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Ziemassvētku ieskaņu 
koncertos piedalījās visi 
mākslinieciskās pašdarbī
bas kolektīvi. Jauniešu deju 
kopas “Māra” sastāvā arī 
Mārtiņš un Jānis.

Mārtiņš dzīvo Rīgā, bet 
katras brīvdienas brauc uz 
Mālpilī, uz “Māras” mēģinā
jumiem.

Šis gads man ir bijis 
bagātu notikumu pilns, jo 
pirmo reizi piedalījos Vis
pārējos latviešu Dziesmu 
un Deju svētkos. Piedalījā

mies arī Mālpils 800 gades 
svinībās, kas, pēc manām 
domām, bija ļoti izdevušās. 
Tās varēja izbaudīt.

Mans vēlējums Mālpilj 
jaunajā 2009. gadā ir turpi
nāt labiekārtošanas darbus, 
kā arī neaizmirst par dažādu 
kultūras pasākumu rīkoša
nu, jo kur gan var labāk 
atpūsties un pavadīt savu 
brīvo laiku kā Mālpilī.

Mālp i l ieš iem novē
lu – Lai Jums viss izdodas! 
Turieties!

Gads ir aizskrējis ļoti ātri – tikko bija 
Jāņi, jau Jaunais gads, saka Mālpils 
pasta darbinieces. Svētku noskaņa līdz 
ar apsveikuma kartiņām, Ziemassvētku 
žurnāliem un jaunā gada preses izdevu
mu pasūtīšanu pastā atnāk ātrāk nekā 
citur.

Paplašinājušās preses izdevumu pa
sūtīšanas iespējas. Tagad to var izdarīt kā 
ierasts pastā, arī internetā un izmantojot 
katalogus.

“Nāciet pie mums! Mēs palīdzēsim 
samaksāt rēķinus, pasūtīt avīzes un žur
nālus, kā arī sniegsim citus pasta pakal
pojumus”, aicina pasta nodaļas vadītāja 
Helēna Ozoliņa.

Aizvien nozīmīgāki šajos steidzīga
jos laikos kļūst cilvēciskie kontakti. Un, 
starp citu, pagājušajā gadā, kad bija tas 
lielais sajukums ar pasūtītās preses izde
vumu savlaicīgu saņemšanu, ar Mālpils 
pastā veiktajiem pasūtījumiem viss bija 
kārtībā.

Laimi un izdošanos  
šajos grūtajos laikos vēl  

Mālpils pasta nodaļas darbinieces

Redakcijas sleja

VēlējuMi MĀlpilij un MĀlpiliešieM  
jaunajĀ 2009. gadĀ

Dzirdu – laiks kā caur sniegu brien,
Tā kā pārslas minūtes skrien.

K. Skalbe

Straujais laika ritums tūlīt būs aiznesis 
2008. gadu. Gadu, kas bija tik nozīmīgs 
mums. Paveikti lieli darbi, svinēti vērienīgi 
svētki. Droši varam teikt – notikumiem ba
gāts un veiksmīgs mūsu 800gades gads. 
Esam atrisinājuši daudz problēmas, taču 
ir vēl jautājumi, kas gaida savu risinājumu. 
Ielās kļuvis gaišāks un drošāks, veikti dau
dzi renovācijas darbi, kuru rezultātā mūsu 
pagasts top skaistāks un pievilcīgāks. 
Piedalījāmies konkursā “Sakoptākais 
Latvijas pagasts 2008” un tikām atzīti 
par labākajiem Pierīgā. Esam ieguvuši 

pirmo vietu Rīgas rajona sporta spēlēs 
starp pašvaldībām līdz 6000 iedzīvotāju. 
Esam piedalījušies vairākos projektos, kas 
devis kā finansiālu un tā arī garīgu ieguvu
mu. Gada nogale vienmēr ir kā atskaites 
punkts tam, kas ir bijis. Nu jāver jauna 
lapa, jaunām domām un darbiem.

Lai Jaunais 2009. gads nes ne vien 
jaunas cerības, bet arī spēku un izturību, 
labas domas un veiksmi katram savu un 
visu kopējo mērķu sasniegšanai.

Lai siltums un mīlestība ienāk katrā 
jūsu mājā un ģimenē!

Pagasta padomes  
priekšsēdētājs 

aleksandrs lielmežs

Decembra sākumā visai kuplā pulkā 
un kopā ar ciemiņiem vecmāmiņu klubiņa 
“Rezēdas” dalībnieces tikās, lai svinētu 
klubiņa dzimšanas dienu. Mīļi vārdi, puķu 
pušķi un skanīga dziesma – Daudz baltu 
dieniņu – tika dāvāti Maigai Rimšānei un 
Dzintrai Grollei nozīmīgās dzīves jubile
jās. Kā gan saglabāt tādu dzīvesprieku? 
Izrādās, Skaidrītei Misiņai ir zināma īpaša 
recepte.

laimes recepte
Ņem vienlīdzīgās daļās – ticību, cerību 

un mīlestību, ļoti sajauc ar humoru, tad 
norasina ar dažām asarām, pieliek maz
liet laipnības un izpalīdzības. Tad apkaisa 
ar smieklu putekļiem un cep mēreni siltā 
krāsnī. Nokasa patmīlību un servē godīgā 
pazemībā.

Piedāvājam mālpiliešiem šo recepti. 
Varbūt laime atnāks ciemos. Atstājiet dur
vis spraudziņā vaļā.

Visiem, visiem laimīgu, veselīgu un 
priecīgu Jauno gadu!

Klubiņa “Rezēdas” meitenes



2008. gada decembris �mÂLpILS VÇSTIS 

Aizvadīts no
tikumiem bagāts 
2008. gads. Šis 
g a d s  p a g ā j a 
800 gadu zīmē 
un pr ieks,  ka 
daudzajos šiem 
svētkiem veltīta
jos pasākumos 
aktīvi piedalījās 
arī seniori.

Mālpilī plašas 
iespējas mums piedāvā kultūras 
nams, daudzi pensionāri piedalās 
arī mūžizglītības projektos, dažādās 
interešu kopās. Dzīvespriecīgais vec
māmiņu klubiņš “Rezēdas” nosvinēja 
desmito gadadienu savai kopāsa
nākšanai. Nu jau mums ir 2 senioru 
ansambļi – Rezēdas un Sidgunda. 
Šogad iepazinām Sēlijas pusi divu 

dienu ekskursijā. Klausījāmies Anitas 
Vīksnas lekciju ciklu “Kā man bija to 
zināt...”, pat piketējām pie Saeimas.

Un tomēr gribētos, lai no ap 700 
pensionāru lielā pulka būtu vairāk 
to aktīvo, kas izmanto piedāvātās 
iespējas. Nākošajā gadā, protams, 
būs tradicionālās ekskursijas, ir 
priekšlikums organizēt nūjošanas no
darbības, arī kādu interesantu lekciju 
un, ja būs interesenti, brauksim uz 
kādu teātra izrādi. Gaidām arī Jūsu 
priekšlikumus.

26. decembrī, kā ik gadu Ziemas
svētkos, vakarēsim kopā ar jautrajām 
Atštaukām no Liepājas.

Lai Jaunais gads atnāk ar mieru, 
saticību un savstarpēju cieņu!

Stipru veselību un cerību vēlot,  
pensionāru padomes priekšsēdētāja  

edīte Saleniece

Tirdzniecības darbinieku darbs ir grūts, bet par 
paveikto esam gandarīti.

2008. gads Mālpils patērētāju biedrībai – ra
žīgs gads. Palielinājies preču apgrozījums, preču 
sortiments. Paldies mūsu darbiniekiem, paldies 
mūsu pircējiem. Pircēji mūsu veikalā ir ļoti gaidīti, 
cenšamies laipni un ātri apkalpot.

Mīļi gaidīti mūsu veikalā!
Lai nākošajā gadā mums visiem būtu daudz 

darba, daudz naudas un laba veselība!

K/s Mālpils 
patērētāju 
biedrības  

veikala  
Centrs  

īpašnieces 
anna  

lūkina  
un lillija  

Baranovska

Paiet 2008. gads – jubilejas gads, kurš Mālpilij ir 
bijis ļoti nozīmīgs un kultūras pasākumiem bagāts 
laika posms. To visu vērojot, mani pārņēma prieks, 
ka varu dzīvot un nu jau arī strādāt tik skaistā un 
kultūrvēsturiski bagātā novadā, ka ar savu radošā 
darba pieredzi varu būt noderīga jūsu bērniem. 
Vēlos pateikties ikvienam, kurš man palīdzēja, 
sākot darbu Mālpils mūzikas un mākslas skolā. 
Šajās dienās arī mākslas skolā noslēdzas šī mā
cību gada 1. pusgads ar audzēkņu darbu ska
tēm. Mums tas ir pirmais kopīgā darba posma 
noslēgums. Būs gandarījums par padarīto un 
prieks par radošām veiksmēm, būs arī neveik
smes un kļūdas kā uz delnas – no tām jāmācās! 
Jaunais gads solās būt pārbaudījumiem bagāts.

Novēlu katram pleca sajūtu un mirdzumu acīs!

daina galakrodzeniece

Decembra sākumā 
divas vidusskolas meite
nes Kristīne Kajaka un 
Sandra Zālamane aicinā
ja bērnus uz bibliotēku, 
lai lasītu viņiem pasa
kas. Kristīne stāsta:

Patiesībā šāda doma 
par pasākumu rīkošanu 
bērniem radās jau vasa
rā, strādājot bibliotēkā 
un pavadot tur samērā 

daudz laika. No sākuma tā bija tikai doma, bet vē
lāk jau tapa par realizētu ieceri. Vēlējos strādāt ar 
bērniem un parādīt viņiem ko jaunu. Radīt jaunas 
intereses patīkamā gaisotnē!

Lasot pasakas bērni tika ieinteresēti par notieko
šo un zīmējot izpaudās viņu fantāziju krāšņums.

Pasākums noritēja nelielā Ziemassvētku noska
ņā ar maziem patīkamiem pārsteigumiņiem.

Liels paldies bērniem par atsaucību un jau 
nākošajā gadā visi ir mīļi gaidīti atkal pie mums 
ciemos!

Kristīne

jānis Voiceščuks –  
nodarbošanās: Students.

Pagājušais gads man bija 
diezgan pozitīvs. Veiksmīgi pabei
dzu pirmo kursu TSI, kur mācos, 
un sapratu visas atšķirības starp 
vidusskolu un augstskolu. Ļoti 
nozīmīgs notikums man, kā mālpi
lietim, bija Mālpils lielā 800 gadu 
jubileja. Uzskatu, ka jubileja tika no
svinēta godam, un bija liels prieks 
pašam piedalīties šajos svētkos. 
Novēlu visiem Mālpils iedzīvotā
jiem, lai nākamais gads viņiem 
būtu veiksmīgāks par aizejošo. 
Lai mālpiliešiem izdodas īstenot 
iecerētos nodomus!

Priecīgus svētkus!

Bērnudārznieku  
vēlējumi mālpiliešiem:

* Lai mālpiliešiem bū
tu labi Ziemassvētki!

* Lai mālpiliešiem 
Ziemassvētkos ir 
mīlestība!

* Lai visiem cilvēkiem 
ir mājas!

* Siltus, pūkainus  
un ar piparkūku 
smaržu pildītus  
Ziemassvētkus!

Bērnudārza  
darbinieku dāvana 

bērniem  
Ziemassvētkos –  

izstāde  
“ak, eglīte,  
ak, eglīte!”
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“Rota! Stāties! Līdzināties! Mierā!” – pir
mās komandas, ko izdzirdējām ierodoties 
8. decembrī Ādažu militārajā poligonā, 
lai piedalītos piedzīvojumu spēlē “Jaunie 
Rīgas sargi”. Sidgundas pamatskolas ko
manda “Visurgājēji” – Eva Ieviņa, Emīls 
Pavlovs, Sandija Pundiņa, Māris Rozītis, 
Artūrs Bugins un Aleksandra Pavļika, iztu
rējuši konkursu, ieguva tiesības 
piedalīties spēles “Jaunie Rīgas 
sargi” otrajā kārtā “Misija – 1”. 
Visus komandas dalībniekus 
pārņēma vēl nebijušas sajūtas, 
nostājoties ierindā, jutāmies kā 
jauniesaucamie kareivji, jo uzreiz 
tika mācīts, kā pareizi nostāties 
ierindā, kā izpildīt komandas.

Apkārt spēles norises vietai 
staigāja vīri, kuri bija ģērbušies 
1919. gada Latvijas Brīvības cī
ņu cīnītāju formas tērpos. Šineļi, 
formas cepures, atbilstoši zāba
ki, armijas teltis... skan karavīru 
dziesmas... aukstums un uguns
kurs... Sajūtas tādas, it kā esam 
nokļuvuši gandrīz 90 gadus senā 
pagātnē!

Sapratām, ka tā nebūs parasta 
spēle, bet nopietna cīņa, kurā sevi 
jāpierāda gan kā komandai, gan 
katram dalībniekam individuāli.

Dienas pirmā puse sākās ar 
praktiskām jauniesaucamo Rīgas 
sargu apmācībām sešās jomās: 

pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana 
āra dzīves apstākļos; pārvietošanās pēc 
kartes un kompasa – orientēšanās ABC; 
mītnes iekārtošana āra dzīves apstākļos; 
Latvijas Brīvības cīņu vēsture; ugunskura 
kurināšana; ekipējuma komplektēšanas 
principi un sagatavošana līdzņemšanai. 
Apmācību starplaikos Latvijas Bruņoto 

Spēku karavīri izrādīja atsevišķu kaujas 
ieroču paraugdemonstrējumus, kas izraisī
ja ļoti lielu interesi, katrs spēles dalībnieks 
gribēja ieročus paturēt rokās, tika uzdoti 
daudz jautājumu.

Ap plkst. 13.30 sākās piedzīvojumu 
spēle “Misija – 1”, kurā katra komanda 
devās trasē, veicot sešu veidu uzdevu

mus, kas bija saistīti ar praktis
kajās apmācībās mācīto. Misijas 
trase, kura vijās cauri dažādiem 
šķēršļiem – purvainām vietām, 
bedrēm un nokritušiem kokiem, 
bija veidota mežā. Jāsaka, ka trase 
nebija viegla.

Godam izturējuši visus pārbau
dījumus un uzdevumus, komanda 
veiksmīgi atgriezās no “Misijas”. 
Pēc lielās apbalvošanas ceremo
nijas komandas “Visurgājēji” da
lībnieki, daloties savos iespaidos 
par spēli, secināja, ka šāda veida 
pasākumus vajadzētu organizēt 
biežāk, jo skolēniem bija iespēja 
izjust to sajūtu, ko jutuši Brīvības 
cīņu kareivji aizstāvot Latvijas te
ritoriju, ko nozīmē aukstums un 
grūtības, kas jāpārvar. Šāda veida 
piedzīvojumu spēles vēl vairāk 
iedvesmo būt īstiem latviešiem un 
audzina patriotismu.

Jauno Rīgas sargu līdzjutēja 
n. pavlova

jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir 
dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. 
Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, 
Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera 
valdnieks. (Jesaja 9:5)

Ziemsvētki – Kristus dzimšanas svētki 
parasti atnāk ar mīļām bērnības noska
ņām, piparkūku un mandarīnu garšām, 

eglīšu un degošu svecīšu smaržām. Laba 
vēlējumi, mīlestības apliecinājumi ir kā sil
ta gaisma, kas izklīdina apkārtējo tumsu, 
aukstumu un problēmas. Tā ir dievišķa 
cerība neatkarīgi no dzīves apstākļiem. 
Kā bērni mēs varam bezrūpīgi priecāties 
Dieva mīlestības gaismā. Katra bērna pie
dzimšana ģimenē ir notikums, kas ienes 
ļoti daudz labas izmaiņas, bet arī rūpes 
un bažas, taču bērna piedzimšana no
teikti māca uzticēties nākotnei, kas nāks. 
Daudzi saka tagad, ka tautas nemiers un 
ķildas ir viens no iemesliem mūsu problē
mām. Tad lūk te ir Miera valdnieks. Daudzi 
jautā kā lai tālāk dzīvo un izdzīvo. Lūk, te 
ir Brīnums un Padoma devējs.

Jēzus bērns visu bērnu vidū ir īpašs. 
Viņš ir Dieva Dēls un pasaules Pestītājs. 
Ar viņu varam saistīt vislielākās cerības un 
sapņus. Ziemsvētku vēsts par Jēzu nav 
kārtējā naivā Ziemsvētku pasaka. Tā nav 
saldās bērnības atmiņas vai naiva nākot
nes utopija. Jēzus piedzimšana nav tikai 
stāsts par mūsu sajūtām, bet tā ir vēsts 
par Dieva Patiesību, Mīlestību un Cerību. 
Bērni tomēr šai laikā ir mūsu skolotāji, 
kas aizskar mūsu sirdis visvairāk ar savu 
dzirkstošo, bezrūpīgo, nevainīgo un tīro 
prieku. Kristū arī mēs lielie esam Dieva 

bērni, tāpēc šis Kristus Bērns sevī mums 
katros Ziemsvētkos jāatklāj no jauna. Jē
zus sacīja, ka, ja netapsim kā bērni, netikt 
mums Dieva valstībā.

Bija kādi Ziemsvētki, kur bērni spēlē
ja ludziņu par Kristus dzimšanu. Kādam 
zēnam pienācās nepateicīgā viesnīcnieka 
loma atsacīt Marijai un Jāzepam vietu 
viesnīcā, jo neesot vietas. Zēns bija tik ļoti 
iegājis tā laika situācijā, ka nespēja aizrai
dīt aukstumā māti ar bērniņu zem sirds. 
Viņš sacīja: “Nē neejiet prom, pagaidiet, 
manā istabā ir vieta priekš jums!” Ludziņa 
izgāzās. Stāsts beidzās nesagaidot Bētle
mes kūtiņu un silīti. Tomēr visi teica, ka tā 
esot bijusi visbrīnišķīgākā un patiesākā 
bērnu izrāde, kāda vien redzēta. Mums 
katram Ziemsvētki atnāks ar savu stāstu 
par Jēzu. Bet vai Viņam būs vieta mūsu 
mājās un sirdīs? Bez Jēzus nav patiesi 
Saulgrieži, kas ieved Dieva gaismā. Bez 
Jēzus nav patiesu Ziemsvētku. Tāpēc uz 
tikšanos Ziemsvētkos – katram savos, 
bet visiem kopīgajos Ziemsvētkos. Jo šis 
Kristus Bērns ir dzimis par mums.

Priecīgus Ziemsvētkus!

ivars jēkabsons

ZiņaS

jaunie Rīgas sargi!
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Mālpils kultūras namā bija iespēja vien
kopus redzēt daudzu gadu garumā vāktu 
kolekciju, kas bagāta ar krāsām, skaistiem 
nosaukumiem – tādi mazi papīra gabaliņi, 
bet cik daudz informācijas! Domājat stās
tīšu par markām? Nē!

Laumas Krastiņas aicināts, arī mūsu 
pusē viesojās Auseklis Zālītis, kura vaļas
prieks jau desmit gadu garumā ir maizes 
etiķešu kolekcionēšana. Laikam grūti būtu 
sameklēt cilvēku, kas bērnībā nav nodar
bojies ar krāšanu. Vai nu tās bija apdzeltē
jušas skatu kar
tiņas manas 
vecmammas 
lādītē, vai ap
lokšņu bildītes, 
ko griezām no 
m a k u l a t ū r ā 
a t r a s t a j ā m 
vēstulēm, koš
ļeņu papīrīši, 
kad tas bija tik 
liels retums. 
Laiki mainīju
šies, tikai mū
su nenopietnās “kolekcijas” kā to laiku 
liecinieki glabājas kastēs ar biedējošiem 
uzrakstiem – “NEAIZTIKT! DZĪVĪBAI BĪSTA
MI!” – tas priekš ziņkārīgajiem sīkajiem... 
tolaik.

Tam krāšanas priekam tomēr ir savs 
šarms, ne? Jo kālab gan joprojām ir tādi 
cilvēki, kā Zālīša kungs, kurš aktīvi apzina 
jaunākos maizes ceptuvju cepienus, kurš 
izbraukājis vai visu valsti, meklēdams 
lielveikalos neatrodamos mazo ceptuvju 

ražojumus. Iet jau gan mazumā tās vietas, 
kur pirms vēl pāris gadiem saldi smaržoja 
pēc maizes.

Ir teiciens, ka vīru nevajag skatīt pēc 
cepures... šoreiz gan gribu skatīt tieši to. 
Tajos laikos, kas saimnieces maizi cēla gal
dā vien paklājot skaistas kļavu lapas, bet 
virsū linu dvieli, tajos laikos neviens nedo
māja, kāda jēga būtu krāšņi izrotātam pa
pīra gabaliņam. Ja nu vienīgi pantiņa dēļ, 
kā Gotiņkonfektēm. Kad nu brīvais tirgus 
bija palaidis reklāmas zirgus pilnos auļos, 

arī Latvijā atkal 
sāka parādīties 
etiķetes. Katrai 
firmai savs stils, 
formas, skanīgi 
un mazāk ska
nīgi nosaukumi, 
dažādi maisiņi, 
plēves un papī
ri, ko tik visu ne
esam piedzīvo
juši. Tagad ap
skatotno Kūku 
pagasta atvesto 

kolekciju top skaidrs, cik esam bagāti, jo 
mums ir Pīnes ar magonēm, Saules balt
maize, Veselības maize “Graudiņš”, Rudzu 
maize “Herkuless”, tā varētu turpināt ilgi, 
jo kolekcijā vairāk kā 13 tūkstošu etiķešu. 
Zālīša kungam ir 27 albūmi ar maizes etiķe
tēm, kā arī vēl citas kolekcijas ar pārtikas 
produktu etiķetēm. Apskatot planšetes 
redzama liela mīlestība un rūpība, ar kādu 
tās veidotas. Sarunā kolekcionārs atklāj, 
ka jaunībā ļoti labi zīmējis, par darbiem 

esot bijis apaļš piecinieks, te arī jūtama 
kompozīcijas un krāsu izjūta, jo ne par 
velti esot divus gadus mācījies mākslas 
skolā.

Apbrīnojama ir tā uzņēmība, jo maize 
nav vairs nekāds lētais produkts, un cik 
līdzekļu aizgājis, lai iegādātos to “cepuri”? 
Ir jau gan arī atsaucīgi ceptuvju ļaudis, 
kas sarūpējot kolekcionāram jaunāko 
ražojumu etiķetes. Madonas tehnologi 
iedodot pat pašu gardo kukuli ar. Prasīju, 
kuras ceptuves etiķetes pašam patīkot? 
Labākās esot Druvai, Liepkalniem. Bet 
vissenākās Salaspils “Roga–Agro”.

Tā nu pamielojusi acis ap skaistajām 
etiķetēm prasu, vai esot domubiedri, ar 
ko varētu mainīties ar ieguvumiem. Tā kā 
Zālīša kungs nav moderno tehnoloģiju 
piekritējs, tad aicinājums izmantot veco 
labo metodi – vēstuļu rakstīšanu. Ja, jums 
ir interese par šo nodarbi rakstiet:

Auseklim Zālītim, “Freivaldos”, Jēkab
pils rajona Kūku pagastā, p/n Jēkabpils–2, 
LV–5202, vai arī zvanīt pa tālr. 22064832.

Atvadoties vēl vēlējums jaunajiem – ir 
jāveido savs brīvais laiks un tas ir rūpīgs 
darbs.

daiga Frīdberga

Kopš 8. decembra darbu uzsā
kusi Dace Lūka, Mālpils pagasta 
pašvaldības policijas priekšnieka 
vietas izpildītāja. Tiekamies avīzes 
redakcijas telpās. Aicinu pastāstīt 
par pirmajiem iespaidiem Mālpilī, 
par plāniem darba jomā.

dace lūka – Pati esmu no Al
lažu pagasta, tepat kaimiņos. Līdz 
šim esmu strādājusi Valsts policijā, 
Rīgā. Jau no 1996. gada. Sāku kā 
grāmatvede, pēc tam finansiste, vē
lāk inspektore, vecākā inspektore, 
bet pēdējais amats – Rīgas pilsētas 
Galvenās policijas pārvaldes organi
zatoriski analītiskās daļas priekšniece.

Rīgā strādājot un palīdzot citām struk
tūrvienībām un vadībai organizējot darbu, 
sapratu, ka sabiedriskās kartības nodroši
nāšanai var daudz paprasīt tieši no iedzīvo
tājiem. Tur man ir diezgan liela pieredze, 
kā un ko vajadzētu. Ir idejas, tāpēc arī 
darbs pašvaldībā mani īpaši nebiedēja. 
Normatīvā bāze man ir liela. Nav bijusi tik 
liela prakse strādāt ar cilvēkiem, bet, ja 
cilvēki būs atsaucīgi, tad sastrādāsimies. 

Pirmkārt mēģinā
šu informēt, kas ir 
policija, un priekš 
kam tā vajadzīga, 
lai nebūtu priekš
stats, ka tā ir tikai, 
lai sodītu, lai visu 
laiku pieskatītu. 
Īstenībā policija 
vairāk ir, lai sadar
botos, lai novērstu 
cēloņus, nevis cī
nītos ar sekām.

Vaicāju par vi
des īpatnībām, jo 

Mālpils, Allaži nav Rīga.
– Atšķirība ir tā, ka pilsētā cilvēki viens 

otru pat nepamana un nepazīst, nezin, 
kas ir kaimiņos. Tad ir tā ka – kaut kas 
notiek, grabinās kaimiņam gar durvīm, 
bet neviens nemaz neliekas ne zinis. Te 
tomēr ir lielākas iespējas. Jāņem vērā šī 
brīža ekonomiskā situācija, jo var paaug
stināties noziedzības līmenis. Vajadzētu 
būt modriem, pasekot līdz, kas notiek, 
vai ir kas aizdomīgs. Nav jau jākrīt milzīgā 

panikā, bet, ja zina kaimiņa telefonu, var 
piezvanīt. Tas daudz ko dos.

Līdz šim Mālpils pagasta pašvaldības 
policija ar pagasta masu saziņas līdzekļu 
palīdzību sniedza iedzīvotājiem aktuālo in
formāciju, par aktuālākajiem notikumiem, 
negadījumiem, ierosinātajām lietām. Vai 
turpināsiet šo praksi?

– Jā, jo iedzīvotāji ir jāinformē, viņiem ir 
jāsaprot, kur tiek likti budžeta līdzekļi, par 
ko tiek maksāta alga. Tas ir obligāti.

Principā tā “jestrākā” ir tā jaunākā 
paaudze. Kāds būs sadarbības modelis 
ar jaunatni?

– Īstenībā jāsāk ar to, ka viņi ir jāie
pazīstina ar to atbildību, par sekām, ja ir 
izdarīts pārkāpums. Viņi to neapzinās. Kas 
ir administratīvais sods, kādas var būt tālā
kās sankcijas. Viņi ir jāiepazīstina viņiem 
saprotamā valodā, nevis nolasīt tikai liku
mu. Tas neko nedos.

Es ļoti, ļoti ceru uz sadarbību. Ceru, ka 
pieņems mani un vērsīsies pie manis ar 
jebkuru jautājumu. Ja tas nebūs manā kom
petencē, tad atradīšu, kas var palīdzēt.

daiga Frīdberga

Mālpils pašvaldības policijā izmaiņas

pacietības meistars
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uzņēmēju dienas  
Mālpils profesionālajā vidusskolā

26. novembrī Mālpils profesionālajā 
vidusskolā notika ikgadējās Uzņēmēju 
dienas. Uz tikšanos ar audzēkņiem bija 
ieradušies ilggadējie skolas sadarbības 
partneri: SIA “Siguldas būvmeistars”, 
SIA “Upanor”, SIA “Jukad”, SIA “Markuss 
iekārtas”, SIA “Laiko”, SIA “Segevolde”, 
SIA “Restaurators” kā arī tuvākie kaimiņi 
no”Mālpils muižas” ar kuru skolai sadar
bība vēl tikai veidojas. Bija ieradušies 
arī pārstāvji no Rīgas rajona padomes 
Izglītības un kultūras pārval
des, Nodarbinātības Valsts 
aģentūras Siguldas sek
tora, kā arī skolas vecāku 
komitejas pārstāvji. Īpaši 
mīļi gaidīti bija bijušie skolas 
absolventi.

Absolventi skolā ieradās 
jau rīta pusē, lai tiktos ar 
jaunāko kursu studentiem 
un Mālpils internātpamatsko
las 9. klases skolēniem. Viņi 
stāstīja par savām darba 
un studiju gaitām pēc MPV 
absolvēšanas, pamatoja, 
kāpēc izvēlējušies tieši šo 
profesiju.Ēku inženiertīklu 
specialitātes absolvents 
Mārtiņš Mālnieks strādā SIA 
“Restaurators” un turpina 

neklātienes studijas RTU. Viņš atzinās, ka 
sākot darbu licies, ka neko nemāk, bet 
pamazām sācis atcerēties, ka to stundās 
ir mācījies, to praksē darījis. Visas zināša
nas, ko devusi skola ir noderīgas darbā. 
Mārtiņš norādīja, ka sevišķi centīgiem 
jābūt praksēs un jāapgūst datorzināša
nas. Ēdināšanas servisa specialitātes 
absolventes Evita Daņiļeviča turpina 
studijas biznesa augstskolā Turība, bet 
Ilva Grahoļska, stādā “Nītaures dzirna

vās”. Meitenes ir gandarītas par skolā 
iegūtajām zināšanām, bet atzīmēja, ka, 
lai noturētospašreizējā darba tirgū ir ne
mitīgi jāpilnveidojas.

Pēcpusdienā skolā ieradās uzņēmēju 
pārstāvji. Audzēkņi bija sagatavojuši pār
steigumu – ar Gatves deju, kuru deju ko
lektīvs “Madara” izdejoja Ginesa rekorda 
uzstādīšanas mēģinājumā, uzņēmējus 
pavadīja uz skolas bibliotēku, kur notika 
tikšanās.

Tikšanās sākumā skolas direktore 
Frančeska Ģēvele pastāstīja par skolas 
attīstību laika posmā no iepriekšējām Uz
ņēmēju dienām, bet audzēkņu parlamen
ta pārstāvji bija sagatavojuši prezentāciju 
par ārpusstundu aktivitātēm.

Prezentāciju par uzņēmu
mu un tajā topošo produkci
ju demonstrēja SIA “Laiko” 
pārstāvis Edgars Neifelds un 
SIA “Siguldas būvmeistars” 
pārstāvis Mārtiņš Pošeika. Viņi 
atzinīgi izteicās par līdzšinējo 
skolas un uzņēmumu sadarbī
bu. Edgars Neifelds norādīja, 
ka šis laiks ir grūts arī uzņē
mējiem – sadārdzinās pro
dukcijas izmaksas, jāmeklē 
jauni noieta tirgi. Runājot par 

prakses un darba iespējām uzņēmumā, 
viņš atzina, ka to darīs iespēju robežās. 
Galvenais kritērijs būs audzēkņu sek
mes – eksāmena vērtējums nedrīkstētu 

būt zemāks par 9 ballēm un 
jābūt ļoti labām rekomendā
cijām no skolas.

SIA “Uponor” pārstāvis 
atzīmēja, ka viņi arī šajos 
grūtajos laikos cenšas inves
tēt izglītībā. Skolas mācību 
laboratorijās jau uzstādīti 
stendi par grīdas apkures 
ierīkošanu, tuvākajā laikā 
mācību stendi tiks uzstādīti 
arī ūdensapgādes labora
torijā.

SIA “Segevolde” pārstā
ve atzinīgi izteicās par sko
las audzēkņiem, kas strādā 
praksē uzņēmumā. Viņa uz
svēra, ka šī gada beidzējiem 
būs ļoti jācenšas, lai izcīnītu 
savu vietu darba tirgū. Ja 
agrāk darbinieks nāca uz 

uzņēmumu un diktēja savus noteikumus, 
tad pašreiz visi gatavi piekāpties darba 
devēju prasībām. Bet galvenais kritērijs 
darbinieku atlasē joprojām paliek veica
mā darba prasmes, darbinieka attieksme 
un lojalitāte pret uzņēmumu.

Nodarbinātības Valsts aģentūras 
pārstāve Aina Kuzmane pastāstīja, ka 
valstī samazinās darba vietu skaits, līdz 
ar to palielinās konkurence. Lai sekmētu 
skolu jauniešu interesi par apgūstamo 
specialitāti, NVA piedāvā apgūstamo 
specialitāšu izmēģināšanu uzņēmumos. 
Viņa aicināja jauniešu apmeklēt NVA, 
kur var saņemt informāciju par reģionā 
esošajām vakancēm.

Atzinīgi par skolu un tajā īstenotajām 
izglītības programmām izteicās vecāku 
komitejas pārstāvji. Audzēkņiem ir radīti 
labvēlīgi apstākļi mācībām, dzīvošanai 
dienesta viesnīcā un ārpusstundu aktivi
tātēm. Audzēkņu galvenais uzdevums ir 
mācīties un krāt zināšanas.

Kopējo diskusiju laikā visi izteica ce
rību, ka izdosies pārvarēt ekonomiskās 
grūtības, un kvalificēti speciālisti valstij 
būs nepieciešami arī turpmāk.

ausma Čīma 
Mālpils profesionālā vidusskola

Mārtiņš Mālnieks, skolas absolvents

dejo “Madara”

direktore F. Ģēvele sarunās ar uzņēmējiem

Sia “laiko” pārstāvis edgars neifelds
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pagaSta padoMeS lēMuMi

izskatīja 16 jautājumus
nolēMa:
1. Nosūtīt vēstuli SIA “First Malpils Power”, 

kurā precīzi norādīt Mālpils pagasta pado
mes noteikumus un termiņus koģenerāci
jas stacijas izbūvei.

 Atbildi, kuras sastāvā jābūt arī vienošanās 
vai vismaz nodomu protokolam starp SIA 
“First Malpils Power” un koģenerācijas 
stacijas investoru gaidīt līdz 01.03.2009.
un tad izlemt par līguma pagarināšanu vai 
laušanu.

2. Uzdot SIA “Norma K” vadībai izstrādāt 
pasākumu plānus, kā tiks nodrošināta 
pakalpojumu līgumu izpilde starp SIA “Nor
ma K” un Mālpils pagasta padomi krīzes 
situācijās, kā arī ikdienas kvalitatīvu pa
kalpojumu sniegšanai. Pasākumu plānus 
iesniegt līdz 17.12.2008. padomes sēdei. 
Ieteikt SIA “Norma K” noslēgt savstarpējās 
sadarbības līgumu ar Latvijas valsts ceļiem 
par valsts un pašvaldības ceļu posmu attī
rīšanu no sniega.

3. Pieņemt zināšanai, ka ir rasts risinājums 
daudzbērnu ģimenes dzīves apstākļu uz
labošanai.

4. Jautājuma izskatīšanu par nekustamo 
īpašumu Kastaņu iela 4 atlikt uz nākošo 
padomes sēdi.

5. Uzdot privatizācijas komisijai izstrādāt 
objekta un zemes gabala “Kastaņu iela 6” 
privatizācijas projektu.

6. Sniegt prasības pieteikumu tiesā par parā
da piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “BALTIC BOGS”.

7. Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli 
cirsmu 714,17 m3 apjomā, kas atrodas 
Mālpils pagasta padomei piederošā ne
kustamā īpašuma “Lūši” 3.meža kvartāla 
14. un 16.nogabalā 2,9 ha kopplatībā, 
kadastra Nr. 8074 001 0080, kas atrodas 
Rīgas rajona Mālpils pagastā.
1. Noteikt cirsmas nosacīto (sākuma) ce

nu 15 000, LVL.
2. Noteikt cirtes paņēmienu – kailcirte.
3. Noteikt izsoles vietu – Mālpils pagasta 

padomes mazajā zālē, Nākotnes ielā 
1, Mālpilī, un laiku 2009.gada 14.jan
vārī plkst. 10.00. Izsoles dalībniekiem 
pieteikties rakstiski Mālpils pagasta pa
domē līdz š.g. 14.janvārim plkst. 9.30.

4. Noteikt izsoles dalības maksu – LVL 15, 
par cirsmu.

5. Sludinājumu par cirsmas izsoli:
5.1. izlikt publiski apskatāmā vietā pagasta 

padomes ēkā un uz ziņojumu dēļa;
5.2.ievietot laikrakstā “Latvijas Vēst

nesis”;
5.3. ievietot Mālpils pagasta padomes 

mājas lapā;
5.4. izziņot vietējā televīzijā.
6. Mālpils pagasta padomes Iepirkumu ko

misijai organizēt un veikt cirsmas izsoli 
saskaņā ar šo lēmumu uz 27.12.2001. 
padomes sēdē Nr. 26 apstiprinātajiem 
cirsmu izsoles noteikumiem un to pa
pildinājumiem.

8.8.1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam “Danč

kalns”. Piešķirt nekustamā īpašuma atdalī
tajām daļām adreses “Divi bebri”, “Albina” 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir lauksaimniecība.

8.2. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam Pils
kalna iela 5. Nekustamajam īpašumam 
Pilskalna iela 5 noteikt nekustamā īpašu
ma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļ
vadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve. 
Piešķirt nekustamā īpašuma atdalītajām 
daļām adreses – Pilskalna iela 9, Pilskalna 
iela 7, Pilskalna iela 11, noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve.

8.3. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam “Pļav
gaļi”. Jaunizveidotajām zemes vienībām 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Piešķirt nekustamā īpašuma atdalītajām 
daļām adreses – “Krefelde”, “Brondāle”, 
“Oši”, “Ovstuni”, “Valentāle”, “Rembāti”, 
“Rožlejas”.

9. No nekustamā īpašuma “Bērzaines” atda
lītajiem nekustamajiem īpašumiem Skolas 
iela 7 un Pīpeņu iela 2 mainīt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi nosakot to – in
dividuālo dzīvojamo māju apbūve.

10. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piešķirt 
adresi “Jaunā māja 4”, Mālpils pagasts, 
Rīgas rajons, un dzīvokļu numerāciju no 
Nr. 1 līdz Nr.5.

11.11.1. Precizēt Mālpils pagasta padomes 
15.10.2008. sēdes lēmuma 16/6 punktu 
1(viens), izsakot to šādā redakcijā:

 “Noteikt AS “Latvenergo”, vien.reģ.
Nr.40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, 
Rīga, LV 1230, piederošajai būvei ar kadas
tra Nr.8074003001, kas atrodas uz Mālpils 
pagasta padomei, reģ.Nr.90000048398, 
pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes ga
bala “Tehnikuma mazdārziņi”, kadastra 
nr.80740030250, funkcionāli piesaistīto 
zemes platību 0,0128 ha”.

11.2. Precizēt Mālpils pagasta padomes 
15.10.2008. sēdes lēmuma 16/6 punktu 
2 (divi)izsakot to šādā redakcijā:

 “Noteikt AS “Latvenergo”, vien.reģ.
Nr.40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, 
Rīga, LV 1230, piederošajai būvei ar kadas
tra Nr.8074003001, kas atrodas uz Mālpils 
pagasta padomei, reģ.Nr.90000048398, 
pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes ga
bala “Tehnikuma mazdārziņi”, kadastra 
nr.80740030252, funkcionāli piesaistīto 
zemes platību 0,0174 ha”.

11.3. Precizēt Mālpils pagasta padomes 
12.11.2008. sēdes lēmuma Nr.17/20 “Par 
15.10.2008. padomes lēmuma Nr.16/11 
precizēšanu”, punktu 1.2., izsakot to šādā 
redakcijā:

 “Nodrošināt projekta īstenošanai priekšfi

nansējumu 307 703,61 LVL apjomā, kā arī 
paredzēt projekta budžeta tāmē nepiecie
šamo pašvaldības kopējo līdzfinansēju
mu 136 578,77LVL, tai skaitā 66 548,55 
LVL atiecināmo izmaksu samaksai un 
70 030,23 LVL neatliekamo izmaksu (PVN) 
samaksai”.

11.4. Precizēt Mālpils pagasta padomes 
12.11.2008. sēdes lēmuma 17/15 <<Par 
tehniski ekonomiskā pamatojuma “Ūdens
saimniecības attīstība Mālpils pagasta Sid
gundas ciemā” apstiprināšanu>>:

– punktu 1 (viens), izteikt šādā redakcijā:
 “Apstiprināt tehniski ekonomisko pamato

jumu “Ūdenssaimniecības attīstība Mālpils 
pagasta Sidgundas ciemā” (izstrādāts 
12.11.2008.)

– papildināt ar punktu 2 (divi) šādā re
dakcijā:

 “Iesniegt akceptēšanai Vides ministrijas 
Ūdenssaimniecības būvju būvniecības pro
jektu vērtēšanas komisijā projekta “Ūdens 
infrastruktūras attīstība Mālpils pagasta 
Sidgundas ciemā” pieteikuma iesniegša
nai.”

– papildināt ar punktu 3 (trīs) šādā re
dakcijā:

 “Saskaņot prioritārās investīcijuprogram
mas finanšu plānu un galvenos projekta 
komponentus:

1) Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
 – ūdens torņa rezervuāra rekonstrukcija,
2) Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošinā

šana un ūdens efektīva izmantošana
 – ūdensvada rekonstrukcija (nomaiņa)
3) Kanalizācijas noplūžu samazināšana
 – esošās kanalizācijas sūkņu stacijas no

maiņa pret jaunu,
 – Veco kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 

(nomaiņa)
4) Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabo

šana
 – esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

nomaiņa pret jaunām
 – bioloģiskā dīķa rekonstrukcija”
12. Lūgt LR Satiksmes ministriju ieskaitīt 

mērķdotācijas sākot ar 01.01.2009.gadu 
Mālpils pagasta padomes speciālā budže
ta pašvaldības autoceļu fondā.

13. Samazināt samaksas apmēru par izpēr
kamo saimniecības “Raudas” zemi par 
50 %.

14. Atļaut rīkot Ziemassvētku tirdziņu Māl
pils kultūras nama telpās šā gada 13. de
cembrī. Apstiprināt Ziemassvētku tirdziņa 
nolikumu.

15. Piešķirt materiālo palīdzību Mālpils vi
dusskolas saimniecības daļas vadītājam 
200, LVL apmērā, tā daļēji kompensējot 
viņam avārijas rezultātā radītos materiālos 
zaudējumus, transportējot Mālpils vidus
skolas komandu uz olimpiādi ar viņam 
piederošo un pašvaldības patapināto trans
portlīdzekli. Līdzekļus samaksāt no budže
ta sadaļas neparedzētiem līdzekļiem.

16. Apstiprināt 1 zemes nomas līgumu.

Sagatavoja lietvede 
ingrīda Kajaka
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2.decembris  Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās LPS valdes 
sēdē, kurā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis informēja 
par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas provizoriskajiem 
aprēķiniem 2009.gadam un par situāciju ar likumprojekta 
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” sagata
vošanu 3.lasījumam Saeimā. A.Jaunsleinis paredzēja, ka 
IIN ieņēmumi nākošgad varētu samazināties par vairāk 
nekā 10%, un atgādināja, ka likumā ir ierakstīts, ka 2009.
gadā IIN prognozes neizpildes gadījumā trūkstošo daļu 
valsts kompensēs no valstij piekrītošās IIN daļas. Nākošajā 
gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu ieņēmumi samazināsies 
209 pašvaldībām. LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks, Mālpils pagasta padomes priekš
sēdētājs, Aleksandrs Lielmežs aicināja pašvaldības plānot 
budžetus ar vislielāko piesardzību

3.decembris Būvobjektā Mālpils sporta komplekss notiek kārtējā sporta 
kompleksa būvniecības darba grupas sēde, kuras laikā tie
kas pagasta padomes un būvuzņēmēja pārstāvji, projekta 
autore un būvuzraugs. Tiek veikta objekta apskate un ap
spriestas nedēļā padarīto darbu izpildes. Tiek veiktas sporta 
zāles sienas zīmējuma izmaiņas. Objekts būvuzraugs lūdz 
būvuzņēmēju iesniegt detalizētu darbu izpildes grafiku.
Mālpils novadpētniecības muzeja vadītāja, Mālpils no
vadpētniecības muzeja krājuma glabātāji un Kultūrvides 
attīstības daļas vadītāja piedalās Rīgas rajona padomes 
rīkotajā seminārā “Vēsturisko ēku un interjeru saglabāša
na”, Mālpils muižā

5.decembris Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās svinīgā sarīkoju
mā “SĒJĒJS 2008”, kurā atzinības rakstus saņēma vairāki 
mālpilieši. Nominācijā “Zinātne lauku attīstībai” apakšgrupā 
“Topošie zinātnieki” atzinības rakstu saņēma lauksaimniecī
bas zinātņu doktore Rita Sarma, nominācijā “Ģimene lauku 
sētā” veicināšanas balvu saņēma Z/S “Vanagi” saimnieki 
Andris un Anita Ligeri, nominācijā “Videi draudzīga saimnie
košana” veicināšanas balvu saņēma Z/S “Ruķi” saimnieki 
Marita un Jānis Pīķi

6.decembris Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās 1. Ziemassvētku 
ieskaņu koncertā un Ziemassvētku egles iedegšanā

8.decembris Notiek iestāžu un struktūrvienību vadītāju sapulce par 
2009. gada budžetu

10.decembris Pagasta padomes pārstāvji piedalās viesību nama 
SILAROZES atklāšanā
Būvobjektā Mālpils sporta komplekss notiek kārtējā sporta 
kompleksa būvniecības darba grupas sēde, kuras laikā tie
kas pagasta padomes un būvuzņēmēja pārstāvji, projekta 
autore un būvuzraugs. Uz sēdi ierodas apakšuzņēmēji un 
ziņo par darbu izpildi, kvalitāti un tempiem. Tiek noteikts 
datums – 19. decembris, kad notiks defektācijas akta sastādī
šana, kurā piedalīsies padomes būvvaldes darbinieki un citi 
padomes pārstāvji. Būvuzņēmējs tiek informēts, ka ir pasūtī
ta objekta inventarizācijas lieta ierakstīšanai Zemesgrāmatā, 
iesniegti dokumenti atzinuma saņemšanai no Sabiedrības 
veselības aģentūras un pārējām institūcijām

11.decembris Pagasta padomes darbinieki piedalās piketā pie Saeimas 
ēkas, protestējot pret teritoriālo reformu, kas tiek veikta ne
rēķinoties ar iedzīvotāju viedokli
Projektu koordinatore kopā ar Mālpils NVO pārstāvjiem 
piedalās seminārā “Eiropas Savienības struktūrfondu ie
spējas nevalstiskajām organizācijām” Ķekavā. Semināru 
organizē Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības 
struktūrfondu informācijas centrs (Rīgas RSIC) sadarbībā 
ar Biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Rīgas Reģiona 
Resursu centru

12.decembris Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Pagastu apvienī
bas valdes sēdē Ķeipenē, kuras darba kārtībā bija pašvaldī
bu budžeti 2009.gadā
Izpilddirektors piedalās Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
sanāksmē Kuldīgas rajona padomē. Izpilddirektori tika iepa
zīstināti ar Kuldīgas rajona padomes reorganizācijas plānu 
un Kuldīgas pilsētas attīstību, kā arī ar interesantākajiem 
Kuldīgas objektiem

16.decembris Priekšsēdētājs piedalās Rīgas rajona padomes sēdē
18.decembris Priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors 

piedalās Siguldas novada domes organizētajā Rīgas rajona 
pašvaldību 2008. gada noslēguma seminārā “Mārketinga 
aspekti reģiona potenciāla veidošanā un racionālā izman
tošanā”

26.decembris Padomes priekšsēdētājs piedalās pagasta pensionāru 
Ziemassvētku pasākumā

pagasta padomes notikumi decembrī

Eiropas daudzvalodības komisija ir izvē
lējusies Mālpils pagasta padomes projektu 
“Valodām draudzīgs pagasts” par mēneša 
projektu Eiropā un ievietojusi informāciju 
par to EK daudzvalodības mājas lapā http://

ec.europa.eu/education/languages/euro
peanlanguagelabel/doc2999_en.htm.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 
7.5. punktu, Mālpils būvvalde informāciju 
par būvniecības iecerēm un būvvaldes lēmu

miem publicē arī Mālpils pagasta padomes 
mājas lapā: www.malpils.lv.

Informācijas centra vadītāja –  
sabiedrisko attiecību speciāliste 

iveta Krieviņa

MĀlpilS pagaSta padoMeS 
SēŽu gRaFiKS 

2009. gada janVĀRa mēnesim

Sēdes nosaukums datums, laiks telpas nr. Sēdes vadītājs

tautsaimniecības un attīstības
komitejas sēde 14.janvārī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē PĒTERIS KURMS

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

Finanšu komitejas sēde 15.janvārī pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

padoMeS Sēde 21.janvārī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē aleKSandRS lielMeŽS

privatizācijas komisijas sēde 26.janvārī pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

administratīvās komisijas sēde 21.janvārī pl.14.00 Mazajā sēžu zālē VLADISLAVS KOMAROVS

iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 VLADISLAVS KOMAROVS
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Liekas, ka vienā elpas vilcienā “aiz
skrējis” 2008. gads, kas bijis tik pārbagāts 
visādiem notikumiem un pasākumiem gan 
valsts, gan mūsu pašvaldības mērogā, 
ka nupat vienā brīdī pēkšņi “attopoties”, 
konstatē, ka pienācis laiks kārtējo reizi, 
nu jau tradicionāli, apkopot pašvaldības 
darbinieku un arī pagasta iedzīvotāju aiz
vadītajā gadā paveikto, plānojot darāmās 
lietas nākošajā gadā un par to visu infor
mēt sabiedrību.

par iedzīvotāju izglītību  
un kultūru

– Aizvadītais gads ievērojams ar to, 
ka divās no mūsu mācību iestādēm no
tika skolu akreditācijas pasākumi, kurus 
veica valsts centralizēti izveidotas akredi
tācijas komisijas. Liels gandarījums un 
prieks, ka tieši mūsu Mālpils vidusskolas 
un Sidgundas pamatskolas pedagogu 
darbs tika novērtēts ļoti augsti. Skolas 
tika akreditētas uz maksimāli iespējamo 
laiku – 6 gadiem. Par to izsakām lielu 
pateicību skolu pedagogiem un vadībai. 
Ļoti aktīvi ar daudz jaunām iecerēm savu 
darbu uzsākusi Mālpils vidusskolas jaunā 
direktore Solvita Lapiņa, kas, neskatoties 
uz ļoti īso laiku, kāds viņai bija atvēlēts 
skolas sagatavošanai akreditācijai, ar to 
veiksmīgi tika galā un nupat arī veikusi 
citus pasākumus, lai “izietu” skolu direk
toriem likumā paredzēto atestāciju. Ar 
to viņu apsveicam un novēlam ilgus un 
radošus darba gadus mūsu skolā;

– Mālpils pirmsskolas izglītības ie
stāde “Māllēpīte”: iesniegtas Izglītības 
ministrijai un licenzētas divas mācību 
programmas;

– Paldies skolu vadībai, darbiniekiem, 
skolotājiem, mācību iestāžu saimniekiem 
par ļoti labi sagatavotām mācību telpām, 
uzsākot jauno mācību gadu. Īpašs ganda
rījums par moderna ķīmijas kabineta un 
skolotāju metodiskā kabineta ierīkošanu 
vidusskolā, kurā pirmoreiz Mālpils vēsturē 
iegādāta un darbojas jauno tehnoloģiju 
brīnums – interaktīvā tāfele, kas ir liels me
todiskais palīgs skolu pedagogiem, gata
vojoties mācību stundām. Plānojām, ka arī 
nākošgad šādas tehnoloģijas ieviesīsim 
citos kabinetos un citās mācību iestādēs, 
taču sakarā ar krasi samazinātiem pašval
dību līdzekļiem 2009. gadam, diez vai šos 
plānus pilnā apmērā izdosies realizēt;

– Turpinās darbs iedzīvotāju mūžizglī
tības jomā, par to liels paldies jāizsaka 
biedrības “Mālpils tautskola”, kuras dibi
nātāji un atbalstītāji ir arī Mālpils pašval
dība, vadītājai Līvijai Mukānei. Biedrība ir 
organizējusi kursus pieaugušajiem angļu 
valodā (piecas sarunu kluba grupas janvā
rī – aprīlī, divas grupas iesācējiem ar un 
bez priekšzināšanām februārī – maijā, čet
ras grupas iesācējiem ar un bez priekšzi

nāšanām novembrī – decembrī ar plānoto 
turpinājumu 2009.gadā). Februārī – aprīlī 
tika organizēti datorkursi iesācējiem trijās 
grupās. Jau trešo mācību gadu darbojas 
vācu valodas sarunu klubs. 2008.gadā 
ir iegūti un izlietoti līdzekļi Rīgas rajona 
pieaugušo izglītības projektu konkursos. 
Veiksmīgi turpinās programmas Grund
tvig projekts sadarbībā ar ārzemju part
neriem.

– Joprojām darbojas pašvaldības iz
veidota izglītības konsultatīvā padome, 
sastāvoša no mācību iestāžu vadītājiem, 
pedagogiem, deputātiem, izpildinstitūcijas 
darbiniekiem, kuras izstrādātie dokumenti 
un priekšlikumi tiek ņemti par pamatu, lai 
plānotu izglītības sistēmas attīstību nākot
nē līdz pat 2020. gadam.

– Ļoti aktīvi tiek realizēti pārrobežu 
sadarbības pasākumi izglītības jomā. Šeit 
jāizsaka atzinība investīciju un ārējo saka
ru daļas darbiniecēm Līvijai Mukānei un 
Ievai Paulovičai

2008.gadā veiksmīgi turpinājās izglī
tojošā tūrisma pasākumi sadarbībā ar 
Vācijas partneriem: radoši izglītojošā vizītē 
Mālpilī viesojās Aurihas pilsētas koris, bet 
vācu valodas sarunu klubiņa dalībnieces 
apmeklēja Aurihas lauku sieviešu apvienī
bu. Ir noslēgti sadarbības līgumi ar vācu 
partneriem par nākamajiem kopīgajiem 
izglītības projektiem.

Šobrīd aktuālajos izglītības projektos 
sadarbojamies ar 32 partneriem, pārsvarā 
izglītības iestādēm, Polijā, Vācijā, Austrijā, 
Anglijā, Rumānijā, Bulgārijā, Itālijā, Portu
gālē, Spānijā, Norvēģijā, Francijā, Grieķijā, 
Turcijā, Dānijā, Luksemburgā, Lietuvā.

– Sadarbībā ar investīciju un ārējo 
sakaru daļas darbiniekiem, pašvaldības 
teritorijā atrodošās izglītības iestādes ir 
realizējušas daudzus ar izglītības jautāju
miem saistītus projektus:

Jūlijā ir pabeigti trīsgadīgie Come
nius programmas projekti “Eiropas pļa
vas”(pirmsskolas izglītības iestāde “Māllē
pīte”) un “Eiropas pilsētu grafiti”(Mālpils 
vidusskola). 2008.gada izglītības projektu 
konkursos ir iegūts finansējums četriem 
jauniem Comenius programmas projek
tiem pirmsskolas izglītības iestādei “Māl
lēpīte”, Mālpils vidusskolai, Mūzikas un 
mākslas skolai, Sidgundas pamatskolai 
par kopējo summu 54 113 LVL, bez pašval
dības līdzfinansējuma nepieciešamības. 
Mālpils profesionālajai vidusskolai iegūts 
finansējums Leonardo da Vinci prakses 
programmai 8206 LVL. Ir uzsākta šo pro
jektu realizācija, kas turpināsies līdz 2010.
gada pavasarim;

– Īpaši nozīmīgs šis gads bija visiem 
mums – mālpiliešiem. Ar lielu vērienu, 
daudz dažādiem kultūras pasākumiem 
svinējām sava pagasta 800 gadu pastāvē
šanas jubileju, kas vainagojās ar galveno 
pasākumu 9. augustā, kurā bija iespēja 

piedalīties mums visiem un daudziem 
tūkstošiem viesu no citām vietām. Lai 
sagatavotu visus šos pasākumus, tika 
izveidota daudzskaitlīga darba grupa 
Edītes Priekules vadībā. Atsauksmes 
par paveikto šajā jomā bija ļoti pozitīvas, 
tāpēc īpašs paldies visiem, kas palīdzēja 
noorganizēt šos grandiozos svētkus, īpa
ša pateicība arī sponsoriem, kuru ziedotie 
līdzekļi, darba spēks vai tehniskie līdzekļi 
ļāva pilnā apmērā realizēt visas ar svētku 
organizēšanu un nodrošināšanu saistītās 
ieceres.

iedzīvotāju informēšanas  
un pašvaldības  
informatizēšana

– Jau no 1995.gada pašvaldībai ir cie
ša sadarbība ar programmētājfirmu “ZZ 
Dats”, kas nodrošina pašvaldības teritorijā 
esošo iedzīvotāju, nekustamo īpašumu 
īpašnieku un nekustamo īpašumu datu 
bāzes izveidošanu un apstrādāšanu, tā 
nodrošinot iedzīvotāju reģistra uzturēša
nu, nekustamā īpašuma administrēšanu, 
grāmatvedības uzskaiti, sociālā dienesta 
datu bāzes uzturēšanu, ir nodrošināta 
tiešsaiste ar TM informācijas centra soda 
reģistru.

Uz šīs firmas izstrādātās datorprogram
mu sistēmas bāzes Mālpils pagasts 
pieslēdzies tiešsaistes režīmā pie 
sekojošiem valsts reģistriem:

· Pilsonības un imigrācijas dienesta 
datu bāzei, kuru izmanto sekojoši 
speciālisti: iedzīvotāju reģistrs, dzimt
sarakstu nodaļa, pagasttiesa, sociā
lās palīdzības dienests, kanceleja, 
izpilddirektors.

· Valsts zemes dienesta datu bāzei, 
kuru izmanto: speciālisti nekustamo 
īpašumu lietās, zemes ierīkotājs, būv
valde, izpilddirektors, kase, finansu 
daļa, nodokļu administrators.

· Tieslietu ministrijas informācijas cen
tra rīcībā esošai sodu datu bāzei, 
ko izmanto pašvaldības vadītājs, 
izpilddirektors, pašvaldības policijas 
darbinieki, būvvaldes darbinieki.

Bez tam tiešsaistē darbinieki var 
izmantot:

· LURSOFT datu bāzi;
· NAIS likumdošanas datu bāzi

– 10 darbiniekiem ir piešķirtas tiesības 
izmantot eparakstu, ir iegādāts atbilstošs 
aprīkojums un tuvākajā laikā tiks apmācīti 
darbinieki. eparakstu jau lieto pagasta 
padomes priekšsēdētājs.

– Lai palielinātu bibliotēku sniegto 
pakalpojumu klāstu un nodrošinātu iedzī
votāju brīvu bezmaksas pieeju elektronis
kās informācijas resursiem, internetam 
un tehniskai infrastruktūrai Mālpils un 

par paveikto 2008. gadā un iecerēm 2009. gadā

Turpinājums 10.lpp.
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Sidgundas ciema bibliotēkās valsts aģen
tūra “Kultūras informācijas sistēmas” ir 
īstenojusi Bila un Melindas Geitsu fonda 
līdzfinansētu Latvijas publisko bibliotēku 
attīstības projektu. Projekta ietvaros bib
liotēkas saņēmusi jaunu datortehniku, ir 
nodrošināts bezvadu internets.

– Joprojām vienreiz nedēļā tiek at
spoguļoti Mālpils notikumi vietējā televī
zijā, katru mēnesi tiek nodrošināta TV 
tiešraide, kurā jebkurš iedzīvotājs var 
uzdot jautājumus pašvaldības vadībai un 
speciālistiem, operatīvi saņemt atbildi vai 
arī vērst speciālistu uzmanību uz problē
mām, kas jāatrisina. Visi jautājumi tiek 
fiksēti rakstiski un nodoti izpildinstitūcijai 
tālākai rīcībai. Daudzi SIA “TV Spektrs” 
sagatavotie sižeti par pagastam aktuālām 
tēmām tiek translēti Latvijas TV 1. kanālā 
raidījumā “Novadu ziņas”;

– Par pašvaldības visu iestāžu un 
struktūrvienību darbu, kā arī finansiālo 
līdzekļu izlietojumu detalizētāk iedzīvotāji 
var iepazīties apjomīga satura publiskajā 
pārskatā, kas atrodas pašvaldības kan
celejā, informācijas centrā un izlasām arī 
Mālpils mājas lapā;

– Mālpils pagasta padome ir iesaistī
jusies VPD 1.3.2.aktivitātes “Publisko inter
neta pieejas punktu attīstība” projektā, kā 
rezultātā ir izveidoti divi publiskā interneta 
pieejas punkti – Mālpils pagasta padomes 
un kultūras nama telpās;

– 2007. gada nogalē ir izveidota jauna 
pagasta mājas lapa www.malpils.lv, kurā 
daudz plašāk tiek atspoguļota informāci
ja par pašvaldības darbību, lai veicinātu 
Mālpils atpazīstamību, 2008. gadā tiek 
aktivizētas arī sadaļas vācu un angļu 
valodās;

– Katru mēnesi, tiek izdots Mālpils pa
gasta padomes informatīvais izdevums 
“Mālpils Vēstis” 1300 eksemplāru tirāžā 
uz 20 lapaspusēm, kas tiek izplatīts bez 
maksas. Informatīvā izdevuma primārais 
mērķis ir pilnībā atspoguļot pašvaldībā 
pieņemtos lēmumus, saistošos noteiku
mus un sniegt skaidrojumu par pašvaldī
bas budžetu. Regulāri tiek atspoguļota 
informācija par īstenotiem un iecerētiem 
projektiem. Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar 
notiekošo pašvaldības mācību iestādēs, 
kultūras namā, ar jaunumiem bibliotēkās, 
P/A “Mālpils sociālais dienests”, pašvaldī
bas SIA “Norma K” un citos uzņēmumos. 
Propagandējot veselīgu dzīves veidu, liela 
uzmanība tiek pievērsta arī sporta pasāku
miem. Informatīvo izdevumu iespējams 
lasīt arī internetā www.laikraksti.lv un 
www.malpils.lv

iedzīvotāju fiziskā attīstība, 
drošība un veselība

– Šogad savu darbu aktīvi uzsācis 
jauns sporta darba organizators Ģirts 
Lielmežs. Viņa vadībā ļoti aktivizējusies 

sporta dzīve Mālpils pagastā. Turpina dar
boties pagasta komandas daudzos sporta 
veidos, ir izveidotas jaunas, kā piemēram 
– florbola vīriešu komanda. Par iedzīvotā
ju, īpaši jauniešu, pasākumiem sportā gan 
pagasta, gan rajona mērogā Ģirts regulāri 
informē iedzīvotājus “Mālpils Vēstīs” un 
pagasta mājas lapā;

– Pilnā apmērā, plānotajos termiņos rit 
sporta kompleksa – sporta halles un peld
baseina būvniecība. Paredzams, ka jau 
janvārī varēs izmantot visas kompleksā pa
redzētās iespējas – baseinu, trenažierus, 
sporta laukumus, saunas, aerobikas zāli, 
masāžu, kafejnīcu u.c. Patreiz kompleksa 
vadītājs Valts Mihelsons komplektē kom
pleksa darbinieku komandu, tiek iegādāts 
atbilstošs aprīkojums, mēbeles;

– No pašvaldības izveidotā Atbalsta 
fonda tiek atbalstīti jaunieši – sportisti da
lībai republikāniskajās un starptautiskās 
sporta sacensībās;

– Ir izstrādāti civilās aizsardzības pasā
kumu plāni un projekti izglītības iestādēs 
– Mālpils vidusskolā, Sidgundas pamat
skolā, pirmsskolas izglītības iestādē;

– Ierīkota droša ārējā ugunsdzēsības 
ūdens ņemšanas vieta pie Sidgundas 
pamatskolas;

– Paredzēts izbūvēt papildus transpor
ta ātruma ierobežojošos vaļņus Pils un 
Sporta ielās;

– Veikti Mālpils vidusskolas ārējās sie
nas pie izejas uz jauno sporta kompleksu 
nostiprināšanas pasākumi;

– Ierīkotas papildus transporta norāžu 
zīmes un iezīmētas gājēju pārejas vietas 
Mālpils ciemā, kas radījušas papildus dro
šību iedzīvotāju kustībai uz ielām;

– Tiek turpināti pasākumi, lai pilnībā 
aprīkotu visas mācību iestāžu telpas ar 
ugunsdrošības trauksmes signalizāciju;

– Joprojām iedzīvotājus apkalpo trīs 
ģimenes ārstu prakses vietas.

– Pašvaldība par pieņemamu īres mak
su iznomā telpas vienai ģimenes ārsta 
prakses vietai un vienai zobārstniecības 
un zobu higiēnas ārstu prakses vietai;

– Mācību iestādēs ir ierīkoti medmāsu 
kabineti, apmaksāti atbilstošie pakalpo
jumi.

infrastruktūras sakārtošana
– Izstrādāts un realizēts tehniskais pro

jekts pašvaldības ielu apgaismojumam, kā 
rezultātā ierīkots apgaismojums:

· Mergupes ielai;
· Līvānkalna ielām;
· Garkalnes – Siguldas ielu pos

miem;
· Lielvārdes šosejas – Tīnes ielu pos

miem Upmalu ciemā;
· Izgaismota Evanģēliski luteriskā baz

nīca;
– Izstrādāts un beidzot realizēts tehnis

kais projekts Mālpils administratīvā centra 
(teritorija starp pašvaldības administratīvo 
ēku, kinoteātri un kultūras namu), kā arī 

tirdzniecības centra laukumu labiekārto
šanai, kura rezultātā esam ieguvuši ļoti 
sakoptu vidi Mālpils iedzīvotāju un viesu 
vajadzībām;

– Renovēts un pilnīgi atjaunots ielas 
segums Sniedzes ielai;

– Kapitāli atjaunots pašvaldības ceļa 
kapi – Vite ceļa segums;

– Rekonstruēts gājēju celiņš Mālpils 
parkā virzienā no Mālpils ciema uz profe
sionālo vidusskolu;

– No jauna izveidots gājēju celiņš vir
zienā no Mālpils ciema centra uz Mālpils 
vidusskolu;

– Daļēji realizēts Mālpils parka rekon
strukcijas projekts, kā rezultātā esam 
izveidojuši parkiem atbilstošas ainavas, 
ierīkojuši soliņus un izvietojuši atkritumu 
tvertnes, ierīkojuši nelielu estrādi parka 
dīķa saliņā;

– Vēl vajadzētu atjaunot un no jauna 
ierīkot parka meliorācijas sistēmu. To bija 
iecerēts veikt 2009. gadā, taču izskatās, 
ka sakarā ar krasi samazinātajiem pašval
dību līdzekļiem, šo ieceri tuvākajā laikā 
realizēt diez vai izdosies;

– Izstrādāti un iesniegti projekti valsts 
un ES investīciju fondu līdzekļu piesais
tei Sporta un Pils ielu rekonstrukcijai. 
Ļoti cerīgi izskatās Sporta ielas projekts 
(iela no profesionālās vidusskolas lielās 
kopmītnes virzienā uz šautuvi, stadionu, 
jauno sporta kompleksu, vidusskolu), 
kura realizācijas rezultātā paredzēts asfal
tēt ielas klātnes segumu, izveidot gājēju 
trotuāru, divus ātrumu ierobežojošos 
vaļņus pie šautuves un vidusskolas, auto
transporta stāvlaukumu pie jaunā sporta 
kompleksa;

– Izstrādāts un iesniegts ES fondu 
līdzekļu piesaistes projekts Sidgundas 
ciema ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas rekonstrukcijai;

– Sadarbībā ar firmu Saint–Gobain 
izstrādāts un daļēji realizēts tehniskais 
projekts pašvaldības ceļam Siksnas–Burt
nieki–Kalnavēni–Zvejnieki. Sadarbības 
rezultātā esam ieguvuši īpašumā daļu 
šim ceļam piegulošās zemes, uz kuras 
rēķina ceļš tiks paplašināts un pilnībā re
konstruēts tā segums;

– Siltumprojekta realizācijas rezultātā 
esam ieguvuši modernus siltummezglus 
Mālpils ciema daudzdzīvokļu mājās, no
mainījuši vecās siltumtrases, praktiski 
uz ilgiem gadiem sakārtojuši ciema sil
tumsistēmu. Projekta realizācijas laikā, 
protams, radās zināmas neērtības un 
konfliktsituācijas iedzīvotājiem teritorijas 
labiekārtojuma un siltumuzskaites jomā. 
Atvainojamies tiem iedzīvotājiem, ka šīs 
nepilnības, bieži vien arī mūsu darbinieku 
vainas dēļ, neizdevās novērst tik operatīvi, 
kā mēs to būtu vēlējušies;

– Izdevās piesaistīt līdzekļus no valsts 
vides aizsardzības fonda un pašvaldības 
budžeta Sidgundas pamatskolas un 

Turpinājums no 9.lpp.
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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 dzīves 
vidi, aizsargāt dabu, kultūras un vēstu
res 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 administratīvajā 
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 pārkā
puma izdarīšanas vietā bez protokola sa
stādīšanas (izsniedzot noteikta parauga 
kvīti) – līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs 
neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu. Brī
dinājumu kā administratīvā soda līdzekli 
izsaka rakstveidā. Ja izdarītais adminis
tratīvais pārkāpums ir maznozīmīgs, 
institūcija (amatpersona), kas pilnvarota 
izlemt lietu, var atbrīvot pārkāpēju no 
administratīvās atbildības un aprobežo
ties ar mutvārdu aizrādījumu. Adminis
tratīvais sods par saistošo noteikumu 
pārkāpumu uzliekams Latvijas Adminis
tratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā 
procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā no
teiktos soda uzlikšanas pamatprincipus. 
Ja administratīvo pārkāpumu izdarījis 
nepilngadīgais līdz 14 gadu vecumam, 
pie administratīvās atbildības tiek saukti 
nepilngadīgā vecāki. Līdz 75% no ieka
sētajām soda naudām uz vietas vai pēc 
pagasta padomes administratīvās komi
sijas 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 pārkā
puma faktu konstatējuši un sastādījuši 
administratīvā pārkāpuma protokolu, vai 
iesnieguši soda kvīti. Atmaksu veic ne 
ilgāk kā mēneša laikā pēc soda naudas 
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 po
licija;

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

5.4. Mālpils pagasta pašvaldības iestā
žu un uzņēmumu amatpersonas sa
vas kompetences ietvaros, vai citas 
pilnvarotas personas, ja šīs tiesības 
viņām ir piešķirtas ar Mālpils pagasta 
padomes lēmumu.

6. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas 
un uzlikt administratīvo sodu par Mālpils 
pagasta padomes izdoto saistošo notei
kumu 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”.

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 
noteiKuMu  
un Citi pĀRKĀpuMi
1.1. naktsmiera traucēšana.
 Par tīša trokšņa radīšanu (automašīnu ra

dītie trokšņi, skaļa muzicēšana, remont
darbu veikšana u.tml.) pagasta teritorijā 
laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00, izņemot 
pasākumus, kas saskaņoti ar Mālpils 
pagasta padomi, izsaka brīdinājumu 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 sodu 
līdz 50 latiem.

1.2. ielu, laukumu un citu publisko 
vietu piegružošana.

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

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

1.3. atkritumu dedzināšana.
 Par sauso lapu, zaru un cita veida at

kritumu dedzināšanu, nenodrošinot 
ugunsdrošus apstākļus vai radot neērtī
bas citiem iedzīvotājiem – uzliek naudas 
sodu no 5 līdz 50 latiem.

1.4. 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.

1.5. iekšējās kārtības noteikumu neie
vērošana.

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

1.6. nepiedienīga uzvešanās dzīvoja
mo ēku koplietošanas telpās.

 Par spļaušanu, dabisko vajadzību kārto
šanu, piegružošanu ar sadzīves atkritu
miem, nakšņošanu vai gulēšanu, nepie
dienīgu uzvešanos un necenzētu vārdu 
lietošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
koplietošanas telpās izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

 Par alkoholisko dzērienu, t.sk., alus, nar
kotisko, psihotropo vai citu apreibinošu 
vielu lietošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju bēniņos, pagrabos un citās koplie
tošanas telpās izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

1.7. 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 alkoholiskā 
dzēriena iepakojumu, izņemot speciāli 
atļautās vietās, kur alkoholiskie dzērieni 
tiek pārdoti patērēšanai uz vietas, uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

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

 Par mehānisko transporta līdzekļu maz
gāšanu un profilaktisku apkopi zaļajā zo

SaiStošie noteiKuMi nR. 14
Apstiprināti ar Mālpils pagasta padomes 2008.gada 15.oktobra sēdes lēmumu Nr.16/1
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nā un citās vietās, kur tas nav paredzēts 
un atļauts, uzliek naudas sodu līdz 50 
latiem.

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

1.9. 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., elektroapgais
mojuma ierīču, un mazo arhitektūras 
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, izsa
ka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 10 latiem.

1.10. apstādījumu bojāšana.
 Par apstādījumu bojāšanu, t.i., zāliena, 

krūmu, puķu stādījumu nobradāšanu, 
izbraukāšanu ar motorizētiem transportlī
dzekļiem, velosipēdiem un skrituļslidām, 
zaru laušanu, izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

1.11. peldēšana aizliegtās vietās.
 Par peldēšanu aizliegtās vietās izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
10 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 nau
das 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 lietotājam 
(lietotājiem).

2.3. Par lāsteku savlaicīgu nenovākšanu, 
kas rada bīstamību – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem 
atbildīgajai amatpersonai vai īpašnie
kam.

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

2.5. Par iestāžu, uzņēmumu u.c. organi

zāciju teritorijas un tai pieguļošās daļas 
savlaicīgu nesakopšanu – uzliek naudas 
sodu līdz 25 latiem atbildīgajai amatper
sonai.

2.6. Par kiosku un veikalu apkārtnes 
nesakopšanu 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 mājlopu, dzīvnieku un mājputnu 
ganīšanu ciemu administratīvo centru 
apstādījumos un zaļajā zonā – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
10 latiem.

2.12. 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.

2.13. Par koku galotņu nozāģēšanu, ne
veidojot to vainagu, nesaglabājot koku 
estētisko vērtību (īpaši elektrotīklu aiz
sargjoslās) – uzliek naudas sodu līdz 
25 latiem zemesgabala īpašniekam vai 
lietotājam.

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

2.15. 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 saredzamā 
vietā – uzliek naudas sodu līdz 5 latiem.

2.16. Par bumbas spēlēšanu zālājos kas 
nav speciāli šim nolūkam paredzēti zālā
ju tīšu nobradāšanu – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

2.17. Par augsnes virskārtas un apstādīju
mu neatjaunošanu pēc celtniecības vai 
remontdarbu veikšanas to nesaskaņojot 
ar Mālpils pagasta padomi – uzliek nau
das sodu līdz 50 latiem.

2.18. Par sālsūdens un ķimikāliju izliešanu 
uz apstādījumiem un tiem pieguļošajās 
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.

2.19. Par ugunskuru dedzināšanu sabied
riskās vietās, parkos, un apstādījumos 
– uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

3.SadaĻa 
dZĪVojaMo naMu,  
ēKu un pieguĻošĀS  
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 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 personām.

3.4. Par kanalizācijas aizdambēša
nu – uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

3.5. Ja netiek nodrošināta piekļūšana 
iekšējo komunikāciju tīklu avārijas darbu 
veikšanai dzīvokļos, pagrabtelpās, utt., 
kā arī minēto iekārtu kontrole un rādīju
mu nolasīšanai – uzliek naudas sodu 
līdz 25 latiem.

3.6. Par ūdensvadu un kanalizācijas 
ietaišu, spēka un vājstrāvas tīklu aizsar
dzības neievērošanu – uzliek naudas 
sodu līdz 50 latiem.

3.7. Par pazemes komunikāciju remonta 
un ierīkošanas kārtības noteikumu neie
vērošanu – uzliek naudas sodu no 10 
līdz 50 latiem.

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

3.9. Par īpašumā, valdījumā, nomā vai 
lietošanā esoša zemes gabala neuz
kopšanu, neuzturēšanu kārtībā, kā arī 
dažādu būvmateriālu un sadzīves priekš
metu glabāšanu uz šāda zemes gabala 
vai tam pieguļošās teritorijas – uzliek 
naudas sodu no 5 līdz 50 latiem.

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

3.11. Par malkas, taras, būvmateriālu u.c. 
materiālu turēšanu ēku koplietošanas tel
pās, uz vai zem balkoniem un lodžijām 
(izņemot speciāli tam nolūkam norādītās 
vietas) – uzliek naudas sodu līdz 30 la
tiem.

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

Turpinājums no 11.lpp.
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apkārtējo saimniecību ūdensapgādes 
sistēmas rekonstrukcijai, kā rezultātā ti
ka atrisināta jau ilggadēja problēma par 
bērnu un iedzīvotāju apgādi ar kvalitatīvu 
dzeramo ūdeni;

– Iesākta koģenerācijas stacijas pro
jekta realizācija Mālpils ciema katlu mājas 
teritorijā, tam nolūkam jau sagatavots 
būvlaukums. Taču pasaules ekonomiskās 
krīzes dēļ, arī angļu investori paziņojuši 
par projekta realizācijas aizkavēšanos. Ļo
ti ceram, ka šīs problēmas būs īslaicīgas, 
jo tās saistās ar kvalitatīvākas siltumap
gādes pakalpojumu ieviešanu un sporta 
kompleksā esošā peldbaseina ūdens 
kvalitatīvu un lētu uzsildīšanu.

par sociālo palīdzību  
un aprūpi, bāriņtiesu  
un dzimtsarakstiem

– Pašvaldība sniedz palīdzību trūcī
gām un maznodrošinātām personām, 
sniedzot materiālu atbalstu pabalstu vei
dā. Palīdzība tiek sniegta arī krīzes situā
cijās nonākušām personām. Ir apstiprināti 
jauni saistošie noteikumi “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Mālpils pagastā”, 
kuros kā prioritārie noteikti pabalsts ga
rantētā minimālā ienākuma līmeņa nodro
šināšanai un dzīvokļa pabalsts;

Mālpils pagasta padome apstiprinā
jusi saistošos noteikumus “Par Mālpils 
pagasta pašvaldības pabalstiem”, pama
tojoties uz kuriem izmaksās pabalstus, 
neizvērtējot personu materiālo stāvokli 
– bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts 
politiski represētām personām, pabalsts 
apaļās dzīves jubilejās, pabalsti Ziemas
svētkos, apbedīšanas pabalsts;

– Vairāku gadu garumā sadarbībā ar 
nodarbinātības valsts aģentūru pašvaldī
ba iesaistās bezdarbnieku nodarbinātībā, 
organizējot algotos pagaidu darbus, dar
ba izmēģinājumus, pasākumus noteiktām 
personu grupām. Otro gadu tika organi
zēta pusaudžu nodarbinātība vasaras 
brīvlaikā;

Mālpils sociālās aprūpes centrā, pie
lāgojot teritoriju cilvēkiem ar īpašām vaja
dzībām, tika izveidots bruģēts celiņš un 
atpūtas stūrītis. Gada nogalē tiks uzsākts 
virtuves un sanitārā mezgla renovācijas 
projekts;

– Katru gadu pašvaldība veic iegul
dījumus pašvaldības dzīvojamā fonda 
uzturēšanai – 2008. gadā kosmētiskie 
remonti veikti divos dzīvokļos;

– Mālpils pagasta dzimtsarakstu noda
ļa šajā gadā ne tikai veica parasto ikdienas 
darbu – dzimšanas, laulību un miršanas 
reģistrāciju, vārda un uzvārda maiņas, 

reģistru papildinājumu un labojumu lietas, 
bet arī aktīvi iesaistījās Mālpils 800 gades 
svētku pasākumu kopumā;

– Pēc nodaļas iniciatīvas šogad tika 
sveikti jaundzimušie mālpilieši: 22. maijā 
pagasta zālē pulcējās 2008. gada janvāra, 
februāra, marta un aprīļa mēnešos dzimu
šie bērni unviņu vecāki;

– Katram mazulim tika uzdāvināta 
grāmata par Mālpili un īpašs sudraba 
kuloniņš, kas ir Sidgundas pilskalnā at
rastās 13./14.gs. rotas precīza kopija. Pēc 
Mālpils pagasta padomes pasūtījuma to 
speciāli šim gadījumam izgatavoja rotka
ļi Vitauts un Inita Straupes, maija, jūnija, 
jūlija un augusta mēnešos dzimušajiem 
bērniem šāds pasākums bija organizēts 
25. septembrī, bet Mālpils svētku gada no
gales jaundzimušos sveiksim 2009. gada 
janvāra beigās;

– Mālpils pagasta padome šajā svēt
ku gadā bija pieņēmusi lēmumu segt 
izdevumus, kas saistīti ar apaļu kāzu 
gadskārtu ceremoniju organizēšanu. Šo 
iespēju izmantoja divas ģimenes – Mālpils 
dzimtsarakstu nodaļā notika viena Rubīna 
kāzu ceremonija un viena Dimanta kāzu 
ceremonija.

– Šogad LR Tieslietu ministrijas Dzimt
sarakstu departaments veica pārbaudi 

3.13. Par pašvaldības apstiprināta vienota 
logotipa ēku un būvju nosaukumu vai 
adreses neizlikšanu, uzliek naudas sodu 
2 lati katram ēkas, būves vai dzīvokļa 
īpašniekam.

4.SadaĻa 
MĀlpilS pagaSta  
KapSētu uZtuRēšanaS 
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 atkritu
miem kapsētas teritorijā un tai pieguļo
šajā teritorijā – uzliek naudas sodu no 5 
līdz 25 latiem.

4.4. Par kapsētu aprīkojuma (sētu, solu, 

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

4.5. Par metāla un cita veida apžogojuma 
patvaļīgu ierīkošanu – uzliek naudas so
du 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 stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to pilna teksta publi
cēšanas Mālpils pagasta padomes infor
matīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Ar šo saistošo noteikumu stāšanos 
spēkā, zaudē spēku Mālpils pagasta pa
domes 27.06.2001. saistošie noteikumi 
Nr. 25 “Par apstādījumu aizsardzību Māl
pils pagastā”, Mālpils pagasta padomes 
27.06.2001. saistošie noteikumi Nr. 26 “Par 
ēku un būvju uzturēšanu un sanitāro tīrību 
Mālpils pagastā”, Mālpils pagasta pado
mes 17.10.2001. 21/7. Par saistošo notei
kumu Nr. 27 “Par grozījumiem noteikumos 
Nr. 26 “Par ēku un būvju uzturēšanu un 
sanitāro tīrību Mālpils pagastā”“, Mālpils 
pagasta padomes saistošie noteikumi Nr. 
5. “Grozījumi Mālpils pagasta padomes 

27.06.2001 saistošajos noteikumos Nr. 26 
“Par ēku un būvju uzturēšanu un sanitāro 
tīrību Mālpils pagastā”, Mālpils pagasta pa
domes 12.10.2005. saistošie noteikumi Nr. 
9 “Mālpils pagasta administratīvās atbildī
bas noteikumi”, Mālpils pagasta padomes 
01.02.2006. saistošie noteikumi Nr. 5 “Gro
zījumi 12.10.2005. saistošajos noteikumos 
Nr. 9 “Mālpils pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi”“, Mālpils pagasta 
padomes 22.02.2006. saistošie noteikumi 
Nr. 6 “Grozījumi 12.10.2005. saistošajos 
noteikumos Nr. 9 “Mālpils pagasta admi
nistratīvās atbildības noteikumi”“, Mālpils 
pagasta padomes 25.04.2007. saistošie 
noteikumi Nr. 5 “Grozījumi Mālpils pagasta 
padomes 12.10.2005. saistošajos noteiku
mos Nr. 9 “Mālpils pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi”“, Mālpils pagasta 
padomes 19.03.2008. saistošie noteiku
mi Nr. 6 “Mālpils pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi”, Mālpils pagasta 
padomes 09.07.2008. saistošie noteiku
mi Nr. 8 “Mālpils pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi” un Mālpils pagasta 
padomes 27.08.2008. saistošie noteikumi 
Nr. 12 “Mālpils pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi”.

Padomes priekšsēdētājs 
a. lielmežs
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Mālpils dzimtsarakstu nodaļā, lai pārbau
dītu normatīvo aktu ievērošanu nodaļas 
dokumentācijā, darba organizāciju un
telpu atbilstību. Pārbaudes akts liecina, 
ka mūsu dzimtsarakstu nodaļā telpu 
risinājums ir veiksmīgs un atbilstošs ci
vilstāvokļa aktu reģistrācijas īpatnībām, 
kā arī īpaši tika atzīmēts Mālpils pagasta 
dzimtsarakstu nodaļas akurātais darbs un 
darba organizācija;

– Mālpils pagasta bāriņtiesā 2008.ga
dā ir pieņemti 30 lēmumi: atņemtas aprū
pes tiesības pieciem vecākiem, nodibināta 
aizbildnība trijiem bērniem, viens bērns 
ievietots audžuģimenē. Bāriņtiesa lēmusi 
par aizgādības tiesību atņemšanu trijiem 
vecākiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
risināti vairāki jautājumi par nepilngadīgo 
personu mantas pārvaldību.

– Ņemot vērā ekonomisko situāciju 
valstī, ir samazinājies izdarīto apliecināju
mu skaits bāriņtiesā.

teritoriālā plānošana,  
kultūrvides sakārtošana  
un vides aizsardzība

– 2007. gadā uzsākām jaunu savas 
teritorijas plānojuma izstrādi un šogad 
to pabeidzām, pieņemot attīstības pro
grammu nākošajiem 12 gadiem – līdz 
2020. gadam. Galvenie uzdevumi jaunajā 
plānojumā: uzsākt un attīstīt ģipša ieguves 
rūpniecību, sakārtot ceļu infrastruktūru, 
attīstīt pagasta kultūrvidi, akcentu vēršot 
uz tūrismu, t.sk. paredzot atbalstīt viesnīcu 
un viesu māju biznesu, lielu vērību pievēr
šot mājokļu programmas realizācijai, tam 
nolūkam plānojot ievērojamus zemes 
nogabalus individuālai un daudzdzīvokļu 
māju apbūvei;

– Izstrādāti un apstiprināti vienoti 
pašvaldības saistošie noteikumi par sa
biedrisko kārtību, t.sk. par nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu, īpaša vērība ir 
pievērsta kārtībai, kādā veidā pašvaldības 
speciālisti varētu ietekmēt tos īpašniekus, 
kuru īpašumi jau daudzus gadus netiek 
apsaimniekoti. Augstākminēto darbu 
veikšanā aktīvi piedalījās pašvaldības 
darbiniece – teritoriālplānotāja – vides 
speciāliste Kristīne Cimermane, paldies 
viņai par to. Diemžēl, ģimenes apstākļu 
dēļ viņa mūsu pagastu atstāja, tāpēc it 
īpaši – vēlēsim jaunajai speciālistei Inetai 
Brokai panākumus mūsu pagasta vides 
lietu sakārtošanā un attīstībā;

– Aizvadītais gads mūsu pagastā bija 
īpašs – svinējām Mālpils 800 gadu pastā
vēšanas jubileju, tāpēc arī pievērsām īpa
šu vērību pagasta teritorijas sakopšanai, 
iesaistot šajā pasākumā ne tikai pagasta 
darbiniekus, bet arī daudzus iedzīvotājus, 
uzņēmējus, zemniekus, nekustamo īpa
šumu īpašniekus. Jau tradicionāli katru 
gadu rīkojam Mālpils pagasta sakoptākās 
sētas konkursu, sveicam uzvarētājus, 

vienlaikus noskaidrojot arī nesakoptā
kos īpašumus, organizējot pasākumus, 
lai arī šie īpašumi tiktu sakopti. Šie visi 
pasākumi, deva arī savus augļus – mēs 
tikām atzīti par konkursa “Sakoptākais 
Latvijas pagasts 2008” uzvarētājiem Pierī
gas reģionā. Paldies visiem, kas ar savu 
darbu veicināja šo atzinību, paldies tiem, 
kas atsaucās uz pašvaldības aicinājumu 
piedalīties teritorijas sakopšanas talkās, 
īpaša pateicība tiem iedzīvotājiem, it īpa
ši bērniem, kas atsaucās uz aicinājumu 
piedalīties Vislatvijas sakopšanas talkā, 
veltītu Latvijas 90tajai gadadienai. Šajā 
talkā izdevās likvidēt nelegālās atkritumu 
izgāztuves pagasta mežos un pamestās 
karjerās. Mūsu veikums bija atzīmēts pat 
valsts mērogā;

– Jau vairākus gadus esam atraduši 
līdzekļus, lai organizētu un apmaksātu 
pagasta iedzīvotāju radīto lielgabarīta 
un būvgružu atkritumu savākšanu un 
izvešanu, nelegālo atkritumu izgāztuvju 
likvidēšanai. Tas atrisināja šo problēmu, 
krasi samazinājās pagasta piegružoto 
vietu skaits, it īpaši mežos un ceļmalās. 
Bijām vieni no pavisam nedaudzām paš
valdībām, kuras atļāvās šādu rīcību. Taču 
nākošajā un varbūt arī tālākā nākotnē šā
dus līdzekļus vairs atrast nespēsim, tāpēc 
lielgabarīta atkritumus varēsim savākt labi, 
ja vienreiz mēnesī, būvgružu savākšanas 
un izvešanas izmaksas būs jāsedz pašiem 
iedzīvotājiem. Par kārtību, kādā tas notiks 
informēs labiekārtošanas dienesta vadītā
ja Ilze Vanaga;

– Šogad uzsākām pamatīgus Mālpils 
ciema parka sakārtošanas darbus. Atbil
stoši izstrādātam projektam, tika izzāģēti 
nokaltušie, bojātie, slimie koki, labiekārtoti 
gājēju celiņi, t.sk. izveidots jauns celiņš 
virzienā no centra uz vidusskolu, ierīkoti 
soliņi, atkritumu tvertnes. Īpaša pateicība 
šajā jomā jāizsaka Mālpils muižas īpaš
niekiem – Aldim Plaudim un Līgai Plaudei 
gan par materiālo atbalstu šo pasākumu 
nodrošināšanai, gan arī par viņu veikumu 
dīķu sistēmas un tai piegulošās muižas 
teritorijas sakopšanā. Īpaša pateicība arī 
“Klabažu” īpašniekam Jurim Jonaitim un 
viņa pārvaldniekam Vitoldam Blumber
gam par viņu ieguldījumu savas parka 
zonas sakopšanā. Ne velti mūs jau tagad 
apciemo daudzi viesi gan no Latvijas, gan 
no ārzemēm un izsaka apbrīnu un pateicī
bu par viņiem doto iespēju baudīt sakop
tus dabas stūrīšus un apskatīt atjaunotos 
kultūrvēsturiskās nozīmes objektus, tādus 
kā Mālpils muižas komplekss, baronam 
Taubem veltīto pieminekli, Vīnkalniņā no 
lieliem laukakmeņiem veidoto enerģētisko 
piramīdu, arhitektam Bokslafam veltīto 
pieminekli u.c;

– Īpaša pateicība dabas aizsardzības 
pasākumu organizēšanā un nodrošināša
nā Kārļa Lejnieka vadītajai biedrībai “Māl
pils zivīm”. Tās biedri nekad nav atteikuši 
piedalīties vides sakopšanas talkās, īpašu 

vērību pievēršot Mālpils ciemā atrodošo 
publisko ūdenskrātuvju krastu sakopšanai 
un labiekārtošanai. Sadarbībā ar pašval
dību, vairāki biedrības biedri sabiedriskā 
kārtā organizē un veic zivju resursu aiz
sardzības un pavairošanas pasākumus, 
tam nolūkam apmeklējuši atbilstošas 
apmācības kursus, ieguvuši sabiedrisko 
vides inspektoru sertifikātus un ir tiesīgi 
veikt vides kontroles pasākumus jau visā 
valsts teritorijā. Pateicoties biedrības akti
vitātēm un ar pašvaldības atbalstu, esam 
realizējuši vairākus projektus zivju resursu 
pavairošanā gan Sudas, gan Mergupes 
upju baseinos. Šogad pavairotas tādas ziv
ju populācijas kā strauta foreles, līņi, brek
ši, karpas, karūsas. Arī šobrīd iesniegts 
apjomīgs projekts Valsts Vides dienesta 
rīkotajā konkursā par dabas aizsardzības 
pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā 
inventāra iegādi (laivas, rācijas, prožekto
ri, nakts binokļi u.c.);

– Liels paldies par pašvaldības terito
rijas sakopšanu jāizsaka arī SIA “Norma 
K”, it īpaši Ilzes Vanagas vadītajam ceļu un 
labiekārtošanas dienesta darbiniekiem, 
kuru pūles radīja īpaši sakoptas vides iz
skatu šovasar. Ļoti ceram, ka sakoptības 
kvalitāte nākotnē nekritīsies;

– Lielu vērību šogad pievērsām Mālpils 
evaņģēliski luteriskās baznīcas iesaistīša
nai kultūrvides pasākumu apritē. Patei
coties pašvaldības kultūrvides attīstības 
daļas darbiniecēm Esmeraldai Tālei un 
Baibai Lippei, tika sagatavota un izvietota 
baznīcā ekspozīcija par vēsturi, pateico
ties baznīcas draudzei sakopta baznīcas 
un mācītājmuižas “Mergupes” apkārtne, 
par pašvaldības līdzekļiem izstrādāts un 
realizēts baznīcas izgaismošanas projekts 
tumšajās diennakts stundās;

– Kopā ar vairākām citām Latvijas un 
Igaunijas pašvaldībām esam izstrādā
juši vienotu velotūrisma maršrutu, kurš 
šķērsos arī Mālpils teritoriju. Tā ietvaros 
iecerēts izveidot vairākas labiekārtotas 
tūrisma apmetnes, daļēji to esam uzsākuši 
realizēt jau šogad – atbrīvojot no krūmu 
apaugumiem lielo akmeni pie “Medņu” 
mājām, apsekojot un ieskicējot veicamo 
pasākumu kompleksu Sidgundas parka 
labiekārtošanā. Tikai sarežģītā ekonomis
kā situācija rada bažas vai šo projektu 
izdosies realizēt nākošajā vai kādā citā 
gadā;

– Esam izstrādājuši tehnisko projektu 
par norāžu zīmju izvietošanu uz dažādiem 
pagastā atrodošiem objektiem, dažas zī
mes arī izgatavojuši un uzstādījuši, viena 
no tām pašā centrā pie kultūras nama. 
Taču līdzekļu trūkums tuvākajā nākotnē šo 
projektu visticamāk realizēt neļaus.

par sabiedrisko kārtību
– Neskatoties uz to, ka statistiskie 

rādītāji paveikto noziegumu skaita ziņā 
Mālpilī ir vieni no zemākajiem Rīgas ra
jonā sabiedriskās kārtības ievērošana 

Turpinājums no 13.lpp.
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pagastā mūs stipri vien neapmierina. 
Lielu problēmu pagājušajā gadā radīja 
tas fakts, ka pašvaldības policijai uzti
cētais autotransports cieta avārijā un 
bija jāpaiet veselam gadam, lai vainīgā 
persona to saremontētu un nodotu at
pakaļ pašvaldībai tai paredzēto funkciju 
nodrošināšanai;

– Ievērojamu atspaidu vainīgo perso
nu noskaidrošanā deva un dod jauno 
tehnoloģiju – video novērošanas sistē
mas un datorprogrammu ieviešana, kas 
ļāva operatīvi atklāt likumpārkāpējus, 
noskaidrot jebkura likumpārkāpēja izda
rītos pārkāpumus agrākajā laika periodā 
(IeM sodu reģistra datu bāze). Pateicoties 
sadarbībai ar apsardzes firmas “Mustangs 
apsardze” darbiniekiem, Valsts policijas 
darbiniekiem ir veikti daudzi pasākumi 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā visā 
pagasta teritorijā, dažādos pasākumos;

– Ļoti žēl, ka darbu pašvaldības poli
cijas priekšnieces amatā uzteica Oksana 
Smirnova, kuras darbs pēdējā laikā jau 
bija uzteicams. Novēlēsim viņai veiksmī
gu tālāko darbību Cēsu pilsētas policijas 
struktūrās. Esam pieņēmuši darbā jaunu 
pašvaldības policisti ar 10 gadu pieredzi 
Valsts policijā – Daci Lūku, 2009. gada 
sākumā esam iecerējuši pieņemt darbā 
vēl vienu pašvaldības policistu, ir atrasta 
arī kandidatūra ar lielu pieredzi praktiska
jā darbā;

– Lielāku vērību pašvaldības policijai 
nākošajā gadā prasīsim pievērst noziegu
mu profilaktiskajam darbam, patrulēšanai 
vakara un nakts stundās, pusaudžu klai
ņošanai, alkohola lietošanas aizliegumam 
tam neparedzētās vietās, “autodragotāju” 
noskaidrošanai un sodīšanai. Novēlēsim 
jaunajiem kārtības sargātājiem manāmi 
aktivizēt savu darbību, līdz ar to arī uzlabot 
mūsu visu drošību Mālpilī;

– Mālpils pagasta padomes struktūrā 
darbojas administratīvā komisija, kuras 
pienākumos ietilpst izskatīt dažādu institū
ciju sastādītos administratīvo pārkāpumu 
protokolus un lemt par atbilstošo sodu 
piemērošanu vainīgajām personām:

Komisijas paveiktais:
– Apkopoti dokumenti 58 lietās par 

2008. gadā saņemtajiem fiziskām un ju
ridiskām personām sastādītiem adminis
tratīvā pārkāpuma protokoliem, tai skaitā, 
par pases nolaidīgu glabāšanu, dzīvošanu 
bez derīgas pases, bērna aprūpes pienā
kumu nepildīšanu, sabiedriskās kārtības 
noteikumu pārkāpšanu, u.c.

– Notikušas 17 administratīvās komisi
jas sēdes. Sēdēs izskatītas administratīvo 
pārkāpumu lietas, tai skaitā, par nepilnga
dīgu personu izdarītiem pārkāpumiem, 
piedaloties viņu vecākiem un pašvaldības 
aģentūras “Mālpils sociālais dienests” 
speciālistei darbā ar ģimenēm un bērniem 
Lūcijai Vaivarei. Dažos gadījumos izskatīts 
jautājums par piespiedu audzinoša rak
stura līdzekļu piemērošanu nepilngadīga

jiem saskaņā ar Siguldas tiesas tiesnešu 
spriedumiem.

– Sagatavoti administratīvās komisijas 
sēžu protokoli un to izraksti par pieņem
tajiem lēmumiem, kuri nosūtīti personām, 
kam sastādīti administratīvā pārkāpuma 
protokoli. Sagatavoti pārskati par pieņem
tajiem lēmumiem un iesniegti pagasta 
padomes finansu un ekonomikas daļā, lai 
nodrošinātu soda naudas iekasēšanu.

pašvaldības veiktie  
iepirkumi 2008. gadā.

atklātie konkursi: “Jauna autogreide
ra iegāde” 73664.91 LVL; “Mālpils pagasta 
padomes administrācijas ēkas pagalma 
un centra laukumu bruģēšana un labie
kārtošana” 139687.04 LVL; “Sporta ielas 
rekonstrukcija” 262752.85 LVL (realizācija 
2009.gadā); “Mālpils sociālā aprūpes cen
tra virtuves un sanitārā mezgla renovācija” 
82599.98 LVL (realizācija 2009.gadā).

Cenu aptaujas: “Ielu infrastruktūras 
ārējā elektroapgaismojuma sistēmas 
izbūve Mālpils pagastā” 52205.04 LVL; 
“PVC logu 58 gab. piegāde un nomaiņa 
Mālpils vidusskolai” 16220.37 LVL; “Snie
dzes ielas asfalta seguma atjaunošana” 
54533.46 LVL.

piegādes līdz 10 000 lVl: “Elektrop
reču iegāde” 10000. 00 (realizācija piecu 
gadu laikā); “Konferenču krēslu piegāde” 
480.02 LVL; “Kancelejas preču piegāde” 
10000.00 LVL (realizācija piecu gadu lai
kā); “Parka soliņu izgatavošana un uzstā
dīšana” 3097.50 LVL; “Dolomīta šķembu 
piegāde”1375.29 LVL; “Datortehnikas un 
drukas iekārtu iegāde pašvaldības iestāžu 
vajadzībām” 4641.21 LVL; “Betona apma
ļu piegāde” 1314.10 LVL; “Krāsaina digitā
lā A3 formāta kopētāja ar drukas iespēju 
iegāde” 2596.00 LVL; “Piemiņas monētas 
Mālpils 800 (3000 gab.) izgatavošana” 
8496.00 LVL; “Ugunsdzēsības inventāra 
piegāde un uzstādīšana sporta komplek
sam” 1331.63 LVL; “Garderobes aprīkoju
ma piegāde Mālpils sporta kompleksam” 
7997.00 LVL; “Grīdu uzkopšanas iekārtas 
piegāde Mālpils sporta kompleksam” 
2489.80 LVL; “Aerobās un funkcionālās 
sagatavotības zāles aprīkojuma piegāde, 
uzstādīšana un darbinieku apmācība Māl
pils sporta kompleksam” 6322.99 LVL; 
“Smagatlētikas zāles aprīkojuma piegāde, 
uzstādīšana un darbinieku apmācība Māl
pils sporta kompleksam” 11702.06 LVL.

Būvdarbi līdz 10 000 lVl: “Sanitārā 
mezgla un atpūtas telpu remonts Mālpils 
pašvaldības policijai” 6296.19 LVL; “Parka 
gājēju celiņa izveidošana” 2008.36 LVL; 
“Mālpils pašvaldībai piederošo asfaltēto 
ielu bedrīšu remonts” 8967.29 LVL; “Kultū
ras nama fasādes renovēšana” 11657.44 
LVL; “Gājēju celiņa izbūve virzienā no ad
ministratīvā centra uz Mālpils vidusskolu” 
4161.98 LVL; “Kultūras nama logu bloku 
un durvju izgatavošana, piegāde un no

maiņa, saglabājot vecās konstrukcijas 
7248.74 LVL; “Esošās siltumtrases pieslē
gums Mālpils vidusskolas sporta bāzei ar 
peldbaseinu” 11787.89 LVL.

pakalpojumi līdz 10 000 lVl: “Ģeo
loģisko urbumu veikšana Mālpils sporta 
kompleksa būvlaukumā” 2879.20 LVL; 
“Mālpils padomes īpašumā un līzingā 
esošo automašīnu apdrošināšanas pa
kalpojuma sniegšana” 2578.13 LVL; “Vi
deonovērošanas sistēmas apkalpošana” 
1132.80 LVL; “Tehniskā projekta izstrāde 
sociālās dzīvojamās mājas “Smiltnieki” 
(180 kv.m) siltumnoturības paaugstināša
nai un renovācijai” 11149.37 LVL; “Sporta 
ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta 
izstrāde” 6119.42 LVL; “Tehniskā nodroši
nājuma pakalpojuma sniegšana Mālpils 
800 gadu svētku koncertam 9. augustā, 
2008. gadā pie Mālpils kultūras nama” 
4980.66 LVL; “Mālpils novada folkloras 
grāmatas “Trīs sidraba avotiņi” izdošana” 
3802.90 LVL; “Videomateriāla par Mālpili 
izgatavošana” 2596.00 LVL; “Tehniski 
ekonomiskā pamatojuma aktualizācija 
ūdenssaimniecības jomā Sidgundas cie
mā” 1770.00 LVL.

Kā jau teicu pašā sākumā, šis gads 
bija notikumiem ļoti bagāts, padarīts ļoti 
daudz. Acīmredzot, kaut ko arī nebūšu 
pieminējis. Pēdējā laika notikumi, saistītie 
ar pasaules un Latvijas ekonomisko krīzi, 
valdības noteiktie pasākumi šīs krīzes 
novēršanā, ļoti negatīvi ietekmēs arī dzīvi 
Mālpilī. Būsim spiesti atteikties no daudzu 
ieceru realizācijas nākošajā gadā, daudz 
mazāk spēsim atbalstīt iedzīvotāju vaja
dzību apmierināšanu, nāksies samazināt 
pašvaldībā strādājošo atalgojumus, cen
tīsimies maksimāli saglabāt darba vietas, 
pat radīt jaunas (sporta kompleksā). Nāko
šais gads būs zīmīgs ar to, ka visā Latvijā 
notiks pašvaldību teritoriālā reforma. Ar 
savu darbu un radītajām iespējām attīstī
ties spējām pierādīt, ka nekāda vērienīga 
reforma mūsu pagastam nav vajadzīga, 
veidosim novadu pagasta robežās, spē
jam veiksmīgi pildīt visas mums uzliktās 
funkcijas. Tas arī ir tas pamats, ka droši 
varam raudzīties nākotnē un spēsim pār
dzīvot arī šī brīža grūtības.

Izsaku visdziļāko atzinību pagasta 
deputātiem ar priekšsēdētāju Aleksandru 
Lielmežu priekšgalā par drosmi un spēju 
lemt par tik apjomīgu projektu un pasāku
mu realizāciju šajā gadā, izsaku pateicību 
visiem izpildinstitūcijas darbiniekiem, iestā
žu vadītājiem un darbiniekiem, bez kuru 
lielā ieguldītā darba viss augstākminētais 
nebūtu paveikts.

Novēlu visiem mālpiliešiem laimīgu un 
panākumiem bagātu Jauno 2009. gadu!

Mālpils pagasta padomes  
izpilddirektors 

Vladislavs Komarovs
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2008.gada projekti un iesniegtie pieteikumi
izglītība. jaunatne

projekta nosaukums pieteicējs Finansējuma avots Kopsum
ma 

pagasta 
līdzfin. Komentāri

eiropas pļavas iii PII “Māllēpīte” SOCRATES /Comenius 3 500 0 Noslēdzies 2008.gada jūlijā

eiropas pilsētu grafiti iii Mālpils vidusskola SOCRATES /Comenius 3 500 0 Noslēdzies 2008.gada jūlijā

LLL55+... aiming for future Biedrība  
“Mālpils tautskola” GRUNDTVIG 11 667 0 Turpinās līdz 2009.g.jūlijam

Mācīties dzīvei PII “Māllēpīte” SOCRATES /Comenius 14 758 0 Turpinās līdz 2010.g.jūlijam

eiropas komandas veidošana Sidgundas  
pamatskola SOCRATES /Comenius 14758 0 Turpinās līdz 2010.g.jūlijam

ar ansīti un grietiņu cauri eiropai Mūzikas  
un mākslas skola SOCRATES /Comenius 9 839 0 Turpinās līdz 2010.g.jūlijam

Veselība un sports skolā un sabiedrībā Mālpils vidusskola SOCRATES /Comenius 14 758 0 Turpinās līdz 2010.g.jūlijam

Vide un kultūra Biedrība  
“Mālpils tautskola” Jaunatne 4 500 0 Noslēdzies 2008.gada jūlijā

Komandas veidošana Biedrība  
“Mālpils tautskola” Rīgas rajona padome 300 0 Īstenots 2008.gada novembrī

dabas un kultūras mantojums

Projekta nosaukums Pieteicējs Finansējuma avots Kopsum
ma 

Pagasta 
līdzfin. Komentāri

Vecrubenīšu senkapu glābšanas darbi Mālpils pagasta 
padome Kultūrkapitāla fonds 3 120 2 420 Projekts noslēdzies 30.06.2008.

intensīvie vietējo gidu apmācības kursi Mālpils novadpētn. 
muzejs Rīgas rajona padome 300

Lēmums 
par  

atbalstu 
Projekts noslēdzies 30.05.2008.

Mālpils luterāņu baznīcas restaurācijas  
programma: 1.daļa – arhitektoniski  
mākslinieciskā izpēte

Biedrība “Idoves 
mantojums” Kultūrkapitāla fonds 1 600 0 Projekts noslēdzies 30.08.2008.

Mālpils dievmātes patvēruma  
pareizticīgās baznīcas vēstures izpēte

Biedrība “Idoves 
mantojums”

Rīgas rajona Lauku  
attīstības biedrība 270 0 Projekts noslēdzies 30.08.2008.

Sociālā politika

Projekta nosaukums Pieteicējs Finansējuma avots Kopsum
ma

Pagasta 
līdzfin. Komentāri

invalīda – bezdarbnieka darba vietas  
labiekārtošana

Mālpils pagasta 
padome Valsts nodarbin. dienests 3 569 480 Notiek projekta īstenošana

dziedot dziedināt Biedrība “Notici sev” Rīgas rajona padome 300
Lēmums 

par  
atbalstu

Projekts noslēdzies 2008.
g.martā

Mālpils sociālās aprūpes centra virtuves  
sanitārā mezgla renovācija

Mālpils sociālās 
aprūpes centrs Mālpils pagasta padome 120 000 120 000 Notiek projekta īstenošana

Sociāli dzīvojamās mājas “Smiltnieki”  
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Mālpils pagasta 
padome

Eiropas reģionālās attīstī
bas fonds 201 938 60 000 Projekts iesniegts 14.11.2008. 

Rezultāti būs līdz 14.02.2009.

infrastruktūras attīstība

Projekta nosaukums Pieteicējs Finansējuma avots Kopsum
ma 

Pagasta 
līdzfin. Komentāri

Ūdenssaimniecības attīstība Mālpils pagasta 
Sidgundas ciemā SIA Norma K Eiropas reģionālās attīstī

bas fonds 449 633 22 482 Projekts tiks iesniegts līdz 
27.01.2009.

Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi 
Mālpils pagastā (pils iela)

Mālpils pagasta 
padome

Eiropas reģionālās attīstī
bas fonds 251 593 101 633 Projekts iesniegts 01.12.2008.

Rezultāti būs līdz 01.04.2009.

Sporta ielas rekonstrukcija Mālpils ciemā Mālpils pagasta 
padome

ELFLA Lauku atbalsta pro
gramma 277 099 137 099 Projekts iesniegts 30.09.2008.

Rezultāti būs līdz 01.03.2009.
go cycling through Vidzeme and Southern 

estonia /Starptautiskais veloprojekts/
Vidzemes tūrisma 

asociācija
Igaunijas – Latvijas pārro

bežuprogramma 1 256 149 2 575 Projekts iesniegts 25.09.2008. 
Rezultāti būs 2009.g. janvārī.

Mālpils vidusskolas sporta komplekss Mālpils pagasta 
padome Valsts kases kredīts 3 457 729 1 728 

865 Notiek projekta īstenošana

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes  
paaugstināšana

Mālpils pagasta 
padome

Eiropas reģionālās attīstī
bas fonds 756 789 406 087 Projekts noslēdzies  

2008.gada maijā

Ūdenssaimniecības attīstība alatvijas upju 
baseinu pašvaldībās / Mālpils pagasts

Mālpils pagasta 
padome ISPA un Kohēzijas fonds

828 000
(2004.gada 

summa)

124 200
(2004.gada 

summa)

Projekta pieteikums  
atlikts uz 2009. gadu.

parka sakopšana un rekonstrukcija (tehnis
kais projekts, ielu reciklēšana, soliņi, celiņi) 

Mālpils pagasta 
padome Pašvaldības budžets 98989 98989 Īstenots

Sniedzes ielas asfalta seguma atjaunošana Mālpils pagasta 
padome Pašvaldības budžets 59 206 59 206 Īstenots

Mālpils pagasta padomes administrācijas 
ēkas pagalma un centra laukumu bruģēšana 

un labiekārtošana

Mālpils pagasta 
padome Pašvaldības budžets 145 274 145 274 Īstenots
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Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

Ar lieliem soļiem Mālpils vidusskolā 
aizskrējis pirmais semestris. Septembris 
ar jaunām vēsmām un gatavošanos ak
reditācijai līdz vēlām vakara stundām, 
oktobris ar iesaistīšanos Eko skolu 
programmā un gandarījuma sajūtu par 
skolas labo novērtējumu, novembris ar 
Latvijas vārdu sirsniņās un pirmajiem 
sekmju izrakstiem no elektroniskā žur

nāla, decembris ar sveču liesmiņām 
Adventes vainagā, Ziemassvētku balli 
un skolas lielkoncertu.

Es lepojos, ka varu vadīt skolu, kurā 
strādā radoši skolotāji un aktīvi, darboties 
griboši skolēni. Man prieks par skolēnu 
pirmajiem izcilajiem sasniegumiem olim
piādēs un konkursos. Šogad pirmo reizi 
skolēni pēc savas iniciatīvas ir izveidojuši 

žurnālistu radošo komandu un rezultātā 
vecāku mājās nonāks skolas avīze, kurā 
gan skolotāji, gan skolēni var izteikt sa
vas domas un pastāstīt par to, kas šajā 
laikā ir paveikts.

Lai jaunajā 2009. gadā katru dienu 
pa sapnim, pa cerībai, smaidam siltam 
un vārdam sirsnīgam!

Skolas direktore SolVita

atgriešanās vasarā
Kā jums šķiet, vai novembra beigās 

ir iespējams atgriezties vasarā? Ir gan! 
Šādu iespēju mums sagādāja Jūrmalas 
mākslas skola, kura sadarbībā ar Līvu 
akvaparku rīkoja, šogad jau astoto reizi, 
Starptautisko vizuālās mākslas konkursu 
“Es dzīvoju pie jūras.”

Tā nu 20.novembrī esam ielūgti un do
damies uz svinīgo konkursa noslēguma 
pasākumu Līvu akvaparkā. Četri Mālpils 
vidusskolas jaunieši ir to laimīgo skaitā, 
kuru darbi ir pamanīti un novērtēti, jo nav 
jau nekādi joki – konkursam iesniegto 
darbu skaits, kas bija ne tikai no Latvijas, 
bet arī no Polijas un Lietuvas, pārsniedza 
3 tūkstošus.

Skanot orķestra spēlētam maršam, 
jaunie mākslinieki tiek katrs pie savas 

individuālās balvas, bet noslēgumā visiem 
uzvarētājiem kopēja dāvana – ūdens prie
ki divu stundu garumā.

Sveicam konkursa laureātus un prie
cājamies kopā ar viņiem:

· Arvi Kantiševu, 1.vieta, telpisks  
objekts;

· Elīnu Nieru, 3.vieta, keramika;
· Marta Laizāne, atzinība, keramika;
· Laima Niedra, atzinība, keramika.

Savukārt Kristīnes Kajakas jūras stāsts 
skatāms labāko konkursa darbu skaitā, 
kas līdz Ziemassvētkiem izstādīti un būs 
redzami Līvu akvaparkā.

Paldies skolotājai Intai Rullei un kon
kursa dalībmiekiem.

Priecīgus Ziemassvētkus!
Keramikas pulciņa vadītāja  

guna petrevica

jaunie Rīgas sargi
“Jaunie Rīgas sargi” ir aizraujoša pie

dzīvojumu spēle brīvā dabā jauniešiem 
vecumā no 14 līdz 19 gadiem. No 2008. 
gada septembra līdz 2009. gada jūnijam 
spēle četrās kārtās notiks visā Latvijā, un 

uzvarētāja komanda piedalīsies starptau
tiskā komandas saliedēšanas un piedzīvo
jumu nometnē kādā no Eiropas valstīm, 
ko dāvina SEB Studentu banka.

No Mālpils vidusskolas šai spēlei pie
teicās komanda Domino ar devīzi: Viens 
par visiem, visi par vienu!
Komandas sastāvs:
Edgars Kaņepējs 10.kl. – kapteinis
Ilze Vilciņa 12.kl.
Inta Šaboha 12.kl.
Rita Priede 12.kl.
Pēteris Vuļs 12.kl.
Miķelis Vuļs 12.kl.

Savas domas par to, kā tas viss sākās, 
stāsta komandas dalībniece Inta Šaboha:

Šī spēle “Jaunie Rīgas sargi” bija ļoti 
interesanta. Viss sākās ar motivācijas vēstu
li, kuru mums uzrakstīt palīdzēja skolotāja 
Daila Klintsone (Liels paldies viņai pat to). 
Tieši pateicoties motivācijas vēstulei, mēs 
tikām tālāk uz 2.kārtu, kura notika Ādažu 
poligonā, Kadagā.

Pirmdienas rītā ieradāmies tur pirmie. 
Bijām nedaudz satraukti, bet priecīgi. Diena 
pagāja ātri. Laiku pavadījām apmācībās, 
kur guvām nepieciešamās zināšanas, kas 
bija nepieciešamas misijā. Necerējām gūt 
uzvaru, gribējām tikai labi nostartēt.

Visas komandas vārdā saku milzīgu 
paldies organizatoriem!

Turiet īkšķus par mūsu komandu 
“DOMINO” nākamajā – trešajā kārtā!

Īsās ziņas

· Valsts dzimšanas dienai par godu sā
kumskolas klašu skolēni bija izdekorē
juši skolas gaiteņus, 6.klases skolēni 
savā klases telpā arī sūtīja sveicienus 
Latvijai jubilejā bet 7.klases veidoja savu 
Lielvārdes jostu.

· 24.novembrī notika 1.–4.klašu runas 
konkurss, bet 26.novembrī savu prasmi 
rādīja 5.–12.klašu skolēni. Rajonā skolas 
godu aizstāvēja 2.a klases skolniece 
Paula Stepanova, 9.a klases skolniece 
Madara Zemīte un 12.klases meitenes 

Ieva Zunde un Inta Šaboha.
· 25.novembrī skolā notika Vecāku diena, 

kuru apmeklēja 54 skolēnu vecāki.
· Atsaucoties Vides ministrijas aicināju

mam no 1. līdz 5.decembrim skolā no
tika Vides nedēļa. Tās laikā skolēniem 
bija iespēja skatīties filmas par globālo 
sasilšanu, aprēķināt savu ekoloģisko 
pēdu un piedalīties lomu spēlē “Lielā 
sala”.

· Latvijas Studentu vortāla “StudentNet” 
sadarbībā ar Latvijas Fotogrāfijas mu
zeju un firmu “Olympus Latvia” orga
nizētajā fotokonkursā “Latvijai – 90” 

pirmo vietu ieguva Mālpils vidusskolas 
11.klases skolniece Santa Barkēviča.
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Ciemojos Mālpils vidus
skolā. Esmu pieteikusi vi
zīti pie skolas direktores. 
Iemesls svarīgs, jo nupat kā 
pagājušas 100 dienas, kopš 
aizsākts jauns posms vidus
skolā, un nu jau citā statusā. 
Solvita ieskrien aizelsusies tik
ko no matemātikas stundas. 
Sarunu tad arī sākam par 
darbiem – lieliem, maziem, 
steidzamiem...

Solvita lapiņa – Sep
tembrī aizgāja visa darba 
plānošana visam mācību 
gadam. Bet galvenais jau bi
ja dokumentu sagatavošana 
akreditācijai, lai gan jāsaka, ka iepriekšējā 
direktore bija jau sagatavojusi skolas un nor
matīvos dokumentus. To jau zināju laikā, kad 
pieteicos konkursam uz šo amatu, ka ar papī
riem skolas akreditācijai viss būs kārtībā, par 
ko liels paldies Inetai Kurmai. Uztraukums un 
bailes nekādas nebija.

neesat jau pavisam sveša Mālpilij, bet 
kā tad tomēr izdomājāt atgriezties?

– Pagājušā gada septembrī biju iestāju
sies maģistratūrā par iestāžu vadību ar domu, 
ka, kādreiz nākotnē, no vietniekiem jākāpj pa 
karjeras kāpnēm uz augšu, jo visa dzīve vēl ir 
priekšā. Un tad, kad bijušie kolēģi teica, ka 
neviens no savējiem uz konkursu nepiesakās, 
tad arī izdomāju, ka jānāk.

tātad izvēle studēt maģistratūrā ir de
vusi pašapziņu un zināšanas, lai kandidētu 
uz šādu matu?

– Jā, jo par cik tā ir profesionālā maģistra
tūra, tur no skolvadības ir maz, bet tieši ir ie
stādes vadība. Gan lietvedība, gan ekonomika, 
psiholoģijas visas nozares.

Kādas ir bijušas problēmas pirmajos 
trijos mēnešos, ko ir bijis grūtāk atrisināt? 
akreditācija tas bija process, kam jāiziet 
cauri, bet citādi?

– Es pat nezinu...tagad ir grūtāk. Jo akre
ditācija man pašai izlikās viegla. Skolotāji ļoti 
uztraucās un nervozēja, jo pirmoreiz komisija 
gāja uz atklātajām stundām. Iepriekšējos akre
ditācijas procesos tā nebija. Tagad, novembrī, 
decembrī un saistībā ar valsts ekonomisko 
krīzi, arī uz skolu tas atsaucās, un tad ir jāie
skaidro skolotājiem, ko tas nozīmē un kā mēs 
strādāsim nākošajā gadā. Kā savilkt jostu, jo 
līdz ar to viss mācību process skolā mainīsies. 
Mums ļoti jādomā kā taupīt naudu. Domāju, ka 
skolotāju algas nesamazinās, kā arī likmes mū
su skolā nesamazinās, bet jādomā kā mazāk 
printēt, mazāk kopēt – saimnieciskie izdevumi 
būs jāsamazina. Jāpiedomā pie elektrības 
izslēgšanas. Domāsim zaļi. Mēs jau arī esam 
pieteikušies EKO skolu programmā, tā kā 
strādājam šajā jomā. Nupat atsaucāmies uz 
Vides ministra aicinājumu, organizējām klimata 
nedēļu. Stundās skatījāmies filmas un runājām 
par globālo sasilšanu, rēķinājām uzdevumus, 
noteicām katrs savu ekoloģisko pēdu.

te arī esam nonākušas līdz svarīgāka
jam jautājumam, kādu tad direktore redz 
skolas nākotni? Kāda ir tā vīzija, par ko dro
ši vien prasīja arī akreditācijas komisija?

– Jā, es gribētu, ka skolēni no rīta apgūst 
vispārējo izglītību, tad pēcpusdienās interešu 
izglītību un, par cik būs jaunais sporta kom
plekss, tad vairāk sporta interešu izglītību, 

lai zēniem būtu ko darīt. Vaka
rā vecāki varētu mācīties, jo 
mūžizglītība ir aktuāla. Noteikti 
saglabāsim vakarskolu. Īstenībā 
vairāk vajadzētu optimizēt izglītī
bas sistēmu pagastā, ka nevis 
atsevišķi tautskola un atsevišķi 
mākslas skola.

tad jūs redzat savā kolek
tīvā darba resursus, kas varē
tu nodrošināt to visu skolā? 
jums ir šādi cilvēki?

Nu, jā, jo ir skolotāji, kas var 
mācīt mūziku gan vispārizglīto
jošā skolā, gan pēcpusdienā, 
tāpat vizuālo mākslu, sportu. 
Varētu domāt nākotnē par kādu 

sporta skolas filiāli. Tādā veidā, kā arī piedāvāt 
arī kaut ko pieaugušajiem.

Zinot, ka Mālpilī ir ļoti laba Mūzikas un 
mākslas skola, šajā lauciņā būtu grūtāk 
konkurēt, tad sporta virziens ir perspek
tīvāks. tagad esam tik dīvainā situācijā, 
ka vēl nevar zināt, kāda būs ekonomiskā 
situācija. iespējams, mums pāri velsies 
bezdarba vilnis.

tomēr tuvojas Ziemassvētki. Kā cerat 
skolā tos sagaidīt?

– Ar optimismu, neskatoties uz grūtajiem 
laikiem, jo kolektīvs mums ir foršs, ļoti atsaucī
gi skolotāji. Šogad skolēniem pirmo reizi būs 
lielais pasākums Kultūras namā, kopīgs visiem 
skolēniem. Sen tā nav bijis, ka visai skolai 
kopā – ar lielo koncertu, ar atzinību pasnieg
šanu labākajiem mācībās. Arī skolotājiem un 
darbiniekiem būs pasākums.

Rudenī jau dzirdējām, ka Skolotāju 
diena tika svinēta atraktīvi un jautri. Vai 
šādās noskaņās turpināsiet svinēt svētkus 
arī tagad?

Noteikti! Es vispār gribētu, lai paši skolēni 
un skolotāji aktīvāk iesaistās dažādu pasākumu 
organizēšanā. Šogad atļāvām organizēt iesvētī
šanu, ko divpadsmitie ļoti labi izdomāja – ārā 
iet pa trasīti, kur arī pati piedalījos. Skolotāju 
dienā vienpadsmitie un divpadsmitie vadīja 
stundas. Paši bija izdomājuši, kā šis stundas 
noorganizēt. No pagājušā gada aizsākusies 
tradīcija – Ziemassvētku balle devītajiem un 
divpadsmitajiem, ar īstiem vakartērpiem. Div
padsmitie mācās valsi.

Var teikt, atdzimst pasākumu tradīcijas. 
Tiekam galā pat bez īpaša pasākuma organi
zētāja. Katrs pasākums ir uzticēts kādai kla
sei – divpadsmitie organizē Ziemassvētku balli, 
vienpadsmitajiem lielais angļu valodas vakars, 
kurš jau ir ļoti ilgus gadus. Skolas līdzpārvalde 
arī piedalās svētku organizēšanā. Cerams, ka 
arī pamatskolas skolēni sāks domāt par pasā
kumiem savām klašu grupām.

Svarīga ir sadarbība ar vecākiem. Ko 
jūs gaidāt no viņiem? Kādi jaunumi?

Ar vecākiem, kuriem mājās ir pieejams 
internets, būs iespējams veidot sadarbību ar 
eklases palīdzību. Šajā septembrī esam sā
kuši jau apmācīt skolotājus strādāt ar eklasi. 
Novembrī vecāki saņēma jaunos sekmju izrak
stus, kas drukāti no jaunās sistēmas. Būs arī 
jaunās liecības. Nākošajā semestrī aicināsim 
vecākus uz lielo semināru par eklasi. Apmā
cīsim kā pieslēgties tai, sniegsim informāciju 
par sistēmu, kas ļaus caur internetu apskatīties 
savu bērnu sekmes, mājas darbus elektronis
kajās dienasgrāmatās.

Vai pirms tam izvērtējāt situāciju, kādas 
ir mālpiliešu tehniskās iespējas?

– Pašlaik tika aptaujāta 7.klase, kur tikai vie
nam bērnam nav interneta. Tiks aptaujāti pilnīgi 
visi. Tiem vecākiem, kas gribēs, būs iespēja 
sazināties ar īsziņu palīdzību. Protams, paliks 
arī drukātie sekmju izraksti dienasgrāmatās.

Vai bija kāda pretestība, jo tas ir liels 
solis uz priekšu?

– Redzēs kāda būs atsaucība no vecā
kiem. Ir arī neliela pretestība no skolotājiem. 
Pašlaik ir vēl divi skolotāji, kas vēl domā.

Kāda ir jūsu materiāli tehniskā bāze, vai 
varat tīri tehniski nodrošināt procesu? Cik 
tas skolotājiem ir ērti?

– Pašlaik lielākā daļa skolotāju izmanto 
savu mājas pieslēgumu iespējas. Bet skolā 
mums ir pieeja gan bibliotēkā, gan skolotāju 
istabā. Arī abas datorklases pēcpusdienā ir 
pieejamas. Vēl metodiskā kabinetā iespējas 
strādāt. Protams, tīri informācijas tehnoloģiju 
jomā ir ļoti nepieciešami uzlabojumi, gan arī 
iekārtas ir novecojušas, jāpērk jauni datori da
torklasēs. Līdz ar to plānots vecos datorus izlikt 
koridoros izveidojot brīvos pieejas punktus. 
Pamazām jādomā kā nodrošināt skolotājus. 
Šogad nodrošinājām dabas zinību kabinetus 
ar datoriem un videoprojektoriem, lai varētu 
ieviest jaunos dabas zinību standartus. To 
mēs paspējām izdarīt. Man, kā informātiķim, 
sapnis ir katrā kabinetā vismaz vienu datoru, lai 
skolotājs uzreiz eklasē varētu ievadīt sekmes, 
gan arī rādīt uz ekrāna vai tāfeles mācību ma
teriālus, kas taupītu arī papīru un kodoskopa 
materiālus, ko skolotāji vēl izmanto un kas 
mums izmaksā ļoti dārgi. Īstenībā informācijas 
tehnoloģiju ieviešana ar laiku atmaksātos. Pie
mēram, visos trijos dabas zinību priekšmetos 
un matemātikā ir diski ar mācību materiāliem 
no valsts ES fondiem, ir viss gatavs, tikai ņem 
un strādā. Lielākā daļa skolotāju arī ir atsaucīga 
un strādā. Interesējas par apmācību darbam ar 
vienkāršākajām programmiņām interaktīvajām 
tāfelēm, ko esmu pati apguvusi, veidojusi me
todiskos darbus iepriekšējā darba vietā Cēsu 
rajonā. Bet līdz šim nav vēl bijis laika.

Jā, saprotams, vēl tikai pirmās 100 die
nas pagājušas, vēl viss priekšā! Kādi vēl ir 
projekti?

Mums ir Comenius projekts, kur esam 
vadošā skola sadarbībā ar Poliju, Norvēģiju, 
Angliju un Spāniju – Dari to savā labā! Arī par 
sportu un veselīgu dzīves veidu. Janvāri div
padsmitie kopā ar sporta un mājturības skolo
tājiem brauks uz Poliju, kur gatavos veselīgus 
ēdienus, un sporta jomā būs ziemas stafetes. 
Šogad visu sasaistām ar veselīgu dzīvesveidu, 
gan mazos skolēnu projektus, gan Comenius 
projektu, gan Ekoskolu.

jaunais gads nāks ar sen gaidīto notiku
mu – jaunā sporta centra atvēršanu.

To mēs gaidām ar ļoti lielu nepacietību. 
Mēs ceram, ka jau uzreiz janvārī varēs notikt 
sporta stundas. Nākošajā mācību gadā, ja jau
najam novadam būs naudiņa interešu izglītībai, 
tad plānosim kā papildināt izvēli sporta jomā, 
un organizēt koriģējošo vingrošanu sākum
skolā, jo bērniem ir ar vien lielākas veselības 
problēmas.

Kāds ir jūsu Ziemassvētku novēlējums 
līdzcilvēkiem?

– Lai viss mūs sargā no debesīm un mīl 
uz zemes!

daiga Frīdberga

intervija ar jauno Mālpils vidusskolas direktori Solvitu lapiņu
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Oficiālā informācija: Luksemburgas lielhercogiste ir maza valsts, ko 
ietver Beļģija, Francija un Vācija. Tās reljefs pārsvarā ir kalnains ar dziļām 
gravām, ko klāj meži. Luksemburgiešu valoda ir radniecīga vācu valodai. 
Vācu valodu prot gandrīz visi etniskie luksemburgieši, un to lieto plašsa
ziņas līdzekļos. Franču valoda ir administratīvā valoda. Luksemburgas 
ekonomika galvenokārt balstās uz banku darbību un apdrošināšanas 
nozari, kā arī tērauda rūpniecību. Svarīga ir arī lauksaimniecība un vīna 
ražošana. Luksemburgai un Vācijai pieder Mozeles ieleja, un plaši pazīs
tami ir vietējie baltie vīni. Luksemburgas kopējā platība ir 2585 kvadrātki
lometri, iedzīvotāju skaits – 486006. Dzīves ilgums vidēji 79,1 gads.

Informāciju atlasīja Ruta Misiņa

Mālpiliešu iespaidi:
· Atkal ziema klāt! Šogad tāda brīvāka, salīdzinot ar iepriekšējo, 

kad jau no rudens līdz pat pavasarim visas nedēļas nogales apmeklējām 
Mālpils tautskolas tālākizglītības kursus – gan datoru, gan angļu valodas 
pie angļu tautības pasniedzējiem. Līdzīgas aktivitātes notika arī Polijā, 
Dānijā, Luksemburgā un Portugālē, kuras arī iesaistījās projektā “LLL 
55+...aiming for future”, kas mudina neapstāties sevis izglītošanā, būt 
aktīviem dažādās izpausmēs, neieslīgt ikdienas rutīnā.

No 1.līdz 5.decembrim Luksemburgā notika šo valstu pārstāvju 
tikšanās. No Latvijas bijām piecas – Alīna Vaivode, Lija Preisa, Ruta Mi
siņa, Valda Žukova un Inta Dreimane. Mēs viesojāmies Senioru kluba 
pasākumos nelielā pilsētiņā Etelbrukā apmēram 40 km no galvaspilsētas 
Luxembourg City.

Šī mazā valstiņa ir ļoti ainaviska. Visu teritoriju krustu šķērsu izvago 
tādas ielejas kā mūsu Gaujas senleja Siguldā. Gar upēm izvietojušies 
ceļi, dzelzceļi, pilsētas. Vareni tilti vietām savieno ieleju augšējos kras
tus. Sevišķi iespaidīgs izskatās nesen uzbūvē
tais Sarkanais tilts. Stāvajās nogāzēs ceļi veido 
serpentīnus, kuru asie pagriezieni klāti ar īpašu, 
asāku asfaltu. Ceļu kvalitāte ideāla. Arī vilcieni 
slīd klusu, bez mums tik pazīstamā sliežu ritma. 
Vietām klintīs izcirsti tuneļi. Iežu atsegumos re
dzams nevis smilšakmens, bet cietas klintis, uz 
kurām pat varenās viduslaiku pilis kalnu virsotnēs 
jūtas stabili.

Galvaspilsēta pirmsākumā arī ir bijusi pils ar 
milzīgu cietoksni, kas aptvēris platu upes ieleju 
un abus tās augšējos krastus. Nocietinājums 
bijis tik varens, ka apkārtējo lielvalstu karaļi to al
laž iekārojuši sev. Karu rezultātā Luksemburgas 
teritorija allaž samazinājusies.

Slapjam sniegam un lietum spītējot, apska
tījām gan Luksemburgas vecpilsētu, gan pilsē
tas jaunos, stiklā un metālā būvētos rajonus, 
gan iespaidīgo Vjandenes pili, gan veco ļaužu 
pansionātu, kur vieta mēnesī izmaksā vairāk kā 
1000 eiro.

Stāvajās nogāzēs pa sniegu bradāja aitu bari
ņi, bet govju galvas vīdēja caur fermu atvērtajiem 
logiem gandrīz pašā ciemata centrā. Ģimeņu 
mājas nelielas, bet ļoti koptas – kā svaigi krāso
tas ar košu dārziņu ielas pusē un salātu, puravu, 
rukolu un seleriju dobēm aiz mājas. Augu valsts 

nepārprotami liecina par maigu klimatu – platānas, kamēlijveida dzīvžogi, 
pampas zāle Latvijā nosaltu.

No Luksemburgas pārvedām krāsainus bukletus, grāmatas, ko va
rēs apskatīt skolu un pagasta bibliotēkās, un Ziemassvētku sveicienus 
visiem mālpiliešiem un sevišķi Līvijai, kas šo projektu vada.

Inta Dreimane

· Luksemburga – pirmais, kas ienāca prātā, kad bija izvēle, uz ku
ru valsti braukt. Portugāle, Spānija un Polija jau bija apceļotas. Palika 
izvēle starp Dāniju un Luksemburgu. “Radio Luksemburga” – tā bija 
gandrīz vienīgā iespēja mana laika jaunatnei klausīties interesējošu 
ārzemju mūziku.

Brauciens bija ļoti labi organizēts. Protams, bija arī dažādi nepare
dzēti starpgadījumi, bet tas padarīja visu vēl interesantāku.

Cilvēki bija no dažādām valstīm, ar dažādām mentalitātēm, bet visus 
vienoja vēlme saprast vienam otru, sirsnība un vēlme sadarboties.

Ceļi tur ir droši, ar īpašu, kalniem piemērotu klājumu. Galvaspilsētā 
tāpat kā pie mums ielas šauras un mašīnu daudz. Gandrīz puse valsts 
iedzīvotāju ir iebraucēji no citām zemēm. No Latvijas arī esot kādi 200.

Bijām pilī, kuru nacionalizēja, jo īpašnieks bija sācis to izpārdot. 
Pašlaik tur viss tiek atjaunots, restaurēts un notiek arī valstiska mēroga 
pieņemšanas. Braucām garām jaunajai “Radio Luksemburga” ēkai. Tāda 
nostaļģiska noskaņa pārņēma – viss iet, viss mainās...

Interesanti bija uzzināt, ka Luksemburgā ir meiteņu un zēnu sko
las. Tajās ir ļoti stingra kārtība. Ir skolas ar maksas izglītību un dažādu 
grūtības pakāpi, bet maksas lielumu nosaka pēc cilvēku maksātspējas. 
Meitene no Luksemburgas nevarēja saprast tādu jēdzienu kā “bērni 
valsts apgādībā”. Kā varot būt bērni, kuriem nav neviena tuvinieka, kas 
rūpētos un gādātu?

Paldies visiem, kas realizēja šo projektu, 
radot iespēju gan mācīties, gan arī ceļot. 
Liels paldies šī pasākuma dvēselītei Līvijai 
Mukānei.

Kaut vairāk būtu tik jauku cilvēku kā ma
nas ceļa biedrenes. Paldies!

Valda Žukova

· Luksemburga man palika atmiņā 
kā maza valsts ar sakoptām ielām, mājām, 
pieklājīgiem šoferiem. Izlasot sanāksmes pro
grammā, ka apmeklēsim arī Ziemassvētku 
tirdziņu, laikam biju iedomājusies ko pasakai
nāku, bet tirdziņš bija ļoti līdzīgs mūsējam.

Mūs uzņēma ļoti jauki. Bija arī pārstei
gums – tikāmies ar Ziemassvētku vecīti, kurš 
ar katru no mums sasveicinājās, atļāva pasē
dēt klēpī un izteikt savas vēlēšanās.

Alīna Vaivode

Biedrības “Mālpils tautskola” projekts 
“LLL 55+... aiming for future” turpināsies arī 
nākamajā gadā – atlicis vēl viens brauciens 
pie projekta partneriem, un jūnijā Mālpilī uz
ņemsim viesus no partnervalstīm.

līvija Mukāne

pRojeKti

tālā un tuvā luksemburga – grundtvig programmas projekts turpinās

Mālpilietes projekta sanāksmes atklāšanā Sanāksmes dalībnieki

Ziemassvētku vecītis jau strādā
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Sen ču ti cē ju mos – kat ram mē ne sim savs ēdiens.
1. Pī rā gi – sim bo li zē māj īgu mu, omu lī bu
2. Ābo li – skais tu mu
3. Pu pas – daudz bēr nu
4. Zir ņi – ne va ja dzēs rau dāt, ja ap ēdīs vi sus
5. Bie tes – būs kar stas asi nis
6. Skā bi kā pos ti – sal da dzī ve, skā bums jā ap ēd ve ca jā ga dā
7. Dzēr ve nes – būs sār ti vai gi
8. Rut ki – ve sels kā rutks
9. Pi par kū kas – būs grez na dzī ve
10. Cū kas ri bi ņas un šņu kurs – spēks un lai me
11. Zi vis – ba gā tī ba (zvī ņas jā liek nau das ma kā)
12. Zā ļu tē ja ar me du – tē jas aro māts at bai da ļau nos ga rus, bet me dum ti ka 

pie dē vē ta ma ģis ka no zī me

Vec ga da va ka rā – 
12 ēdie ni

2009.ga dā tiks uz sāk ta Māl pils pa gas
ta pa do mes sa dar bī ba ar Nī der lan des 
fon du KNHM (Ko nin klij ke Ne der landsche 
Hei de maatschap pij), or ga ni zē jot pro jek tu 
kon kur su.

Pro jek tu pie mē ri: sa bied rī bai sva rī gas 
te ri to ri jas lab ie kār to ša na, bēr nu ro ta ļu lau
ku ma ie rī ko ša na, kā das vis iem no zī mī gas 
ēkas re mont dar bi, spor ta lau ku ma lab ie kār
to ša na, kul tū ras darbs, utt., do dot lie lā ku 
la bu mu pēc ie spē jas vai rāk ie dzī vo tā jiem.

Pie eja mais fi nan sē jums vie nam pro jek
tam: 1000 ei ro.

Jeb ku ra ie dzī vo tā ju gru pa (gan fi zis kas 
per so nas, gan sa bied ris kās or ga ni zā ci jas) 

va rēs pie teikt pro jek tu, kas sais tīts ar dzī ves 
kva li tā tes uz la bo ša nu un kas ir īs te no jams pa
šu spē kiem.

Vi si, kam ir in te re se par šo pro jek tu kon
kur su, tiek ai ci nā ti uz tik ša nos ar Ko nin klij ke 
Ne der landsche Hei de maatschap pij pār stā vi 
Lat vi jā Ni co Op dam

Māl pils pa gas ta pa do mes kon fe ren ču zā lē
2009.ga da 20.jan vā rī pl.16.30.
Pla šā ku in for mā ci ju par šī pro jek tu kon kur

sa no tei ku miem, kā arī par Ko nin klij ke Ne der
landsche Hei de maatschap pij fi nan sē ta jiem pro
jek tiem ci tās Lat vi jas paš val dī bās va rat sa ņemt 
pa gas ta pa do mes 311.ka bi ne tā vai pie zva not 
26836192 vai 67970893.

l.Mu kā ne

Vei do sim sa vu dzī ves vi di!
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ZIE MAS SVĒT KU 
NO SKA ŅĀS

Māl pils kul tū ras na ma brī niš-
ķī gas pār vēr tī bas, ku rās pie da lī jās 
meis ta ri un tir go tā ji no tu vie nes un 
tā lie nes. Pal dies al laž nie kiem, mā ru-
pie šiem, cēs nie kiem un si gul die šiem, 
kā arī vis iem Māl pils ama ta meis ta-
riem, kas prie cē ja mūs gan ar skais-
tiem da ri nā ju miem, gan gar du miem 
svēt ku gal dam!
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Starp Mārtiņiem un Ziemassvētkiem 
uzņēmumam Mālpils maize jubileja 
– 15 gadi, kopš mālpilieši tiek lutināti ar 
svaigu maizi, gardām bulciņām, kūciņām 
un cepumiem.

Šobrīd ceptuve piedāvā 34 maizes 
izstrādājumus, 200 konditorijas izstrādā
juma veidus. Ar trīs uzņēmuma automašī
nām produkcija tiek piegādāta veikaliem 
Cēsu, Ogres un Rīgas rajonā. Lai gan 
produkcijas sortiments ir ļoti plašs, vien
mēr tiek domāts par jaunumiem ar ko 
iepriecināt un pārsteigt pircējus. Šobrīd 
tā ir siera kūka, sirsniņas ar marmelādi 
un sālsstandziņas ar sēkliņām.

Ražošana notiek 12 stundas diennaktī 
un dažreiz tas ir par maz, lai paspētu sa
gatavot visus pasūtījumus.

5.00 Darbu uzsāk dienas konditores 
Aija Zariņa, Dace Maurāne, Ingūna Sīman
sone. Top kūkas, dažādi rauga kārtainās 
mīklas izstrādājumi, cepumi. Pircēji ar 
nepacietību gaida, kad brīnum gardie 
kliņģerīši ar ķimenēm būs gatavi.

5.30 Piebrauc uzņēmuma mašīnas 
un šoferi Normunds Maļugins, Ilmārs Liel
švāgers saņem konditoru sagatavotos, 
sašķirotos pasūtījumus, kuri sāk savu ceļ 
pie tuvākiem un tālākiem pircējiem.

8.00 Iedegas gaisma ofisa logos. 
Pasūtījumu pieņemšana un sagatavoša
na ir Mārītes Ozoliņas ziņā. Visu sarēķina 
grāmatvede Dzintra Brakovska.

Atveras veikals, un ar smaidu pircē
jus sagaida Rita Aņisimoviča vai Liene 
Zālīte.

Citos z/s Mālpils maize veikalos strādā 
Liene Voroņuka, Ilze Krūmiņliepa, Svetla
na Orlova, Aida Višķere, Inese Zilberte.

Par tīrību un kārtību ceptuvē un veikalā 
rūpējas Inese Aņisimoviča.

13.00 Sākas maizes cepšana. Jau 
ilgus gadus maizīti cep Velta Veta un Rita 
Balode, kopā ar viņām strādā Ruta Dimpe
re un cepējs Toms Leonovs.

22.00 Darba vietas ieņem nakts kondi
tori. Tie ir Iveta Girucka, Gita Martinsone, 
Vija Aņisimoviča, Sandra Verslova, Marika 
Feldmane. No uzņēmuma dibināšanas 
agrāk maizīti, tagad konditoriju cep Natā
lija Tetervenoka un Antra Osīte.

Tiek cepti izstrādājumi pēc pasūtīju
miem, kliņģeri, tortes, plātsmaizes. Īpaši 
gardi izdodas pīrādziņi un kliņģeri.

Visu ceptuves darba laiku, ja ne tieši 
klāt esot, tad domās kopā ar darbiniekiem 
ir pats galvenais cilvēks – z/s Mālpils 
maize īpašnieks Valērijs Lepins. “Viņš ir 
mūsu labs un gādīgs saimnieks,” saka 

darbinieki, “Vistiešākā veidā – salabos kas 
saplīsis, pieskrūvēs, pārkrāsos, aizvedīs un 
atvedīs ar mašīnu visu kas nepieciešams” 
un ceptuves pārzine Līga Osīte – galvenā 
ass, ap kuru notiek visas ceptuves lietas. 
Pateicoties viņai darbs rit noteiktajā ritmā 
un saskaņā – kā pulkstenis.

Jubileja šoreiz tiks svinēta klusi. Jubi
lejas svecītes darbinieki kopā sanākot aiz
dedzinās reizē ar Ziemassvētku svecītēm 
eglītē. Tās degs par godu visiem labajiem, 
strādīgajiem darbiniekiem, gudrajiem 
vadītājiem. Degs, pieminot uzņēmuma 
dibinātāju, ilggadīgu vadītāju Nadeždu 
Savinu, kurai liktenis bija lēmis smagu 
slimību un šā gada rudenī šķiršanos no 
iemīļotā darba, draugiem un ģimenes. 
Vēl tagad katrs durvju rokturis ceptuvē 
šķiet saglabājis viņas enerģiskos rokas 
pieskārienus.

Lai Ziemassvētku svecīšu liesmiņas 
nes mierinājumu, ticību tālākajai veiksmei 
un uzņēmuma attīstībai! Lai katram māl
pilietim uz svētku galda pa smaidīgam 
un kraukšķīgam Mālpils maizes beķeru 
ceptam kliņģerītim, kārdinoši smaržojo
šai medus kūkai, piparkūkai un beciņai 
ar brūnu šokolādes galviņu vai kārtīgam 
speķa pīrāgam!

dzinta Krastiņa

Beķer’ cepti kliņģerīši
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SpoRtS

Ir pienācis laiks, kad mums katram ir 
jāieskatās savā maciņā vērīgāk un jāpār
domā par mūsu iespējām tērēt. Tāpēc lū
gums daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, 
kas pamana svešas personas piebraucam 
ar saviem auto pie jūsu daudzdzīvokļu 
māju konteineriem un, atbrīvojamies no 
saviem ikdienas atkritumiem, ziņot Paš
valdības policijai transporta reģistrācijas 
Nr. zīmi, jo tā mēs varēsim atšifrēt tos īpaš
niekus, kas vēl joprojām nav noslēguši 
līgumus par atkritumu izvešanu no viņu 
īpašumiem un mierīgi, bez sirdsapziņas 
pārmetumiem dzīvo uz Jūsu centra iedzī
votāju rēķina.

Kā jau jūs zināt, Mālpils pašvaldība 
nāk pretī pagasta iedzīvotājiem, palīdzot 
atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem, 
izvietojot lielgabarīta atkritumu konteine
rus pie kapiem, kas ir paredzēti tikai liel
gabarīta atkritumiem (mēbelēm, veciem 
paklājiem, saimniecības inventāram), 
tomēr liela daļa iedzīvotāju nepārdomā, 
ko izmet šajos konteineros. Zāģu skaidas, 
pelni (safasēti maisos un kastēs), ogu 
krūmu un koku saknes nav pieskaitāmi 
pie lielgabarīta atkritumiem. Tos var sa

dedzināt katrs individuāli savā piemājas 
saimniecībā vai, sliktākā gadījumā, izbērt 
pie kapiem komposta kaudzēs. Nolieto
tās, nevajadzīgās elektropreces – gāzes 
plītis, ledusskapjus jūs varat nodot bez 
maksas zvanot pa tālr. Nr. 26132288. Kas 
attiecās uz būvgružiem, šobrīd ir lielas iz
maiņas, sākot ar novembra mēnesi, par to 
aizvešanu iedzīvotājiem jāmaksā pašiem, 
pēc sīkākas informācijas griezties pie SIA 
“Norma K” labiekārtošanas un ceļu dienes
ta vadītājas, vai pa tālr. 22302121.

Lielu paldies saku tiem iedzīvotājiem, 
kas novembra putenī nāca palīgā sētnie
kiem un atbrīvoja ietves un māju pagal
mus no sniega.

Paldies tiem, kas ar sapratni izturēja 
sniegputeņa sagādātās neērtības. Vietām 
sniegputeņa saputinātie sniega vaļņi snie
dzās līdz 2 metriem. Sablīvējies sniegs 
apgrūtināja raitu sniega tīrīšanu pagasta 
teritorijā. Jāsaka liels paldies Veltiņai un 
Sergejam par sapratni un labajiem dar
biem. Vasilijam Šaboham, Valentīnam 
Svikšam, Imantam Čelnovam, Andrim Ber
gam, kas palīdzēja mums izvilkt grāvjos 
un sniegā iestigušo ceļu tīrīšanas tehniku, 

lai varētu turpināt sniega tīrīšanu no pagas
ta ceļiem. Tāpat liels paldies Grigorijam 
Kozļakovskim par ļoti operatīvo palīdzību, 
novēršot izveidojušos koku sanesumu 
upē pie Kniediņu tilta, kas apdraudēja tilta 
konstrukcijas un ceļa segumu.

Par neatlaidīgu un apzinīgu darbu gata
vojoties Lielrīgas reģiona konkursam par 
sakoptāko pagastu un Mālpils 800gades 
svinībām, vislielāko paldies saku savam 
darba kolektīvam, ceļu dienesta puišiem 
Valdim Vizulim, Oskaram Giruckim, Aiva
ram Millerim un labiekārtošanas dienes
ta čaklajām meitenēm Benitai Kļaviņai, 
Daigai Dišreitei, Lillijai Zariņai, Dainai 
Petrovai, Maijai Bīriņai ar komandu, Initai 
Iņgistei. Šie darbinieki strādāja ne tikai 
savā teritorijā, bet atbalstīja Mālpils paš
valdības rīkotās pavasara sakopšanas 
talkas, palīdzēja sakopt teritoriju svētku no
rises vietās. Gatavojoties Valsts 90gades 
svinībām, septembra mēnesī darbinieki 
piedalījās valsts rīkotajās nelegālo atkritu
mu izgāztuvju sakopšanas talkās.

ilze Vanaga

paldies!

29.novembrī, Saulkrastu sporta centrā, 
notika Rīgas rajona sporta spēles ŠAHĀ, 
kurās startēja arī Mālpils šahisti. Sacensī
bās piedalījās 13 komandas. Sacensības 
notika pēc Šveices sistēmas 7 kārtās.

Pirmajā kārtā mālpiliešiem izloze pretī 
nolika Vangažu komandu. Pret potenciāli 
vājāku pretinieku (šeit gan jāpiebilst, ka 
rajonā vieglu pretinieku nav) tika nospē
lēts neizšķirti – 2:2. Nākošajā kārtā jau 
pirmais satraukums bija pārvarēts un 
mālpilieši sāka spēlēt pārliecinošāk – 3:1 
pret Ķekavas komandu. Sacensību turpi
nājumā neizšķirts 2:2 pret spēcīgo Baložu 
komandu. Ceturtajā kārtā Mālpils koman
da ar 2,5 pret 1,5 pārspēja turnīra otrās 
vietas ieguvēju, ļoti spēcīgo Saulkrastu 
komandu. 5.kārtā mālpilieši piedzīvoja 
vienīgo zaudējumu, ar rezultātu 1,5:2,5 
piekāpjoties principiālajiem pretiniekiem 
– Siguldas komandai. Pirms pēdējām 
divām kārtām Mālpils komanda dalīja 
4.–5.vietu ar Baložu komandu. Pirmspē
dējā kārtā mālpilieši tikās ar Carnikavas 
komandu, kuri tika sagrauti ar rezultātu 
4:0. Pēc šīs spēles mālpilieši ierindojās 
3.vietā un bija skaidrs, ka pēdējā kārtā 
pretī stāsies turnīra līderi – Olaines pil
sētas komanda, kura jau pirms pēdējas 
kārtas bija nodrošinājuši 1.vietu. Olaines 
pilsētas komandas sastāvā spēlēja 2006.
gada Latvijas čempions ŠAHĀ – lielmeis
tars Normunds Miezis, kuram mālpilietis 

Anatolijs Seļivanovs pakutināja nervus 
un tikai laika trūkums viņam traucēja pa
cīnīties par uzvaru vai vismaz neizšķirtu, 
un tika piedzīvots sāpīgs zaudējums. Lai 
noturētu 3.vietu vajadzēja izcīnīt vismaz 
neizšķirtu un, lai gan Olaines pilsētas 
komanda pirms tam visas spēles bija uz
varējusi, pret mālpiliešiem tika piedzīvots 
vienīgais neizšķirts 2:2. Līdz ar to Mālpils 
komanda ieguva 3.vietu, par puspunktu 
atpaliekot no Saulkrastu komandas un par 
puspunktu apsteidzot Siguldas komandu. 
Mālpils komandas sastāvā spēlēja Ana
tolijs Seļivanovs (2,5 punkti no 7), Ģirts 
Lielmežs (3,5 no 7), Jānis Podračiks (5 no 
7) un Esmeralda Balode (6 no 7). Jāpie
bilst, ka individuāli jānis podračiks pie 
3. galdiņa izcīnīja 2.vietu, bet esmeralda 
BalodeBuraka pie sieviešu galdiņa iegu
va 3.vietu. APSVEICAM!!!

No 5. līdz 7.decembrim Rīgā, VEF ša
ha skolā notika klasifikācijas turnīrs I spor
ta klasēm, kurā piedalījās arī mālpilietis 
Ģirts Lielmežs. Turnīrs notika pēc Šveices 
sistēmas 7 kārtās. 17 dalībnieku konkuren
cē Ģirts Lielmežs ieguva 1.vietu, iegūstot 
6 punktus (2 neizšķirti un 5 uzvaras). Tika 
iegūta meistarkandidāta balle.

No 5. līdz 11.decembrim mālpilietis 
Anatolijs Seļivanovs piedalījās Latvijas 
2008.gada čempionātā šahā, kas noti
ka Mežezerā. Ļoti spēcīgā konkurencē 
Anatolijs ierindojās 18.vietā, iegūstot 3,5 
punktus no 9 iespējamiem.

Sporta pasākumu plāns
11.janvārī sacensības ZOLĪTES spēlē, 

1.posms, kafejnīcā “AUGUSTS”

Sporta ziņas

Klāt atkal ziemas saulgrieži,
Lai netrūkst Tev ne nieka
No Ziemassvētku brīnuma
Un Jaunā gada prieka!

Gaišas domas, jaukus svētkus 
un sportiskiem panākumiem 
bagātu Jauno 2009.gadu!

Sporta darba organizators 
Ģirts lielmežsMālpils komanda šahā
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Sveicam 2009. gada  
janvāra jubilārus!

95 – Katrīnei Lidijai Sīmanei
85 – Ainai Mellupei
80 – Gaļinai Kokšarovai 

Valentīnai Čabrickai
75 – Anastasijai Jegorovai
70 – Ilgai Eglei 

Jānim Rēķim 
Dacei Freimanei
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 SludinĀjuMi inFoRMĀCija ReKlĀMa

pasākumi Mālpils kultūras namā 
2009. gada janvāra mēnesī

01.01. plkst. 00.20 
Priekšsēdētāja a. lielmeža uzruna un svētku 
salūts. Jaungada nakts diskotēka  
k/n pagalmā (ieeja brīva)

04.01. plkst. 16.00 
Dzejnieka un tulkotāja jāzepa osmaņa  
gleznu izstādes atklāšana kultūras nama 
izstāžu zālē

14.01. plkst. 13.00 
Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” saiets

17.01. plkst. 18.00 
A. Grijniece “tiesības cerēt” –  
Mores amatieru teātra “oga” izrāde,  
režisore liene Cimža

31.01. plkst. 19.00 
”Zvaigznes ir tikai putekļi, bet, kad satiekas, 
tās mirdz ar nevaldāmu spēku!” 
pašdarbnieku balle “pašmāju zvaigžņu  
tikšanās visuma galaktikā’’

Sveicam jaundzimušos  
mālpiliešus un viņu vecākus!

grieta amerika, dzimusi 5. novembrī,
Markuss Zariņš, dzimis 6. novembrī,
Mareks dišereits, dzimis 8. novembrī,
dārta anspoka, dzimusi 17. novembrī.

Mālpils  pagasta padome,  
Mālpils  pagasta  dzimtsarakstu nodaļa

Cirsmas izsole
Mālpils pagasta padome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli 

uz pašvaldībai piederošās cirsmas nekustamā īpašuma lŪši,  
kadastra nr. 8074 001 0080, Mālpils pag., Rīgas raj., 3.meža  
kvartāla 14. un 16. nogabalā 2,9 ha kopplatībā, pārdošanu.  

Kopējais pārdodamais apjoms – 714,17 kub.m.  
Cirtes paņēmiens – kailcirte. Izsolāmās mantas nosacītā  

(sākuma) cena – lVl 15 000, (solis LVL 100,).
Dalības maksa lVl 15, un nodrošinājums 10% no nosacītās  

cenas jāiemaksā Mālpils pagasta padomes budžetā  
ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2009.g. 14.janvārim  
plkst. 9.30. Izsole notiks 2009.g. 14.janvārī 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 nolikumu var saņemt Mālpils pagasta 

padomes Kancelejā, Mālpilī, Nākotnes ielā 1, tālr. 67970888.

Lai silta vasara,
Lai ziemā sniegs,
Lai darbs, lai draugi
Un pa reizei prieks.
Lai dvēsele var baltu domu dziju tīt,
Lai atnāk tas, ko gribam sagaidīt.

/Ā.Elksne/

Vēlam baltus un miera pilnus  
Ziemassvētkus un sapņu  

piepildījumu Jaunajā gadā!
Pateicamies visiem,  
kas mūs atbalstījuši!

Biedrība “notici sev!”

apsveikumi
“Ar Ziemassvētku baltajām kamanām eglīšu gaismā,
Brauksim Jaungadam pretī,
Līdzi ņemot tikai labās dienas, gaišās domas un cerību putnus!

Sia “norma K” saviem darbiniekiem, sadarbības partneriem, klientiem 
novēl gaišus un mīļus Ziemsvētkus! Lai Jaunajā gadā netrūkst veselības, 
savstarpējās sapratnes un saticības!”

2008. gada decembris


