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Novada domes lēmumi

Izskatīja 13 jautājumus:
 1. Par piedāvājumu nekustamo īpašumu 

maiņai.
 2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstipri

nāšanu.
 4. Par zemes nomas līgumu apstiprināša

nu.
 5. Par padomes lēmuma anulēšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 7. Par zemes lietošanas tiesību anulēša

nu.
 8. Par deklarētās dzīvesvietas anulēša

nu.
 9. Par privatizācijas projektu apstiprinā

šanu.
 10. Par lūgumu samazināt nomas maksu 

par kultūras nama deju zāles izmanto
šanu.

 11. Par finansiālu atbalstu deju kolektīvam 
“sidgunda”.

 12. Par finansiālu atbalstu treniņnometnes 
dalībniekiem.

 13. Par atļauju tirgoties ar alkoholiskajiem 
dzērieniem un tabakas izstrādāju
miem.

noLĒma:
· Konceputāli piekrist mainīt dzīvokļus Nr.1, 

Nr.3 un Nr.5 nekustamā īpašumā “Darbinie
ku māja” pret nekustamo īpašumu “Melpu
ri”.

· Apstiprināt 26.06.2009. notikušās izsoles 
“Par tiesībām sniegt ēdināšanas pakalpoju
mus Mālpils izglītības iestādēs” rezultātus 
atbilstoši izsoles protokolam Nr.18/1 par to, 
ka SIA “Aniva”, reģ. Nr. LV 50003115551, 
juridiskā adrese: Maskavas ielā 118, Rīga, 
LV 1003, ir nosolījusi koncesijas resursus 
un ieguvusi tiesības sniegt ēdināšanas pa
kalpojumus Mālpils izglītības iestādēs par 
LVL 710, gadā.
– Slēgt Koncesijas līgumu ar SIA “ Aniva” 

par ēdināšanas pakalpojumu sniegša
nu Mālpils izglītības iestādēs.

– Pilnvarot izpilddirektoru Agri Bukovski 
(pēc viena mēneša) slēgt Koncesijas 
līgumu ar SIA “Aniva”.

· Apstiprināt VSIA “Latvijas valsts mērnieks” 
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekus
tamajam īpašumam “Ķiceri”, kadastra 

numurs 8074 005 0351.
– Zemes vienībai “2” 42,4 ha kopplatībā 

saglabāt adresi “Ķiceri”, Mālpils pa
gasts, Rīgas rajons;

– Zemes vienībai “1” 5,0 ha kopplatībā 
piešķirt nosaukumu “Sidrabi”.

– Zemes vienībai “1” piešķirt zemes lieto
šanas mērķi – zeme uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī
ba, kods 0101.

– Zemes vienībai “2” atstāt zemes lieto
šanas mērķi – zeme uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī
ba, kods 0101.

· Apstiprināt zemes nomas līgumu par zemes 
nomu nekustamā īpašuma “Saulieši S”, tre
šajā zemes gabalā 0,25 ha platībā,

· Anulēt  Mālp i ls  pagasta  padomes 
30.04.2008. sēdes Nr. 8 lēmumu Nr. 8/5 
un Mālpils pagasta padomes 27.08.2008. 
sēdes Nr.14 lēmumu Nr.14/5 (p.2.) Par ne
kustamā īpašuma “Klabažas” sadalīšanu.
– Anulēt Mālpils pagasta padomes 

30.04.2008. sēdes Nr. 8 lēmumu Nr. 8/5 
(p.2.) Par nekustamā īpašuma “Vīnkalna 
iela” sadalīšanu.

· Sadalīt Mālpils pagasta padomei piederošo 
nekustamo īpašumu “Vīnkalna iela” 0,18 
ha kopplatībā, atdalot zemes gabalu 0,14 
ha platībā un izstrādājot zemes ierīcības 
projektu.
– Mālpils pagasta padomes Būvvaldei 

sagatavot nosacījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādei.

· Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Klaba
žas”, atdalot no otrā zemes gabala zemi 
0,13 ha platībā un izstrādājot zemes ierīcī
bas projektu.
– Mālpils pagasta padomes Būvvaldei 

sagatavot nosacījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādei.

· Izbeigt zemes lietošanas tiesības par:
– ½ domājamās zemes daļas no 0,5 ha 

platībā dzīvojamās mājas “Jaunčušļi” 
uzturēšanai.

– zemi 3,3 ha platībā un 1,1 ha platībā saim
niecības “Ozolnieki” izveidošanai.

– zemi 0,523 ha platībā komercdarbības 
objekta “Nākotnes iela 8” uzturēšanas 
vajadzībām.

– zemi 0,4 ha platībā piemājas saimniecī
bas izveidošanai.

– zemi 7,0 ha platībā saimniecības “Kūlī
ši” uzturēšanas vajadzībām.

– zemi 3,7 ha platībā saimniecības “Kaln
mārtiņu koplietošanas pagalms” uzturē
šanas vajadzībām.

– zemi 0,2 ha platībā dzīvojamās mājas 
“Liepu iela 9” uzturēšanas vajadzī
bām.

 Piedāvāt slēgt zemes nomas līgumus ar 
Mālpils pagasta padomi par zemes izno
māšanu .

· Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
adresē: “Melpuri”, Mālpils pagasts, Rīgas 
rajons, LV2152.

· Apstiprināt “Mālpils pagasta pašvaldības 
nekustamā īpašuma objekta – ražošanas 
ēkas (hlorētava), un zemesgabala Pilskal
na iela 7, Mālpils pagasta, Rīgas rajons” 
privatizācijas projektu .

· Samazināt nomas maksu par kultūras na
ma deju zāles izmantošanu 50 % apmērā, 
t.i. LVL 50, +PVN dienā sporta deju kluba 
“Vecrīga” treniņnometnes dalībnieku nodar
bībām

· Piešķirt deju kolektīvam “Sidgunda” 
LVL 400, braucienam uz Beļģijas pilsētu 
Hotlaini no 15.līdz 22.jūlijam, lai piedalītos 
35 ARTIFOIRE mākslinieku un amatnieku 
svētkos, no atbalsta fonda līdzekļiem.

· Piešķirt sporta kluba “Ziemeļpols” dalīb
niekam Jānim Seņkānam LVL 50, treniņ
nometnes izdevumiem, no atbalsta fonda 
līdzekļiem.

· Piešķirt Mālpils vidusskolas audzēkņiem 
Dāvim Zagorskim, un Aināram Bērziņam 
ceļa izdevumiem uz regbija treniņnometni 
50 % no ceļa izdevumu tāmes, bet ne vairāk 
kā LVL 50, katram.

· Atļaut zemnieku saimniecībai “Mālpils 
maize” Mālpils profesionālās vidusskolas 
60 gadu jubilejas salidojumā 2009. gada 
4. jūlijā kafejnīcas SIA “Žaks” telpās, kas 
atrodas Mālpilī, Pils ielā 14, tirgot alkoho
liskos dzērienus un tabakas izstrādājumus 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par alko
holisko dzērienu un tabakas izstrādājumu 
realizāciju, samaksājot pašvaldības nodevu 
par tirdzniecību publiskās vietās.

mĀLPiLs PaGasta PaDomEs 30.06.2009. sĒDE nr.9

Ar 1. jūliju darbu ir uzsākusi jaunā Mālpils novada dome. Ir notiku
šas jau vairākas domes sēdes un pieņemti lēmumi. Diezgan neierasti, 
ka pēc vairāk kā 140 gadu pastāvēšanas vairs neeksistē Mālpils pa
gasts. Aicinām ar izpratni izturēties pret jauno situāciju, jo neskatoties 
uz to, ka Mālpils novada dome ir Mālpils pagasta padomes tiesību 
un saistību pārņēmēja, ir virkne jautājumu, kas prasīs laiku un pacie
tību tos atrisinot. Piemēram, par Mālpils pagasta ģerboni, kas nevar 
palikt tāds kāds ir, bet – jāmaina. Tā ir vēlējies likumdevējs un mums 
ir jāpierod pie jaunās situācijas, kas sadzīvē radīs virkni neērtību. Ar 
laiku tas viss atrisināsies!

Novada domes priekšsēdētājs 
aleksandrs Lielmežs

aktuāli



�2009/8

Izskatīja 24.jautājumus:
 1. Par saistošo noteikumu nr.2 “Par 

mālpils novada domes budžetu 2009.
gadam” apstiprināšanu.

 2. Par nolikuma “Kārtība, kādā atlīdzināmi 
deputāta izdevumi” apstiprināšanu.

 3. Par priekšfinansējumu biedrības “māl
pils tautskola” Leader programmai.

 4. Par līdzfinansējumu Leader program
mas projektam “Kvalitatīva un mūsdie
nīga izglītība lauku cilvēkiem dzīves 
vietā”.

 5. Par sporta kompleksa pakalpojumu 
samaksas noteikšanu.

 6. Par 12.11.2008. sēdes lēmuma nr.17/20 
precizēšanu.

 7. Par darba algas noteikšanu pašvaldības 
sia “norma K” valdes loceklim.

 8. Par mālpils mūzikas un mākslas skolas 
turpmāko darbību.

 9. Par mālpils profesionālās vidusskolas 
pārņemšanu.

 10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 11. Par zemes lietošanas mērķu maiņu.
 12. Pirkuma līgumu izskatīšana.
 13. Par piešķirtās zemes platības precizē

šanu.
 14. Par novada domes komisiju apstiprinā

šanu.

 15. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 16. Par valsts dzīvojamo māju neprivati

zētās daļas pārņemšanu pašvaldības 
īpašumā.

 17. Par 22.03.2006.padomes lēmuma 
nr.23/25 “Par komandējumu uz Es re
ģionu komitejas darbu” atcelšanu.

 18. Par domes priekšsēdētāja atvaļināju
mu.

 19. Par projektu “mālpils pirmsskolas izglī
tības iestādes “māllēpīte” energoefekti
vitātes paaugstināšana”.

 20. Par gultas dienas izcenojuma samazinā
šanu sociālās aprūpes centrā.

 21. Par pārstāvi rajona pašvaldības reorga
nizācijas plāna uzraudzības komisijā.

 22. Par samaksas samazināšanu zemes 
izpirkšanai.

 23. Par tirdzniecības atļaujas izsniegša
nu.

 24. Par lūgumu atbrīvot no mālpils vēlēšanu 
komisijas.

noLĒma:
· Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Par 

Mālpils novada domes budžetu 2009.ga
dam”

· Apstiprināt nolikumu “Kārtība, kādā atlīdzi
nāmi deputāta izdevumi”

· Nodrošināt priekšfinansējumu biedrības 

“Mālpils tautskola” projektam “Kvalitatīvu 
un mūsdienīgu mūžizglītību lauku cilvēkiem 
dzīves vietā” 2010.gada budžetā 12600 LVL 
apmērā.

· Nodrošināt līdzfinansējumu biedrības “Māl
pils tautskola” projektam “Kvalitatīvu un 
mūsdienīgu mūžizglītību lauku cilvēkiem 
dzīves vietā” 1400 LVL, paredzot šo summu 
2010.gada budžetā.

· Noteikt sporta kompleksa pakalpojumu 
samaksas laika posmā no 01.08.2009.līdz 
01.10.2009., t.sk.PVN:

Baseina apmeklējums pieaugušajiem
stunda  LvL 2,30
Baseina abonoments pieaugušajiem
4 stundas mēnesī  LvL 8,70
6 stundas mēnesī  LvL 12,90
8 stundas mēnesī  LvL 17,00

– Noteikt nodarbības laika pagarinājumu 
apmeklējuma reizei trenažieru zālē no 1 
st. līdz 1,30 st.

· Atcelt 12.11.2008. Mālpils pagasta padomes 
lēmuma Nr.17/20 punktu 1.4, kas izteikts 
šādā redakcijā:

 “Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē LVL 300 000,- uz 30 gadiem”

· Ņemt aizņēmumu Valsts kasē LVL 100000, 

Izskatīja 2 jautājumus:
 1. Balsu skaitīšanas komisijas izveido

šana.
 2. Domes priekšsēdētāja vēlēšanas.

noLĒma:
· Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā 

sastāvā:
 Iveta Krieviņa,

 Anna Višķere,
 Ineta Broka

· Ievēlēt deputātu ALEKSANDRU LIELMEŽU 
par Mālpils novada domes priekšsēdētāju.

mĀLPiLs novaDa DomEs 01.07.2009. sĒDE nr.1

Izskatīja 2 jautājumus:
 1. Par novada domes priekšsēdētāja 

vietnieka ievēlēšanu.
 2. Par novada domes pastāvīgo komite

ju izveidošanu un deputātu ievēlēšanu 
komiteju sastāvos.

noLĒma:
· Ievēlēt deputāti SOLVITU STRAUSU par 

Mālpils novada domes priekšsēdētāja viet
nieci.

· Mālpils novada domē izveidot šādas pastā
vīgās komitejas:
 finanšu komiteju 8 (astoņu)cilvēku sa

stāvā
 tautsaimniecības un attīstības komite

ju 6 (sešu) cilvēku sastāvā

 sociālo, izglītības un kultūras jautāju
mu komiteju 5 (piecu) cilvēku sastāvā

– Par finanŠU komitejas priekšsēdētāju 
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
60.pantu apstiprināt Aleksandru Lielme
žu.

– Par finanŠU komitejas locekļiem ievē
lēt deputātus:

 – Aleksandru Lielmežu
 – Solvitu Strausu
 – Leontinu Ameriku
 – Raimondu Tāli
 – Rolandu Jomertu
 – Agnesi Hildebranti
 – Edīti Salenieci
 – Linardu Ligeri

– Par taUtsaimniECīBas Un attīstī
Bas komitejas locekļiem ievēlēt depu
tātus:

 – Solvitu Strausu – priekšsēdētāja
 – Raimondu Tāli
 – Andri Apsīti
 – Valentīnu Svikšu
 – Jāni Lauvu
 – Linardu Ligeri
– Par soCiĀLo, iZGLītīBas Un KULtŪ

ras JaUtĀJUmU komitejas locekļiem 
ievēlēt deputātus:

  Leontinu Ameriku – priekšsēdētāja
  Edīti Salenieci
  Māru Ārenti
  Valtu Mihelsonu
  Rolandu Jomertu

mĀLPiLs novaDa DomEs 01.07.2009. sĒDEs nr.1 turpinājums

Izskatīja 7 jautājumus:
 1. Par pagasta padomes tiesību un saistī

bu pārņemšanu.
 2. Par mālpils novada administratīvā cen

tra un adreses noteikšanu.
 3. Par pagasta padomes tiesību un saistī

bu pārņemšanu.
 4. Par novada domes amatpersonu parak

sta tiesību noteikšanu.
 5. Par novada domes nolikuma apstiprinā

šanu.
 6. Par privatizācijas fonda rīkotāja iecelša

nu.
 7. Par iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 

apstiprināšanu

 8. Par rīgas rajona padomes deleģē
šanu.

noLĒma:
· Mālpils novada dome ir Mālpils pagasta 

padomes tiesību un saistību pārņēmēja.
· Par Mālpils novada administratīvo centru 

noteikt Mālpils ciemu.
– Mālpils novada domes adresi noteikt – 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 
LV2152.

· Noteikt, ka no 2009. gada 1. jūlija Mālpils 
novada domes –

 Pirmā paraksta tiesības ir:
– Mālpils novada domes priekšsēdētājam 

Aleksandram Lielmežam,
– Priekšsēdētāja vietniecei Solvitai 

Strausai
– Izpilddirektoram Agrim Bukovskim,

otrā paraksta tiesības ir:
– Mālpils novada domes finanšu un eko

nomikas daļas vadītājai Līvijai Mičulei,
– Mālpils novada domes finansistei Dainai 

Silai,

· Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1. “Māl
pils novada domes nolikums”

· Iecelt par Mālpils novada domes privatizāci
jas fonda rīkotāju Solvitu Strausu.

· Par iepirkumu komisijas priekšsēdētāju ap
stiprināt Solvitu Strausu.

· Deleģēt Rīgas rajona padomes Izglītības un 
kultūras pārvaldei veikt reģionālā līmeņa izglī
tības funkciju koordināciju līdz 31.12.2009. 
apstiprinātā Rīgas rajona padomes budžeta 
2009.gadam ietvaros.

mĀLPiLs novaDa DomEs 01.07.2009. ĀrKĀrtas sĒDE nr.2

mĀLPiLs novaDa DomEs 22.07.2009. sĒDE nr.3

Turpinājums 4. lpp.

Novada domes lēmumi
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(viens simts tūkstoši Latvijas valsts lati) vai 
EUR 138727,04 (kas tiek piesaistīta Latvijas 
Bankas noteiktajam eiro kursam 0,720804), uz 
10 (desmit) gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 
(trīs) gadiem un atmaksas kredītprocentu likmi 
atbilstoši noteiktajai likmei Valsts kasē.

2.1. Apstiprināt aizņēmuma atmaksas gra
fiku.

2.3. Aizņēmumu EUR 138727,04 apmērā ar 
noteiktajiem kredītprocentu maksājumiem 
atmaksu garantēt ar Mālpils novada domes 
budžetu.

· Noteikt atlīdzību pašvaldības SIA “Norma 
K” valdes loceklim par darbu valdē un 
amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā 
580, LVL mēnesī, atlīdzību izmaksājot no 
kapitālsabiedrības līdzekļiem.
– Noteikt atlīdzību pašvaldības SIA “Nor

ma K” valdes loceklim par siltumdienes
ta vadītāja darba pienākumu veikšanu 
160, LVL mēnesī, atlīdzību izmaksājot 
no kapitālsabiedrības līdzekļiem.

– Lēmums stājas spēkā ar 01.08.2009.
· Pieņemt zināšanai, ka Mālpils mūzikas un 

mākslas skolas turpmākai darbībai tiek 
izstrādāti varianti.
– J.Vītumam sagatavot atbildes vēstuli 

Kultūras ministrijai.
· Atcelt 15.04.2009. Mālpils pagasta padomes 

lēmuma Nr.5/29 otro punktu.
– Pārņemt no Rīgas rajona padomes 

Mālpils profesionālo vidusskolu, reģ.
Nr.90000067596.

· Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Strazdi
ņi” 13,7 ha kopplatībā, atdalot otro zemes 
gabalu 4,5 ha platībā.
– Atdalītajam zemes gabalam 4,5 ha kop

platībā piešķirt nosaukumu “Lejasstraz
diņi”.

– Zemes gabalam 9,2 ha kopplatībā sagla
bāt nosaukumu “Strazdiņi”.

– Atdalītajam zemes gabalam 4,5 ha 
kopplatībā noteikt zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods – 0101.

– Atlikušajam nekustamam īpašumam 
“Strazdiņi” atstāt zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods – 0101.

· Mainīt Romas katoļu baznīcas Mālpils drau
dzei, reģistrācijas Nr. 99500002860, pastāvī
gā lietošanā piešķirtai zemei “Vecpils iela 2” 
1,16 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0861 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosakot 
to – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar
bība ir lauksaimniecība, kods – 0101.

· Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekus
tamo īpašumu:
– “Ziedu iela 2”, kurš sastāv no viena zemes 

gabala 0,12 ha platībā, vienas vienstāvu 
dzīvojamās ēkas un vienas saimniecības 
ēkas, kas atrodas Mālpils novadā.

– “ Skaņi”, kadastra numurs 8074 003 0348, 
kurš sastāv no trim zemes gabala 6,4 ha 
platībā, kas atrodas Mālpils novadā.

· Precizēt Mālpils pagasta TDP 31.08.1992. 

20. sasaukuma 13. sesijas lēmumu, Mālpils 
pagasta padomes 27.01.2004. sēdes Nr.3 un 
Mālpils pagasta padomes 11.06.2008. sēdes 
Nr. 10 lēmumu Nr.10/18, nosakot īpašumtie
sību atjaunošanai piešķirto zemes platību 
12,89 ha platībā, kadastra Nr.8074 003 0441, 
sastāvošu no diviem zemes gabaliem.

· Saskaņā ar “Publisko iepirkumu likuma” 
22.pantu, apstiprināt iepirkumu komisiju 
6 (sešu) cilvēku sastāvā:
1) Solvita Strausa
2) Ineta Endele
3) Agris Bukovskis
4) Anna Višķere
5) Iveta Krieviņa
6) Valentīns Svikšs

– Saskaņā ar “Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa” 207. pantu, apstiprināt adminis
tratīvo komisiju 5 (piecu) cilvēku sastāvā:
1) Ineta Broka – prtāja vietniece
2) Mārīte Nīgrande – sekretāre
3) Anna Višķere
4) Dace Lūka
5) Nauris Durevskis – priekšsēdētājs

– Apstiprināt Nauri Durevski par Mālpils nova
da administratīvās komisijas priekšsēdētā
ju.

– Apstiprināt Privatizācijas komisiju 6 (sešu) 
cilvēku sastāvā
1) Aleksandrs Lielmežs – prtājs
2) Mārīte Nīgrande
3) Daina Sila
4) Aivars Skroderis
5) Solvita Strausa
6) Raimonds Tāle

– Apstiprināt Ārkārtējo situāciju operatīvo 
komisiju 6 (sešu) cilvēku sastāvā:
1) Aleksandrs Lielmežs –domes priekšsē

dētājs
2) Agris Bukovskis – domes izpilddirek

tors
3) Aleksandrs Drozds – VUGD pārstāvis
4) Ineta Endele – darba drošības un civilās 

aizsardzības speciāliste
5) Raimonds Taranda – SIA “Norma K” 

valdes loceklis
6) Guntis Lejiņš – pašvaldības policijas 

priekšnieks
– Apstiprināt mantas novērtēšanas komisiju 

5 (piecu) cilvēku sastāvā:
1) Agris Bukovskis
2) Līvija Mičule
3) Daina Sila
4) Anna Višķere
5) Aivars Skroderis

– Apstiprināt objektu apsekošanas komisiju 
5 (piecu) cilvēku sastāvā:
1) Ineta Broka
2) Agris Bukovskis
3) Ineta Endele
4) Rudīte Bete
5) Aivars Skroderis

– Apstiprināt sertifikācijas komisiju 3 (trīs) 
cilvēku sastāvā:
1) Aleksandrs Lielmežs
2) Daina Sila
3) Mārīte Nīgrande

– Apstiprināt Licencēšanas komisiju 5 (pie
cu) cilvēku sastāvā:
1) Aleksandrs Lielmežs

2) Anna Višķere
3) Edīte Saleniece
4) Leontina Amerika
5) Līvija Mukāne

– Apstiprināt Politiski represēto personu sta
tusa noteikšanas, nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieka statusa noteikšanas 
komisiju 3 (trīs) cilvēku sastāvā:
1) Baiba Lippe
2) Jānis Lauva
3) Viktorija Kalniņa

· Atzīt nekustamā īpašuma “Kastaņu iela 6”, 
kadastra nr.80740030815, kas atrodas 
Kastaņu ielā 6, Mālpilī, Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 
1175 m2 un asfalta laukumu ar cieto segu
mu, 2009.gada 15.jūlijā paredzēto izsoli ar 
augšupejošu soli par nenotikušu.

· Pārņemt Mālpils novada domes īpašumā 
dzīvojamās mājas “Pirts māja” dzīvokli Nr. 2 
un dzīvojamās mājas Dārza ielā 4 dzīvokļus 
Nr.11 un Nr.22.

· Atcelt 22.02.2006.padomes lēmumu Nr.3/25 
“Par komandējumu uz Eiropas Savienības 
Reģionu komitejas darbu”.
– Noteikt, ka domes priekšsēdētāju dar

bam ES Reģionu komitejā nosūta ko
mandējumā ar domes priekšsēdētāja 
vietnieces ikreizēju rīkojumu.

· Piešķirt domes priekšsēdētājam Aleksan
dram Lielmežam daļu kārtējā atvaļinājuma 
no 27.jūlija līdz 16.augustam – 21 kalendārā 
diena.
– A.Lielmeža atvaļinājuma laikā padomes 

priekšsēdētāja pienākumus veikt vietnie
cei Solvitai Strausai,.

· Sagatavot projekta pieteikumu konkursam 
“Energoefektivitātes paaugstināšana pašval
dību ēkās” un pēc tā apstiprināšanas veikt 
projekta ieviešanu, nodrošinot Mālpils nova
da domes līdzfinansējumu 15% apmērā.

· Apstiprināt gultas dienas izcenojumu ar 
01.08.2009. Mālpils sociālās aprūpes cen
trā – LVL 8,90 /diennaktī vienai personai

· Deleģēt Mālpils novada domes priekšsēdētāju 
Aleksandru Lielmežu uz Rajona pašvaldības 
reorganizācijas uzraudzības komisiju.

· Samazināt samaksas apmēru par izpērka
mo saimniecības “Raudas” zemi 13.61 ha 
kopplatībā par 50 %

· Samazināt samaksas apmēru par izpērka
mo saimniecības “RandasStrautiņi” zemi 
0,402 ha kopplatībā, par 50 %

· Izsniegt pašnodarbinātai personai adrijai 
ŠusTei, nodokļu maksātāja reģistra kods 
14057312310, nodokļu maksātāja adrese 
Helmaņa iela 1–26, Peltes, Siguldas pag., 
Siguldas novads, atļauju tirdzniecībai ar 
lietotiem apģērbiem pagaidu tirdzniecības 
vietā Mālpils kultūras nama gaitenī, iepriekš 
samaksājot maksu par tirdzniecības vietu un 
nodevu par tirdzniecību publiskās vietās.
– Atļauja derīga līdz 2009.gada 31.decem

brim.
· Atbrīvot ILONU TORGAŠOVU no Mālpils 

novada vēlēšanu komisijas locekļa pienā
kumiem ar 30.06.2009.

Sagatavoja: kancelejas vadītāja  
Dzidra Bembere

informācija no būvvaldes
Iesnieguma datums Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

03.07.2009. Ģirts Lielmežs
Malkas šķūnis

Mālpils pagasta nekustamajā  
īpašumā “Piekmaņi”

Atbalstīt būvniecības ieceri  
un izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

Turpinājums no 3. lpp.

Novada domes lēmumi
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Literāts Ojārs Zanders raksturojis 18. 
g.s. kultūras darbinieka Jura Neikena de
vumu ar viņa paša dzejoļa rindām:

Vai Tavs mūžs kam lieti der,
To vis neteic garie gadi;
Vien tas brītiņš dārgi sver,
Ko ar labiem darbiem vadi.

Mēs, 6. augusta ekskursijas dalīb
nieki, to pašu gribam teikt par mūsu 
bibliotekāri Daci Krilovsku. Viņa organizē 
ekskursijas nu jau 20 gadu garumā, un 
tās ir tik rūpīgi pārdomātas, ka šķiet – Da
ce maršrutus jau iepriekš izbraukusi pati, 
sameklējusi interesantākos objektus un 
tikšanās.

Ilggadējā ekskursiju dalībniece Māra 
Gulbe saka: “Daces ekskursijas vienmēr 
ir ļoti saturīgas, informācijas bagātas. 
Viss laikā un vietā. Es gadu no gada au

gustā īpaši cenšos nepalaist garām šo 
notikumu. Veselam gadam pietiek ko pār
domāt un atcerēties. Paldies Dacei!”

Māra Bilzena sajūsmināta par sakop
to Ungurmuižu, Dikļiem, kur iepazīta arī 
Jura Neikena personība, un Gunas Ruk
šānes hostu un flokšu kolekcijām.

Visi ar prieku atceras interesanto, 
gados pavisam jauno gidu Cēsīs, kurš 
prata uzvilināt pils tornī pat tos, kam 
ceļabiedros jau spieķītis. Un kur tad 
vēl iespēja Rakšos paglaudīt lamas un 
kamieļmāti, kurai baltais mazulis, kas 
pēc dažām dienām kļuva par televīzijas 
zvaigzni, vēl bija vēderā.

Mirdza Ūķe saka lielu paldies par 
sagādāto prieku, kas gūts, pavadot 
šo dienu kopā, un patiešām, ja aptau
jātu visus ekskursijas dalībniekus, bez 

šaubām, būtu savi akcenti, bet noteikti 
visiem gandarījums par kopības sajūtu, 
jo daļa dalībnieku ekskursijās piedalās 
jau daudzus gadus, un tas jau pats par 
sevi ir augsts vērtējums.

Ļoti jauka bija ekskursija kopā ar 
bibliotēkas Daci, saka Rita Graubiņa. 
Nemaz nevajag braukt tālu. Ungurmui
ža, Dikļu pils, apmeklējām liliju selekcio
nāru Rukšānu māju, izstaigājām Cēsu 
vecpilsētu. Mums laimējās, par pilsētu 
stāstīja tāāāds gids....mēs klausījāmies 
ļoti uzmanīgi. Liels paldies Dacei par 
skaisto ekskursiju. Gaidīsim atkal citu 
gadu viņas izvēli.

Katras ekskursijas organizēšanā 
jāiegulda liels darbs, maksa pa to – ti
kai gaišums cilvēku acīs un sirsnīgs 
PALDIES!

23.jūlijā notika pagasta pensionāru 
ekskursija uz Kurzemi. Autobuss tika 
apmaksāts, gribētāju bija ļoti daudz. 
Vispirms Jaunmoku pils, Kandava, tad 
Sabile un Kuldīga. Sabilē izkāpjot no au

tobusa, liels bija mūsu pārsteigums par 
daudzajām lellēm laukumā. Pati autore 
teica, ka leļļu ir 220. Vai raibajā pūlī vari 
sameklēt “mūsējās”? Leļļu meistare ir 
ļoti darbīga kundze, vecās lelles tiek re

montētas un pārtaisītas. Sabile ir skaista, 
omulīga pilsētiņa. Nākošā dienā sākās 
Vīna svētki, žēl, ka neredzējām.

Tālāk ceļš uz Kuldīgu. Izstaigājām 
vecpilsētu ar slaveno Alekšupīti, ko sauc 

arī par Kuldīgas Venēciju. Redzējām den
droloģisko dārzu ar dažādiem augiem, 
tur ēdām pusdienas ar līdzpaņemtām 
maizēm un kliņģeriem, dzērām liepziedu 
tēju, bija jauki.

Atpakaļceļā iegriezāmies bioloģiskā 
zemnieku saimniecībā pie Māras Berg
manes. Degustējām tēju, klausījāmies 
stāstus par ārstnieciskiem augiem, sē
dējām ēnā zem kokiem un atpūtāmies. 

Nopirkām dažādas tējas piem: “Saldam 
miegam”, “Slaidumam un labsajūtai”, 
“Ilgam mūžam” u. c. Visa diena bija pie
pildīta un ekskursanti apmierināti.

rita Graubiņa

Ziņas

tradīcijas divdesmit gadu garumā

Kurzemes vilinājums
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Ar vērienīgu atklāšanas ceremoniju jū
lija beigās tika atklāta rekonstruētā Spor
ta iela. Skanot mūzikai, jauno ielas melni 
mirdzošo asfalta klājumu izmēģināt bija 
aicināti gan skrējēji no jauniešu basket
bola komandas “Rīga”, gan mālpilieši, 
kas jauno segumu vēlējās pārbaudīt ar 
dažādiem transporta līdzekļiem – skrituļ
slidām, velosipēdiem, motocikliem un 
automašīnu. Priecīgās sejas un smaidi, 
kas tika veltīti kupli sanākušajam intere
sentu pulkam, lika noprast, jā, beidzot 
Mālpilī ir iela priekam – droša, ērta un 
skaista!

Sporta ielas un jaunā stāvlaukuma, 
pretī sporta kompleksam, rekonstrukci
ju administrēja Lauku atbalsta dienests 
Lauku attīstības projekta ietvaros. Tā 
kopīgās būvdarbu izmaksas sastāda 205 
tūkstošus latu, no kuriem 105 tūkstoši 

ir Lauku atbalsta dienesta ieguldījums, 
bet 100 tūkstoši – Mālpils pašvaldības 
ņemtais kredīts.

Šī iela ir viena no tām daudzajām ie
lām, par kuras rekonstrukciju, piesaistot 
ES līdzekļus, domāja Mālpils pagasta 
dome jau no 2001. gada. Veiksmīgs 
izrādījās 2009. gads, kad tika akceptēti 
uzreiz divi projekti. Sporta iela tika sakār
tota divu mēnešu laikā, nu uzsākta arī 
Pils ielas rekonstrukcija.

“Lai arī kādi laiki nebūtu, nekas jau 
neapstājas. Sporta iela mums raksturo 
kā nākotnē varētu izskatīties ne tikai Māl
pilī, bet arī citviet Latvijā” ar lepnumu un 
gandarījumu par padarīto, klātesošos 
uzrunāja Mālpils novada domes priekš
sēdētājs Aleksandrs Lielmežs, sakot 
paldies projekta autoram Mairim Čuku
ram par iespēju operatīvi veikt projekta 
tehniskās izmaiņas, kas ļāva realizēt 
projektu, kā arī būvniekiem par ātrā lai
kā paveiktiem darbiem. Dižķibele drīz 
beigsies. Cilvēki brauks, atpūtīsies. Jau 
tagad daudzi izmanto ielu pastaigām, 
braukšanai ar velosipēdiem. Cerams, ka 
varēs šo laukumu izmantot arī strītbolam, 
ja ļaus kritums. Ikdienā stāvlaukums pa
redzēts 30 automašīnu un 10 autobusu 
novietošanai, kas ir optimāls skaits, lai 
nodrošinātu peldbaseina un sporta zāļu 
apmeklētāju plūsmu.

Daiga frīdberga

Jau septīto gadu Mālpils novada “Vecleitēnos” tiekas Lat
vijas mākslinieki, lai kārtējo reizi izmantotu iespēju pastrādāt 
ārpus darbnīcas sienām, saglabātu saikni ar dabu, gūtu ierosmi 
jauniem darbiem. Esam jau raduši rudens pusē Mālpils kultū
ras nama izstāžu zālē izstādītajos darbos atpazīt sev vairāk vai 
mazāk zināmas vietas. Tāpat esam jau iegaumējuši, ka šos 
plenērus organizē Mākslinieku biedrība “Sidegunde” un dizai
nere Helēna Medne. Arī tādi Latvijas mākslas pasaulē zināmi 
vārdi kā Vilis Ozols, Georgs Barkāns, Jānis Anmanis, Elizabete 
Meņģele – Bišofa un citi mums, mālpiliešiem, nav sveši. Šogad 
iepazīsim arī vairākus jaunus gleznotājus kā Jāzepu Pīgozni 
un Pēteri Postažu. Arī tie ir vārdi, kas jau gadu desmitiem cieši 
saistīti ar Latvijas tēlotājas mākslas atpazīstamības etaloniem 
Eiropā. Otro gadu blakus pieredzes bagātajiem māksliniekiem 
strādā arī jaunie – Jānis Dukāts, Reinis Liepa, Atis Jākobsons, 

Neonilla Medvedjeva, Darja Fjodorova, 
Sanda Undzāne, Elīna Zunde, kā arī 
mūsu Mālpils meitenes – Maija un Liene 
Mackus. Visi viņi mācījušies vai mācās Lat
vijas Mākslas akadēmijas bakalaura vai 
maģistra studiju programmās un plenērs 
ir viņu tehnisko un stilistisko meklējumu 
laboratorija. Bet tās eksperimenti būs ska
tāmi rudens izstādē no 25. oktobra Mālpils 
kultūras nama izstāžu zālē.

māra Ārente

Darbu sākumposmā maijā...

...jūnijā...

...jūlijā – atklāšanas dienā. aleksandrs Lielmežs

sporta iela gatava!

Plenērā strādā Darja fjodorova vecmeistars Jāzeps Pīgoznis

Plenērs mālpils ainava’ 7

Ziņas
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Naktī no piektdienas uz sestdienu 
Mālpils pilskalnā notika jauniešu ap
vienības rīkotā nakts trase “4321 km 
priekam”. Jau uz pašu sākumu – reģis
trāciju plkst. 21.00. – bija ieradušās ļoti 

daudz piedzīvojumu kāras komandas. 
Desmitos pirmās startā devās ģimeņu 
komandas. Pēc tam 23.00. startā de
vās jauniešu komandas. Komandām 
bija jāveic vairāk kā trīs kilometru gara 
distance ar 10 kontrolpunktiem tajā. 
Kontrolpunktos bija visdažādāko vei
du uzdevumi – vienā jāliek lietā prāta 
spējas, minot mīklas, citā kāju veiklība, 
lai paspētu pirms konkurentiem, vēl ci
tā – roku spēks, airējot ar laivu.

Taču neskatoties uz garo distanci 
un piņķerīgajiem uzdevumiem, visas ko
mandas finišā atgriezās ar smaidu un vēl 
labāku noskaņojumu nekā startā, un tā 
vien nespēja rimties dalīties piedzīvotajā 

ar līdzjutējiem. Par šī pasākuma izdo
šanos Mālpils jauniešu apvienība saka 
lielu paldies Mālpils Patērētāju biedrības 
veikalam, veikalam “Savle”, SIA “Vite” un 
personīgi Grezmaņa kungam, Mālpils 
novada domei, informācijas centram un 
kultūras namam.

Jauniešu apvienības “M.J.A.U.” vārdā  
anete Krieviņa

No augusta mēneša pašvaldības 
aģentūra “Mālpils sociālais dienests” 
uzsācis dalīt Latvijas Sarkanā krusta pār
tikas pakas. Tajās ir 0,5 kg auzu pārslas, 
0,5 kg četrgraudu pārslas, 1 kg makaro
nu, 0,4 kg pankūku milti, 0,4 kg vājpiena 
pulvera. Pēc noteikumiem pārtikas pakas 
var saņemt trūcīgas personas (ģimenes) 
un personas bez noteiktas dzīvesvietas. 
Par trūcīgu tiek atzīta tā ģimene, kurā 
ienākumi uz vienu cilvēku nepārsniedz 
pusi no valstī noteiktās minimālās algas, 
tātad Ls 90. Lai saņemtu pārtikas pakas, 
ir jābūt sociālā dienesta izsniegtai Izziņai 

par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam. 
Ja ģimenei tāda ir jau izsniegta, tad uzrā
dot Izziņu pārtiku var saņemt Mālpils so
ciālās aprūpes centrā (vecajā slimnīcā). 
Ja ģimenes ienākumi ir zemi un tā vēlas 
saņemt pārtiku, tad vispirms pie sociālās 
palīdzības organizatores (Nākotnes ielā 1, 
213.kabinetā) jāuzraksta iesniegums ar 
lūgumu piešķirt trūcīgas ģimenes statu
su, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, 
kā arī jāiesniedz ienākumus apliecinoši 
dokumenti. Aģentūras darbinieki, izvēr
tējot iesniegtos dokumentus, pieņems 
lēmumu par statusa piešķiršanu, aizpildīs 

Izziņu, kuru uzrādot Mālpils sociālās ap
rūpes centrā, varēs saņemt pārtiku vienu 
reizi mēnesī. Izziņa būs derīga līdz gada 
beigām. Aicinām katru, kam nepiecieša
ma palīdzība.

olga volosatova 
P/a “Mālpils sociālais dienests”  

direktore

20. augusts – Sadzīves elektronikas 
un mobilo telefonu ražotāja LG Electro
nics (LG) meitas uzņēmums Latvijā “LG 
Electronics Latvia” ziedojis jaunu 42 
collu plazmas televizoru PQ6000 Mālpils 
sociālās aprūpes centram.

“LG, kā viens no vadošajiem platekrā
nu televizoru ražotājiem pasaulē, ir prie
cīgs sniegt atbalstu cilvēkiem, kuriem 
televizora skatīšanās ir svarīga gan infor
mācijas gūšanai, gan izklaidei. Ceram, 
ka mūsu nelielais dāvinājums šā centra 
iemītnieku ikdienu padarīs priecīgāku 
un aizraujošāku. LG kompānija sniedz 
palīdzīgu roku visā pasaulē, un tādēļ arī 

mēs – LG Electronics Latvia, strādājot 
Baltijas valstu tirgū, atbalstām vietējos 
iedzīvotājus”, saka LG Electronics Latvia 
Mārketinga vadītāja Ērika Moskvina.

“Līdz šim mūsu centrā bijis tikai viens 
televizors, taču jauna televizora iegādei 
nav pieticis līdzekļu. Cilvēki skatās seriā
lus, ziņas, skatās visu, jo principā televi
zors ir viņu vienīgā izklaide. Iemītnieki ir 
pārsteigti par to, ka televizors ir tik liels”, 
norāda Mālpils sociālā aprūpes centra 
direktores vietniece Sarma Feldmane.

SIA LG Electronics Latvia  
Sabiedrisko attiecību menedžere  

Baltijas valstīs Zane Pudāne
no labās sarma feldmane  

un Ērika moskvina

mālpils sociālais dienests dala pārtikas pakas

LG atver pasauli

nakts trasīte

Ziņas
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komandu bija mazliet mazāk – 23 vīriešu, 
7 jauktās komandas.

Vīriešu pusfinālā, pagājušā posma uzva
rētāji brāļi Mihelsoni piekāpās Mārim un Ar
mandam, bet cīņā par 3.vietu pārspēja Ilvaru 
un Adrianu. Otrajā pusfinālā Ģirts un Andrejs 
pārspēja Ilvaru un Adrianu, bet finālā 3 setos 
piekāpās Mārim un Armandam. Līdz ar 
to 1.vieta – pārim Māris/Armands; 2.vie
ta – Ģirts/Andrejs; 3.vieta – Valts/Justs.

MIX: 1.vieta – Valts/Krista, 2.vieta – 
Andrejs/Mairita, 3.vietā – Justs/Dita.

Pēdējais, 3.posms, notika 1.augustā. 
Arī šajā posmā piedalījās 23 vīriešu koman
das un 8 jauktās komandas. Šajā posmā 
mainījās sacensību sistēma, tika izspēlēta 
divmīnuss sistēma, kas nozīmē, ka pēc 
2 zaudējumiem sacensības ir beigušās.

Pusfinālā pāris Ģirts/Andrejs zaudēja 
brāļiem Valtam un Justam Mihelsoniem, bet 
cīņā par 3.vietu pārspēja pāri no Rīgas – Iva
ru/Edgaru. Finālā Māris Čīma pārī ar Arni 
Staško, sīvā 3 setu cīņā, pārspēja brāļus 
Mihelsonus.

MIX: 1.vieta – Valts/Anete, 2.vieta – 
Andrejs/Mairita, 3.vietā – Gatis/Sandra.

KoPvĒrtĒJUms:

1.vieta Valts/Justs; 2.vieta Ģirts/Andrejs; 
3.vieta Ilvars/Adrians

Projekta “Satiksmes drošības uz
labošana Mālpils pagastā” galvenais 
uzdevums būtiski uzlabot satiksmes 
organizāciju Pils ielā, kuru ik dienas 
izmanto ap 700–800 bērni un jaunieši, 
lai no ciemata centra dotos uz izglī
tības iestādēm. Pils iela nodrošina 
nepieciešamo piekļūšanu pie Mālpils muižas, Mālpils profesionālās vidusskolas un 
internātpamatskolas un pie jaunuzceltā sporta kompleksa. Pils iela līdz šim īpaši 
nepiemērota bijusi tieši gājējiem, jo pārvietoties varēja tikai pa ceļa nomalēm, kas 
ziemas periodā ir gandrīz neiespējami. Posmā no Dzirnavu līdz Dārza ielai kustības 
apstākļi ar paaugstinātu bīstamību ir gan autotransportam, gan gājējiem. Ielas posmā 
tuvu brauktuvei aug alejas koki, kā arī nav gājēju ietves. Pretim braucoši transporta 
līdzekļi samainoties izmanto ceļa nomales, pa kurām pārvietojas arī gājēji.

Projektā tiks paplašināta Pils ielas brauktuve, izbūvējot pretimbraucošā autotrans
porta izmanīšanās kabatas, izbūvēts gājēju celiņš no cementbetona bruģakmeņiem 
visas ielas garumā, uzstādītas ielu un gājējus norobežojošas barjeras, 3 ātrumvaļņi – 
viena paaugstināta gājēju pāreja un divi paaugstināti krustojumi ar gājēju pāreju.

Projektu īstenos SIA “Tilts”, darbus uzraudzīs būvuzraugs Juris Rozīte, A/S “Ceļu in
ženieri”. Kopējās projekta izmaksas 
plānotas 154 306,71 LVL, no kurām 
69% ir ERAF finansējums, 3% valsts 
dotācija, pārējo summu sedz Mālpils 
novada dome. Ielas rekonstrukcijas 
būvdarbu izmaksas 128 538,08 LVL. 
Darbi jau uzsākti. Ar nepacietību gai
dīsim jaunos 1100 rekonstruētos, 
Eiropas standartiem atbilstošos, gā
jējiem un automašīnām draudzīgos 
ceļa metrus!

Daiga frīdberga

Projekti

SportS

Tuvākajā laikā tiks uzsākti sociālās dzīvojamās 
mājas “Smiltnieki” renovācijas darbi. Sociālajai 
dzīvojamai mājai tiks nomainīts jumts, logi un dur
vis, siltināta fasāde un bēniņi, viens dzīvoklis tiks 
ierīkots tā, lai tajā varētu dzīvot invalīds. Šī projekta 
mērķis ir palielināt dzīvojamās mājas “Smiltnieki” 
energoefektivitāti, uzlabot tās tehnisko stāvokli, 
nodrošināt sociālās atstumtības riskam pakļautās 
iedzīvotāju grupas ar atbilstošu mājokli un pieeja
mību personām ar funkcionāliem traucējumiem. 
Pamatojoties uz maija mēnesī izsludināto Mālpils 
pagasta padomes iepirkumu, sociālās mājas re
novācijas darbus veiks SIA “ALVIMA” par kopējo 
summu Ls 60 747,15. Kā jau iepriekš ziņots, šī 
gada sākumā Mālpils novada dome saņēma Eiro
pas Reģionālā attīstības fonda atbalstu sociālo dzī
vojamo māju siltumnoturības uzlabošanai. Jūnijā 
Mālpils novada dome ar Būvniecības, enerģētikas 
un mājokļu valsts aģentūru (ES struktūrfondu ap
guves periodā veic sadarbības iestādes funkcijas) 
parakstīja vienošanās projektu, ar kuru uzsāka 
projekta realizāciju. Projekta paredzamās kopējās 
izmaksas Ls 201 937,89, no tām attiecināmās – Ls 
191 020,89. Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
līdzfinansē 75% no projekta attiecināmajām izmak
sām. Mājā dzīvokļi ir izīrēti sociāli mazaizsargātām 
iedzīvotāju kategorijām – invalīdiem, pensionā
riem un trūcīgām ģimenēm ar bērniem.

olga volosatova 
P/a “Mālpils sociālais dienests” direktore

māra Leitāne pēc finiša

Eiropā
Jūlija nogalē lieliskas sacensības aizva

dīja Māra Leitāne, kura Elion Igaunijas mtb 
kausa 5.posmā ierindojās ļoti augstajā 2. 
vietā sieviešu elites grupā. Kopvērtējumā 
tas ļāva nostiprināties augstajā 2. vietā. 
Sacensībās piedalījās arī Laima Leitāne 
(arī Mālpils iedzīvotāja), kura N23 grupā 
finišēja 5. vietā.

28.jūnijā, Mālpilī, pludmales volejbola 
laukumos aiz bērnudārza, sākas pirmais 
no trīs posmiem pludmales volejbola sa
censību maratoniem. 1.posmā piedalījās 
rekordliels skaits komandu – 28 komandas 
vīriešu konkurencē, 8 jauktās un 2 sieviešu 
komandas.

Līdz finālam nokļuva brāļi Valts un Justs 
Mihelsoni, kas ceturtdaļfinālā sīvā cīņā pār
spēja Māri Čīmu un Armandu Sirmo, bet 
pusfinālā pārspēja 1.posma pārsteiguma 
autorus Ilvaru Raupu un Adrianu Fjodorovu. 
Otrie finālisti bija Ģirts Lielmežs un Andrejs 
Furtats, kuri finālā iekļuva kā caur adatas 
aci, pusfinālā pieveicot pāri no Rīgas. 1.setā 
zaudējot un 2.setā esot iedzinējos ar 10:18, 
Ģirts ar Andreju spēja lauzt spēles gaitu 
un uzvarēt. Finālā, spraigā trīs setu cīņā, 
uzvarēja brāļi Mihelsoni. 3.vietu, pa ceļam 
pieveicot spēcīgus pārus, ieguva Ilvars un 
Adrians.

MIX pusfinālā, pāris no Siguldas – Kārī
na/Māris uzvarēja pāri Ieva/Gatis, bet pāris 
Krista/Valts pārsāpēja pāri Unda/Edijs. 
3.vietu, uzvarot pāri Unda/Edijs, ieguva 
Ieva/Gatis, bet 1.vietu, sīvā cīņā pārspējot 
pāri no Siguldas, izcīnīja Valts Mihelsons 
ar meitu Kristu.

18.jūlijā, notika pludmales volejbola 
sacensību 2.posms. Salīdzinot ar 1.posmu, 

Pludmales volejbola sacensību  
kopvērtējuma līderi

“smiltnieku” māju  
atdzimšana

Pils ielas  
rekonstrukcija

mālpilī

sporta pasākumu plāns: vieta
12.septembris Mālpils pagasta kausa izcīņa strītbolā Mālpils sporta halle

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 29248752
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25. jūlija pludiņmakšķerēšanas sacen
sības jauniešiem.

Sacensībās piedalījās 18 dalībnieki, kas 
sadalīti trīs grupās. Jaunākā grupā jaunieši 
līdz 10 gadiem, vecākā grupā jaunieši no 
11–16 gadiem un atsevišķi meitenes.

Jaunākajā grupā 4 dalībnieki
1.vieta – Georgs Atruškēvičš 0,690kg
2.vieta – Eduards Ozoliņš 0,500kg
3.vieta – Adrians Rakuzovs 0,040kg
Grupas kopējais svars 1,230kg

Vecākajā grupā 11 dalībnieki
1.vieta – Kristaps Kalniņš 1,840kg
2.vieta – Toms Cīrulis 0,250kg
3.vieta – Ivo Kolčs 0,240kg
Grupas kopējais svars 3,065kg

Meiteņu grupā 3 dalībnieces
1.vieta – Inese Andersone 0,330kg
2.vieta – Madara Jonāne 0,100kg
3.vieta – Ailenda Brazūne 0,050kg
Grupas kopējais svars 0,480kg

Visu dalībnieku kopējais svars 4,765kg
Lielākā izvilktā zivs –  
Eduards Ozoliņš  0,340kg

Balvas sponsorēja:
1. Siguldas makšķernieku veikala “Copes 

nams” īpašnieks Māris Nuķis
2. SIA “Vite” īpašnieks Voldemārs Grezma

nis
3. Biedrība “Mālpils zivīm”

8.augustā pludiņmakšķerēšanas 
sacensības pensionāriem.

Piedalījās 8 dalībnieki:
1.vieta – Vladislavs Komarovs 0,910kg
2.vieta – Dailis Lūks 1,080kg
3.vieta – Guntis Lūks 0,640kg
Pensionāriem vienīgā sieviete  
Skaidrīte Kaminska  0,390kg
Kopējais  
sacensībās noķerto zivju svars 4,380kg
Lielākā zivs – Dailis Lūks 0,510kg
Balvas – dalības maksas sadale pa vietām
SIA “VSJ” Sauļa Mihelsona personā 
Biedrība “Mālpils zivīm”

15.augustā – pludiņmakšķerēšanas 
sacensības pārējiem makšķerniekiem.

Sacensībās piedalījās 23 dalībnieki.
Vīriešiem:

1.vieta – Juris Deņisovs 1,980kg
2.vieta – Alfons Suķis 0,730kg
3.vieta – Tālis Kolčs 1,025kg

Sievietēm:
1.vieta – Daiga Karlsone 0,390kg
2.vieta – Jeļena Oļesova 0,150kg
3.vieta – Dace Lūka 0,010kg
Sacensībās kopējais izvilktais zivju svars – 
9,765kg.
Lielākā izvilktā zivs – Juris Deņisovs – 
1,250kg
Balvas – dalības maksas sadale pa vietām

Biedrība “mālpils zivīm”

aktuāli

iedzīvotāju  
pieņemšanas laiki:
pirmdienās no plkst. 8.30–12.00  
un no plkst.13.00–18.00
ceturtdienās no plkst. 8.30–12.00  
un no plkst.13.00–18.00

Būvvaldes vadītāja un arhitekte ie
dzīvotājus pieņem piektdienās no plkst. 
8.30 – 16.00

Ar 2009. gada 1. augustu, pamatojo
ties uz domes priekšsēdētāja rīkojumu, 
tiek noteikts nepilns darba laiks šādām 
struktūrvienībām:
· Saimnieciskās darbības sekmēšanas 

daļas darbinieki nestrādā katra mēneša 
2. un 4. piektdienā;

· Informācijas centra darbinieki nestrādā 
katra mēneša 2. un 4. piektdienā;

· Bāriņtiesas priekšsēdētāja un juriste 
nestrādā katra mēneša 2. un 4. piekt
dienā;

· Būvvaldes darbinieki, izņemot būvval
des vadītāju un arhitekti, nestrādā katra 
mēneša 2. un 4. piektdienā

· Personāldaļa nestrādā piektdienās;
· P/A “Mālpils sociālais dienests” darbi

nieki nestrādā piektdienās;
· Novadpētniecības muzeja un kultūrvi

des nodaļas darbinieki nestrādā pirm
dienās;

· Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja nestrā
dā katra mēneša 2. un 4. otrdienā;

· Ārējo sakaru un investīciju daļas darbi
nieki izmanto divas brīvdienas mēnesī, 
saskaņojot tās ar izpilddirektoru;

· Sporta darba organizators izmanto di
vas brīvdienas mēnesī, saskaņojot tās 
ar izpilddirektoru;

· Izpilddirektors izmanto divas brīvdienas 
mēnesī, saskaņojot tās ar domes priekš
sēdētāju;

· Mālpils bibliotēka nestrādā katra mēne
ša 1. un 3. otrdienā;

· Sidgundas bibliotēka nestrādā katra 
mēneša 2. un 4. otrdienā;

· Finanšu un ekonomikas daļā piektdie
nās strādā tikai divi darbinieki;

· Kancelejā piektdienās strādā tikai viens 
darbinieks.

Pārejas posmā uz bezskaidras nau
das norēķiniem domes kases darba laiks 
no 17.08.2009. ir:
pirmdienās no plkst. 8.30–12.00 un no 
plkst.13.00–18.00
ceturtdienās no plkst. 8.30–12.00 un no 
plkst. 13.00–18.00

Lai iedzīvotāji saņemtu pašvaldības 
noteiktos bērna piedzimšanas pabalstus, 
apbedīšanas pabalstus, lūgums iesnie
gumā pabalsta piešķiršanai norādīt arī 
personas bankas konta numuru pabalstu 
pārskaitīšanai.

izmaiņas  
adreses pierakstā

No 2009. gada 1. jūlija stājās spēkā 
jaunais Latvijas administratīvi teritoriālais 
iedalījums – beidza pastāvēt rajoni kā 
administratīvās teritorijas un tika izvei
doti novadi. Kopumā Latvijā ir izveidoti 
109 novadi. Līdz ar to tiek mainīts pasta 
adreses pieraksts – turpmāk adresē nav 
jāraksta rajona nosaukums, bet tā vietā 
jāraksta novada nosaukums. Pasta in
deksi adresēm nav mainīti.
Adrešu pieraksta piemērs pēc 1.jūlija:
nākotnes iela 8, mālpils,  
mālpils novads, Lv – 2152
Zvaigžņu iela 8, sidgunda,  
mālpils novads, Lv – 2152
Lielvārdes šoseja 8, Upmalas,  
mālpils novads, Lv – 2152
mēness iela 8, Bukas,  
mālpils novads, Lv – 2152
saules iela 8, vite,  
mālpils novads, Lv – 2152

L a t v i j a s  Pa s t a  m ā j a s  l a p ā 
www2.pasts.lv ir iespējams iepazīties ar 
novadu sarakstu, kā arī pārbaudīt adre
ses pareizo pierakstu.

Informāciju,  
izmantojot Latvijas Pasta materiālus, 

sagatavoja iveta Krieviņa

Pludiņmakšķerēšanas sacensību  
rezultāti

mālpils novada dome informē

SportS
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Arī Mālpils novada dome ir pietei
kusies uz šo aktīvas nodarbinātības 
pasākumu. Pasākumā varēs iesaistīties 
tie bezdarbnieki (rindas kārtībā), kuri ir 
reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģen
tūrā un nesaņem bezdarbnieka pabalstu. 
Valsts bezdarbniekiem, kuri iesaistīsies 
pasākumā, mēnesī maksās Ls 100. Paš
valdība plāno izveidot piecpadsmit darba 
vietas. Tās būs saistītas ar teritorijas sa
kārtošanu, sīkiem remontdarbiem, kā arī 
sociālās aprūpes pakalpojumiem. Šobrīd 
nav zināms, cik darba vietas tiks apstip
rinātas. Apstiprināto darba vietu skaits 
būs atkarīgs no tā, cik bezdarbnieki, kas 
nesaņem pabalstus un ir izteikuši vēlmi 
iesaistīties algotos darbos, būs reģistrē
jušies no katras pašvaldības. Plašāka 
informācija par šo pasākumu mājas lapā 
www.nva.gov.lv sadaļā – Bezdarbniekiem 
un darba meklētājiem – jaunie nodarbinā-
tības pasākumi.

Pasākuma pamatprincipi:
· atbalsts bezdarbniekiem, kuri nesaņem 

bezdarbnieka pabalstu – iztikas līdzekļu 
nodrošināšanai,

· stipendija 100 Ls mēnesī (nodokļu 
maksājumi un sociālās apdrošināšanas 
iemaksas netiek veiktas),

· sabiedrībai derīgi mazkvalificēti darbi 
pašvaldības izveidotās darba prakti
zēšanas vietās (piemēram, teritorijas 
labiekārtošanas darbi, sociālā aprūpe 
un līdzīgi) ārpus uzņēmējdarbības, 
kuru veikšanai nepieciešama fiziska 
piepūle,

· pilna laika darba prakse no 2 nedēļām 
līdz 6 mēnešiem (saņemot stipendiju 
par dalības laiku pasākumā). Piedalīties 
varēs arī atkārtoti gada laikā rindas kārtī
bā. Kopējais dalības ilgums pasākumā 
nedrīkstēs pārsniegt 6 mēnešus gada 
laikā,

· pašvaldība var iegādāt nepieciešamo 
darba inventāru un segt citus ar prak
ses nodrošināšanu saistītus izdevumus 
noteiktā apjomā.

Kad sāks īstenot?
· 2009.gada septembrī. Pēc tam, kad no

vada pašvaldība būs izveidojusi darba 

praktizēšanas vietas un noslēgusi līgu
mu ar Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) filiāli.

Cik bezdarbnieki varēs saņemt 
atbalstu?
· No 2009.gada septembra līdz 2010.ga

da 30.decembrim sabiedrībai derīgos, 
mazkvalificētos darbos plānots iesaistīt 
vismaz 36 tūkstošus bezdarbnieku.

Kā īstenos pasākumu?
· Pasākumu īstenos NVA, slēdzot tipveida 

līgumus ar pašvaldībām. Līgumā pašval
dībām būs jānorāda, cik darba praktizē
šanas vietas tā varēs piedāvāt.

Darba praktizēšanas vietām, kurās 
bezdarbnieki iesaistāmi, jāatbilst šā
diem nosacījumiem:

1. tās ir no jauna izveidotas:
· tiek ierīkotas pašvaldībā (bezdarbnie

kiem darba praktizēšanas vietas var tikt 
piedāvātas arī pašvaldību aģentūrās, 
bet nevar tikt piedāvātas pašvaldību 
uzņēmumos);

· darba praktizēšanas vietas tiek ierīkotas 
nekomerciāliem mērķiem;

· darba praktizēšanas vietas nav iekārto
tas pirms pasākuma uzsākšanas pastā
vējušās darba vietās (ja tiek iekārtotas 
iepriekš pastāvējušā darba vietās, tad 
darba attiecības ar darbiniekiem, kas 
iepriekš tika nodarbināti minētajās dar
ba vietās, pārtrauktas vismaz sešus 
mēnešus pirms līguma ar NVA parak
stīšanas);

· pilna laika darba praktizēšanas vietas 
(40 stundas nedēļā);

· darba praktizēšanas vietas dod labumu 
sabiedrībai.

2. veicamo darbu veidi – mazkvali
ficēti darbi: labiekārtošanas darbi, darbi 
sociālajā aprūpē, sabiedrisko ēku remont
darbi, meža atjaunošanas un sakopšanas 
darbi, ceļu apkopšanas darbi utml.

 
Kā iesaistīties pasākumā bezdarbnie
kam?
· Pasākumā varēs iesaistīties NVA reģis

trētie bezdarbnieki, kuri nesaņem (vai 
beiguši saņemt) bezdarbnieka pabal
stu.

· Bezdarbniekam ir jāizsaka vēlme, ka 

viņš vēlas iesaistīties šajā NVA pasāku
mā savā NVA filiālē. Reģistrēšanās dalī
bai pasākumā tiks uzsākta septembrī, 
precīza informācija sekos.

· NVA norīkos bezdarbnieku dalībai 
darba praktizēšanā, bezdarbnieks un 
pašvaldība slēgs līgumu par dalību dar
ba praktizēšanā. Darba praktizēšanas 
vietas pašvaldībā tiek izveidotas uz 
6 mēnešiem. Viens bezdarbnieks pasā
kumā var iesaistīties no 2 nedēļām līdz 
6 mēnešiem (arī atkārtoti gada laikā, bet 
pie nosacījuma, ka gada laikā dalības 
ilgums nepārsniedz 6 mēnešus).

Kāds atbalsts paredzēts pašvaldī
bām un bezdarbniekiem?
· Darba praktizēšanā iesaistītais bezdarb

nieks nedēļā darba praktizēšanā būs 
iesaistīts 40 stundas, par to reizi mēnesī 
saņemot stipendiju 100 Ls. Šī summa 
netiks aplikta ar nodokļiem.

· Pašvaldībām uz vienu darba praktizēša
nas vietu (līdz 6 mēnešiem) paredzēti 
80 Ls inventāra iegādei, darba praktizē
šanai nepieciešamajam inventāram (ar 
kalpošanas laiku līdz 1 gadam ar vērtību 
līdz 150 Ls) (NVA piešķir pašvaldībai).

· Transporta izdevumi – bezdarbnieka 
atvešanai uz darbu un nokļūšanai 
mājup (40,80 Ls) uz vienu darba vietā 
strādājošo (degviela, transporta vai 
sabiedriskā transporta biļetes segša
nai) – to NVA piešķir pašvaldībai.

· Viena veselības pārbaude (pirms dar
ba praktizēšanas uzsākšanas – līdz 
20 Ls).

· Darba vadītājam, ja uzrauga un pa
līdz iestrādāties 15 bezdarbniekiem, 
50% no valstī noteiktās mēnešalgas 
(piešķir pašvaldībai) Ja bezdarbnieku 
skaits mazāks – procentuāli atbilstoši 
bezdarbnieku skaitam.

· Savukārt darba praktizēšanas vietas 
organizatoram (tas būs pašvaldības 
darbinieks) tiks maksāts 50% no valstī 
noteiktās minimālās mēnešalgas.

Informāciju sagatavoja  
olga volosatova 

P/a “Mālpils sociālais dienests”  
direktore

Pamatojoties uz 06.10.2008. pieņemtajiem MK noteiku
miem Nr.818 ““Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija 
noteikumos Nr.222 “Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa 
grāmatiņa” no 2009. gada 1. jūlija pašvaldība vairs nav algas 
nodokļu grāmatiņas izsniedzēja iestāde.

algas nodokļu grāmatiņas turpmāk izsniedz tikai valsts 
ieņēmumu dienests.

Mālpils novada iedzīvotāji to var izdarīt Valsts Ieņēmuma 
dienesta Rīgas rajona nodaļā Rīgā Skanstes ielā 13/5.

Tālruņi: 67023168, 67023167,  
epasta adrese  

konsultācijām – rajons.konsultanti@vid.gov.lv
Informācijas centra vadītāja iveta Krieviņa

VAS “Latvenergo” Klientu centrs elektroenerģijas lietotājus 
pieņem Siguldā, Augļu ielā 2. Profesionāli konsultanti palīdzēs 
risināt jautājumus par elektrisko jaudu palielināšanu, jauniem 
pieslēgumiem, norēķiniem dzīvokļu maiņas gadījumā, skaitītāju 
darbības pārbaudēm u.c. VAS “Latvenergo” klientiem Siguldā 
izziņas iespējams saņemt arī telefoniski: 67976838.

Juridisko klientu apkalpošana:
P – C 8:00–12:00, 12:45–17:00,
P 8:00–12:00, 12:45–15:45 

Privātpersonu iesniegumu pieņemšanas  
un līgumu noformēšanas laiki:

O 8:00–12:00
C 13:00–17:00

Jauns aktīvās nodarbinātības pasākums –  
Darba prakse pašvaldībās

aktuāli
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aeRoBika
Mālpils sporta kompleksā

OTRDIEN 19.00
· 30 + 30 – aerobikas 

nodarbība, kura sastāv 
no 2 daļām:

 30 min. klasiskā  
aerobika ar vienkāršu 
horeogrāfiju un

 30 min. spēka vingrojumi problēmu 
zonām un muskulatūras stiepšana.

PIEKTDIEN plkst.19.00

· Buts&Guts – vidējas intensitātes no
darbība, kurā ietilpst speciāli vingrinā
jumi kāju, sēžas un vēdera muskuļu 
nostiprināšanai +stiepšanās vingrinā
jumi.

Cena par 1 nod. – Ls 3,50.
Abonements par 4 nod. Ls 12.

ilze ieviņa – 29287688

Semināra nodarbībās Jums būs iespēja 
iegūt daudz praktisku noderīgu zināšanu, ko 
izmantot, uzlabojot savu ikdienu.

Kā gūt maksimālus panākumus veicamajā 
darbā? Kā sasniegt pilnību? Kā iegūt nepiec
iešamās iemaņas? – rast atbildes uz šim un 
citiem jautājumiem palīdzēs NLP (neiroling
vistiskās programmēšanas) iemaņu apguve. 
NLP iemāca formulēt vēlamo rezultātu, attīstīt 
uztveri, jūtīgumu un vērīgumu, kā arī elastību 
saskarē ar cilvēkiem. NLP dod cilvēkam iespē
ju kļūt ne tikai tādam, kāds viņš varētu būt, bet 
arī tādam, kāds viņš vēlētos kļūt.

Apgūstot NLP, spēsiet kļūt uzstājīgāks; 
sāksiet gūt prieku no saziņas un uzzināsiet, 
kas ir panākumi; atbrīvosieties no dažādām 
negatīvajām pārliecībām un nomainīsiet tās 
pret citām – pozitīvām, kuras palīdzēs gūt pa
nākumus darbos; spēsiet kontrolēt savu paš
sajūtu; spēsiet apkopot visas iemaņas, kuras 
ir noformulējušās dzīves labākajos momentos, 
lai izmantotu tās pēc savas vēlēšanās; varēsiet 

pārņemt no citiem cilvēkiem iepatikušās rak
stura iezīmes, kuras Jūs sajūsmina un kuras 
vēlētos atdarināt.

nodarbības notiks 2 reizes mēnesī pirmdienu 
vakaros pl. 18:00–21:30.

Kursa ilgums: 6 mēneši.
Pasniedzējas:
Bc. psych. Dace rolava M.A. NLP radītāja 

Bendlera sertificēta meistare
MBA Dita Blūma, konsultante, Fen šui 

praktiķe, topošā astroloģe, numeroloģe.
maksa: Ls 23 mēnesī

ievadnodarbība (BEZ maKsas)
25. septembrī pl. 18:00–21:00 mālpils 

novada domes konferenču zālē
Plašāka informācija un pieteikšanās pa 

tālr. 26575571 vai epastu info@nlp.lv (Jau
no psiholoģiju centrs), kā arī 26836192, 
karte1@inbox.lv (L.Mukāne)

Semināra programma: www.malpils.lv sa
daļā “Aktualitātes”

vEsELīBas  
vinGroŠana

Mālpils  
sporta kompleksa aerobikas zalē:

· OTRDIEN no plkst.17.30–18.30 ārstnie
ciskā vingrošana ”Vesela mugura”

· CETURTDIEN no plkst.19.00–20.00 
vingrošana sievietēm

Pirmā nodarbība 10.septembrī, mak
sa Ls 3,.

Kultūras nama apaļajā zālē
TREŠDIEN no plkst. 18.00–19.00 

vingrošana kustību priekam.
Pirmā nodarbība 16.septembrī, mak

sa Ls 1,.
Ar prieku gaidīšu visus vingrot gri

bētājus!

Pieteikties pie ineses pa tālruni 
22024529 vai vakaros 67925757

Jauno psiholoģiju centrs
Izglītības iestādes reģ. Nr. 3360800397
Eksporta iela 12–221, Rīga, LV–1045
Tālr. 26575571, info@nlp.lv /www.nlp.lv

Biedrība “mālpils tautskola” sadarbībā ar Jauno  
psiholoģiju centru organizē praktiskās psiholoģijas semināru

“Dzīvoju kā vēlos”

Borisa Bērziņa “svētki” 
Cēsu izstāžu namā

No 8.augusta līdz 6. septembrim Cēsu iz
stāžu nama tā saucamo “Staļļu” melnbaltajos 
interjeros atmirdz Borisa Bērziņa “brūnā perio
da” gleznas, kas rada vēl neredzētu ekspozī
cijas un telpas saspēli, daudzkārt pastiprinot 
gleznu iedarbību. Romas laika konceptu par 
patriciešu atbildību, lai viņa novadnieki dzīvotu 
garīgā labklājībā, Boriss Bērziņš pildīja visā pa
nākumiem bagātā mūža garumā, iegūstot atzi
nību Latvijai par sasniegumiem glezniecībā arī 
ārzemju arēnā. Taču mākslinieka pašu zemes 
izstādēm bija vēl viens virsuzdevums – parā
dīt nākošajām paaudzēm, ka “to, ko drīkst 
Jupiters, nedrīkst vērsis”. Borisa Bērziņa krā
su izjūta, zīmējuma ritms, otas pieskāriens 
gleznas virsmai, viņa unikālais prāta un jūtu, 
labestības un izsmiekla savijums, ir tas, kas 
patur mākslas darba radīšanas brīnumu kā 
noslēpumu, ko vislabāk atšifrējis mūsu zemes 
glezniecības “Jupiters” – pats Boriss Bērziņš. 
Šoreiz tieši Cēsis sarūpējušas šo mākslas 
atvasaru, kļūdamas par svētceļojuma vietu 
visiem B.B. mākslas cienītājiem.

Georgs Barkāns

Informēju jūs par Mālpils novada 
domes sēdi, kurā tika apstiprinātas mā
cību maksas 2009./2010. mācību gada 
1. semestrim. Mācību maksa vienam 
audzēknim mūzikas un mākslas nodaļā 
tika apstiprināta Ls 17, mēnesī. Ja no 
vienas ģimenes skolu apmeklēs 2 vai 
vairāk bērni, atlaide – 25%.No mācību 

maksas tiks atbrīvoti tie audzēkņi, kuri 
iepriekšējā mācību gadā būs uzrādījuši 
teicamas sekmes, kā arī valsts un starp
tautisko konkursu laureāti.

Mālpils mūzikas un mākslas skola 
aicina savus audzēkņus uz pirmo skolas 
dienu š.g.1.septembrī plkst.15:00 kultū
ras nama lielajā zālē.

skola rīko audzēkņu papilduzņem
šanu no 2.septembra no plkst.14,00 
sekojošās mūzikas instrumentu spe
cialitātēs: flautas, saksofona, klavieru, 
vijoles, akordeona, ģitāras, čello un 
sitam instrumentu, kā arī vizuāli plas
tiskās mākslas nodaļā.

Juris vītums

Cienījamie mālpils mūzikas un mākslas skolas  
audzēkņu vecāki!

Grundtvig 
Eiropas Savienības programma  
mobilitātei un sadarbībai Eiropā 

Par grundtvig darbnīcām –  
pieaugušo, kas mācās, mobilitāti

“Grundtvig darbnīcas” ir jauna akcija, kas tiek 
uzsākta 2009.gadā. Mērķis ir dot iespēju pieaugu
šajiem izglītojamiem piedalīties Darbnīcās (mācību 
pasākumos un semināros), kas notiek kādā citā Eiro
pas valstī. Darbnīcās kopā strādā nelielas pieaugušo 
grupas no dažādām Mūžizglītības programmas dalīb
valstīm. Šī ir iespēja gūt jaunu mācību pieredzi, kas 
atbilst personīgās attīstības un izglītības vajadzībām. 
Dalībnieku skaits grupās ir no 10 līdz 20. Darbnīcu 
ilgums ir no 5 līdz 10 dienām. Darbnīcas totiek laika 
posmā no 1/9/2009. līdz 31/8/2010. Darba valoda: 
angļu vai vācu. Darbnīcu organizatori no saņemtā fi
nansējuma sedz dalībnieku sagatavošās izdevumus, 
ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus.

Kas var piedalīties? 
Darbnīcās var piedalīties jebkurš pieaugušais, 

kas dzīvo kādā no Eiropas Savienības valstīm. 
IzvēlētIes Jūs interesējošo darbnīcu Grundtvig 

katalogā varat www.apa.lv sadaļā “Jaunumi”, kur ir 
publicēta arī pieteikuma veidlapa.

sīkāku informāciju par Grundtvig darbnīcām, 
katalogu un pieteikšanos, kā arī palīdzību pietei
kuma veidlapas aizpildīšanā varat saņemt 

mālpils novada domes 311.kabinetā, iepriekš 
vienojoties par tikšanās laiku pa tālr. 26836192, 
L.mukāne)

aktuāli
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svei cam jau nos māl pi lie šus 
un vi ņu ve cā kus!
mār tiņš op ma nis, dzi mis 3.ap rī lī, 

sa man ta Ber na to vi ča, dzi mu si 13.ap rī lī, 
Ka te Ja kov ļe va, dzi mu si 22.ap rī lī, 

Ed vards Žu kov skis, dzi mis 1.mai jā, 
Ka te ma ka ro va, dzi mu si 4.mai jā, 

Emī li ja Dinstma ne, dzi mu si 11.mai jā, 
Elī za Zand ber ga, dzi mu si 13.mai jā, 
Kris tiā na Bir ča, dzi mu si 26.mai jā.

Māl pils no va da do me,
Māl pils no va da dzimt sa rak stu no da ļa

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152
Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146
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

Kul tū ras na ma pa sā ku mi 
2009. ga da sep tem bra mē ne sī

09.09. plkst. 9.00 Vec mā mi ņu klu bi ņa “rE ZĒ Das” 
  brau ciens uz Mad lie nas aug ļu dār zu
11.09.  Jaut rā sep tem bra Dis Ko tĒ Ka 
  ko pā ar Ēri ku Ba lo di (Dzies mu un de ju 
  sa spē le, ko lek tī vās de jas, ka rao ke)
 plkst. 18.00 Pirms sko las ve cu ma bēr niem (no 2. ga du 
  ve cu ma) ko pā ar mam mām un tē tiem
 plkst. 19.30 tī nī šiem
20.09.  rU DEns Ga Da tir GUs
27. 09. plkst. 16.00 Šis Un tas aP mi ĶE Lī ŠiEm
  No stal ģis ku saul rie ta no ska ņu ra dīs ru nā jo šie 
  un dzie do šie paš darb nie ki un vie si

svei cam septembra 
ju bi lā rus!

80 – Aus ma Bēr zi ņa

75 – Ed vīns Ke šāns

70 – Ro berts Meņ ģe lis
Vja čes lavs An dre jevs
Mā ris Bēr ziņš
An to ņi na Si ņa ko va

at saU CiE tiEs, BĒr ni Un JaU niE Ši!
Ja Tu esi ra došs, mī li ska tu vi un vē lies piln vei dot se vi 

ak tier meis ta rī bā, ar sa vu ta lan tu prie cē jot se vi un ci tus, 
ne snaud! Mek lē ju pa lī gus sa vā – kul tū ras dar bā. 

Ko pā mē ģi nā sim ra dīt ko in te re san tu!
Pie teik ties kul tū ras na mā pa tel. 67925339 vai mob. 26434429

san dra

 mu žī bā aiz gā ju ši
Pār trū cis ir dar bu pa ve diens, iz iru si mī les tī bas dzi ja.
To mēr sir dis ko pā būs ar vien gais mas brī žos, ku ri dzī vē bi ja.....

ol ga or lo va, mi ru si 6.ap rī lī 79 ga du ve cu mā, Ul dis sla gūns, mi ris 8.ap rī lī 
67 ga du ve cu mā, svet la na alek se je va mi ru si 9.ap rī lī 35 ga du ve cu mā, Bi ru
ta Kal ni ņa, mi ru si 19.ap rī lī 74 ga du ve cu mā, fjo dors age jevs mi ris 24.ap rī lī 
71 ga da ve cu mā, Li di ja vin dži nai te, mi ru si 28.ap rī lī 69 ga du ve cu mā, ve ra 
Bog da no va, mi ru si 1.mai jā 62 ga du ve cu mā, Jā nis Lū kins, mi ris 2.mai jā 
71 ga da ve cu mā, Pe la ge ja moi se je va, mi ru si 10.mai jā 82 ga du ve cu mā, Lū
ci ja ozo li ņa, mi ru si mai ja mē ne sī 70 ga du ve cu mā, skaid rī te Kras ti ņa, mi ru si 
14.mai jā 82 ga du ve cu mā, an na De mi te re, mi ru si 28.mai jā 93 ga du ve cu mā, 
Zen ta te ša, mi ru si 15.jū ni jā 80 ga du ve cu mā, mil da De bes nie ce, mi ru si 17.jū
ni jā 90 ga du ve cu mā, Georgs De mi ters, mi ris 27.jū ni jā 71 ga da ve cu mā.

Mū su klu sa līdz jū tī ba tu vi nie kiem un kat ram, ku ru sā pi na vi ņu aiz ie ša na.
Māl pils no va da do me, Māl pils no va da dzimt sa rak stu no da ļa

sludiNājumi        iNFormāCija       reklāma

LOP BA RĪ BA   Go vīm, cū kām, ai tām, vis tām, tru šiem, zi vīm, 
su ņiem. Vi sa vei da fa sē ti graud au gi un ba rī bas mai sī ju mi, mil ti. 
Mēs at ro da mies Sid gun da – Ro pa ži 4.km Ie spē ja ma pie gā
de. Ie priekšr ezer vē ša nai un jau tā ju miem zva niet 28267489, 
29993203.

Sa ka rā ar pie dā vā to 
pa kal po ju mu klās ta pa lie li nā ša nos 

un ap mek lē tā ju pie plū du ma 
pie au gu mu, māl pils mui žas va dī ba 

no lē mu si iz klai dēt sa vus vie sus 
ar īpa šu va ka ra šo vu.

Tā dēļ māl pils mui žas va dī ba
iz sLu di Na koN kuR su iN Te Re seN Tiem 

Par va Ka ra Šo va Pro Gram mas vEi Do Ša nU.
Pre ten den tiem ir jā sa ga ta vo ie ska tam ne liels priekš ne sums, 

kas ra dī tu priekš sta tu par ie pē ja mo šo vu.
Ar kon kur sa uz va rē tā jiem tiks no slēgts lī gums 

par va ka ra šo va pro gram mas vei do ša nu mui žā!
māl pils mui žas ad mi nis trā ci ja

Māl pils mui žas va dī ba ai ci na dar bā se zo nas strād nie kus te ri to
ri jas sa kop ša nai un pa līg dar biem. In te re sen tus lū dzam pie teik ties 
līdz 31. au gus tam pa tāl ru ni 20220056 vai per so nī gi Māl pils mui žā 
pie mui žas ad mi nis tra to rēm.

māl pils mui žas ad mi nis trā ci ja

Pa tei cī bas

Māl pils no va da do me iz sa ka lie lu pa tei cī bu an nai 
Ju ri so nei par mār tiņ ro žu un mi ķe lī šu stā diem, kā arī 
ani tai Kļa vi ņai par va sa ras pu ķu stā diem un pu ķu 
do bes ap rū pē ša nu.

Pa tei ca mies Sol vi tai Strau sai par at bal stu brau cie nā uz Ag lo nas 
ba zi li ku uz Vis svē tā kās Jaun avas Ma ri jas de be sīs uz ņem ša nas 
svēt kiem 14. un 15. au gus tā. 
   māl pils ka to ļu drau dzes pen sio nā ri

Mīļš pal dies vis iem ra diem, drau giem, bi ju ša jiem dar ba bied riem, 
Māl pils lu te rā ņu drau dzei, In ču kal na bap tis tu drau dzei un k/s “Ka
ba ti ņas” ko lek tī vam par at bal stu un pa lī dzī bu grū tā brī dī.  
  Jū li ja un mier val dis

Dz i ļ  u r  bu  mi  mā jas  ūdens  ap  gā  de i ;  ūdens 
analī ze, re monts un ska lo ša na. Ce na no 25 LVL.
Tāl ru nis 20203635.


