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Pagasta Padomes lēmumi

izskatīja 1 jautājumu
nolēma:

·	Precizēt	 27.08.2008.	Mālpils	 pagasta	
padomes	 lēmuma	Nr.14/1	 “Par	pieda
līšanos	 Lauku	 attīstības	 programmā”	

2.punktu,	izsakot	to	šādā	redakcijā:
“Nodrošināt	 projekta	 īstenošanai	

priekšfinansējumu	328	169,	LVL	apmē
rā,	 kā	 arī	 paredzēt	 projekta	 budžeta	
tāmē	nepieciešamo	pašvaldības	kopējo	

līdzfinansējumu	223	169,	 LVL	apmērā,	
t.sk.	 35	000,	 LVL	attiecināmo	 izmaksu	
samaksai	un	188	169,	LVL	neattiecinā
mo	izmaksu	samaksai”.

mĀlPils Pagasta Padomes 08.01.2009. ĀrKĀrtas sēde nr.1

izskatīja 26 jautājumus
nolēma:

·	Apstiprināt	saistošos	noteikumus	Nr.1	
“Par	Mālpils	pagasta	padomes	budžetu	
2009.gadam”	ar	pielikumiem.

·	Lūgt	Valsts	kasi	atlikt	aizņēmuma	pa
matsummas	 LVL	 12000,(Divpadsmit	
tūkstoši	 lati	 00	 santīmi)	 saskaņā	 ar	
03.05.2000.	 aizdevuma	 līgumu	Nr.P
54/2000	un	pamatsummas	LVL	4000,	
(Četri	tūkstoši	lati	00	santīmi)	saskaņā	
ar	04.07.2005.	aizdevuma	līgumu	Nr.P
102/2005)	 atmaksu	 uz	 2011.gadu	 ar	
vienmērīgu	sadalījumu	pa	atlikušajiem	
maksājuma	gadiem

·	Apstiprināt	Mālpils	dzimtsarakstu	noda
ļas	pakalpojumu	tarifus,	t.sk.PVN
1. izziņas izsniegšana no dzimtsarak

stu nodaļas arhīva – 1.00 lvl
	 /No	samaksas	 ir	atbrīvoti:	1.	un	2.	
grupas	 invalīdi,	 personas,	 kuras	
normatīvajos	 aktos	noteiktajā	 kār
tībā	 atzītas	 par	 trūcīgām,	 izziņu	
izsniegšana	uzturlīdzekļu	piedziņu	
lietās,	 valsts	 pabalstu	 un	 pensiju	
piešķiršanas	 lietās,	adopcijas,	aiz
bildnības,	aizgādnības	lietās,	notie
sāto	personu	pasu	izsniegšanas	un	
apmaiņas	lietās./

2.	Paplašināta	laulību	ceremonija	dzimt
sarakstu	nodaļas	telpās	–	10.00	LVL	
/ja	abi	laulības	pieteicēji	ir	citas	paš
valdības	iedzīvotāji	–	20.00	LVL/

3.	Paplašināta	 laulību	 ceremonija	
dzimtsarakstu	 nodaļas	 telpās	 /ar	
vienu	mūziķi/	–	20.00	LVL	/ja	abi	lau
lības	pieteicēji	 ir	citas	pašvaldības	
iedzīvotāji	–	40.00	LVL/

4.	Paplašināta	laulību	ceremonija	pa
gasta	padomes	lielajā	zālē	/ar	vienu	
mūziķi/	–	30.00	LVL	/ja	abi	laulības	
pieteicēji	ir	citas	pašvaldības	iedzī
votāji	–	50.00	LVL/

5.	Kāzu	gadadienu	ceremonija	dzimt
sarakstu	nodaļā	–	20.00	LVL	/citas	
pašvaldības	 iedzīvotājiem	–	 40.00	
LVL/

6.	Kāzu	gadadienu	ceremonija	pagas
ta	padomes	lielajā	zālē	–	30.00	LVL	
/citas	 pašvaldības	 iedzīvotājiem	
–	50.00	LVL/

7.	 Laulību	ceremonijas	organizēšana	
un	vadīšana	Mālpils	pagasta	kultū
ras	nama	telpās	vai	Mālpils	muižā	

–	30.00	LVL
	 /telpu	 un	muzikālā	 noformējuma,	
kā	arī	telpu	nomas	izmaksas	laulību	
pieteicēji	maksā	 paši,	 vienojoties	
ar	 attiecīgo	pakalpojumu	sniedzē
jiem/

8.	Ar	šī	 lēmuma	pieņemšanu, spēku 
zaudē 12.07.2006.	padomes	lēmu
ma	Nr.10/10	“Par	maksas	pakalpo
jumu	tarifu	aktualizāciju”	9.punkts.

·	Apstiprināt	Mālpils	 sporta	 kompleksa	
nolikumu.

·	Apstiprināt	Mālpils	pagasta	sporta	kom
pleksa	 sniegto	 pakalpojumu	 tarifus,	
t.sk.	PVN

Peldbaseina	maksa:
Pieaugušajiem	 2,70	LVL	/stundā
Skolniekiem,	studentiem,	pensionāriem,	
cilvēkiem	ar	īpašām	vajadzībām	 	
		 1,70	LVL/stundā
Bērniem	līdz		
6	gadu	vecumam	 0,50	LVL	/stundā

Peldbaseina	 abonements	 pieauguša
jiem:
4	stundas	mēnesī	 9,70	LVL
6	stundas	mēnesī	 14,30	LVL
8	stundas	mēnesī	 19,00	LVL

Peldbaseina	 abonoments	 skolniekiem,	
studentiem,	 pensionāriem,	 cilvēkiem	
ar	īpašām	vajadzībām:
4	stundas	mēnesī	 6,10	LVL
6	stundas	mēnesī	 9,10	LVL
8	stundas	mēnesī	 12,00	LVL

Peldbaseina	abonements	bērniem:
4	stundas	mēnesī	 1,80	LVL
6	stundas	mēnesī	 2,60	LVL
8	stundas	mēnesī	 3,40	LVL

Peldbaseina	celiņa	noma		
(1	stunda)	 12,00	LVL		
		 (ne	vairāk	kā	8	cilvēki)	

Peldbaseina	noma	 (1	stunda)	
		 50,	LVL	(	līdz	40	cilvēkiem)

Ar	saunu	saistīti	pakalpojumi	 (pirmdien,	
trešdien,	piektdien)	no	plkst.	18	00	–	22	00,	
sestdien,	svētdien	no	pl.10.00	–	22.00:

Pieaugušajiem	(1	stunda)
Sauna	 2,00	LVL
Sauna	un	hidromasāžas	vanna	3,50	LVL
Sauna	un	baseins	 4,00	LVL
Sauna,	baseins		
	un	hidromasāžas	vanna	 6,00	LVL

Skolniekiem,	studentiem,	pensionāriem,	
cilvēkiem	ar	īpašām	vajadzībām 	
(1	stunda)
Sauna	 1,50	LVL
Sauna	un	hidromasāžas	vanna	1,75	LVL
Sauna	un	baseins	 2,50	LVL
Sauna,	baseins,	hidromasāžas		
vanna	 3,00	LVL

Bērniem	(1	stunda)	57	g.v.
Sauna	 1.00	LVL
Sauna	un	hidromasāžas	vanna	1,50	LVL
Sauna	un	baseins	 2.00	LVL
Sauna,	baseins,	hidromasāžas		
vanna	 2,50	LVL

Saunas	apmeklējums	jebkurā	citā	spor
ta	kompleksa	darbības	laikā	(1	stunda)		
		 10.00	LVL	
(līdz	10	cilvēkiem,	vismaz	vienu	stundu	
iepriekš	piesakoties).

Saunas	un	hidromasāžas	vannas	apmek
lējums	 jebkurā	 citā	 sporta	 kompleksa	
darbības	laikā	(1	stunda)	 20,	 LVL		
(līdz	10	cilvēkiem,	vismaz	vienu	stundu	
iepriekš	piesakoties).

Trenažieru	zāles	iznomāšana	(1	stunda)		
		 2.00	LVL/	no	personas
(grupai	615	cilv.)	 12,	LVL/stundā

Sporta	zāles	iznomāšana	(1	stunda)	
		 35,00	LVL
Sporta	zāles	iznomāšana	uz	2	stundām		
		 32,	LVL/stundā
Sporta	zāles	iznomāšana	uz	3	un	vairāk	
stundām	 30,	LVL/stundā
Sporta	zāles	iznomāšana,	sadalot	lauku
mos	(1stunda)	 10,00	LVL/laukums

Telpu	 (frizētava,	 solārijs,	masāžas	 kab.)	
noma	ar	apkuri	saimnieciskās	darbības	
veikšanai		1	m2	 3,	LVL/mēnesī
(pārējie	maksājumi	pēc	skaitītāja)

mĀlPils Pagasta Padomes 21.01.2009. sēde nr.2



2009. gada februāris �mÂLpILS VÇSTIS 

Telpu	noma	ar	apkuri	kafejnīcas	vajadzī
bām	1	m2	 3,50	LVL/mēnesī
(pārējie	maksājumi	pēc	skaitītāja)
Inventāra	noma		
(tenisa,	novusa	galds,	aprīkojums)		
līdz	pl.18.00	 0,80	LVL/stundā	
pēc	pl.18.00	 1,20	LVL/stundā

·	Atbalstīt	Mālpils	vidusskolas	ieceri	pieda
līties	Eiropas	Reģionālā	attīstības	fonda	
darbības	programmas	“Infrastruktūra	un	
pakalpojumi”	 3.2.prioritātes	 “Teritoriju	
pieejamības	un	 sasniedzamības	 veici
nāšana”	3.2.2.pasākuma	“IKT	infrastruk
tūra	un	pakalpojumi”	3.2.2.1.aktivitātes	
“Publiskās	pārvaldes	elektronisko	pakal
pojumu	un	informācijas	sistēmu	attīstī
ba”	3.2.2.1.2.	apakšaktivitātes	“Izglītības	
iestāžu	 informatizācija”	programmā	ar	
projekta	pieteikumu	 “Mālpils	 izglītības	
iestāžu	informatizācija”
·	Paredzēt	projekta	līdzfinansējumu	4282,	
LVL	(15%	no	projekta	kopējās	summas)	
apmērā	no	Mālpils	vidusskolas	budžeta	
līdzekļiem.
·	Piedalīties	grāmatu	mākslas	 konkursā	
“Zelta	ābele”	ar	divām	Mālpils	pagasta	
padomes	izdotajām	grāmatām	“Mālpils”	
un	“Trīs	sidraba	avotiņi”.
·	Paredzēt	 līdzekļus	 dalībai	 konkursā	
60	Ls	apmērā	(30	Ls	par	katru	grāmatu)	
no	Investīciju	un	ārējo	sakaru	budžeta	
līdzekļiem.

·	Piešķirt	 nekustamā	 īpašuma	nodokļa	
atvieglojumu	2009.gadā	50	%	apmērā	
politiski	 represētajām	personām	par	
nekustamiem	 īpašumiem	 “Miedriķi”,	
“Kabatiņas”,”Kulītes”,	 “Lejas	Mārtiņi”,	
“Vectuņķi”.

·	Piešķirt	 nekustamā	 īpašuma	nodokļa	
atvieglojumu	2009.gadā	50	%	apmērā	
I	un	II	grupas	invalīdiem	par	nekusta
miem	 īpašumiem	 “Meitenes”,”Žībur
ti”.

·	Samazināt	 samaksu	 par	 izpērkamo	
saimniecības	 “Pļavkalni”	 zemi	 par	
50	%.

·	Samazināt	 samaksu	 par	 izpērkamo	
saimniecības	“Ziedoņa	iela	7”	zemi	par	
50	%.

·	Mainīt	kopīpašumā	esošajam	nekusta
majam	 īpašumam	 “Miedriķi”	 pirmajai	
zemes	vienībai	lietošanas	mērķi,	nosa
kot	to	–	zeme	uz	kuras	galvenā	saimnie
ciskā	darbība	ir	lauksaimniecība.

·	Mainīt	nekustamajam	īpašumam	“Pils	
iela	6”	–	6,48	ha	kopplatībā	lietošanas	
mērķus,	nosakot	tos
	 0,63	ha	 –	 komercdarbības	objektu	
apbūve,

	 5,85	 ha	 –	 dabas	pamatnes,	 parki,	
zaļās	 zonas	 un	 citas	 rekreācijas	
nozīmes	objektu	 teritorijas,	 ja	 tajās	
atļautā	saimnieciskā	darbība	nav	pie
skaitāma	pie	 kāda	cita	 klasifikācijā	
norādīta	lietošanas	mērķa,

·	Mainīt	nekustamajam	īpašumam	“Pils	

iela	8”	–	0,3955	ha	platībā	 lietošanas	
mērķi,	nosakot	to	–	0,3955	ha	komerc
darbības	objektu	apbūve.

·	Mainīt	nekustamajam	īpašumam	“Pils	
iela	 3”1,1007	 ha	 platībā	 lietošanas	
mērķi,	nosakot	to	–	0,1007	ha	pārējo	sa
biedriskās	nozīmes	objektu	apbūve.

·	Atļaut	sadalīt	nekustamo	īpašumu	“Rui
kaskalns”	56,7	ha	kopplatībā,	atdalot	ot
ro	zemes	gabalu	33,9	ha	kopplatībā,
–	 Atdalītajam	zemes	gabalam	noteikt	
nekustamā	īpašuma	lietošanas	mēr
ķi	–	zeme,	uz	kuras	galvenā	saimnie
ciskā	darbība	ir	lauksaimniecība,

–	 Atdalītajam	zemes	gabalam	piešķirt	
nosaukumu	“Ruikaskalns	–	2”.

–	 Zemes	gabalam	22,8	ha	kopplatībā	
un	uz	tās	esošajām	būvēm	saglabāt	
adresi	 “Ruikaskalns”,	Mālpils	 pa
gasts,	Rīgas	rajons.

·	Atzīt	 nekustamā	 īpašuma	 “UPESLĪ
ČI”,	kadastra	Nr.	8074	001	0323,	kas	
atrodas	rīgas rajona	mālpils pagastā	
un	sastāv	no	zemes	gabala	8,7	ha	pla
tībā,	lidlauka	un	palīgēkas,	2008.gada	
14.novembrī	 paredzēto	 otro	 izsoli	 ar	
augšupejošu	soli	par	nenotikušu.

·	Atzīt	nekustamā	 īpašuma	“LŪŠI”,	ka
dastra	Nr.	8074	001	0080,	kas	atrodas	
rīgas rajona	mālpils pagastā,	 2009.
gada	14.janvārī	paredzēto	otro	cirsmas	
izsoli	ar	augšupejošu	soli	par	nenotiku
šu.

·	Noteikt	trešo	izsoli	un	atsavināt	izsolē	
ar	 augšupejošu	 soli	Mālpils	 pagasta	
padomei	piederošo	nekustamo īpašu
mu “upeslīči”,	kadastra	Nr.	8074	003	
0323,	kas	atrodas	Rīgas	rajona	Mālpils	
pagastā	un	sastāv	no	zemes	gabala	8,7	
ha	platībā,	lidlauka	un	palīgēkas.
–	 Noteikt	 nekustamā	 īpašuma	 sā
kuma	 cenu	 132000,	 LVL	 (solis	
LVL	1000,)

–	 Apstiprināt	 nekustamā	 īpašuma	
“Upeslīči”	atsavināšanas	to	pārdodot	
izsoles	nolikumu

–	 Mālpils	pagasta	padomes	Iepirkumu	
komisijai	organizēt	un	veikt	nekusta
mā	īpašuma	trešo	izsoli.

·	Apstiprināt	saistošos	noteikumus	Nr.2	
“Par	 dzīvnieku	 turēšanu	Mālpils	 pa
gastā.

·	Apstiprināt	saistošos	noteikumus	Nr.3	
“Par	dzīvnieku	turēšanas	nodevu	Māl
pils	pagastā”

·	Precizēt	vietējās	nozīmes	kultūrvēsturis
kā	objekta	“Skulmes”	jumta	nomaiņas	
izmaksas.

·	Mālpils	pagasta	padomei	 izstāties	no	
biedrības	“Publiskās	un	privātās	part
nerības	asociācija”,	paredzot	atjaunot	
dalību	pēc	 finanšu	 situācijas	 uzlabo
šanās.

·	Atbalstīt	 deju	 grupas	 “HardCandy”	
darbību	un	paredzēt	vadītājai	darba	al
gu	60,	LVL	mēnesī,	no	kultūras	nama	
budžeta	līdzekļiem.

·	Apstiprināt Mālpils	 pagasta	pašvaldī
bas	nekustamā	īpašuma	objekta	–	as
falta	 laukuma	 (kadastra	 apzīmējums	
80740030815001)	Kastaņu	ielā	6,	Māl
pilī,	Mālpils	pagastā,	Rīgas	rajonā,	un	
zemesgabala	 (kadastra	 apzīmējums	
80740030815)	Kastaņu	ielā	6,	Mālpilī,	
Mālpils	pagastā,	Rīgas	rajonā	privatizā
cijas	projektu.

·	Pēc	2008.gada	saimnieciskā	pārskata	
apstiprināšanas	uz	padomes	sēdi	SIA	
“Norma	K”	iesniegt	ekonomiski	precīzā
ku	SVID	analīzi,	ņemot	vērā,	ka	turpmāk	
SIA	“Norma	K”	siltuma	pakalpojumu	ne
sniegs	un,	ka	Mālpils	internātpamatsko
la	un	profesionāli	tehniskā	vidusskola	
būs	pašvaldības	iestādes.

·	Deleģēt	Aleksandru	Lielmežu	darbam	
Rīgas	rajona	Reorganizācijas	uzraudzī
bas	komisijā.

·	Atteikties	no	pirmpirkuma	tiesībām	uz	
nekustamo	 īpašumu	 “uksti”,	 kas	 sa
stāv	no	zemes	gabala	ar	kopējo	platību	
12,0	ha.

·	Noteikt	trešo	izsoli	un	atsavināt	izsolē	
ar	 augšupejošu	 soli	 cirsmu	 714,17	
m3	 apjomā,	 kas	 atrodas	Mālpils	 pa
gasta	padomei	piederošā	nekustamā 
īpašuma “lūši”	 3.meža	 kvartāla	 14.	
un	16.nogabalā	2,9	ha	kopplatībā,	ka
dastra	Nr.	8074	001	0080,	kas	atrodas	
Rīgas	rajona	Mālpils	pagastā.
–	 Noteikt	cirsmas	sākuma	cenu	8	250,	
LVL,t.sk.PVN	(solis	LVL	100,)

–	 Noteikt	cirtes	paņēmienu	–	kailcirte.
–	 Noteikt	izsoles	vietu	–	Mālpils	pagas
ta	padomes	mazajā	zālē,	Nākotnes	
ielā	 1,	Mālpilī,	 un	 laiku	 2009.gada	
18.februārī	plkst.	10.00.	Izsoles	dalīb
niekiem	pieteikties	rakstiski	Mālpils	
pagasta	padomē	līdz	š.g.	18.februā
rim	plkst.	9.30.

–	 Sludinājumu	par	cirsmas	izsoli	:
–	 izlikt	publiski	apskatāmā	vietā	pagasta	
padomes	ēkā	un	uz	ziņojumu	dēļa;

–	 ievietot	 laikrakstā	 “Latvijas	Vēstne
sis”;

–	 ievietot	Mālpils	 pagasta	 padomes	
mājas	lapā;

–	 izziņot	vietējā	televīzijā.
·	Mālpils	pagasta	padomes	Iepirkumu	ko
misijai	organizēt	un	veikt	cirsmas	izsoli	
saskaņā	ar	šo	lēmumu	un	27.12.2001.	
padomes	sēdē	Nr.	26	apstiprinātajiem	
cirsmu	izsoles	noteikumiem	un	to	papil
dinājumiem.
·	Par	Mālpils	novada	vēlēšanu	komisijas	
locekļiem	ievēlēt:
–	 Ģirtu	Lielmežu
–	 Ivetu	Krieviņu
–	 Agri	Bukovski
–	 Annu	Višķeri
–	 Inetu	Broku
–	 Vladislavu	Komarovu
–	 Ilonu	Torgašovu.

Sagatavoja:	kancelejas	vadītāja	
dzidra Bembere
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3.februāris Padomes	 priekšsēdētājs	 piedalās	 Rīgas	
rajona	padomes	ārkārtas	 sēdē	par	 rajona	
budžetu

4.februāris Padomes	 priekšsēdētājs	 piedalās	 LPS	
domes	sēdē,	kurā	pieņēma	LPS	domes	lē
mumu	par	nepieciešamajiem	krīzes	perioda	
pasākumiem,	jo	ievērojamais	budžeta	sama
zinājums	pašvaldībām	ļaus	izpildīt	to	patstā
vīgās	funkcijas	ne	vairāk	kā	par	48%.	LPS	
domes	sēdē	piedalījās	Ministru	prezidents	
ivars godmanis un	reģionālās	attīstības	un	
pašvaldību	lietu	ministrs	edgars zalāns

5.februāris Izpilddirektors	piedalās	Latvijas	pašvaldību	
izpilddirektoru	 sanāksmē	Rīgas	 Latgales	
priekšpilsētas	izpilddirekcijā,	kurā	par	Pašval
dību	savienības	rīcību	pašvaldību	finansiālās	
krīzes	apstākļos	informēja	LPS	vecākais	pa
domnieks	M.Pūķis. Par	novadu	pašvaldību	
izveidošanu	un	vietējo	pašvaldību	darba	reor
ganizāciju	stāstīja	RAPLM	valsts	sekretāres	
vietnieks	A.Pīlēģis,	bet	par	rajonu	pašvaldību	
likvidēšanu	un	apriņķu	pašvaldību	izveidoša
nu	–	RAPLM	Juridiskā	departamenta	direkto
re	K.Jaunzeme.	Par	ES	fondu	finansējumu	re
ģionālajai	un	pašvaldību	attīstībai	informēja	
RAPLM	Attīstības	instrumentu	departamenta	
direktore A.Andreičika.
Eiropas	Lauksaimniecības	fonds	lauku	attīs
tībai	(ELFLA)	ir	apstiprinājis	Mālpils	pagasta	
padomes	projektu	“Sporta	ielas	rekonstruk
cija	un	autotransporta	stāvlaukuma	izbūve	
Mālpils	 ciemā”.	Projektu	 īstenos	no	2009.	
gada	1.	aprīļa	līdz	30.	jūnijam

10.februāris Padomes	priekšsēdētājs	Valsts	 Ieņēmumu	
dienestā	kārto	finanšu	formalitātes

11.februāris Rīgas	volejbola	sporta	skolas	pārstāvju	tikša
nās	ar	padomes	priekšsēdētāju	par	ilgtermi
ņa	sadarbības	līguma	slēgšanu	par	Mālpils	
sporta	kompleksa	izmantošanu

12.,13.februāris Padomes	priekšsēdētājs	piedalās	ES	Reģio
nu	komitejas	(RK)	78.plenārsēdē	Briselē

14.februāris Lauksaimnieku	GADA	balle
17.,18.februāris Padomes	priekšsēdētājs	piedalās	Eiropas	

Savienības	Reģionu	komitejas	DEVE	komi
sijas	sanāksmē	Briselē	

23.februāris Kultūrvides	attīstības	daļas	vadītāja	piedalās	
Siguldas	 reģiona	 tūrisma	biedrības	 orga
nizētajā	 seminārā	par	 efektīvāku	 interneta	
resursu	izmantošanu	tūristu	piesaistīšanai,	
Siguldā

Izstrādāti	un	iesniegti	seši	projektu	pieteikumi	Mālpils	izglītī
bas	iestādēm,	pagasta	padomei	un	biedrībai	“Mālpils	tautskola”	
2009.2011.gadam	Leonardo	da	Vinci	programmā,	viens	–	Co
menius	programmā,	viens	–	Grundtvig	programmā.	Projektu	
konkursa	rezultāti	būs	zināmi	jūnija	beigās.
Turpinās	darbs	pie	koģenerācijas	stacijas	projekta	doku

mentācijas.
Pamatojoties	uz	Būvniecības	likuma	7.	5.	punktu,	Mālpils	

būvvalde	 informāciju	par	būvniecības	 iecerēm	un	būvvaldes	
lēmumiem	publicē	arī	Mālpils	pagasta	padomes	mājas	lapā:	
www.malpils.lv.

Pagasta padomes notikumi februārī

mālpils sporta kompleksa aktivitātes
15.februāris Latvijas	Tautas	Sporta	Asociācijas	rīkotais	XIII	

Ziemas	čempionāts	volejbolā	vīriešiem.	Piedalī
jās	15	komandas

27.februāris Volejbola	 kluba	 “Rīga	 /	 LāseR”	 volejbola	
treniņi

28.februāris Baltijas	apvienotā	čempionāta	“Schenker	līgas”	
ceturtdaļfināla	volejbola	spēle.	Volejbola	klubs	
“Rīga	/	LāseR”	pret	Igaunijas	“Valio	Viru	VK”

Ir	notikušas	tikšanās	ar	Rīgas	basketbola	skolu	un	Rīgas	
volejbola	skolu	pārstāvjiem	par	sadarbības	līgumu	slēgšanu.
Intensīvi	strādāts	pie	sporta	kompleksa	pakalpojumu	rekla

mēšanas,	informācija	nosūtīta	uz	gan	blakus	esošiem	pagas
tiem,	skolām,	gan	arī	vairākām	Krievijas	sporta	skolām.
Sporta	kompleksa	vadība	kopā	ar	profesionālās	vidusskolas	

vadību	meklē	kopīgus	risinājumus	par	iespēju	vasaras	mēnešos	
rīkot	sporta	nometnes.

Informācijas	centra	vadītāja	–		
sabiedrisko	attiecību	speciāliste	iveta Krieviņa

mĀlPils Pagasta Padomes sēŽu grafiKs 
2009.gada marta mēnesim

sēdes nosaukums datums, laiks telpas nr. sēdes vadītājs

tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 11.martā	pl.15.00 Mazajā	sēžu	zālē PĒTERIS	KURMS

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde

12.martā	pl.16.00	 Mazajā	sēžu	zālē SOLVITA	STRAUSA

finanšu komitejas sēde 12.martā	pl.17.00	 Mazajā	sēžu	zālē ALEKSANDRS	LIELMEŽS

Padomes sēde 18.martā pl.15.00 mazajā sēžu zālē aleKsandrs lielmeŽs

Privatizācijas komisijas sēde 30.martā	pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS	LIELMEŽS

administratīvās komisijas sēde 18.martā	pl.14.00 Mazajā	sēžu	zālē VLADISLAVS	KOMAROVS

iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās	pl.17.00 VLADISLAVS	KOMAROVS
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Sidgundas	pamatskolas	
1.4.klašu	un	5.9.klašu	skolē
ni	piedalījās	konkursā,	kuru	
organizēja	SIA	“Lāču	maize”.	
Konkurss	 norisinājās	 SIA	
“Lāču	maize”	ceptuvē,	pro
tams,	visi	konkursa	jautājumi	
bija	saistīti	ar	“Lāču	maizi”.	
Bija	 jāsagatavo	 arī	mājas	
darbs	–	prezentācijas	mate
riāls	par	maizīti.	Uz	konkursu	
no	Sidgundas	skolas	devās	
35	skolēni.	Vispirms	skolēniem	tika	 lasīta	 lekcija	par	maizes	
vēsturi,	kā	maizīte	tiek	gatavota,	cepta.	Skolēnus	iepazīstināja	
ar	dažādām	maizes	šķirnēm,	ļāva	arī	nogaršot.	Pēc	lekcijas	un	
degustācijas	sekoja	ekskursija	pa	pašu	ceptuvi.	Pēc	tam	skolē
ni	sadalījās	grupās,	un	viņiem	bija	jāatbild	uz	jautājumiem	par	
to,	ko	bija	dzirdējuši	un	redzējuši.	Skolēni	parādīja	savas	saga
tavotās	prezentācijas.	Pēc	prezentācijas	skolēniem	bija	iespēja	
pašiem	cept	maizīti.	Sanāca	labi.	Skolēni	savus	ceptos	maizes	
kukuļus	visi	kopā	arī	apēda.	Pasākums	bija	izdevies.	Skolēni	
mājās	pārbrauca	priecīgi,	jo	bija	ieguvuši	jaunas	zināšanas.	Arī	
attieksme	pret	maizi	skolēniem	ir	mainījusies.	Prieks	par	to,	ka	

uzņēmēji	iesais
tās	 izglītojošu	
un	 audzinošu	
pasākumu	 or
gan i zēšanā ,	
radot	 iespēju	
bērniem	mācī
ties	mīlēt	maizīti	
un	izturētie	pret	to	ar	cieņu.	Skolēni	maizīti	pārveda	arī	mājās	
tikko	ceptu,	pavisam	svaigu.	Kaut	biežāk	būtu	šādi	konkursi	arī	
citos	uzņēmumos.	Kas	zina,	varbūt	pēc	gadiem,	kāds	no	šiem	
skolēniem	kļūs	par	slavenu	maizes	cepēju	Latvijā.

agita lazdiņa

30.	janvārī	Mālpils	profesionālajā	vidusskolā	viesojās	Beb
renes	pagasta	padomes	priekšsēdētājs	un	pagasta	izglītības	
iestāžu	pārstāvji,	kā	arī	Mālpils	pagasta	padomes	priekšsēdē
tājs	Aleksandrs	Lielmežs.	Skolas	direktore	Frančeska	Ģēvele	
ciemiņiem	 izrādīja	 skolas	materiāli	 tehnisko	bāzi	 un	dalījās	

pieredzē	par	vienoto	Mālpils	 internātpamatskolas	un	Mālpils	
profesionālās	 vidusskolas	administrēšanas	un	 saimniekoša
nas	modeli.
Lūk,	ko	viņi	 raksta	par	Mālpilī	 redzēto:	“Mūsu mājas – tā 

mālpilieši sauc skolu, kurā vispārizglītojošās skolas skolēni un 
profesionālās skolas audzēkņi dzīvo un mācās kopā. Apmeklē
jot šo skolu, mēs izjutām kopības noskaņojumu gan skolotāju, 
gan darbinieku, gan bērnu un jauniešu vidū. Tas ir vienots, 
radošs un darbīgs kolektīvs Mālpils profesionālās vidusskolas 
un Mālpils internātpamatskolas direktores Frančeskas Ģēveles 
un viņas komandas rokās. Pateicoties viņiem, ir izveidots lauku 
teritorijai atbilstošs izglītības modelis, lai audzinātu un izglītotu 
bērnus un jauniešus, kas būtu gatavi patstāvīgai un atbildīgai 
dzīvei. Sekmīga sadarbība ar Rīgas rajona padomi 8 gadu laikā 
ir devusi labus rezultātus, jo ir iekārtotas modernas darbnīcas 
un laboratorijas profesiju apgūšanai, labiekārtotas klases ar 
multimediju aparatūru un sakārtota vide skolēnu un audzēkņu 
atpūtai skolā un dienesta viesnīcā. Radās pārliecība, ka esošā 
ekonomiskā krīze tik ļoti neskars šo skolu, jo tā ir gatava pārmai
ņām un sadarbībai ar Mālpils novada domi.”

Ilūkstes	novada	domes	pārstāvju	un	Bebrenes	pagasta	
izglītības	iestāžu	vadītāju	vārdā	lorija Kaminska

ziņas

informācija par 2009. gada janvārī saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm  

un mālpils pagasta būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

iesnieguma 
datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

16.01.2009. Māris	Odziņš Šķūnis,	siltumnīca	nekustamajā	īpašumā	“Ranti” Atbalstīt	būvniecības	ieceri	un	
izsniegt	plānošanas	un	arhitek

tūras	uzdevumu
30.01.2009. Mārīte	Daņiļeviča Auto	stāvlaukums	nekustamajā	īpašumā	“Centrs	3”
30.01.2009. Ēriks	Kaulačs Garāža	nekustamajā	īpašumā	“Rīti”

mālpilī viesojas Bebrenes pagasta izglītības darbinieki

maizes  
akadēmijā

“lāču maize”

maizes akadēmijas projektā
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Mans gaišais bērns, mana kastaņa svece,
Es vēlos tevi laimīgu redzēt.
Es gribētu tevi vēl sargāt un sargāt,
Man katra tava ziedlapa dārga.
Lai nenorauj vējš, lai salna saudzē,
Lai saule to lēni un viedīgi plaucē,
Lai pumpurs pēc pumpura vaļā raisās
Un spēcīgi šūpojas rāmajā gaisā;
Mans gaišais bērns, mana kastaņa svece,
Mana laime ir tevi laimīgu redzēt.

Dzimtsarakstu	nodaļas	vadītāja	Viktorija	Kalniņa,	uzrunājot	
Mālpils	800gades	rudens	bērniņus	un	viņu	vecākus,	izteica	pār
liecību,	ka	nav	skaistāka	brīža	par	to,	kad	dzimst	bērns	–	Caur 
sāpēm un ciešanām katra māte jūt to netveramo, vārdos neizsa
kāmo laimes sajūtu, kas nav salīdzināma ne ar ko citu. Varbūt tai 
brīdī tavs bērns tev pieskaras, ne ar rokām, jo to viņš vēl neprot, 

bet ar dvēseli. Lai tevi samīļotu un pateiktu paldies par to, ka tu 
atļāvi ienākt šajā pasaulē. Un tad mazs silts kamols iegulst tēta 
siltajās plaukstās, gaidot siltumu, saudzību un mīlestību. Un jūs 
sajūtat, cik atbildīgi par viņu esat.
Ar	muzikālu	sveicinu	uzstājās	Mālpils	mūzikas	skolas	au

dzēkņi,	 bet	 pateicoties	 par	 atsaucību,	 klātesošos	 uzrunāja	
pagasta	padomes	priekšsēdētājs	Aleksandrs	Lielmežs,	aplieci
not	jaunās	paaudzes	ienākšanas	lielo	nozīmi	tik	īpašā	laikā	kā	
Mālpils	800gade. – Mēs centīsimies, lai šīs mazās dvēselītes te 
iegūtu pilnvērtīgu dzīves kvalitāti, mums ir svarīgi, lai viņi paliktu 
te pat Mālpilī, un veidotu to arvien skaistāku un jaukāku.
Dzimtsarakstu	nodaļa	ir	apkopojusi	datus,	kuri	rāda,	ka	zīmī

gais	jubilejas	gads	Mālpilij	atnesis	20	zēnus	un	23	meitenes,	kas	
ir	statistiski	vidējais	rādītājs	mūsu	pagastā.	Tālāk	par	50	mālpi
lieši	netiekot,	smejot	piebilda	Viktorija	Kalniņa.	Savukārt	priecē,	
ka	21	ģimenē	tie	ir	pirmie	bērniņi,	14	–	otrie,	7	–	trešie,	bet	vienā	
ģimenē	ir	piedzimis	ceturtais	bērniņš.	Jaunākā	māmiņa	ir	17	

gadus	veca,	tētis	–	19,	
pieredzējušākie	vecā
ki	ir	attiecīgi	39	un	46	
gadus	veci.
Ar	skaisto	sudraba	

rotu	 un	grāmatu	 par	
Mālpili	 tika	 sveiktas	
jaundzimušo	 ģime
nes,	kā	arī	goda	vietā	
nosēdinātas,	 iemūži
nātas	fotogrāfijās,	par	
piemiņu	pagasta	vēstu
res	hronikai.	Ies	laiks,	
dzīves	 takas	 varbūt	
aizvedīs	mazos	mālpi
liešus	plašajā	pasaulē,	
taču	 zīmīgais	 800ga
des	skaitlis	iezīmēsies	
katras	dzimtas	 kokā,	
ar	 laiku,	 kad	 dzima	
jūsu	bērns!

daiga frīdberga

Skolas	bibliotēka	apkopo	ziņas	par	bijušajiem	absolven
tiem,	vāc	fotogrāfijas	un	rakstiskas	liecības	par	skolas	vēsturi.	
Esam	pateicīgi	visiem,	kas	atsaucās	uz	aicinājumu	rakstīt	sa
vas	atmiņas.	Mēs	zinām,	ka	daudzi	Mālpils	pagasta	iedzīvotāji	
ir	bijuši	skolas	audzēkņu	skaitā,	vai	kā	citādi	savas	dzīves	un	
darba	gaitas	saistījuši	ar	šo	mācību	iestādi.	Gribētu	aicināt	vi
sus	rakstīt	savas	atmiņas	par	to,	kā	mācījās,	dzīvoja,	strādāja,	
darīja	blēņas,	kādas	bija	skolotāju	iesaukas,	lai	kopīgi	varētu	
veidot	rubriku	“Kā	mēs	dzīvojām”.	Katrai	paaudzei	ir	savs	redzē
jums	un	kāds	interesants	pastāsts	par	skolā	notiekošo,	tāpēc	
interesanti	būtu	salīdzināt	un	kopā	atcerēties.	Savas	atmiņas	
lūdzu	sūtiet	uz	epastu	ausma@malpilsskola.lv	vai	personīgi	
nododiet	skolas	bibliotēkā.
Tuvākajā	laikā	skolas	mājas	lapā	www.malpilsskola.lv	tiks	

izveidota	sadaļa	“Absolventiem”,	kur	sniegsim	informāciju	par	
salidojuma	norisi.

ierosmei piedāvājam  
fragmentus  
no jau iesūtītajiem atmiņu 
stāstiem

v “Tehnikumā daktere Skulme mācīja medicīnas pamatus. 
Skolotāju istabā skapī atradās dažādu orgānu mulāži, arī sma
dzeņu puslodes. Kādam ienāca prātā ielikt vienu puslodi partijas 
sekretāra portfelī, kurš todien gatavojās braukt uz Rīgu ar atskaiti. 
Rīgas meitenēm bija šoks, kad mūsējais no somas izvilka papī
rus un smadzeņu puslodi. Pēc tam nedēļu partijas sekretārs ne 
ar vienu skolā nerunāja. Toreiz jau katrs jaunpienācējs saņēma 
kādu pārbaudījumu, tikai kā nu kurš to uztvēra”.

v “No Baltkrievijas iebraukuši jaunie audzēkņi. Kopmītņu 
audzinātāja Saliņa apmāca istabas dežurantu: “Vozmi spain un 
šagaj man pakaļ!”

ausma Čīma

mālpils 800gades rudens bērni

tuvojas mālpils profesionālās vidusskolas jubileja
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Labvakar mākslinieki, labvakar zemes saimnieki, lielo un mazo saimniecību 
vadītāji! Visiem sveiciens savos lauksaimnieku svētkos!	–	tā	Mālpils	pagasta	
zālē	sanākušos	uzrunāja	Nellija	Andrukele,	izsakot	prieku	arī	par	lauksaim
nieku	ģimeņu	un	darbu	kolektīvu	atsaucību.	Kopā	ar	kolēģi	Ati	Aigaru,	sakot	
sirsnīgu	paldies	par	padarīto	darbu,	tika	atsaukti	atmiņā	un	izvērtēti	pagājušā	
gada	svarīgākie	notikumi.
Atis	Aigars	–	Kā jau visā Latvijā, šobrīd situācija ir tāda, ka zemnieku saim

niecību skaits samazinās, t.sk. arī piemājas saimniecības. Gadu atpakaļ bija 
reģistrētas 134 novietnes, tad tagad 90, tomēr lopu skaita ziņā esam labākie 
Rīgas rajonā. Tas ir jūsu nopelns! Lauksaimnieki ļoti aktīvi piedalījās Mālpils 
800gades notikumos, gājienā vien ap 70 cilvēkiem. Zemnieki ir aktīvi pašdarb
nieki, daudzi piedalījās lielajos Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Paldies viņiem 
par to! Pagastā ir notikuši daudzi svarīgi republikas nozīmes pasākumi.
Nellija	Andrukele	turpinot	runāt	par	lielo	pagasta	vērtēšanu,	startējot	Sa

koptākā	Latvijas	pagasta	konkursā,	akcentēja	lielo	lauku	saimniecību	nozīmi,	
kas	ļāva	uzrādīt	ļoti	labus	rezultātus,	iegūstot	Pierīgas	reģionā	pirmo	vietu.
Ja	atceraties	tieši	Zemkop ība  un  l auku  v ide 	un	Stipra pi lsoniskā 

sabiedrība lauku apvidos 	bija	divas	no	sešām	nominācijām,	kurās	Mālpils	
uzveica	Pūri	un	Vidrižus.	Tādēļ	vēlreiz	ar	aplausiem	tika	sveiktas	saimniecī
bas,	bez	kurām	šādus	rezultātus	nebūtu	iespējams	sasniegt	–	“Agatnieki”,	
par	skaistajiem	laukiem,	“Lazdukalns”,	par	saldajām	zemenēm,	“Bērzi”,	par	
riska	uzņemšanos,	ceļot	plašas	jaunbūves,	kā	arī	Marita	un	Jānis	Pīķi.
Savukārt	pagasta	padomes	priekšsēdētājs	Aleksandrs	Lielmežs	ar	lepnu

mu	atcerējās	Sējēja	balvas	ceremoniju,	kur	Mālpils	bija	vienīgā,	kas	varēja	
lepoties	ar	trim	laureātiem,	Ligeru	ģimeni,	Pīķu	ģimeni	un	Ritu	ZuteriSarmu,	
kas	startēja	apakšgrupā	“Topošie	zinātnieki”.
Vaicājot	“Sidgundas	2”	saimniecības	darbiniekiem	par	noskaņojumu	krī

zes	laikā,	saņemu	pozitīvas	atbildes,	jo	gan	galvenā	grāmatvede	atzīst,	ka	
turoties	un,	vērojot	cīņas	Rīgā,	gaidot	labvēlīgu	iznākumu	un	valsts	atbalstu,	
jaunlopu	kopējs	cerot	uz	labu	pavasari	un	raitu	ikdienas	soli,	bez	aizķeršanas.	
Galvenā	agronome	Velta	Bukovska	norūpējusies	par	kaprīzo	ziemu,	kā	tas	
atsaukšoties	uz	sējumiem.	Visgrūtāk	ir	būt	neziņā	par	nākotni.	Minerālmēsli	
esot	pasūtīti,	bet	ko	maksāšot	rudenī	par	graudiem?	Jāsāk	rēķināt,	cik	ko	
mēslot,	vai	vispār	kur	ko	darīt.	Daudziem	bijusi	smaga	pieredze	ar	pagājušā	
gada	graudu	cenu	pēkšņo	kritumu.	Saimniecība	gan	graudus	 realizējusi	
veiksmīgi,	kā	arī	šajā	gadā	kultūru	politiku	nemainīšot	–	būšot	gan	zirņi,	kas	
tikuši	pagājušā	gadā	labi	notirgoti	“Valdo”,	gan	griķi	un	tritikals.	Miežus	esot	
izbarojuši	saviem	lopiem.
Siguldas	pusē	saimnieko	Jānis	Žīgurs,	kurš	atzīst,	ka	saimniekot	krīzes	

apstākļos	esot	vieglāk,	ja	nespiež	kredītu	slogs.	Saimniecība	“Upesjaunzemi”	
nodarbojas	ar	graudkopību,	audzē	kartupeļus,	kā	arī	sniedz	meža	izstrādes	
tehnikas	pakalpojumus.	Vaicāts	par	iespējamo	mežu	izzāģēšanas	vilni,	Jānis	
Žīgurs	vērtē	to	kā	iespēju	saglabāt	cilvēkiem	darbu	un	tehniku,	jo	pašlaik	nav	
peļņas	laiks,	cenas	esot	zemas.	Par	politikas	un	ekonomikas	krīzi	runājot,	tā	
Rozes	“rakšana”	bijusi	pār	vēlu,	jo	tikušas	bremzētas	Eiropas	naudas,	kas	bū

lauksaimnieku balle

Turpinājums 8. lpp.

“sidgundas 2” kolektīvs Kaspars un rita sarmas

nellija andrukele un atis aigars

inese Žubecka ar kungu
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tu	ļāvušas	kompensēt	
cenu	 samazinājumu.	
Pats	 no	 ES,	 kā	 visi	
zemnieki	saņemot	pla
tību	maksājumus,	 kā	
arī	 izmantojis	 iespēju	
iegādāties	tehniku.
Ne	 vienā	 vien	 sa

runā	tika	pieminēti	arī	
nesenie	notikumi	Rīgā,	
kad	zemnieki,	 lai	pro
testētu	 pret	 atbalsta	
trūkumu	 lauksaimnie
cībai	un	prasītu	valsts	
palīdzību,	galvaspilsē
tas	 kungiem	parādīja	
kādi	 izskatās	 traktori,	
kā	arī	pie	Ministru	ka
bineta	 novietoja	 zār
ku,	 ar	 govju	 galvām,	
kas	 simbolizēja	 zem
niecības	 nāvi.	Mediju	
uzmanībā	 nonākušo	
zārka	nesēju	vidū	bija	
trīs	mālpilieši.	Tad	jau	var	teikt,	ka	puse	no	tā	spēka,	kas	pieveica	Rozi,	bija	
mūsējie.	Viens	no	viņiem,	Madars,	intervijā	atzinās,	ka	nejauši	gadījies	klāt	
notikumu	epicentram.	Lai	gan	pārliecības	lielas	neesot	bijis,	jo	situācija	bijusi	
visai	neskaidra,	policija	neesot	ļāvusi	virzīties	kolonnai,	kā	arī	no	valdības	
puses	akcija	tikusi	ignorēta,	neviens	ārā	nav	iznācis	runāties.	Tomēr	Madars	
atzina,	ka	ne	jau	Rozes	nomešanas	dēļ	braukuši,	bet	gan,	lai	zemnieks	va
rētu	eksistēt,	lai	varētu	pelnīt.
Lauksaimnieku	ballē	tika	pieminēts	Breša	laiks	pirms	20	gadiem,	kad	

17.	februārī	iedeva	zemi	pirmajiem	20	zemniekiem.	Ar	pirmo	numuru	reģis
trēta	Dagnijas	Ņečiporukas	saimniecība	 “Lejasanīši”.	Savukārt	 vēl	 tagad	
darbojas	8	no	 tām	–	“Agatnieki”,	“Pamales”,	“Rīti”,	“Apenieki”,	“Griezes”,	
“Vanagi”,	“Priedes”	un	“Ruķi”.
Par	labāku	nākotni	mēs	varam	domāt	ar	cerībām,	jo	mālpiliešu	lauksaim

nieku	vecajai	gvardei	pievienojas	jaunie	–	Jānis,	Kaspars,	Linards,	Artūrs,	
Evija,	Andris,	Didzis,	Rita,	Agnese,	kuri	tika	sumināti	ar	tautas	dziesmu	Mālpils	
Bonopartu	izpildījumā.	Vakara	gaitā	mijoties	koncerta	numuriem,	uzrunām,	
apsveikumiem	un	Mālpils	TV	intervijām,	tika	apsveikti	gan	zīmīgāko	jubileju	
svinētāji,	gan	ilgāk	kopā	nodzīvojušie	pāri.	Labus	vārdus	viņiem	veltīja	kon
certa	vadītāja	Dzimtsarakstu	nodaļas	vadītāja	Viktorija	Kalniņa.
Vakara	gaitā	Mālpils	Vēstis	 ieguva	plašākas	 intervijas	 no	Ritas	Zute

resSarmas,	bitenieka	Andra	Paukšina,	kuras	publicēsim	nākošajā	avīzes	
numurā.

daiga frīdberga

Turpinājums no 7. lpp.
Priekšplānā Žīguru ģimene viens no zemnieku protesta akcijas 

dalībniekiem – madars

andris ligers pateicas  
veterinārārstam 

Koncerta dalībniekimālpils tv intervē skaidrīti nariškinu
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1.	Noteikt	Mālpils	pagasta	pamatbudžeta	ie
ņēmumus	un	finansēšanu	2461512	LVL	
saskaņā	ar	pielikumu	Nr.1.

2.	Noteikt	Mālpils	pagasta	pamatbudžeta	
izdevumus	2461512	LVL	saskaņā	ar	
pielikumu	Nr.2

3.	Noteikt	Mālpils	pagasta	speciālā	budžeta	
ieņēmumus	un	finansēšanu	109241	LVL	
saskaņā	ar	pielikumu	Nr.3.

4.	Noteikt	Mālpils	pagasta	speciālā	budže
ta	izdevumus	109241	LVL	saskaņā	ar	
pielikumu	Nr.4

5.	Noteikt	 kases	 apgrozāmos	 līdzekļus	
1000	LVL.

6.	Noteikt,	 ka	 iestāžu	 vadītājiem	 ir	 tiesī
bas	 apstiprinātā	 darba	 algas	 fonda	
ietvaros	noteikt	 štata	vietu	skaitu	un	
atalgojuma	 lielumu,	 ievērojot	 darba	
likumdošanu.

7.	Noteikt,	 ka	 iestāžu	un	 struktūrvienību	
vadītājiem	 nepieciešamības	 gadīju
mos	 ir	 tiesības	apstiprināto	attiecīgo	
ekonomiskās	klasifikācijas	2000	koda	
ietvaros	pirkt	pakalpojumus	un	preces	
nepārsniedzot	25%	no	summas,	kas	
apstiprināta	apakškodos	norādītajiem	
mērķiem.

8.	 Noteikt,	 ka	 kreditoru	 saistības	 uz	
01.01.2009.	ir	4473585.57	LVL	(pieli

kums	Nr.5)
9.	Noteikt,	 ka	 debitoru	 saistības	 uz	
01.01.2009.	ir	29976.94	LVL	(pielikums	
Nr.6)

	 Paskaidrojuma	raksts
	 Priekšsēdētāja	 ziņojums	par	 2009.g.	
budžeta	grozījumiem.

10.	 Noteikt	 pamatbudžeta	 izdevumus	
atbilstoši	finansējuma	mērķiem	(pieli
kums	Nr.7)

11.	Noteikt	speciālā	budžeta	izdevumus	
atbilstoši	finansējuma	mērķiem	(pieli
kums	Nr.8)

12.	Noteikt	informāciju	par	pamatbudžeta	
izdevumiem	katrā	budžeta	klasifikāci
jas	kategorijā	(pielikums	Nr.9)

13.	Apstiprināt	pamatbudžeta	ekonomis
kās	 klasifikācijas	 2200	 koda	 izdevu
mus	(pielikums	Nr.10)

14.	Apstiprināt	pamatbudžeta	ekonomis
kās	 klasifikācijas	 2300	 koda	 izdevu
mus	(pielikums	Nr.11)

15.	Noteikt	pamatalgas	 likmes	atbilstoši	
štatu	sarakstiem	(pielikumi	Nr.12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)

16.	Noteikt,	ka	darba	samaksa	darbinie
kiem	 tiek	maksāta	 atbilstoši	 darba	
samaksas	 nolikumam.	 (pielikums	
Nr.	25)

17.	Noteikt,	 ka	darbinieku	materiālā	 sti
mulēšana	notiek	atbilstoši	materiālās	
stimulēšanas	nolikumam.	 (pielikums	
Nr.	26)

18.	Noteikt,	ka	sociālās	garantijas	darbi
niekiem	 tiek	 nodrošinātas	 atbilstoši	
koplīgumam.	(pielikums	Nr.	27)

19.	Noteikt,	ka	iestāžu	vadītājiem	tiek	no
teiktas	sociālās	garantijas	un	materiālā	
stimulēšana	atbilstoši	koplīgumam	un	
budžeta	ietvaros.	(pielikums	Nr.	28)

20.Noteikt,	ka	ceļu	 fonda	 līdzekļi	 izlieto
jami	atbilstoši	programmai	“Par	ceļu	
un	ielu	mērķdotācijas	līdzekļu	izman
tošanas	programmu	2009.	 gadam”.	
(pielikums	Nr.29)

21.	Noteikt,	ka	iepirkuma	komisija	vienāda	
nosaukuma	preces	un	pakalpojumus,	
ja	to	pirkuma	summa	pārsniedz	liku
ma	“Par	iepirkumu	valsts	vai	pašval
dību	 vajadzībām”	noteikto	minimālo	
summu	 no	 kuras	 jāveic	 iepirkuma	
procedūras,	 iepērk	 visām	 iestādēm	
un	struktūrvienībām.

22.	Noteikt,	ka	ar	 līdzekļiem	neparedzē
tiem	 gadījumiem	 ir	 tiesīgs	 rīkoties	
padomes	finanšu	vadītājs	un	izdevumi	
jāapstiprina	padomes	sēdē.

Padomes	priekšsēdētājs	a.lielmežs

SAISTOŠIE	NOTEIKUMI	Nr.	1

“Par mālpils pagasta padomes budžetu 2009. gadam”
APSTIPRINĀTS	ar	Mālpils	pagasta	padomes	21.01.2009.g.sēdes	lēmumu	Nr.2/1

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

Kods Koda	nosaukums Summa

i. Kopā ieņēmumi 2201399
ii. nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 1418727
iii. nodokļu ieņēmumi 1302227
Tiešie nodokļi 1302227

1.0. 1.0.0.0. Ieņēmumi	no	iedzīvotāju	ienākuma	nodokļa 1221207
1.1. 1.1.1.0. Iedzīvotāju	ienākuma	nodoklis 1221207
1.1. 1.1.1.1. saņemts	iepriekšējā	gada	nesadalītais	atlikums	no	

Valsts	kases	sadales	konta
0

1.1. 1.1.1.2. saņemts	no	valsts	kases	sadales	konta	pārskata	
gada	ieņēmumiem	

1221207

1.1. 1.1.2.0. Patentmaksas 0
1.4. 4.0.0.0. Īpašuma	nodokļi 81020
1.4. 4.1.1.0. Nekustamā	īpašuma	nodoklis	par	zemi 65000
1.4. 4.1.1.1. Nekustamā	īpašuma	nodoklis	par	zemi	kārtējā	

saimnieciskā	gada	ieņēmumi
58500

1.4. 4.1.1.2. Nekustamā	īpašuma	par	zemi	iepriekšējo	gadu	
parāda	maksājumi

6500

1.4. 4.1.2.0. Nekustamā	īpašuma	nodoklis	par	ēkām	un	būvēm 16000
1.4. 4.1.2.1. Nekustamā	īpašuma	nodoklis	par	ēkām	un	būvēm	

kārtējā	saimnieciskā	gada	ieņēmumi
15000

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

1000

1.4. 4.3.0.0. Zemes	nodokļa	parādi 20
iv. nenodokļu ieņēmumi 116500

2.0. 8.0.0.0. Ieņēmumi	no	uzņēmējdarbības	un	īpašuma 2000
2.0. 8.6.2.2. Pašvaldību	budžeta	procentu	ieņēmumi	no	kontu	

atlikumiem
2000

Kods Koda	nosaukums Summa

2.0. 9.0.0.0. Valsts(pašvaldību)	nodevas	un	kancelejas	nodevas 6400
2.0. 9.4.0.0. Valsts	nodevas,	kas	ieskaitāmas	pašvaldības	

budžetā
2500

2.0. 9.4.2.0. Valsts	nodeva	par	apliecinājumiem	un	citu	funkciju	
pildīšanu	bāriņtiesās	un	pagasttiesās

2350

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

150

2.0. 9.5.0.0. Pašvaldību	nodevas 3900
2.0. 9.5.1.1. Nodeva	par	pašvaldības	domes(padomes)	izstrā

dāto	oficiālo	dokumentu	un	apliecinātu	to	kopiju	
saņemšanu

800

2.0. 9.5.1.4. Nodeva	par	tirdzniecību	publiskās	vietās 1000
2.0. 9.5.1.7. Nodeva	par	reklāmas,	afišu	un	sludinājumu	izvieto

šanu	publiskās	vietās
100

2.0. 9.5.2.1. Nodeva	par	būvatļaujas	saņemšanu 2000
2.0. 10.0.0.0. Sodi	un	sankcijas 3000
2.0. 10.1.4.0. Naudas	sodi,	ko	uzliek	pašvaldības 1000
2.0. 10.3.0.0. Soda	sankcijas	no	vispārējiem	nodokļu	maksāša

nas	pārkāpumiem
2000

2.0. 12.0.0.0. Pārējie	nenodokļu	ieņēmumi 5000
2.0. 12.3.0.0. Dažādi	nenodokļu	ieņēmumi 5000
2.0. 12.3.9.9. Pārējie	dažādi	nenodokļu	ieņēmumi,	kas	nav	

iepriekš	klasificēti
5000

2.0. 13.0.0.0. Ieņēmumi	no	valsts	(pašvaldību)	īpašuma	pārdo
šanas

100100

2.0. 13.1.0.0. Ieņēmumi	no	ēku	un	būvju	īpašuma	pārdošanas

Pielikums	Nr.1	pie	saistošiem	noteikumiem	Nr.1	
“Par	Mālpils	pagasta	padomes	budžetu	2009.gadam”

PamatBudŽeta ieņēmumi un finansēŠana 2009.gadā (latos)
sKaitlisKa informĀCiJa

Turpinājums 10. lpp.
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Kods Koda	nosaukums Summa

2.0. 13.2.0.0. Ieņēmumi	no	zemes,	meža	īpašuma	pārdošanas 100000
2.0. 13.2.1.0. Ieņēmumi	no	zemes	īpašuma	pārdošanas 90000
2.0. 13.2.2.0. Ieņēmumi	no	meža	īpašuma	pārdošanas 10000
2.0. 13.4.0.0. Ieņēmumi	no	kustamā	īpašuma	pārdošanas 100

v.transfertu ieņēmumi 512172
5.0. 18.0.0.0. Transferti 88650
5.0. 18.6.0.0. Pašvaldību	budžetā	saņemtā	valsts	budžeta	

dotācija
88650

5.0. 18.6.1.0. Pašvaldību	budžetā	saņemtā	valsts	budžeta	
dotācija

72000

5.0. 18.6.1.1. Brīvpusdienas 6000
5.0. 18.6.1.2. Mērķdotācijas	pašvaldību	profesionālās	izglītības	

pedagogu	darba	samaksai	un	valsts	sociālās	ap
drošināšanas	obligātajām	iemaksām

66000

5.0. 18.6.2.0. Pašvaldību	budžetā	saņemtās	valsts	budžeta	
mērķdotācijas

1800

5.0. 18.6.9.0. Pārējie	pašvaldību	budžetā	saņemtie	valsts	budže
ta	iestāžu	uzturēšanas	izdevumu	transferti

14850

5.0. 19.0.0.0. Pašvaldību	budžetu	transferti 423522
5.0. 19.2.0.0. Ieņēmumi	pašvaldību	budžetā	no	citām	pašvaldībām 30000
5.0. 19.2.1.0. Ieņēmumi	izglītības	funkciju	nodrošināšanai 30000
5.0. 19.3.0.0. Ieņēmumi	no	rajona	padomēm 393522
5.0. 19.3.1.0. Ieņēmumi	pašvaldības	budžetā	no	rajona	pado

mes	no	valsts	budžeta	dotāciju	un	mērķdotāciju	
sadales

335322

5.0. 19.3.1.1. Izglītības	funkcijas	nodrošināšanai	no	valsts	dotāci
ju	un	mērķdotāciju	sadales

329022

5.0. 19.3.1.1.1. Mālpils	vidusskola	(6.pielikums) 199724
5.0. 19.3.1.1.2. Mālpils	vidusskola	(7.pielikums) 11031

Kods Koda	nosaukums Summa

5.0. 19.3.1.1.2. Sidgundas	pamatskola	(6.pielikums) 89922
5.0. 19.3.1.1.2.2. Sidgundas	pamatskola	(7.pielikums) 3820
5.0. 19.3.1.1.3. Pirmsskolas	izglītības	iestāde	(11.pielikums) 24525
5.0. 19.3.1.2. Kultūras	funkcijas	nodrošināšanai	no	valsts	dotāci

ju	un	mērķdotāciju	sadales
6300

5.0. 19.3.2.0. Pārējie	maksājumi	no	rajona	padomēm 58200
5.0. 19.3.2.1. Izglītības	funkcijas	nodrošināšanai	no	rajona	pa

domju	līdzekļiem
17000

5.0. 19.3.2.9. Pārējo	funkciju	nodrošināšanai	no	rajona	padomju	
līdzekļiem

41200

vi. Budžeta iestāžu ieņēmumi 270500
4.2. 21.1.0.0. Budžeta	iestādes	ieņēmumi	no	ārvalstu	finanšu	

palīdzības
7000

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

263500

3.0. 21.3.5.0. Maksa	par	izglītības	pakalpojumiem 48500
3.0. 21.3.5.1. Mācību	maksa	mūzikas	un	mākslas	skolā 9500
3.0. 21.3.5.2. Ieņēmumi	no	vecāku	maksām	(PII) 39000
3.0. 21.3.7.0. Ieņēmumi	par	dokumentu	izsniegšanu	un	kancele

jas	pakalpojumiem
3000

3.0. 21.3.8.0. Ieņēmumi	par	nomu	un	īri 27000
3.0. 21.3.9.0. Ieņēmumi	par	pārējiem	budžeta	iestāžu	maksas	

pakalpojumiem
185000

3.0. 21.3.9.1. Maksa	par	uzturēšanos	sociālās	aprūpes	iestādēs 95000
3.0. 21.3.9.3. Maksa	par	biļešu	realizāciju 5000
3.0. 21.3.9.9. Citi	ieņēmumi	par	maksas	pakalpojumiem 85000

iX. finansēšana 	
F2101000 Budžeta	līdzekļu	atlikums	gada	sākumā 286481
F40020000 Aizņēmumi 26368

Turpinājums no 9. lpp.

Kods Koda	nosaukums Summa
1000 Atlīdzība 1203450
2000 Preces	un	pakalpojumi 636511
4000 Procentu	izdevumi 216332
5000 Pamatkapitāla	veidošana 277792
6000 Sociālie	pabalsti 37295

Kods Koda	nosaukums Summa
7000 Uzturēšanas	izdevumu	transferti,	dotācijas	un	mērķdo

tācijas	pašvaldībām	uzturēšanas	izdevumiem,	pašu	
resursi,	starptautiskā	sadarbība

90132

Kopā 2461512

Kods Koda	nosaukums Summa
i.ieņēmumi kopā 86600
ii. ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem 85600
Privatizācijas	fonda	līdzekļi

12.3.1.0. Ieņēmumi	no	privatizācijas 300
Budžeta	līdzekļu	atlikums	gada	sākumā 1643
Dabas	resursu	nodoklis

5.5.3.0. Dabas	resursu	nodoklis 1000
Budžeta	līdzekļu	atlikums	gada	sākumā 0
Autoceļu	fonda	līdzekļi

18.9.1.0. Mērķdotācijas	pašvaldību	autoceļu	(ielu)	fondiem 83900

Kods Koda	nosaukums Summa
Budžeta	līdzekļu	atlikums	gada	sākumā 11211
Pārējie	speciālā	budžeta	līdzekļi 400
Budžeta	līdzekļu	atlikums	gada	sākumā 1317
iii. ziedojumi un dāvinājumi 1000

23.4.0.0. Ziedojumi	un	dāvinājumi,	kas	saņemti	no 1000
juridiskajām	personām

23.5.0.0. Ziedojumi	un	dāvinājumi,	kas	saņemti	no 0
fiziskajām	personām
Budžeta	līdzekļu	atlikums	gada	sākumā 8470

Kods Koda	nosaukums Summa
1000 Atlīdzība 1343
2000 Preces	un	pakalpojumi 61673
4000 Procentu	izdevumi 2972
5000 Pamatkapitāla	veidošana 33783
Kopā 99771

ziedoJumi un dĀvinĀJumi 2008.gadā (latos)
Kods Koda	nosaukums Summa
2000 Preces	un	pakalpojumi 3029
6000 Sociālie	pabalsti 6441
Kopā 9470

Pielikums	Nr.4	pie	saistošiem	noteikumiem	Nr.1
“Par	Mālpils	pagasta	padomes	budžetu	2009.gadam”

sPeCiĀlĀ BudŽeta izdevumi 2009.gadā (latos)

Pielikums	Nr.3	pie	saistošiem	noteikumiem	Nr.1
“Par	Mālpils	pagasta	padomes	budžetu	2009.gadam”

sPeCiĀlĀ BudŽeta ieņēmumi un finansēŠana 2009.gadā (latos)

Pielikums	Nr.2	pie	saistošiem	noteikumiem	Nr.1
“Par	Mālpils	pagasta	padomes	budžetu	2009.gadam”

PamatBudŽeta izdevumi 2009.gadā (latos)
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Kods Koda	nosaukums Summa
01.1000. vispārējie valdības dienesti
01.110. izpildvaras	un	likumdošanas	varas	institūcija 175000
01.601. Informācijas	centrs 29000
01.602. Dzimtsarakstu	nodaļa 7400
01.603. Investīciju	un	ārējo	sakaru	daļa 21000
01.604. Projektu	vienība 348
01.605. Projektu	līdzfinansēšana 10000
01.606. Mazie	projekti 7000
01.607. Vēlēšanu	komisija 3200
01.720. Pašvaldību	budžetu	parāda	darījumi	 224632
01.810. Kases	apgrozāmie	līdzekļi 1000
01.820. Transferti	no	pāšvaldību	budžeta	valsts	budž. 10000
01.831. Maksājumi	PFIF 64132
01.832. Norēķini	ar	pašvaldību	budžetiem 25000
01.891. Izdevumi	neparedzētajiem	gadījumiem 451
01.892. Atbalsta	fonds 3000
01.1000. Kopā 581163
03.000. sabiedriskā kārtība un drošība
03.110. Policijas	dienesti 26428
03.312. Bāriņtiesas 8500
03.600. Pārējie	iepriekš	neklasificētie	sabiedriskās	kārtības	un	

drošības	jautājumi
15000

03.000. Kopā 49928
04.000. ekonomiskā darbība
04.120. Vispārējie	nodarbinātības	jautājumi 15223
04.211. Kontroles,	uzraudzības	un	citi	dienesti 13406
04.240. Rīgas	rajona	lauku	attīstības	biedrība 500
04.430. Būvniecība 122000
04.000. Kopā 151129
06.000. Pašvaldības teritoriju un māju apsaimniekošana
06.400. Ielu	apgaismošana 18000
06.601. Pārējā	nekur	citur	neklasificētā	pašvaldības	teritoriju	un	

mājokļu	apsaimniekošanas	darbība
1000

Kods Koda	nosaukums Summa
06.000. Kopā 19000
08.000. atpūta, kultūra un reliģija
08.101. Sporta	pasākumi 10600
08.102. Sporta	komplekss 322500
08.211. Mālpils	bibliotēka 10296
08.212. Sidgundas	bibliotēka 8381
08.220. Kultūrvides	attīstības	daļa 17000
08.230. Kultūras	nams 113500
08.312. Televīzija 10030
08.000. Kopā 492307
09.000. izglītība
09.112. PII	uzturēšana 245000
09.111. PII	mērķdotācija	(11.	piel.) 24525
09.114. PII	izglītības	projekts 7013
09.232. Mālpils	vidusskolas	uzturēšana 130000
09.234. Vidusskolas	izgl.projekti 9876
09.231. Mērķdotācija	Mālpils	vidusskola 210755
09.212. Sidgundas	pamatskolas	uzturēšana 75000
09.214. Sidgundas	skolas	izglītības	projekts 9628
09.211. Mērķdotācija	Sidgundas	pamatskolai 93742
09.221. Mūzikas	un	mākslas	skolas	uzturēšana 24120
09.222. Mērķdotācija	mūzikas	un	mākslas	skola 66000
09.223. Mūzikas	un	mākslas	sk.	izglītības	projekts 5026
09.601. Autobusa	pakalpojumi 27300
09.000. Kopā 927985
10.000. sociālā aizsardzība
10.201. Atbalsts	gados	veciem	cilvēkiem 166061
10.203. Atbalsts	gados	veciem	cilvēkiem	invaliditātes	gadījumā 2175
10.910. Pārējās	citur	neklasificētās	sociālās	aizsardzības	pār

raudzība
71764

10.000. Kopā 240000
Pavisam kopā 2461512

Pielikums	Nr.7	pie	saistošiem	noteikumiem	Nr.1
“Par	Mālpils	pagasta	padomes	budžetu	2009.gadam”

PamatBudŽeta izdevumi 2009.gadā (latos)
atBilstoŠi finansēJuma mērĶim

	 Saņemts Izlietots
	 Iestāde Summa	

LVL
Mērķis

Atlikums	uz	01.01.2008.	41537	LVL
1 SIA	UPK 	 Mālpils	800	–	svētku	salūts
2 EMU	SKULTE	SIA 900 Mālpils	800
3 HANSABANKA	AS 800 Mālpils	800
4 SIA	LAIKO 750 Mālpils	800
5 SIA	LAIKO 250 Kultūras	namam
6 SIA	EMU 250 Kultūras	namam
7 ALEKSS	LUKSS	SIA 250 Mālpils	800
8 PII	11.grupas	bērnu	vecāki 135.06 Rotaļlietu	iegādei
9 PII	10.grupas	bērnu	vecāki 103.52 Rotaļlietu	iegādei
10 UPESJAUNZEMI	ZS 100 Mālpils	800

	 Saņemts Izlietots
	 Iestāde Summa	

LVL
Mērķis

11 RUĶI	ZS 100 Mālpils	800
12 Mālpils	ev.luteriskā	draudz 100 Mālpils	800
13 ATVASES	ZS 100 Mālpils	800
14 AS	VIRŠI 100 Mālpils	800
15 HANSABANKA	AS 300 Mālpils	vidusskolas	skolēnu	ap

balvošana
16 ALDA	BĒVALDE 25 Mālpils	800
	 	 4263.58 	
Kopā	no	juridiskajām	personām 3900
Kopā	no	fiziskām	personām	 363.58
Pavisam kopā 4263.58

ziedoJumi sPeCiĀlaJĀ BudŽetĀ 2008. gadĀ latos

N.	p.k. Datums Iestāde Summa
1 16.05.2008. SAINTGOBAIN	CELTNIECĪBAS	PRODUKTI	 15000
2 12.06.2008. AS	PAREX	BANKA 5000
3 10.06.2008. Rīgas	rajona	padome 5000

N.	p.k. Datums Iestāde Summa
4 13.06.2008. AS	GE	MONEY	BANK 1500
5 08.08.2008. Veģi	ZS 518.46
6 16.07.2008. ZS	PIEKMAŅI 150

ziedoJumi PamatBudŽetĀ 2008. gadĀ latos 
mĀlPils 800 pasākumiem
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Mālpils	 pagasta	 padomes	 budžets	
2009.	 gadam	 pirmo	 reizi	 pēc	 Latvijas	
neatkarības	 atjaunošanas	 ir	mazāks	 kā	
iepriekšējā	gadā.	Tas	uzliek	lielu	atbildību	
kā	sabalansēt	izdevumus	ar	ieņēmumiem	
un	nodrošināt	pašvaldības	funkciju	izpildi.	
Papildus	 jāņem	vērā,	ka	ar	 likumu	 ir	no
teikti	 atlīdzības	 izmaksu	 ierobežojumi	un	
jānodrošina	jaunuzceltā	sporta	kompleksa	
uzturēšanas	 izdevumi	un	 jāmaksā	Valsts	
kasei	ievērojami	kredītprocenti.
Pamatbudžeta	 ieņēmumu	 kopējais	

samazinājums	 ir	 par	–	 17%	un	 sastāda	
2201399	LVL.	Pamatā	no	iedzīvotāju	ienā
kuma	nodokļa	–	samazinājums	par	–	22%.	
Mālpils	 prognoze	 ir	 tikai	 12211207	 LVL,	
kas	ir	par	337318	LVL	mazāk	nekā	2008.g.	
Tas	ir	ļoti	liels	samazinājums.	Pamatā	tas	ir	
saistīts	ar	to,	ka	notiek	strauja	ekonomikas	
lejupslīde	Valstī	kopumā,	jo	Mālpils	pašval
dība	 IIN	 saņem	no	Valsts	 kases	 sadales	
konta	pēc	%	sadalījuma	koeficienta,	kas	
ir	nedaudz	samazinājies,	tāpēc	arī	kopējie	
ieņēmumi	 ir	prognozēti	pēc	Valsts	kases	
sadales	konta	prognozes.	Pateicoties	Lat
vijas	pašvaldību	 savienības	darbībai,	 IIN	
sadalījums	starp	Valsti	un	pašvaldībām	ir	
pārdalīts	par	labu	pašvaldībām	vēl	par	3%	
un	sastāda	83%.	Tomēr	neskatoties	uz	IIN	
pārdali,	kopējā	prognoze	VKSK	ir	tikai	395	
miljoni	 LVL.	Diemžēl	 arī	 šī	 IIN	prognoze	
netiek	garantēta	no	Valsts	puses,	 līdz	ar	
to	pastāv	bažas	par	nestabilitāti	budžeta	
ieņēmumu	daļā..
Ieņēmumi	no	nekustamā	īpašuma	no

dokļa	 faktiski	 ir	 ar	 nelielu	 palielinājumu,	
+	10%	pret	2008.g.	 faktu,	bet	 tas	 ir	 tikai	
7500	LVL.
Tiek	 prognozēti	 lielāki	 ieņēmumi	 no	

nenodokļu	 ieņēmumiem	 par	+	 55000	
LVL,	kas	saistīti	ar	 to,	ka	plānojam	 lielus	
ieņēmumus	no	īpašuma	pārdošanas.	Tiek	
plānots	pārdot	vairākus	īpašumus,	jo	iestā
žu	pieprasījums	pēc	budžeta	līdzekļiem	ir	
ļoti	augsts	un,	lai	varētu	daļēji	šo	pieprasī
jumu	apmierināt,	esam	spiesti	paaugstināt	
īpašuma	pārdošanas	 apjomus.	 Bet	 par	
pārējiem	 ieņēmumiem	 t.sk.	 nodevu	pie
mērošanu	 un	 iekasēšanu,	 prognozējam	
kopumā	nedaudz	vairāk	vai	2008.	g.	līmenī.	
Ieņēmumus	no	soda	sankcijām,	plānojam	
ar	nelielu	palielinājumu,	jo	ir	uzlabojusies	
nekustamā	īpašuma	nodokļa	 iekasēšana	
un	samazinājies	debitoru	skaits	un	sum
ma,	 bet	 no	 citiem	pārkāpumiem	prakse	
parādīs,	jo	iekasēšanas	procedūra	ir	pie
tiekoši	 sarežģīta.	Norēķinu	daļa	budžetā	
ir	 pietiekoši	 neskaidra,	 jo	 Izglītības	 un	
Zinātnes	ministrija	pedagogu	atalgojumu	
ir	sadalījusi	tikai	8	mēnešiem,	rajona	pado
me	vēl	par	budžetu	nav	lēmusi,	pašvaldību	
savstarpējie	 norēķini	 ir	 tikai	 novērtējuma	
līmenī,	bet	tie	var	būt	46	reizes	lielāki	nekā	
2008.g.,	jo	ir	paredzēts,	ka	jānorēķinās	būs	
pēc	faktiskajām	iestāžu	tāmēm.	Nav	zinā
ma	arī	finansējuma	daļa	grupai	718g.	un	

veco	ļaužu	pansionātam,	lai	gan	plānojam	
ieņēmumus	57000	LVL,	kas	atbilstu	līdzši
nējai	praksei	rajonā.	Bet	arī	rajona	līdzekļi	
ir	samazināti.
Budže ta 	 l īdzek ļu 	 a t l i kums	 uz	

01.01.2009.g.	 ir	 286481	LVL,	 kas	 saistīts	
ar	 kredīta	 līdzekļu	 rezervēšanu	 Sporta	
kompleksa	āra	darbiem	195000	LVL	,	kā	
arī	 2008.g.	 saņemtie	un	 iezīmētie	 līdzek
ļi	–	35000	LVL	SAC	renovācijas	projektam	
un	32000	LVL	Izglītības	iestāžu	“Comenius”	
projektiem.	Līdz	ar	to	finansēšana	pārējām	
lietām	ir	minimāla.
Speciālais	budžets	ir	ar	ļoti	lielu	samazi

nājumu.	Tas	ir	saistīts	ar	to,	ka	ceļu	fonda	
līdzekļi	 ir	 plānoti	 tikai	 48%	pret	 2008.g.	
Pašreiz	ceļu	fonda	līdzekļi	tiek	plānoti	tikai	
83900	LVL.	Ir	izstrādāta	ceļu	fonda	izman
tošanas	programma,	 kas	 faktiski	 paredz	
tikai	 uzturēšanas	 izdevumus	 un	 līzinga	
maksājumus	par	greideri.
Atlikums	 uz	 01.01.2009.g	 ir	 22641	

LVL.
Pamatbudžeta	izdevumu	(2461512LVL)	

izmaiņas	pēc	funkcionālās	kategorijas	kla
sifikācijas	ir:
–	Vispārējos	valdības	dienestos	–	2%	

(pret	 iepriekšējā	gada	 faktu)	 t.sk.	pārval
dē	–	21	%	,	kas	pamatā	saistīti	ar	atalgo
juma	samazināšanu	par	15%	un	par	35%	
preču	un	pakalpojuma	iegādēm.	Budžetā	ir	
realizēts	pamatā	princips,	ko	liek	ievērot	arī	
likums	par	atlīdzību	2009.g.	valsts	un	paš
valdību	 institūcijās,	 ka	 zemāk	atalgotām	
darbinieku	kategorijām	(līdz	2	minimālām	
darba	algām),	nenotiek	izmaiņas,	bet	aug
stāk	 atalgotām	kategorijām,	 jo	 augstāka	
atlīdzība,	 jo	 lielāks	 samazinājums,	 sākot	
ar	padomes	priekšsēdētāju,	kuram	sama
zinājums	 ir	–	 21%	u.t.t.	 Samazināts	 tiek	
finansējums	arī	projektu	realizācijai,	atbal
sta	fondam.	Netiek	plānota	pamatkapitāla	
veidošana	 izņemot	 iesāktos	 projektus.	
Samazinājušās	iemaksas	PFIF	līdz	64132	
LVL.	Tikai	450	LVL	rezervēti	neparedzētiem	
gadījumiem.	 Lielas	 izmaksas	 ir	 plānotas	
kredītprocentu	 atmaksai	 224632	LVL,	 t.i.	
+	141478	LVL.	Plānojam	lūgt	Valsts	kasi	
atlikt	aizdevumu	pamatsummas	atmaksu,	
jo	ir	jānodrošina	pamatfunkciju	veikšana,	
kas	ir	saistīta	ar	sporta	kompleksa	uzturē
šanu.	Tas	kaut	nedaudz	palīdzētu	stabilizēt	
situāciju.
–	Tiesību	aizsardzības	jomā	–	16%,	un	

tas	 ir	 saistīts	arī	 ar	 funkciju	pārdali	 starp	
pašvaldības	policiju	 un	apsardzes	 firmu.	
Prognozējam,	ka	būs	nepieciešams	lielāks	
atbalsts	Valsts	policijas	sabiedriskās	kārtī
bas	un	drošības	nodrošināšanai.
–	Ekonomiskai	 darbībai	 ir	 samazinā

jums	–	61%,	un	tas	ir	saistīts	ar	to,	ka	netiek	
plānoti	nekādi	attīstības	projekti,	bet	tieši	
otrādi	tiek	plānoti	pakalpojumu	apjomu	sa
mazināšana,	kas	saistīta	ar	labiekārtošanu	
un	atkritumu	saimniecības	organizēšanu.
–	Apsaimniekošanai,	t.sk.	ielu	apgais

mojumam	–	4%,
–	Veselībai	līdzekļi	netiek	plānoti,	izņe

mot	Sidgundas	puses	iedzīvotāju	nokļūša
nu	pie	ģimenes	ārstiem	Mālpilī..
–	Atpūtai	,	kultūrai	un	reliģijai	–	83%	,	

kas	pamatā	ir	saistīts	ar	sporta	komplek
sa	 celtniecības	pabeigšanu	un	darbības	
uzsākšanu,	citām	pozīcijām	līdzekļu	sama
zinājums	419%	robežās.
–	 Izglītībai	–	 18%	 ,	 bet	 jāņem	 vērā,	

ka	pedagogu	atlīdzība	plānota	 tikai	uz	8	
mēnešiem.
–	Sociālai	aizsardzībai	+8%,	kas	sais

tīts	 ar	 to,	 ka	 2009.g.	 plānojam	 ieguldīt	
62000	LVL	Sociālā	centra	renovācijai.
Pamatbudžeta	izdevumu	izmaiņas	pēc	

ekonomiskās	klasifikācijas	ir:
–	 Atalgojumos	–	 15%,	 kas	 pamatā	

saistīts	ar	 likuma	par	atlīdzību	izpildei	un	
līdzekļu	nepietiekamības	dēļ.
–	 Pakalpojumu,	materiālu	 un	 ener

goresursu	 iegādes	 apmaksai	–	 21%,	 kā	
izdosies	izpildīt	šo	uzstādījumu	grūti	prog
nozēt,	jo	tas	ir	diemžēl	saistīts	arī	ar	virkni	
pakalpojumu	 sadārdzināšanos	 siltums,	
ūdens	un	kanalizācija,	atkritumi	elektrība,	
PVN	u.c.,
–	Kredītprocentu	apmaksai	+160%,	kas	

saistīts	ar	kredītportfeļa	palielināšanu.
–	Līdzekļi	kapitālizdevumiem	un	inves

tīcijām	ir	samazināti	par	90%un	paredzēts	
ir	 pabeigt	 iesāktos	 projektus	 un	 ja	 tiks	
atbalstīti	 ES	 līdzfinansētie,	 tad	arī	 tos	 t.i.	
Sporta	 ielas	 rekonstrukcija	 un	 sociālās	
mājas	renovācija.
Tiek	strādāts	arī	pie	citiem	projektiem,	

gan	 izglītības,	 gan	 kultūrvides	 jomā,	 kur	
tiek	prognozēti	ļoti	nelieli	līdzfinansējumi,	
vai	vispār	bez	tā.
Speciālā	budžeta	izdevumu	(99771	LVL)	

ievērojamās	izmaiņas	ir	saistītas	ar	saņem
to	līdzekļu	izmaiņām,	jo	šie	līdzekļi	ir	izlie
tojami	pēc	mērķa.	Privatizācijas	fonda	un	
dabas	resursu	līdzekļi	ir	nelieli	un	tiks	izlie
toti	privatizācijas	procesa	nodrošinājumam	
un	pamatā	dabas	 resursu	 atjaunošanai.	
Vislielākās	 izmaiņas	 ir	Ceļa	 fonda	 līdzek
ļiem,	kas	pamatā	tiks	novirzīti	uzturēšanas	
izdevumiem.	 Atlikušie	 līdzekļi	 paredzēti	
līzinga	maksājumiem	par	greideri.	Vairāk	
nekam	neatliks.
Ziedojumi	tiks	novirzīti	atbilstoši	norādī

tajiem	mērķiem.
Budžetam	pievienoti	 dokumenti,	 kas	

precizē	darba	 samaksu,	 piemaksas,	 pa
balstus	 atbilstoši	 likumam	par	 atlīdzību.	
Koplīgumiem	 tikpat	kā	zūd	 jēga,	kas	var	
izsaukt	neapmierinātību	darbiniekos,	kuri	
bija	 pieraduši	 pie	 zināmām	 sociālajām	
garantijām.
Budžeta	dokumentu	pakete	 ir	 nofor

mēta	atbilstoši	likuma	“Par	pašvaldībām”	
prasībām	 kā	 saistošie	 noteikumi,	 kā	 arī	
likuma	“Par	pašvaldības	budžetiem”16.un	
17.panta	prasībām.

Padomes PrieKŠsēdētĀJa ziņoJums
Pie saistošajiem noteikumiem  

nr.1”Par mālpils pagasta padomes budžetu 2009.gadam”
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No	18.	–	22.	janvārim	notika	otrā	Co
menius	 projekta	 “Ar	 Ansīti	 un	Grietiņu	
cauri	Eiropai”	sadarbības	partneru	tikša
nās	Polijas	pilsētā	Piechcin,	kurā	pieda
lījās	Mālpils	mūzikas	un	mākslas	skolas	
pasniedzējas	–	Daina	Galakrodzeniece	
un	Diāna	Ulase.	Tikšanās	notika	ļoti	drau
dzīgā	un	sirsnīgā	atmosfērā.	Izbaudījām	
poļu	 kolēģu	 viesmīlību,	 sākot	 ar	 to	 kā	
mūs	uzņēma	ģimenēs,	 un,	 visbeidzot,	
ar	skolēnu	un	viņu	vecāku	 ieinteresēto	
attieksmi	un	līdzdalību	projekta	norisē.
Pirmais	vakars	notika	priecīgā	atkal

redzēšanās	gaisotnē.	Tajā	iepazināmies	
ar	pilsētas	ģimnāzijas	pasniedzējiem.	Pie	
bagātīgi	 klātajiem	galdiem	cienājāmies	
ar	 līdzatvestajiem	un	pašmāju	 tradicio
nālajiem	ēdieniem.	Arī	Mālpils	siers	un	
“Laimas”	saldumi	visos	izraisīja	nedalītu	
interesi.
Nākamajā	rītā	noskatījāmies	skolēnu	

uzvedumu	par	poļu	brīvības	cīņām.	Tas	

bija	nopietns	teatrāls	uzvedums	ar	kora	
piedalīšanos.	Pēc	 tam	sekoja	 iepazīša
nās	ar	skolu:	apskatījām	klases,	mācību	
metodisko	fondu,	kā	arī	ekspozīciju	par	
projekta	dalībvalstīm.	Darba	sanāksmē	
katras	dalībvalsts	pārstāvji	atskaitījās	par	
paveikto	pie	 vācu	pasakas	 “Ansītis	 un	
Grietiņa”.	Arī	mēs	nodemonstrējām	māk
slas	skolas	bērnu	zīmējumus	un	mūzikas	
skolas	kora	uzstāšanos,	kurā	tika	izpildīta	
dziesma	no	Humperdinka	operas	par	šo	
tēmu.	Kolēģi	atzinīgi	novērtēja	paveikto	
un	uzticēja	mums	izstrādāt	logo	šim	pro
jektam.	Diena	noslēdzās	 ar	 ekskursiju	
vietējā	muižiņā	Lubostron.
Jauna	diena	sākās	ar	poļu	pasakas	

“Szewczyk	Dratewka”	iestudējumu.	Tas	
bija	tiešām	vērienīgs	darbs	ar	bagātīgām	
dekorācijām,	 košiem	 tērpiem	un	muzi
kālo	 pavadījumu.	Bija	 prieks	 vērot	 cik	
patiesi	 bērni	 izdzīvoja	pasakas	 varoņu	
lomas.	Par	šīs	dienas	neaizmirstamu	va

karu	parūpējās	poļu	skauti	–	bērni,	kuri	
ar	mirdzošām	acīm	aizrautīgi	 dziedāja	
un	spēlēja	dažādas	spēles,	iesaistot	ta
jās	arī	mūs.
Trešās	dienas	 rītā	mēs	pulcējāmies	

skolā,	lai	izrunātu	turpmākos	uzdevumus,	
kurus	būs	jāpaveic	līdz	nākamajai	tikša
nās	reizei,	kas	notiks	no	17.	–	21.	martam	
Spānijas	pilsētā	Sa	Pobla.	Noslēgumā	
mēs	devāmies	ekskursijā	uz	senu	pilsē
tiņu	Torun,	kur	 iepazināmies	ar	gotikas	
arhitektūru	 un	 apmeklējām	astronoma	
Nikolaja	Kopernika	muzeju.
Caur	šo	dienu	notikumiem	mēs	izju

tām	šī	projekta	nozīmi	–	caur	pasaku	va
roņiem	iepazīties	ar	dažādu	tautu	kultūru	
un	mentalitāti,	iespēju	satikties	un	savā	
starpā	radoši	sadarboties.

Mālpils	mūzikas	un	mākslas	skolas		
pasniedzējas	daina galakrodzeniece		

un	diāna ulase

ProJeKti

Comenius projekts
“ar ansīti un grietiņu cauri eiropai”

Poļu skautu dziesmaPoļu pasakas uzveduma dalībnieki

fragments no uzveduma par poļu brīvības cīņāmiepazīšanās ar skolas telpām
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Janvāra	pēdējā	dienā,	kad	te,	Latvijā	
sals	sāka	pieņemties	spēkā,	divi	Sidgun
das	 pamatskolas	 skolēni,	 tautasdeju	
dejotāji	Aleksandra	Pavļika	un	Alvis	Ba
čuks	devās	ceļā	uz	valsti,	kur	laiks	daudz	
siltāks	–	uz	Bulgāriju.
Šī	bija	projekta	“Eiropas	komandas	

veidošana”	 sanāksme	 VelikoTarna
vā	 –	 simttūkstošu	 iedzīvotāju	 pilsētā,	
kas	izvietojusies	uz	Jantras	upes	abiem	
stāvajiem,	 klinšainajiem	 krastiem.	No	
Bulgārijas	galvaspilsētas	Sofijas	ar	auto
busuekspresi	līdz	šai	pilsētai	var	nokļūt	
trīs	 stundās,	 pa	 ceļam	 vērojot	 skaisto,	
kalnaino	zemi.	Sniegs	bija	redzams	tikai	
augstāko	 kalnu	 virsotnēs,	 bet	 Veliko
Tarnavā	pat	ziedēja	sniegpulkstenīši	un	
dobēs	atraitnītes	nebija	nosalušas,	kaut	
temperatūra	bija	ap	0	grādiem.	Četru	mū
su	vizītes	dienu	laikā	kļuva	arvien	siltāks,	
temperatūrai	sasniedzot	pat	plus	15	grā
dus	mūsu	prombraukšanas	dienā.
Šis	projekts	“Eiropas	komandas	vei

došana”	paredz	veicināt	dažādu	valstu	
skolēnu	 socializācijas	 un	 interaktīvās	
komunikācijas	 līmeņa	paaugstināšanu.	
Sanāksmes	paredzētas	vairākās	valstīs	
divu	gadu	laikā.	Bulgāru	skolēni	un	sko
lotāji	 bija	 rūpīgi	 gatavojušies	 ciemiņu	
uzņemšanai	 no	 visām	projekta	 dalīb
valstīm	 –	Polijas,	Rumānijas,	Spānijas,	
Portugāles,	 Latvijas,	 Itālijas	 un	pat	 no	
Turcijas.	Bērni	tika	izmitināti	“audžuvecā
ku”	ģimenēs	un	katram	skolēnam	bija	arī	
savs	 “pavadonis”	no	mājinieku	 skolas.	
Sākotnējā	 atturība	 ātri	 izzuda	 sākoties	
pasākumiem	–	 sporta	 spēlēm,	 tautas	
deju	un	 tautastērpu	demonstrējumiem,	
kopīgai	dejas	soļu	apgūšanai,	diskotē
kai	un	ekskursijām	gan	pa	pilsētu,	gan	
uz	 tuvumā	 esošajiem	 nozīmīgākajiem	
apskates	objektiem.
Tautas	 dejas	 bija	 šīs	 sanāksmes	

pamattēma,	un	katras	valsts	skolēni	de
monstrēja	gan	savus	tautastērpus,	gan	
dejas.	Salīdzinot	 ar	dienvidvalstu	 raibo	

košumu,	mūsu	tautastērpi	šķita	vienkārši	
un	krāsās	atturīgi,	taču	labi	izcēla	jaunie
šu	stalto	stāju	un	deju	soļus,	kas	nemaz	
nelīdzinās	 dienvidnieku	 ritmiem.	 Kad	
demonstrējumiem	sekoja	 lielā	 “sadan
cošanās”	aplī	pa	visu	zāli,	nebija	viegli	
izdejot	 bulgāru	 sarežģītos	 deju	 soļus,	
taču	Aleksandrai	tas	padevās	tik	ātri	un	
precīzi,	ka	pat	paši	bulgāri	bija	pārsteigti.	
Mūsu	“Tūdaliņ,	tāgadiņ”	gan	visiem	bija	
viegli	apgūstama	deja,	un	lielajā	aplī	sa
nāca	jautra.
Visas	 četras	 vizītes	 dienas	bija	 ak

tīvu	 nodarbību	 pārpilnas.	 Pat	 ceļš	 uz	
stāvajā	nogāzē	izvietoto	skolas	ēku	bija	
īsta	sporta	treniņa	līmenī.	Kājas	dabūja	
mazliet	atpūsties	vien	garajā	mājupceļā	
uz	Latviju.
Izmantojot	laiku,	kad	Prāgas	lidostā	

bija	jāgaida	lidmašīna	uz	Rīgu,	aizbrau
cām	uz	 skaisto	Prāgas	 vecpilsētu,	 pa
bijām	uz	Kārļa	 tilta,	uzkāpām	līdz	čehu	
karaļa	pilij.
Gan	Aleksandra,	gan	Alvis	ir	ieguvuši	

draugus,	 ar	 kuriem	 turpina	 sazināties,	
kā	 arī	 guvuši	 kaut	 nelielu,	 tomēr	 labu	
pieredzi	arī	par	angļu	valodas	zināšanu	
nepieciešamību.

Skolotājas	agita lazdiņa		
un	inta dreimane

Bulgārijā	bija	ideāli.	Man	ļoti	patika!	
Tur	 ir	 ļoti	skaisti,	 ļoti	skaistas	mājas	un	
kalni,	taču	visvairāk	man	patika	pavadīt	
laiku	kopā	ar	citiem	jauniešiem,	jo	brīvajā	
laikā	mēs	visi	bijām	kopā.	Atvadas	bija	
grūtas,	daudzi	pat	sāka	raudāt,	jo	šādos	
pasākumos	 vienmēr	 iegūst	 ļoti	 labus	
draugus!	 Protams,	mēs	 visi	 turpinām	
kontaktēties,	un	tas	man	sagādā	prieku.	
Es	nekad	neaizmirsīšu	šīs	dienas!

aleksandra

Projekts “eiropas komandas veidošana”

nacionālo deju vakaru gaidot

Projekta dalībnieki tarnavā

Projekta “eiropas komandas veidošana” dalībnieki
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Comenius	projekta	ietvaros	nākamais	
posms	notika	Polijā.	Šoreiz	iespēja	bija	
četriem	 12.klases	 skolēniem	 –	 Lienei	
Kristovskai,	Ievai	Klintsonei,	Armīnam	Fjo
dorovam	un	Miķelim	Vuļam.	Ar	viņiem	ko
pā	bija	skolotājas	Baiba	Kriviša	un	Lilita	
Jomerte.	Tika	apmeklētas	divas	skolas,	
kurās	tad	arī	notika	projekta	aktivitātes.
Grabicas	tehniskajā	koledžā	(Zespoł	

Szkoł	 Ponadgimnazjalnych),	 kurā	 tiek	

apmācīti	pavāri,	jauniešiem	bija	iespējas	
parādīt	sagatavoto	mājas	darbu	–	angļu	
valodā	 tulkotās	 receptes	 un	 nogaršot	
poļu	tradicionālos	ēdienus.
Radomislas	proģimnāzijā	 (Gimnaz

jum	Publiczne	 im.	Jana	Pawła	 II	w	Ra
domyślu	Wielkim)	notika	sporta	aktivitā
tes	–	stafetes,	galda	teniss,	zēni	spēlēja	
futbolu.	Komandas,	kuras	piedalījās	sta
fetēs	bija	veidotas	tā,	ka	tajās	darbotos	

visu	 valstu	 pārstāvji,	 lai	 projekta	
dalībniekiem	būtu	iespēja	labāk	vie
nam	otru	iepazīt	un	sadraudzēties.	
Sporta	aktivitātēm	vajadzēja	notikt	
ārā,	bet	tā	kā	nebija	sniega,	tad	tās	
tika	pārceltas	 telpās.	Svarīgākais	
nebija	uzvarēt,	bet	spēja	sadarbo
ties	komandā.	Tas	 izdevās	 lieliski	
un	ieguvēji	bija	visi.
Brīvajā	 laikā	 tika	 apmeklētas	

vairākas	apkārtējās	pilsētas,	dele
gācija	 viesojās	pilsētas	domē	un	
lielu	 iespaidu	 atstāja	 Ausšvicas	
koncentrācijas	nometnes	apmek

lējums.
Projekta	norise	 tika	 atspoguļota	 arī	

poļu	presē.
Uzredzēšanos	Polija!	Sveika,	Norvēģi

ja,	jo	tur	risināsies	nākamais	posms.
Ceļojuma	iespaidus	apkopoja		

daila Klintsone

Tēvs	un	visa	viņa	dzimta	mālpilieši.	Pēc	
specialitātes	agronoms.	Pēc	vecāku	nāves	
saimnieko	“Kalnmārtiņos”,	izveidojis	priekš
zīmīgu	 saimniecību.	Uzcēlis	 jaunu	māju,	
jaunu	seklo	kūti.	Pats	no	1935.gada	ir	arī	
Mālpils	pienotavas	vadītājs.
1941.	gadā	sākās	karš.	Mālpils	diezgan	

pamatīgi	 tiek	 izpostīta	 –	 sabombardētas	
daudzas	mājas,	 uzspridzināts	Mergupes	
tilts.	Jāsāk	dzīve	no	jauna.	It	kā	viss	būtu	
iegājis	vecās	sliedēs,	bet	klāt	1949.	gada	
25.	marts.	No	Mālpils	tiek	paņemti	un	izvesti	
uz	Sibīriju	82	cilvēki.	Vites	gals	tiek	pamatīgi	
paretināts.	Mani	vecāki	jau	apcietināti	25.	
martā.	Es	mācos	Siguldas	vidusskolā.	Pēc	
manis	 atbrauc	26.	martā.	 Ieradušies	pēc	
manis	2	bruņoti	karavīri.	Klases	audzinātājs	
Ķibers	brauc	man	līdzi	uz	staciju.	Ieved	mūs	
1.	vagonā,	tur	visa	ešelona	priekšniecība.	
Mums	pasaka,	ka	mani	vecāki	43.	vagonā.	
Pieejot	 pie	 vagona	 durvīm	 ieraugu	 tēvu	
(pirmo	 reizi	 redzu	 tēvu	 raudam).	 Klases	
audzinātājs	aiziet.	Vagonā	esam	visi	mālpi
lieši.	Mūsu	vietiņa	otrā	stāvā	pie	loga.	No	
ārpuses	logi	aiznagloti	ar	dēļiem.	27.	mar
ta	vakarā	sākās	mūsu	ceļojums	uz	plašo	
dzimteni.	17.	aprīlī	bijām	Tomskā.	Tomskā	
novietoja	mūs	cietumnieku	lēģerī	un	mums	
bija	 jāgaida	 kamēr	Obā	 aizies	 ledus,	 jo	
mūsu	ešelona	cilvēkus	paredzēts	vest	uz	
tāliem	ziemeļiem.	28.	aprīlī	mūs	ar	smagām	
mašīnām	ved	uz	Obasmalu	un	salādē	baržā	
(liellaivā).	Pa	ceļam	līdz	Kolpaševai	pieturās	
jau	tiek	atstāti	cilvēki.	Mūsu	kārta	pienāca	
tikai	5.maijā.	Novieto	vienā	krievu	pamestā	
istabā,	katra	ģimene	savā	stūrī.	Katram	tiek	
atrasts	piemērots	darbs.	Mamma	piesakās	

strādāt	cūku	fermā.	Tēvu	ieliek	lauku	brigā
dē	par	brigadieri,	mani	–	jauniešu	brigādē.	
Pirmais	darbs	mēslu	vešana.	Galīgi	atpa
licis	 kolhozs,	 nav	 pat	 elektrības.	Maizīte	
katram	strādājošam	tiek	dota	0,5kg	rūgta,	
sēnulaina,	bet	ēdam.	Pusdienās	ar	savu	bļo
diņu	stāvējām	pie	lauku	virtuves	rindā.	Tika	
dotas	 kaut	 kādas	negaršīgas	biezputras,	
zupas	vārītas	ar	eļļu.	Tika	iedota	0,3ha	zeme	
piemājas	dārziņam.	Iestādījām	kartupeļus.	
Tur	zeme	auglīga	–	melnzeme.	Vasarā	tēvs	
nopirka	gotiņu	–	pirmpienīti	un	nelielu	krie
vu	pamestu	mājiņu	par	 150	 rubļiem.	Nu	
mums	bija	savs	stūrītis.	Pienāk	vēstule,	ka	
17.	maijā	miris	mūsu	Mālpils	kaimiņš	Kārlis	
Kapiņš,	kuram	tikai	47	gadi.	Mālpils	tehniku
mā	strādāja	par	pasniedzēju.	Tur	nozīmēts	
meža	darbos	un	plīsusi	kuņģa	čūla.	Viņš	ar	
sievu	bija	no	mums	kādus	40km.
Tēvs	mūs	visus	4	bērnus	aizsūta	uz	sko

lu.	Tēva	parastais	teiciens,	kaut	ar	plikām	
kājām,	bet	uz	skolu.	Var	redzēt,	ka	arī	mūsu	
tēvs	jūtas	slikti,	jo	nav	zāļu	un	plus	vēl	visi	
pārdzīvojumi.	Un	 nelaime	 klāt	 gan	–	 26.	
februārī	1950.	gadā	(Sibīrijā	nodzīvoja	tikai	
10	mēnešus).	Viņš	nokrita	mūsu	mājas	pa
galmā,	pa	visiem	ienesām	tēvu	istabā,	bet	
viņš	jau	bija	miris.	Naktī	uz	galda	dega	petro
lejas	lampiņa	un	mamma	visu	nakti	raudāja.	
Otrā	dienā,	pārnākot	no	skolas,	redzu,	ka	
tēvs	iezārkots	un	nolikts	priekšnamā.	Lat
vieši	 vienai	 nojumei	 bija	 noplēsuši	 dēļus	
un	uztaisījuši	zārku.	Laukā	–	40o.	Ak,	Dievs,	
kā	lai	tagad	dzīvojam?	Man	kā	vecākai	bija	
jāsāk	strādāt.	Pēc	pāris	gadiem	dzīvošana	
palika	vieglāka.	Tika	ievilkta	arī	elektrība,	nu	
jau	maizīti	ēdam	pilnu	vēderu.	Darbi	man	

dažādi,	kā	jau	kolhozā.	Tur	auga	brīnišķī
ga	labība.	Sēja	kviešus,	miežus,	linus.	No	
MTS	tika	īrēti	traktori	un	kuļmašīna.	Tikai	ap	
1954.	gadu	tika	doti	arī	kombaini.
Pienāca	1953.	gads	nomira	Staļins	un	

mūs	jau	sāka	atbrīvot	(ja	nebūtu	miris,	ie
spējams	mēs	Latviju	nekad	arī	neredzētu).	
Mūs	atbrīvoja	1956.	gada	12.	septembrī	un	
tūlīt	arī	braucām	uz	Latviju.
1990.	gada	vasarā	abi	ar	dēlu	braucām	

apraudzīt	 tēva	 kapu.	 Līdz	Novosibirskai	
braucam	ar	lidmašīnu,	tālāk	540km	pa	Obu	
ar	ātrgaitas	raķeti.	Izkāpām	pieturā	Tiskino	
un	tur	dabūju	cilvēku,	kas	mūs	aizved	līdz	
Sergušinai.	Mūsu	sādžā	vairs	nav	nevienas	
mājas,	kapos	krusti	un	žogs	sapuvuši,	kapi	
ieauguši	 akācijās.	Blakus	 sādžā	atradām	
mūsu	 sergušiniešus,	 uzņēma	mūs	 labi.	
Bijām	tur	4	dienas.	Atpakaļ	braucām	ar	vil
cienu.	Gribēju	dēlam	parādīt	visus	Sibīrijas	
plašumus,	 arī	Urālu	 kalnus.	 Tur	 esot	bija	
tāda	sajūta,	ka	tēvs	visu	laiku	ir	ar	mums.	
Mūsu	 tēvam	 šogad	pirmajā	 janvārī	 būtu	
115	gadu.
Sevi	 uzskatu	 par	mālpilieti.	 Mālpils	

pamatskolu	pabeidzu	1947.	gadā,	klases	
audzinātāja	Kersele,	skolotāji	Līce,	Kalniņa,	
Beķere,	Čakše.	Arī	ticības	mācību	1	gadu	
dabūju	mācīties.	 To	 pasniedza	mācītājs	
Reinsons.
Mans	tēvs	Mālpili	vairs	nepazītu.	Pirm

kārt,	daudzdzīvokļu	mājas,	skaistas	privātmā
jas,	jauna	domes	ēka,	kultūras	nams,	skola,	
sakopts	parks	un	atjaunota	pils	ēka.
Kaut	tēvs	to	visu	būtu	pieredzējis!

Biruta Ķere 
2009.	gada	11.	februārī

mums raKsta

Bez vainas vainīgie no mālpils izraidītie – tēvs Kārlis Jansons,  
māte Hermīne Jansone, es – Biruta Jansone. 1949. – 2009.

Projekts “dari to savā labā!”
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Kultūra

Pašdarbnieku balle “Pašmājas zvaigžņu tikšanās visuma galaktikā” 
(vakaru vada galileo galilejs – edīte un viņas rakstvedis Pedro – sandra)

Galileo	 –	 Cerēsim,	 ka	 šodien	 būs	
skaidras	debesis.	Es	vakar	biju	tik	tuvu,	tik	
tuvu...Es	vakar	biju	tik...	Un	tas	mākonis,	
tā	migla	visu	sabojāja.	Redzu	uzplaiksnīju

mu!	Lai	paliek	Saule!	Es	šovakar	ko	citu	
atklāšu!	Es	redzu	vienu	īpatnēju	zvaigžņu	
grupējumu.

Pedro	–	Kā	mēs	viņu	sauksim?
Galileo	–	Vēl	nezinu.	Tas	atkarīgs,	cik	

viņas	būs	lielas	un	spožas!

· deJu KoPa sidgunda  
jaunā pāra savienība vai  
kāzas kosmos)

· rezēdas – KosmisKĀs feJas

· mĀra – politiski visaktuālākais priekšnesums –  
godmaņa KlonēŠana

Galileo	–	Saki,	Pedro,	kādus	zvaigznājus	tu	zini?
Pedro	–	Mednieks	Orions,	Spārnotais	zirgs	Pegazs,	Ken

taurs	...	Un,	kurš	tad	nezin	Kniediņu?
Galileo	–	Kā	tu	teici?
Pedro	–	Nu	Kniediņš!
Galileo	–	Es	viņu	atklāju?
Pedro	–	Nu	nē,	viņi	ir	paši	par	sevi	jau	6	gadus,	ļoti	spilgts	

zvaigznājs.
Galileo	–	Lai	nāk,	es	gribu	redzēt!

Galileo	–	Jau	cik	gadus	
es	 pētu	 zvaigznes,	 to	 sa
stāvu.	Bet	pašlaik	es	 redzu	
zvaigzni,	 kura	 būs	 jauns	
atklājums,	jo	viņas	satāvs...	
Es	 nesaprotu...	 Ūdens...	
Ūdens...	Māls...	 Šamots...	
Diegi…	Vilna…	Stelles…

Galileo	 –	 uz	 Zemes	 ir	
īpaši	 zvaigžņu	 grupējumi,	
no	 kuriem	mēs	 uzņemam	
enerģiju.	Un	mani	 vērojumi	
rāda,	ka	vislielāko	enerģijas	
daudzumu	 izstaro	 tieši	 vio
letā	 krāsa…	 Pēc	maniem	
aprēķiniem,	 šovakar	mēs	
ieraudzīsim	 arī	 kosmiskus	
gaiļus	un	vistiņas.

· JauKtais Koris –  
kosmiskie gailīši  
un kosmiskās vistiņas

Galileo	–	Es	neticu,	
ka	tas,	kas	tagad	notiek	
ar	mums,	 notiek	pavi
sam	reāli.	Vai	tu,	Pedro,	
vispār	spēj	novērtēt	šo	
vēsturisko	mirkli?	Ko	tu	
stāvi	un	brīnies?	Raksti!	
Pienāks	laiks,	ka	citi	va
reni	un	diženi	astrologi,	
kas	 nāks	 pēc	manis,	
vēl	pierādīs,	ka	dzīvība	
ir	iespējama	ne	tikai	uz	
Zemes...

· KniediņŠ – sniedz priekšnesums pie grupas  
“Cosmos” mūzikas

·	 KERAMIKAS	STUDIJA	“mĀlPils” un “urga”
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Vēl	 negaidot	 tradicionālo	 smieklu	
dienu	1.	aprīli,	mālpiliešiem	dota	iespēja	
izstāžu	zālē	soli	pa	solītim,	no	bildes	pie	
bildes	ejot,	saņemt	labu	noskaņojumu,	
smiekliņu	 lūpu	kaktiņos,	un	 līdzipārdzī
vojumu	vērojot	sapratnes	pilnu	politisko	
saržu	par	šo	dienu	tik	aktuālajām	tēmām.	
Paldies	Gatim	Šļūkam,	kas	devis	mums	
tik	lielisku	iespēju!
Ar	karikatūru	zīmēšanu	mākslinieks	

jau	nodarbojies	no	bērnības,	pētot	vec
meistarus,	pārzīmējot,	tad	pašam	mek
lējot	 savu	 stilu.	Gatis	 atzīst,	 ka	pašam	
patīkot	zīmēt	melnbaltās	karikatūras,	bet	
tā	 kā	 tagad	esot	 krāsainās	avīzes,	 tad	
strādājot	 krāsās.	Daudzas	 karikatūras	
arī	izskatoties	labāk	tieši	krāsainas.	Gadu	
gaitā	esot	mainījies	arī	stils,	tad	deguni	
palikuši	mazāki,	tad	atkal	lielāki.	Šī	laika	
politiskā	karikatūra	ir	dzīves	nepiecieša
mība,	 kura	 tiek	 veidota	 ne	pārāk	 tuvu	

tipāžu	reālajām	sejām.	Ideāla	karikatūra	
gan	esot,	ja	ir	ļoti	liels	pārspīlējums,	bet	
varot	pateikt,	kurš	tas	ir.	Ierosmei	noderot	
redzētais	televīzijā,	raksti	avīzē,	dzīves	ik
dienas	situācijas.	Veidojot	sarkastiskas,	
dzeļamās	karikatūras	vienmēr	saglabājot	
to	joka	procentu.
Mākslinieka	darbus	 regulāri	 var	 re

dzēt	Sporta Avīzes	un	Lauku Avīzes	lasītā
ji.	Smejoties	Gatis	atzīst,	ka	esot	spiests	
“ražot”	diezgan	daudz,	mēnesī	vismaz	30	
darbi	jāuzzīmē.	Līdzi	notikumu	attīstībai	
veidojas	vairākas	karikatūras	par	vienu	
tēmu.	Darba	kolēģi	un	sieva	esot	pirmie	
vērtētāji,	smieklīguma	testētāji.
Gatis	Šļūka	tika	aicināts	veidot	karika

tūras	arī	par	Mālpili,	bet	pats	karikatūrists	
atzina,	ka	pastaigājot	pa	pilsētiņu	esot	
sajūta,	ka	te	viss	notiek!

daiga frīdberga

arktiskās govis

noslēguma runa
Edīte	–	Šovakar	jūs	pierādījāt,	cik	neatņemami	spilgtas	

jūs	varat	būt,	mūsu	mīļās	pašmāju	zvaigznes.
Sandra	–	Cik	daudzveidīgi	 jūs	varat	sevi	parādīt	un	

mirdzēt.	 Bez	 jums	Visums	būtu	 nepilnīgs,	 jo	 debesis	
atveras,	ja	cilvēks	ir	atvērts,	pārvērtībai,	savas	dzīves	iz
mainīšanai	gatavs:
Edīte	–	Lai	Saules	mūžs,	lai	izturība!	Lai	mūsu	galaktiku	

neskar	ekonomiskā	krīze!· amatierteĀtris

Pedro	–		

Ir	zināmas	dažā

das	galaktikas,	ko	

sauc	par	aktīva

jām	galaktikām.	

Aktīvajai	galakti

kai	ir	raksturīgs	

ļoti	spožs	kodols.	

Aktīvās	galakti

kas	ir,	piemēram,	

Kvazāri,	Blazāri	un	

“HardCandy”.

· sidgundas sievas – estrĀ
des zvaigznes ar zvaigŽņo
to dziesmu PoPūriJu

· “HardCandY”
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Mālpils	bibliotēkā	jauks	pasā
kums.	Kā	vienmēr!	Skan	mūzika,	
tiek	 lasīta	 dzeja,	 raisās	domas	
par	 filozofiskām	 tēmām,	ataust	
atmiņas.	Tas	viss	Jura	Reihlera	
un	viņa	Lielvārdes	draugu–	Da
ces	un	Modra	iespaidā.	Katrs	no	
klātesošajiem	droši	vien	juta	ko	
citu.	Jo	arī	sanākušie	dažādi	–	ve
cāka	 gadagājuma	 kundzes,	
līdzi	 atvestie	mazbērni,	 bijušie	
jaunības	draugi,	dzejas	mīļotāji,	
kultūras	darbinieki.

Bibliotēkas	 vadītāja	 Dace	
Krilovska,	stādot	priekšā	dzejnie
ku,	 atzīst,	 ka	droši	 vien	daudzi	
Juri	 Reihleru	 pazīst	 kā	Mālpils	
tehnikuma	celtniecības	nodaļas	
absolventu	no	70.	gadiem.	Tagad	
varbūt	būs	pārsteigums	iepazīt	vi
ņu	kā	dzejnieku.	Klajā	nākusi	otrā	
Jura	dzejas	grāmata	“Duende”,	
kas	 arī	 bijis	 iegansts	organizēt	
tikšanos.

Skanot	maigai	mūzikai	klāte
sošos	uzrunā	Dace,	kuru	daudzi	
atpazīst	 kā	 Lielvārdes	 Violetā	
kora	dalībnieci,	–	Labdien Mālpi
lī! Ir brīnišķīgs mirklis, kad mēs 
šajā saulainajā pēcpusdienā 
varam būt visi kopā, viens otram 
ieskatīties acīs, pavaicāt kā otram 
klājas, vienkārši būt kopā. Un arī 
savā dzejas krājumiņā Juris mūs 
visus aicina apstāties, ieklausī
ties kā puķe zied...

Juris reihlers	–	Man ir 
prieks jūs redzēt īpaši tādēļ, ka 
es tomēr pēc tik daudziem ga
diem atpazīstu savējos. Gadi gan 
mūs tā nedaudz izskaistinājuši. 
Cilvēks jau paliek tas pats – gud
rāks, dumjāks, dzīves vairāk sists 
un ieskrāpēts, bet viņš ir tāds 
pats. Pret mani laiks ir bijis kāds 
nu bijis, tomēr esmu ielāgojis, ka 
visu mūžu jāmācās.To nu cītīgi arī 
esmu darījis. Tāpēc būsiet spiesti 
mani pieņemt kāds esmu. Laikam 
tā īpaši mainīties vairs nevarēšu, 
ja nu vienīgi gudrāks tapšu.

Vienā apaļā jubilejā, lai sa
vējos mazlietiņ nošokētu, apstā
dinātu un parādītu, ka var arī 
citādāk, nāca pirmā grāmatiņa. 

Tās atvēršanas laikā apsolīju, ka 
pēc gada, Ziemassvētkos uzdāvi
nāšu otru grāmatiņu. Solījums ir 
jāpilda, ko arī izdarīju, tomēr izdot 
grāmatu vien, nav liela māksla, 
bet vēl lielāka māksla ir dabūt 
svītru kodu...

Lielvārde, ir tā, kuru tagad 
pilntiesīgi varu saukt par savu , jo 
tie ir vairāk kā 30 gadi, kas atdoti 
šai pilsētai, bet tomēr kad braucu 
cauri Mālpilij, man te, sirds vienā 
kambarī kaut kas pārmet kūleni. 
Ir lietas, kas gadiem ejot tomēr 
nepāriet. To jūs lasot šur tur uzķer
siet. Mālpils te tieši nav pieminēta, 
tomēr par tām siržu būšanām, ja 
būsiet prātīgi, saklausīsiet.

Šis dzejoļu krājums nav ra
dies nekādās mokās. Savējie 
prasa, pa kuru laiku tu raksti? 
Naktis ir manas, kad visi šņāku
ļo, un īpaši vasara. Bet vislabāk 
rakstās uz rudens pusi.

Rasas	lāsē
Ir	aizturēts	ūdens,
Dvēselē	reibums,
Nāk	rudens.
Vasara	paklanās,
Pīlādžos	grēkojusi,
Silts	auglības	reibums,
Dzīvība	būs.
Ir	augusts.

– Es neko nepārrakstu. Es ļoti 
daudz līmēju ap sevi visriņķī ma
zas aprakstu avīžu lapas, pēc tam 
nežēlīgi metu ārā, bet šī doma 
vai teikums, ja mani uzrunā, tiek 
apaudzēta. Radības mokas ma
nī nepastāv. Krājums ir, kā viss, 
ko es radu, ar mazu piesitienu, 
mazu smeldzi. Krājums sākumā 
saucās “Rieta šūpolēs”, bet māk
sliniece izlasot teica, nē, jāsauc 
“Duende”.

Balss,	tava	ceļa	priekšā
es	paklanos,
Pirms	vēl	velvēs
atsitas	gars.
Es	kā	izbrīnā
ceļos	nokritis,
Tik	liels	ir	tavas
gaismas	gars...

– Rakstu tāpēc, ka esmu sa
vā dzīvē ļoti laimīgs, jo dzīvojot 
starp sievietēm vīrietis nevar būt 
nelaimīgs. Dievs man viņas pagā
dājis veselas trīs – sievu un divas 
meitas. Rakstīt, radīt var cilvēks, 
kurš IR laimīgs. Es dzīvoju parei
zā laikā, pareizā vietā un starp 
pareiziem cilvēkiem. Mani gadi 
ļauj to, ka es varu no nepareiziem 
cilvēkiem atbrīvoties. Man ir labi 
šajā laikā, kas man ir atvēlēts. 
Patiesība jau mēs viņu radam un 
piepildām paši.

Kā	maizes	klaipā
Zem	garozas	cietas
Esmu	pasargāts	–
Droši	raudzēts,
Kā	savējo	dziesmā,
Ar	balsi	tik	dzirdu
Esmu	iedziedāts.

Palieku	nepazaudēts
Viendieņu	vārdos,
Kas	paceļ	un	nogalē,
Esmu	ievārdots,
Sīksti	turēts.
Jo	tiku	ieņemts
Mīlot.

Ar	garozas	garšu
Debesis	noturēt,
Savējos	cerot,
Dzīvoju	derot!

Juris	Reihlers	atzīst,	ka	tuk
šā	 vietā	 jau	 nekas	 nerodoties,	
viss	veidojās	no	nelieliem	“pie
nesumiem”,	 tie	 ir	 draugi,	 labi	
līdzcilvēki,	 ar	 kuriem	kontaktē
joties,	bez	kuriem	dzīve	neesot	
iedomājama.

Piezvanīt
Un	lūgt,	lai	savieno
Mani	ar	tevi,
Bet	tā,
Lai	mūžīgi
Būtu	mēs	sarunā,
Kopā.

– Ziniet kā ir ar Mālpili? Es uz 
to pusi nebraucu tālāk par muižas 
stūri. Man tas jaunradījums, lai 
man piedod, neuzrunā. Man pie

tiek aizbraukt tur, kur es kādreiz 
dzīvoju, līdz veikaliņam, kur labi 
gāja, vecai pilij.. Un es neesmu 
vienīgais tāds. Kāpēc? Tāpēc, ka 
Mālpils tajos bišķiņ sarežģītajos 
laikos iemācīja vērtības. Blakus 
tām lietām, ko mums lika mācī
ties, mūs tomēr vispirms uztaisīja 
par cilvēkiem. Tam piešķīra lielu 
nozīmi. Un tas arī ir tas, kas mūs, 
kursa biedrus satur kopā. Jau 
cītīgi četrdesmit gadus. Tās ir 
lietas, ko laiks nevar izdeldēt. Ja 
mēs mākam tagad kādam dot, 
nežēlojot, tad tas ir Mālpils laiks, 
kas mums iemācīja dalīties ar 
līdzcilvēkiem.

Kā	brīnums	šajā	pēcpusdie
nā	radās	dziesmas,	kuru,	Daces	
iedrošināti,	 pievienojās	dziedāt	
arī	klātesošie	–	Es vēlos šai mūžā 
starp gribu un nē, lai kāds mani 
klusu paslavē... To	darīja	biblio
tēkas	 vadītāja	Dace	Krilovska,	
sakot	paldies	lielvārdiešiem	par	
jauko	programmu,	dāvinot	Māl
pils	grāmatu	un	svētku	suvenīrus	
atmiņai	par	jaunības	zemi.

Mans	logs	uz	rītu
Ir	vaļā.
Atnākšana	–
Tavā	daļā.

daiga frīdberga

Uzziņai:

Juris	Reihlers	ir	SIA	«Ogres	
Svēte»	valdes	loceklis,	Psiholoģi
jas	augstskolas	lektors,	Lielvār
des	draudzes	priekšnieks,	vispā
rējā	tipa	pansionāta	«Madliena»	
supervīzors	 (vecākais	 sociālais	
darbinieks	 citiem	 sociālajiem	
darbiniekiem),	brieduma	gados	
nolēmis	 studēt	 un	 Kristīgajā	
akadēmijā	ieguvis	sociāli	karita
tīvā	darbinieka	–	diakona	amatu	
(sociālais	darbinieks	ar	kristīgo	
pieredzi).

ar smeldzes piesitienu

dace  
Jansone

Juris 
reihlers
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sPorts

aKtuĀli

25.janvārī,	Krimuldas	pagsta	Reiņa	trasē	notika	Rīgas	rajona	
sporta	spēles	distanču	slēpošanā,	kurās	piedalījās	arī	mālpilieši.	
Mālpils	komanda	15	komandu	konkurencē	ierindojās	10.vietā.	
Individuāli	 ļoti	 teicamus	 rezultātus	uzrādīja	māsas	 Leitānes.	
Laima	savā	vecuma	grupā	izcīnīja	1.vietu,	bet	Māra	–	2.vietu	
savā	vecuma	grupā.	Ļoti	 labs	rezultāts	arī	Pēterim	Leitānam	
–	5.vieta	 savā	 vecuma	grupā.	Pārējiem	mālpiliešiem	veicās	
mazliet	sliktāk,	taču	visi	cīnījās	līdz	galam.	Mālpils	komandu,	
bez	pieminētajiem,	 vēl	 pārstāvēja	Dzintra	 Leitāne,	Romāns	
Evarts,	Artis	Čonka,	Gustavs	Norkārklis,	Edgars	Jakušenoks,	
Arnolds	Jakušenoks.
31.janvārī,	 Siguldas	 1.pamatskolā	 notika	 Rīgas	 rajona	

sporta	spēles	galda	tenisā.	Mālpils	komandai	mazliet	nepavei
cās	ar	izlozi,	mazliet	pietrūka	veiksmes	un	rezultātā	mālpilieši	
ierindojās	11.vietā	15	komandu	konkurencē.	Mālpils	komandu	
pārstāvēja	Gustavs	Norkārklis,	Adrians	Fjodorovs,	Armīns	Fjo
dorovs	un	Kristīne	Kaņepēja.
9.februārī,	TOSS	boulinga	hallē	Rīgā,	notika	Rīgas	rajona	

sporta	spēles	boulingā,	kurās	piedalījās	arī	Mālpils	komanda.	

Šogad	piedalījās	rekordliels	komandu	skaits,	t.i.,	20	komandas.	
Mālpils	komanda	 ieguva	7.vietu.	Mālpils	komandas	sastāvā	
spēlēja	Edgars	Balodis,	Gatis	Lācis,	Intars	Palameiks	un	Da
nute	Kišuna.
15.februārī,	 Inčukalna	sporta	centrā,	notika	Rīgas	 rajona	

sporta	spēles	kāršu	spēlē	“Zolīte”.	Mālpils	komanda	18	koman
du	konkurencē	ierindojās	8.vietā.	Mālpils	komandu	pārstāvēja	
Jānis	Podračiks,	Agris	Ozoliņš,	Normunds	Ozoliņš	un	Ingūna	
Sīmansone.

sporta pasākumu plāns: vieta
1.	marts Sacensības		

ZOLES	SPĒLĒ	2.	posms
Kafejnīca		
“AUGUSTS”

6.	marts Rīgas	rajona		
pašvaldību	darbinieku	sporta	spēles

Krimuldas		
pagasts

15.	marts Sacensības		
ZOLES	SPĒLĒ	3.	posms

Kafejnīca		
“AUGUSTS”

Sporta	darba	organizators	Ģirts lielmežs,	29248752

sporta ziņas

No	2009.gada	1.janvāra	 ir	 likvidēta VALSTS	IEŅĒMUMA	DIENESTA	
RĪGAS	REĢIONĀLĀS	 IESTĀDES	RĪGAS	RAJONA	NODAĻAS	SIGULDAS	
KLIENTU	APKALPOŠANAS	ZĀLE.	Lai	kompensētu	nodokļu	maksātājiem	
sagādātās	neērtības,	reizi	mēnesī,	15.datumā	no	8.30	līdz	17.00	(ja	15.da
tums	ir	izejamā	vai	svētku	diena,	tad	nākošajā	darba	dienā)	VID	darbinieks	
Siguldas	novada	domes	pakalpojumu	centra	telpās	Siguldā,	Raiņa	iela	3	
pieņems	deklarācijas,	pārskatus,	iesniegumus,	sniegs	īsas	konsultācijas.	
Valsts	ieņēmumu	dienests	aicina	izmantot	alternatīvus	veidus	deklarāciju	
iesniegšanai	un	pakalpojumu	saņemšanai,	piemēram,	izmantot	internetu,	
pieteikt	visa	veida	izziņas	pa	tālruni	vai	epastu,	kā	arī	saņemt	konsultācijas	
pa	informatīvo	tālruni	1898.	Valsts	ieņēmumu	dienests	nodrošina	nodokļu	
maksājumu	un	nodokļu	maksātāju	uzskaiti,	valsts	nodokļu,	nodevu	un	citu	
valsts	noteikto	obligāto	maksājumu	iekasēšanu	Latvijas	Republikas	teritorijā,	
kā	arī	iekasē	nodokļus,	nodevas	un	citus	obligātos	maksājumus	Eiropas	
Savienības	budžetam,	īsteno	muitas	politiku	un	kārto	muitas	lietas.

vid rīgas reģionālā iestādes rīgas rajona nodaļas adrese rī
gā –	Skanstes	 iela	13,	korpuss	5,	LV	1013	 (pretī	Volvo	centram	“Hansa	
līzings”	ēkā).	Darba	laiki:	P,	O,	T,	C,	P:	8.30	–	17.00

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes adrese	 –	Čiekurkalna	
1.līnija	k3,	Rīga,	LV	1026.	Darba	laiki:	P.	11.00	–	19.00;	O.	9.00	–	16.00;	
T.	9.00	–	16.00;	C.	9.00	–	16.00;	P.	8.30	–	14.30

Valsts	tehniskās	uzraudzības	aģentūras	Rīgas	rajona	nodaļa	dara	
zināmu,	ka	ikgadējā

traktortehnikas valsts tehniskā apskate	Mālpils	 teritorijā	2009.	
gadā	notiks:
·	 20.	martā	(plkst.	12.00	–	Kabatiņas	un	14.00	Sidgunda)
·	 17.	aprīlis	(plkst.	10.00	–	Kabatiņas	un	12.00	Sidgunda)
·	 4.	jūnijā	(plkst.	10.00	–	Kabatiņas	un	13.00	Sidgunda)
·	 7.	augustā	(plkst.	10.00	–	Kabatiņas	un	12.00	Sidgunda)

tehniskās apskates izcenojumi:

Traktoru	un	graudaugu,	tehnisko	kultūru	un	zāles	no
vākšanas	kompleksa	pašgājējmašīnu	ikgadējā	valsts	
tehniskā	apskate

9,20	LVL

Traktortehnikas	atkārtota	valsts	tehniskā	apskate 4,35	LVL
Piekabju	ikgadējā	valsts	tehniskā	apskate 6,20	LVL
Piekabju	atkārtota	ikgadējā	valsts	tehniskā	apskate 2,85	LVL
Speciālās	traktortehnikas	un	autogreideru	ikgadējā	
valsts	tehniskā	apskate

15,20	LVL

Atļauja	piedalīties	ceļu	satiksmē	veicot	pamatpārbaudi 1,40	LVL

Par	 tehnisko	apskati	 var	 samaksāt	 iepriekš	Rīgas	 rajona	nodaļā	
(Kalnciema	ielā	88a)	vai	apskates	dienā	uz	vietas.

CienīJamie veCĀKi, gaidām Jūs skolā
līdz 30. martam darba dienās  

no plkst. 800 līdz 1600

nepieciešamie dokumenti:
	 ·	 iesniegums	(veidlapa	skolas	kancelejā),
	 ·	 vecāku	personu	apliecinošs	dokuments	(pase),
	 ·	 bērna	dzimšanas	apliecība	vai	pase.

1.klases skolēniem papildus
mācību procesam piedāvāsim:

	 ·	 fakultatīvās	nodarbības	angļu	valodā,
	 ·	 sporta	stundās	peldēšanu,
	 ·	 pagarinātās	dienas	grupas	nodarbības,
	 ·	 interešu	 izglītības	nodarbības:	 tautisko	un	mūsdienu	deju		
		 grupas,	ansambli,	vizuālās	mākslas,	keramikas	un	sporta	

pulciņus,
·	lasītprasmes	veicināšanas	programmu	“Bērnu	žūrija”,
·	daudzveidīgus	ārpusstundu	pasākumus.

v	Skola	 nodrošinās	bezmaksas	mācību	grāmatas	 un	pirmo	
darba	burtnīcas.

v	Skolēni	varēs	strādāt	skolas	bibliotēkā	un	lasītavā	ar	jaunāka
jām	informācijas	tehnoloģijām.

v	1.klases	skolēni	saņems	valsts	dotētās	brīvpusdienas.
v	Pagasts	nodrošinās	 transportu	skolēnu	atvešanai	uz	skolu	
un	uz	mājām.

v	Vecākiem	būs	iespēja	iepazīties	ar	sava	bērna	mācību	sasnie
gumiem	internetā	elektroniskajā	žurnālā	“Eklase”.

Ar	cieņu	–	mālpils vidusskolas kolektīvs 
t.	67925340

mālpils vidusskola aicina vecākus  
pieteikt bērnus mācībām 1. klasē 2009./2010.m.g.
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Pateicības
Sirsnīgi	pateicos	Pētera	Živa	ģimenei	palīdzot	risināt	manas	
dzīves	vitālās	problēmas.	 Velta

No	sirds	pateicos	Z/S	“Mālpils	maize”	kolektīvam,	Pasta	meite
nēm	un	manām	kaimiņienēm	par	sirsnīgiem	apsveikumiem	un	
laba	vēlējumiem	manā	70	gadu	jubilejā.	 Daina Petrova

95	–	 Milda	Elvīra	Jansone
80	–	 Vilma	Fjodorova	

Veronika	Zavadska
75	–	 Genovefa	Eriņa	

Vigo	Anšmits

70	–	 Gunārs	Lūkins	
Veneranda	Gapčuka	
Helēna	Strode	
Ināra	Krūmiņa	
Valdis	Dambergs

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152
Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa, t. 67970901
Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,  
e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lv

Informācijas	centra	epasts:	iveta@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

 sludinĀJumi informĀCiJa reKlĀma

Pasākumu plāns mālpils kultūras namā 
2009. gada marta mēnesī

Līdz 06.03.		Izstāžu	zālē	apskatāma	Gata	Šļūkas	karikatūru	izstāde	“Arktiskās	govis”
08.03.	plkst.	16.00 Mākslinieces	Ritas	Blaževičas	darbu	izstādes	“Gaišās	noskaņas”	

atklāšana	izstāžu	zālē
11.03.	plkst.	13.00	 Vecmāmiņu	klubiņa	“rezēdas”	saiets
12.03.	plkst.	12.00	 Valmieras	teātra	izrāde	bērniem	“nezinīša piedzīvojumi”
											plkst.	19.00	 Valmieras	teātris	ar	Alvja	Lapiņa	izrādi	–	drāmu	“atvari”

Režisors –	varis Brasla	
Lomās:	elīna vāne,	mārtiņš meiers,	andris gross vai	ivo martinsons,	mārtiņš liepa,	

inese ramute,	vizma Kalme,	Januss Johansons	
Izrāde	par	latviešiem,	latviešu	raksturiem,	izjūtām	un	attiecībām	pēc	kara	1949.	gadā.	
Dramatiskais	gada	skaitlis	izrādē	kalpo	kā	fons	cilvēciskajām	attiecībām,	nezūdošajai	
vēlmei	ne	tikai	izdzīvot,	bet	pilnasinīgi	dzīvot,	priecāties,	mīlēt,	izjust	visplašāko	emociju	
gammu	un	saņemt	tādas	pašas	jūtas	pretī.	Izrāde nominēta Latvijas Teātra balvai 

2007./2008.gada sezonā kategorijās “Gada latviešu autora darba iestudējums”, “Gada 
aktrise otrā plāna lomā” (balvai izvirzīta aktrise Vizma Kalme par Ārstes lomu) un “Gada 

jaunais skatuves mākslinieks” (balvai izvirzīts aktieris Mārtiņš Meiers par Jura lomu).
13. 03.	 Vidzemes	novada	mūsdienu	deju	skate
14. 03.	 Jauktais	koris	piedalās	koru	koncertā	Ropažos.	

Deju	kopa	“Sidgunda”	–	Latvijas	Republikas	vidējās	paaudzes	deju	
kolektīvu	konkursā	“Salaspils	kauss2009”	Limbažu	kultūras	namā.

20. 03.	plkst.	18.00	 Bērnu	un	jauniešu	(vecumā	līdz	15	gadiem)	dziedāšanas svēt
ki – konkurss “Brīnums”. Solistiem,	duetiem,	ansambļiem	ar	
savām	fonogrammām	pieteikties Mālpils	kultūras	namā	vai	pa	tel.	
26434429	(Sandra)	līdz 6.martam.

27. 03.	 Rīgas	rajona	tautas	deju	kolektīvu	X	Latvijas	skolu	jaunatnes	
dziesmu	un	deju	svētku	tautas	deju	repertuāra	pārbaudes	skate.

28. 03.	plkst.	18.00	 Māras	dienas	koncerts	“man šodien 18 gadi”.	Uzstājas	“Māra”	
un	draugi.

29. 03.	plkst.	12.00	 Cirka	Baltija	klaunu	šovs	“oKi – doKi”	ar	izklaidējošu	cirka	program
mu,	dažādiem	dzīvniekiem,	burvju	māksliniekiem,	žonglieru	un	faķīru.

sludinājumi

nīderlandes fonda KnHm projektu izstrādātājiem! Kon
kursa	nolikums	un	projekta	pieteikuma	veidlapa	pieejama	
Mālpils	pagasta	padomes	Investīciju	un	ārējo	sakaru	daļā	
311.kabinetā	un	interneta	mājas	lapā	www.malpils.lv	sadaļā	
“Projekti”.	Pieteikumu	iesniegšanas	termiņš	ir	2009.	gada	
1.aprīlis	līdz	plkst.	17:00.

Kvalitatīvai	projektu	sagatavošanai	varat	pieteikties	uz	kon
sultācijām	pa	epastu	karte1@inbox.lv	vai	tālr.	26836192.

Laipni	gaidīti	Mālpils	sporta	centrā	ar	š.g.	5.martu	uz	ma
sāžas	un	gaismas	terapijas	seansiem.	Iepriekšēja	pieteik
šanās	pa	tālr.	29144888

Sporta	kompleksa	aerobikas	zālē	sākot	ar	5.	martu,	ceturt
dienās	plkst.19.00	–	20.00	notiks	vingrošana.	Vietu	skaits	
ierobežots,	maksa	par	nodarbību	2,50LVL.	Pieteikties	pie	
Ineses	Grīnbergas	pa	tālr.	22024529	pēc	plkst.13.00.

Skursteņslauķa	pakalpojumi,	plīts	un	skursteņu	restaurā
cija.	Tālr.	26517594

Veicam	visa	veida	iekšējos	remontdarbus	–	elektrības,	san
tehnikas,	apkures	ierīkošana,	reģipša	likšana,	apmetums,	
špaktelēšana,	krāsošana,	tapešu	līmēšana,	visu	veidu	grī
du	ieklāšana.	Iespējama	materiālu	piegāde.	Samaksa	pēc	
vienošanās.	Meistari	no	Mālpils	ar	speciālo	izglītību	un	lielu	
praksi.	Tālr.	26159785

4. aprīlī Mālpils	kultūras	namā
viens	no	visgaidītākajiem	pasākumiem

“mĀlPils dziesma 2009”
Pavadījumu	spēlēs	normunds Jakušonoks	un	viņa	pavadošā	grupa.
Lūdzam	visiem	dziedātmīļiem	–	solistiem,	duetiem	un	ansambļiem
pieteikties	Mālpils	kultūras	namā	vai	pa	tālr.	26434429	(Sandra)

līdz	6. martam
Pēc koncerta plkst. 21.00 Balle kopā ar grupu  

“laBvēlīgais tiPs”
(Ar	iepriekšēju	biļešu	tirgošanu	un	galdiņu	rezervēšanu)

11. martā plkst.13.00 Mālpils	 kultūras	 namā	 pulcēsies	
NŪJOTĀJI,	lai	instruktora	vadībā	apgūtu	pareizas	nūjošanas	iema
ņas.	Interesentiem	ierasties	ar	savām	nūjām.	Pareizu	nūju	garumu	
var	aprēķināt	–	savu	auguma	garumu	reizinot	ar	0,68.	Nūjas	var	ie
gādāties	Siguldā	veikalā	“Šokolāde”,	Rīgā	Brīvības	ielā	155	veikalā	
“Ceļotājs”	u.c.	sporta	preču	veikalos,	summa	10,0025,00LVL.	Nūjas	
var	pagatavot	arī	paši	no	lazdas	koka.

Pensionāru	padome	priekšsēdētāja	e. saleniece

sveicam marta 
jubilārus!

Mūsu laiks ir tik īss,
Mūža vēji šalc apkārt un pāri.
Kas lai zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss.
Skumju	brīdī	esam	kopā	ar	inetu endeli un	inetu 

Broku,	māmiņu	un	vīramāti	mūžībā	pavadot.
mālpils pagasta padome

Lai mātes mīla paliek dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
Izsakām	visdziļāko	līdzjūtību	inetai endelei	māmiņu	

mūžībā	aizvadot.
Tuvākie	kursa	biedri	no		

Latvijas	Lauksaimniecības	Universitātes	
Sociālo	Zinātņu	fakultātes:	

inita, laura, rudīte, ilvija, ivars, ilva

2009. gada februāris


