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LABIE VĀRDI MĀLPILIJ

Vaicājot par izjūtām, dzīvojot tagad Mālpilī, māk-
slinieks atzīst, ka nenožēlojot, bet cilvēkam, kas uz-
audzis Rīgas centrā, esot jāpierod... Lai gan lauki 
esot vilkuši vienmēr. Tos gan neesot varējis izturēt 
ilgāk par trim dienām. Mūža sapnis padomju laikos 
esot bijis nopirkt māju laukos pa 300 rubļiem, kas 
tad bijusi tāda vidēja maksa, ielikt stereo mūzikas 
iekārtu – klausīties mūziku un gleznot!

– Tagad, dzīvojot Mālpilī, jūtos labi, jo ar šejie-
ni saistās daudzas atmiņas. Mana zīmīgākā vieta 
Mālpilī tomēr ir mana puse – Ivandes Kaijas aprak-
stītās vietas – Draudzības akmens, Mergupe un 
leģenda ap to. Žēl tikai, ka lielās vētras ir nogāzušas 
daudzus lielos kokus. Vēl pils parks, kurš manas 
jaunības laikos bija labāks!

Tomēr ne vienam vien, arī pagasta priekšsēdē-
tājam, esmu teicis – Tad, kad ceļš Rīga – Mālpils 
būs primārais, tad Mālpils būs Mālpils! Kamēr 
ceļš no Siguldas uz Mālpili būs galvenais...

Juris Dimiters

Šī skaistā vieta manā sirdī mājo jau 9 gadus, taču par mālpilieti sevi sau-
cu pavisam nesen – kopš ieprecējos cienījamo Anspoku ģimenē pagājušajā 
rudenī. Lai gan nāku no tik pat dabas burvību apveltītas vietas – Siguldas, 
Mālpils manu sirdi iekaroja jau kopš pirmās reizes, kad to ieraudzīju. Vēl 
tagad cieši atmiņā palicis mirklis, kad pirmo reizi ziemā braucot pāri Sudas 
upes tiltam, saules riets sniegā atblāzmoja sārto gaismu, kas iemirdzējās 
gan kailajos kokos, gan upes ledū un sniegotajās pļavās. Vienmēr smejoties 
stāstu, ka tā pa īstam iemīlēt Mālpili man iemācījis vīra tēvs Kazimirs. Viņš 
ar to ļoti lepojas, un joprojām ik brīdi viņa labsirdīgie stāsti par šo vietu vai 
iedzīvotājiem no jauna mani iedvesmo lepni sevi saukt par mālpilieti.

Mālpili, nu, ir iepa-
zinusi un iemīļojusi 
arī mana ģimene un 
draugi. Katru reizi 
mammai vasarā vie-
sojoties šajā pusē, 
viņa vaicā, vai aizie-
sim uz brīdi pastaigā 
pa parku. Bet lielu 
paldies es vēlētos 
teikt Tīnes kundzei, 
kurai ir īpaša vieta 
manā sirdī. Manuprāt, 
ja tiktu izvirzīts tituls 
“Mālpils dvēseles cil-
vēks”, šo nomināciju 
iegūtu viņa un ne tikai 
no manas sirds vien. 
Viņa bija pirmais sve-
šais cilvēks, ar kuru 
iepazinos ārpus sava 
vīra ģimenes un drau-
giem. Guvu nesavtīgu 
atbalstu, mīļus vārdus 
un palīdzīgu roku, kad 
man tas bija visvairāk 
nepieciešams. Kopš 
iepazinu viņu, sapra-

tu, Mālpili es varēšu saukt par mājām un mālpiliešus par savējiem. Un es 
nekļūdījos, jo ar katru dienu ar vien iepazīstu patiesi labestīgus, atvērtus un 
jaukus cilvēkus. Ja mēs spēsim to novērtēt, cienīsim sevi un citus iedzīvotā-
jus, par mālpiliešiem sevi lepni sauks arvien jaunas un jaunas ģimenes.

Ar cieņu, 
Lelde Anspoka 

Sveicam jaundzimušos  
un viņu vecākus

Sindija ASNE (dzimusi 9.martā),  
Paula Olimpija GARĀ (dzimusi 25.martā),  
Samanta BĒRZIŅA (dzimusi 26.martā),  
Jete Alvīne CĒRPA (dzimusi 27.martā),  

Ivo HEIDENS (dzimis 27.martā).

Mālpils pagasta padome,  
Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļa
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PAGASTA PADOMES LĒMUMI

Izskatīja 28 jautājumus
NOLĒMA:
• Pēc alternatīvā gājēju celiņa izbūves, kas 

šķērsos “Klabažu” zemes īpašumu, iespē-
jama Vīnkalna un Torņa ielas maiņa, likum-
došanā noteiktajā kārtībā.

• Parakstīt Vienošanos ar Juri Jonaiti par Vīn-
kalna un Torņa ielas piedāvāto attīstības 
ieceres realizāciju.

• Pilnveidot vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma redakciju atbilstoši institūciju at-
zinumiem un sabiedriskās apspriešanas re-
zultātiem un sagatavot vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma galīgo redakciju.

• Publicēt laikrakstos informāciju par vietu 
un laiku, kur var iepazīties ar teritorijas plā-
nojuma pilnveidoto redakciju un atkārtoti 
iesniegt atzinumus un atsauksmes.

• Mālpils pagasta teritorijas plānojuma darba 
grupai, saskaņā ar sniegtajiem atzinumiem, 
precizēt visus iesniegtos priekšlikumus un 
atzinumus, un kontrolēt, lai tie tiktu iestrā-
dāti teritorijas plānojuma tekstuālajā un 
kartogrāfiskajā daļā.

• Uzsākt dokumentācijas un projekta pieteiku-
ma sagatavošanu Valsts un Eiropas Savienī-
bas atbalsta Lauku attīstības programmas 
2007. – 2013.gadam pasākuma “Pamatpa-
kalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
aktivitātē “pašvaldību ceļu būvniecība vai 
rekonstrukcija, neietverot uzturēšanu”.

• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 150000,- LVL 
(Viens simts piecdesmit tūkstoši LVL) uz 
15 (piecpadsmit) gadiem Mālpils ciema pub-
liski lietojamā administratīvā centra laukuma 
labiekārtošanai, bez atliktā maksājuma un 
Valsts kasē noteikto procentu likmi.
– Apstiprināt aizņēmuma atmaksas grafi-

ku.
– Aizņēmuma 150000,- LVL atmaksu ar 

noteiktiem aizņēmuma procentu maksā-
jumiem garantējam ar Mālpils pagasta 
padomes budžetu.

– Slēgt zemes nomas līgumu ar īpaš-
niekiem, uz kuru zemes ir paredzēta 
publiskā lietošanā esošā tirdzniecības 
laukuma labiekārtošana, paredzot tajā 
punktu par labiekārtotā zemes gabala 
atsavināšanu par labu pašvaldībai, vai 
aicināt īpašniekus piedalīties ar līdzfinan-
sējumu projekta realizācijā.

• Lūgt Rīgas rajona padomi izsniegt avansu 
LVL 25000,- (Divdesmit pieci tūkstoši LVL) 
no ceļu uzturēšanas fonda līdzekļiem Māl-
pils pagasta Sniedzes ielas posma 4100 m2 
platībā asfaltēšanai ar fonda noteikto atmak-
sas termiņu.

• Piešķirt Imanta Jurova, dzīvojoša Mālpils 
pagasta “Jaunčušļos”, ģimenei 300,- LVL 
dzīvojamās mājas jumta seguma atjaunoša-
nai pēc dabas stihijas rezultātā nodarītajiem 
postījumiem, no neparedzētiem budžeta 
līdzekļiem.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 << 
Par grozījumiem 11.01.2006.saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Mālpils pagastā”>>

• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ad-
resē: “Tīneskalns”, Mālpils pagasts, Rīgas 
rajons, LV–2152, Santai Puriņai un viņas 
bērniem.

• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
adresē: “Bukas 3” dz.12, Bukas, Mālpils 
pagasts, Rīgas rajons, LV–2152, Guntim 
Kristovskim, Janīnai Kristovskai, Mārim 
Kristovskim.

• Dzēst bankrotējušās paju sabiedrības 
“Sidgunda”, vienotais reģistrācijas Nr. 
40103047743, īpašuma nodokļa parādu 
pašvaldības budžetam par summu Ls 0.87, 
tai skaitā, īpašuma nodokļa pamatparāds 
0.38 Ls un nokavējuma nauda 0.49 Ls.

• Apstiprināt SIA “A.Komanda” izstrādāto ze-
mes ierīcības projektu Nikolajam Kalniņam, 
“Zemzari”, Mālpils pagasts, piederošajam 
nekustamajam īpašumam “Zemzari” 5,0 ha 
kopplatībā, kadastra Nr. 8074 005 0132.
– Atdalītajai zemes vienībai B noteikt nekus-

tamā īpašuma lietošanas mērķi – kods 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība.

– Atdalītajai zemes vienībai B piešķirt ad-
resi “Lejas Zemzari”, Mālpils pagasts, 
Rīgas rajons, LV–2152.

• Atļaut sadalīt nekustamos īpašumus:
– “Lielmeži” 21,6 ha kopplatībā, atdalot 

zemes gabalu 10,4 ha platībā,
– “Kalna Kurlēni” 7,7 ha kopplatībā, atda-

lot zemes gabalu 3,9 ha platībā,
– “Pīpeņu iela 8”, izstrādājot zemes ierīcī-

bas projektu,
• Kooperatīvās sabiedrības “Centrs GK”eso-

šajām garāžām piešķirt adreses,
– dzīvojamo māju “Gravas 1” un “Gravas 

2” dzīvokļiem piešķirt adreses,
– daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Ro-

tas”piešķirt dzīvokļu adreses.
• Mainīt nekustamā īpašuma “Centrs GK” – 

1,19 ha kopplatībā nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi, nosakot to sekojoši:
– kods 1104 – transportlīdzekļu garāžu 

apbūve – 0,90 ha,
– kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba – 0,29 ha.

• Mainīt nekustamā īpašuma “Vecais pasts” 
0,3736 ha kopplatībā nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi, nosakot to:
– kods 0701 – vienstāva un divstāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūve – 0,27 ha;
– kods 0902 – ārstniecības, veselības 

un sociālās aprūpes iestāžu apbūve 
– 0,1036 ha.

• Mainīt nekustamā īpašuma Vecpils iela 2, 
kadastra Nr. 8074 003 0861, 1,16 ha koppla-
tībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
nosakot to sekojoši:
– kods 0905 – reliģisko organizāciju ēku 

apbūve – 0,15 ha;
– kods 0501 – dabas pamatnes, parki, 

zaļās zonas un citas rekreācijas nozī-
mes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādītā lieto-
šanas mērķa – 1,01 ha.

• Mainīt nekustamā īpašuma “Nākotnes iela 
1” 1,32 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 003 
329 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
nosakot to sekojoši:
– kods 0903 – valsts un pašvaldību pārval-

des iestāžu apbūve – 0,2711 ha;

– kods 0801 – komercdarbības objektu 
apbūve – 0,8935 ha.

– kods 0908 – pārējo sabiedriskās nozī-
mes objektu apbūve – 0,0290 ha,

– 0901 – izglītības un zinātnes iestāžu 
apbūve – 0,0877 ha,

– 0601 – individuālo dzīvojamo māju ap-
būve – 0,0387 ha.

• Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils 
pagasta padomei piederošo nekustamo 
īpašumu “Lūsīši”, kadastra numurs 8074 
001 481, sastāvošu no zemes gabala 7,68 
ha kopplatībā.
– Noteikt izsoles sākuma summu 

60000,- Ls
– Iepirkumu komisijai organizēt un veikt 

nekustamā īpašuma izsoli.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz:

– zemes gabalu 3,9 ha platībā, kas ir 
daļa no nekustamā īpašuma” Kalna 
Kurlēni”,

– zemes gabalu 11,2 ha platībā, kas ir daļa 
no nekustamā īpašuma “Lielmeži”,

– nekustamo īpašumu “Lejasķirķi”, kas 
sastāv no zemes gabala 1,41 ha platībā 
un dzīvojamās ēkas un četrām palīgcelt-
nēm.

• Samazināt samaksas apmēru par izpērka-
mo saimniecības “Jaunbērzlejas” zemi 2,54 
ha kopplatībā, par 50 % vai 743,00 LVL.

• Samazināt samaksas apmēru par ½ izpērka-
mo dzīvojamās mājas “Bērzlejas” zemi 0,53 
ha platībā par 50 % vai 469,50 LVL,

• Papildināt 09.01.2008. Mālpils pagasta pa-
domes sēdes lēmumu Nr.1/14 ar punktiem 
3 un 4 sekojošā redakcijā:
3. Kategorijā “ģenerālsponsors” tiks akcep-

tēti ne vairāk kā trīs pieteikumu iesnie-
dzēji katrs no savas nozares. Vairāku 
pretendentu gadījumā tiesības pārstāvēt 
šo kategoriju būs komercsabiedrībai, 
kas piešķīrusi lielāko finansējumu.

4. Pieteikumi ģenerālsponsora statusam 
iesniedzami Mālpils pagasta padomē 
līdz 2008. gada 16.aprīlim.

• Piešķirt pašvaldības SIA “Norma K” 3000,- 
LVL no neparedzētiem budžeta līdzekļiem, 
Mālpils ciema ūdenssūkņu gaisa elektrolī-
nijas ierīkošanai.

• Piešķirt līdz 500,- LVL dāvanas iegādei 
Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes 40 
gadu jubilejā, no neparedzētiem budžeta 
līdzekļiem.

• Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes 
civilās aizsardzības plāna izstrādei un dar-
binieku instruktāžai piešķirt 660,- LVL, no 
neparedzētiem budžeta līdzekļiem.

• Piešķirt Jānim Krivišam prēmiju 100,- LVL 
apmērā par titula “Latvijas čempions” iegū-
šanu roku cīņā, no sportam paredzētajiem 
budžeta līdzekļiem.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 
“Mālpils pagasta administratīvās atbildības 
noteikumi”

• Apstiprināt vispārizglītojošo skolu direkto-
riem piemaksu pie darba algas ar 2008.
gada 1.februāri.

Sagatavoja: kancelejas vadītāja  
Dzidra Bembere

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 19.03.2008. SĒDE Nr.4
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Izskatīja 26 jautājumus
NOLĒMA:
• Atbalstīt būvniecības ieceri “Koģenerācijas 

stacijas izbūve, termiski pārstrādājot biomasu, 
atkritumus, pielietojot gazifikācijas metodi”.
– Būvvaldei sagatavot arhitektūras plānoša-

nas uzdevumu.
• Izsludināt mutisku izsoli ar augšupejošu soli 

uz pašvaldībai piederošā zemes gabala 0,82 
ha platībā, kas ir daļa no nekustamā īpašuma 
“Enerģētikas iela 3”, kadastra nr.8074-003-
0278 un atrodas Mālpils pagastā, ilgtermiņa 
(30 gadi) nomas tiesībām, izbūvējot koģene-
rācijas staciju ar siltumenerģijas ražošanas 
jaudu ne mazāku kā 8 MW.
– Paziņojumu publicēt laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”.
– Izpildinstitūcijai uz nākošo padomes sēdi 

sagatavot izsoles nolikuma un zemes no-
mas līguma projektus.

• Nodot detālplānojuma pirmo redakciju 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu sa-
ņemšanai. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.883 
“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” un nekustamā īpašuma “Kalna-
vēni” detālplānojuma izstrādes “Sabiedris-
kās apspriešanas programmai”, organizēt 
detālplānojuma izstrādes otro sabiedriskās 
apspriešanas posmu.
– Atbilstoši MK noteikumiem Nr.883 “Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteiku-
mi”, pieprasīt no darba uzdevumā minēta-
jām institūcijām atzinumus par nekustamā 
īpašuma “Kalnavēni” detālplānojuma 
1.redakciju, pieprasījumam pievienojot 
izstrādātā detālplānojuma 1.redakciju.

– Publicēt paziņojumu par detālplānojuma 
1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu 
laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, “Rīgas 
Apriņķa Avīze” un “Mālpils Vēstis”.

– Noteikt nekustamā īpašuma “Kalnavēni” 
detālplānojuma sabiedriskās apsprie-
šanas otro posmu divas nedēļas no 
paziņojuma publikācijas brīža laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis.

– Paziņojumu nosūtīt detālplānojuma terito-
rijā esošo un ar plānojuma risinājumu sais-
tīto nekustamo īpašumu īpašniekiem.

• Apstiprināt Mālpils pagasta padomes 2007. 
gada pārskatu par kopējo summu LVL 
4971060,- t.sk.

Pamatbudžeta faktiskie ieņēmumi 2315881,- LVL
Pamatbudžeta faktiskie izdevumi 2236954,- LVL
Speciālā budžeta faktiskie ieņēmumi 145423,- LVL
Speciālā budžeta faktiskie izdevumi 106870,- LVL
Ziedojumi un dāvinājumi (ieņēmumi) 38933,- LVL
Ziedojumi un dāvinājumi (izdevumi) 1047,- LVL
Pamatbudžeta ieņēmumi  

no naudas plūsmas 2168191,- LVL
Pamatbudžeta izdevumi  

no naudas plūsmas 3592371,- LVL
Speciālā budžeta ieņēmumi  

no naudas plūsmas 145517,- LVL
Speciālā budžeta izdevumi  

no naudas plūsmas 114610,- LVL
Ziedojumi un dāvinājumi (ieņēmumi)  

no naudas plūsmas 38933,- LVL
Ziedojumi un dāvinājumi (izdevumi)  

no naudas plūsmas 1301,- LVL
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-

jumu 50 % apmērā par 2008.gadu par:
– nekustamā īpašuma “Kangari” zemi 38,0 

ha kopplatībā un “Atmiņas” zemi 15,1 ha 
kopplatībā.

– nekustamā īpašuma “Kalna Aplīkas” zemi 
28,9 ha kopplatībā.

• Apstiprināt pašvaldības ielu un ceļu finansē-
šanai un attīstībai piešķirtās mērķdotācijas 
izlietojuma programmu 2008.gadam :

– Mērķdotācijas atlikums uz 01.01.2008. 
46 524,84 LVL

– 2008.gadā plānotā mērķdotācija 
171 924,00 LVL

Kopā: 218 448,84 LVL
– 2008.gadā plānots izlietot mērķdotāciju
tai skaitā:
– ceļu un ielu būvprojektēšana 

20 000,00 LVL
– ceļu un ielu rekonstrukcija (ceļu un ielu 

remonts, tiltu remonts,
ielu apgaismojuma remonts un ierīkošana 

Mergupes, Skolas,
Garkalnes, Siguldas ielās, Lielvārdes šosejas 

un Līvānkalna ielās) 78 448,84 LVL
– ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 

56640,- LVL
– ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (reno-

vācija ) 30 000,00 LVL
– pārējie izdevumi (saskaņā ar MK 11.03.2008. 

noteikumu Nr.173, 23.punktā noteiktajiem 
izlietojuma mērķiem) 33360,-LVL

2. Pašvaldības SIA “Norma K” uz maija Taut-
saimniecības un attīstības komitejas sēdi 
sagatavot atskaiti par ielu un ceļu mērķ-
dotācijas izlietojumu un paveicamiem 
darbiem ceļu nozarē.

• Apstiprināt SIA “A.Komanda” izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Codes”,

•Apstiprināt VSIA “Latvijas Valsts mērnieks” 
izstrādāto zemes ierīcības projektu piederoša-
jam nekustamajam īpašumam “Ģērķēni”.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekus-
tamo īpašumu:
– “Noras” – 0,3 ha,
– “Virkalni” – 2,0 ha kopplatībā, kas ir daļa 

no nekustamā īpašuma “Dančukalns”.
• Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesī-

bas uz nekustamo īpašumu “Kores” 0,31 
ha kopplatībā un iekļaut šos zemes gabalus 
zemes reformas pabeigšanai paredzēto 
zemju sarakstā.

• Dzēst 2001. gada zemes nomas parādu par 
laika posmu no 01.jūlija. līdz 31.decembrim 
LVL 7,50 apmērā.

• Piedāvāt SIA “Vite” mainīt līdzvērtīgu daļu no 
nekustamā īpašuma “Kastaņu iela 4”, kas 
nepieciešama publiskas gājēju ielas izveido-
šanai, saskaņā ar grafisko pielikumu, pret 
līdzvērtīgu pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Kastaņu iela 6”.
– Uzdot izpildinstitūcijai organizēt pašvaldī-

bas nekustamā īpašuma “Kastaņu iela 6” 
novērtēšanu atsavināšanas vajadzībām.

– Lūgt SIA “Vite” pēc iespējas ātrāk novērtēt 
nekustamā īpašuma “Kastaņu iela 4” daļu 
(pašvaldībai saistošs sertificēta vērtētāja 
novērtējums).

• Izteikt vidusskolas Nolikuma 23.punktu šādā 
redakcijā:

 “Saskaņā ar direktora rīkojumu mācību gada 
laikā izglītojamie var doties mācību ekskursi-
jās, piedalīties mācību priekšmetu olimpiā-
dēs, sporta pasākumos, konkursos, projek-
tos interešu izglītības un citos ar mācību un 
audzināšanas darbu saistītos pasākumos”.
– Izteikt Nolikuma 32.punktu šādā redakcijā:
 “Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē, 

atstāšana uz otru gadu tajā pašā klasē 
notiek saskaņā ar MK noteikumiem”.

– Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:
 “Beidzot 9.,12.klasi izglītojamiem par 

labiem sasniegumiem mācību darbā, 
piedalīšanos ārpusstundu darbā, aktīvu 
darbu Līdzpārvaldē, skolas iekšējās 
kārtības noteikumu ievērošanu piešķirt 
Atzinības rakstu, Pūces balvu, izsakot 
pateicību izglītojamā vecākiem”.

• Apstiprināt Sidgundas pamatskolas attīstības 
plānu 2007./2008. līdz 2009./2010. m.g.

• Apstiprināt Sidgundas pamatskolas iekšējās 
kārtības noteikumus.

• Atbalstīt ideju par suvenīra “Mālpils monēta” 
izgatavošanu un ietveršanu projektā “Nacionā-
lais mantojums uz monētas”, piešķirot līdzek-
ļus līdz 7500,- LVL 3000 (trīs tūkstoši) monētu 
izgatavošanai, no rezerves fonda līdzekļiem.
– Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma pro-

cedūru.
• Atbrīvot no maksas par paplašināto laulību 

ceremoniju visus laulību pieteicējus, kuriem 
laulības notiks Mālpils pagasta dzimtsarakstu 
nodaļā 2008.gada 8. vai 9. augustā.
– Atbrīvot no maksas par kāzu gadadienu 

ceremoniju visus kāzu gadadienu dalīb-
niekus, kuriem kāzu gadadienas ceremo-
nija notiks 2008.gadā.

• Pasniegt balvu naudas izteiksmē 30,- LVL vērtī-
bā ilggadējiem ārstniecības un aprūpes darbinie-
kiem, kuru darba mūžs vairāk kā 25 gadi saistīts 
ar Mālpils pagasta ārstniecības iestādēm, no 
Mālpils 800 gades budžeta līdzekļiem.

• Ar 01.04.2008. noteikt jauniešu deju grupas 
vadītājai darba algu 60,- LVL mēnesī, no At-
balsta fonda līdzekļiem.

• Samaksāt z.s. “Mālpils maize” rēķinu par 
summu Ls 11,71 par Rīgas apriņķa pensio-
nāru pasākuma Salaspilī kafijas galdu, kurā 
piedalījās Mālpils pensionāru ansambļi “Re-
zēdas” un “Sidgunda”.
– Samaksāt SIA “Žaks 2” rēķinu par sum-

mu Ls 7,50 par kafijas galdu lekciju cikla 
noslēguma pasākumā.

• Piešķirt papildus finanšu līdzekļus 205,26 LVL 
pasākuma “Mālpils dziesma 2008” atbalstam.

• Atļaut kultūras namam rīkot Pavasara gada-
tirgu š.g.4.maijā.
– Apstiprināt Pavasara gadatirgus nolikumu.

• Piešķirt sabiedriskajai organizācijai – bied-
rībai “Mālpils zivīm” Mālpils dabas parka 
labiekārtošanas projekta ietvaros iegūtos 
kokmateriālus ar mērķi turpmāk tos izmantot 
pašvaldībai piederošo Mālpils ūdenskrātuvju 
krastu labiekārtošanā un iedzīvotājiem pieeja-
mu atpūtas vietu izveidošanā.

• Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils 
pagasta padomei piederošo nekustamo 
īpašumu “Kniediņkrogs”, kadastra Nr. 8074 
004 0293, kas atrodas Rīgas rajona Mālpils 
pagastā un sastāv no zemes gabala 0,9533 
ha platībā un divstāvu dzīvojamās mājas.
– Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto 

(sākuma) cenu 15 000,- LVL.
– Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kniediņ-

krogs” atsavināšanas to pārdodot izsoles 
nolikumu.

– Mālpils pagasta padomes Iepirkumu 
komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma izsoli.

• Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lūsīši” atsa-
vināšanas, to pārdodot, izsoles nolikumu.

• Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Māl-
pils pagasta padomei piederošo kustamo 
mantu – vieglo pasažieru automašīnu 
“VW PASSAT”, valsts reģistrācijas Nr. DV 
4607, šasijas Nr.WVWZZZ31ZNE1888156, 
krāsa – tumši zila, izgatavošanas gads – 
1991. gads.
– Noteikt automašīnas nosacīto (sākuma) 

cenu 420,- LVL.
– Apstiprināt kustamās mantas – vieglās pa-

sažieru automašīnas VW PASSAT atsavi-
nāšanas to pārdodot izsoles nolikumu.

– Mālpils pagasta padomes Iepirkumu komisi-
jai organizēt un veikt automašīnas izsoli.

Sagatavoja: kancelejas vadītāja  
Dzidra Bembere

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 16.04.2008. SĒDE Nr.7
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1. aprīlis Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS valdes sēdē
Padomes priekšsēdētājs tiekas ar RAPLM juridiskā 
departamenta pārstāvjiem par atsevišķiem juridiskiem 
jautājumiem

2. aprīlis Pagasta padomē tiek uzņemta Moldovas delegācija
Sporta kompleksa darba grupas sēde

4. aprīlis Padomes priekšsēdētājs Rīgas biznesa skolā lasa lekciju 
par pašvaldības budžetiem 
Pagasta padomes telpās notiek praktiskās psiholoģijas 
seminārs “Bērnu un vecāku attiecības”

6. aprīlis Padomes priekšsēdētājs piedalās Jura Dimitera izstādes 
atklāšanā

7. aprīlis Mālpils novadpētniecības muzeja darbinieki Ingrīda Mu-
raško un Jānis Feldmanis apmeklē kursus “Muzeja ABC” 
MUZEJU VALSTS PĀRVALDĒ

9. aprīlis Mālpilī viesojās ES Mūžizglītības programmas studiju 
brauciena dalībnieki no Itālijas, Beļģijas, Vācijas, Aus-
trijas, Holandes, Francijas. Informācijas centrā viņi 
iepazinās ar Mālpils mācību iestāžu pieredzi Eiropas 
Savienības izglītības projektu organizēšanā, apmeklēja 
Mūzikas un mākslas skolu, Mālpils profesionālo vidus-
skolu un Mālpils internātpamatskolu

9., 10. aprīlis Padomes priekšsēdētājs piedalās ES Reģionu komitejas 
74. plenārsēdē, kurā uzstājās EK enerģijas komisārs 
A.Piebalgs. Delegācija tikās arī ar LR Pastāvīgās pārstāv-
niecības ES vēstnieku N.Popenu
Sporta kompleksa darba grupas sēde

11. aprīlis Padomes priekšsēdētājs tiekas ar SIA “Mērniecības 
Datu Centrs” izpilddirektoru par iespējamo sadarbību 
ģeodēzisko datu sistēmas izveidē, kas atvieglotu proce-
dūras topogrāfisko uzmērījumu veikšanā būvniecības 
procesos

12. aprīlis Padomes priekšsēdētājs piedalās agrofirmas “Mālpils” 
speciālistu salidojumā

15. aprīlis Padomes priekšsēdētājs piedalās Rīgas rajona padomes 
finanšu komitejas sēdē

16. aprīlis Sabiedrisko attiecību speciāliste piedalās pašvaldību sa-
biedrisko attiecību speciālistu sanāksmē Rīgas domē
Sporta kompleksa darba grupas sēde

18. aprīlis Padomes priekšsēdētājs Liepājas rajona padomē lasa 
lekciju par jaunizveidojamo novadu finansējumu un par 
jauno pašvaldības finanšu izlīdzināšanas sistēmu
Pagasta padomes telpās notiek praktiskās psiholoģijas 
seminārs “Bērnu un vecāku attiecības”
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekš-
sēdētāja piedalās Mālpils pagasta medicīnas un aprūpes 
darbinieku pasākumā

20.aprīlis Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekš-
sēdētāja piedalās mākslas dienu pasākumā

21. aprīlis Mālpils novadpētniecības muzeja darbinieki Ingrīda Mu-
raško un Jānis Feldmanis apmeklē kursus “Muzeja ABC” 
MUZEJU VALSTS PĀRVALDĒ
Padomes priekšsēdētājs piedalās Probācijas dienesta 
konsultatīvās padomes sēdē

22. aprīlis Padomes priekšsēdētājs piedalās Rīgas rajona pado-
mes sēdē

23. aprīlis Tiek ielikts Sporta kompleksa ar baseinu pamatakmens 
un kapsula ar vēstījumu nākošajām paaudzēm 

24., 25.aprīlis Padomes priekšsēdētājs piedalās ES RK DEVE komisijas 
sanāksmē Vācijā

26. aprīlis Noslēdzās biedrības “Mālpils tautskola” 2007.gada ok-
tobrī uzsāktā angļu valodas apmācība klausītājiem ar 
priekšzināšanām

29. aprīlis Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS finanšu un ekono-
mikas komitejas un LPS valdes sēdēs

30. aprīlis Sporta kompleksa darba grupas sēde

4., 11., 18., 25. aprīlis – Mālpils novadpētniecības muzejs 
organizē “Intensīvos vietējo gidu apmācības kursus”, kā arī 
visu mēnesi tika vākti materiāli par Mālpils veselības aprūpes 
vēsturi

13. – 19.aprīlī Mālpils vidusskolas delegācija piedalījās Co-
menius programmas projekta sanāksmē Romā, Itālijā

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 aprīlī

Mālpils 800gadi gaidot
3. aprīlis Mākslinieciskā darba grupa precizē 9. augusta svētku norisi
4. aprīlis Tehniskās darba grupas sēde
7. aprīlis Mālpils 800gades darba grupa viesojas Sidgundas pamatskolā Mālpils nedēļas 

atklāšanā
Tikšanās ar Hansabankas pārstāvjiem par atbalstu svētkiem
Mākslinieciskā darba grupa izstrādā reklāmas un svētku noformējuma koncepciju

8. aprīlis Darba grupa pieņem lēmumu par blisteru (piemiņas monētas) pasūtīšanu
15. aprīlis Atbildīgā par svētku gājienu V.Kalniņa sagatavo un izsūta vēstules visām pašvaldī-

bas un valsts iestādēm, lielākajām zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem, kurā 
tiek aicināts piedalīties visos svētku pasākumos un it sevišķi svētku gājienā

16. aprīlis Tiek apsekotas svētku norises vietas
18. aprīlis Tiek slēgts līgums ar Baltic Trust Bank par svētku atbalstu
21. aprīlis Uz pagasta mikroautobusa izvietota Mālpils 800gades reklāma
22. aprīlis Darba grupas vadība Jūrmalā tiekas ar Siera kluba pārstāvjiem
23. aprīlis Tikšanās ar iespējamo ģenerālsponsoru

Mākslinieciskās darba grupas sēde
24. aprīlis Darba grupas vadītāja piedalās Mālpils TV tiešraidē
1. maijs 100 dienas līdz svētkiem!

Visi tiek aicināti uz pagasta sakopšanas talku!

Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Iveta Krieviņa
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ZIŅAS

No 31. marta līdz 5. aprīlim Latvijas 
Pašvaldību savienība mācību vizītē uz-
ņēma Moldovas valsts un pašvaldību 
delegāciju. Vizītes laikā viesi tiek iepa-
zīstināti ar pašvaldību sistēmu Latvijā, 
ar administratīvi teritoriālo reformu, ar 
pašvaldību funkcijām un pilnvarām, kā 
arī ar to, kā tiek īstenota valsts funkciju 
deleģēšana pašvaldībām un finansēta de-
leģēto funkciju izpilde. Moldovas delegā-
cijas sastāvā bija gan Vietējās publiskās 
pārvaldes ministrijas amatpersonas, gan 

parlamenta Vietējās publiskās pārvaldes 
komitejas pārstāvji, gan Moldovas Mēru 
un vietējo pašvaldību asociācijas izpild-
direktors, kā arī četri pašvaldību vadītāji. 
Moldovas delegācija viesojās Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, 
Saeimā, Talsu pilsētas domē, tikās ar LPS 
valdi, bet 2. aprīļa pēcpusdienā ieradās 
pie mums – Mālpils pagasta padomē.

Pagasta padomes priekšsēdētājs 
un izpilddirektors virtuālā prezentācijā 
iepazīstināja viesus ar pagasta padomes 
struktūru, budžetu, visām pašvaldības 
iestādēm, biedrībām un apvienībām, 
lielākajiem darba devējiem un zemnie-
ku saimniecībām, kā arī par tūrisma 
iespējām Mālpilī. Moldovu interese par 
pagasta padomi bija ļoti liela, jo plānotās 
stundas vietā, atbildot uz jautājumiem 
aizritēja – divas. Viesi klātienē iepazinās 
ar kultūras namu, tā plašajām telpām 
un izstāžu zāli. Te nu jāpiebilst, ka šis 
apmeklējums ciemiņus patīkami šokēja, 
jo atskanēja tādi izteicieni kā “Слишком 

шикарно!!” (Pārāk šiki). Protams, ne-
varējām nepalielīties arī ar mūzikas un 
mākslas skolu, it sevišķi viesus aizrāva 
mākslas nodaļas bērnu darbi.

Pēc kultūras nama delegācija devās 
apskatīt Mālpils baznīcas vēstures izstā-
di. Pārbraucienā ar autobusu ciemiņi tika 
iepazīstināti ar būvniecības darbiem pie vi-
dusskolas un Mālpils muižas. Vizītes noslē-
gumā delegācija viesojās mūsu vecākajā 
uzņēmumā – SIA “Mālpils Piensaimnieks”. 
Viesošanās noslēdzās ar produkcijas de-
gustāciju. Delegācija apmeklēja arī vācu 
aitu suņu audzētavu “Lehmburg”.

Gatavojoties XXIV Vispārējiem latviešu 
dziesmu un XIV Deju svētkiem, 29. martā 
mūsu kultūras namā notika Rīgas rajona 
deju kolektīva skate. Lai sagatavotos tai, 
rajona dejotāji bija krietni strādājuši. Tāpēc 
arī visi deju kolektīvi pēc žūrijas vērtējuma 
ir pelnījuši būt par svētku dalībniekiem. 
No Mālpils deju kolektīviem visaugstāko 
punktu skaitu (41.33) un pirmās pakāpes 
diplomu ieguva vidējās paaudzes deju 
kopa “Sidgunda”. Otrās pakāpes diploms 

jauniešu deju kopai “Māra” (38.11) un 
Mālpils profesionālās vidusskolas deju 
kolektīvam (33.56), deju kopai “Kniediņš” 
trešās pakāpes diploms (28.73).

12. aprīlī kultūras nama skanīgajā 
apaļajā zālē savu gatavību piedalīties 
svētkos apliecināja 30 Rīgas rajona kori. 
Kompetentā žūrija atzinīgi novērtēja pa-
darīto. Mālpils jauktajam korim – pirmās 
pakāpes diploms (40.11 punkti).

Apsveicam 140 Mālpils pagasta 

dejotājus, dziedātājus un TLM “Urga” 
rokdarbniekus, kuri nu jau kļuvuši par 
svētku dalībniekiem!

Citi dejotāji var domāt par brīvu kon-
certdarbību, bet deju kopai “Sidgunda” 
1. maijā, dejojot skatē Salaspilī, jāpārlie-
cina stingrā žūrija, ka viņi ir labi apguvuši 
un var pretendēt uz dalību koncertuzve-
dumā “No sirsniņas sirsniņai”, kas dzies-
mu un deju svētku laikā notiks Ķīpsalā. 
Turēsim īkšķus, lai viņiem izdodas!

Parakstu vākšana  
likumu grozījumu ierosināšanai

10. aprīlī noslēdzās parakstu vākšana likuma “Grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē” ierosināšanai. Mālpilī parakstu vākšanas vieta 
ir informācijas centrā, kura atrašanās vietu labi zina mālpilieši, kas inte-
resējas par jaunajām tehnoloģijām, bet daļai iedzīvotāju šī bija pirmā 
iepazīšanās ar informācijas centra jaunajām telpām. Mālpilī par grozī-
jumu veikšanu likumdošanā parakstījās 366 iedzīvotāji, kas ir līdzīgi kā 
citos pagastos Rīgas rajonā.

Tagad informācijas centra telpās katru dienu līdz 15. maijam ir 
iespējams parakstīties par likuma “Grozījums likumā “Par valsts pensi-
jām”“ ierosināšanu. Jāpiebilst, ka tie, kuri jau ir parakstījušies iepriekš 
notariāli apstiprinot savu parakstu, savu viedokli ir izteikuši un otrreiz 
paraksties nav nepieciešams – balsis tiks ieskaitītas. Lai arī pensiju jau-
tājums satrauc ļoti plašu iedzīvotāju loku, parakstu vākšanas pirmās 
dienas Mālpilī aizritējušas ļoti mierīgi. Uz 21. aprīli Mālpilī parakstījušies 
15 cilvēki.

Visās maija svētku dienās iecirknis būs atvērts un iedzīvotāji tiek 
lūgti neatlikt parakstīšanos uz pēdējām dienām.

Iecirkņa darba laiki: Pirmdien 14.00–18.00, otrdien 9.00–13.00, 
trešdien 9.00 – 13.00, ceturtdien 14.00 – 18.00, piektdien 14.00–18.00 
sestdien un svētdien 9.00–13.00

Bibliotēkās jauni datori

Mālpilī īstenots projekts par bezmaksas datoru un 
interneta pieejamību katram bibliotēku apmeklētājam. 
Sidgundas un Mālpils bibliotēkās 21. aprīlī tika uzstādīti 
jauni datori, un jau pirmajā dienā tos iemēģināja centī-
gākie apmeklētāji – bērni un jaunieši.

Viesi no Moldovas

Mālpils dejotāji un dziedātāji veiksmīgi piedalās skatēs
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25. martā visā Latvijā un arī Mālpilī 
katru gadu tiek atzīmēta politiski repre-
sēto piemiņas diena. To organizē Mālpils 
pagasta padome un Mālpils politiski 
represēto nodaļas vadītāja Baiba Lippe. 
Šogad, tāpat kā citus gadus, šīs dienas 
pasākumi sākās ar ziedu nolikšanu rep-
resēto piemiņas vietās – pie Sauliešu mā-
jām Sidgundā un pie Šopu mājām Mālpilī, 
kur sapulcējušos uzrunāja Mālpils katoļu 
draudzes prāvests Ronalds Melkers. At-
ceroties traģiskus vēstures notikumus, 
mums arī šodien ļoti nepieciešams garīgs 
atbalsts. Pēc tam visi pulcējās kafejnīcā 
Augusts. Ar klusuma brīdi pieminējām 
pagājušajā gadā aizgājušos, represētos 

Mālpils iedzīvotājus. Pasākuma laikā ar 
savām dziesmām un dzīvesprieku mūs 
priecēja dziedātāja Elīna Līce, kuras 
izvēlētajām dziesmām varējām dziedāt 
līdzi. Par grāmatām “Aizvestie 1949.ga-
da 25.marts” un “Aizvestie. 1941.gada 
14.jūnijs” mums plaši stāstīja Latvijas 
Valsts arhīva vecākais referents Jānis 
Riekstiņš. Viņa stāstītais represētajiem 
bija ļoti interesants, bija liela atsaucība 
un daudz jautājumu. Grāmatu “Aizvestie. 
1949.gada 25.marts” Jānis Riekstiņš uz-
dāvināja arī Mālpils bibliotēkai.

Minētās grāmatas ir apskatāmas 
arī pie Mālpils politiski represēto noda-
ļas koordinatores Baibas Lippes. Tās 
tika dāvinātas Mālpils represēto nodaļai 
atvēršanas svētkos 2007.gada 15. no-
vembrī Rīgas Latviešu biedrības namā. 
Grāmatā “Aizvestie.1949.gada 25.marts” 
savus autogrāfus atvēršanas pasākuma 
laikā ierakstīja Valsts prezidents Valdis 
Zatlers un bijušais Ministru prezidents 
Aigars Kalvītis.

25.marta pasākumā klātesošos uzru-
nāja arī Mālpils pagasta padomes priekš-
sēdētājs Aleksandrs Lielmežs, kurš katru 
gadu, lai arī cik saspringts būtu darba 
laiks, vienmēr atrod iespēju šajā piemi-
ņas dienā būt kopā ar represētajiem.

Šogad pasākuma laikā prezentējām 
projektu “Maketu izstrāde plāksnēm ar 
represēto Mālpils un Sidgundas iedzīvo-
tāju sarakstiem un māju nosaukumiem”. 
Ideja, ka šādi uzraksti nepieciešami, ra-

dās pagājušā gada represēto piemiņas 
dienā. Pagājušajā gadā Mālpils politiski 
represēto nodaļai bija iespēja piedalī-
ties projektu konkursā “Veidosim savu 
pagastu”, kur šis projekts guva atbalstu 
un jaunā tēlniece Liene Mackus varēja 
vizualizēt ideju izstrādājot maketus. Šos 
uzrakstus plānots uzstādīt pie jau esoša-
jiem piemiņas akmeņiem Mālpilī un Sid-
gundā. Kaut gan šādu plākšņu izgatavo-
šanas un uzstādīšanas izmaksas ir visai 
ievērojamas, tomēr ceram, ka nākotnē 
būs iespējams realizēt projektu.

Kultūrvides attīstības daļas vadītāja 
Esmeralda Tāle

Piemiņas pasākumi

Makets Sidgundai Makets Mālpilij
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6. aprīlī Mālpils kultūras namā notika 
tradicionālais pasākums”Mālpils dziesma 
2008”.

Par to, ka dziedāšanas svētki Mālpilī 
var notikt tik krāšņi, paldies jāsaka atbal-
stītājiem un sponsoriem – Mālpils pagasta 
padomei, SIA “Gabī”, z/s ‘Mālpils maize” un 
SIA “Beātei-Marijai”.

Pēc koncerta skatītāji aplaudējot ap-
mainījās iespaidiem un varēja dzirdēt vār-
dus – Šogad bija vislabāk! Varbūt tieši tas, 
ka katru nākamo gadu no jauna dzirdam 
šos vārdus arī nodrošina pasākuma lielo 
popularitāti.Ar katru gadu pieaug dziedā-
tāju prasme un pieredze, arī organizatori 
vienmēr izdomā ko jaunu, nebijušu. Šogad 
pasākumu veidoja un vadīja kultūras nama 
jaunā mākslinieciskās daļas vadītāja Sandra 
Rogule(1), kura neskatoties uz daudzajiem 
pienākumi paspēja arī pati iepriecināt ska-
tītājus ar ugunīgi temperamentīgu “Krogus 
dejotājas dziesmu”. Muzikālo pavadījumu 
spēlēja Normunds Jakušonoks ar koman-
du. Viņš ne tikai saprotoši, radoši veica 
mēģinājumu darbu, bet arī pēc pasākuma 
teica brīnišķīgus vārdus: “Daudzu gadu ga-
rumā es muzicēju šāda veida pasākumos, 
bet šis ir labākais, kādā esmu piedalījies.” 
Ko tur vēl piebilst – Bravo, mālpilieši!

Žūrija bija īpaša – tajā pārstāvot visus 
novadus bija uzaicināti ar mūziku saistīti 
cilvēki, kuri dziedātājus dzirdēja pirmo reizi 
(izņēmums ir Valērijs Cīrulis, kas ar “Mālpils 
dziesmu” sadarbojies jau vairākkārt). Dzie-
dātājiem palīdzēja Zīles sporta deju dejotāji 
un Santas Zālamanes pavisam nesen dibinā-
tā deju grupa(2). Aizkulisēs nepalika arī deju 
grupu vadītājas – čigāniskajā krogus dejā 
devās Santa un Ivetta(3). Visi priekšnesumi 
iepriecināja gan ar dziedājumu gan šovu. 
Sirsnīgi izskanēja Linarda Kļaviņa izpildītā 
dziesma “Mātei”, pārdomāts un sagatavots 

bija Zuteru ģimenes priekšnesums, Guna 
Pozņaka saglabājusi uzticību krievu dzies-
mai, jauniešus pārliecinoši pārstāvēja Elīza 
Rulle un Ieva Hofmane. Baiba Poiša un 
Edgars Greifāns ne tikai dziedāja, bet arī 
dejoja un pat svilpoja dziesmā “Radio 2 
lai skan”, ar bagātīgu šovu iepriecināja arī 
Daiņa Lazdiņa priekšnesums. Savukārt An-
dra Liniņa izpildījumā šogad redzējām īstu 
viena aktiera izrādi.

Žūrijas vērtējums: Pirmā vieta ar dzies-
mu “Dvēselīte” Elitai Miezei(4)

Otrā vieta Sandrai Lielmežai(5) ar dzies-
mu “Savāda pasaule”

Trešā vieta sekstetam – Ilze Vāciete, 
Santa Mihelsone, Sanita un Juris Vītumi, 
Atis Aigars, Ivars Akeldams ar dziesmu 
“Melanholiskais valsis” (6).

Grand Prix Ilonai Haņinai(7), kuras 
izpildījumā dzirdējām slaveno dziesmu 
no filmas “Miesassargs” – “Es tevi mīlēšu 
vienmēr”. Skatītāju balsojums šoreiz sakrita 
ar žūrijas viedokli – arī skatītāju simpātiju 
balva Ilonai.

Speciālās balvas: Balvas par veiksmī-
gu debiju Sandrai Lielmežai, Vilnim Plori-
ņam(8), Ivaram Jēkabsonam(9) kopā ar 
Krišjāni Jēkabsonu un Mārtiņu Šmitu.

Žūrijas dalībnieka Ģirta Lūša balva Ilo-
nai Raupai par jaunrades dziesmu.

Normunda Jakušonoka balva Vilnim 
Ploriņam ar formulējumu – vecajam roken-
rola vilkam.

Šī pasākuma idejas autores un iepriek-
šējo gadu konkursu organizatores balva 
Jānim Mackusam un Ilonai Haņinai par 
“Sūdu tautasdziesmu”.

Konkursa noslēgumā kā vienmēr 
fotografēšanās, cienāšanās ar torti un 
šampanieti un jauni plāni, kādu dziesmu 
dziedāt nākamajā gadā. Un kādu dziesmu 
dziedāsi Tu?

MĀLPILS DZIESMA 2008 4
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6
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3

9
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Divas nedēļas pirms Lielās dziesmas notika bērnu un jauniešu 
dziedāšanas konkurss “Brīnums 2008”. Īsti dziedāšanas svētki, ku-
rus vadīja Lieldienu zaķi. Tika jokots, dejots un smiets. Lai gan kā 
jau konkursā – žūrija dalīja arī vietas, prieks par piedalīšanos noteikti 
bija visiem dalībniekiem. Koncertā piedalījās: Klinta un Līna Milleres, 
Kitija Kļaviņa, Krista Kristiāna Osīte, Mālpils vidusskolas Unas Tabo-
tas vadītais ansamblis, Egija Dzalbe, Anete Krieviņa un Madara Sila, 
Madara Jonāne, Līva Luīza Jonāne, Artūrs Aivars, kā arī Ivettas Jakov-
ļevas deju grupas “Nakcītis”un “Nakc”. Ar pirmajām vietām varam 
apsveikt – jaunākajā grupā piecgadīgo Agnesi Griķi(1). Viņa dziedāja 
dziesmu “Kas tie tādi dziedātāji”. Vecākajā grupā Līvu Feldmani un 
Silvestru Bajāru(2) ar dziesmu “Pasaule ir skaista”. Galvenā balva 
GRAND PRIX – Krišjānim Bērziņam un Kristeram Strušus(3) par 
Prāta vētras dziesmu “Ardievu meitenes”. Ar šo dziesmu zēni piedalī-
jās “Mālpils dziesmā 2008” un tika sveikti ar skaļiem aplausiem.

Dzinta Krastiņa

“Brīnums 2008”

1 2 3
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Pasākums sākās ar oficiālu bijušās galvenās ekonomistes Leon-
tinas Amerikas ziņojumu. Tas pēc labākajām tradīcijām tika lasīts no 
papīra un tika uzņemts ar lielām ovācijām. Tika pieminētas visas 
galvenās agrofirmas jomas un to speciālisti – direktori, to vietnie-
ki, arodbiedrības priekšsēdētājs, galvenie speciālisti, dispečere, 
kadru daļas dāmas, aizkavējies ārējo sakaru speciālists, iecirkņu 
priekšnieki, reproduktoru vadītāji, inženieri, agronomi, zootehniķi, 
vetārsti, zivkopības speciālisti. Vairākums salidojuma dalībnieki tā 
arī bija sasēdināti – pa nozarēm. Tā celtniecības inženieri bija salik-
ti kopā ar arhitekti un vitrāžisti. Turpat blakus siltuma inženieri un 
katlu mājas vadītāji. Vislielākā dalībnieku liste ekonomistiem un grā-
matvežiem – veseli 16. Vēl jāpiemin skaitļošanas inženieri, ēdnīcu, 
kafejnīcu, tehnologu pārstāvji un18 uzticības personas, kas pavadīja 
salidojuma dalībniekus.

Ar klusuma brīdi tika godināti tie bijušie darbinieki, kuri uz salido-
jumu dalībniekiem nolūkojās no mākoņa maliņas – Erna Muceniece, 
Anna Sudare, Zigmārs Dišlers, Valdis Apenītis, Bruno Žukovskis, 
Tekla Kraukle, Svetlana Tarakanova, Juris Grandāns, Ļevs Popma-
nis, Juris Ošiņš, Rolands Deičmanis, Jānis Kalniņš, Skaidrīte Stira, 
Ruta Vizuma, Harijs Rublovskis, Imants Ameriks, Alberts Andrukelis, 
Mārtiņš Poišs, Edgars Skadmanis, Dzintra Gailīte, Vitauts Ščiglinskis, 
Valentīna Grizāne un Jānis Vilcāns.

Zālē valdīja jauka, brīva atmosfēra, kā jau, kad satiekas veci, 
labi draugi. Protams, neiztika bez oficiālām uzrunām, kuras mijās 
ar kurioziem pastāstiem no sapulču protokoliem, apdzeltējušām 
lekciju piezīmēm. Paldies, Ārijai Ozoliņai, kas saglabājusi, nu jau 
vēsturiskus materiālus. Tie atspoguļoja to laiku speciālistu attieksmi, 
“darba prieku” un laika elpu tajos tālajos 80. gados.

Pasākumā bija arī kāds brīdis, kad visi aizturējuši elpu, brīžam 
gan noskanot smiekliņam, atpazīstot sevi vai kaimiņu, skatījās vairāk 
kā 20 gadus vecu filmu par Mālpils agrofirmu. Pasākuma galvenais 
mērķis, kā izteicās Ārijas kundze, ir dzirdēt atmiņu stāstus, jo kād-
reiz tās dzīves takas ir krustojušās un atkal aizvedušas uz citu pusi, 
bet atmiņas paliek. Direktors Kazimirs Anspoks uzteica kolēģus par 
aktivitāti. Tāda esot bijusi arī kādreizējos laikos, kad balles bijušas 
cieņā. Pat organizētas pa nozarēm-cūkkopējām, traktoristiem – visi 
gribējuši savus pasākumus. Kārtīgi paēda, izdancojās, dziesmas 
dziedāja, cilvēki bija atraisīti!

Kazimirs Anspoks(1) – Man ir liels prieks būt šinī vakarā, redzēt 
jūs, satikt, un atcerēties. Gribu pateikt lielu paldies organizatoriem, 

ka mēs varējām sanākt atkal kopā. Mūs visus saista darbs, kopā ar 
jums es Mālpilī nostrādāju 10 gadus. Tā bija liela saimniecība, sa-
režģīta, ar ļoti smagu specializāciju – sivēnu ražošanu. Bija arī citas 
nozares, ne tikai ražošana, bet arī pārstrāde, tirdzniecība. Pirmie 
Latvijā organizējām papīrmalkas iepirkšanu pārdošanai uz Zviedriju. 
Saimniecība virzījās uz tirgus attiecību pusi. Mums pat bija savas indi-
viduālo zemnieku saimniecības. Galvenais mums bija labi kadri – jūs! 
Ja prasa, kur es savā darba mūžā guvu vislielāko gandarījumu, atklāti 
pateikšu – Mālpilī.

Bijušais direktors gan paironizēja par garo direktoru rindu, kas 
mainījās viens pēc otra pēc viņa aiziešanas, nosaucot daudzus 
pazīstamus mālpiliešus, tomēr visiem pateicās, novēlēja veselību, 
dzīvesprieku un izturību, pārvarot dzīves grūtības.

Salidojumu pagodināja Ģedimins Siliņš, arī direktors, kurš Māl-
pilī strādāja no 1989. līdz 1990. gada augustam. Vēsturiskā laikā, kad 
šajā pašā agrofirmas zālē 4. maijā visi bija sapulcējušies un gaidīja, 
kad tiks pasludināta neatkarība. Uzrunājot klātesošos, Ģedimins 
Siliņš atzina, ka pēc 18 gadiem neatceroties vairs uzvārdus, bet 
pēc sejām gan varot visus atpazīt – Mālpili atceros kā labus ļaudis, 
darbīgus ļaudis. Man ir tikai labas atmiņas par Mālpili!

Pasākuma gaitā runāja arī direktora vietnieks Māris Šops, kurš 
pateicās organizatoriem par iespēju pabūt te, jo Ķekavas pusē, kur 
viņš tagad dzīvojot, neviens nav radis iespēju tā sapulcināt kopā – Es 
esmu nonācis pie tādas atziņas, jo tuvāk Rīgai, jo vēsāki cilvēki...
Mālpilī cilvēki bija ļoti sirsnīgi. Kopumā Mālpilī pavadīti 18 gadi, 6 
tehnikumā, 8 sovhoztehnikumā un 4 gadi, kad mācījos pats Mālpilī. 
Vienalga uz kuru pusi dodies, mani te saista ļoti mīļas atmiņas.

Heinis Jurisons(2) ar Mālpili iepazinies jau tālajā 1951. gadā, 
mācoties tehnikumā, tad dienests, un tālākais darbs arī tikai Mālpi-
lī. Kopējais darba stāžs 50 gadi 8 mēneši un 16 dienas. Jurisona 
kungs izteica prieku par to, ka neviena no viņa būvētajām ēkām 
nav nojaukta.

Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Liel-
mežs(3) izteica pateicību liktenim un Alfrēdam Šķilteram, ka 
1975. gadā nokļuvis Mālpilī. – Mālpilieši ir tik gudri, ka pārmaiņu laikos 
tik maz zaudējuši, lai arī bija grūti noturēt to, kas bija sastrādāts. Un 
ceru, ka mēs atspersimies un plauksim kā novads! Paldies visiem, 
kas lika tos pamatus, un tie esat jūs!

Redaktore  
Daiga Frīdberga

Agrofirmas salidojums Kosmonautikas dienā

1 2 3

Ārija Ozoliņa  
un Leontina Amerika
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18. aprīlī Mālpils kultūras namā uz kopīgiem svētkiem tika aicināti 
Mālpils ārstniecības un aprūpes dienestu darbinieki. Pamatojums ir 
vērā ņemams – Mālpils sociālās aprūpes centram šogad 15 gadu 
jubileja, Mālpils slimnīcai un aptiekai 120 un 130 gadi.

Pasākuma sākumā foto retrospekcija aicināja atgriezties pa-
gājušo gadu notikumos un atpazīt dažādā laikā strādājušo ārstu, 
māsiņu, farmaceitu sejas.

Par veselības aprūpi Mālpilī gādāts kopš 1876. gada, kad tika 
uzcelts Doktorāts. 1989. gadā uzcelta pagasta slimnīca un aptie-
ka. Gadsimta mijā slimnīca tika pārbūvēta un piemērota sociāli 
nenodrošināto cilvēku vajadzībām. No šiem laikiem saglabājušās 
fotogrāfijas – pavasara saulē iznestas gultas, lai izvēdinātu cisu mai-
sus. Uz doktorāta kāpnēm stāv darbinieces un nopietnām sejām 
raugās notiekošajā.

Mālpils Lauku slimnīca savu darbību sāka 1952. gadā. Te no 
1957. līdz 1965. gadam bija arī dzemdību nodaļa. Mālpils slimnīcā 
dzimušie norādot savu dzimšanas vietu domāju ar lepnumu var 
rakstīt – Mālpils.1956. gadā par slimnīcas galveno ārsti sāka strādāt 
Emma Birģele. Ilgajos darba gados iemīļota un populāra ārste. Dakte-
rei Birģelai nebija vārda nē, ja tas saistīts ar nepieciešamo palīdzību 
kādam slimniekam dienā vai naktī, ar ceļu vai bez. Savukārt pret 
darbiniekiem ļoti prasīga un stingra. Tikšanās pasākumā piedalījās 
arī Emmas Birģeles meita Ruta Riba, kura ne vien ārēji ir līdzīga savai 
mātei, bet arī ir izvēlējusies ārstes profesiju un strādā Siguldā.

Bija pierasts, ka pēc visa veida medicīniskās palīdzības mālpi-
lieši ārpus poliklīnikas darba laika griezās 
tieši slimnīcā, nemeklējot ātro palīdzību 
Siguldā.

Veicies Mālpilij ir ar aptiekas darbinie-
kiem. Aptiekas mājai Viesturi visapkārt 
ziedēja puķes, bija iekārtots skaists ak-
mensdārzs. Savukārt mājas iekšpusē bija 
viens no tā laika modernākajiem lauku 
aptieku iekārtojumiem.

1990. gadā priecīgs notikums – uzcel-
ta un atklāta jaunā poliklīnika un aptieka. 
Šodien gan, skatoties atklāšanas fotogrā-
fijās, tāda kā nostalģija ar pieskaņu – reiz 
bija...

Sākoties visas medicīnas sistēmas 
reorganizācijai, Mālpilī tika izveidotas 
ģimenes ārstu prakses – dakteres Aldas 
Bēvaldes prakse atrodas ve-
cajā pasta ēkā. Parka ielā 3 
atvērta Jāņa Zīriņa un Birutas 
Zīriņas ģimenes ārstu prak-
ses. Fizioterapijas pakalpoju-
mus šeit sniedz Ligita Miltiņa. 
Zobārsniecību veic ārste Ilma 
Bicāne. Vienu reizi nedēļā 
praksē pieņem ginekoloģe 
Māra Strade.

Kopš 2006. gada zobārst-
niecība tiek veikta arī Mālpils 
vidusskolā, kur darbojas 
SIA “Meitas un dēli”. Par 
nepieciešamajām zālēm, 
vitamīniem un citiem veselī-
bu stiprinošiem preparātiem 
rūpējas aptieka Parka ie-

lā – farmaceite Elita Ardava un aptieka SIA “Murjānis”, kurā strādā 
farmaceites Ritma Tropa un Ingrīda Griķe. Sidgundā strādā feldšere 
Mudīte Graudiņa.

1993. gadā Mālpils slimnīca tika pārveidota par Mālpils veselī-
bas centru. 2002. gadā Mālpils pagasta padome kļuva par centra 
saimniekiem un, pārdēvējot to par Mālpils sociālās aprūpes centru, 
vadītājas Olgas Volosatovas vadībā līdz šodienai veic savu galveno 
uzdevumu – rūpējas par pensionāru un invalīdu ar fiziska rakstura 
traucējumiem sociālo aprūpi un rehabilitāciju. Ēku komplekss ir iegu-
vis jaunu, mūsdienīgu izskatu. Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes 
iespējas uzlabojas pateicoties realizētajiem projektiem un sadrau-

dzības partneriem ār-
zemēs.

P/A Sociālās aprū-
pes dienests direktore 
Olga Volosatova atzī-
mēja, ka nosaukumi 
ārstniecības iestādei 
ir mainījušies biežāk 
nekā darbinieki. Un 
svētku reizē tika teikts 
paldies visiem ilggadī-
gajiem darbiniekiem.

Vairāk kā 25 gadus 
Mālpils ārstniecības un 
aprūpes darbā nostrā-
dājuši Ināra Skulme, 

Valda Maršava, Biruta Zīriņa, Jānis Zīriņš, Alda Bēvalde, Una 
Isājeva, Ligita Miltiņa Anna Rimicāne, Aija Mālkalne, Erna Žugre, 
Vera Rubene, Anastasija Sutirina, Jevgēņija Komarova, Sarma 
Feldmane, Vita Bērziņa, Līvija Podgaiska, Ruta Misiņa, Ingrīda 
Griķe, Aina Vāciete.

Ilgstoši ārstniecības un aprūpes darbā strādājuši laborante 
Valija Dambe, medmāsas Dale Bembere, Ilga Egle un Ligita Neļ-
ķe, feldšeres Janīna Čaunāne un Mudīte Graudiņa, auto vadītājs 
Sergejs Stepanovs, zobārste Ilma Bicāne, sanitāre Rita Balode.

Visus 15 gadus Sociālās aprūpes darbā nostrādājušas Vero-
nika Logunova un Valentīna Reitere.

Una Isājeva tikšanās reizē nolasīja kādas rindas, kas lielā mē-
rā izsaka ārstu, māsiņu un citu medicīnas darbinieku sūtību:

Ir cilvēks saslimis – ārsts viņam tēvs.
Kad sāk atveseļoties – ārsts viņam draugs,
Kad cilvēks vesels – ārsts viņam sargs.

Dzinta Krastiņa

Ja cilvēks saslimis – ārsts viņam tēvs
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Esam pieraduši lietot siltumu, elektrību, 
radīt atkritumus. Bet vai esam aizdomā-
jušies, vai mums pietiks enerģijas resursu 
un ko mēs iesāksim ar radīto atkritumu 
daudzumu, kas ik gadus pieaug? Un kādu 
iespaidu tas atstāj uz vidi?

Kāds var būt sakars atkritumiem un ener-
ģijai, jūs jautāsiet.

Pieejamās energojaudas daudzums 
Latvijā samazinās, kas var novest pie tā, ka 
pēc dažiem gadiem mums trūks elektrības. 
Toties radīto atkritumu daudzums ik gadu 
pieaug.

Viena cilvēka mēneša laikā saražoto at-
kritumu daudzums ir aptuveni 20 kg. Kopā 
Latvijā ik gadu tiek radītas aptuveni 758 000 t 
atkritumu, no kuriem 574 000 t tiek apglabā-
tas poligonos. Tajos atkritumi pūst, izdalot 
ogļskābo gāzi CO2 un metānu CH4. Šīs gā-
zes negatīvi iedarbojas uz klimata izmaiņu 
palielināšanos pasaulē. Kaitīgās gāzes rada 
arī malkas, ogļu, naftas produktu dedzināša-
na, lai iegūtu siltumu un enerģiju.

Pēc Eiropas Savienības prasībām līdz 
2010. gada 16. jūlijam Latvijai jāsamazina ap-
glabājamo atkritumu daudzums līdz 75% uz 
345 000 t. Mums ir viszaļākā iespēja – neradīt 
atkritumus vispār. Nākamā ir šķirot tos, lai 
stikla pudeles pārstrādātu jaunās pudelēs, 
papīru jaunā papīrā. Vissliktāk ir atkritumus 
apglabāt, kā arī tos sadedzināt. Sadedzināša-
nas procesā gaisā izplatās kaitīgas vielas, pu-
tekļi, dioksīni, un šis atkritumu iznīcināšanas 
veids gan pie mums, gan Eiropas sabiedrībā 
ir atzīts par nelabvēlīgu.

Daudz labvēlīgāka un zaļāka iespēja ir 
pielietot jaunas modernas tehnoloģijas, kas 
dod iespēju iegūt enerģiju un siltumu, pie 
viena darot tīrāku un zaļāku mūsu apkārtējo 
vidi un valsti. Tāpēc tiek celtas koģenerācijas 
stacijas. Tās jau darbojas daudzās valstīs.

Lielbritānijas inženieri un vides speciālisti 
strādājuši, lai uzlabotu esošo tehnoloģiju. Tā 
ir testēta sešu gadu garumā, tapis pirmais 
pilnīgi jaunas tehnoloģijas koģenerācijas 
stacijas projekts Londonā, pašlaik tas top 
Skotijā un tiek piedāvāts arī Mālpilij.

Uzlabotās termiskās apstrādes tehnolo-
ģija pārveido biomasu (labība, graudaugu 

salmi, zāle, komposts no dārziem, koksnes 
atlikumi, pārpalikumi no lauksaimniecības 
sektora, notekūdeņu dūņas) un atkritumus 
elektroenerģijā un siltumā, pielietojot gazifi-
kācijas un pirolīzes procesu – izejvielu pārvei-
došanu gāzē. Aptuveni 1250o temperatūrā 
biomasa un atkritumi pārveidojas enerģijā. 
Atkritumu termiskās pārstrādes process tiek 
nodrošināts cilvēku veselībai un videi drošā 
veidā, garantējot tīru termisko pārstrādi, ne-
piesārņojot vidi. Pāri paliek izdedži, kas var 
veidot līdz 15 % no sākotnējās masas. Tas 
ir inerts, nekaitīgs pārveidošanas materiāls, 
ko iespējams izmantot būvmateriālu ražo-
šanā. Process ir videi draudzīgs, izmešu 

daudzums ir krietni zem pieļauja-
majām normām un nav redzami 
nekādi dūmi no skursteņa.

Projekta iecere paredz bla-
kus esošajai katlu mājai uzbūvēt 
koģenerācijas staciju, kura gadā 
termiski pārstrādās (gazificēs) 
25000 t biomasas un atkritumu 
maisījuma. Ja šobrīd katlu mājas 
siltuma jauda ir 4MW un esoša-
jiem apstākļiem nepietiekama, 
tad jaunā koģenerācijas stacija 
nodrošinās 8MW siltuma un pa-
pildus vēl 4MW elektroenerģijas. 
Projekts apsola ne tikai uzbūvēt 
staciju, bet arī sakārtot vidi katlu 
mājas teritorijā, kā arī demolēt 
vecās mazuta tvertnes un ar tām 
saistīto infrastruktūru.

Ko vēl mālpilieši iegūs? Māl-
pils vārda atpazīstamību ne tikai 
Latvijā, bet arī Eiropā, 14 jaunas 
darba vietas, nepārtrauktu siltu-

ma padevi, vietējās elektroenerģijas rezer-
ves. Mālpilieši saņems siltumu par cenu, 
kas ir zemāka, nekā, ja siltuma ieguvei tiek 
izmantota gāze vai šķelda. Lietderīgi tiks iz-
mantoti vietējie izejvielu resursi, tajā skaitā 
pašu radītie atkritumi.

Mālpilī paredzēts izveidot Baltijas ap-
mācību centru, kurā tiks apmācīti mehāniķi 
un operatori, kā arī atkritumu šķirošanas 
speciālisti.

Protams, rodas jautājums – vai tad atkri-
tumi neradīs smakas, atkritumu kalnus ra-
žotnes teritorijā, lielāku gaisa piesārņojuma 
daudzumu Mālpilī?

Izmantojamā tehnoloģija maksimāli 

efektīvi un vienādi pārstrādā atkritumus un 
biomasu. Smakas paliks tikai telpu iekšpusē. 
Atkritumi pirms apstrādes ēkā tiks uzglabāti 
tikai neilgu laiku. Tie tiks nogādāti ēkas iekš-
pusē (atkritumu telpā), šķiroti un tad padoti 
žāvēšanai. Telpā tiks uzturēts negatīvs gaisa 
spiediens, lai novērstu jebkādu smaku no-
plūdi uz ārpusi. Tehnoloģija paredz smaku 
neitralizāciju žāvēšanas procesā.

Procesa drošību garantēs pastāvīga 
Vides ministrijas uzraudzība un regulāri 
izmešu mērījumi. Iekārtas darbības informā-
cija tiks publiskota. Mālpils iedzīvotāji varēs 
regulāri tikties ar ražotnes vadību, kas sniegs 
atbildes uz interesējošiem jautājumiem

Projekta realizētāji uzņemas ražot siltu-
mu un enerģiju tādā veidā, kas ir pieņemams 
Mālpils iedzīvotājiem, nepārtraukti uzraudzīt 
izmešu sastāvu, lai nodrošinātu, ka tie nepār-
sniedz atļautās normas, kā arī apturēt ražo-
šanas procesu, ja izmešu sastāvs pārsniedz 
pieļautās normas.

Salīdzinājumam – gada laikā ražotne 
radīs mazāk piesārņojuma nekā sadedzinot 
1,5 tonnas dārza atkritumu. Samazināsies 
piesārņojums no esošās katlu mājas. Apkār-
tējā vide būs tīrāka. Mūsu radītie atkritumi 
strādās mūsu pašu labā, nepūs poligonos, 
nepiesārņos gaisu un dos siltumu un elek-
troenerģiju. Tas ir solis uz priekšu, rītdienā, 
domājot par mums pašiem un nākamām 
paaudzēm.

Rītdienas enerģija – tīrāk, gaišāk, siltāk

Lai iepazītos ar jauno tehnoloģiju,  
februāra sākumā projekta vadītāju  

firmas Tehniskie Partneri pārstāvji kopā 
ar Mālpils pagasta pašvaldības  

darbiniekiem viesojās Londonas  
koģenerācijas stacijā.
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1. Vispārīgie nosacījumi
1.1. Šie noteikumi nosaka Mālpils pa-

gastā pieejamo sociālo pakalpojumu 
(turpmāk tekstā – pakalpojumu) vei-
dus, pakalpojumu piešķiršanas un sa-
ņemšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā 
persona vai viņas likumīgais pārstāvis 
pieprasa pakalpojumus Mālpils pašval-
dībā; pakalpojumu apmaksas kārtību, 
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzības kārtību.

1.2. Sociālos pakalpojumus persona, 
kuras dzīves vieta deklarēta Mālpils pa-
gastā, vai viņas likumiskais pārstāvis 
pieprasa Mālpils pagasta pašvaldības 
aģentūrā “Mālpils sociālais dienests” 
(turpmāk – Aģentūra).

1.3. Aģentūra 10 darba dienu laikā pēc 
visu dokumentu saņemšanas:

1.3.1. aizpilda Personas vajadzības 
pēc sociālajiem pakalpojumiem no-
vērtēšanas karti;

1.3.2. pieņem lēmumu par pakalpoju-
ma nepieciešamību un piešķiršanu 
personai, ja nodrošināt pakalpojumu 
ir pašvaldības pienākums, vai lēmumu 
par pakalpojuma nepieciešamību, un 
nosūta to Sociālo pakalpojumu pārval-
dei, ja nodrošināt pakalpojumu ir val-
sts pienākums, vai atteikumu piešķirt 
pakalpojumu, ja nav ievērotas šajos 
noteikumos minētās prasības, par to 
rakstiski informējot personu;

1.3.3. izvērtē personas vai viņas ģime-
nes locekļu līdzdarbības iespējas un 
norāda pakalpojuma finansētāju un 
pašvaldības finansējuma apjomu;

1.3.4. izvērtē pašvaldības iespējas 
sniegt personas vajadzībām atbilstošu 
pakalpojumu vai nepieciešamību slēgt 
līgumu ar citas pašvaldības sociālo pa-
kalpojumu sniedzēju par pakalpojuma 
sniegšanu un samaksu.

1.4. Pašvaldības sniegto pakalpojumu 
veidi:

1.4.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociā-
lā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām;

1.4.2. aprūpe mājās;
1.4.3. specializētā transporta pakalpo-

jumi;

1.4.4. sociālais darba pakalpojumi;
1.4.5. psihologa pakalpojumi;
1.4.6. sociālās rehabilitācijas pakalpo-

jumi;
1.4.7. dušas un veļas mazgātavas pa-

kalpojumi.

2. Ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā 
pilngadīgām personām pakalpojumu 
saņemšanas kārtība

2.1. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām (turpmāk – pieaugušo 
aprūpe institūcijā) ir pakalpojums in-
stitūcijā pensijas vecuma personām 
un invalīdiem no 18.gadu vecuma 
(turpmāk – personām), kuras vecuma 
vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi 
aprūpēt un ja personai nepieciešamo 
pakalpojumu apjoms pārsniedz aprū-
pes mājās vai dienas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūcijā 
noteikto apjomu.

2.2. Pieaugušo aprūpe institūcijā no-
drošina personu ar mājokli, sociālo 
aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

2.3. Lai saņemtu pieaugušo aprūpi 
institūcijā, personai, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu, Aģentūrā jā-
iesniedz:

2.3.1. iesniegumu,
2.3.2. Iztikas līdzekļu deklarāciju,
2.3.3. pensijas apliecības kopiju, uzrā-

dot oriģinālu,
2.3.4. izziņas par invaliditāti kopiju,
2.3.5. ģimenes ārsta izziņu par perso-

nas veselības stāvokli un par LR nor-
matīvajos aktos noteikto medicīnisko 
kontrindikāciju neesamību,

2.3.6. psihiatra atzinumu par speciālo 
(psihiatrisko) kontrindikācijas neesa-
mību LR normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā,

2.4. Ja personai ir LR Civillikumā no-
teiktie likumīgie apgādnieki, Aģentūra 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iz-
vērtē likumīgo apgādnieku ienākumus 
un materiālo stāvokli.

2.5. Lēmumu par pakalpojuma pie-

šķiršanu vai atteikumu pieaugušo 
aprūpes institūcijā personai pieņem 
Aģentūra. Atteikumu pieņem, ja nav 
ievērotas šajos noteikumos un citos 
normatīvajos aktos noteiktās prasī-
bas.

3. Ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā 
pilngadīgām personām pakalpojumu 
finansēšanas kārtība

3.1. Personas vai tās likumīgo apgād-
nieku pienākums ir samaksāt par pie-
augušo aprūpes institūcijā sniegtajiem 
pakalpojumiem, slēdzot vienošanos 
ar pakalpojumu sniedzēju. Aģentūra 
izvērtē personu iespējas samaksāt 
par pieaugušo aprūpes institūcijā sa-
ņemto pakalpojumu, pamatojoties uz 
iztikas līdzekļu deklarāciju, ievērojot 
nosacījumus, ka:

3.1.1. persona sedz izdevumus par 
pieaugušo aprūpes institūcijā snieg-
tajiem kalpojumiem ar 85 procentiem 
no pensijas vai valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta, un/vai citiem ienāku-
miem;

3.1.2. personas rīcībā esošā naudas 
summa pēc pakalpojuma samaksas 
nedrīkst būt mazāka par 15 procen-
tiem no personas ikmēneša pensijas 
vai valsts sociālā nodrošinājuma pa-
balsta,

3.1.3. likumīgo apgādnieku rīcībā 
esošie līdzekļi pēc personai sniegtā 
pakalpojuma samaksas nedrīkst būt 
mazāki par summu, kas rēķināta, 
valstī noteikto minimālo darba algu 
reizinot ar koeficientu 1.0 uz pirmo 
ģimenes locekli (vai uz personu, kas 
dzīvo viena), un reizinot ar koeficien-
tu 0,5 – uz katru nākamo ģimenes 
locekli.

3.2. Ja persona ar saviem ienākumiem, 
ņemot vērā 3.1.1. un 3.1.2.punktu no-
sacījumus, nevar segt pilnu pieaugu-
šo aprūpes institūcijas pakalpojuma 
izmaksu, tad atlikušo maksu līdz pilnai 
pakalpojuma izmaksai sedz:

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4
APSTIPRINĀTI ar 20.02.2008.padomes lēmumu Nr.3/7

“Par sociālajiem pakalpojumiem Mālpils pagastā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,  

43.panta pirmās daļas 13.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma 188.panta pirmo daļu, 179.panta pirmo daļu,  
likuma “Par sociālo drošību” 5.nodaļu, “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 3.panta trešo daļu,  

Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumiem Nr.946 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”, Ministru 
Kabineta noteikumiem 27.05.2003. noteikumiem Nr.275 “Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas samaksas kārtība  

un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta”

Turpinājums 14. lpp.
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3.2.1. LR Civillikumā noteiktie perso-
nas likumīgie apgādnieki, ievērojot, 
lai likumīgo apgādnieku rīcībā esošie 
līdzekļi pēc personai sniegtā pakalpo-
juma samaksas nedrīkst būt mazāki 
par summu, kas rēķināta, valstī no-
teikto minimālo darba algu reizinot 
ar koeficientu 1,0 uz pirmo ģimenes 
locekli (vai uz personu, kas dzīvo vie-
na), un reizinot ar koeficientu 0,5 – uz 
katru nākamo ģimenes locekli;

3.2.2. pašvaldība, ja personai saskaņā 
ar LR Civillikumu nav likumīgo apgād-
nieku;

3.2.3. LR Civillikumā noteiktie perso-
nas likumīgie apgādnieki un pašvaldī-
ba sekojošā kārtībā: ja apgādnieki ne-
var segt atlikušo pakalpojuma maksu 
līdz pilnai pakalpojuma izmaksai, jo to 
ienākumi saskaņā ar 3.2.1.punktā mi-
nētajiem nosacījumiem pēc atlikušās 
pakalpojuma maksas segšanas kļūst 
mazāki par 3.2.1.punktā minēto ienā-
kumu summu, tad apgādnieki maksā 
tā, lai to ienākumi pēc veiktās samak-
sas nekļūtu mazāki par 3.2.1.punktā 
minēto personu ienākumu summu, un 
pašvaldības noteikto līdzfinansējumu 
veido starpība starp personas un tās 
apgādnieku veikto maksājumu par 
pakalpojumu un pilno pakalpojuma 
izmaksu.

3.3. Ja persona nesaņem valsts pensi-
ju vai valsts sociālā nodrošinājuma pa-
balstu un personai nav citu ienākumu, 
tad pakalpojumu finansē pašvaldība 
un/vai personas likumīgie apgādnieki, 
ievērojot 3.1.3. un 3.2.punkta nosacī-
jumus.

3.4. Personai ir tiesības piedāvāt paš-
valdībai savu nekustamo īpašumu kā 
samaksu par sniegtajiem pakalpoju-
miem, noslēdzot attiecīgu vienošanos 
(Dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē 
vai Uztura līgumu).

4. Aprūpes mājās pakalpojumu sa-
ņemšanas kārtība

4.1. Aprūpe mājās ir pakalpojumi 
dzīvesvietā, nodrošinot personas 
pamatvajadzību apmierināšanu un 
dzīves kvalitātes nepazemināšanos, ja 
persona objektīvu apstākļu dēļ nevar 
sevi aprūpēt.

4.2. Aprūpes mājās pakalpojumi ie-
tver personas minimāli nepieciešamo 
aprūpi, izvērtējot katras personas paš-
aprūpes spējas. Personai piešķiramā 
aprūpes mājās pakalpojumu apjoms 
tiek noteikts četros līmeņos:

4.2.1. I līmenis: produktu, medikamen-
tu, dažādu saimniecības preču piegā-
de, maksājumu veikšana, ūdens iene-
šana un iznešana, malkas ienešana, 
dzīvokļu mitrā uzkopšana 1x nedēļā, 
logu tīrīšana 1x gadā;

4.2.2. II līmenis: produktu, medika-
mentu, dažādu saimniecības preču 
piegāde, maksājumu veikšana, ūdens 
ienešana un iznešana, palīdzība 
krāsns kurināšanā un malkas ieneša-
nā, ēdiena gatavošanā, medicīnas 
darbinieku izsaukšana;

4.2.3. III līmenis: produktu, medika-
mentu, dažādu saimniecības preču 
piegāde, maksājumu veikšana, ūdens 
ienešana un iznešana, krāsns kuri-
nāšana un malkas ienešana, ēdiena 
gatavošana, medicīnas darbinieku iz-
saukšana, mājokļa uzkopšana (grīdas 
tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu 
iznešana, reizi gadā logu mazgāšana, 
lietu novietošana tā, lai tās neapgrūti-
nātu aprūpējamās personas pārvieto-
šanos u.tml.), veļas mazgāšana vai 
nodošana tīrīšanai, pastaigas;

4.2.4. IV līmenis: produktu, medika-
mentu, dažādu saimniecības preču 
piegāde, maksājumu veikšana, ūdens 
ienešana un iznešana, krāsns kuri-
nāšana un malkas ienešana, ēdiena 
gatavošana, medicīnas darbinieku iz-
saukšana, mājokļa uzkopšana (grīdas 
tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu 
iznešana, reizi gadā logu mazgāšana, 
lietu novietošana tā, lai tās neapgrūti-
nātu aprūpējamās personas pārvieto-
šanos u.tml.), veļas mazgāšana vai no-
došana tīrīšanai, pastaigas; palīdzība 
personīgās higiēnas nodrošināšanai 
(t.sk. palīdzība mazgāties vannā vai 
ar dušu), iekļūšana gultā un izkļūšana 
no gultas, palīdzība apģērbjoties un 
izģērbjoties.

4.3. 4.2.punktā noteiktie aprūpes mā-
jās pakalpojumi personai tiek sniegti 
ne vairāk kā piecas darba dienas ne-
dēļā un:

4.3.1. I līmenī – ne vairāk, kā 16 stun-
das mēnesī,

4.3.2. II līmenī – ne vairāk, kā 32 stun-
das mēnesī,

4.3.3. III līmenī – ne vairāk, kā 60 stun-
das mēnesī,

4.3.4. IV līmenī – ne vairāk, kā 100 stun-
das mēnesī.

4.4. Lai saņemtu aprūpes mājās pakal-
pojumus, personai, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu, Aģentūrā, 
jāiesniedz:

4.4.1. iesniegumu,

4.4.2. Iztikas līdzekļu deklarāciju,
4.4.3. pensijas apliecības kopija, ja 

personai piešķirta vecuma pensija,
4.4.4. izziņas par invaliditāti kopiju, 

uzrādot invaliditātes apliecību,
4.4.5. ģimenes ārsta izziņu par perso-

nas veselības stāvokli, par normatīva-
jos aktos noteikto medicīnisko kontrin-
dikāciju neesamību, kā arī vēlamās 
rekomendācijas personas aprūpei.

4.5. Personu ienākumi un materiālais 
stāvoklis tiek izvērtēts, pamatojoties 
uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 
aizpildītu Iztikas līdzekļu deklarāciju. 
Aģentūra lēmumu par pakalpojuma 
samaksas apjomu pieņem pamatojo-
ties uz 5.nodaļā noteiktiem nosacīju-
miem.

4.6. Aģentūra vispirms izvērtē to, 
kādas iespējas nodrošināt nepiecie-
šamo aprūpi ir ar šo personu kopā 
dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai 
citām personām, ar kurām tai ir kopēji 
izdevumi par uzturu un mitekli.

4.7. Ja persona dzīvo viena, vai ar šo 
personu kopā dzīvojošie ģimenes 
locekļi vai citas personas, ar kurām 
tai ir kopēji izdevumi par uzturu un 
mitekli, un kuras mitinās vienā māj-
oklī, vecuma, veselības stāvokļa vai 
nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt 
personai nepieciešamo aprūpi, perso-
nai ir tiesības saņemt aprūpes mājās 
pakalpojumus ar Aģentūras noteiktu 
aprūpes mājās pakalpojuma apmak-
sas kārtību.

4.8. Aprūpes mājās pakalpojumi ne-
pieciešamajā aprūpes līmenī personai 
tiek piešķirti uz noteiktu laiku izvērtē-
jot, personas individuālās vajadzības 
un resursus, un nosakot veicamo 
darbu apjomu saskaņā ar 4.2. un 4.3. 
punkta nosacījumiem. Pēc noteiktā 
laika perioda beigām persona pēc 
nepieciešamības atkārtoti pieprasa 
aprūpes mājās pakalpojumu šajos 
noteikumos noteiktā kārtībā.

4.9. Aprūpes mājās pakalpojuma 
sniegšana pakalpojumu sniedzējam 
– sociālās aprūpes nodaļai – jāuzsāk 
ne vēlāk, kā 10 darba dienu laikā kopš 
lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu 
pieņemšanas dienas, noslēdzot līgu-
mu ar personu vai tās likumīgajiem 
apgādniekiem par pakalpojumu sa-
ņemšanas kārtību.

4.10. Lēmumu par aprūpes mājās pa-
kalpojumu sniegšanas pārtraukšanu 
vai atteikumu piešķirt pakalpojumu 
pieņem Aģentūra, ja:

4.10.1. personai normatīvajos aktos 
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noteiktā kārtībā ir noteiktas kontrindi-
kācijas aprūpes mājās pakalpojumu 
saņemšanai,normatīvajos aktos no-
teiktā kārtībā, novērtējot personas 
pašaprūpes spējas, tiek konstatēts, ka 
persona var nodrošināt pašaprūpi pati 
saviem spēkiem, vai ja ar šo personu 
kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai 
citas personas, ar kurām tai ir kopēji 
izdevumi par uzturu un mitekli, var 
nodrošināt personai nepieciešamo 
aprūpi,

4.10.2. aprūpes mājās pakalpojumu ap-
joms saskaņā ar 4.2.punktu pārsniedz 
personai nepieciešamo sociālo aprūpi 
un sociālo rehabilitāciju,

4.10.3. persona nepilda normatīvajos 
aktos noteiktos līdzdarbības pienāku-
mus,

4.10.4. persona ir noslēgusi uzturlīgu-
mu,

4.10.5. persona lūdz pārtraukt aprūpes 
mājās pakalpojuma sniegšanu.

4.11. Lēmumu par aprūpes mājās pakal-
pojuma sniegšanas pārtraukšanu var 
pieņemt Aģentūra, ja

4.11.1. persona, ar kuru noslēgts līgums 
par aprūpes mājās pakalpojumu 
saņemšanas kārtību, sistemātiski pār-
kāpj līguma nosacījumus,

4.11.2. personas, kura saņem aprūpes 
mājās pakalpojumus, vainas dēļ ro-
das vai netiek novērsti apstākļi, kas 
ir bīstami aprūpētāja drošībai un/vai 
veselībai,

4.11.3. persona lūdz pārtraukt aprūpes 
mājās pakalpojuma sniegšanu,

4.11.4. beidzies termiņš, uz kuru perso-
nai ir piešķirts aprūpes mājās pakal-
pojums,

4.11.5. sakarā ar aprūpējamās perso-
nas nāvi.

5. Aprūpes mājās pakalpojumu finan-
sēšanas kārtība

5.1. Personas vai viņas apgādnieka 
pienākums ir samaksāt par saņemta-
jiem aprūpes mājās pakalpojumiem. 
Pašvaldības līdzfinansējumu nosaka 
Aģentūra, izvērtējot personas iztikas 
līdzekļu deklarāciju un saskaņā ar 5.2., 
5.3., 5.4.punktos noteiktajiem nosacī-
jumiem. Aprūpes mājās pakalpojumi 
var tik finansēti:

5.1.1. no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem pilnā apmērā,

5.1.2. no personas vai tās likumīgo 
apgādnieku līdzekļiem ar noteiktu 
pašvaldības līdzfinansējumu,

5.1.3. no personas, tās ģimenes locek-
ļu vai likumīgo apgādnieku finansu 

līdzekļiem pilnā apmērā.
5.2. Pēc aprūpes mājās pakalpojumu 

samaksas personu rīcībā esošie lī-
dzekļi nedrīkst būt mazāki par summu, 
kas rēķināta, valstī noteikto minimālo 
darba algu reizinot ar koeficientu 1.0 
uz pirmo ģimenes locekli (vai uz per-
sonu, kas dzīvo viena), un reizinot 
ar koeficientu 0.5 – uz katru nākamo 
ģimenes locekli.

5.3. Aprūpi mājās ar pakalpojuma fi-
nansējumu no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem pilnā apmērā var piešķirt:

5.3.1. personām, kuru ienākumi mēne-
sī nepārsniedz summu, kas rēķināta 
valstī noteikto minimālo darba algu 
reizinot ar koeficientu 1.0, un personai 
nav LR Civillikumā noteikto likumīgo 
apgādnieku;

5.3.2. personām, kuru ienākumi mēne-
sī nepārsniedz summu, kas rēķināta, 
valstī noteikto minimālo darba algu 
reizinot ar koeficientu 1.0 un personai 
saskaņā ar LR Civillikumu ir likumīgie 
apgādnieki, kuru ienākumi mēnesī ir 
mazāki par summu, kas rēķināta, valstī 
noteikto minimālo darba algu reizinot 
ar koeficientu 1.0 uz pirmo ģimenes lo-
cekli (vai uz personu, kas dzīvo viena), 
un reizinot ar koeficientu 0.5 – uz katru 
nākamo ģimenes locekli.

5.4. Aprūpi mājās ar noteiktu pašval-
dības līdzfinansējumu piešķir, ja per-
sona nevar segt pilnu aprūpes mājās 
pakalpojuma izmaksu, jo, sedzot 
izdevumus par aprūpes mājās pakal-
pojumiem, tās rīcībā esošie līdzekļi 
pēc pakalpojuma samaksas kļūst ma-
zāki par 5.2.punktā minēto ienākumu 
summu.

5.5. Persona vai tās likumīgie apgād-
nieki par piešķirto aprūpes mājās 
pakalpojumu no saviem ienākumiem 
maksā tik lielā apmērā, lai personu ie-
nākumi pēc veiktās samaksas nekļūtu 
mazāki kā 5.2.punktā minētā personu 
ienākumu summa; pašvaldības no-
teikto līdzfinansējumu veido starpība 
starp personas veikto maksājumu par 
aprūpes mājās pakalpojumu un pilno 
pakalpojuma izmaksu.

5.6. Personai ir tiesības piedāvāt paš-
valdībai savu nekustamo īpašumu kā 
samaksu par sniegtajiem pakalpoju-
miem, noslēdzot attiecīgu vienošanos 
(Dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē 
vai Uztura līgumu).

5.7. Ceļa izdevumus un citus papil-
dus izdevumus par materiāliem, kas 
nepieciešami aprūpētājam 4.1. un 
4.2.punktā minēto pakalpojumu snieg-
šanai, sedz aprūpes mājās pakalpoju-

ma sniedzējs.
5.8. Persona ir tiesīga pieprasīt papil-

dus aprūpes mājās pakalpojumus, 
kuri nav ietverti 2.1. un 2.2.punktos 
minētajā pakalpojumu apjomā, izde-
vumus par sniegtajiem papildus pa-
kalpojumiem sedzot no personīgajiem 
līdzekļiem.

6. Pielāgota transporta pakalpojumu 
saņemšanas kārtība

6.1. Tiesības saņemt transporta pakal-
pojumus ir šādām personām:

6.1.1. personām, kurām ir apgrūtināta 
pārvietošanās ar sabiedrisko transpor-
tu un ir nepieciešama dialīze un ar to 
saistīto izmeklējumu nodrošināšana,

6.1.2. pensijas vecuma personām 
un invalīdiem, lai saņemtu valsts un 
pašvaldības piešķirtos veselības un 
sociālos pakalpojumus, kuriem nav 
LR Civillikumā noteiktie likumīgie ap-
gādnieki un ir apgrūtināta pārvietoša-
nās ar sabiedrisko transportu, un kuru 
ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī 
noteikto minimālo darba algu,

6.1.3. personām, kurām noteikta atbil-
stība maznodrošinātas personas sta-
tusam un ir apgrūtināta pārvietošanās 
ar sabiedrisko transportu, lai saņemtu 
valsts un pašvaldības piešķirtos vese-
lības un sociālos pakalpojumus.

6.2. Aģentūra organizē transporta pa-
kalpojumu saņemšanu.

6.3. Lai pieņemtu lēmumu piešķirt un 
apmaksāt pakalpojumu, personai jāie-
sniedz:

6.3.1. iesniegums,
6.3.2. invaliditātes apliecības vai pensi-

jas apliecības kopija,
6.3.3. Iztikas līdzekļu deklarācija 

(6.1.3.punktā minētās personas),
6.3.4. primārās veselības aprūpes 

ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu 
izrakstu no ambulatorās, stacionārās 
slimnieka medicīnas kartes (veidlapa 
027/u), kurā norādīta personas nespē-
ja pārvietoties ar sabiedrisko transpor-
tu, veselības aprūpes pakalpojuma 
nepieciešamība, veselības aprūpes 
iestāde, kas jāapmeklē un apmeklēju-
mu laiks.

6.3.5. ārsta atzinums, kurā tiek norādī-
ta personas nespēja pārvietoties ar 
sabiedrisko transportu un vajadzība 
regulāri apmeklēt procedūras u.tml.

6.4. Aģentūra pieņem lēmumu par 
pakalpojuma nodrošināšanu 6 mēne-
šus.
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7. Speciālā transporta finansēšanas 
kārtība

7.1. Speciālā transporta pakalpojumi 
tiek finansēti no pašvaldības budže-
ta.

7.2. 6.1.2. un 6.1.3.punktā minētajām 
personām speciālā transporta pakal-
pojumu piešķir, apstiprinot ikreizēju 
pakalpojuma sniegšanas nepiecieša-
mību, gadā nepārsniedzot Ls 50,00 
uz vienu personu.

7.3. 6.1.1.punktā minētajām personām 
speciālā transporta pakalpojumu 
dialīzes un ar to saistīto izmeklējumu 
nodrošināšanai piešķir personu indivi-
duālas nepieciešamības, bez finansu 
ierobežojuma.

8. Sociālā darba pakalpojumi
8.1. Aģentūras sociālā darba spe-

ciālists palīdz personai, kura dzīvo 
Mālpils pagastā, noteikt, risināt vai 
mazināt sociālās problēmas, sniedzot 
psiholoģisku un sociālu atbalstu, attīs-
tot pašas personas resursus.

8.2. Sociālā darba speciālists:
8.2.1. sniedz personai palīdzību un at-

balstu sociālo problēmu risināšanā,
8.2.2. palīdz personai attīstīt spēju risi-

nāt savas sociālās problēmas,
8.2.3. atbalsta personas attīstības 

iespējas, tiesības patstāvīgi pieņemt 
lēmumus un tos īstenot,

8.2.4. piesaista visus iespējamos re-
sursus un piemēro attiecīgos sociālos 
pakalpojumus personas sociālo pro-
blēmu risināšanai,

8.2.5. nodrošina informāciju par so-
ciālajiem pakalpojumiem, sociālo 
palīdzību un veido sadarbību starp 
personu un pakalpojumu (palīdzības) 
sniedzējiem.

8.3. Aģentūra sniedz sociālo darbinie-
ku konsultācijas ģimenēm ar bērniem 
un bez vecāku gādības palikušiem bēr-
niem, kuriem nepieciešams sociālais 
un psiholoģiskais atbalsts:

8.3.1. ģimenēm, kurām ir problēmas 
bērnu audzināšanā,

8.3.2. kuras ir nonākušas konfliktsituā-
cijās,

8.3.3. kurās bērni neapmeklē skolu,
8.3.4. kurās bērni nesaņem pietiekamu 

aprūpi,
8.3.5. kuras nonākušas krīzes situāci-

jās.

9. Psihologa pakalpojumi
9.1. Aģentūra nodrošina psihologa kon-

sultācijas personām, kuras ir Aģentū-
ras klienti vai kuras nokļuvušas krīzes 
situācijā.

10. S o c i ā l ā s  r e h a b i l i t ā c i j a s   
pakalpojumi

10.1. Sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumus no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, saskaņā ar individuālās re-
habilitācijas plānu, ir tiesības saņemt 
personām, kuru iekļaušanās sabiedrī-
bā ir apgrūtināta,:

10.1.1. invalīdiem,
10.1.2. personām bez noteiktas dzīves 

vietas vai krīzes situācijā nonākušām 
personām,

10.1.3. personām, kuras cietušas no 
vardarbības,

10.1.4. personām, kurām ir izveidojusies 
atkarība no alkohola, narkotiskajām 
vai psihotropajām vielām,

10.1.5. pilngadību sasniegušiem bā-
reņiem un bez vecāku gādības pali-
kušiem bērniem pēc atgriešanās no 
valsts audzināšanas iestādēm, kur 
atradušies vairāk par vienu gadu.

10.2. Aģentūra piedāvā sekojošus pa-
kalpojumus:

10.2.1. sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumus trūcīgām, maznodrošinātām 
personām ar atkarības problēmām 
(alkohola, narkotiku u.tml.), apmaksā-
jot atkarīgai personai līdzdalības mak-
sājuma daļu psiholoģiskās palīdzības 
saņemšanai, atkarības ārstēšanai un 
rehabilitācijai;

10.2.2. konsultācijas personām ar atkarī-
bas problēmām, organizējot vizīti pie 
narkologa, konsultēšanos ambulato-
rās nodaļās, ārstēšanos stacionāros 
un motivācijas kursu nodaļās.

10.2.3. atbalstu dzīves prasmju attīstībā 
pilngadību sasniegušajiem bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, kuru vecākiem Mālpils bā-
riņtiesa atņēmusi aprūpes tiesības (ie-
sniegusi prasību tiesā par aizgādības 
tiesību atņemšanu) un kurām trūkst 
pieredzes vienā vai vairākās praktis-
kās dzīves jomās, pēc atgriešanās 
no ārpusģimenes aprūpes iestādes 
Mālpils pagastā uz pastāvīgu dzīvi,

10.2.4. nodrošina nepieciešamo sociā-
lo un psiholoģisko atbalstu, sniedz 
palīdzību praktiskās dzīves iemaņu 
apgūšanā un patstāvīgas dzīves uz-
sākšanā 3 mēnešus pēc atgriešanās 
no ārpusģimenes aprūpes iestādes.

10.3. Lai pieņemtu lēmumu piešķirt un 
apmaksāt pakalpojumus 10.2.1. un 
10.2.2. minētajos gadījumos, personai 
jāiesniedz rakstisks iesniegums, izziņa 
no narkologa un jāuzrāda personu 
apliecinoši dokumenti.

10.4. Lai pieņemtu lēmumu piešķirt 
pakalpojumus 10.2.3. un 10.2.4. minē-
tajos gadījumos, personai jāiesniedz 
rakstisks iesniegums, Lēmuma par 
aprūpes tiesību pārtraukšanu kopija 
(Sprieduma par aizgādnības tiesību 
pārtraukšanu) un jāuzrāda personu 
apliecinošu dokumentu

11. Veļas mazgātavas un dušas pakal-
pojumi

11.1. Aģentūra organizē veļas mazgāta-
vas un dušas pakalpojumus trūcīgām 
un maznodrošinātām.

11.2. Samaksa par pakalpojumiem tiek 
veikta saskaņā ar Mālpils pagasta pa-
domes apstiprinātu tarifu.

12. Personas līdzdarbības pienākumi
12.1. Personai ir pienākums līdzdarbo-

ties ar sociālā pakalpojuma saņem-
šanu saistītā lēmuma pieņemšanas 
procesā, parakstīt sociālā darba spe-
ciālista sagatavoto vienošanos par 
līdzdarbību un aktīvi iesaistīties savas 
problēmas risināšanā, pildot šos līdz-
darbības pienākumus.

13. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsū-
dzības kārtība

13.1. Aģentūra informē personu par 
piešķirto pakalpojumu, bet atteikuma 
vai daļēja atteikuma gadījumā lēmu-
mu pieprasītājam paziņo rakstveidā, 
norādot pamatojumu lēmumam, kā 
arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsū-
dzēšanas kārtību.

13.2. Ja persona nav apmierināta ar tai 
piešķirtās sociālo pakalpojumu, so-
ciālās palīdzības apmēru un kvalitāti 
vai arī atteikumu palīdzēt, tā ir tiesīga 
viena mēneša laikā pēc lēmuma pie-
ņemšanas to apstrīdēt Mālpils pagas-
ta padomē.

14. Noslēguma noteikumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā sa-

skaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
45.panta 3. un 4. daļā noteikto kār-
tību.

Padomes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs
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1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir 

nodrošināt sabiedrisko kārtību Mālpils 
pagastā, veidot tajā civilizētu kultūrvidi, 
nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu dzī-
ves vidi, aizsargāt dabu, kultūras un 
vēstures pieminekļus.

2. Par Mālpils pagasta padomes izdoto 
saistošo noteikumu neievērošanu perso-
nas saucamas pie administratīvās atbil-
dības saskaņā ar šiem noteikumiem.

3. Noteikumi piemērojami gadījumos, 
kad pārkāpums, par kuru paredzēta at-
bildība saskaņā ar šiem noteikumiem, 
izdarīts Mālpils pagasta administratīva-
jā teritorijā neatkarīgi no tā, kā īpašumā 
vai valdījumā tas izdarīts.

4. Par Mālpils pagasta padomes izdoto 
saistošo noteikumu pārkāpšanu pār-
kāpējam piemērojams brīdinājums 
vai naudas sods. Maksimālais naudas 
sods, kāds uzliekams par saistošo 
noteikumu pārkāpumu, ir piecdesmit 
lati, bet pārkāpuma izdarīšanas vietā 
bez protokola sastādīšanas (izsniedzot 
noteikta parauga kvīti) – līdz desmit 
latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam 
uzlikto naudas sodu. Brīdinājumu kā 
administratīvā soda līdzekli izsaka raks-
tveidā. Ja izdarītais administratīvais 
pārkāpums ir maznozīmīgs, institūcija 
(amatpersona), kas pilnvarota izlemt 
lietu, var atbrīvot pārkāpēju no adminis-
tratīvās atbildības un aprobežoties ar 
mutvārdu aizrādījumu. Administratīvais 
sods par saistošo noteikumu pārkāpu-
mu uzliekams Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā paredzētajā pro-
cesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktos soda uzlikšanas pamatprin-
cipus. Līdz 75% no iekasētajām soda 
naudām uz vietas vai pēc pagasta 
padomes administratīvās komisijas 
pieņemtā lēmuma par soda naudas 
maksājuma uzlikšanu un saņemšanu 
var tikt izmantota administratīvo pārkā-
pumu protokolu sastādījušo personu 
stimulēšanai, bet pārējā nauda ieskaitā-
ma Mālpils pagasta padomes budžetā. 
Atmaksāšanu veic pēc izpilddirektora 
rīkojuma tiem darbiniekiem, kuri ir pār-
kāpuma faktu konstatējuši un sastādīju-
ši administratīvā pārkāpuma protokolu, 
vai iesnieguši soda kvīti. Atmaksu veic 
ne ilgāk kā mēneša laikā pēc soda nau-
das saņemšanas pagasta kasē.

5. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi 
un sastādīt administratīvos protokolus 
savas kompetences ietvaros ir tiesīgi:

5.1. Mālpils pagasta padomes priekš-
sēdētājs, viņa vietnieks, deputāti un 
izpilddirektors;

5.2. Mālpils pagasta pašvaldības poli-
cija;

5.3. valsts policijas darbinieki saskaņā 
ar likumu “Par policiju”;

5.4. apsardzes firmas “Mustangs” apsar-
dzes darbinieki;

5.5.Mālpils pagasta pašvaldības iestāžu 
un uzņēmumu amatpersonas savas 
kompetences ietvaros, vai ja tiesības 
uzlikt administratīvo sodu viņām ir pie-
šķirtas ar Mālpils pagasta padomes 
priekšsēdētāja rīkojumu.

6. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lie-
tas un uzlikt administratīvo sodu par 
Mālpils pagasta padomes izdoto saisto-
šo noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgi:

6.1. Mālpils pagasta padomes adminis-
tratīvā komisija;

6.2. Mālpils pagasta padomes priekš-
sēdētājs, viņa vietnieks, deputāti un 
izpilddirektors;

6.3. Mālpils pagasta pašvaldības polici-
jas amatpersonas;

6.4. valsts policijas darbinieki saskaņā 
ar likumu “Par policiju”;

6.5. Mālpils pagasta pašvaldības iestā-
žu amatpersonas savas kompetences 
ietvaros, vai ja tiesības uzlikt adminis-
tratīvo sodu viņām ir piešķirtas ar Māl-
pils pagasta padomes priekšsēdētāja 
rīkojumu.

7. Lietvedība administratīvo pārkāpumu 
lietās veicama Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā noteiktajā proce-
suālajā kārtībā.

8. Šo noteikumu 6.punktā minēto amat-
personu un institūciju piemērotie admi-
nistratīvie sodi pārsūdzami augstākai 
amatpersonai vai tiesai normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

2.SEVIŠĶĀ DAĻA
1.SADAĻA
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKU-

MU UN CITI PĀRKĀPUMI
1.1. Nepiedienīga uzvešanās.
Par nepiedienīgu uzvešanos uz ielas, 

kā arī citās publiskās vai sabiedriskās 
vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

1.2. Naktsmiera traucēšana.
Par tīša trokšņa radīšanu (automašīnu 

radītie trokšņi, skaļa muzicēšana, re-
montdarbu veikšana u.tml.) pagasta 
teritorijā laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00, 
izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar 
Mālpils pagasta padomi, izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
30 latiem.

Par tīša trokšņa radīšanu (automašīnu 
radītie trokšņi, skaļa muzicēšana, re-
montdarbu veikšana u.tml.) pagasta 
teritorijā laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00, 
izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar 
Mālpils pagasta padomi, ja tas izdarīts 
atkārtoti gada laikā, uzliek naudas so-
du līdz 50 latiem.

1.3. Ielu, laukumu un citu publisko vie-
tu piegružošana.

Par ielu, laukumu vai citu publisko vietu 
piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkri-
tumiem (izsmēķiem, papīriem u.tml.) 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 5 latiem.

Par spļaušanu uz ielām, pagalmos un 
citās publiskās vietās uzliek naudas 
sodu līdz 10 latiem.

Par ielu, laukumu vai citu publisko 
vietu piegružošanu ar sadzīves atkri-
tumiem uzliek naudas sodu no 5 līdz 
50 latiem.

Par nesankcionētu atkritumu izgāztuvju 
izveidošanu uzliek naudas sodu līdz 
50 latiem.

1.4. Atkritumu un kūlas dedzināšana.
Par sauso lapu, zaru un cita veida atkritu-

mu dedzināšanu, nenodrošinot uguns-
drošus apstākļus vai radot neērtības 
citiem iedzīvotājiem – uzliek naudas 
sodu no 5 līdz 50 latiem.

Par sausās kūlas dedzināšanu pagasta 
teritorijā uzliek naudas sodu līdz 30 
latiem.

1.5. Uzrakstu, izkārtņu un reklāmas 
bojāšana.

Par aizlieguma, ierobežojuma un infor-
mācijas zīmju, kā arī uzrakstu, izkārtņu 
un reklāmas bojāšanu un pārvietošanu 
uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

1.6. Iekšējās kārtības noteikumu neie-
vērošana.

Par iekšējās kārtības noteikumu neievē-
rošanu pašvaldības, izglītības, kultū-
ras, sporta, atpūtas u.c. sabiedriskās 
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iestādēs izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

1.7. Nepilngadīgu personu atrašanās 
publiskās un sabiedriskās vietās.

Par nepilngadīgu personu (līdz 6 gadu 
vecumam) atrašanos publiskās un sa-
biedriskās vietās bez vecāku vai perso-
nu, kas viņus aizstāj, vai vecāku bērnu 
(no 13 gadu vecuma) pavadības, – ve-
cākiem vai personām, kas viņus aizstāj, 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 25 latiem.

Par nepilngadīgu personu (līdz 16 gadu 
vecumam) uzturēšanos publiskās un 
sabiedriskās vietās no plkst. 23.00 
līdz 6.00 bez vecākiem vai personām, 
kas viņus aizstāj, – vecākiem vai per-
sonām, kas viņus aizstāj, izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
10 latiem.

Par nepilngadīgu personu (līdz 18 gadu 
vecumam) atrašanos izklaides rakstu-
ra klubos, bāros, kafejnīcās vai vietās, 
kur tiek tirgoti tabakas izstrādājumi un 
alkoholiskie dzērieni, tai skaitā, alus, 
bez vecāku vai viņu likumisko pār-
stāvju klātbūtnes no plkst. 22.00 līdz 
6.00, – vecākiem vai personām, kas 
viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 25 latiem.

Par pieļaušanu, ka nepilngadīgas perso-
nas (līdz 18 gadu vecumam) atrodas 
izklaides rakstura klubos, bāros, kafej-
nīcās un vietās, kur tiek tirgoti tabakas 
izstrādājumi un alkoholiskie dzērieni, 
tai skaitā, alus, bez vecāku vai viņu li-
kumisko pārstāvju klātbūtnes no plkst. 
22.00 līdz 6.00, – klubu un kafejnīcu 
īpašniekiem vai atbildīgajām personām 
uzliek naudas sodu 50 lati par katru 
nepilngadīgo personu.

1.8. Nepiedienīga uzvešanās dzīvoja-
mo ēku koplietošanas telpās.

Par smēķēšanu, spļaušanu, dabisko 
vajadzību kārtošanu, piegružošanu ar 
sadzīves atkritumiem, nakšņošanu vai 
gulēšanu, nepiedienīgu uzvešanos un 
necenzētu vārdu lietošanu daudzdzī-
vokļu dzīvojamo ēku koplietošanas 
telpās izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

Par alkoholisko dzērienu, t.sk., alus, 
narkotisko, psihotropo vai citu aprei-
binošu vielu lietošanu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju bēniņos, pagrabos 
un citās koplietošanas telpās izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 50 latiem.

1.9. Atrašanās publiskās un sabied-
riskās vietās ar atvērtu alus vai cita 
alkoholiskā dzēriena iepakojumu.

Par atrašanos publiskās un sabiedriskās 
vietās ar atvērtu alus vai cita alkoho-

liskā dzēriena iepakojumu, izņemot 
speciāli atļautās vietās, kur alkoholis-
kie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai 
uz vietas, uzliek naudas sodu līdz 50 
latiem.

1.10. Nepilngadīgu personu smēķēša-
na.

Par nepilngadīgu personu smēķēšanu, 
nepilngadīgā vecākiem vai aizbildņiem 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 20 latiem.

Par tabakas izstrādājumu nodošanu 
nepilngadīgai personai – izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
50 latiem.

1.11. Mehānisko transporta līdzekļu 
novietošanas, mazgāšanas un izman-
tošanas noteikumu pārkāpšana.

Par mehānisko transporta līdzekļu no-
vietošanu namu pagalmos tā, ka tie 
nosprosto vai traucē gājēju un trans-
porta (t.sk., speciālā) pārvietošanos 
un piekļūšanu namu ieejām, izejām un 
laukumiem, kuros izvietoti atkritumu 
konteineri, uzliek naudas sodu līdz 
10 latiem.

Par traktoru, kravas mašīnu, autobusu un 
cita mehāniskā transporta novietošanu 
pie dzīvojamām mājā ar ilgstoši (ilgāk 
par 15 minūtēm) ieslēgtu dzinēju izsa-
ka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 10 latiem.

Par mehānisko transporta līdzekļu novie-
tošanu uz ielu un autostāvvietu betona 
apmalēm, zālājos un zaļajā zonā uzliek 
naudas sodu līdz 10 latiem.

Par mehānisko transporta līdzekļu maz-
gāšanu un profilaktisku apkopi zaļajā 
zonā un citās vietās, kur tas nav pare-
dzēts un atļauts, uzliek naudas sodu 
līdz 50 latiem.

Par tādu transporta līdzekļu izmantošanu 
publiskās vietās, kuru pārvietošanās 
rezultātā tiek piegružota vai piesārņota 
publiska vieta, uzliek naudas sodu līdz 
50 latiem.

Par braukšanu ar motorizētiem (ūdens 
un sauszemes) transporta līdzekļiem 
pagasta pludmalēs, ūdenstilpnēs un 
citās vietās, kur tas nav atļauts, uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

1.12. Ēku, būvju, žogu, solu un citu lab-
iekārtojuma elementu aprakstīšana 
un citāda veida bojāšana.

Par ēku, būvju, žogu, solu un citu labie-
kārtojuma elementu, t.sk., elektroap-
gaismojuma ierīču, un mazo arhitek-
tūras formu aprakstīšanu vai citāda 
veida bojāšanu uzliek naudas sodu 
līdz 50 latiem.

Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz at-
pūtas soliņu atzveltnēm un uz brauktuv-
ju norobežojošajām konstrukcijām, kā 
arī par staigāšanu pa atpūtas soliņiem 
vai gulēšanu un stāvēšanu uz tiem, 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 10 latiem.

1.13. Apstādījumu bojāšana.
Par apstādījumu bojāšanu, t.i., zāliena, 

krūmu, puķu stādījumu nobradāšanu, 
izbraukāšanu ar motorizētiem transport-
līdzekļiem, velosipēdiem un skrituļsli-
dām, zaru laušanu, izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

1.14. Pirotehnisko izstrādājumu izman-
tošanas noteikumu neievērošana.

Par pirotehnisko izstrādājumu izmanto-
šanu ciematu administratīvajās terito-
rijās, ja tas nav saskaņots ar Mālpils 
pagasta padomi, uzliek naudas sodu 
līdz 50 latiem.

1.15. Peldēšana aizliegtās vietās.
Par peldēšanu aizliegtās vietās izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 10 latiem.

1.16. Pārvietošanās ar skrituļslidām 
ārpus tam paredzētajām vietām.

Par pārvietošanos ar skrituļslidām, skri-
tuļdēļiem un skrejriteņiem, ja tas traucē 
gājēju vai transporta līdzekļu kustību, 
vai bojā īpašumu, izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

1.17. Publisko pasākumu rīkošanas 
noteikumu neievērošana.

Par publisku pasākumu rīkošanu (t.sk., 
ar transporta līdzekļu piedalīšanos) 
bez saskaņojuma ar Mālpils pagasta 
padomi tās noteiktajā kārtībā, uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

Par jebkādu dzērienu stikla iepakojumā 
ienešanu, realizēšanu un lietošanu 
publisko pasākumu norises vietās, 
izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar 
pasākuma rīkotāju, uzliek naudas sodu 
līdz 50 latiem.

1.18. Reliģisku sektu un grupējumu 
sludināšanas pasākumu rīkošanas 
noteikumu neievērošana.

Par dažādu reliģisku sektu un grupējumu 
sludināšanas pasākumu rīkošanu, izņe-
mot pasākumus, kas saskaņoti ar Māl-
pils pagasta padomi tās noteiktajā kārtī-
bā, uzliek naudas sodu līdz latiem.

2.SADAĻA
LABIEKĀRTOŠANAS NOTEIKUMU 

PĀRKĀPUMI
2.1. Par dzīvojamo māju un sabiedrisko 

ēku, saimniecisko ēku, žogu un citu 
būvju bojāšanu, tai skaitā ar dažādiem 
uzrakstiem un zīmējumiem – uzliek 
naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

2.2. Par ietvju, pagalmu, kāpņu telpu, 
gaiteņu u.c. dzīvojamām ēkām piedero-
šo neapdzīvojamo telpu nesakopšanu 
– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu no 5 līdz 50 latiem zemes, ēkas 
īpašniekam (īpašniekiem) vai lietotā-
jam (lietotājiem).
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2.3. Par lāsteku savlaicīgu nenovākšanu, 
kas rada bīstamību – izsaka brīdinā-
jumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 
latiem atbildīgajai amatpersonai vai 
īpašniekam.

2.4. Par slīdamības novēršanas pasāku-
mu neievērošanu (par ielu braucamās 
daļas, laukumu, trotuāru un gājēju 
celiņu nenokaisīšanu ar smiltīm) īpašu-
mos, kuras ir publiskā lietošanā, uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

2.5. Par iestāžu, uzņēmumu u.c. orga-
nizāciju teritorijas un tai pieguļošās 
daļas savlaicīgu nesakopšanu – uzliek 
naudas sodu līdz 25 latiem atbildīgajai 
amatpersonai.

2.6. Par kiosku un veikalu apkārtnes ne-
sakopšanu 10 metru attālumā no attie-
cīgā objekta – uzliek naudas sodu no 5 
līdz 25 latiem atbildīgajai amatpersonai 
vai īpašniekam.

2.7. Par staigāšanu pa iekoptu zālienu, 
koku, krūmu un puķu stādījumiem, gu-
lēšanu tajos – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

2.8. Par krūmu zaru laušanu, lapu, augļu, 
ziedu plūkšanu ciemu administratīvo te-
ritoriju stādījumos – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

2.9. Par veļas, dzīvnieku mazgāšanu 
ūdenstilpēs, kas atrodas apstādīju-
mos – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 20 latiem.

2.10. Par veļas žāvēšanu koku zaros – iz-
saka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 25 latiem.

2.11. Par apstādījumu vai ūdenstilpju 
piegružošanu ar atkritumiem – uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

2.12. Par mājlopu, dzīvnieku un māj-
putnu ganīšanu ciemu administratīvo 
centru apstādījumos un zaļajā zonā – iz-
saka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 10 latiem.

2.13. Par jebkādu rakumu veikšanu, 
augsnes iegūšanu, izņemot darījumus, 
kad ir saņemta atļauja, seguma atjau-
nošanas termiņa neievērošana – uzliek 
naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

2.14. Par koku galotņu nozāģēšanu, 
neveidojot to vainagu, nesaglabājot 
koku estētisko vērtību (īpaši elektrotīk-
lu aizsargjoslās) – uzliek naudas sodu 
līdz 25 latiem zemesgabala īpašniekam 
vai lietotājam.

2.15. Par speciāli ierīkotu bērnu rotaļlau-
kumu postīšanu – uzliek naudas sodu 
līdz 50 latiem.

2.16. Par nedegoša materiāla sīko sadzī-
ves atkritumu urnu neuzstādīšanu pie 
veikaliem vai ēkām, kuras pilnībā vai 
daļēji tiek izmantotas uzņēmējdarbības 
veikšanai, to ielas pusē labi saredza-
mā vietā – uzliek naudas sodu līdz 5 
latiem.

2.17. Par bumbas spēlēšanu zālājos kas 
nav speciāli šim nolūkam paredzēti 
zālāju tīšu nobradāšanu – izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 
latiem.

2.18. Par augsnes virskārtas un apstādī-
jumu neatjaunošanu pēc celtniecības 
vai remontdarbu veikšanas to nesa-
skaņojot ar Mālpils pagasta padomi 
– uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

2.19. Par atrakciju, gadatirgu u.c. publis-
ku pasākumu organizēšanu, pagaidu 
būvju uzstādīšanu un tirdzniecības vie-
tu ierīkošanu vai citu tml. darbību, kura 
var nodarīt, vai ir radījusi postījumus 
apstādījumiem bez saskaņošanas ar 
Mālpils pagasta padomi – uzliek nau-
das sodu līdz 50 latiem.

2.20. Par sālsūdens un ķimikāliju izlieša-
nu uz apstādījumiem un tiem pieguļoša-
jās teritorijās, sāls un smilšu maisījuma 
bēršanu uz trotuāriem tiešā zaļo apstā-
dījumu tuvumā, ja tas nav saskaņots 
ar Mālpils pagasta padomi – uzliek 
naudas sodu līdz 10 latiem.

2.21. Par nesavlaicīgu agrotehnisko pa-
sākumu veikšanu (sauso zaru un koku 
nesavākšanu pēc apgriešanas, zāles 
pļaušanu un nenovākšanu, zāles neap-
ļaušanu) apstādījumu teritorijā – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
10 latiem zemes īpašniekam.

2.22. Par ugunskuru dedzināšanu sa-
biedriskās vietās, parkos, un apstādī-
jumos – uzliek naudas sodu līdz 30 
latiem.

3.SADAĻA
DZĪVOJAMO NAMU, ĒKU UN PIEGUĻO-

ŠĀS TERITORIJAS UZTURĒŠANAS 
NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI

3.1. Par mazdārziņu, individuālo dzīvoja-
mo namu un ēku žogu bojāšanu, mājas 
apkārtnes nesakopšanu, zāles savlai-
cīga nenopļaušanu mājai pieguļošajā 
teritorijā un apbūves zemēs – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 
5 līdz 25 latiem.

3.2. Par māju jumta, fasādes, griestu, 
durvju, logu, elektroskaitītāju, elektroie-
kārtu bojāšanu, ūdens un kanalizācijas, 
gāzes apgādes tīklu bojāšanu – uzliek 
naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

3.3. Par patvaļīgu telpu, tai skaitā neapdzī-
vojamo, pārbūvēšanu, nesaskaņojot 
ar Mālpils pagasta būvvaldi – uzliek 
naudas sodu līdz 45 latiem.

3.4. Par kāpņu telpu, pagrabu, bēniņu, 
mājas pieguļošās teritorijas piesārņoša-
nu ar vecām mēbelēm, taru, sadzīves, 
celtniecības vai citiem atkritumiem, kā 
arī ugunsnedrošu materiālu glabāšanu 
minētajās vietās – uzliek naudas sodu 
no 5 līdz 25 latiem fiziskām personām, 
vai līdz 50 latiem juridiskām perso-

nām.
3.5. Par dzīvokļu appludināšanu – uzliek 

naudas sodu līdz 20 latiem.
3.6. Par kanalizācijas aizdambēšanu – uz-

liek naudas sodu līdz 20 latiem.
3.7. Ja netiek nodrošināta piekļūšana 

iekšējo komunikāciju tīklu avārijas dar-
bu veikšanai dzīvokļos, pagrabtelpās, 
utt., kā arī minēto iekārtu kontrole un 
rādījumu nolasīšanai – uzliek naudas 
sodu līdz 25 latiem.

3.8. Par patvaļīgu balkonu vai lodžiju aiz-
stiklošanu vai rekonstrukciju – uzliek 
naudas sodu no 25 līdz 50 latiem.

3.9. Par elektroenerģijas lietošanas un 
ugunsdrošības noteikumu pārkāpša-
nu – uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 
latiem.

3.10. Par gāzes, ūdensvadu un kanalizā-
cijas ietaišu, spēka un vājstrāvas tīklu 
aizsardzības neievērošanu – uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

3.11. Par jaunas celtniecības plānošanas 
un esošo pazemes komunikāciju pār-
būves noteikumu neievērošanu – uz-
liek naudas sodu līdz 25 latiem.

3.12. Par pazemes komunikāciju remon-
ta un ierīkošanas kārtības noteikumu 
neievērošanu – uzliek naudas sodu no 
10 līdz 50 latiem.

3.13. Par tīšu ūdens skaitītāju bojāšanu 
un plombu noraušanu montāžas shē-
mās – uzliek naudas sodu no 10 līdz 
50 latiem.

3.14. Patērētājam, kurš nav noslēdzis 
līgumu divu nedēļu laikā par ūdens un 
kanalizācijas lietošanu ar piegādātāju 
un atkritumu savākšanu un deponē-
šanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu no 5 līdz 50 latiem.

3.15. Par īpašumā, valdījumā, nomā vai 
lietošanā esoša zemes gabala neuz-
kopšanu, neuzturēšanu kārtībā, kā 
arī dažādu būvmateriālu un sadzīves 
priekšmetu glabāšanu uz šāda zemes 
gabala vai tam pieguļošās teritori-
jas – uzliek naudas sodu no 5 līdz 50 
latiem.

3.16. Par ēkām pieguļošo ūdens novad-
grāvju un caurteku piesārņošanu, neuz-
turēšanu kārtībā vai bojāšanu – uzliek 
naudas sodu no 5 līdz 50 latiem.

3.17. Par malkas, taras, būvmateriālu 
u.c. materiālu turēšanu ēku koplietoša-
nas telpās, uz vai zem balkoniem un lo-
džijām (izņemot speciāli tam nolūkam 
norādītās vietas) – uzliek naudas sodu 
līdz 30 latiem.

3.18. Par veļas žāvēšanu uz balkonu vai 
lodžiju atklātām daļām – uzliek naudas 
sodu līdz 10 latiem.

3.19. Par pašvaldības apstiprināta vieno-
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ta logotipa ēku un būvju nosaukumu 
vai adreses neizlikšanu, uzliek naudas 
sodu 2 lati katram ēkas, būves vai dzī-
vokļa īpašniekam.

4.SADAĻA
MĀLPILS PAGASTA KAPSĒTU UZTU-

RĒŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS 
NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI

4.1. Par kapsētu iekšējās kārtības notei-
kumu neievērošanu vai apbedīšanas 
kārtības noteikumu pārkāpšanu uzliek 
naudas sodu, fiziskām personām līdz 
desmit latiem, juridiskām personām 
līdz piecdesmit latiem.

4.2. Par iebraukšanu kapu teritorijā ar 
transporta līdzekļiem, velosipēdiem, 
pajūgiem, izņemot gadījumus, kad ir 
saņemta atļauja – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

4.3. Par atkritumu dedzināšanu, celiņu 
un apstādījumu piesārņošanu ar at-
kritumiem kapsētas teritorijā un tai 
pieguļošajā teritorijā – uzliek naudas 
sodu no 5 līdz 25 latiem.

4.4. Par kapsētu aprīkojuma (sētu, solu, 

ūdens ņemšanas vietu, stādījumu, 
vainagu, puķu utt. ) postīšanu – uzliek 
naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

4.5. Par metāla un cita veida apžogojuma 
patvaļīgu ierīkošanu – uzliek naudas 
sodu līdz 20 latiem.

4.6. Par apbedīšanas iecirkņa patvaļīgu 
paplašināšanu vai aizņemšanu – uzliek 
naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

PĀREJAS NOTEIKUMI

Šie saistošie noteikumi ne agrāk kā 
četras nedēļas un ne vēlāk kā sešas 
nedēļas pēc to pieņemšanas publicē-
jami informatīvajā izdevumā “Mālpils 
Vēstis”, kā arī izliekami redzamā vietā 
pagasta padomes ēkā un informācijas 
centrā. Šie saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas informatīvajā izdevumā “Mālpils 
Vēstis”.

Ar šo saistošo noteikumu stāšanos 
spēkā, zaudē spēku Mālpils pagas-
ta padomes 27.06.2001. saistošie 
noteikumi Nr. 25 “Par apstādījumu 
aizsardzību Mālpils pagastā”, Mālpils 
pagasta padomes 27.06.2001. saisto-
šie noteikumi Nr. 26 “Par ēku un būvju 

uzturēšanu un sanitāro tīrību Mālpils 
pagastā”, Mālpils pagasta padomes 
saistošie noteikumi Nr. 5. “Grozījumi 
Mālpils pagasta padomes 27.06.2001. 
saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par ēku 
un būvju uzturēšanu un sanitāro tīrību 
Mālpils pagastā””, Mālpils pagasta pa-
domes 12.10.2005. saistošie noteikumi 
Nr. 9 “Mālpils pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi”, Mālpils pagasta 
padomes 01.02.2006. saistošie no-
teikumi Nr. 5 “Grozījumi 12.10.2005. 
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Mālpils 
pagasta administratīvās atbildības no-
teikumi””, Mālpils pagasta padomes 
22.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 
6 “Grozījumi 12.10.2005. saistošajos 
noteikumos Nr. 9 “Mālpils pagasta ad-
ministratīvās atbildības noteikumi””, 
Mālpils pagasta padomes 25.04.2007. 
saistošie noteikumi Nr. 5 “Grozījumi 
Mālpils pagasta padomes 12.10.2005. 
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Mālpils 
pagasta administratīvās atbildības no-
teikumi””.

Padomes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

Par Mālpils pagasta teritorijas plānoju-
ma 1.redakcijas pilnveidošanu atbilstoši 
institūciju atzinumiem un sabiedriskās 
apspriešanas rezultātiem”.

Mālpils pagasta padome informē, ka 
19.03.2008. pagasta padomes sēdē tika 
pieņemts lēmums Nr. 4/2 “Par Mālpils 
pagasta teritorijas plānojuma 1.redak-
cijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju 

atzinumiem un sabiedriskās apsprieša-
nas rezultātiem”, un sagatavot teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju.
1. Ar pilnveidotajiem teritorijas plānojuma 

materiāliem var iepazīties, un atkārtoti 
iesniegt atzinumus un atsauksmes 
trīs nedēļu ilgā laika posmā, sākot no 
dienas, kad šis paziņojums publicēts 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, saskaņā 

ar vispārējo apmeklētāju pieņemšanas 
kārtību: pirmdienās un ceturtdienās no 
9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 Mālpils 
pagasta padomes būvvaldē, Nākotnes 
ielā 1, Mālpilī.

2. Mālpils pagasta padomes sēde, kurā 
tiks izskatīta teritorijas plānojuma galī-
gā redakcija notiks 2008.gada 21.maijā 
plkst. 15.00 Mālpils pagasta padomes 
sēžu zālē Nākotnes ielā 1, Mālpilī.

MĀLPILS PAGASTA PAZIŅOJUMS

Ministru kabinets ir pieņēmis un ar 
2007. gada 9. novembri ir stājušies spē-
kā Ministru kabineta noteikumi Nr. 735 
“Noteikumi par valsts vai pašvaldības 
zemes nomu”, kuri nosaka kārtību kādā 
tiek iznomāta pašvaldības zeme un kā 
tiek aprēķināta zemes nomas maksa. 
Mālpils pagasta padome informē, ka 
turpmāk zemes nomas maksa par paš-
valdības iznomāto zemi tiks noteikta 
atbilstoši šiem noteikumiem. Noteikumi 
nosaka, ka zemei lauku apvidos, kura tiek 
izmantota personīgo palīgsaimniecību 
vajadzībām zemes nomas maksa tiek ap-
rēķināta 0,5 %, bet pārējos gadījumos ne 
mazāk kā 1,5 % apmērā no Valsts zemes 

dienesta noteiktās zemesgabala vērtības 
privatizācijas vajadzībām uz 2007. gada 
1. novembri. Valsts zemes dienesta no-
teiktā vērtība privatizācijas vajadzībām 
Mālpils pagastā ir robežās no 2558 Ls/ha 
līdz 35088 Ls/ha no kuras tiks rēķināta 
nomas maksa. Zemes vērtība ir atkarīga 
no zemes gabala atrašanās vietas, apgrū-
tinājumiem un lietošanas mērķa kādam 
zemi drīkst izmantot. Nomnieks, papildus 
nomas maksai, iznomātājam maksā liku-
mos noteiktos nodokļus, kā arī noslēdzot 
zemes nomas līgumu sedz izdevumus, 
kas radušies nosakot zemesgabala vērtī-
bu privatizācijas vajadzībām. Pašvaldība 
ir tiesīga noteikt lielāku nomas maksas 

apmēru, izdodot saistošos noteikumus, 
bet nav tiesīga noteikt mazāku nomas 
maksu, kā noteikts MK noteikumos. 
Mālpils pagasta padome aicina pašvaldī-
bas zemes nomniekus ierasties Mālpils 
pagasta padomē 315. kabinetā (apmek-
lētāju pieņemamajās dienās) pārslēgt 
zemes nomas līgumus. Zemes gabali, 
par kuriem nebūs noslēgti zemes nomas 
līgumi, tiks uzskatīti par neiznomātiem un 
tiks iznomāti citām personām.

Mālpils pagasta padomes  
zemes ierīkotājs  

A. Bukovskis

PAR PAŠVALDĪBAS ZEMES NOMU
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Par detālplānojuma nekustamajam 
īpašumam “Kalnavēni” pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai.

Mālpils pagasta padome 16.04.2008.
gada sēdē, ir pieņēmusi lēmumu Nr. 7/3 
Par detālplānojuma nekustamajam īpa-
šumam “Kalnavēni” pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai.

Sabiedriskās apspriešanas otrais 

posms ir noteikts no šī paziņojuma 
publicēšanas “Latvijas Vēstnesī” līdz 
14.05.2008., kura laikā interesenti var 
iesniegt atzinumus par detālplānojuma 
1.redakciju Mālpils pagasta padomē.
1. Ar detālplānojuma pirmo redakciju var 

iepazīties Mālpils pagasta padomes 
būvvaldē 312.kab., Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī saskaņā ar vispārējo apmeklētāju 
pieņemšanas kārtību – pirmdienās un 
ceturtdienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 

13.00 – 17.00.
2. Atzinumiem par detālplānojuma 1. re-

dakciju ir jābūt noformētiem atbilstoši 
Informācijas atklātības likumam, un tie 
jāiesniedz Mālpils pagasta padomei līdz 
sabiedriskās apspriešanas otrā posma 
beigām, t.i.,14.maijam.

3. Sabiedriskās apspriešanas otrā pos-
ma noslēguma sanāksme paredzēta 
14.05.2008. g. plkst. 15.00 Mālpils pa-
gasta padomes sēžu zālē.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES PAZIŅOJUMS

Mālpils pagasta padome 16.04.2008. 
ar sēdes lēmumu Nr. 7/1 atbalstīja būv-
niecības ieceri “Koģenerācijas stacijas 
izbūve, termiski pārstrādājot biomasu 
un atkritumus, pielietojot gazifikācijas 
metodi”.

Mālpils pagasta padome izsludina 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz paš-
valdībai piederošā zemes gabala 0,82 
ha kopplatībā, kas ir daļa no nekustamā 
īpašuma “Enerģētikas iela 3”, kadastra 

Nr. 8074 003 0278, un atrodas Mālpils 
pagastā, ilgtermiņa nomas tiesībām (30 
gadiem), izbūvējot 2008.gadā koģenerā-
cijas staciju ar siltumenerģijas ražošanas 
jaudu ne mazāku kā 8 MW.

Izsoles sākuma cena 432,- LVL/gadā. 
Dalības maksa LVL 20,-jāiemaksā Mālpils 
pagasta padomes budžetā ne vēlāk kā 
15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 
š.g. 14.maijam plkst. 9.45.

Izsole notiks š.g. 14.maijā plkst. 
10.00, Mālpils pagasta padomes Mazajā 
sēžu zālē, Rīgas rajona Mālpils pagasta, 
Nākotnes ielā 1.

Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš 
saskaņojot laiku pa tālruni 29282209.

Sīkāku informāciju un izsoles noteiku-
mus var saņemt no 07.05.2008. Mālpils 
pagasta padomes iepirkumu komisijā, 
Mālpilī, Nākotnes ielā 1, 234.kab., tālr. 
7185872.”

Nomas tiesību izsole

Informācija par 2008. gada martā saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm  

un Mālpils pagasta būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

Iesnieguma 
datums Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

07.03.2008. VAS “Latvijas  
valsts meži”

Meža meliorācijas objekta 
“Ošiņas 2” sistēmu rekonstrukcija

Atbalstīt būvniecības ieceri  
un izsniegt plānošanas  

un arhitektūras uzdevumu

07.03.2008. Ilze Steķe Dzīvojamā māja nekustamajā  
īpašumā Pīpeņu iela 8

07.03.2008.
SIA “Saint Gobain” 

celtniecības  
produkti”

Tilta rekonstrukcija pār Sudas upi 
starp zemes gabaliem “Kalnavēni” 

un “SIA Mālpils minerāls” 

07.03.2008. Agnese  
Dzintare-Čeirane Dīķi nekustamajā īpašumā “Līči”

07.03.2008. Raitis Būmanis Pirts nekustamajā īpašumā  
“Slavēkas”

MĀLPILS PAGASTA PADOMES SĒŽU GRAFIKS 
2008. gada MAIJA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības

komitejas sēde 14. maijā pl.15.00 Mazajā sēžu zālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde 15. maijā pl.16.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 15. maijā pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
PADOMES SĒDE 21. maijā pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 26. maijā pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Administratīvās komisijas sēde 21. maijā pl.14.00 Mazajā sēžu zālē VLADISLAVS KOMAROVS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 VLADISLAVS KOMAROVS
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No 9. marta līdz 13.martam Polijā no-
tika Comenius projekta “Eiropas pļavas” 
dalībvalstu tikšanās, kurā piedalījās arī čet-
ri Mālpils PII “Māllēpīte” pedagogi – Lolita 
Bērziņa, Vija Melgaile, Aiga Staseļūne un 
Agnese Kantiševa.

Projekta nedēļas ietvaros apmeklējām 

Piekary liceju, Lisci ģimnāziju, mākslas 
skolu un bērnudārzu, kur guvām daudz 
jaunu un radošu ideju.

10. martā Liski ģimnāzijas dārzā tika 
atklāts piemineklis projektam “Eiropas 
pļavas”, kurā gluži kā slavenību galerijā 
tika atstāti katras valsts pārstāvju plaukstu 
nospiedumi ģipsī.

Pēc tam notika katras delegācijas pre-
zentācija un tikšanās ar liceja direktoru un 
skolotājiem.

11. martā piedalījāmies radošajā darb-
nīcā “Internacionālo stāstu veidošana”. 
Strādājām četrās grupās (katrā grupā bija 
pārstāvji no Polijas, Vācijas un Latvijas) 
un izmantojot ilustrācijas no žurnāliem, 
veidojām stāstus par pļavas tēmu. Noslē-
gumā katra grupa prezentēja šos stāstus 
3 valodās!

12. martā apmeklējām Krakovu un 
Bohņas sāls raktuves un vakarā baudījām 
atvadu vakariņas Pregozaly restorānā.

13. marta rītā pozitīvu emociju ied-
vesmotas devāmies uz lidostu, lai dotos 
mājās.

Comenius projekta “Eiropas pļavas” dalībvalstu tikšanās Polijā

“Mālpils Vēstīs” jau vairākkārt ir rak-
stīts par Mālpils vidusskolas Comenius 
programmas projekta “Grafiti – māksla 
vai vandālisms” dažādiem pasākumiem. 
Šoreiz – par lielo sanāksmi Romā no 
13.līdz 19.aprīlim, kopā ar skolotājiem un 
skolēniem no Beļģijas, Itālijas un Igauni-
jas. Latviju tajā pārstāvēja skolēni Arvis 
Kantiševs un Dāvis Putriņš, skolotājas 
Ilze Apsīte, Laima Balode, Inta Rulle un 
projekta vadītāja Līvija Mukāne.

Partneru sagatavotajā programmā 
bija gan darbs pie projekta mājas lapas 
pilnveides un papildināšanas, gan Romas 
slavenāko grafiti objektu apmeklējums un 
tikšanās ar māksliniekiem (viņi paši gan 
sauc sevi par rakstītājiem), gan projekta 
gaitā uzkrāto materiālu, tai skaitā skolēnu 
darbu, apkopojums un izvērtējums, gan 
projekta menedžmenta analīze un turp-
mākās sadarbības iespēju izvērtējums. 
Skolēniem bija iespēja arī pašiem tikt pie 
zīmēšanas.

Līdztekus oficiālajai programmai šādi 
projekti dod iespēju arī nedaudz iepazīt 
partnervalstu dzīvi “no iekšpuses”, jo 
skolēni parasti dzīvo ģimenēs un apmek-
lē stundas šajās skolās. Lūk, mūsējo 
iespaidi:

“Pavadītais laiks Itālijā bija vislabākais 
no maniem ceļojumiem uz ārzemēm. Par 

ģimeni. Jaunieti, pie kura es dzīvoju, sauc 
Alessio. Tā kā viņa vecāku māja ir diezgan 
maza, šo laiku es un Alessio dzīvojām pie 
viņa tantes un tēvoča. Tur dzīvoja arī viņa 
2 māsīcas (pāri 30) un 2 brālēni viens – 8, 
otrs – 9 gadus veci. Mani ļoti pārsteidza 
tas, ka viņi nenovelk apavus. Viņi tos no 
rīta uzvelk un novelk tikai pirms gulētie-
šanas. Kad es pateicu, ka mēs mājās 
staigājam bez apaviem, viņi bija ļoti pār-
steigti un prasīja, kāpēc mēs tā darām. 
Vēl viņi ļoti daudz ēd. Piemēram, manas 
pirmās vakariņas bija šādas: pirmajā 
ēdienā bija spageti, otrajā liellopa gaļa ar 
kartupeļiem un trešajā salāti vai maizītes. 
Vispār mana ģimene bija izcila. Viņi visu 
laiku smaidīja, izturējās pret mani kā pret 
karali. Un, protams, pats Alessio. Viņam 
ļoti patīk rokmūzika, un tas ir perfekti, jo 
mēs, braucot mašīnā, varējām klausīties 
mūziku, kura patīk mums abiem. Alessio 
ir ļoti jautrs, un viņam patīk jokot. Šī ceļo-
juma laikā es ieguvu daudz jaunu draugu 
un nekad neaizmirsīšu šīs jaukās, laimīgās 
dienas Romā, kuras es pavadīju kopā ar 
viņiem.” (Dāvis)

“Stundas viņiem sākas 9.00, stundas 
garums pirmdienās ir 45 min, bet pārējās 
dienās 50. Zvani viņiem ir ļoti gari, un man, 
pirmo reizi to izdzirdot, likās, ka skola deg. 
Par starpbrīžiem bija grūti ko saprast, jo 

izskatījās, ka viņiem tie ir tad, kad viņi 
paši to vēlas. Stundās noteikumi nav tik 
stingri, viņi bieži staigāja apkārt pa klasi, 
sarunājās, daži pat ēda, un izskatījās, ka 
skolotāji neiebilda. Stundas vairāk līdzinās 
lekcijām, mācību grāmatas viņi gandrīz ne-
lietoja, pierakstīt arī neko tā nepierakstīja. 
Par ikdienu. Itāļi sasveicinās ar buču 
uz katra vaiga, arī vīriešu starpā. Runas 
veids viņiem ir bagāts ar žestiem, un 
runā viņi tā, it kā kliegtu viens uz otru, 
tādēļ sajūta ir nedaudz neomulīga. 
Par ēšanu. Ēd viņi ļoti daudz. Brokastīs, at-
šķirībā no mums, viņi ēd ļoti saldas lietas, 
maizes ar šokolādi, jogurtus un tamlīdz-
īgas lietas. Iecienīts dzēriens bija ūdens, 
jo tas atradās vienmēr uz katra galda, bet 
sulas un alkoholiskus dzērienus gadījās 
redzēt retāk. Vakariņās viņi ēd visvairāk. 
Sāk ar makaronu ēdieniem, pēc tam gaļu 
ar kartupeļiem, tad sierus, tad saldo ēdie-
nu, beigās kādus augļus.” (Arvis)

Skolotāju iespaidi:
“Man liels prieks šajā braucienā bija 

satikt jau labi pazīstamos draugus no Itā-
lijas, Igaunijas un Beļģijas. Šajā tikšanās 
reizē jau varējām apskatīt un salīdzināt 
mūsu paveikto – dažādus skolotāju un 
skolēnu veidotos materiālus par grafiti 
dažādās Eiropas pilsētās. Mūsu projek-
ta uzdevums bija pētīt un salīdzināt šīs 

PROJEKTI

Lielais projekts tuvojas noslēgumam

Romas grafiti ievērojamākajā objektā  
La Rampa Prenestina

Skolotāju pārrunas ar ārzemju kolēģiemRomas skolēnu darbs
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Muižkungs un kučieris  
(teika par Mālpili)

Daudzus gadus atpakaļ Mālpils mui-
žā valdījis ļoti bargs muižkungs, kurš 
katru nakti slepeni no muižas aizbraucis, 
uz kurieni, to neviens neesot zinājis. Kā-
du nakti muižas kučieris Miķelis gribējis 
zināt, uz kurieni muižkungs brauks. 
Līdzko pienākusi nakts, muižkungs sajū-
dzis zirgu, iesēdies ratos un aizbraucis. 
To visu noskatījies kučieris un labi ātri 
uzmeties uz ratu stūra pie muižkunga. 
Tā kā to nakti ir bijis ļoti tumšs, tad muiž-
kungs kučieri nepamanījis. Braukuši, 
braukuši, te uzreiz kungs ar visu pajūgu 
nobraucis apakšzemē. Tur muižkungu 
saņēmuši daudzi citi kungi un tā visi 
ēduši un dzēruši. Te uzreiz muižkungs 
ieraudzījis kučieri un uzsaucis: “Miķel, 
kur tu?” Bet Miķelis atbildējis: “Turpat, 
kungs, kur jūs.” Un kad visi kungi paēdu-
ši, muižkungs taisījies mājās braukt. Bet 
pirms mājās braukšanas kungs kučieri 
ievedis citā istabā, kura bijusi pilna ar 
zelta naudu. Muižkungs teicis kučierim, 
lai nu tik grābjot. Kučieris ar, nabadziņš, 
grābis cik tik spējis. Kad naudas nebijis 
vairāk kur bērt, sēdušies ratos un brau-
kuši atkal virs zemes. Pārbraucis mājās, 
kučieris naudu gribējis saskaitīt, bet tavu 
brīnumu – naudas vietā viņš atradis sakal-
tušas apšu lapas.

Pierakstījusi Gaida Kaufmane,  
13 g.v., Mālpils Rencēnos, 1937.

Naudas lāde
Sidgundas pagastā pie Aplīku mājām 

atrodas liela priede. Pie priedes bijušas 
ganības. Meitas ganījušas govis. Cilvēki 
tuvējie runājuši, ka tur glabājoties nauda, 

tikai vajagot ko pasolīt. Viena meita mek-
lējusi otrai meitai galvā utis un teikusi: 
“Nāc, naudiņ, nāc, naudiņ, es tev došu 
vērsīti.” Naudas lāde arī grabēdama uznā-
kusi uz zemes. Te vilks, kur gadījies kur 
ne, piegājis pie vērsīša. Meitas sākušas 
bļaut un vilks aizbēdzis, bet naudas lāde 
ar lielu troksni nogrimusi. No tā laika pie 
lielās priedes bedre vēl šodien palikusi.

Dzirdēts no vienas Krūminietes  
Sidgundas Kuņģīšos.  

Pierakstījusi Zenta Ķešāns, 15 g.v.,  
Mālpils Sprukstos, 1929.

Klabažu tilts un Mucenieks
Tuvu pie Mālpils muižas atrodas Kla-

bažu tilts, zem kura ir ļoti dziļš. Stāsta, ka 
tur daudz slīkuši, ūdens meita ieraujot, kā-
dēļ arī daudzas teikas par to izgājušās.

Ap 1860.gadu minētās muižas kalpu 
mājās Iesalrijās dzīvojis muižas gald-
nieks, stiprs un sevišķi drošs cilvēks, uz-
vārdā Mucenieks. Katru rītu viņš gājis uz 
muižu strādāt, bet vakaros nācis mājās. 
Dzīvojis viņš ļoti trūcīgi, kādēļ daudz nak-
tis pavadījis bez miega strādādams, lai 
varētu nopelnīt dienišķu maizīti. Tā vienu 
nakti nostrādājis ļoti vēlu, bijis noguris, 
apsēdies uz aizpīpojis pīpi un viss bijis 
kluss, izņemot viņu, visi gulējuši. Tā uz-
reiz, kur nācis, kur ne, viņa istabā atradies 
viens kungs, ģērbies melnās drēbēs un 
uzsaucot viņam, lai ceļoties un nākot līdz. 
Mucenieks ļoti sabijies, nesaprazdams, 
kā tas cilvēks ticis iekšā bez mazākā trok-
šņa un prasījis: Uz kurieni jāiet? Kungs 
atbildējis, lai nākot līdz uz Klabažu tiltu. 
Galdnieks aiz bailēm tik izteicis, lai taiso-
ties laukā, šis nekut neiešot. Acumirkli 
kungs pazudis. Vēl citā reizē Mucenieks 
dienvidus laikā strādājis upmalā, visi ļau-

dis bijuši sagājuši diendusā. Mucenieks, 
ieraugot vienu sievieti, kura aicinot viņu 
līdz uz Klabažu tiltu. Mucenieks domājis, 
ka tā ir no muižas sievām, bet apjautājies 
ar tās – neko viņam neatbildējusi. Muce-
nieks labi apskatījies un pārliecinājies par 
viņas savādību, gribējis tai sist ar lāpstu, 
bet tā nozuduse.

Vēl vienā vakarā, no darba mājās 
ejot, Mucenieks sastapies ar vienu melni 
ģērbušos kungu. Pēc sarunām izrādījies, 
ka abiem jāiet pa vienu ceļu. No sākuma 
gājuši, bet drīz ceļa biedrs nozudis. Tā 
ejot Mucenieks saticis savu darba bied-
ri, kurš jautājis, kur Mucenieks iešot tik 
vēlu. Mucenieks atbildējis, uz mājām. 
Darba biedrs aizrādījis, ka tur jau neesot 
mājas, bet Klabažu tilts. Nu Mucenieks 
sapratis, ka ir bijis atkal no nelabā vadāts 
un domājis, ka tas nelabais gars tak šo 
gribot un gribot ieraut Klabažu dzelmē. 
No tās reizes Mucenieks nekad nepalicis 
vēlu muižā, bet ja kādreiz novēlojies, tad 
gulējis darbnīcā.

Teikusi Marija Ozola  
Sidgundas Vitmuižniekos, 70 g. v.  

Pierakstījusi Leontīne Jurgena,  
Sidgundas Vitmuižniekos, 1926.

Šīs teikas ir tikai neliels fragments 
no topošās Mālpils novada folkloras 
grāmatas “Trīs sidraba avotiņi”, kuras 
atvēršanas svētki gaidāmi 2008.gada 
25.jūlijā. Grāmatā būs arī pasakas, anek-
dotes, mīklas, tautasdziesmas u.c., kas 
skanējuši Mālpilī, Sidgundā un Kniediņos 
senākos laikos.

Sastādītāja  
Ieva Pauloviča

Aizmirstas teikas  
no Mālpils un Sidgundas

mākslas vai vandālisma izpausmes savās 
pilsētās un meklēt iespējas, kā cīnīties 
ar negatīvajām sekām – noķēpātiem 
mākslas pieminekļiem, ēkām, transporta 
līdzekļiem, bojātiem privātīpašumiem. Ma-
teriāli tika veidoti par projekta dalībnieku 
pilsētām – Romu (Itālija), Ljēžu (Beļģija), 
Viljandi un Tallinu (Igaunija) un, protams, 
par Mālpili un Rīgu. Apkopotie materiāli 
tiek ievietoti mājas lapā, kas atspoguļo 
projekta darba rezultātus. Prieks, ka mū-
su skolēni Arvis un Dāvis varēja savas 
mākslinieciskās prasmes pielietot arī pro-
jekta praktiskajā darbā – grafiti zīmējuma 
veidošanā Pietro Calamandrei skolas 
pagalmā.” (Inta)

“Piedaloties starpvalstu programmā 
Comenius, redzējām, ka grafiti problēma 
ir ne tikai pie mums, bet ir ļoti aktuāla Itā-
lijā gan labā, gan sliktā izpausmē. Itāļu 

pedagogi un skolēni bija ļoti draudzīgi 
un komunikabli. Izjutām, ka itāļu jaunieši 
ar lielu atbildību rūpējās par mūsu skolē-
niem. Par Romu jāsaka – tā ir vēstures brī-
numu pilsēta. Ieguvām daudzus vizuālos 
materiālus, lai pēc tam izveidotu mācību 
līdzekļus un varētu daudzveidīgāk strādāt 
vēstures stundās. Tā bija laba iespēja Māl-
pils vidusskolas skolēniem un skolotājiem 
padziļināt zināšanas vēsturē un kultūrā, 
kā arī apgūt sadarbības prasmes ar citu 
valstu audzēkņiem un pedagogiem.” (Lai-
ma un Ilze)

Tagad vēl atlikusi tikai projekta koor-
dinatoru pēdējā sanāksme maijā Mālpilī, 
un tad varēs teikt, ka triju gadu darbs pie 
grafiti tēmas ir noslēdzies. Sāksim domāt 
par jauniem projektiem!

Iespaidus apkopoja L. Mukāne
Arvja darbs uz Romas skolas sienas
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Vai mēs esam  
kādam vajadzīgi?
MŪSU PIEKTIE

Jauni laiki – jaunas vēsmas. Pārmaiņas 
skārušas arī mūsu nodaļu – skolotājas Indras 
Zvīgules vietā nākuši jau vairāki pedago-
gi – Igors Dobičins un Inese Lieckalniņa. Bet 
mūsu savstarpējās sarunās šis kurss tā arī līdz 
pat izlaidumam palika “Indras lolojums”, jo viņa 
bija tā, kas sāka strādāt ar šiem bērniem un jau 
no skolas dibināšanas pirmajām dienām ielika 
tādus pamatus, ko citi skolotāji tā īsti nemaz 
nespēja nojaukt. Pati pirmā mūsu sarakstos 
minēta Herta Vītuma, tad viņai pievienojās Anita 
Kalniņa, Emīls un Elvijs Salmiņi un laika gaitā 

vēl un vēl. Tā veidojās viens no lielākajiem, 
saliedētākajiem un spēju ziņā viendabīgāka-
jiem kursiem mūsu nodaļas vēsturē. Mums 
– skolotājiem ar viņiem strādāt bija patiess 
prieks, jo vienmēr jutām atsaucību, toleranci, 
radošu pieeju un pārsvarā rūpīgu izpildījumu. 
Arī kursa savstarpējās attiecības bija ļoti līdz-
svarotas un labdabīgas. Atmiņā nav palikuši 
nekādi lielāki ekscesi, kuru risinājumā nāktos 
iesaistīt skolas direktoru vai vecākus. Kopā ar 
viņiem varējām uzņemties drosmi sākt lielāko 
projektu skolas vēsturē – “Māksla no pagātnes 
uz nākotni” kopā ar IPSIA no Itālijas. Titāniskais 
darbs, kas tika veikts sagatavojot braucienu uz 
Itāliju un tā rezultāts pārsniedza cerēto – tika 
radītas trīspadsmit dažādu laikmetu un stilu 
figūras, kas tika iekļautas oriģiālhoreogrāfijā, 
ko veidoja mūsu vienmēr atsaucīgā sadarbības 

partnere Ivetta Jakovļeva. Šo 
radīto tēlu mākslinieciskais 
un tehniskais līmenis bija tik 
augsts, ka izraisīja un vēl aiz-
vien izraisa patiesu sajūsmu 
jebkurā skatītājā. Gandrīz ik 
mēnesi mēs “velkam” ārā šos 
darbus no nodarbību telpas 
stūra lai rādītu neskaitāma-
jiem projektu dalībniekiem un 
Mālpils pagasta viesiem un 
vienmēr tie izraisa sajūsmas 
saucienus. Tieši tāpat kā šī 
paša projekta ietvaros tapušie 
dekoratīvie paneļi, kuros viegli 
atpazīstami tādi mākslinieki, 
kā Gustavs Klimts, Pablo Pi-
kaso, Hundretvasers un mūs-
dienās tik izplatītais grafiti. Tas 
viss ir prātam grūti aptverams 
darbs, ja uz to skatāmies pat 
tikai ar trīs gadu distanci. Šo-

dien kaut ko tādu es noteikti neuzņemtos. Un 
tāpēc es gribu šiem saviem audzēkņiem teikt 
vēlreiz lielu, lielu, lielu paldies par viņu uzticību, 
paļāvību un grandiozo darbu!

Šis kurss ir ļoti īpašs arī ar to, ka pieci au-
dzēkņi no trīspadsmit turpina mākslas izglītību 
nākošajā izglītības pakāpe – Elvijs un Emīls 
Salmiņi Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā 
apģērbu dizaina un metāla dizaina nodaļās, 
turpat, tikai stikla dizaina nodaļā, mācās Irēna 
Grigorjeva, bet tēlniecības nodaļā zināšanas 
apgūst Natālija Lepina. Svetlanu Murašovu 
liktenis aizvedis uz Londonu, taču arī tur viņa tur-
pina mācīties un pilnveidoties mākslas nozarē. 
Taču citi – kā Līga Mukāne, Renāte Tuče, Baiba 
Bruzgule ar saviem darbiem arī turpmākajos 
gados pēc mūsu skolas beigšanas parādījušas 
vērā ņemamus rezultātus dažādos republikas 
konkursos.

Ir neaprakstāms prieks, kad šie mūsu 
bijušie audzēkņi nāk ciemos, raksta vēstules 
un dzīvi interesējas par skolas jaunumiem arī 
atrodoties patālu no Latvijas un piedāvā savu 
nesavtīgo palīdzību lielāko ideju realizēšanā. 
Tas skolotājam ir vislielākais gandarījums. Arī 
šīs Mākslas dienas tapa ar Līgas, Baibas un 
Renātes atbalstu. Taču to tēma vistiešākā veidā 
saistīta ar šo kursu – šogad diplomdarbu aizstā-
vēs Elvijs Salmiņš, kurš beigs apģērbu dizaina 
nodaļu. Tieši tāpēc arī mūsu Mākslas dienu 
vadlīnija – tērps tika skatīts caur Ēdenes DĀRZA 
prizmu. Bet Mākslas dienas ir pasākums, kad 
atkal varam pulcēties visi kopā, neatkarīgi no tā, 
kad kurš mūsu nodaļu beidzis. Un tā ir diena, 
kad visus ļoti gaidām atkal ciemos!!!

Māra Ārente,  
Mālpils mūzikas un mākslas skolas direktora 

vietniece mācību jomā programmā  
“Vizuāli plastiskā māksla”

Viena aprīļa nedēļa bija veltīta 
Mālpils 800-gadei. Pirmdienas rītu 
sākām ar to, ka tikāmies ar Māl-
pils svētku organizēšanas darba 
grupas pārstāvēm: Edīti Priekuli, 
Māru Ārenti, Esmeraldu Tāli. Bija 
interesanti uzzināt gan par Mālpils 
ģērboņa rašanos, gan par svētku 
norises paredzamo gaitu, gan par 
gaidāmajām aktivitātēm.

Nākamais solis bija dažādu 
uzdevumu veikšana. Vizuālās 
mākslas stundās skolēni centās 
pasapņot un nesakoptās vietas 
mūsu pagastā pārveidot par vi-
zuāli daudz pievilcīgākām(tapa 
daudzi interesanti zīmējumi ar oriģi-
nālām idejām, par pamatu ņemot 
fotogrāfijas, kurās bija redzamas 
nesakoptas vietas), daži skolēni 
no vecākajām klasēm atsaucās 
uz aicinājumu sacerēt dzejoļus, 
tika fotografētas dažādas ainavas 
mūsu pagastā. Kā noslēguma 
akcents 11. aprīlī bija pasākums, 
kurā jauki savijās gan stāstījums 
par Mālpils tautastērpu, gan foto-
grāfiju prezentēšana, gan mazo 
dejotāju jautrā deja, gan teātra 
pulciņa interesantais uzvedums, 
kurā no Mālpils maizes ceptuves it 
kā aizbēgušais Kukulītis satikās ar 
dažādu ražotņu un iestāžu cilvēk-
iem mūsu pagastā. Bija interesanti 
vērot, kā skolēni centās iejusties 
pieaugušo lomā.

Sapnis par brīnumu
Mālpils pusei gan ir veicies,
Svešo kuģis lejup steidzies!
Laikam būs te šiem ko redzēt,
Ja jau zīmes pļavā skicē!

Paši mēs tad skatīt gājām,
Ko gan šie tur redzējuši?
Varbūt pļavas, varbūt mājas,
Varbūt upju satekvietas.

Nevar saprast, kas tur rakstīts,
Kas tur zīmēts, kas tur rīmēts.
Varbūt viņiem iepaticies,
Mālpils tilts vai vecā muiža?

Varbūt seno laiku rēgi,
Kas starp Mergupi un Sudu,

Dzīvojuši, strādājuši,
Sūta sveicienus mums savus.

Ja jau grib, var daudz ko domāt,
Citi kaut vai tikai smejas,
Ka tiem laukos šilierējas!
Bet man patīk, ka šeit ļaudis
Arī strādā, arī cerē!
Tādos ļaudīs dzīvojot,
Gribas ticēt brīnumiem!

/Kristaps Narnickis, 8. kl./

Apsveicu es Tevi, Mālpils!
Apsveicu es Tevi, Mālpils,
Tu liela un droša, gluži kā pils,
Kur cilvēki daudzi,
Kur vietu ir daudz,
Kur vietu ir daudz, ko apskatīt.

Apsveicu es Tevi, Mālpils,
Astotajā gadu simtā,
Esi lūdzu saules mūžu,
Mūsu visu mīļā Mālpils.

/Roberta Kimerāle, 5. kl./

Apstājies un palūkojies,
un pasaki, ko redzi,
vai redzi to burvīgo mirdzumu,
ar kuru pamostas rīts?
Vai jūti to vēja brāzmu,
kas veļas pār laukiem?
Es jūtu šo burvīgo rītu,
un jūtu Mālpils dvesmu,
kas cilvēkiem
liek šeit palikt un just...

/Renāte Šnore, 7.kl./

Mālpils nedēļa Sidgundas pamatskolā

Pirmā rinda: Vita Volkova, Renāte Tuče, Baiba Brakovska, 
Līga Mukāne, Anita Kalniņa, Baiba Bruzgule, Natālija Lepi-
na, Svetlana Murašova, Irēna Grigorjeva, otrā rinda: Emīls 
Salmiņš, Ieva Klausa, Herta Vītuma.

JUBILEJU GAIDOT

Mālpils nedēļas noslēguma pasākumā Kukulītis bērnudārzā
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19. martā Rīgā 
Bolderājas mūzikas 
un mākslas skolā no-
slēdzās konkurss un 
tika atklāta Latvijas 
mākslas skolu vizuāli 
plastiskās mākslas 
jaunrades izstāde 
“KURPE”, kurā ko-
pumā darbus bija 
iesnieguši 106 au-
dzēkņi no 36 Latvijas 
skolām. Konkurence 
samērā nopietna un 
darbu klāsts pat grūti 
aptverams. Šķiet, ka 
nav materiāla, kurā 
nevarētu realizēt tā-
das, it kā ikdieniš-
ķas, lietas kā kurpes 
– tās tika darinātas 
no stikla, māla, koka, 
papīra, papjē – ma-
šē, auduma, filca, 

stieplēm un par ventilācijas 
caurulēm.

Neapskaužams darbs sa-
gaidīja žūriju lai to visu objektīvi 
novērtētu, tāpēc arī nomināciju 
bija diezgan daudz – gan par 
radošāko, gan netradicionālā-
ko, gan vēsturisko skatījumu. 
Mūsu skolas darbi uz vispārējā 

fona bija pamanāmi ar samērā atšķirīgu risinā-
jumu. Tā kā konkursa nolikums paredzēja no 
katras mākslas skolas sūtīt tikai 2 darbus, tad 
pēc atlases šis gods piekrita Laimai Niedrai un 
Arvim Kantiševam. Patiess prieks, ka viņu darbi 
piesaistīja arī žūrijas uzmanību. Tā nominācijā 
par radošo skatījumu uz tēmu “Kurpe” vecuma 
grupā 11 – 18 gadi 1. vieta mūsu Laimai Nied-
rai par darbu “Viņa ir naiva. Viņa aizsargājas, 

kā prot. Viņai šķiet, ka ar 
ērkšķiem viņa ir briesmīga”, 
bet nominācijā “vēsturiskais 
skatījums” vecuma grupā 11 
– 18 gadi 1. vieta Arvim Kan-
tiševam par darbu “Zābaks 
1890 – 2008”. Priecājamies 
par viņu panākumiem un ap-
sveicam audzēkņus un skolo-
tāju Gunu Petrecvicu!

Māra Ārente, 
Mālpils mūzikas un mākslas 

skolas direktora vietniece mā-
cību jomā programmā  

“Vizuāli plastiskā māksla”

Uzreiz saku LIELO pāāaldies Mārai Ārentei, 
skolotājai, kura manu pauri “iesita” pareizajā vir-
zienā. Kā saka, pamati ir visbūtiskākie lai kaut 
ko tālāk attīstītu, un Mālpils mākslas skola ir 
tā, kas man deva tādu pamatu uz kāda varētu 
balstīties pats Zatlera Kungs.

Brīnumainā kārtā pabeidzot Mālpils māk-
slas skolu devos tālāk uz Rīgu, Lietišķajiem, jeb 
kā tagad dēvē šo “hūdu” RDMV – Rīgas dizaina 
un mākslas vidusskola. Tur jutos vienlaicīgi kā 
paradīzē un uz citas planētas. Sākumā viss bija 
citādāks, nekā jau labi ierastais. Nebija zvanu 
uz stundām. Daudz smaidīgi cilvēki apkārt. 
Brīnišķīgi!

Viss jau būtu baigi feini, ja pēc skolas es 
vienmēr nedarītu ko citu, kas ar skolu galīgi 
nekādā veidā nebūtu saistīts, tas ir > rīkotu un 
palīdzētu rīkot dažādus pasākumus, piedalītos 
tādos, sadarbojoties ar dažādām pilsētām, or-
ganizācijām un apvienībām (Jaffa magazine, 
VETO, NOKIA extreme, ALFA, TBWA Latvia, 

AB-virtuves, AVAN-
TIS, Jelgavas Dome, 
Siguldas Dome un 
daudzi citi), veidotu 
telpu dizainus gan 
privātpersonām, gan 
organizācijām un, 
paralēli visam tam, 
pašmācībā apgūtu 
video montāžu un da-
torgrafikas program-
mas. Ņemot vērā, 
ka studēju apģērbu 
dizainu, tas varētu 
likties jocīgi. Un šādi 
prieki nereti baigi 
iegriež pa atzīmēm 
skolā.

Mana dzīve ir krā-
saina, dažreiz kaut 
ko pazīmēju arī uz 
sienām. Ar draugiem 

esam uztaisījuši vairākas izstādes, no kurām 
viena – “mind infection” norisinājās Mālpilī.

Viens no pēdējiem pasākumiem, kuru ar 
draugiem uzrīkojām, bija viesošanās “ bērnu-
namā Kāķīši” pie Talsiem, kur uzrīkojām īstu 
ballīti ar dejām, dāvanām un spēlēm. Bērniem 
sejā acīmredzams prieks. tas iespējams, jo 
manā paziņu un draugu lokā ir diezgan dažā-
di cilvēki, kuriem jau tagad, vēl esot pusaudžu 
gados, ir kādas specialitātes – DJ Skuu, DJ 
Elviss u.c dj, foto mākslinieki Vents Āboltiņš, 
Anita Kārkliņa, Linda Brīnums, video – Ants 
Šteinbergs. Protams, tie ir tikai daži – tuvākie. 
Kad visi savācamies kopā, ne to vien varam 
izdomāt. Vienkārša ballīte pie mums bildēs 
izskatās pēc jautras nakts klubā. Protams, 
nevienu no viņiem es nepazītu, ja nemācītos 
RDMV. Tā pamazām ir izveidojies baigi lielais 
tīmeklis ar sakariem.

Manas nākotnes darbības sfēras ir sais-
tītas ar video montāžu, grafisko dizainu un 
apģērbiem.

Taču konkrētus tālākos plānus neizpau-
dīšu...

Paldies par uzmanību!
Elvijs Salmiņš, 

Mākslas skolas 5. izlaidums

Baiba

TRĪSPADSMITAIS 
STĀSTS

Laima Niedra

Mūsējie – labākie!

Library – 2765 Plakāts mind infection

priekšauti Ivettas meitenēm

Arvis un darbs  
“Zābaks 1890-2008”
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Mākslinieku Skulmju dinastijas turpi-
nātājs, tā varētu raksturot Juri Dimiteru, 
vienīgo no Mālpils 800gades izstāžu cikla 
autoriem, kas pastāvīgi arī dzīvo Mālpilī.

Katra izstāde mālpiliešiem ir kā sava 
veida kalendāra lapa, ko pāršķiram katra 
mēneša sākumā. Aprīlis daudziem cilvēkiem 
asociējas ar Mākslas dienām, kad māksla 
“iet pie tautas”, kad tiekamies, runājamies, 
viens otru bagātinām un papildinām, tā 
izstādes atklāšanā 6. aprīlī teica tās kura-
tore Māra Ārente, atzīmējot, ka par Juri 
Dimiteru un viņa darbiem varot runāt jau ar 
gandrīz 30 gadu distanci. Tieši tad, sākot 
veidot plakātu kolekciju, no kuriem viena 
daļa ir Jura Dimitera darbi, visvairāk paticis 
“Šerloka Holmsa” izrādes plakāts – afiša, 
kas ilgāku laiku bijis piesprausts darbnīcā 
pie sienas. – Plakāts Latvijā bija ārkārtīgi 
nozīmīgs. 70. – 80. gados plakāts bija tas, 
kas iznesa visu politiskā zemteksta slodzi. 
Mūsu plakātisti bija zināmi visā Eiropā. Juris 
Dimiters bija viens no tiem, un katrā Mākslas 

dienu izstādēs gaidījām – nu, ko mēs jaunu 
ieraudzīsim?

Izstādes atklāšanā Mālpils pagasta 
padomes priekšsēdētājs A. Lielmežs tei-
ca – Ar ko tik nevar pārsteigt? Skatoties 
uz Jura darbiem un viņu pašu, saprotam, 
ka viņš redz tik daudz, tik cauri, un saliek 
visu kopā... Paldies par to! Aleksandrs Liel-
mežs, tāpat kā citi Jura Dimitera mākslas 
cienītāji, izteica prieku un gandarījumu, ka 
mākslinieks ir mālpilietis. To atzina arī pats 
izstādes autors, atzīmējot, ka tāds “īsts māl-
pilietis” esot bijis 60. gados. Te pavadītas 
vasaras un uzgleznotas dažas no savām 
labākajām gleznām. Jura Dimitera brālēns 
Juris Dimitris, uzrunājot klātesošos, piezīmē-
ja, ka gan jau mākslinieks atradīs vēl kādus 
asus griezumus, ko parādīt ne tikai šeit, bet 
arī visai pasaulei. Izskanēja arī aicinājums 
radīt plakātu “Kā mirst lauki”. Reālais dzī-
ves skatījums, kas piemītot māksliniekam, 
neļaujot samierināties ar notiekošo Latvijā. 
Tas ir tas, ko mākslā var pateikt bez kāpša-
nas tribīnēs, bez rakstīšanas, jo – kas to 
lasa? Bet paskatoties plakātu – viss paliek! 
Sekunde patiesības!

Izstādes “No Savienības līdz Savienī-
bai” darbu pamatā pārdzīvojumu un pār-
domu sublimācija. Jaunākais no radītajiem 
darbiem esot “Politiskais dzīvnieks”, ko 
mākslinieks komentēja īsi – viss sākas ar 
ideāliem, bet beigās cilvēks tomēr paliek 
cilvēks...

Juris Dimiters atzina, ka sākums plakā-
tiem nav bijis kā vajadzība, nepieciešamība, 
drīzāk uzaicinājums līdzdarboties draugu, 
plakātistu grupai, kuri bija pamanījuši viņa 
talantu uz avantūrām, joku taisīšanu sabied-
rībā, un domāšanas veidu. Darbos atspo-
guļotās sociālas problēmas, mākslinieku 
interesējušas visos laikos, kā netaisnības 
padomju laikos, tā problēmas tagad. Tādi 
cilvēki, protams, nav ērti, bet nepieciešami 
revolūciju laikos – Atmodas laikos, kad vaja-
dzēja kurināt un musināt, uzstājos ar runām, 
lai gan es nezināju ar ko tas viss beigsies. 
Man nebija ne mazākās jēgas! Domāju, ka 
būs apmēram tāpat, bet vēl labāk.

Cilvēks, dzīvnieks, lieta – simboli, kuri 
daudzos darbos parādās savienoti neiedo-
mājamākos variantos. Provokatīvi, uzrunā-
joši. Juris Dimiters pārliecināts, ka cilvēks 
nav tālu aizgājis no dzīvnieka, kas lielāko-
ties ir pat labāks par to. Grafiskā valoda, 
izteiksmes līdzekļi gadu gaitā ir mainījušies 
– otas triepienu nomaina fotogrāfijas, dator-
dizains, un, kā atzīst mākslinieks, jaunās 
tehnoloģijas dara savu – Kompjūters ir visu 
sabojājis! Es nevaru atļauties ilgi sēdēt... 
Kādreiz lēnā garā es varēju mālēt. Tagad 
visu vajag ātri. Ir liela konkurence, jo katrs 
tīneidžeris var uztaisīt plakātu pāris minūtēs. 
Bet tomēr galvenais ir tā domāšana!

Daiga Frīdberga

Uzziņai par autoru.
Dzimis 1947. gadā Rīgā. Mācījies: 1958–
1965, Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolā, 
Rīgā;
1965 – 1973, Latvijas Mākslas akadēmijas 
glezniecības un scenogrāfijas nodaļā.
Personālizstādes: Rīga. Cēsis. Jūrmala. 
Berlīne. Aleksandrija, ASV. Pitsburga,ASV. 
Milāna. Roma. Stokholma. Čikāga. Tagad 
arī Mālpilī.
Starptautiskie apbalvojumi:
1981 – Otrā prēmija. Starptautiskā plakātu 
biennāle, Lahti, Somija.
1982 – Faber Castell prēmija, Otrā starptau-
tiskā jauno mākslinieku zīmējumu triennāle, 
Nirnbergā, Vācijā
1983 – Trešā prēmija. Starptautiskā plakātu 
biennāle, Lahti, Somija.
1983 – Pirmā prēmija. Starptautiskā plakātu 
izstāde Kolorado, ASV.
1987 – Goda raksts starptautiskā mākslas 
izstādē, San Francisco, ASV.
1987 – Goda raksts, Santa Monika mākslas 
festivāls, ASV
1989 – Goda raksts. Starptautiskā plakātu 
biennāle, Lahti, Somija.
Darbi atrodas: Ludviga modernās mākslas 
muzejā, Ķelnē, Vācijā, Kremona Fondā, ASV, 
Latvijas mākslas Muzejā, Rīgā, Latvijā, Ņuor-
leānas mākslas muzejā, ASV.

KULTŪRAS ZIŅAS

No Savienības uz Savienību



2008. gada aprīlis 27mÂLpILS VÇSTIS 

Jau pagājuši turpat 27 gadi, kopš tradicionālās Mākslas dienas 
norit arī Mālpilī. Tās bijušas dažādas, jo katru reizi cenšamies atrast 
kaut ko jaunu ar ko iepriecināt mākslas draugus. Šoreiz mūsu izvēle 
saistījās ar diviem būtiskiem notikumiem – republikānisko mākslas 
skolu konkursu, kura tēma šogad ir DĀRZS un arī ar faktu, ka daži 
mūsu kādreizējie audzēkņi un absolventi savā tagadējā dzīvē ir cieši 
saistīti ar tādu būtisku mākslas nozari kā tērpu dizains. Tāpēc gri-
bējām šīs divas sfēras apvienot vienā veselumā – mākslas svētkos, 
kuros būtu gan kaut kas no modes, gan arī daudz kas no dārza. Tā 
radās Mākslas dienu galvenā tēma – ĒDENES DĀRZS.

Viss košums, ko spēj radīt jauno mākslinieku un viņu pedagogu 
fantāzija bija redzams Mālpils kultūras namā pagājušās svētdienas, 
20. aprīļa, pēcpusdienā, kad ar saviem priekšnesumiem pie mums 
viesojās mūsu tuvākie un mīļākie kaimiņi Krimuldas mūzikas un 
mākslas skola, Ādažu mākslas un mūzikas skola, kā arī Siguldas 
mākslas un Siguldas mūzikas skolas.

Bet sākās viss ar “Traci Ēde-
nes dārzā”. Un tracis bija ne pa 
jokam! Pat ar visu horeogrāfiju, 
ko veidoja vienmēr atsaucīgā 
Ivetta Jakovļeva kopā ar “Ivet-
tas deju studijas” meitenēm, 
ar lielām, sulīgām zemenēm, 
kas pabāzušas savas sarkanās 
galviņas no lapu apakšas, ar 
kārajiem kraukļiem, kas tās neat-
laidīgi gribēja notiesāt un ar put-
nu biedēkļiem, kuri, gorīdamies 
krāšņos tērpos, pie reizes rādīja 
arī Putnu biedēkļu augsto modi. 
Un pat ar dārznieku – Puķu An-
si (Klintu), kas veiksmīgi vadīja 
visus dārza notikumus.

Taču turpināsim tālāk! Iedo-
mājieties! Ēdenes dārzs... Tā ir 
burvīgākā vīzija, ko vien spējat 
iztēloties. Tieši Ēdenes dārzā viss sākās. “Un iesākumā bija...” tas 
ko redzējām Ādažu mākslas un mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā 
– it kā sākums, it kā turpinājums, it kā mistiskas dzīvības formas, kas 
cīnās par savu vietu zem saules, it kā cilvēces rītausma un pirmie 
mākslas iedīgļi, bet kopā tas bija krāšņs un, nenoliedzami, krāsains, 
filozofiski ieskicēts priekšnesums.

Īsta dzīva mūzika izskanēja Siguldas mākslas skolas sniegumā 
“Ēdenes dārgumi”, kas tapa kopā ar Siguldas mūzikas skolu, horeo-
grāfi Indru Ozoliņu un viņas dejotājām no “Vizbulītes”.

Naksnīgu un savdabīgi lirisku noskaņu visā Ēdenes dārzā ienesa 
Krimuldas mūzikas un mākslas skolas veidotais šovs “Naktstauriņi”. 
Tik gaisīgi, trausli, maigi un netverami – sidrabotā gaismā mirdzo-
šiem, maigos spožos rakstos rotātiem spārniem un fatālo tieksmi uz 
gaismu. Kā vienmēr – vienkārši, pārdomāti, interesanti un efektīgi.

Taču Mākslas dienu nopietnākā daļa tika atstāta noslēgumā, 
kad savas tērpu kolekcijas “Nakts randiņš” un “Porcelāns” rādīja 
Birutas Mageles starptautiskās stilistu un fotogrāfu skolas studente, 
mūsu kādreizējā skolniece, Arta Kiršteine kopā ar savu kursa bied-
reni Ingu Kavaļeristovu. Viņu tērpi nakts randiņam bija darināti kā 
romantiskuma un ikdienišķuma kontrasts – tamborētas mežģīnes un 
džinsu audums. Tomēr viskrāšņāk tika veidota pēdējā kolekcija – “Por-
celāns” – kontrastainās krāsās – melns un sarkans, papildināts ar 
krāšņiem ziedu rakstiem, efektīgu un izsmacinātu griezumu. To visu 
darinājušas pašas meitenes, jo savā laikā absolvēta Vieglās rūpnie-
cības tehnikuma Tērpu modelēšanas un konstruēšanas nodaļa. Šī 
pieredze meitenēm tagad ir neatsverams ieguvums, kas ļauj, māco-
ties Birutas Mageles skolā, radošo latiņu pacelt jo augstu.

Šogad Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas Tērpu dizaina no-
daļu beigs mūsu bijušais absolvents Elvijs Salmiņš. Tieši šis fakts 
bija sākotnējās idejas pamatā, jo mums visiem gribējās redzēt gan 
kas mainījies šajā skolā, ar ko dzīvo tās audzēkņi tagad, gan kādas 
ir aktuālākās tendences šodienas modē jauniešu izpratnē. Tās bija 
divas, ļoti žēl, ka tik nelielas, kolekcijas “Slapjā zāle” – lietusmēteļi 

Ēdenes dārzs tepat Mālpilī

Sigulda

Ādaži

Arta – Nakts randiņš

Krimuldas naktstauriņi

Mālpils Tracis Ēdenes darzā Turpinājums 28. lpp.
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un “Dabas impresijas” – melnās 
vakarkleitas.

Un tā šie mākslas svētki, kas 
bija arī Mālpils 800-gades ieska-
ņas pasākums, ir beigušies. Vēl 
jau paliek iespēja skatīt Jura 
Dimitera plakātu izstādi “No Sa-
vienības uz Savienību” kultūras 
nama izstāžu zālē vai doties uz 
Rīgu, kur piedāvājumu klāsts ir 
jo plašs.

Bet nobeigumā gribu pateikt 
lielu Paldies visiem mākslas at-
balstītājiem un mīlētājiem, kas 
tik kuplā skaitā bija ieradušies 
uz šiem krāšņajiem Dārza svēt-
kiem! Paldies mūsu lielākajiem 
palīgiem – IV kursam – Kristīnei, 
Evitai, Valērijai, Inetai, Lindai, 

Anetei, Vitai, Intam, Arvim un Dā-
vim, paldies māmiņām Olitai un 
Unai, bez kuru palīdzības mums 
būtu bijis grūti paspēt piešūt dau-
dzos pogu desmitus īstajās vie-
tās, paldies Aigai, Līgai, Renātei, 
Baibai un Ievai, taču vislielākais 
PALDIES skolotājai Gunai Pet-
revicai, kuras ģimene pēdējās 
nedēļas laikā viņu redzēja tikai 
pa brīdim, jo pārējais laiks tika 
nesavtīgi ziedots Mākslas dienu 
radīšanai!

Māra Ārente,  
Mālpils mūzikas un mākslas 

skolas direktora vietniece  
mācību darbā programmā  
“Vizuāli plastiskā māksla”

Mālpils skaisto ainavu, pakalnus un lejas, 
sakoptos laukus, debess atspulgus ezeru, 
Mergupes, Sudas un Lielās Juglas acīs, lauku 
klusumu un mieru apbrīno daudzi.

Jau sveicina pirmie pavasara putnu treļļi, 
un pirmie pavasara ziedi. Nokūstot pēdējam 
sniegam, paveras skati, kur tā vien gribas ņemt 
rokās slotu un grābekli.

Šogadir īpašs gads, kad svinēsim Māl-
pils 800gades dzimšanas dienu, kad ciemos 
brauks tuvi un tāli, aicināti un neaicināti, gaidīti 
un negaidīti ciemiņi.

Laiku no 14.04.2008. līdz 17.05.2008. paš-
valdība ir izsludinājusi par Spodrības mēnesi, 
kad ikviens aicināts piedalīties savu īpašumu 
un pagasta sakopšanā. Pērn, kad Spodrības 
mēnesis notika šai pašā laikā, tā ietvaros tika 
rīkotas talkas Mālpils muižas parkā, viduslaiku 
pilskalnā un kapos, tika piedāvāti konteineri 
lielgabarīta atkritumu izvešanai, stādīti koki 
pie Sidgundas bērnu rotaļu laukuma, Mālpils 

parkā, brāļu kapos un Mālpils sociālās dienesta 
teritorijā, kā arī apzināti un informēti lielākie zem-
ju īpašnieki, kuru lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme bija aizaudzēta un pieļauta kūlas veido-
šanās. Koku stādīšanā pērn piedalījās Sidgun-
das pamatskolas, Mālpils vidusskolas skolēni 
un skolotāji, Mālpils muzeja, SIA “Norma K”, 
Mālpils mežniecības, kā arī Mālpils pagasta 
padomes darbinieki, kas pielika savas rokas 
pagasta zaļās rotas bagātināšanā.

Pašvaldība izsaka savu atzinību SIA “Nor-
ma K” darbiniekiem, un īpaši labiekārtošanas 
dienesta vadītājai Ilzei Vanagai par atsaucību, 
palīdzību talku organizēšanā, augu iegādē un 
stādīšanā.

Vienlaikus ar Spodrības mēnesi tiek izsludi-
nātas arī “Meža dienas”, kuru ietvaros plānots 
atjaunot un papildināt esošos stādījumus gan 
mežos, gan parkos.

Šopavasar esam nolēmuši pievērst lie-
lāku uzmanību, tiem nekustamo īpašumu 

īpašniekiem, kuri dzīvo citviet un par saviem 
namiem un teritorijām neliekas ne zinis.  
Administratīvais pārkāpumu kodekss paredz 
par sava īpašuma nesakopšanu līdz Ls 250 
soda naudas privātpersonām, līdz Ls 1000 
juridiskām personām.

Darba pienākumi Spodrības mēnesī ir sada-
līti visām padomes struktūrvienībām, izglītības 
iestādēm, padomes darbiniekiem, pašdarbnie-
kiem, biedrībām, u.c.

Mīļi lūdzam un aicinām ikvienu Mālpils pa-
gasta iedzīvotāju piedalīties pagasta organizē-
tajās talkās, kad kopīgiem spēkiem, ar kopīgu 
darba prieku un rūpēm, pieliekot pūles, sakopt 
mūsu Mālpils parku, viduslaiku pilskalnu, ka-
pus, un, galvenokārt, vidi visapkārt, kurā paši 
dzīvojam. Ikviens Mālpils pagasta iedzīvotājs, 
pēc saviem ieskatiem ir mīļi gaidīts jebkurā no 
talku dienām, līdzi ņemot darbarīkus. Pagasta 
padome talku vietas nodrošinās ar atkritumu 
maisiem, cimdiem un cienastu.

Par Spodrības mēnesi Mālpils pagastā

Šogad kopējās talkas tiks organizētas šā-
dos datumos – 25.aprīlī, 1., 2., 10. un 16.maijā. 
no plkst. 10.00 – 15.00 Ar pusdienas pārtrauku-
mu plkst. 12.30.

Jebkurš interesents var pieteikt arī savu 
palīdzību jebkurā citā dienā.

Pamatojoties uz SIA “Melioprojekts” (Reģ. 
Nr. 50003017621) izstrādāto Rīgas rajona Māl-
pils pagasta Mālpils muižas parka meliorācijas 
un rekonstrukcijas tehnisko projektu (šifrs 
3891), kas 2007. gada 05. decembrī tehniskā 
projekta stadijā ir saskaņots (Nr. 1422) Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, 
Mālpils pagasta teritorijas ārpus meža zemes 
augošo nozāģējamo vai izcērtamo koku apse-
košanas komisija, apsekoja Mālpils pagasta 
parka teritoriju, un parka teritorijas kopšanas pa-
sākumu realizācijā deva atļauju mazvērtīgo, bo-

jāto, nokaltušo, nolauzto, pāraugušo, bīstamo, 
un pašsējas rezultātā augošo koku un sīkkoku 
izzāģēšanai, kas reāli dabā ir īstenots.

Parka stādījumu atjaunošanā jau iegādāti 
parka rožu, un citi dekoratīvo krūmu un ko-
ku stādi no A/S “Latvijas Valsts meži” stādu 
audzētavas “Kalsnava”, un plānots papildus 
iegādāties dekoratīvo stādu materiālu no stādu 
audzētavas “Zaļenieki”. Ļoti lūdzam tos Māl-
pils pagasta iedzīvotājus, kuriem ir iespēja no 
saviem dārziem dāvināt pavasara sīpolpuķes 
– krokusus, sniegpulkstenītes, tulpes, narcises 
u.c., kurus plānots stādīt rudenī, tā papildinot 
parka stādījumus un zālienu, lai jau nākošajā 
pavasarī parka un citas pagasta apstādījumu 
teritorijas priecētu ar krāšņiem ziediem visus 
pagasta iedzīvotājus.

Tāpat aicinām visus pagasta iedzīvotājus 
iesaistīties savā pārvaldījumā esošā īpašuma 

sakopšanas darbos, organizējot un nodroši-
not sava īpašuma (teritorijas, ēkas un būvju) 
sakopšanas un labiekārtošanas darbus, tā vei-
cinot Mālpils, kā sakopta pagasta veidošanu. 
Vienlaicīgi arī aicinām nepiegružot apkārtni, un 
nekaunēties pieliekties, un pacelt kādu uz ielas 
nomesto atkritumu.

Ikviens interesents par paredzētajām 
talkām var pieteikties personīgi, vai zvanot 
pa tālruņiem Mālpils pagasta kancelejā (tālr. 
67970888), pie teritorijas plānotājas – vides 
speciālistes Kristīnes Cimermanes, (tālr. 
67970889), vai pie SIA “Norma K” labiekār-
tošanas daļas vadītājas Ilzes Vanagas (tālr. 
22302121).

Cerot uz atsaucību, jau iepriekš pateicoties 
par līdzdalību un sadarbību – 

K. Cimermane, 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste

Piedāvājam sekojošu talku grafiku ar teritorijām ar jau pieteikušajiem kolektīviem
TERITORIJA TALKU DATUMI

25.aprīlis 1.maijs 2.maijs 10.maijs 16.maijs
Mālpils parks
Viduslaiku pilskalns • Mālpils pagasta padome • Pašdarbnieku kolektīvi,

• Kultūras nama kolektīvs
• Mālpils pagasta padome

Kapi
(Brāļu kapi, Strēlnieku 

kapi, Mālpils kapu 
vēsturiskā daļa)

• Mālpils muzejs un Kultūrvi-
des attīstības daļa

(Mālpils kapu vēsturiskā daļa)

• Mālpils muzejs un Kultūr-
vides attīstības daļa

• Mālpils PII darbinieki
(Strēlnieku kapi)

• Mālpils muzejs un Kultūr-
vides attīstības daļa

• Mālpils vssk. Darbinieki
(Brāļu kapi/ II pasaules 

kara kapi)

• Mālpils muzejs un Kultūr-
vides attīstības daļa

(Mālpils kapu vēsturiskā 
daļa)

• Mālpils muzejs 
un Kultūrvides 
attīstības daļa

(Mālpils kapu vēstu-
riskā daļa)

Baznīcas teritorija • Mālpils mūzikas un mākslas 
skola

Mētelis no kolekcijas Porcelāns RDMV

Turpinājums no 27. lpp.
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22.martā Mālpils telpu futbola komanda 
noslēdza dalību Rīgas rajona sporta spēlēs 
telpu futbolā, kas norisinājās Ulbrokas sporta 
kompleksā. Cīņā no 13. līdz 16.vietai mālpi-
liešiem nācās mēroties spēkiem ar Mārupes, 
Garkalnes un Inčukalna komandām. Ļoti sīvā 
cīņā tika piedzīvots zaudējums pret Mārupes 
komandu (4:6), ar Garkalnes komandu tika 
nospēlēts neizšķirti 5:5, bet Inčukalna koman-
da neieradās uz sacensībām. Līdz ar to Mālpils 
komanda ieguva 15.vietu 19 komandu konku-
rencē. Mālpils komandu pārstēvēja: Adrians 
Fjodorovs, Armīns Fjodorovs, Dailis Veics, 
Aigars Jansons, Ilvars Raups, Mareks Cimurs, 
Gustavs Norkārkls, Emīls Broks, Guntis Bajārs, 
Dāvis Zagorskis, Ainārs Bērziņš, Mareks Karpo-
vičs, Noldis Kanģīzeris.

Mālpils komanda basketbolā, gatavojoties 
Rīgas rajona sporta spēlēm, piedalās Siguldas 
atklātajā čempionātā basketbolā vīriešiem 
2008 – Hansabankas kausa izcīņa. Turnīrā ko-
pumā piedalās 10 komandas, kas ir sadalītas 
2 grupās pa 5 komandām katrā grupā. Mālpils 
komanda savā grupā, izcīnot 2 uzvaras un pie-
dzīvojot 2 zaudējumus, ierindojās 3.vietā.

13.aprīlī kafejnīcā “AUGUSTS” notika šī 
gada 6.posms (noslēguma posms) ZOLES SPĒ-
LĒ, kurā piedalījās 20 dalībnieki. 1.vietu ieguva 
kopvērtējuma līderis Oskars Janbergs, 2.vietā 
ierindojās Arnis Janbergs, bet 3.vietā – Adrians 
Fjodorovs. Kopvērtējumā 1.vietu diezgan pār-
liecinoši izcīnīja Oskars Janbergs, 2.vietā ierin-
dojās Adrians Fjodorovs, kurš vēl pirms pēdējā 
posma bija tikai 8.vietā un veiksmīgi nostartējot 
pēdējā posmā Adrians iekļuva godalgoto trijnie-
kā, 3.vietā kopvērtējumā Agris Ozoliņš, kurš, 
līdzīgi kā Adrians, godalgoto trijniekā iekļuva 
no 7.vietas, kurā Agris atradās pirms pēdējā 
posma. Jāpiebilst, ka Agris nepiedalījās 2 pos-
mos, bet visos posmos, kuros viņš piedalījās 
tika iegūtas godalgotās vietas, izņemot pēdējo 
posmu (pēdējā posmā Agris palika 4.vietā). 
4.vieta kopvērtējumā – Jānis Podračiks, kurš 
pirms pēdējā posma bija 2.vietā; 5.vieta – Jānis 
Žukovs un olimpisko sešinieku kopvērtējumā 
noslēdza Dzintars Narnickis. Pēdējie 2 posmi 
diezgan neveiksmīgi bija Alfonam Suķim, kurš 
pirmajos posmos bija starp līderiem, kopvērtē-
jumā Alfonam 7.vieta.

PAZIŅOJUMS. Visus interesentus, kas 
vēlas aizstāvēt Mālpils godu Rīgas rajona sa-

censībās orientēšanās sportā un MTB riteņ-
braukšanā, lūdzu pieteikties pie sporta darba 
organizatora. Sacensības tiek organizētas 7 
vecuma grupās, tāpēc priekšroka tiks dota 
vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Sporta  
pasākumu 

plāns:
Vieta

26.aprīlis
Mālpils pagasta 

čempionāts  
NOVUSĀ

Mālpils  
pagasta  

lielajā zālē

3.maijs
Rīgas rajona 

Sporta spēles 
NOVUSĀ

Babītes  
sporta  

kompleksā

6.maijs

Rīgas rajona 
Sporta spēles 

ORIENTĒŠANĀS 
SPORTĀ

Melnupe, Rī-
gas rajons

13.maijs

Rīgas rajona 
Sporta spēles 
MTB RITEŅ-
BRAUKŠANĀ

Baloži, Rīgas 
rajons

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs, 29248752

SPORTS

Sporta ziņas

Zoles spēles gaita Zoles spēles uzvarētāji
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POLICIJA ZIŅO

Mūžībā aizgājuši
Un zaļus asnus zeme laukā dzīs, bet ziema kādu aizvedusi līdz....

Ainārs Bahmanis (miris 44 gadu vecumā), Imants Ošiņš 
(miris 39 gadu vecumā), Jānis Kozlovskis (miris 72 gadu ve-
cumā), Gundars Bīriņš (miris 47 gadu vecumā), Leonards 
Keisters (miris 83 gadu vecumā), Inese Korenkēviča (mirusi 
44 gadu vecumā), Valija Jansone (mirusi 84 gadu vecumā), 
Anna Kleina (mirusi 97 gadu vecumā), Normunds Basarabs 
(miris 31 gada vecumā).

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

Mālpils pagasta padome, 
Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļa

Nekustamā īpašuma izsole
Mālpils pagasta padome izsludina mutisku izsoli ar augšup-

ejošu soli uz pašvaldības nekustamā īpašuma KNIEDIŅKROGS, 
kadastra Nr. 8074 004 0293, pārdošanu. Nekustamais īpašums 
atrodas Mālpils pagastā un sastāv no zemes gabala 0,9533 ha 
platībā un divstāvu dzīvojamās mājas.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – LVL 15 000,- (solis LVL 
100,-). Dalības maksa LVL 10,- un nodrošinājums 10% no nosacītās 
cenas jāiemaksā Mālpils pagasta padomes budžetā ne vēlāk kā 15 
minūtes pirms izsoles sākuma. Pretendentu pieteikšanās termiņš 
līdz š.g. 13.jūnijam plkst. 9.45. Izsole notiks š.g. 13.jūnijā plkst. 
10.00, Mālpils pagasta padomes Mazajā sēžu zālē, Rīgas rajona 
Mālpils pagasta, Nākotnes ielā 1. Izsoles objektu var apskatīt, ie-
priekš saskaņojot laiku pa tālruni 29282209. Sīkāku informāciju un 
izsoles nolikumu var saņemt Mālpils pagasta padomes Kancelejā, 
Mālpilī, Nākotnes ielā 1, tālr. 7970888.”

Nekustamā īpašuma izsole
Mālpils pagasta padome izsludina mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli uz pašvaldības nekustamā īpašuma LŪSĪŠI, 
kadastra Nr. 8074 001 0481, pārdošanu. Nekustamais īpašums 
atrodas Mālpils pagastā un sastāv no zemes gabala 7,68 ha 
platībā (t.sk., lauksaimniecībā izmantojamā zeme 7,43 ha). Ne-
kustamā īpašuma plānotais un atļautais izmantošanas mērķis 
ir darījumu un rekreācijas apbūves teritorija.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – LVL 60 000,- (solis LVL 
100,-). Dalības maksa LVL 10,- un nodrošinājums 10% no no-
sacītās cenas jāiemaksā Mālpils pagasta padomes budžetā ne 
vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz š.g. 13.jūnijam plkst. 
10.45. Izsole notiks š.g. 13.jūnijā plkst. 11.00, Mālpils pagasta 
padomes Mazajā sēžu zālē, Rīgas rajona Mālpils pagasta, Nā-
kotnes ielā 1. Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš saskaņojot 
laiku pa tālruni 29282209.

Sīkāku informāciju un izsoles nolikumu var saņemt Mālpils 
pagasta padomes Kancelejā, Mālpilī, Nākotnes ielā 1, tālr. 
7970888.”

Kustamās mantas izsole
Mālpils pagasta padome izsludina 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz 
pašvaldības kustamās mantas – vieglās 
pasažieru automašīnas “VW PASSAT”, 
valsts reģistrācijas Nr. DV 4607, šasijas 
nr. WVWZZZ31ZNE1888156, krāsa – tum-
ši zila, izgatavošanas gads – 1991. gads, 
pārdošanu.

Automašīna aprīkota ar R4 cilindru, 

1,8 litru benzīna dzinēju, mehāniskā āt-
rumkārba.

Izsolāmās mantas nosacītā cena 
– LVL 420,- (solis LVL 10,-). Dalības mak-
sa LVL 10,- un nodrošinājums 10% no 
nosacītās cenas jāiemaksā Mālpils pa-
gasta padomes budžetā ne vēlāk kā 15 
minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 
š.g. 14.maijam plkst. 10.45.

Izsole notiks š.g. 14.maijā plkst. 
11.00, Mālpils pagasta padomes Mazajā 
sēžu zālē, Rīgas rajona Mālpils pagasta, 
Nākotnes ielā 1.

Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš 
saskaņojot laiku pa tālruni 29282209.

Sīkāku informāciju un izsoles noliku-
mu var saņemt Mālpils pagasta padomes 
Kancelejā, Mālpilī, Nākotnes ielā 1, tālr. 
7970888.”

Laika posmā no 2008.gada 13. marta līdz 
2008.gada 17. aprīlim. Rīgas rajona Māl-
pils pagastā reģistrēti 12 notikumi. Tajā 
skaitā reģistrēti: 6 noziedzīgi nodarījumi 
pret personas īpašumu; 1 ceļu satiksmes 
negadījums; 1 ugunsgrēks.

09/04/2008 22:00 – 10/04/2008 09:00 Māl-
pilī, Ķiršu ielā nozagta A/M BMW 645, 
2006.g. Valsts policijas RRP krimināl-
policijas pārvaldes 2. biroja 3. nodaļas 
darbinieki, veicot operatīvos meklēšanas 

pasākumus, atrada automašīnu un aiztu-
rēja 1949. gadā dzimušu vīrieti. Ierosināts 
kriminālprocess.

10/04/2008 01:00 – 10/04/2008 05:00 Māl-
pilī, Krasta ielā nozagta A/M VW PASSAT, 
1997. g., kura nebija aprīkota ar signalizā-
ciju. Ierosināts kriminālprocess.

22/03/2008 04:00 Mālpilī nepazīstams jaunie-
tis kādai mājai ar akmeni izsitis loga rūti. 
Ierosināts kriminālprocess.

13/03/2008 10:00 – 13/03/2008 19:30 

konstatēts, ka Mālpilī, Nākotnes ielā 
sabojātas dzīvokļa balkona durvis.  
Ierosināts kriminālprocess.

12/03/2008 09:00 – 14/03/2008 12:30 Sid-
gundā, uzlaužot durvis, nozagtas alumīnija 
mantas – kastrolis, dārza ratiņi, 150 l ūdens 
rezervuārs. Ierosināts kriminālprocess.

VP Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības 
policijas pārvaldes priekšnieka palīdze  

Inita Dzelme

VP Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde informē

Kopā esam sanākuši tik dažādi, 
bet visus vieno vēlme dziedāt. 
Mācāmies dziedāt, sadzirdēt 

blakus dziedātāju, ,,neizlekt” ar 
savu balsi no kopējā skanējuma.

Mācāmies izdziedāt savas 
izjūtas:

,,Raudāja māte, raudāja meita..”
,,Paliksim bēdu zem akmens, 

izraksim prieku kā aku,”
,,Pa septiņiem vārtiem var ienākt 

cilvēkā prieks”,
,,Laidīsim sapni pa priekšu, tā kā 

balodi, baltu...”
,,Cerībā mazgāsim acis, tā kā 

mirdzošā akā...”
,,Pašus skaistākos vārdus, ilgāk 

taupīt nav vērts...”
,,Un ,ja tev dzīves ceļā ir nasta 

nesama, tad nesi to kā Jēzus, 
bez naida, rūgtuma.”

Apgūstam, kā ar relaksējošiem 
vingrojumiem pirms iedziedāša-
nās atbrīvot ķermeni, mazinot 

spriedzi. Mācāmies izbaudīt, iz-
dziedāt dziesmu, tajā ielikt savas 
neizteiktās emocijas – prieks, ja 
izdodas izdziedāt to, ko jūt sirds.
Ja arī tev ir vēlme iemācīties ko 

jaunu – atnāc, paskaties!
Mūsu nodarbības notiek Mālpils 
pagasta k/n 305. telpā otrdienās 

no plkst.13.00.
Projekts ,,Dziedot dziedināt” 

notiek ar RRP finansējumu un ar 
Mālpils pagasta padomes līdzfi-

nansējumu.

Projekta ,,Dziedot dziedināt” 
koordinatore I. Muraško

,,Sanāciet, sadziediet...”
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TATOO – zīmējums
Izšķir trīs permanento grima 
virzienus:

1. permanentais make-up – ilgno-
turīgs zīmējums uz sejas

2. body art – mākslas tetovējumi 
uz ķermeņa

3. paramedicīniskā permanentā 
procedūra – iedzimto un iegūto 
defektu koriģēšana

Tetovējums tiek veikts 3 mm 
dziļumā. Tas neskar matu foliku-
lus un tādēļ sejas matiņi netiek 
bojāti.

Procedūru veic ar divu vei-
du pigmentiem MicroColors un 
Image.

MicroColors krāsa ir veidota 
uz glicerīna bāzes, līdz ar to pig-
ments ir biezāks, organiskais, 
vieglāk implantējas ādā, reti, bet 
var migrēt, dārgāks. Šis pigments 
nesatur daudz dzelzi (Fe), vairāk 
organiskos savienojumus un tādēļ 
ir iespēja, ka jūsu āda to nepieņem 
tik labi kā neorganisko krāsu. Pēc 
procedūras ļoti spilgts, spīdīgs ap-
mēram 4 – 7 dienas, kamēr brūce 
sadzīst. Pēc tam krāsa zaudē 70% 
no sava košuma. Vēl pēc nedēļas 
parādās īstais tonis – akvarelīgs, 
neuzbāzīgs tonis. Pilnīga garan-
tija jūsu skaistumam 2 gadi, pēc 
tam tonis sāk bālēt. Kā tas notiek 

un kā paildzināt krāsas noturību 
lasiet tālāk.

Image krāsa ir veidota uz spir-
ta + ūdens bāzes un arī glicerīns. 
Grūtāk iestrādājas ādā, bet nemig-
rē. Šī ir neorganiskā krāsa un satur 
daudz dzelzi (Fe). Uzklājot krāsu 
tā nebūs tik spilgta, matēta. Pēc 
rētas sadzīšanas 30% zaudē no 
sava košuma.

Dzelzs daudzums krāsā ir sva-
rīgs tai brīdī, ja jūs vēlaties veikt 
kādu īpašu procedūru tetovētajā zo-
nā, piemēram,jums ir permanentās 
lūpas un gribat veikt zobu balināša-
nu, tad sastāvā esošais dzelzs kļūst 
melns, jeb tumšs, titāna dioksīds 
pārvēršas par baltu plankumu. Šie 
ķīmiskie savienojumi krāsā sadalās 
un mainās. To var novērst. Labs 
lāzera staru neitralizators ir zobu 
pasta (uz lūpām). Tāpat pumpu, 
kārpu, papilomu piededzināšana, 
matiņu depilācija, rētu slīpēšana. 
Ceru, ka saprotat, tikai uz sejas. 
Šīs procedūras varat veikt uz ķer-
meņa, bet ne permanentā grima 
tuvumā.

Procedūru noteikt neveic, ja:
1. klients ir jaunāks par 18 ga-

diem,
2. grūtniecība, baro bērnu,
3. anēmija (to gan zināt tikai jūs) 

iemesls tāds pats kā iepriek-

šējā punktā – jūsu organismā 
trūkst dzelzs, kā rezultātā jūsu 
organisms absorbēs visu krāsā 
esošo dzelzi un procedūra būs 
veltīga.

4. par daudz lieto vitamīnus – izska-
lo no organismu visu lieko.

5. solāriju fanus – tetovējums jāsar-
gā no saules

6. vēzis
7. glaukoma
8. ļoti jūtīgas acis
9. cukura diabēts – traucēta asins 

sarecēšana
10. asins slimības AIDS, hepatīts 

– vāja imunitāte
11. ir taukaina, seborejiska ACNE 

– neturēsies pigments
Nedrīkst veikt tūlīt pēc:
1. pīrsinga
2. operācijām – nepieciešami vis-

maz 6 mēneši
 Vismaz 6 mēnešus pēc pīrsinga 

un tetovējumiem nedrīkst būt 
par asins donoriem.

Permanentais grims noturīgāks 
ir, ja:

1. jums ir sausa āda
2. jūs esat vecāka par 25 gadiem
3. ja lietojat SPF aizsargkrēmus 

gan solārijā, gan saulē
4. ja pārmērīgi nelietojat vitamī-

nus

Šajā dienā nedrīkst:
1. dzert kafiju u.c. uzbudinošus 

dzērienus – tēju, coca-colu
2. preparātus ar žeņšeņ, aspirīnu
3. alkoholu
4. citrusaugļi,zemenes, c vit
5. cūkgaļa, jūras veltes
6. pīlings , AHA procedūras
7. mēnešreizes
Jums vairāk sāpēs un asiņos, 

ja jums ir:
1. augsts asinsspiediens
2. kuperoza āda
3. mēnešreizes
4. lietojat aspirīnu
5. ja esat pārlieku nervozs, jūtīgs
Pēc procedūras:
1. iedošu jums vazelīnu, ar ko ap-

smērēt brūci, kamēr tā sadzīs. 
Brūce nedrīkst būt sausa.

2. nelieto dekoratīvo kosmētiku
3. nedrīkst 7 dienas apmeklēt spor-

ta zāli (svīst), baseinu, pirti
4. drīkst iedzert paracetamolu, ja ir 

to , arī mazina sāpes.

Bet vislabāk, ja jūs jau iepriekš 
noskaņosieties, ka jāiztur viena 
nedēļa un tad jāsāk nervozēt… 
kuram tas ir nepieciešams.

Darbs notiek ar Meicha aparā-
tu I star 3000, vienreizlietojamām 
adatām un palīglīdzekļiem.

Vienmēr skaista

Kas jāzina pirms un pēc procedūras?
Ja vēlaties iezīmēt lūpas un jums kaut reizi mūžā ir bijis 

herpes, tad profilaktiski jums vajag lietot pret herpesa vīrusa 
tabletes, kuras satur aciklovīru. Tās var saņemt aptiekās pret 
ārsta recepti. Aciklovīrs, Zoviraks, Herpelāns u.c. Jālieto ir 
3 dienas pirms un vismaz 3 pēc procedūras. Neuzturēties 
caurvējā, aukstumā. Tiem, kuriem ir izteikts herpes jālieto 
3tabl.3 x dienā. Lūpas pēc procedūras ir ļoti košas un mēdz 
arī uzpampt, bet tas ir ļoti individuāli, tāpat kā sāpes procedū-
ras laikā. Veicot procedūru lieto lokālos atsāpinātājus, gluži 
kā pie zobārsta.

Acu un uzacu procedūra ir mazāk sāpīga (individuāli). 
Uzacis tāpat kā lūpas pirmās 4–7 dienas ir ļoti spilgtas, pēc 
kreveles nokrišanas (nedrīkst plēst) ir sajūta, ka esat piemā-
nīta, jo krāsa tik pat kā nav. Krāsa “atgriežas” nedēļas laikā. 
Pēc mēneša, ja ir nepieciešams veicam formas vai krāsas 
korekciju bez maksas.

Acu līnijas iezīmējot var rasties mazi asins izplūdumi – zilu-
miņi. Tos pamanīsiet tikai jūs un tie, kuriem to īpaši vēlēsieties 
parādīt. Acis būs jūtīgas un mazliet piepampušas, bet citādi 
nekādu īpašo problēmu.

Jebkuras rētas sadzīšanas ilgums ir ļoti individuāls. 
Noteikti ir cilvēki, kuriem jūtība var būt ilgstošāka kā vidējai 
statistiskajai.

Noteikti ir jāparedz laiks, lai pierastu pie sava jaunā izska-
ta. Tādēļ aicinu jūs vispirms pastaigāt ar spilgtāk uzkrāsotu 
seju vismaz pāris dienas pirms procedūras.

Noteikti ierodieties uz pārrunām (tās ir bez maksas).
Pirms procedūras mēs parakstīsim līgumu, kur apliecinā-

sim katrs savu atbildību par šo procedūru.
Rezultāts jūs noteikti iepriecinās. Uz tikšanos salonā 

“Nāriņa”!

Cenas:

1. acu augšējais plakstiņš .............................. 70 lati
2. acu apakšējais plakstiņš ............................ 50 lati
3. abi plakstiņi uzreiz ................................... 110 lati
4. uzacis ......................................................... 80 lati
5. lūpu kontūra ............................................. 100 lati
6. pildītas lūpas ............................................ 120 lati
7. dzimumzīmīte ............................................. 10 lati
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 SLUDINĀJUMI INFORMĀCIJA REKLĀMA

Pasākumi Mālpils kultūras namā 
2008. gada maija mēnesī

04.05.  Pavasara gadatirgus
 plkst.16.00 TLM studijas ,,Urga” izstādes atklāšana  
  kultūras nama izstāžu zālē
 plkst.18.oo Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas  
  pasludināšanas dienai veltīts koncerts  
  ,,Ar dziesmu par Latviju”
  Koncertā uzstāsies Mālpils jauktais koris  
  un solisti, deju kopas ,,Māra”, ,,Sidgunda”,  
  ,,Kniediņš”. Pirmo reizi izskanēs dziesma Mālpilij
08.05. plkst.18.00 Mūzikas skolas audzēkņu koncerts  
  māmiņām kultūras namā
09.05.  Donoru diena Mālpilī
  Diskotēka ,,Melomix”
14.05. plkst.13.00 Vecmāmiņu klubiņa ,,Rezēdas” saiets
19.05. – 30.05.  MUSTURPLEDU izstāde kultūras nama  
  deju zālē
21.05. plkst.18.oo Bērnu vokālā ansambļa mācību gada  
  noslēguma pēdējā nodarbība
24.05. plkst.18.00 IVETTAS deju studijas koncerts
30.05.  Diskotēka ,,Melomix”

Sveicam 
maija  

jubilārus!
95 – Elizabetai Gorūzai
85 – Ernai Andžānei
80 – Jānim Kešānam
75 – Zuzannai Rancānei 

Imantam Vikmanim 
Malvīnei Indānei 
Ausmai Trimalniecei

70 – Guntai Prikulei 
Ainim Ozoliņam 
Voicekam Vaideram

Sludinājumi
Tulpju ziedēšanas laikā Mālpils pagasta “Idiņos” varat apskatīt 80 šķirnes 
un pasūtīt stādmateriālu rudenim. Tel. 7925212.

Mīļa jauka 1 gadu veca kaziņa meklē labu saimnieku (balta, bez ra-
giem). Telefons 26587961

Muzeju nakts
Mālpils novadpētniecības muzejā 16.maijā no plkst.19.00 – 23.00.

Varēs pasēdēt vecajos skolas solos un iemēģināt roku glītrakstīšanā,  
rakstot ar spalvaskātiem un tinti. Līdzi varat paņemt savas vecās 

skolas grāmatas, uzdevumu burtnīcas un liecības. Būs jautri. Laipni 
aicināti, mēs jūs gaidīsim!

Aprīlī skaisto 70. gadu jubileju svinēja  
Velta Deičmane

Redakcija atvainojas par novēloto sveicienu.

Aicinām Jūs uz 

DONORU DIENU 
2008.gada 9.maijā  

Mālpils kultūras namā  
no plkst.09.00–13.00.

Katrs Donors saņems 3,-Ls
Līdzi jāņem pase.

31. maijā plkst. 11.00  
aicinām ģimenes un draugu pulciņus 

piedalīties 
orientēšanās sacensībās 

“VAI TU PAZĪSTI MĀLPILI?” 
par godu Mālpils 800 gadu jubilejai. 

Centīsimies pēc foto attēliem atrast  
Mālpilij raksturīgās vietas un objektus.  

Distance būs domāta gan jaunākā skolas vecuma  
bērniem un viņu vecākiem, gan jauniešiem.

Pulcēšanās, informācija un maršruta karšu saņemšana 
pasākuma dienā no plkst.10.30 kultūras nama pagalmā.

Sīkāka informācija pa tālr. 26153981  
vai e-pasts ausma.cima@inbox.lv

Līdzjūtība
Atmiņas kā avots vizēs –
Vai būs rīts, vai vakars kvēls.
Un uz mūžu dzīvos sirdīs
Mums tavs gaišais, mīļais tēls.

                            /A.Auziņš/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Normunda Basaraba ģimenei, 
tuviniekiem Normundu mūžībā 
aizvadot.

Klasesbiedri un skolotāja
Pateicības

Veselības aprūpes darbinieki pateicas Mālpils pagasta 
padomei, P/A “Mālpils sociālais dienests”, Mālpils kultūras 
nama darbiniekiem, itin visiem, kas piedalījās Mālpils pagasta 
Ārstniecības un aprūpes darbinieku dienas svinību rīkošanā. 
Paldies par skaisto teātra izrādi “Elpas pauze”.

Vēlot visiem Možu garu,
Senču sparu,
Daudz saulainu dzīves staru!

Dalībnieku pateicībā Isajeva Una

Paldies Valentīnam Svikšam 
par atsaucību un palīdzību ar savu 
tehniku likvidējot bebru izveidotos 
dambjus, kas nodarīja lielus bojā-
jumus ceļa Žuckas – Ezerkalns 
klātnēm un caurtekām.

“Norma K”  
ceļa dienests

2008. gada aprīlis


