacija 6151

09.214. Sidgundas skolas izglītības projekts 9839

09.211. Mērķdotācija Sidgundas pamatskolai 103500

09.221. Mūzikas un mākslas skolas uzturēšana 28245

09.222. Mērķdotācija mūzikas un mākslas skola 71436

09.223. Mūzikas un mākslas sk. izglītības pro-
jekts

9839

09.601. Autobusa pakalpojumi 25550

09.000. Kopā 1089080

10.000. Sociālā aizsardzība

10.201. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 120015

10.203. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 9879

invaliditātes gadījumā

10.600. Mājokļa atbalsts 12210

10.910. Pārējās citur neklasificētās sociālās 71223

aizsardzības pārraudzība

10.000. Kopā 213327

Pavisam kopā 5260622

PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS 
Pie saistošajiem noteikumiem Nr.2  

“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2008.gadam”

Mālpils pagasta padomes budžets 
2008. gadam raksturojams kā stabils ar pie-
augumu un uz attīstību vērsts budžets.

Pamatbudžeta ieņēmumu kopējais 
palielinājums ir par +22% un sastāda 
2638730 LVL. Pamatā no iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa – palielinājums par 19% 
un sastāda 1558626 LVL. Pamatā tas ir 
saistīts ar to, ka aktivizējusies komerc-
darbība Valstī kopumā un īpaši Rīgas 
reģionā, kas skar tieši Mālpils darba ņē-
mējus. Pateicoties arī Latvijas pašvaldību 
savienības darbībai, jo izdevās vienoties 
ar Valdību, ka IIN sadalījums starp Valsti 
un pašvaldībām ir pārdalīts par labu 
pašvaldībām vēl par 1 %. Sagaidāms 
arī turpmāk, ja netiks mainīta iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa politika, stabils ieņē-
mumu palielinājums no šī nodokļa.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma no-
dokļa faktiski ir ar nelielu palielinājumu. 
Tas ir saistīts ar to, ka ar 01.01.2008.g. 
NĪN likme ir 1% līdzšinējo 1,5% vietā un 
nodokļa kopējā summa par īpašumu 
nedrīkst pārsniegt 25% no iepriekšējā 
gada summas. Tā ir jauna lieta, un šeit 
jāievēro piesardzības princips. Turpmāk 
šie ieņēmumi sagaidāmi ar pieaugošu 
raksturu.

Tiek prognozēti lielāki ieņēmumi no 
nenodokļu ieņēmumiem par +247 %, 
kas saistīti ar to, ka plānojam lielus ieņē-
mumus no īpašuma pārdošanas. Tiek 
plānots pārdot vairākus īpašumus, jo 
iestāžu pieprasījums pēc budžeta līdzek-

ļiem ir ļoti augsts un, lai varētu daļēji šo 
pieprasījumu apmierināt, esam spiesti 
paaugstināt īpašuma pārdošanas apjo-
mus. Bet par pārējiem ieņēmumiem t.sk. 
nodevu piemērošanu un iekasēšanu, 
prognozējam kopumā nedaudz vairāk 
vai 2007. g. līmenī. Ieņēmumu samazi-
nājums ir no soda sankcijām, jo ir uzla-
bojusies nekustamā īpašuma nodokļa 
iekasēšana un samazinājies debitoru 
skaits un summa. Norēķinu daļa budžetā 
ir palielināta tikai par +3%, kas ir saistīts 
ar mērķdotāciju palielinājumu pedago-
ģisko darbinieku darba samaksai un vēl 
rajona padome nav pieņēmusi lēmumu 
par precīzu mērķdotācijas sadalījumu, 
(tiks precizēti ieņēmumi ar budžeta gro-
zījumiem) kā arī ar to, ka rajona padome 
varētu novirzīt 50% saņemto finanšu no
PFIF vietējām pašvaldībām to funkciju 
izpildei, t.i. pansionātam 50000 LVL un 
interešu izglītības nodrošināšanai 25000 
LVL. Pieauguši arī citi norēķini ar valsts 
un rajona budžetiem. Budžeta līdzekļu 
atlikums uz 01.01.2008.g. ir 337892 
LVL, kas saistīts ar labu ieņēmuma daļas 
izpildi gada beigās un kredīta līdzekļu 
neizlietošanu.

Speciālais budžets ir sagaidāms bez 
pieauguma. Tas ir saistīts ar to, ka nav 
skaidrības Valsts mērogā ar ceļu fonda 
līdzekļu sadalījumu starp pašvaldībām, jo 
Satiksmes ministrijas sagatavotajos MK 
noteikumos ir paredzēts šos līdzekļus pār-
dalīt par labu Rīgas pašvaldībai. Pašreiz 

ceļu fonda līdzekļi tiek plānoti 140000 LVL 
t.i. 2007.g. līmenī. Ir izstrādāta ceļu fonda 
izmantošanas programma, kas paredz 
ievērojamus līdzekļus novirzīt ielu apgais-
mojuma sakārtošanai un remontiem.

Atlikums uz 01.01.2008.g ir 96390 
LVL. Tas ir saistīts ar to, ka gada beigās ti-
ka saņemts ziedojums 32000 LVL Mālpils 
800 gadu sarīkošanas pasākumu finansē-
šanai un ir uzkrājums ceļu fondā 46000 
LVL, lai realizētu lielākus projektus.

Pamatbudžeta izdevumu (5260622 
LVL)izmaiņas pēc funkcionālās kategori-
jas klasifikācijas ir:
• Vispārējos valdības dienestos + 61 % 

(pret iepriekšējā gada faktu)
 t.sk. pārvaldē + 19 %, kas pamatā saistīti 

ar resursu sadārdzinājumu un atalgoju-
ma nelielu palielināšanu. Esam atteiku-
šies no atalgojuma piesaistes minimāla-
jai darba samaksai, jo nevaram atļauties 
tik lielus resursus (visiem +33%) novirzīt 
atalgojuma palielināšanai. Budžetā ir rea-
lizēts pamatā princips, ka zemāk atalgo-
tās darbinieku kategorijas saņem lielāku 
atalgojuma pieaugumu, bet augstāk 
atalgotās zemāku. Palielināts tiek finan-
sējums projektu realizācijai. Turpinām 
atbalsta fonda darbību nevalstiskām 
organizācijām un dažādu interešu reali-
zācijai. Pieaugušas iemaksas PFIF līdz 
137555 LVL. 40000 LVL rezervēti nepa-
redzētiem gadījumiem. Ir plānoti līdzekļi 
arī projektu līdzfinansēšanai, kas saistīti

Turpinājums 12. lpp.



2008. gada janvāris12 mÂLpILS VÇSTIS 

ar dažādu nelielu projektu realizāciju;
• Tiesību aizsardzības jomā + 30%, kas 

saistīts ar ievērojamu līdzekļu pieprasījumu 
apsardzes funkcijas nodrošināšanai;

• Ekonomiskai darbībai ir samazinā-
jums – 76%, bet tas ir sais tīts, ka 
2007.g. realizējām projektu siltumsaim-
niecības efektivitātes paaugstināšanai 
par 712400 LVL un 2008.g. netiek plānoti 
šajā jomā vērienīgi projekti no budžeta 
līdzekļiem;

• Apsaimniekošanai, t.sk. ielu apgaismo-
jumam + 21%;

• Veselībai +633 %. Līdzekļi ir paredzēti 
kā līdzdalības maksājums Rīgas rajona 
slimnīcai kompjūtertomogrāfa iegādei 
un ģimenes ārsta prakses vietas iekār-
tošanai Sidgundas ciemā;

• Atpūtai, kultūrai un reliģijai + 287%, kas 
pamatā ir saistīts ar sporta kompleksa 
celtniecību un darbības uzsākšanu 
2008.g. paredzēts kredīts 2,3 milj. LVL;

• Izglītībai + 15%, Kopējie izdevumi izglī-
tībai pirmo reizi pārsniedz vienu miljonu 
latu;

• Sociālai aizsardzībai – 16%, kas saistīts 
ar to, ka 2007.g. lieli līdzekļi tika piesais-
tīti Sociālā centra renovācijai, šogad vēl 
meklējam iespējas.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas 
pēc ekonomiskās klasifikācijas ir:
• Atalgojumos +21%, kas pamatā sais-

tīta ar minimālās algas palielināšanu, 
lai gan iepriekšējo līmeni bijām spiesti 
samazināt;

• Pakalpojumu, materiālu un energoresur-
su iegādes apmaksai +42%, kas saistīts 
ar pakalpojumu sadārdzināšanos;

• Kredītprocentu apmaksai +1073%, kas 
saistīts ar kredītportfeļa palielināšanu vēl 
par 2,3 milj. LVL;

• Dotācija pašvaldības finansu izlīdzinā-
šanas fondā par +90%, kas saistīts, 
ka Mālpils pašvaldība kļūst vēl lielāks 
“donors” PFIF;

• Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīci-
jām ir palielināti par +62%un tos ir pare-
dzēts kompensēt ar jauniem kredītiem.

Tiek strādāts arī pie citiem projektiem, 
gan izglītības, gan kultūrvides jomā, gan 
pie ceļu infrastruktūras, gan enerģētikā 

un komunālajā sfērā.
Spe ciā lā bu dže ta iz de vu mu 

(239690 LVL) izmaiņas ir saistītas ar sa-
ņemto līdzekļu izmaiņām, jo šie līdzekļi 
ir izlietojami pēc mērķa. Privatizācijas 
fonda un dabas resursu līdzekļi ir nelieli 
un tiks izlietoti privatizācijas procesa 
nodrošinājumam un pamatā dabas re-
sursu atjaunošanai. Ceļa fonda līdzekļi 
tiks novirzīti 53000 LVL uzturēšanas 
izdevumiem. Atlikušie līdzekļi paredzēti 
tehnikas iegādei, jaunu ielu apgaismoju-
ma izveidei kā arī ceļu un ielu kapitāliem 
remontiem. Ziedojumi tiks novirzīti atbil-
stoši norādītajiem mērķiem.

Budžetam pievienoti dokumenti, kas 
precizē darba samaksu, piemaksas, 
pabalstus.

Budžeta dokumentu pakete ir nofor-
mēta atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
prasībām kā saistošie noteikumi, kā arī 
likuma “Par pašvaldības budžetiem” 
16.un 17.panta prasībām.

Padomes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

Pārskats par ziedojumiem
2005. gads

JURIDISKĀS PERSONAS

Saņemts Izlietots mērķim Summa

SIA “Laiko” Asfalta segums skrituļošanas 
vajadzībām

5000

Kultūras namam materiālās bā-
zes uzlabošanai, tērpu iegādei

1850

Grāmatas par Mālpili izdošanai 500

Tērpu iegādei deju kopai “Amu-
lets”

300

Deju kopai “Sidgunda” festivā-
lam Slovākijā

200

Sidgundas pamatskolai spēļu un 
rotaļu iegādei

200

Novadpētniecības muzeja atjau-
nošanai

150

Mālpils bibliotēkai grāmatu 
iegādei

120

TV raidījuma “Vizuāli plastiskā 
māksla” veidošanai

120

Grupai “Dzelzs Vilks” aparatūras 
īrei

100

Evaņģēliski luteriskajai draudzei 
baznīcas saglabāšanai

100

KOPĀ 8620

SIA “Reho” Mālpils vidusskolai datoru, printe-
ru un kopētāja iegādei

4000

SIA “Jaunzeltiņi” Mālpils luterāņu draudzei 1000

SIA “Liepmeži” Teritoriālplānojumam 900

Grāmatas par Mālpili izdošanai 100

KOPĀ 1000

SIA “Emu Skulte” Mūzikas un mākslas skolai 100

Grāmatas par Mālpili izdošanai 500

KOPĀ 600

SIA “Emu Prim” Mūzikas mākslas skolai 100

Grāmatas par Mālpili izdošanai 500

KOPĀ 600

Z/S “Veģi” Grāmatas par Mālpils izdošanai 500

SIA “Suda” Zivju resursu papildināšanai 500

Vācijas Sarkanais 
Krusts

Trauku mazgājamās mašīnas 
iegādei Mālpils sociālās aprūpes 
centram

345,25

SIA “UPK” Grāmatas par Mālpils izdošanai 300

SIA “Emu” Mūzikas un mākslas skolai 100

Grupas “Dzelzs Vilks” koncerta 
nodrošinājumam

100

KOPĀ 200

SIA “Brūnu HES” Zivju resursu papildināšanai 200

SIA “Kabatiņas” Grāmatas par Mālpili izdošanai 150

A/S “Hansabanka” Grupai “Dzelzs Vilks” mūzikas 
klipa izveidošanai

100

SIA “Mālpils Pien-
saimnieks”

Grāmatas par Mālpili izdošanai 100

SIA “Ūdrs” Grāmatas par Mālpili izdošanai 100

Turpinājums no 11. lpp.
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PRIVĀTPERSONU ZIEDOJUMI

A.Plaudis Grāmatas par Mālpili izdošanai 2000

Bērnu spēļu rotaļu laukuma 
izveidei

1900

KOPĀ 3900

S.Strausa Sidgundas pamatskolai datoru 
aprīkojumam

150

Grāmatas par Mālpili izdošanai 120

Sociālai palīdzībai 160,57

KOPĀ 430,57

M.Lācis Mālpils vidusskolas muzejam 400

Deju kopa “Sidgun-
da”

Deju festivālam Slovākijā 205,91

A.Mielavs Sociālās aprūpes centram 161,50

Ā.Ozoliņa Grāmatas par Mālpili izdošanai 100

A.Atvare Grāmatas par Mālpili izdošanai 30

G.Lūkins Grāmatas par Mālpili izdošanai 25

M.Ķešāne Grāmatas par Mālpili izdošanai 20

A.Lielmežs Grāmatas par Mālpili izdošanai 20

V.Komarovs Grāmatas par Mālpili izdošanai 15

I.Taranda Grāmatas par Mālpili izdošanai 11

L.Krastiņa Grāmatas par Mālpili izdošanai 10

J.Zuters Grāmatas par Mālpili izdošanai 10

D.Krilovska Grāmatas par Mālpili izdošanai 10

I.Bahmane Grāmatas par Mālpili izdošanai 10

Dz.Bembere Grāmatas par Mālpili izdošanai 10

A.Šķilters Grāmatas par Mālpili izdošanai 10

Meirānes ģim. Grāmatas par Mālpili izdošanai 10

Čeketas ģim. Grāmatas par Mālpili izdošanai 10

A.Višķere Grāmatas par Mālpili izdošanai 10

I.Balode Grāmatas par Mālpili izdošanai 10

A.Skroderis Grāmatas par Mālpili izdošanai 5

I.Skulme Grāmatas par Mālpili izdošanai 5

M.Lielmeža Grāmatas par Mālpili izdošanai 5

I.Griķe Grāmatas par Mālpili izdošanai 5

S.Zariņa Grāmatas par Mālpili izdošanai 2

L.Virse Grāmatas par Mālpili izdošanai 2

G.Zariņš Grāmatas par Mālpili izdošanai 2

Kopā no juridiskām personām 18315.25LVL
Kopā no fiziskām personām 5444.98LVL
PAVISAM KOPĀ 2005. gadā 23760.23LVL

JURIDISKĀS PERSONAS

SIA “Laiko” E.Pakeres diska izdošanai 500

Pensionāru padomei – ekskursi-
jai, acu pārbaudēm u.c.

1000

Pasākuma Sidgunda 800 nodro-
šināšanai

500

Evaņģēliski Luteriskajai baznī-
cai – brauciens pa baznīcām 
Anglijā

300

Mūzikas un mākslas skolai – 
krāsns iegādei

1000

Pirmsskolas izglītības iestādei 250

Kultūras namam 600

A.Korenkevičai 150

KOPĀ 4300

SIA “Sidgunda – 2” Sidgundas 800gades pasāku-
miem

500

SIA “Parka aptieka” Deju kopai “Māra” koncertbrau-
cienam, informatīvajam izdevu-
mam

160

SIA “Suda” Zivju resursu atjaunošanai 150

A/S “Hansabanka” Grupai “Dzelzs Vilks” albuma 
izdošanai

100

SIA “Emu” Kultūras namam 50

Z/S “Liepkalni–Vē-
ži”

Pasākumiem Sidgunda 800 50

SIA “Mālpils maize” Informatīvā izdevuma “Noderīga 
informācija” izdošanai

30

TV “Spektrs” Informatīvā izdevuma “Noderīga 
informācija” izdošanai

20

SIA “Nāriņa” Informatīvā izdevuma “Noderīga 
informācija” izdošanai

10

SIA “Kvartāls” Informatīvā izdevuma “Noderīga 
informācija” izdošanai

10

SIA “Gabī” Informatīvā izdevuma “Noderīga 
informācija” izdošanai

10

PRIVĀTPERSONU ZIEDOJUMI

L.Amerika Novadpētniecības muzejam 60

I.Tāle Novadpētniecības muzejam 60

M.Redele Sidgundas 800gadei, Informatī-
vā izdevuma “Noderīga informā-
cija” izdošanai

40

J.Zīriņš Informatīvā izdevuma “Noderīga 
informācija” izdošanai

20

T.Pālēna Informatīvā izdevuma “Noderīga 
informācija” izdošanai

10

B.Zīriņa Informatīvā izdevuma “Noderīga 
informācija” izdošanai

10

I.Bicāne Informatīvā izdevuma “Noderīga 
informācija” izdošanai

10

D.Ozoliņa Informatīvā izdevuma “Noderīga 
informācija” izdošanai

5

L.Miltiņa Informatīvā izdevuma “Noderīga 
informācija” izdošanai

5

L.Baltvilka Informatīvā izdevuma “Noderīga 
informācija” izdošanai

1

Kopā no juridiskām personām 5390LVL
Kopā no fiziskām personām 221LVL
PAVISAM KOPĀ 2006. gadā 5611LVL

2006. gads
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JURIDISKĀS PERSONAS

SIA “Laiko” Deju kopas “Māra” koncertam 100

SIA “Emu” Deju kopas “Māra” koncertam 150

Reinas ROTARI klubs Sociālās aprūpes dienestam 6005,46

A/S “Hansabanka” 200

SIA “Suda” Zivju resursu atjaunošanai 200

SIA “Anniņmuižas 
nams”

Mālpils 800gades pasāku-
miem

32000

PRIVĀTPERSONU ZIEDOJUMI

Ā.Ozoliņa Deju kopas “Māra” koncertam 50

L.Amerika Deju kopas “Māra” koncertam 50

S.Strausa Ziedojums muzejam 60

I.Pumpura Rotaļlietu iegāde Pirmsskolas 
izglītības iestādei

118,32

Kopā no juridiskām personām 38655.46LVL
Kopā no fiziskām personām 278.32LVL
PAVISAM KOPĀ 2007. gadā 38933.78LVL 

2007. gads

Alekss Stūrītis (dzimis 27.septembrī), Grants Mihel-
sons (dzimis 4.oktobrī), Leonora Evelīna Šukote (dzimusi 
31.oktobrī), Haralds Kundziņš (dzimis 31.oktobrī), Maija 
Kalniņa (dzimusi 14.novembrī), Marks Stūrītis (dzimis 
15.novembrī), Emīls Nils Eltermanis (dzimis 2.novembrī), 
Ričards Jānis Lukstiņš (dzimis 20.novembrī), Aigars 
Kārkliņš (dzimis 12.decembrī), Maikls Stepanovs (dzimis 
14.decembrī), Rodrigo Osītis (dzimis 18.decembrī).

INFORMĀCIJAI: 2007.gadā Mālpils pagasta dzimtsarak-
stu nodaļā reģistrēti 48 jaundzimušie: 14 meitenes un 34 
zēni. 23 bērni dzimuši ģimenē, pārējo jaundzimušo vecāki 
nav savstarpējā laulībā. Neviens no pagājušajā gadā Māl-
pils pagastā reģistrētajiem meiteņu vārdiem neatkārtojas. 

Zēniem populārākie vārdi bija – Daniels (3), Markuss (2), 
Adriāns (2). Pēc ilgāka laika meitenēm doti tādi vārdi kā 
Iveta un Maija, bet zēniem – Kārlis, Ēvalds, Aigars, Tālival-
dis, Rūdolfs. Trīs meitenes un divus zēnus vecāki nolēmuši 
saukt divos vārdos.

LR normatīvie akti paredz, ka bērna dzimšanu var reģis-
trēt dzimtsarakstu nodaļā, kuras darbības iecirknī bērns 
piedzimis, vai pēc viena vai abu vecāku dzīvesvietas. 17 
bērniem, kuru dzimšana 2007. gadā tika reģistrēta Mālpils 
dzimtsarakstu nodaļā, viens no vecākiem savu dzīvesvietu 
ir deklarējis citā pašvaldībā.

Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Viktorija Kalniņa

Sveicam jaunos mālpiliešus  
un viņu vecākus

Turpinājums no 13. lpp.



2008. gada janvāris 15mÂLpILS VÇSTIS 

Mālpils jubilejas gads aizsācies ar pagasta dāvanu 
katrai ģimenei – 2008. gada kalendāru. To rotā profe-
sionālu mākslinieku Mālpilij veltīti darbi, kas ļauj pa-
skatīties uz mūsu pagastu mākslinieku acīm. Ir lasāmi 
svētku gadā paredzamie notikumi, nozīmīgas jubilejas, 
vēsturiski fakti.

Projekta koncepciju un uzraudzību veica Mālpils 
800 gades svētku darba grupas dalībniece Māra 
Ārente. Tos katrai ģimenei palīdzēja nogādāt labie Zie-
massvētku rūķi – Aiga Zvīgule, Guna Zvīgule, Didzis 
Būmanis, Valters Odziņš, Julijana Butkeviča, Lūcija 
Lapšāne, Aivars Melcers, Anita Korenkeviča, Aivars 
Skroders un Mālpils 800 gades darba grupa. Paldies 
viņiem par atsaucību!

Ja kādu Mālpils ģimeni kalendārs vēl nav sasnie-
dzis, lūdzam interesētie pie Mālpils kultūras nama 
dežurantiem. Tālrunis 7925836.

Mālpils 800gades kalendārs  
katrai ģimenei

Advokāts Vērsīts
Kādā mājā dzīvoja pavecs pāris. Viņiem nav bijuši bērni. 

Tanī mājā dzīvojis pie saimnieka par puisi viens Pēteris. Viņš 
bijis diezgan laisks. Viņš aizgājis no Jurģiem uz Rīgu dzīvot. 
Pēc kāda gada viņš atnācis pie saimnieka ciemos. Saimnieki 
apbrīnojuši Pēteri, kas nu viņš esot par lielu vīru. Vecīši saru-
nājušies savā starpā, kāds kungs par vienu gadu varot Rīgā 
palikt. Vecīši domājuši, kaut mums būtu tāds dēls, tad mēs ar 
dotam uz Rīgu. Saimnieks, to dzirdēdams, atbildēja, ka Rīgā 
lai vai vērsi ievedot, iztaisot par tādu kungu. Vecīši runāja savā 
starpā, mums gan iznāks dēls.

Vecīšiem bija mazs bullītis, divi gadi vecs. Vecīši atkal sa-
runājušies, ka vedīšot bullīti iztaisīt uz Rīgu par dēlu. Otrā rītā 
vecīši piesien vērsīti pie valga un ved uz Rīgu. Vērsītis negrib 
lāga iet, vecenīte paņem maizi trīs reizes ap kaklu un ieliek 
maizi atkal nagos. Vecīši ar lielām mokām notikuši Rīgā. Vecīši 
Rīgā nonākuši, apjautājušies ar vienu, ar otru, kurā vietā varot 
iztaisīt vērsīti par kungu. Tie cilvēki, kuri ar vecīšiem runājušies, 
sacījuši, ka tepat tā vieta esot. Tanī vietā vērsīti paņēmuši arī 
un teikuši, lai nākošā gadā nākot atkal vērsīti apraudzīt. Viņi 
vērsīti būšot izmācījuši par advokātu. Vecīši aizgājuši uz mājām, 
Dievu slavēdami.

Vecīši vēl arvienu nodomājuši, kas nu viņa vērsītis būšot par 
kungu. Vecīši skaitījuši katru dienu, kad tik ātrāk varētu gadu 
pavadīt. Pēc gada vecīši steigušies uz Rīgu. Vecīši Rīgā nogāju-
ši turpat, kur vērsīti atstājuši. Vecīši dažiem cilvēkiem prasījuši, 
kur te dzīvo tāds advokāts Vērsītis. Vecīši ieraudzījuši pāri ielai 
izkārtni ar zelta burtiem Advokāts Vērsītis. Vecīši piegājuši pie 
durvīm un pieklauvējuši. Vērsīša kalpone iznākusi pie durvīm 

un prasījusi, ko viņi vēlās. Kalpone nav zinājusi, ka Vērsītim ir 
uz laukiem tādi vecāki. Vecīši uzdevušies kalponei par Vērsīša 
vecākiem. Vecīši prasījuši, lai parādot, kurš esot pats kungs. 
Kungs sēdējis ēdamā istabā pie galda ar daudz kungiem. Ve-
cīši krituši kungam ap kaklu un skūpstījuši: Ak, tu, manu mīļo 
dēliņ! Kungs no kauna uzlēcis un izsviedis viņus pa durvīm. 
Viņš tādus nepazīstot, kā viņi tādi ubagi uzdrošinājoties iet viņa 
dzīvoklī. Vecīši aiziedami dēla izsviešanu nav ļaunā ņēmuši, jo 
viņiem prieks par to, ka viņa vērsītis ticis tik lielā un greznā pilī. 
Pietiekot ar to, ja ne vairāk, ka vienreiz dabūjuši savu vērsīti. 
Nu viņi varot mierīgi mirt.

Stāstījusi māte, pierakstījusi Olga Bergmanis,  
12 g.v., Sidgundas “Pādēs” (1930.)

Kamdēļ osim tik vēlu lapas raisās?
Osis esot bijis akls koks. Viņš esot pavasarī prasījis, vai la-

pas jau ir izplaukušas. Koki atbildējuši, ka vēl neesot pumpuru. 
Tad osis palicis ļoti priecīgs par to, ka citiem kokiem vēl neesot 
pumpuru, tikai viņam vienam ir pumpuri. Tā pagāja labs laiks 
un osis vienā dienā prasīja saviem kaimiņiem, un tie liegušies 
teikt. Bet viņa tuvākais kaimiņš alksnītis pateicis, ka lapas jau 
zaļojot pilnā spēkā. Tad osis uz ātru roku raisījis lapas vaļā 
un līdz rītam jau bijušas tikpat lielas lapas, kā citiem. Rudenī 
viņš tāpat prasījis, vai lapas esot nobirušas, bet alksnītis atkal 
pateicis pareizi.

Stāstīja Emīlija Freivalts, 36 g.v. (1933.)
Pierakstīja Jānis Braunis, 10 g.v., Ķikutu pamatskolā

Dažas pasakas, kas skanējušas  
Mālpils novada mājās

Turpinājums 25. lpp.
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Nu jau veselu gadu Mālpils pagastā 
pastāvam un aktīvi darbojamie mēs – Māl-
pils jauniešu apvienība. Tāpēc 2007. gada 
nogalē sadarbībā ar Latvijas gumijlēcēju 
klubu (LGK), Mālpils pagasta padomi, 
Mālpils vidusskolu un Mālpils profesio-
nālo vidusskolu, Sidgundas pamatskolu, 
nosvinējām savu pirmo dzimšanas die-
nu, sarīkojot “Lielās balvas” sacensības 
Mālpils profesionālās vidusskolas sporta 
zālē, pagasta jauniešiem un bērniem, 
vecumā no 11–25 gadiem.

Protams, kā jau svētkiem par godu, 
īpaši saposāmies – tērpāmies iepriekš 
sarūpētos krekliņos ar uzrakstu MJA.U 
(Mālpils jauniešu apvienība. Unikāli.), 
tas vēl vairāk piešķīra mums svētku no-
skaņu.

Dzimšanas dienā netrūka arī svei-
cēju un labu vārdu kā no dalībniekiem, 

tā arī no pagasta padomes un citiem 
atbalstītājiem. Tas patiešām priecē, jo 
sapratām, ka esam kļuvuši par diezgan 
nozīmīgiem pagasta jauniešu dzīves 
veidotājiem. Caur mūsu rīkotajiem pasā-
kumiem, esam snieguši viņiem iespēju 
izpausties dažādās jomās, un apsolām, 
ka arī turpināsim to darīt tālāk un priecā-

PROJEKTI

Līdztekus vispārizglītojošās un profe-
sionālās izglītības piedāvājumam sešās 
pagastā esošajās skolās arvien biežāk 
informējam pagasta iedzīvotājus par tā 
saucamās neformālās apmācības piedā-
vājumiem, ko nodrošina biedrība “Mālpils 
tautskola”, iegūstot finansējumu dažādu
projektu konkursos un izmantojot to pie-
augušo apmācībai.

2007.gadā īstenoti divi projekti ar 
Rīgas rajona padomes finansējumu:
praktiskās psiholoģijas seminārs “Neķer 
kreņķi!” un foto kursi “Apturētais laiks”.

Sākot ar 2007.gada februāri, regulāri 
notiek vācu sarunu valodas apguve.

Lielākais sasniegums: oktobrī uz-
sāktie angļu sarunu valodas kursi trim 
grupām sestdienās un divām – svētdie-
nās. Oktobrī –decembrī nodarbības tika 
finansētas no ES programmas Grundtvig
līdzekļiem, jo Akadēmisko programmu 
aģentūra ir atbalstījusi Mālpils tautskolas 
projektu “LLL 55+... aiming for future”, 
kas tiek realizēts sadarbībā ar Dānijas, 
Luksemburgas, Polijas un Portugāles 

partneriem. Projektā paredzēta angļu 
valodas un datoriemaņu apguve, kā arī 
partnervalstu kultūras iepazīšana kā šeit, 
Latvijā, tā arī apmeklējot šīs valstis, tie-
koties ar tur notiekošo angļu valodas un 
datorkursu dalībniekiem. Precīzāku ap-
rakstu par 2008.–2009.gadā plānotajiem 
projekta pasākumiem un braucieniem 
publicēsim avīzes nākamajā numurā, 
taču jau šodien varu teikt, ka vislielākās 
iespējas doties šajos braucienos ir tiem 
gados vecākajiem angļu valodas kursu 
dalībniekiem, kas regulāri apmeklējuši 
un turpinās apmeklēt nodarbības, kā 
arī iesaistīsies piedāvātajos pasākumos 
tepat Mālpilī.

Lai arī angļu valodas apguvei paredzē-
tie projekta līdzekļi ir izsmelti, nodarbības 
janvārī ir atsākušās un turpināsies līdz 
aprīļa beigām. Tas ir iespējams, pateico-
ties Mālpils muižas īpašnieku Plaužu 
ģimenes ziedojumam, kas nodrošina 
skolotāju darba apmaksu piecās kur-
su grupās.

Kursu dalībnieku vārdā sirsnīgs pal-

dies par šo ziedojumu, kas vairāk nekā 
50 pagasta iedzīvotājiem visu janvāri un 
vēl trīs mēnešus dod iespēju katru nedē-
ļu sarunāties ar skolotājiem, kam angļu 
valoda ir dzimtā, papildināt savas valo-
das zināšanas, kļūt pārliecinātākiem un 
veiksmīgākiem profesionālajā darbībā.

Pateicoties šim ziedojumam, varam 
piedāvāt arī angļu valodas apmācību 
iesācējiem.

Skolotāja Lilita Jomerte vadīs no-
darbības ceturtdienās no 18.00 līdz 
19.30.

Pirmā nodarbība – 7.februārī.
Pieteikties pa tālr. 26836192.
Zvanot uz šo numuru, varat arī:

• interesēties par brīvajām vietām 
sestdienas un svētdienas grupās 
klausītājiem ar priekšzināšanām;

• izteikt savus priekšlikumus par Jums 
nepieciešamajiem kursiem/apmācī-
bu (februārī plānots pieteikt jaunu 
projektu Rīgas rajona padomes izglī-
tības konkursam).

Līvija Mukāne

Otrais semestris septītajā skolā

Mālpils jauniešu apvienības 1 gada jubilejas pasākums
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simies par Jūsu atbalstu. Mums patīk, 
ka Jums patīk!

Sacensības vadījām un tiesājām 
paši, uzņemot, laiku, skaitot punktus, 
apbalvojot, vērojot, ar kādu prieku un 
sajūsmu Mālpils jaunatne tajās piedalās. 
Protams, dalībnieki neizpalika arī bez 
balvām: 1. vietai pienācās torte, kā jau 
īstā dzimšanas dienā, kā arī visiem dalīb-
niekiem piparkūku medaļas, dažādi citi 
gardumi un goda raksti! Sacīkstes norisi-
nājās 3 vecumu grupās, ļaujot pirmajiem 
startēt nepacietīgākajiem, jaunākajiem 
dalībniekiem. Šajā vecuma grupā uzvaru 
guva komanda “Pogas”. 2. grupā laurus 
plūca “Turbo turtles”. Turpretī, trešajā, 
jauniešu grupā risinājās saspringta cīņa, 
bija pat vērojama nopietna pieeja šīm 
stafetēm, komandas izstrādāja savas 
taktikas, kā labāk, ātrāk, precīzāk iziet 
posmus. Neizpalika arī jautrība. Šajā 
vecuma grupā uzvarēja Mālpils profesio-
nālās vidusskolas komanda “MPV”. Visi 
dalībnieki no “Lielās balvas” guva prieku 
un gandarījumu par piedalīšanos, kā arī 
spilgtas, patīkamas emocijas.

Mēs paši arī pēc sacensībām iejutā-
mies dalībnieku lomā, un kopīgi izgājām 
cauri visiem sacensību posmiem. Secinā-
jām, ka tas nav nemaz tik viegli, un dalīb-
niekiem nācās piepūlēties. Iemīļotākais 
posms visiem dalībniekiem bija “Sumo 
cīņa”. (Iekāpjot lielā, mīkstā kostīmā, iz-
skatoties pēc sumo cīkstoņa, bija gandrīz 
vai neiespējami veikt kustības, kur nu vēl 
nogāzt pretinieku. Taču ļoti smieklīgi bija 

vērot no malas šos cīkstoņus un viņu 
neveiklās cīņas.)

Pēc “Lielās balvas” mēs, apvienības 
dalībnieki, kopā ar mūsu vadītāju Dzintu 
Krastiņu neformālā gaisotnē turpinājām 
svinēt savu jubileju, ēdot torti un atskato-
ties uz paveikto visa šī mūsu pirmā darbī-
bas gada garumā. Secinājām, ka esam 
kļuvuši vēl saliedētāki un draudzīgāki, 
mūs vieno daudz kopīgu, jautri notikumu, 
ideju un plānu nākotnei, vēlme vairot 
dažādas interesantas izklaides iespējas 
Mālpils jauniešiem. Kā arī secinājām, ka 
neesam kļūdījušies ar pasākuma izveidi, 
redzot lielo atsaucību no piedalīties gribē-
tājiem, smaidus dalībnieku un atbalstītāju 
sejās. Par prieku, ko visiem sniedza pie-
pūšamās atrakcijas un sacensību gars, 
jutāmies ļoti gandarīti.

LIELU PALDIES sakām Mālpils 
pagasta padomei, Mālpils vidusskolai 
un Mālpils profesionālajai vidusskolai, kā 
arī Sidgundas pamatskolai par finansiālo
atbalstu. Par atļauju izmantot profesio-
nālas vidusskolas sporta zāli – Mālpils 
profesionālas vidusskolas direktorei, Sid-
gundas pamatskolas sporta skolotājam 
un viņa audzēkņiem par līdzdalību. Un, 
protams, visiem Jums, kas bijāt kopā ar 
mums, aktīvi iesaistījāties Mālpils jaunie-
šu apvienības lielajā dienā!

Mālpils jauniešu apvienības  
dalībniece  

Jūlija Ņikitina

Konkursā aicinām piedalīties pusaudžus un jauniešus ve-
cumā līdz 25 gadiem. Plakāta formāts nedrīkst būt lielāks par 
A3 un tam jābūt kādā no ceļazīmju formām (aplis, trīsstūris 
u.c.). Plakātam jābūt veidotam kā brīdinājumam, aizliegu-
mam, norādījumam vai informācijas zīmei pusaudžiem un 
jauniešiem par visu kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanas 
iespējām.

Plakāti jāiesniedz līdz 1. martam Mālpils kultūras namā vai 
pie Mālpils vidusskolas skolotājas Intas Rulles.

Plakātu izstāde un dalībnieku apbalvošana Jauniešu dienas 
pasākumā Mālpils kultūras namā 15. martā.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Baibai, 
mob. tel. 29937469, vai rakstīt uz Mālpils jauniešu apvienības 
e-pasta adresi mja.u@inbox.lv.

Mālpils jauniešu  
apvienība izsludina plakātu konkursu  

“Ceļazīmes ezītim miglā”
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Bērnu žūrija
Mālpils vidusskolas bib-

liotēka jau piekto gadu 
piedalās KKF mērķprogram-
mā Bērnu žūrija, tā dod 
labu iespēju bērniem lasīt 
viņiem domātās jaunākās 
grāmatas. Šogad žūrijā dar-
bu sāka 32 lasītāji, taču līdz 
finišam tika 23.

Visčaklākās mums ir 
5. klases skolnieces Ieva Ermansone, Sindija Jansone, Marija Senatorova, 
Marta Kalniņa un Natālija Estere Tamma. Viņas jau ir pieredzējuši eksperti, 
jo piedalās projektā trīs gadus. Šogad ļoti aktīvi bija arī pirmās klases sko-
lēni – Ēriks Zunde, Arta Višķere, Ieva Jēkabsone, Rihards Zigmārs Briezis, 
Elīna Rauska, Adrians Rakuzovs, Paula Stepanova. Visi skolēni, kas pieda-
lījās un izturēja līdz galam ieguva Lasīšanas eksperta nosaukumu.

Mālpils vidusskolas skolēni par 2007. gada interesantākajām grāma-
tām atzinuši: 1. – 2. klašu grupā – Ineses Zanderes Ja Tu esi sivēns, 3. – 
4. klašu grupā – Hergē Tītiņa piedzīvojumi Faraona cigāri, 5. – 9. klašu 
grupā Džonotana Strouda Samarkandas amulets.

Šopavasar dosimies arī uz lielajiem Lasīšanas svētkiem Rīgā, Ķīpsalā.

Ziemassvētku pasākumi
Trīs atšķirīgi Ziemassvētku pasākumi 

skolā, bet tos vienoja atziņa – saule griež 
dienas uz gaismas pusi.

Ziemassvētkus iedziedāja paši jaunā-
kie – 1. – 4. klašu skolēni.

5. – 8. klašu grupas eglītē 6.a klases 
skolēni uz stundu pārtapa mājas saimnie-
kos, kas saņem lielu un varen raibu pulku 
budēļu. Kaut gan visiem bija “kājiņas 
nosalušas” un visi lūdzās – ”Laid iekšā, 
saimeniece!”, tomēr katram pulciņam 
līdzi ķekatu dziesma, rotaļa, ticējumu 
riekšava vai zīlēšanas māka. Dažā ņiprā 

čigānietē vai citā tēlā varēja atpazīt arī 
skolotājas.

Pēc pasākuma skolēni atzina, ka kriet-
ni izdancojušies, izdziedājušies un ka arī 
senie latvieši pratuši vareni priecāties.

Visus iepriecināja labi pārdomātais 
9. – 12. klašu pasākums “Ziemassvētku 
balle”, ko iecerēja un vadīja 12. klase. Pa-
tīkamā skolēnu uzvedība, elegantie tērpi, 
interesantie priekšnesumi – tas sagādāja 
skolotājiem patiesu gandarījumu.

Paldies visiem dalībniekiem, īpaši 
12. klasei un audzinātājai Inai Turkinai.

Skolotāju arodbiedrība savā pasāku-

mā pulcēja pedagogus. Netrūka ne patiesi 
emocionālu mirkļu, ne laba vēlējumu, ne 
savstarpēju dāvinājumu, ne jautrības.

I. Bahmane

Ar laimes, prieka un labas veselības vēlējumiem, jaunām 
iecerēm, sapņiem, jaunu kalendāru un veselu darbu kalnu 
sācies 2008. gads – Mālpils jubilejas gads.

800 gadi cilvēka mūžam – neiespējamais. 800 gadi dzīvībai 
uz zemes – tikai sīkums. 800 gadi kādai apdzīvotai vietai – cie-
nījams vecums ar daudzu paaudžu veidotu vēsturi, vidi, tradī-
cijām. Tāda dzimšanas diena godam nosvinama.

Lai ražens Tev, mūsu Mālpils, šis gads un nākamais gad-
simts.

Lai tas svētīgs visiem mālpiliešiem – lieliem un maziem!
Lai Mālpils kļūst par vietu, kur tagadējiem skolēniem pēc 

profesijas apgūšanas gribas atgriezties, strādāt un mūžu no-
dzīvot.

“Skolas dzīves” veidotāji

Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

1. – 4. kl. pasākums

Mājinieki gaida budēļus Budēļi ir klāt! Vidusskolēnu Ziemassvētku balle

2007. gada nogale Mālpils vidusskolā

Tradīcija turpinās
Janvāra beigās Mālpils vidusskolā nu jau piekto 

reizi noritēs Mālpils nedēļa, šogad – 800 gadu jubilejas 
zīmē.

Katrai dienai izvēlēta sava tēma.
Pirmdien, 28. janvārī – “Mālpilieši atver kalendāru”. 

Šajā dienā paredzēta atklāšana un tikšanās ar Mālpils 
svētku organizētājiem.

Otrdien, 29. janvārī, tēma – “Mālpilieši satiekas”. Vi-
dusskolas klasēm būs iespēja tikties ar interesantiem cil-
vēkiem, bet mazajiem notiks stafetes “Labdien, Mālpils!”

30. janvāra tēma atbilstoša Dziesmu svētku gadam – 
“Mālpilieši dzied!”. Tiksies trīs “kamerkori” – skolēnu, 
skolotāju un absolventu un varbūt būs arī īpašie viesi.

Ceturtdien notiks oratoru konkurss, tāpēc tēma – 
“Mālpilieši stāsta”.

Piektdien,1. februārī, “Mālpilieši vērtē”. Šajā dienā 
paredzēts apjomīgs noslēguma pasākums – “Zelta ko-
manda”.

Mālpils nedēļas galvenie organizētāji esam mēs, 
novadpētniecības pulciņa dalībnieki. Lūdzu, “turiet 
īkšķus”, lai mums viss izdotos!

Novadpētnieki

Mālpils vidusskolā viesojas  
Rūdis Lasītājprieks
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Vai spējat atcerēties, kas notika 
pagājušā gada maijā? Ko darījāt, ko 
domājāt? Vai bija kādi notikumi, kas 
ietekmēja jūs? Neatceraties? Piekrītu. 
Mēs vienkārši dzīvojam, strādājam, 
laiks rit kopā ar mums. Tomēr, neatka-
rīgi no atmiņas spējām, ir notikumi, 
kas tieši vai netieši ietekmē daudzus. 
Lūk, sākums kādam stāstam par DZĪVI 
LAUKOS.

2007. gada 5. maijā “Lauku Avīze” 
publicēja Ilzes Galkinas rakstu “Feldšeri 
laukos tomēr paliek”, kurā stāstīts par 
feldšeres atlaišanu no darba, kas saistīta 
ar jaunajiem Ministru kabineta pieņem-
tajiem noteikumiem Nr.1046 “Veselības 
aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība”. Konkrētais gadījums risinās Val-
kas rajonā, kur ģimenes ārsts lauž līgumu 
ar nesertificēta feldšerpunkta vadītāju.

Vaicāsiet, kāds mums ar to visu sa-
kars?

Likumdošanas prasības skārušas arī 
mūs, jo 2007. gada 7. maijā Mālpils pa-
gasta padomē saņemts Sidgundas feld-
šerpunkta vadītājas Mudītes Graudiņas 
iesniegums, kurā viņa Sidgundas iedzī-
votāju vārdā lūdz atbalstu sertifikācijas 
prasībām atbilstošu feldšerpunkta telpu 
nodrošināšanā un iekārtošanā.

Mālpils pagasta padome lūdz skaid-
rojumus Veselības obligātās apdrošinā-
šanas valsts aģentūrai par feldšerpunkta 
telpu nodrošināšanu un iekārtošanu, kā 
arī izteikt viedokli par pašvaldību kompe-
tenci problēmas risināšanā.

2007. gada 4. jūnijā no Veselības ob-
ligātās apdrošināšanas valsts aģentūras 
saņem skaidrojumu, kurā no Latvijas li-
kumdošanas viedokļa analizēta valsts un 
pašvaldības budžetu līdzekļu izlietojuma 
iespēja konkrētās situācijas risināšanai.

Aģentūras viedoklis: “..Aģentūrai nav 
tiesiska pamata piešķirt ārsta palīgam 
Mudītei Graudiņai līdzekļus feldšerpunkta 
telpu nodrošināšanai un ierīkošanai Māl-
pils pagasta Sidgundas ciemā.

Lai nodrošinātu veselības aprūpes 
pakalpojuma pieejamību aģentūra ar 
pašvaldībām saskaņo prakšu izvietojuma 
plānu, un tajā nav paredzēta atsevišķa 
ārstniecības iestādes izveide Sidgundas 
ciemā.

Ja Padome uzskata, ka Mālpils pagas-
ta teritorijā ir nepietiekams ģimenes ārstu 
pakalpojumu nodrošinājums, Padomei ir 
tiesības vērsties Aģentūrā ar iesniegumu 
lūdzot slēgt līgumu par primārās veselības 
aprūpes pakalpojuma nodrošinājumu.”

Atbilstoši Ministru kabineta 2006. ga-
da 19. decembra noteikumiem Nr.1046 
“Veselības aprūpes organizēšanas un 
finansēšanas kārtība” 74. punktam – te-
ritorijās, kurās ir nepietiekams ģimenes 

ārstu pakalpojumu sniedzēju nodrošinā-
jums un apgrūtināta veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība, aģentūra izņē-
muma gadījumos slēdz ar pašvaldību 
līgumu par primārās veselības aprūpes 
pakalpojumu nodrošināšanu.

2007. gada 20. jūnija Padomes 
sēdē tiek izskatīts Mudītes Graudiņas 
iesniegums un Veselības obligātās ap-
drošināšanas valsts aģentūras(VOAVA) 
skaidrojums. Ņemot vērā, ka: veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšana nav 
pašvaldībām uzlikto funkciju sarakstā; 
Valsts papildus ārsta prakses nodroši-
nāšanai paredz mēnesī finansējumu
100 LVL apmērā; Mālpils pagastā nodro-
šināta samērā laba veselības aprūpes 
pieejamība(trīs ģimenes ārsta vietas 
telpas, infrastruktūra, sociālā palīdzība); 
Pašvaldība jau vairākus gadus apmak-
sā vienas ģimenes ārsta prakses vietas 
otrās prakses vietas telpu īri un gatava 
to turpināt tālāk, deputāti nolemj vēlreiz 
vērsties Veselības ministrijā un VOAVA iz-
vērtēt nepieciešamību izveidot sertificētu
ģimenes ārsta prakses vietu Sidgundas 
ciemā, un vēlreiz skatīt jautājumu pēc 
atzinuma saņemšanas.

Vasaras vidū, jūlijā Veselības minis-
trija Latvijas Pagastu apvienības valdei 
sniedz plašu skaidrojumu par veselības 
aprūpes pieejamību un pakalpojumu 
kvalitātes nodrošināšanu laukos. Citu 
jautājumu vidū, kas saistās ar zobārstnie-
cības pakalpojumu pieejamību laukos, 
ārstniecības personu pietiekama skaita 
nodrošināšanu primārajā veselības aprū-
pē, feldšeru – vecmāšu punktu juridisko 
statusu un bērnu veselības aprūpi skolās 
un pirmskolas iestādēs, dots tālākās ve-
selības aprūpes attīstības skaidrojums, 
kas tieši saistās ar Sidgundas situāciju. 
Vai tas būs cerības stars?

“Jau ar 2004. gada 20.decembra Minis-
tru kabineta rīkojumu Nr. 1003 ir pastiprinā-
ta “Ambulatorās un stacionārās veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības 
programma”, kura paredz nodrošināt in-
tegrētās veselības aprūpes sistēmas turp-
māku attīstību, optimizējot pakalpojumu 
sniedzēju skaitu un izvietojumu, tādējādi 
paaugstinot sniegto veselības aprūpes 
pakalpojumu kvalitāti, izmaksu efektivitā-
ti un racionālu pieejamību pacientiem. 
Minētās programmas plāns paredz līdz 
2010. gadam veikt vairākus pasākumus, 
piemēram, izveidot 20 jaunas primārās 
aprūpes ārstu prakses un pārveidot vai 
uzlabot 50 primārās veselības aprūpes 
ārstu prakses, nodrošinot, ka pie viena 
ģimenes ārsta ir reģistrēti ne vairāk kā 
1800 pacienti.”(red. pasvītrojums)

Izveidot jaunas, uzlabot vecās? Kur 
tad ir tas finansējums? Kāpēc Aģentūra, 

kas ir valsts līdzekļu administrētājs un 
sadalītājs atsaka Sidgundai?

2007. gada 13. augusts. Mālpils 
pagasta padome saņem atbildi no Ve-
selības ministrijas par jaunas ģimenes 
ārsta prakses vietas izveidošanu. Lūk, 
fragments no Veselības ministrijas skaid-
rojuma: “..ja Mālpils pagasta pašvaldība 
uzskata, ka tās iedzīvotājiem ir nepiecie-
šama vēl viena ģimenes ārsta prakses 
vieta, vai ģimenes ārsta prakses otrā 
pieņemšanas vieta, kura atrastos pagasta 
citā apdzīvotā vietā un, kurā tiktu sniegti 
no valsts budžeta apmaksāti veselības ap-
rūpes pakalpojumi, lai nodrošinātu labāku 
pieejamību veselības aprūpes pakalpoju-
miem, Mālpils pagasta pašvaldībai ir tie-
sības sniegt ģimenes ārsta praksei savu 
atbalstu nepieciešamo prasību izpildei, 
lai šo ārstniecības iestādi būtu iespējams 
novērtēt atbilstoši normatīvajos aktos par 
obligātajām prasībām ārstniecības iestā-
dēm un to struktūrvienībām noteiktajam, 
un slēgt līgumu ar Veselības obligātās 
apdrošināšanas valsts aģentūru par pri-
mārās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu un apmaksu.”

Te nu zūd pēdējā cerība, ka “Ambu-
latorās un stacionārās veselības aprū-
pes pakalpojumu sniedzēju attīstības 
programmas” solījumi kļūs realitāte, jo 
vēstulē īpaši akcentēta veselības aprūpei 
paredzēto valsts budžetu līdzekļu izlieto-
juma likumība, kā arī VOAVA loma tajā.

Augustā Mālpils pagasta padome 
precizē jautājumu par nepieciešamību 
saglabāt ģimenes ārsta otro prakses vie-
tu Sidgundas ciemā, uz ko no Veselības 
ministrijas 10. oktobrī saņemta atbilde, 
kuras fragmentu publicējam: “..likumā 
“Par pašvaldībām”15.pantā ir noteikts, ka 
viena no pašvaldību autonomajām funkci-
jām ir nodrošināt iedzīvotājiem veselības 
aprūpes pieejamību.

Veselības ministrija nevar Jums no-
rādīt – saglabāt vai nesaglabāt ģimenes 
ārsta prakses otro pieņemšanas vietu...”

2007. gada 27. novembrī un 11. de-
cembrī Pagasta padomei tiek nogādāts 
92 Sidgundas iedzīvotāju parakstīts 
iesniegums, kur izteikta liela sāpe un 
neapmierinātība ar izveidojušos situāciju 
Sidgundā. To starpā ir arī jautājums par 
veselības aprūpi. (Sīkāk par iesniegumā 
iezīmētajām citām problēmām stāstīsim 
nākošajā avīzē.) – red. piebilde.

Kādu risinājumu atrada pagasta 
pašavaldība, kā arī saruna ar Sidgun-
das feldšerpunkta vadītājas Mudīti 
Graudiņu varēsiet lasīt nākošajā num-
murā februārī.

Redaktore  
Daiga Frīdberga

Sidgundieši cīnās
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Pagājusi vēl viena nedēļa, ir 
piektdienas vakars. Šī ir viena no 
retajām reizēm, kad cenšamies 
izrauties no bezgalīgajiem ikdie-
nas pienākumiem un vienkārši 
kopā atpūsties. Vislabāk mums 
patīk padalīties ar iespaidiem par 
bijušo un esošo, īpaši par to, kas 
piedzīvots kopā:

A: Atceries, māšuk, kā bērnī-
bā viena otru cienājām ar smilšu 
kūkām!

L: Ooooo, jāāā! Un kā tu ma-
ni, mazo māsu, izprecināji kaimi-
ņu Jančukam un organizēji kāzu 
ceļojumu ar ķerru pa dārzu!

A: Protams! Biju īsta kāzu 
rīkotāja. Bet zini, kas man nāk 
atmiņā?

L:???
A: Kā neskaitāmas stundas 

pavadījām pie molbertiem māk-
slas skolā.

L: Mākslas skola – tā bija 
mūsu radošā pasaule un jāat-
zīst – neizbēgama, jo mamma 
mums bija skolotāja ne tikai mā-
jās, bet arī mākslas skolā.

A: Nu ja! Mamma ir keramiķe 
un tieši tādēļ dzīve mākslā mums 
šķiet pašsaprotama. Vecāki un 
spilgtā vide, ko radīja mammas 
studiju draugi no Mākslas akadē-
mijas laikiem, ir palīdzējuši veidot 
mūsu dzīves uztveri un izpratni, 
kas bieži neatbilst standartiem, 
bet ļauj raudzīties uz lietām ar 
citām acīm!

L: Jā, un pasmaidīt par to, 
kas citiem neliekas smieklīgs...

A:...un sajust to auru, to kopī-
bas sajūtu, ko izstaro neatkārtoja-
mas, radošas personības – vecā-
ki un viņu draugi mākslinieki.

L: Vai atceries neskaitāmās 
izstādes, dzimšanas dienas, 
Jāņus, Lieldienas, Jaungada sa-
gaidīšanas svinības un pat kartu-

peļu talkas, kuras tika pārvērstas 
par īpašiem un neaizmirstamiem 
svētkiem?

A: Nu kā lai tos aizmirst! 
Šajos pasākumos fantāzijai pie-
auga spārni neatkārtojamiem 
lidojumiem!

L: Bet zini, ko es vienmēr at-
ceros ar smaidu?

A: Ko tad?
L: To laiku, ko pavadījām 

mākslas skolā.
A: Un kas tev visspilgtāk pa-

licis atmiņā?
L: Bulciņu ēšana uz palo-

dzes, nakts darbi vasaras plenē-

ros. Tas, kā es diplomdarbā govij 
iegleznoju zilas acis, pēc tam, 
protams, vajadzēja izlabot...jo go-
vīm taču acis ir brūnas. Āāā...un 
kā Vācijā ar Kiku apguvām galda 
tenisu. Un ko tu atceries?

A: Ja tā padomā, bija neskai-
tāmi piedzīvojumi, bet pirmais, 
kas nāk prātā ir vasaras nomet-
nes. Atceros, kā Limbažos naktī 
spēlējām paslēpes un ar zobu 
pastu apkrāsojām durvju roktu-

rus. Kandavā nevaru 
aizmirst negulētās 
negaisa naktis ar 
lielo zibeņošanu un 
pērkona dārdiem, 
garu saukšanu, kino-
teātra apmeklēšanu. 
Njāāā, bija jautri! Bet 
tu atceries to foršo 
kolāžu no sīkiem avīžu gabali-
ņiem?

L: Jā, tā darināšana aizņēma 
rekorda cienīgu laika posmu, 
kaut gan mēs jau tā vienmēr 
“stiepām gumiju”. Darba tap-
šanas procesā tika izlasīti visi 
darba materiāli un atrisinātas 
atrastās žurnālu un avīžu krust-
vārdu mīklas.

A: Tas tiešām bija “intelek-
tuāls” darbs.

Tā mēs varam turpināt līdz 
pusnaktij, jo atmiņu tiešām ir 
daudz, bet laika, kad ar tām dalī-
ties, kļuvis mazāk, jo katra studē-
jam dažādās pilsētās un nozarēs. 
Es, Arta, mācos Birutas Mageles 
Starptautiskās stilistu skolas 
otrajā kursā. Mācību process 
ir ļoti interesants. Studēju stila 
likumus, principus kā pilnveidot 
cilvēka tēlu atbilstoši tā personī-
bai un iekšējai būtībai. Mācamies 
arī skatuviskā tēla noformēšanu, 
asociatīvo tēlu veidošanu, body 
art (ķermeņa apgleznošanu) un 
grimēšanu. Ļoti augsti novērtēju 
tos dažus gadus, ko pavadīju 
mākslas skolā, jo tieši pateicoties 
tai, sapratu, ar ko dzīvē vēlos 
nodarboties. Tā attīstīja manu 
krāsu izjūtu un māksliniecisko 
skatījumu uz apkārt notiekoša-
jiem procesiem un lietām.

Mana māsa Līga izvēlējās 
ar mākslu tieši nesaistītu profesi-
ju – viņa studē Vidzemes augst-
skolas Tūrisma organizācijas un 

vadības fakultātes otrajā kursā. 
Lai gan mācoties šajā fakultātē, 
lielākā uzmanība tiek vērsta eko-
nomikas un vadības zinību kursu 
izpratnei, noder arī mākslas skolā 
apgūtais – īpaši tas, kas palicis 
atmiņā no mākslas vēstures stun-
dām, jo, piemēram, kā gan var 
vadīt ekskursiju, neorientējoties 
laikā un telpā un neapgūstot kaut 
vai minimālu informāciju par kon-
krētās vietas vēsturisko attīstību 
un arhitektūras elementu māksli-
niecisko raksturojumu.

Tuvākajā nākotnē katra domā-
jam par savu sapņu piepildīšanu, 
kas ar katru gadu kļūst arvien 
lielāki un, iespējams, grūtāk rea-
lizējami, taču vienmēr ir gandarī-
jums par to, ko izdodas paveikt 
un prieks vienai par otru.

Līga un Arta  
Kirštenes

Mākslas skolas 4. izlaidums

JUBILEJU GAIDOT

DEVĪTAIS STĀSTS
MAZA SARUNA

Arta skolas uzdevums –  
japāniete

Baltick beauty world  
konkursā

diplomdarbi – Artas pa vidu

draudzenes

Līga un Arta

skolas grimēšanas uzdevums – 
večiņas
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Režisore Liene Cimža
Jau cara laikā mālpilieši spēlēja teātri. Prese ziņo, ka 1910. 

gada Lieldienās biedrības namā rādīja vietējo pašdarbības 
aktieru iestudēto lugu Preilenīte. Māksliniece Džemma Skul-
me atceras, ka bērnībā Mālpils Tautas namā esot skatījusies 
vietējās dramatiskās kopas izrādi Skroderdienas Silmačos. 
Padomju laikā teātra režijā aktīvi darbojās skolotāja Aglaida 
Čakša un kultūras darbiniece Lauma Balode. Ilggadīgs drama-

tiskā kolektīva dalībnieks Vilis Avens ir saglabājis senas teātra 
afišas, uz kurām lasāmi vietējo aktieru vārdi: Anna Kersele, 
Andris Kerselis, Kārlis Lūkins, Gunārs Reinbaks, Rita Kargāne, 
Pēteris Krastiņš, Ārija Trektere, Jānis Mūrnieks, Zina Liepiņa, 
Aina Draudiņa, Voldemārs Zuters, Arnolds Saukums u.c. Vēlāko 
gadu afišās lasāmi daudzi citi vārdi – Ināra Bahmane, Dainis 
Jaunslavietis, Līga Liepa, Ēriks Gāže, Laima Apine, Vitauts 
Cīrulis, Lolita Krastiņa, Dainis Kargans, Sarmīte Lācis, Boriss 
Purviņš, Gunārs Sudars un citi.

Pēc daudzu gadu pārtraukuma 2004. gada rudenī tika at-
jaunots amatierteātris Mālpilī. Jau pirmajā gadā tika realizēts 
vērienīgs projekts – iestudēta muzikāla izrāde pēc A. Upīša 
lugas “Laimes lācis” motīviem. (režisore Sandra Rogule) Tajā 
piedalījās arī deju grupas Amulets dejotājas (vadītāja Baiba Vil-
cāne). 2006. gadā notika režisoru maiņa. Mālpilī sāka strādāt 
režisore no Mores – Liene Cimža. Nopietna darba rezultātā 
tapa izrāde “Klusu!”, kurā amatierteātra dalībnieki apliecināja 
gatavību runāt par nopietnām, sarežģītām tēmām. 2007. gadā 
mālpiliešiem, sidgundiešiem, Nītaures pagasta iedzīvotājiem, 
Rīgas rajona teātra dienas dalībniekiem Carnikavā tika rādīta 
izrāde pēc Br. Grimmu pasakas motīviem “Kura ir visskaistākā?”. 
Rudenī darbs aizsākās ar Māras Zālītes dzejas uzvedumu, bet 
līdz ar jauna gada sākumu atvērta jauna luga, kas skatītāju vēr-
tējumam tiks nodota sezonas beigās.

ansamblis
Bērnu vokālie ansambļi 

Mālpils kultūras namā ar 
neliel iem pārtraukumiem 
darbojušies gadu no gada. 
To vadītāji bijuši:

Lauma Balode. Uz dzie-
dāšanu, dejošanu 50 – 60 
gados kopā ar bibliotekāri 
Martu Medni Lauma bērnus 
salasīja pa mājām un tāpat arī 
pa pāriem sastādītus pēc no-
darbībām aizveda atpakaļ.

Inta Goldberga 70. gados slavenā ansambļa Siguldēni 
vadītāja. Enerģiski un ar labiem panākumiem Mālpilī vadīja 
ansambli Māllēpītes.

Vidusskolas dziedāšanas skolotāja Spīdola Borisa. Viņas va-
dītas ansamblis dziedāja kultūras nama atklāšanas koncertā.

Jaunajā kultūras namā skolēnu, bērnu ansambļus vadīja 
Atis Priedītis, Sanita Vītuma, pēdējos 10 gadus mūzikas sko-
las skolotāja Ināra Daukste. Mazie dziedātāji apguvuši pirmās 
dziedāšanas iemaņas turpina mācības Mālpils mūzikas skolā 
un dzied mūzikas skolas ansambļos un koros.

MĀLPILS KULTŪRAS NAMAM – 20

Vadītāja Lauma Krastiņa
Tautas lietišķās mākslas studija “Ur-

ga” turpina gadu desmitiem ilgās ar 
tautas mākslu saistītās tradīcijas mūsu pa-
gastā. Pirmsākumi meklējami 60. gados, 
kad pievērsties rokdarbiem mālpilietes 
mudināja Kristīne Priedīte. Nu jau vairāk 
nekā 30 gadus Priedīšmātes aizsākto tur-
pina tekstilmāksliniece Lauma Krastiņa. 
Lietišķās mākslas studijas dalībnieces 
kultūras namā apgūst aušanas prasmes 
un ar saviem darbiem piedalās Latvijas 
mēroga un Rīgas rajona izstādēs un semi-
nāros. Gada nogalē mālpliešu darbi bija 

skatāmi Siguldas pagasta kultūras namā 
Rīgas rajona tautas lietišķās mākslas 
izstādē “Ziemassvētku noskaņas”. Vadī-
tāja studijas darbā iesaistījusi pagastā 
dzīvojošos un strādājošos amatniekus, 
rokdarbnieces – pinējus, koka apstrādes 
meistarus, adītājas. Katru gadu pagastā 
tiek rīkoti tautas lietišķo mākslu un latvis-
ko dzīves veidu popularizējoši sarīkoju-
mi. Godā tiek celtas mājamatniecības un 
mājturības tradīcijas – tiek kopā aicinātas 
maizes cepējas, ciemiņi cienāti ar īsti lat-
visku miežu putru.

Gatavojoties kultūras nama jubilejai 

top lupatdeķis. Tajā savu strīpiņu ieauž 
katrs kultūras nama darbinieks, dziedā-
tājs, dejotājs un teātra spēlētājs.

TLM studija “Urga”

Amatierteātris

Bērnu vokālais 

Izrādes “Klusu!” dalībnieki

Mazie dziedātātāji 90. gadu beigās Ansamblis “Māllēpītes”

Tautas mākslas svētkos Beļģijā
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5. aprīlis nav aiz kalniem,  
kad notiks ikgadējā

“Mālpils dziesma 2008”

Daudz nedomā un negaidi!
Nāc un piesakies –  

solo, duetā, ģimenes ansamblī  
un kļūsti par dziedāšanas svētku

“Mālpils dziesma 2008” dalībnieku.
Pieteikumus kultūras namā gaidām  

līdz 25. februārim. Informācija  
pa tālruni 26434429 (Sandra).

Bija 2007. gada pēdējā diena – 31. decem-
bris, kad mūsu mājās ienāca Mālpils pagasta 
kalendārs 2008. gadam. Tas bija negaidīts, bet 
ļoti patīkams pārsteigums.

Kalendārs iepriecina (un turpinās to darīt 
visu šo gadu) ar noformējuma eleganci, ar 
iespēju uzzināt par iecerētajiem pasākumiem 
visa gada garumā.

Liels paldies visiem radošajiem un darbī-
gajiem cilvēkiem, kuri šo kalendāru izsapņoja, 

apkopoja tajā ietverto noderīgo informāciju, 
piemeklēja katra mēneša noskaņām atbilstošu 
gleznu un tik personīgi to nogādāja mālpiliešu 
mājās.

Kalendārs manī raisa lepnumu par mūsu 
pagasta kultūras dzīves norisēm, par kultūras 
namā organizētajiem pasākumiem, eleganti no-
formētajām telpām, interesantiem scenārijiem, 
par iespēju izstāžu zālē apskatīt tik dažādas 
izstādes, par Mālpilī notiekošajiem plenēriem, 

kuros top tik daudz skaistu gleznu, kas ataino 
mūsu pagasta vietas un noskaņas, par iespēju 
bērniem mācīties tik augsta līmeņa mākslas sko-
lā, par avīzīti “Mālpils Vēstis”, kas ar nepacietību 
tiek gaidīta katra mēneša beigās.

Lai mums visiem radošām domām un dar-
biem bagāts gads!

Mālpiliete jau ceturtajā paaudzē  
Jolanta Dinka

Noslēdzies kārtējais sporta gads un Mālpils pagasts, Rīgas rajona 
sporta spēļu kopvērtējumā ir ierindojies 10.vietā.

Divos sporta veidos Mālpils pagasta komanda ir izcīnījusi medaļas. 
3.vietu mālpilieši ieguva ŠAHĀ un BOULINGĀ. Veiksmīgi mālpilieši no-
startēja arī Pašvaldību darbinieku ziemas sporta spēlēs (5.vieta), ROKU 
CĪŅĀ (5.vieta), Pašvaldību darbinieku vasaras sporta spēlēs (6.vieta), 
GALDA TENISĀ (7.vieta), VOLEJBOLĀ (7.vieta), BASKETBOLĀ (8.vieta), 
DISTANČU SLĒPOŠANĀ (8.vieta), NOVUSĀ (9.vieta).

Vēlētos, lai šogad mālpilieši būtu vēl atsaucīgāki un aktīvāk izrādītu 
interesi par sporta pasākumiem Mālpilī, kā arī Rīgas rajona sporta spē-
lēm. Informāciju par sporta pasākumiem Jūs varat iegūt informatīvajā 
izdevumā “Mālpils Vēstis”, Mālpils Televīzijā, plakātos Mālpils centrā, kā 
arī piezvanot sporta darba organizatoram.

6.janvārī kafejnīcā “AUGUSTS” notika šī gada 1.posms ZOLES 
SPĒLĒ, kurā piedalījās 23 dalībnieki. 1.vietu ieguva Oskars Janbergs, 
2.vietā ierindojās Jānis Žukovs, bet 3.vietā – Adrians Fjodorovs. 

Atgādinu, ka sacensības notiks 6 posmos un kopvērtējumā vērtēs 
5 labākos posmus.

Mālpils profesionālās vidusskolas sporta zāles darba laiki:
Pirmdien 19.00 – 21.00
Trešdien 19.00 – 21.00

Sporta pasākumu plāns: Vieta
20.janvāris Sacensības ZOLES SPĒLĒ 

2.posms
Kafejnīca “AUGUSTS”

20.janvāris Rīgas raj. Sporta spēles  
DISTANČU SLĒPOŠANĀ

Reiņa trase, Krimulda

27.janvāris Sacensības ZOLES SPĒLĒ 
3.posms

Kafejnīca “AUGUSTS”

9.februāris Rīgas raj. Sporta spēles  
GALDA TENISĀ

Siguldas 1.pamatskola

24.februāris Rīgas raj. Sporta spēles  
ZOLES SPĒLĒ

k/n Rīgava, Salaspils

Džemma Skulme uzskata, ka 
sievietes uz saviem pleciem tur visu 
pasauli. Sievietes – kariatīdes... Ja 

vēlies tuvoties patiesībai – iepazīsti sie-
vieti. Sieviete ir pasaules centrs, pavēl-
niece, tā savieno pasaules atsevišķās 

daļas, ir mātišķā siltuma glabātāja, 
glābēja, triumfējošs skaistums.

3. februārī 16.00 izstāžu zālē
Džemmas Skulmes

Izstādes

KARIATĪDES
atklāšana un tikšanās ar mākslinieci

8. februārī 19.00  
Mālpils kultūras namā

Valmieras teātra izrāde
Andruss Kivirehks

IGAUŅU BĒRES
Režisors Andress Lepiks Igaunija

Lomās: Andris Gross, Ilze Lieckalniņa, 
Dace Eversa, Januss Johansons,  
Tālivaldis Lasmanis, Anna Putniņa,  
Agris Māsēns, Juris Lav, Skaidrīte  

Putniņa vai Baiba Valante.

“Igauņu bēres” ir pirms trim gadiem 
tapusi luga, kurā skarti jautājumi par 

palikšanu laukos vai došanos uz pilsē-
tu, kurā paralēli iet bēdas un smiekli, 
traģēdija un prieks. Lugas spēks un 

vieglums ir veselīgā pašironija ar 
kādu autors skata šos jautājumus. Tā 
ir sava veida parafrāze par latviešu “In-
drāniem”, kurā katrai paaudzei sava 

taisnība un visas ir pareizas.
Biļešu cena 4 Ls / skolēniem, pensio-
nāriem 3 Ls / Notiek biļešu iepriekš-

pārdošana.
Kultūras nama kases darba laiki:

Otrdien,
Ceturtdien 14.00 – 18.00
Trešdien,
Piektdien 11.00 – 14.00

un 2 stundas pirms pasākuma.

23. martā ar Lieldienu raibumiem  
un pārsteigumiem

pie mums nāk dziedāšanas svētki
bērniem un pusaudžiem vecumā  

līdz 15 gadiem

“BRĪNUMS 2008”
Nāc un piesakies ar savu  

fonogrammu kultūras namā
līdz 25. februārim  

vai pa tel. 26434429 (Sandrai)

MUMS RAKSTA

Radošām domām un darbiem bagātu gadu!

SPORTS
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Nr.p/k Sporta veids Datums Vieta
1. Distanču  

slēpošana
20.janvāris Reiņa trase, Krimul-

das pag.
2. Galda teniss 9.februāris Siguldas 1.pamat-

skola
3. Zoles spēle 24.februāris k/n Rīgava, Salas-

pils
4. Pašvaldību darbi-

nieku 11. ziemas 
sporta spēles

29.februāris Rāmkalni, Inčukal-
na novads

5. Telpu futbols 8.marts –  
aprīlis

Ulbrokas sporta 
komplekss

6. Novuss 3.maijs Babītes pagasta 
sporta komplekss

7. Orientēšanās 
sports

6.maijs Lilaste

8. MTB  
riteņbraukšana

13.maijs Baloži

9. Pašvaldību darbi-
nieku 12.vasaras 
sporta spēles

1.augusts Siguldas novads

Nr.p/k Sporta veids Datums Vieta
10. Regbijs 23.augusts Upesciems 
11. Rudens kross 26.augusts

(plkst 19.00)
Baloži

12. Florbols augusts –  
septembris

Inčukalns 

13. Basketbols septembris Garkalne, rajona 
sporta zāles

14. Boulings oktobris Rīga
15. Roku cīņa 18.oktobris k/n Rīgava, Salas-

pils
16. Peldēšana 25.oktobris Inčukalns
17. Volejbols –  

priekšsacīkstes
fināls

okt.– nov.
29.novembris

Rajona sporta zāles
Saulkrastu sporta 
centrs

18. Dambrete 1.novembris Babītes pagasta 
sporta komplekss

19. Šahs 29.novembris Saulkrastu sporta 
centrs

20. Šautriņu mešana 29.novembris Saulkrastu sporta 
centrs

Vēlreiz informējam iedzīvotājus par 
to, kādus jautājumus izskata pašvaldī-
bas policija, un kādus jautājumus izska-
ta valsts policija:
• Pašvaldības policija lielākoties strādā 

pēc Latvijas Administratīvā pārkāpuma 
kodeksa (www.likumi.lv) un Mālpils 
pagasta padomes saistošajiem notei-

kumiem (www.malpils.lv). Mūsu uzde-
vums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību 
Mālpils pagastā, kontrolēt, lai tiktu ievē-
roti Mālpils pagasta padomes saistošie 
noteikumi.

• Valsts policija nodarbojas ar jautājumu 
risināšanu, kas paredzēti Latvijas krimi-
nāllikumā un Latvijas kriminālkodeksā, 

t.i., zādzība, laupīšana, krāpšana, mie-
sas bojājumi, īpašuma bojājumiem, kait-
niecība, slepkavība, pazudušu cilvēku 
meklēšana u.c. Ar šādiem jautājumiem 
un Jūsu iesniegumiem, Jūs varat griez-
ties pie A. Durevska vai arī Siguldas 
policijas iecirknī Siguldā, Miera ielā 1, 
tālr. 7950402

Rīgas rajona Sporta spēļu kalendārs 2008.gadam

Rīgas rajona 2007. gada sporta spēļu kopvērtējuma tabula

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 29248752

POLICIJA ZIŅO
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Zvanītāja atrašanās vietas 
datus nodos plašākam 

operatīvo dienestu lokam
Turpmāk VAS “Elektronisko sakaru direkcija” 

no publisko fiksēto un mobilo tālruņu tīklu komer-
santiem saņemtos datus par zvanītāja atrašanās 
vietu nodos arī Jūras meklēšanas un glābšanas 
dienestam.

Tas ļaus operatīvāk reaģēt uz dažādiem nelaimes 
gadījumiem, piemēram, personu pazušanas gadīju-
mos.

Minēto datu nodošanu arī Jūras meklēšanas un 
glābšanas dienestam paredz Satiksmes ministrijas un 
VAS “Elektronisko sakaru direkcija” (ESD) izstrādātie 
grozījumi Ministru kabineta “Noteikumos par izsaucēja 
atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēša-
nu un nodošanu”, kas ceturtdien, 17. janvārī izskatīti 
Valsts sekretāru sanāksmē, akceptējot Satiksmes 
ministrijas nostāju. Lai projekts stātos spēkā, tas vēl ir 
jāapstiprina valdībā.

Līdz šim dati par zvanītāja atrašanās vietu tika 
nodoti izsaukumu apstrādes centram “112”, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts polici-
jai, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 
un gāzes avārijas dienestam.

Lai uzlabotu informācijas iesniegšanas procesu, 
izstrādātie noteikumi precizē kārtību, termiņus un da-
tu veidus, kā ESD saņem informāciju no elektronisko 
sakaru komersantiem un nodod to operatīvajiem die-
nestiem viņu pienākumu veikšanai.

Prasība mobilo tīklu komersantiem nodrošināt ESD 
datus par zvanītāja atrašanās vietu Latvijā ir spēkā no 
2007. gada 22. decembra. Fiksētais operators datus 
par zvanītāja atrašanos sācis nodot jau pusgadu ie-
priekš, kopš 2007.gada 22.jūnija.

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 
2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1013 “Notei-
kumi par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, 
apstrādi, uzturēšanu un nodošanu”” izstrādāts saskaņā 
ar “Elektronisko sakaru likumu”. Tā ieviešanai papildu 
līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami.

Satiksmes ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas 
Pārvaldes vecākā referente Elīna Circene

Lūgums  
visiem daudzdzīvokļu  

māju atbildīgajiem  
par patērētās elektro-

enerģijas apmaksu
2007. gada rudenī visās daudzdzīvokļu mājās 

tika uzstādīti siltummezgli, kuri tika pieslēgti kāpņu 
telpu elektrībai. Uz 01.01.2008. siltummezgliem ir 
neatkarīga elektroenerģijas padeve un uzskaite. 
Maksa par izlietoto elektroenerģiju laika posmā 
no apkures sezonas sākuma līdz 01.01.2008. tiks 
kompensēta. Lūgums visiem tiem atbildīgajiem par 
elektroenerģijas patēriņa apmaksu, kuru kāpņu 
telpas pagrabā atrodas siltummezgli, griezties per-
sonīgi pie SIA “Norma K” valdes locekļa R.Tarandas 
vai pa tālruni 26450752. Var atstāt arī savas koordi-
nātes pa tālruni 7925741, lai Jūs varētu sameklēt. 
Ierodoties SIA “Norma K” lūgums ņemt līdzi visus 
maksājumus apliecinošus dokumentus.

Atvainojos par sagādātajām neērtībām,
SIA “Norma K” valdes loceklis  

Raimonds Taranda

MĀLPILS PAGASTA PADOMES
SĒDES Nr.1 PROTOKOLA IZRAKSTS

Rīgas rajona Mālpils pagastā  09.01.2008.
1/12.

Par dzīvojamās mājas Krasta ielā 2 iedzīvotāju iesnieguma 
izskatīšanu

Ziņo: A.Lielmežs, R.Taranda
Tiek dots vārds: L.Amerikai, S.Strausai, V.Komarovam, V.Svikšam, P.Kurmam, A.Lielmežam
Mālpils pagasta padomē 20.12.2007.saņemts iesniegums no Krasta ielas 2 1.korpusa 

iedzīvotāja Imanta Tuča, par to, ka Krasta ielas 2 1.korpusa elektrotīklam ir pieslēgts sūknis, 
kura jauda ir 800W stundā, sūknis ir pieslēgts bez iedzīvotāju rakstiskas vienošanās, bet maksa 
par patērēto elektroenerģiju jāmaksā iedzīvotājiem un par to, ka siltumtrases rekonstrukcijas 
darbu veikšanas laikā ir sabojāts trotuārs. 2008.gada 7.janvārī no Krasta ielas 2 iedzīvotājiem 
(6 paraksti) saņemts iesniegums, kurā izteikta neapmierinātība, ka dzīvokļos ir auksti (vidējā 
temperatūra +16; + 17C) un pirmo stāvu dzīvokļos ir rūkoņa.

Padome atklāti balsojot ar 7 balsīm “par” (A.Lielmežs, P.Kurms, L.Amerika, E.Saleniece, 
S.Strausa, V.Svikšs, J.Pīķis) NOLĒMA:

Pašvaldības SIA “Norma K” vadībai izstrādāt kārtību:
1) kā atlīdzināmi izdevumi, kas radušies iedzīvotājiem apmaksājot “Latvenergo”’rēķinus 

par koplietošanas telpu elektroenerģijas patēriņu, kurā iekļauts arī apkures sistēmas darbībai 
nepieciešamā cirkulācijas sūkņa elektroenerģijas patēriņš;

2) kā veicami remontdarbi, kas saistīti ar apkures sistēmu un speciālistiem apsekot dzīvoja-
mās mājas un iespēju robežās novērst troksni, kas radies jauno siltummezglu izbūves dēļ.

Sēdes vadītājs: 
Padomes priekšsēdētājs A.Lielmežs

Kļūs tīrāks!?
2008. gada 2. janvārī Mālpils pagasta padome noslēdza jaunu atkritumu 

apsaimniekošanas līgumu ar SIA “ZAAO”, līdz ar to mūsu pagastā būs jauna 
sistēma lielgabarīta konteineru izmantošanā un būvgružu savākšanā.

Mālpils ciematā, Upmalās un Sidgundas centrā 
neatradīsies lielgabarītu konteineri pastāvīgi, bet gan 
pēc grafika.

Mālpils centrā pie katlu mājas – auto stāvlaukumā 
konteiners 22m3 tiks novietots katra mēneša pirma-
jā un trešajā piektdienā, piemēram, janvāra mēnesī 
04.01. un 18.01.

Lielgabarīta atkritumus jūs varat tur novietot no 
piektdienas līdz pirmdienai vai otrdienai, kamēr kon-
teiners tiek piepildīts.

Sidgundas centrā un Upmalās lielgabarīta kontei-
nerus novietos pēc iedzīvotāju pieprasījuma, kad viņi vēlēsies atbrīvot savus 
īpašumus no vecajām mēbelēm un citām lielgabarīta precēm, nevis ikdienas 
sadzīves atkritumiem.

Mēs ceram, ka būsim atrisinājuši problēmu ar būvgružu savākšanu. SIA 
“ZAAO” piegādāja mums 1m3 ietilpīgus maisus, kuros pagasta iedzīvotāji 
varēs sabērt būvgružus un celtniecības atkritumus. Šos maisus jūs varat sa-
ņemt SIA “Norma K” ceļa dienesta garāžās vai piezvanot pa t.22302121. Tiem 
pasīvajiem mālpiliešiem, kuri vēl nav paspējuši slēgt līgumu par atkritumu 
konteineru apkalpošanu viņu īpašumos ar kādu no atkritumu apsaimnieko-
šanas organizācijām, tad vēlreiz to atgādinām un dodam Jums informāciju, 
kur to var veikt:

SIA “ZAAO” tālr. 64281250, fax. 64281251.
Rakstot pieteikumu jums jāuzrāda:
Vārds, uzvārds
Personas kods
Tālruņa Nr.
Adrese
Cik liels tilpums (0,24m3 plastmasas zaļais konteiners; 1,1m3 metāla kon-

teiners)
Cik bieži izvest (Piemēram, 12x gadā 1x mēnesī)
Cik cilvēki izmanto (statistikai)
SIA “L&T” (bijusī “Hoētika”) tālr. 67111001 – klientu apkalpošanas 

centrs.
Par visiem jums interesējošiem jautājumiem, kas radušies par atkritumu 

apsaimniekošanas organizēšanu, zvaniet pa tālr. 22302121.
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No 2007. gada 
1.oktobra  

līdz  
31.decembrim 

mūžībā  
aizgājuši sekojoši  

mālpilieši

Velta Veronika Valdovska 
(3.oktobrī, 78 gadu vecumā), Ma-
rija Timofejeva (12.oktobrī, 84 
gadu vecumā), Zigrīda Jansone 
(12.oktobrī, 87 gadu vecumā), 
Ārija Kaulena (15.oktobrī, 85 
gadu vecumā), Vera Glagoļeva 
(18.oktobrī, 91 gada vecumā), 
Solomija Bīriņa (28.oktobrī, 70 
gadu vecumā), Zigurds Kadiķis 
(2.novembrī, 78 gadu vecumā), 
Henrihs Stutāns (27.novembrī, 
81 gada vecumā), Jadviga Ja-
nučkovska (3.decembrī, 88 gadu 
vecumā), Domicela Viša (3.de-
cembrī, 87 gadu vecumā), Valija 
Paulīne Epalte (13.decembrī, 97 
gadu vecumā), Ilmārs Miķelsons 
(17.decembrī, 86 gadu vecumā), 
Pankratijs Saveļjevs (22.decem-
brī, 73 gadu vecumā), Staņislava 
Pavulāne (22.decembrī, 74 gadu 
vecumā).

Mūsu klusa, patiesa līdzjūtība 
tuviniekiem un katram, kam sirdi 
sāpina viņu aiziešana.

Mālpils pagasta  
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Viktorija Kalniņa

Politiski represēto 
iedzīvotāju  
ievērībai

• Ar 2008.gada 1.janvāri starppil-
sētas autobusos un vilcienos 
politiski represētās personas var 
braukt par velti.

• 2008.gada 9.februārī plkst.10.00 
Rīgā, Latviešu biedrības nama 
Lielajā zālē notiks Latvijas Politis-
ki represēto apvienības 19.kon-
ference. Lūdzu pieteikties tos, 
kuri vēlētos tajā piedalīties. No 
Mālpils nodaļas vajadzīgi četri 
pārstāvji. Pieteikties pa tālru-
ni 7185876 vai 2811078.

Baiba Lippe

Divi brāļi
Viens brālis bagāts, otrs nabags. Nabaga 

brālim pietrūka darba, viņš gāja darba mek-
lēt. Piegājis pie kāda kalniņa, viņš redzēja 
kungus braucam. Viņam bija kauns, jo viņš 
bija skrandās noplīsis. Nabaga brālis iebēga 
krūmā. Kungi piebrauca pie kalniņa, apstājās 
un sacīja: Dziedzer, kalniņ, atveries! Dziedzer 
kalniņš atvērās, kungi iebrauca iekšā. Viņam 
bija liels brīnums. Kungiem aizbraucot, viņš 
piegāja pie kalniņa un sacīja: Dziedzer kalniņ 
atveries! Dziedzer kalniņš atvērās un nabaga 
brālis iegāja iekšā un redzēja daudz zelta. Bet 
sev viņš paņēma nedaudz zelta, lai apmieri-
nātu savas nepieciešamības.

Zelts bija sajaukts kopā ar smiltīm. Viņš 
aizgāja uz brāli pēc sieta. Bagātais brālis brī-
nījās, ko viņš sijās, jo viņam nekā nebija, ko 
sijāt. Viņš pielipināja pie sieta malas mīklu. 

Nabaga brālis atnesa viņam sietu atpakaļ. 
Bagātais brālis redzēja, ka pie sieta malas ir 
pielipis drusku zelts. Viņš prasīja: Kur tu zeltu 
ņēmi? Nabaga brālis izstāstīja, kur zeltu ņē-
mis. Bagātais brālis aizjūdza zirgu un brauca 
uz Dziedzer kalniņu. Piebraucis pie Dziedzer 
kalniņa, viņš sacīja: Dziedzer kalniņ, atveries! 
Dziedzer kalniņš atvērās, viņš iebrauca iekšā. 
Krāva savu vezumu. Vezums bija piekrauts. 
Bagātam brālim bija aizmirsies kalna vārds. 
Kamēr viņš domāja vārdu, piebrauca kungi, 
kas nogalināja viņu.

Kas daudz grib, tam maz tiek.
Pierakstīja Pēteris Nika, 12 g.v., Mālpils 

6.kl. pamatskola (1936.)

Fragments no topošās Mālpils novada 
folkloras grāmatas “Trīs sidraba avotiņi”

Sastādītāja Ieva Pauloviča

Turpinājums no 15. lpp.

Dažas pasakas, kas skanējušas Mālpils novada mājās
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 SLUDINĀJUMI INFORMĀCIJA REKLĀMA

Notikumi Mālpils kultūras namā 
2008.gada februārī

1. 02. 19.00 Diskotēka Melomix
3. 02. 11.00 Rīgas rajona tautisko deju kolektīvu Deju 

svētku starpskate
8. 02. 19.00 Valmieras teātra izrāde “Igauņu bēres”
13.02. 13.00 Tikšanās vecmāmiņu klubiņā “Rezēdas”
 Viesojas dāmu klubiņa deju grupa “Dzīves 

virpulī”
 /Vārkavas novads. Preiļu rajons/
16.02. 17.00 KULTŪRAS NAMA 20. GADU JUBILEJAS 

SARĪKOJUMS
 Koncerts. Bijušo un esošo darbinieku un 

pašdarbnieku balle
 Informācija pa tālruni 7925339.
21. 02. Rīgas rajona mūsdienu deju grupu festivāls
22.02. 19.00 Diskotēka Melomix

Mālpils 800gade
3.02 16.00 Džemmas Skulmes izstādes “ Kariatīdes” 

atklāšana 
izstāžu zālē 
Tikšanās ar mākslinieci

Sveču dienā, 2. februārī plkst. 11.00 Lauma Krastiņa uz saietu 
gaida visus TLM studijas “Urga” dalībniekus

Sveicam 
februāra  
jubilārus!

85 – Zelmai Aveniņai

80 – Annai Krieviņai 

Lilijai Otīlijai Jansonei 

Tatjanai Tetervenokai

70 – Aijai Podniecei

Sludinājumi

Pārdodu grūsnu melnraibo teli, sēklotu 17.08.2007. Inte-
resēties pa tālruni 26885060

Pārdod divistabu mēbelētu dzīvokli Krasta ielā. Platība 
67m2, eiro remonts. Cena 50 000LVL. Interesēties pa 
tālruni 28661331

Atsaucieties labi cilvēki, kas grib kopā ar mani braukt uz 
Rīgu. Žēl mašīnu tukšā dzenāt. Izbraucu darba dienās 
8:30–8.45, Rīgā būsim uz 10:00. tel.: 26514181

Īrē 2 vai 3 istabu dzīvokli Mālpilī uz 1 gadu. Zvanīt pa 
tālr. 28626704

Romas katoļu Baznīcas Mālpils draudzes diev-
kalpojumi notiks katra mēneša pirmajā svētdienā 
plkst. 1630 Mālpils kultūras nama 302. telpā.

Cienījamie mālpilieši!
Atgādinām, ka Mālpils pagasta padomes kancelejā 

ir iespējams iegādāties izdevumu “MĀLPILS PAGASTS, 
NODERĪGA INFORMĀCIJA”, izdevumā apkopota iestāžu, 
uzņēmumu, pakalpojumu u.c. noderīga kontaktinformācija, 
kā arī privātpersonu fiksēto tālruņu numuri un pagasta un 
centra kartes. Izdevuma cena 2 Ls.

Sakarā ar SIA “Tovtra”  
uzņēmējdarbības  
paplašināšanu,  
nepieciešami:

• Apsardzes darbinieki;
• Celtnieki;

• Santehniķi;
• Atslēdznieki;
• Automazgātāji;
• Kurinātāji.

Interesēties  
pa tālruni 28661331

Biedrības “Notici sev!” biedriem un atbalstītājiem!
Ir sācies jauns gads, tāpēc š.g. 5. februārī plkst.13.00 pagasta 

padomes telpās mēs atsākam ikmēneša tikšanās, lai spriestu par 
darāmajiem darbiem un iecerēm.

Valdes vārdā: Jānis Feldmanis

Pateicība
Bahmaņu ģimene saka mīļu paldies mūsu Aināra draugiem, 

darba kolēģiem, paziņām, klasesbiedriem, kursabiedriem, Mālpils 
vidusskolas skolotāju kolektīvam, kaimiņiem, 1. un 6.a klases skolē-
nu vecākiem, kapu pārzinei Monikai Lielmežai, visiem, visiem, kas 
bija ar mums lielajās bēdās. Debesīs, visiem labu vēlot, mirdzēs 
vēl viena zvaigznīte. Vislielākā pateicība mācītājam Ivaram Jēkab-
sonam par gaišajiem, sirsnīgajiem atvadu vārdiem, iejūtību un 
atbalstu tuviniekiem.

Līdzjūtības

Ziemas vidū asa lietus šalc, 
Debesis cērt pušu zibens plaisma, 
Salūst mūžs, iet projām cilvēks balts, 
Pēdās paliek mūža skaidrā gaisma. (K. Apškrūma) 
Skumju brīdī esam kopā ar Dāvja un Edgara ģimeni, tēti mūžībā 
aizvadot.  
 MVS 12.klases skolēni un audzinātāja.

Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm, 
Nav vārdu, kas mierināt spētu...  
Izsakām visdziļāko līdzjūtību skolotājām Guntai un Inārai Bahma-
nēm un viņu ģimenēm, vīru un dēlu zaudējot.  
 9.b klases audzēkņi, audzinātāja, vecāki.

2008. gada janvāris


