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2 2009/9Novada domes lēmumi

Izskatīja 22.jautājumus:
1. Par koģenerācijas stacijas izbūvi.
2. Par novada domes mācību iestāžu ga

tavību jaunajam mācību gadam.
3. Par ēdināšanas maksas saskaņošanu 

novada domes izglītības iestādēs.
4. Par mācību maksas noteikšanu mālpils 

mūzikas un mākslas skolā.
5. Par pirmsskolas izglītības iestādes 

darbinieku darba samaksas apstipri
nāšanu.

6. Par līdzfinansējumu projektam “māl
pils pirmsskolas izglītības iestādes 
“māllēpīte” energoefektivitātes paaug
stināšana”.

7. Par Pierīgas starpnovadu izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldes izvei
došanu.

8. Par ūdens padeves organizēšanu 
Upmalu ciemā.

9. Par zemes ierīcības projekta apstipri
nāšanu.

10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
11. Pirkuma līgumu izskatīšana.
12. Par adreses piešķiršanu.
13. Par zemes nomas līgumu apstipri

nāšanu.
14. Par keramikas studijas “mĀLPiLs” 

dalības maksas apstiprināšanu.
15. Par atļauju organizēt bērnu un jauniešu 

pasākumu.
16. Par deklarētās dzīvesvietas anulē

šanu.
17. Par mālpils novada domes vēlēšanu 

komisijas kandidātu pieteikšanas ter
miņa noteikšanu.

18. Par pašvaldības policijas auto
mašīnu.

19. Par teritoriālā plānojuma apstiprinā
šanu.

20. Par  t i rdzn iec ības a t ļau jas  iz 
sniegšanu.

21. Par privatizācijas fondu.
22. Par vangažu arodskolas pārņemšanu 

un pievienošanu mālpils profesionāla
jai vidusskolai.

noLĒma:
· Pieņemt zināšanai SIA “First Malpils Power” 

un SIA “CSC “Solutions” pārstāvju sniegto 
informāciju par projekta virzību.

· Pilnvarot domes priekšsēdētāju Aleksandru 
Lielmežu noslēgt Nodomu protokolu ar SIA 
“First Malpils Power” par siltumenerģijas 
piegādi.

· Atcelt 11.06.2009. Mālpils pagasta pado
mes ārkārtas sēdes lēmuma Nr.8/1 “Par 
koģenerācijas stacijas izbūvi Mālpilī” 
2.punktu.

· Pieņemt zināšanai mācību iestāžu vadītāju 
ziņojumus par iestāžu gatavību jaunajam 
2009./2010.mācību gadam.

· Saskaņot komplekso pusdienu cenas no
vada domes izglītības iestādēs:
– Mālpils vidusskolā kompleksās pusdie

nas LVL 1,/no personas
– Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē 

“Māllēpīte” 
(brokastis, pusdienas un launags) 
LVL 1,80/no personas

– Sidgundas pamatskolā pusdienas 
LVL 0,90/no personas

 (launags) LVL 0,20/no personas
· Apstiprināt mācību maksu Mālpils mūzikas 

un mākslas skolā 2009./2010.mācību gada 
pirmajam semestrim 17, LvL/mēnesī (kas 

ir daļēji pedagogu algas, daļēji materiālu 
iegāde, daļēji uzturēšanas izdevumi)
– ja skolu apmeklē 2 vai vairāk bērni no 

vienas ģimenes, atlaide mācību maksai 
25 % vai 4,25 LVL katram.

– atbrīvot no mācību maksas valsts kon
kursu laureātus, kā arī tos audzēkņus, 
kuri iepriekšējā gada laikā ir uzrādījuši 
izcilas sekmes,

– atbrīvot no mācību maksas audzēkņus, 
kuri ir talantīgi un nāk no trūcīgām ģime
nēm

 Ar šī lēmuma pieņemšanu spēku zaudē 
22.08.2007. Mālpils pagasta padomes lē
mums Nr.11/5.

· Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes 
“Māllēpīte” darbinieku zemāko mēneša 
darba algas likmi

· Iesniegt sagatavoto projekta pieteikumu 
Klimata pārmaiņu instrumenta finansētā 
konkursā “Energoefektivitātes paaugsti
nāšana pašvaldības ēkās”, par Mālpils 
pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” 
energoefektivitātes paaugstināšanu, pa
redzot nodrošināt Mālpils novada domes 
līdzfinansējumu 25,1 % apmērā no pro
jekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 
151 062,62 Ls, no kurām pašvaldības līdz
finansējums būs 37 916,72 Ls.

· Piedalīties Pierīgas reģiona pašvaldību 
iestādes “Izglītības, kultūras un sporta pār
valde” izveidošanā.

· Nepirkt no Ērika Kaulača viņam piederošo 
Upmalu ciema ūdens sistēmu.

· Ieteikt Ērikam Kaulačam piedāvāt zemes 
īpašniekiem – Sigitai Lācei, Valteram 
Kaulačam un Līgai Kadiģei atpirkt viņam 
piederošo Upmalu ciema ūdens sistēmu.

· Informēt Upmalu ciema iedzīvotājus par 
ūdens apgādes pakalpojuma sniegšanas 
izmaiņām un lūgt paust savu viedokli.

· Uzdot izpilddirektoram izvērtēt situāciju un 
atrast optimālāko ūdensapgādes pakalpo
juma sniegšanas variantu Upmalu ciema 
iedzīvotājiem.

· Uzdot SIA “Norma K” vadībai nekavējoties 
iesniegt savus priekšlikumus racionālai 
ūdensapgādes nodrošināšanai Upmalu 
ciemā.

· Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības pro
jektu nekustamajam īpašumam “Irbītes”. 
Zemes vienībai “1” 8,0 ha kopplatībā sa
glabāt adresi “Irbītes”, Mālpils novads. Ze
mes vienībai “2” 2,2 ha kopplatībā piešķirt 
nosaukumu “Irbītes 2”. Zemes vienībām 
“1” un “2” noteikt nekustamā īpašuma lie
tošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods – 0101.

· Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vibro
ka”, atdalot devīto zemes gabalu 14,2ha 
platībā. Atdalītajam zemes gabalam noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ze
me, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība un piešķirt nosaukumu 
“Lejasbebri”. Nekustamajam īpašumam 
24,78 ha kopplatībā un uz tās esošajām 
būvēm saglabāt adresi “Vibroka”, Mālpils, 
Mālpils novads un iepriekš noteiktos nekus
tamā īpašuma lietošanas mērķus.

· Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz ze
mes gabalu 2,5ha platībā, kas ir reāli neat
dalīta zemes daļa no nekustamā īpašuma 
“Ruikaskalns”.

· Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 

diviem zemes gabaliem, katru 2,5 ha pla
tībā, kuri ir reāli neatdalīta zemes daļa no 
nekustamā īpašuma “Ruikaskalns”.

· Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu “Meitenes”, kas sa
stāv no zemes gabala ar kopējo platību 
6,9 ha.

· Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašu
mam “Ķiršu iela 1–1”, sastāvošam no ze
mes 0,0627 ha kopplatībā un mājīpašuma, 
piešķirot adresi “Ķiršu iela 1a”.

· Mainīt nosaukumu nekustamajam īpa
šumam “Ķiršu iela 1–2”, sastāvošam no 
zemes 0,0364 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0293 un mājīpašuma, piešķirot 
adresi “Ķiršu iela 1B”.

· Mainīt nosaukumu nekustamajam īpa
šumam “Ķiršu iela 1–3”, sastāvošam no 
zemes 0,0538 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0294 un mājīpašuma, piešķirot 
adresi “Ķiršu iela 1C”.

· Mainīt nosaukumu nekustamajam īpa
šumam “Ķiršu iela 1–4”, sastāvošam no 
zemes 0,0549 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0295 un mājīpašuma, piešķirot 
adresi “Ķiršu iela 1D”.

· Apstiprināt trīs zemes nomas līgumus.
· Apstiprināt dalības maksu keramikas stu

dijā “MĀLPILS” no 2009.gada 1.septem
bra:

 Pieaugušajiem LVL 3, + PVN/mēnesī
 Bērniem LVL 2, + PVN/mēnesī
· Ar šī lēmuma pieņemšanu spēku zaudē 

15.10.2008. Mālpils pagasta padomes 
lēmumus Nr.16/16 “Par keramikas studi
jas “Mālpils”dalības maksas apstiprinā
šanu”.

· Atļaut Mālpils Jauniešu apvienībai rīkot 
nakts piedzīvojumu trasīti “4321 m prie
kam” š.g.21.augustā.

· Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ad
resē: Lielvārdes šoseja 17–17, Upmalas, 
Mālpils novads, LV–2152

· Noteikt, ka Mālpils novada vēlēšanu ko
misija ir izveidojama 8 (astoņu) locekļu 
sastāvā.

· Noteikt termiņu Mālpils novada vēlēšanu 
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanai 
– 2009.gada 8.septembris.

· Atļaut SIA “MUSTANGS APSARDZE”, iz
pirkt transportlīdzekli KIA SORENTO, valsts 
reģistrācijas numurs GB 4786, ražošanas 
gads 2006, par tā neatmaksāto vērtību LVL 
4599,70, t.sk., PVN 21%, apmērā.

· Apstiprināt 30.07.2008. saistošos notei
kumus Nr.11 “Mālpils pagasta teritorijas 
plānojuma 2008.–2020.gadam grafiskā 
daļa un teritorijas izmantošanas un apbū
ves noteikumi”, kā Mālpils novada domes 
saistošos noteikumus.

· Apstiprināt 17.09.2008. saistošos notei
kumus Nr.13 <<Detālplānojuma “Kaln
avēni” projekta grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi>>, 
kā Mālpils novada domes saistošos notei
kumus.

· Apstiprināt 21.02.2007. saistošos noteiku
mus Nr.3 <<Detālplānojuma “Ķešāni” teri
torijas izmantošanas apbūves noteikumi un 
grafiskā daļa>>, kā Mālpils novada domes 
saistošos noteikumus.

· Apstiprināt 30.03.2005. saistošos noteiku
mus Nr.1 <<Mālpils pagasta nekustamā 
īpašuma “Akmeņkalns” detālplānojums 
viesnīcas celtniecībai>>, kā Mālpils nova
da domes saistošos noteikumus.

mĀLPiLs novaDa DomEs 19.08.2009. sĒDE nr.4



32009/9 Novada   do mes lē mu mi
 Lē mu mu no sū tīt RAPLM un ie vie tot pa zi ņo

ju mu laik rak stā “Lat vi jas Vēst ne sis”.
· Iz sniegt IK “Lind sey” at ļau ju tirdz nie cī bai ar 

lie to tiem ap ģēr biem un ap aviem pa gai du 
tirdz nie cī bas vie tā Māl pils kul tū ras na ma 
gai te nī, ie priekš sa mak sā jot mak su par 
tirdz nie cī bas vie tu un no de vu par tirdz nie
cī bu pub lis kās vie tās. At ļau ja de rī ga līdz 
2009.ga da 31.de cem brim.

· Slēgt paš val dī bas pri va ti zā ci jas fon du ar 
š.g. 19.au gus tu.

· Paš val dī bas pri va ti zā ci jas fon dā eso šos 
lī dzek ļus LVL 588,23 ap mē rā ie skai tīt paš
val dī bas bu dže tā.

· At brī vot Sol vi tu Strau su no pri va ti zā ci jas 
fon da rī ko tā ja pie nā ku miem.

· Iz pil din sti tū ci jai līdz nā ko ša jai do mes sē
dei iz strā dāt kār tī bu, kā dā tiek iz lie to ti un 
ad mi nis trē ti paš val dī bas īpa šu ma ob jek tu 
pri va ti zā ci jas re zul tā tā gū tie ie nā ku mi.

· Pār ņemt Van ga žu arod sko lu ar tai pa
re dzē to fi nan sē ju mu dar bi nie ku dar ba 

sa mak sām un valsts so ciā lās ap dro ši nā ša
nas ie mak sām, uz tu rē ša nās iz de vu miem 
2009.ga dam, lai no dro ši nā tu tās funk ci ju 
turp mā ku īs te no ša nu, no sa kot, ka lik vi
dē jot arod sko lu, Māl pils no va da do me 
ir arod sko las lie to ju mā eso šās ma te riā li 
teh nis kās bā zes, kus ta mās man tas un 
in ven tā ra, fi nan šu lī dzek ļu un sais tī bu, 
ar hī va, liet ve dī bas un īs te no to mā cī bu 
pro gram mu pār ņē mē ja.

Iz ska tī ja 2 jau tā ju mus
1. Par aiz de vu mu va lū tas mai ņu.
2. Par gro zī ju miem 30.06.2009. māl pils 

pa gas ta pa do mes lē mu mā nr.9/7

no LĒ ma:
· Lūgt Valsts ka si iz mai nīt aiz de vu mu va lū tu 

no la tiem uz ei ro ar Valsts ka ses no teik to 
pro cen tu lik mi un iz da rīt at tie cī gos gro zī ju
mus šā diem aiz de vu mu lī gu miem:
1) 01.06.2007. Nr.A2/1/07/227
2) 01.06.2007. Nr.A2/1/07/237
3) 18.10.2007.Nr.A2/1/07/548
4) 11.03.2008.Nr.A2/1/08/297
5) 19.06.2008.Nr.A2/1/08/585
6) 25.09.2008.Nr.A2/1/08/804

· Iz da rīt gro zī ju mus 30.06.2009. Māl pils pa
gas ta pa do mes lē mu ma Nr.9/7 punk tos 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, iz sa kot tos šā dā re dak ci jā:

 <<1. Iz beigt ze mes lie to ša nas tie sī bas 
par ½ do māj amās ze mes da ļu no 0,5 ha, 
ka das tra Nr.80740060293, dzī vo ja mās 
mā jas uz tu rē ša nai.

2. Iz beigt ze mes lie to ša nas tie sī bas man ti
nie kiem par ½ do māj amās ze mes da ļu no 
0,5 ha, ka das tra Nr.80740060293, kas 
pie šķir ta dzī vo ja mās mā jas uz tu rē ša nai.

3. Iz beigt ze mes lie to ša nas tie sī bas par ze mi 
3,3, ha pla tī bā, ka das tra Nr.80740010292 
un 1,1, ha pla tī bā, ka das tra Nr.8074001
0293 pie šķir ša nu saim nie cī bas “Ozol nie ki” 
iz vei do ša nai.

4. Iz beigt ze mes lie to ša nas tie sī bas par 
ze mi 0,523 ha pla tī bā, ka das tra Nr.8074
0030300, kas pie šķir ta ko merc dar bī bas 
ob jek ta “Nā kot nes ie la 8” uz tu rē ša nas 
va ja dzī bām.

5. Iz beigt ze mes lie to ša nas tie sī bas par ze mi 

0,4 ha pla tī bā, ka das tra Nr.80740030332, 
kas pie šķir ta pie mā jas saim nie cī bas iz vei
do ša nai.

6. Iz beigt ze mes lie to ša nas tie sī bas par ze mi 
7,0 ha pla tī bā, ka das tra Nr.80740030425, 
kas pie šķir ta saim nie cī bas “Kū lī ši” uz tu rē
ša nas va ja dzī bām.

7. Iz beigt ze mes lie to ša nas tie sī bas, par ze mi 
3,7 ha pla tī bā, ka das tra Nr.80740030508, 
kas pie šķir ta kop lie to ša nā saim nie cī bas 
“Kaln mār ti ņu kop lie to ša nas pa galms” uz
tu rē ša nas va ja dzī bām.

8. Iz beigt ze mes lie to ša nas tie sī bas par ze mi 
0,2 ha pla tī bā, ka das tra nr.80740030519, 
kas pie šķir ta dzī vo ja mās mā jas “Lie pu ie lā 
9” uz tu rē ša nas va ja dzī bām>>.

In for mā ci jas cen tra va dī tā ja – 
sa bied ris ko at tie cī bu spe ciā lis te

ive ta Krie vi ņa

mĀL PiLs no va Da Do mEs 31.08.2009. Ār KĀr tas sĒ DE nr.5

mĀL PiLs no va Da Do mEs sĒ ŽU Gra fiKs
2009.ga da oK toB ra mē ne sim

sē des no sau kums Da tums, laiks tel pas nr. sē des va dī tājs
Taut saim nie cī bas un at tīs tī bas ko mi te jas sē de 7.ok to brī plkst.15.00 Ma za jā sē žu zā lē SOL VI TA STRAU SA
So ciā lo, iz glī tī bas un kul tū ras jau tā ju mu ko mi te jas sē de 8.ok to brī plkst.16.00 Ma za jā sē žu zā lē LEON TI NA AME RI KA
Fi nan šu ko mi te jas sē de 8.ok to brī plkst.17.00 Ma za jā sē žu zā lē ALEK SANDRS LIEL MEŽS
Do mEs sĒ DE 14.ok to brī plkst.15.00 ma za jā sē žu zā lē aLEK sanDrs LiEL mEŽs
Pri va ti zā ci jas ko mi si jas sē de 26.ok to brī plkst.18.00 204.kab. ALEK SANDRS LIEL MEŽS
Ad mi nis tra tī vās ko mi si jas sē de 14.ok to brī plkst.14.00 Ma za jā sē žu zā lē NAU RIS DU REV SKIS
Ie pir ku mu ko mi si jas sē de Pirm die nās plkst.17.00 SOL VI TA STRAU SA

Paziņojums par grozījumiem 
privatizācijas projektā

Mālpils novada dome paziņo, ka ar tās 2009.gada 16.sep
tembra lēmumu ir izdarīti grozījumi  2009.gada 30.jūnijā 
apstiprinātajā  Mālpils pagasta pašvaldības nekustamā 
īpašuma objekta  ražošanas ēkas (hlorētavas), kadastra 
apzīmējums 8074 003 0851 002 un zemesgabala, kadastra 
apzīmējums 8074 003 0347, Pilskalna iela 7, Mālpils, Mālpils 
novads, LV2152, privatizācijas projektā.

Cir smas iz so le
māl pils no va da do me iz slu di na pie teik ša nos uz paš val dī bai pie de ro
šās cir smas ne kus ta mā īpa šu ma LŪ Ši, ka das tra nr. 8074 001 0080, 
Māl pils no va dā, 3.me ža kvar tā la 14. un 16.no ga ba lā 2,9 ha kop pla tī
bā, pār do ša nu par brī vu ce nu – LvL 10 000. Ko pē jais pār do da mais 
ap joms – 714,17 m3. Cir tes pa ņē miens – kail cir te. Pre ten den tu pie teik
ša nās ter miņš līdz š.g. 12.ok tob rim plkst. 9.30. Ja pie teik sies vai rāk 
kā viens pre ten dents, cir smas iz so le no tiks š.g. 12.ok to brī plkst. 
10.00, Māl pils no va da do mes Ma za jā sē žu zā lē, Nā kot nes ie lā 1, 
Māl pi lī, Māl pils no va dā. Da lī bas mak sa LvL 15, un no dro ši nā jums 
10% no no sa cī tās ce nas jā ie mak sā Māl pils no va da do mes bu dže tā 
ne vē lāk kā 15 mi nū tes pirms iz so les sā ku ma. Cir smu var ap ska tīt, 
ie priekš sa ska ņo jot lai ku pa tāl ru ni 67970888. Sī kā ku in for mā ci ju 
un iz so les no li ku mu var sa ņemt Māl pils no va da do mes Kan ce le jā, 
Nā kot nes ie lā 1, Māl pi lī, Māl pils no va dā, tālr. 67970888.”

Ai ci nām ie dzī vo tā jus ie sais tī ties

bied rī bas di bi nā ša nā,
ku ras mēr ķi būs stip ri nāt pil so nis ko sa bied rī bu, uz la bot 

ko pie nas ie dzī vo tā ju dzī ves kva li tā ti, sniegt at bal stu 
so ciā lā ris ka gru pām, vei ci nāt brīv prā tī gā dar ba kus tī bu 
un lab da rī bu. Bied rī bas di bi nā ša nas sa nāk sme no tiks 

2009.ga da 27.oktobrī plkst.10.00 
Māl pils no va da do mes ma za jā zā lē.

14.ok to brī plkst.18.00 
māl pils no va da do mes kon fe ren ču zā lē 

no tiks nī der lan des fon da KnHm 
pro jek tu kon kur sa

“SA BIED RĪ BA 
 AR DVĒ SE LI”

pir mā dar bī bas ga da no slē gu ma pa sā kums
Pro gram mā:
· pro jek tu gru pu at skai tī ša nās par pa veik to;
· ie gū tās pie re dzes iz vēr tē ša na, jau nu ide ju ap zi nā ša na.
Ai ci nā ti pie da lī ties vi su pro jek tu gru pu da līb nie ki un vi si in te re sen ti, 
kas nā ka ma jā ga dā vē lē tos pie teikt līdz īgus pro jek tus



� 2009/9

“atzīmējot Baltijas ceļa 20. gadadienu,  
2009. gada 22. un 23. augustā notika 

Baltijas vienotības skrējiens  
“sirdspuksti Baltijai“

“Aicinām cilvēkus nolikt savu darāmo, iziet no mājas un skriet – aiz cieņas pret vēsturi, 
aiz pienākuma pret rītdienu un aiz mīlestības pret savu zemi.” tā aicināja “Sirdspuksti Baltijai” 
rīkotāji, lai baltieši, izvēloties savu kilometru un skrienot, pievienotu savu sirds ritmu kopējam 
Baltijas pulsam. Aicinājumam pievienojās arī skrējiena patrons – Latvijas Valsts prezidents 
Valdis Zatlers. Skrējienam reģistrējās Igaunijā: 1130, Latvijā: 17184, Lietuvā: 928 cilvēki.

3 Baltijas valstis atjaunoja vēsturisko Baltijas ceļu, šoreiz diennakti garā skrējienā, kas 
sākās Tallinā un Viļņā, bet finišēja 23.augusta vakarā Rīgā, pie neatkarības simbola – Brīvī
bas pieminekļa.

671 kilometru garais maršruts tika sadalīts 1 km stafetes posmos, un ikviens tika aicināts 
pievienoties vadošajiem skrējējiem savā izvēlētajā kilometrā.

“Sirdspuksti Baltijai” notika, lai atkal sajustu Baltijas valstu vienotību, atsauktu atmiņā 
kopīgo cīņu par brīvību un lai pierādītu mūsu nacionālās apziņas dzīvotspēju. Bet varbūt, 
lai atsauktu atmiņā to dīvaino sajūtu, kad savu roku sniedzi svešiniekam, kļūstot par nelielu 
ķēdes posmu nebeidzamajā enerģijas vilnī – Brīvība!

“savu kilometru” mālpiliete  
santa ozola skrēja kopā ar ģimeni  
un tuvākajiem radiem. 332. kilometrs 
bija slepenais pārsteigums vīram  
raivim dzimšanas dienā.

Ziņas

Mergupes ūdeņos 4. septembrī tika ielaistas alatas, kurām tieši šis laiks ir vispiemē
rotākais, lai iejustos jaunajos ūdeņos. Makšķernieku biedrības “Mālpils zivīm” vīri turpina 
atjaunot zivju populācijas Mālpils novada ūdenskrātuvēs. Arī šīs aktivitātes ir viena daļa 
no projekta, kura laikā pagājušogad Zivju fonds piešķīra 20 tūkstošus foreļu, bet šogad 10 
tūkstošus alatas. Zivis īpašā konteinerā tika vestas no SIA “Faps” Alūksnes puses zivjaudzē
tavas. Tās vadītājs Armands Roze dalījās pieredzē par alatu uzvedību un ieražām. Apspriežot 
ar vietējiem Mergupes gultnes īpatnības, novērtējot iespējamos riskus – plēsējzivju, līdaku 
un asaru klātbūtni, upes gultnes īpatnības, tuvāko HES būvju ietekmi, tika izlemts mazās 
alatiņas laist pie tiltiem. Centrā pie kapiem un pie nākošā augšup pa upi. Lai arī alatām 
šobrīd esot migrēšanas periods, tomēr tām patīkot atgriezties vietās, kur esot izlaistas, it 
sevišķi, ja tuvumā ietekot kāda upīte, kas mainot smaržu upē.

Makšķernieki priecājās, ka pagājušā gada forelītes jau krietni paaugušās. Gadā tās varot 
izaugt 10 līdz 15 centimetrus. Četri gadi vajadzīgi, lai zivis sasniegtu pienācīgu svaru. Šogad 
ieviestā licenču sistēma un pārdomātais darbs zivju sugu izvēlē, ūdenstilpņu apkārtnes 
sakārtošana, cīņa ar bebru dambjiem, cerams, nākotnē atmaksāsies ar lieliem lomiem.

Ar augusta saules lāsēm pielijušu taku,
Ar atvasaras lietus staru sev blakus
Es nāku no vasaras tveicīgām naktīm
Pāri mirklim kā krītošu ābolu taktīm.

mālpils vidusskolā skolas gai
tas uzsāka 314 skolēni, no tiem 1. klasē 
30 bērni. 9.klasē – 33, bet 12. klasē – 
22 jaunieši. Mācības skolas neklātienē 
uzsāka 60 mācīties gribētāji. Savas zinā
šanas skolēniem nodos 43 pedagogi, 
bet par visu labsajūtu skolā rūpēsies 10 
tehniskie darbinieki.

sidgundas pamatskolā mācī
sies 94 skolēni, no tiem 1.klasē – 8 bērni, 
bet 9.klasē – 13 skolēni. Skolā strādā 
15 pedagogi un 5 tehniskie darbinieki.

mūzikas un mākslas skolā 
strādā 13 pedagogi, mūzikas nodaļā 
skaņu burvību apgūs 63 skolēni, bet 
mākslas nodaļā krāsu mācību apgūs 
39 bērni.

Pirmsskolas izglītības iestā
di “māllēpīte” apmeklē 183 mazuļi. 
Iestādē strādā 21 pedagogs un 15 teh
niskie darbinieki.

mālpils  
profesionālā  
vidusskolā
apgūt profesiju uzsākuši 30 izglītojamie 
Ēdināšanas pakalpojumu programmā, 
30 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju 
programmā. Mācības turpina 59 Ēdinā
šanas pakalpojumu programmas izglī
tojamie, 85 Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģiju programmas izglītojamie 
un 49 Kokizstrādājumu izgatavošanas 
programmas izglītojamie. Darbu uzsā
cis profesionālās izglītības skolotājs, 
Vitālijs Rekke.

mālpils  
internātpamatskola
jaunajā 2009./2010.m.g. 
realizē trīs mācību pro
grammas. Pamatizglītības 

programmu apgūst 100 izglītojamie, 
profesionālās pamatizglītības pro
grammu “Ēdināšanas pakalpojumi” 
24 izglītojamie. Skolā uzsākta jaunas – 
speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamiem ar mācīšanās traucēju
miem – realizācija. Darbu uzsākuši 
4 jauni pedagogi – skolotāja logopēde 
Sarma Ezermane, sākumskolas skolo
tāja Svetlana Luceviča, mājturības un 
tehnoloģiju skolotājs Dinārs Berķis un 
sporta skolotājs Gatis Dunajevs.

Zivju ielaišana

1. septembris mālpils novada skolās

“savu kilometru” mālpiliete  
santa ozola skrēja kopā ar ģimeni  
un tuvākajiem radiem. 332. kilometrs 
bija slepenais pārsteigums vīram  
raivim dzimšanas dienā.
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Realizēts vēl viens Nīderlan
des fonda KNHM programmas 
“Sabiedrība ar dvēseli” projekts. 
9.septembrī Mālpils kultūras 
nama telpās keramikas studija 
“Mālpils” svinīgi atklāja šis va
saras jaunieguvumu – podnieka 
virpu, kas ļaus veidot jaunus 

interesantus darbus, dos iespēju vēl radošāk un 
daudzpusīgāk izpausties mālpiliešu talantiem.  
Pirmos uz virpas tapušos studijas dalībnieku darbus 
varēs apskatīt izstādē 14.oktobrī, kad noslēgsies šī 
projektu konkursa pirmā sezona.

No 9. līdz 12. sep
tembrim izstāžu cen
trā “Ķīpsala” notika 
14 .  s ta rp tau t i skā 
pārtikas, dzērienu, 
pārtikas pārstrādes, 
tehnoloģiju, iepako
juma, sabiedriskās 
ēdināšanas, veikalu 
aprīkojuma un servisa 
izstāde “RIGA FOOD 
2009”.

Latvijas viesnīcu 
un restorānu asociā
cija (LVRA), sadarbī
bā ar izstādes orga
nizētājiem – izstāžu 
sabiedrību “BT1”, ai
cināja uzņēmumus, 
restorānus, kafejnīcas 
un skolas piedalīties 
“RIGA FOOD 2009”, prezentējot savu 
uzņēmumu ar galda klājumu.

mālpils profesionālā vidusskola 
izstādē piedalījās ar miķeļdienas gal
da klājumu. Vērtētāju lomā bija izstādes 
apmeklētāji, kuri balsoja par sev tīkamāko 
noformējumu. Balsojuma rezultātā skolas 

V–4 grupas audzēkņu Santas Streļcovas 
un Aijas Ivanovas darbs ieguva 2. vietu.

Galda klājumu veidošanā ar idejām, 
zinošu padomu palīdzēja un konsultē
ja skolotājas Gunta Jēkabsone, Dace 
Kursīte, Daiga Frīdberga un Daiga 
Brežinska.

Es piedzimu pasaulē,
Lai kopā ar tevi satiktu ik rītu,
Es piedzimu pasaulē,
Lai tavas rokas sasildītu
Ne tikai dienu, ne tikai mūžu
Zem debesīm zilgām,
Divus mūžus, trīs mūžus
Daudz ilgāk.

(Ā. Elksne)

Jūs esat izturējuši laika pārbaudi, un 
šodien esat joprojām tie paši – smaidīgie, 
sirsnīgie un mīlošie. Kā tajā tālajā 1959. 
gadā. Laiks neko nav dzēsis. Šodien jūs 
var labvēlīgi apskaust, cik bagāti esat 
kļuvuši – bagāti ar pieredzēto, piedzīvoto. 
Bagāti ar savu ģimeni un viens ar otru. 
Tā Mālpils novada Dzimtsarakstu noda
ļas vadītāja Viktorija Kalniņa augusta 
nogalē uzrunāja kādu īpašu līgavu un 
līgavaini. Īpašu ar sudraba mirdzumu 
matos, ar zelta vērtu kopīgi noieto mū
žu piecdesmit gadu garumā. Kas bija 
Liktenim padomā, kad puisi no tālās 
Alūksnes, Heini Jurisonu saveda kopā 

ar Krāslavas puses meiteni – Annu. Ne
jaušība vai likumsakarība? Abi mācījās 
tehnikumā. Te uzplauka pirmās jūtas, 
te vecās muižas zālē, tika dejota pirmā 
balle, te slēgta laulība, un, lielu laika loku 
metot, abi atkal atgriezušies, lai, klāt esot 
saviem tuvākajiem, vēlreiz teiktu – jā! Tie
ši tai pašā zālē pirms 50 gadiem stāvēja 
divi pāri – Heinis ar Annu un viņu labā
kie draugi Ieva un Valdis. 29. augusts 
visu šo gadu laikā ir bijis īpašs abiem 
pāriem, kopā svinētas kāzu jubilejas, 
kopā dziedāts un dejots. Arī šajā reizē 
visi kopā, jo labākās draudzenes mīļš 
vārds un drauga rokasspiediens ir labā
kā dāvana svētkos, kas caurvīti zeltītām 
stīgām, mīlestības stīgām. Tik stiprām 
un reizē tik maigām, lai varētu saturēt 
kopā gan kopīgā darbā, gan audzinot 
meitu, gan kopjot saimniecību. Vieni 
viņus atcerēsies, kā skolas biedrus, citi, 
kā skolotājus, kā darba kolēģus, vēl citi 
kā aktīvus un interesantus cilvēkus. Kā 
mālpiliešus.

“Vai jūs arī turpmāk gribat būt kopā ar 
savu ģimeni, solot būt blakus kā baltās, 
tā nebaltās dienās, sargājot, atbalstot, 
mīlot viens otru?” izskan divas reizes, 
un tik maigas un mīlestības pilnas ir at
bildes – jā! Anna un Heinis apstiprinot 
savus jāvārdus ar parakstiem Mālpils 
novada Ģimeņu grāmatā, kā apliecinā
jumu joprojām spēkā esošajai laulībai, 
saņēma arī jaunu laulības apliecību, nu 
jau ar Latvijas valsts ģerboņiem.

Ir gājuši gadi, mainījušās varas un 
zīmogi, tikai viena lieta nav mainīju
sies – līgava baltajā kleitā, savā kāzu 
dienā ir visskaistākā, un staltais jaunek
lis, sniegdams roku un aicinot uz pirmo 
valsi, ir vislabākais un mīļākais. Nekas 
nav mainījies! Tikai kalendārs rāda ne
pareizo gadu...Tik stalti un saskanīgi 
aizdejo jaunai pāris. Veras Zvaigžņu 
zāles durvis...un dzirkstot šampanietim 
svinības var sākties! Rūgts!

Daiga frīdberga

Zelta kāzas

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  
viktorija Kalniņa ar Zelta pāri

anna un Heinis Jurisoni kopā ar ģimeni  
un draugiem ievu un valdi Gaidiem

Piecdesmitais Pirmais 
valsis
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mĀLPiLs KULtŪras nama mĀKsLiniECisKĀs PaŠDarBīBas KoLEKtīvi 2009./2010.GaDa sEZonĀ

Kolektīvi Vadītāji Nodarbību 
dienas Laiks Uzsāk darbu Vieta

JAUNIEŠU DEJU KOPA “MĀRA” MAIJA ORLOVA Piektdiena
Sestdiena

21.00
10.00 25. septembrī skatuve

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOPA “KNIEDIŅŠ” JULIJANA BUTKEVIČA Svētdiena 18.00 4. oktobrī skatuve

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOPA ”SIDGUNDA” MĀRA GAILE – DIŠEREITE Pirmdiena
Trešdiena 20.00 28. septembrī skatuve

JAUKTAIS KORIS SANITA UN JURIS VĪTUMI Otrdiena 19.00 29. septembrī 302. telpa
FOLKLORAS KOPA ANDRIS KAPUSTS Trešdiena 18.30 23. septembrī 305. telpa

AMATIERTEĀTRIS LIENE CIMŽA Ceturtdiena 19.00 2. septembrī 305. telpa

PIRMSSKOLAS BĒRNU VOKĀLAIS ANSAMBLIS INĀRA DAUKSTE

SENIORU VOKĀLAIS ANSAMBLIS “REZĒDAS” INĀRA DAUKSTE Otrdiena 13.00 septembrī 321. telpa

TLMS “URGA” INGŪNA SĪMANSONE Trešdiena 16.00 3. oktobrī 119. telpa

SIDGUNDAS SIEVU VOKĀLAIS ANSAMBLIS ĀRIJA AŅĒNA Trešdiena 18.00 septembrī 310. telpa

KERAMIKAS STUDIJA “MĀLPILS” 
PIEAUGUŠAJIEM GUNA PETREVICA Otrdiena

Ceturtdiena 15.00 – 19.00 septembrī 120. telpa

KERAMIKA SKOLĒNIEM GUNA PETREVICA Ceturtdiena
Piektdiena 13.00 – 19.00 septembrī 120. telpa

KULtŪras nama tELPĀs DarBoJas

SPORTA DEJU KLUBS “ZĪLE” IVETA ZĪLE Otrdiena
Ceturtdiena 15.00 septembrī deju zāle

VINGROŠANA DĀMĀM INESE GRĪNBERGA Trešdiena 18.00 septembrī deju zāle
PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS DEJU KOLEKTĪVS 
“MADARA I” JULIJANA BUTKEVIČA Otrdiena

Ceturtdiena 17.00 septembrī skatuve

PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS DEJU KOLEKTĪVS 
“MADARA II” JULIJANA BUTKEVIČA Otrdiena

Ceturtdiena 19.00 septembrī skatuve

BĒRNU UN JAUNIEŠU RADOŠAIS KLUBIŅŠ SANDRA ROGULE Pirmdiena 18.00 septembrī 305. telpa

“Esam priecīgi Tevi sveikt. Izvērtē
jot tavu ienākšanu pagastā, atceros, 
neticēju, ka lauksaimniecības ministrs 
nāks uz laukiem vadīt saimniecību, bet 
domāju, bijām ļoti lieli ieguvēji. Jo tu ar 
savu savdabīgo pieeju, stingrību, pārlie
cību, mierīgo izturēšanos un runu, jo pat 
bāršanās bija “mīlīga”, ar izpratni 
piegāji visam. Desmit gadi, kad 
biji saimniecības direktors, Mālpi
lij daudz ko deva,” ar cieņas un 
pateicības vārdiem, kā arī labas 
veselības vēlējumiem Mālpils 
novada domes vārdā Kazimiru 
Anspoku 80. gadu jubilejā sveica 
Novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs, un, pasnie
dzot dziļi simbolisku dāvanu – mo
nētu ar Latgales attēlu, teica: “Tev 
kā Latgales zēnam, ar to sīkstumu, 
ar sirds dāsnumu, čaklumu un 
rosīgumu dāvinām to, lai atceries 
savu tēvu zemi.”

Savukārt pagodinājumā rakstā 
kā sveiciens no Mālpils ļaudīm 
bija ierakstīts – Par patriotismu un 
dziļu iekšēju pārliecību par Latvijas 
skaistumu, izaugsmi un attīstību, 
par nenogurstošu darbu, dzimto 
zemi kopjot un lolojot. Par mūža ie
guldījumu Mālpils novada attīstībā 
un Mālpils vārda popularizēšanā. 
Par nenogurstošu enerģiju un ap

skaužamām darba spējām augstos ama
tos strādājot. Par nopelniem jaunatnes 
audzināšanā, ar savu darba mūžu un dzīvi 
iedvesmojot un priekšzīmi rādot.

Anspoka kungs savu 80 gadu jubileju 
sagaidīja dzīvespriecīgs, ar neizsīkstošu 
humoriņu, bet, kā pats saka, bez īpaša 

“Uzdevuma”. Tie gadi vienkārši pienāku
ši, tomēr tagad gan būšot jānosprauž 
uzdevumi – perspektīvā plānošana, 
smejot sacīja jubilārs. Cerība esot tikt līdz 
simtam. Vēl jāpaspēj daudz ko izdarīt. 
Jāsakopj dārzs, jāredz izaugam nāka
mo paaudzi, mīļo mazmeitiņu. Jubilārs 

sevi uzskata par laucinieku, un te, 
Mālpilī, jūtoties ļoti labi, lai arī tā 
bijusi nejaušība, ka pēc tam, kad 
iesniedzis atlūgumu, tālajā 80. ga
dā ticis nosūtīts šeit. Pēc ļoti aktīvās 
politiskās darbības augsta ranga 
amatos bijusi vēlēšanās pašam 
izdarīt to, ko mācījis ilgus gadus 
citiem. Tas bijis izaicinājums pašam 
sev. “Tomēr jutu, ka Mālpilī kaut kas 
arī sanāca, par to gandarījums,” 
atceroties savas darba gaitas, atzī
mēja jubilārs.

Kazimira Anspoka dzīvi varētu 
salīdzināt ar ozolu, kas aug viņa 
dārzā. Tas atvests no meža, lēnām, 
bet pārliecinoši un ar lielu enerģiju 
audzis, nu divdesmit piecu gadu 
laikā ir krietni pastiepies, kā pats 
saimnieks teica: “Ir jau ozols!” Zem 
tā zariem jubilārs jūtoties vislabāk, 
atpūšoties pēc padarīta darba, gūs
tot enerģiju.

Daiga frīdberga

Kazimiram anspokam – 80
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Izvērtējot starptautiskās ekoskolu pro
grammas darbu 2008./2009.mācību gadā, 
1.oktobrī vides ministrijā apbalvošanas 
pasākumā 32 Latvijas mācību iestādes sa
ņems starptautisko Ekoskolas nosaukumu 
un Zaļo karogu par īpašiem panākumiem 
ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vi
des aizsardzības veicināšanā skolā un tās ap
kārtnē. 27 skolas saņems Zaļo diplomu un 
Latvijas Ekoskolas nosaukumu, to skaitā 
arī mālpils vidusskola. Ekoskolu program
mas atpazīstamākais elements ir Zaļā karoga 
balva, kuru var saņemt pēc divu gadu veik
smīgas darbības starptautiskajā ekoskolu 
programmā. Latvijas Ekoskolas nosaukums 
un Zaļais diploms ir nacionāla līmeņa balva 
skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Arī šajā mācību gadā Mālpils vidusskola 
turpinās darboties vides izglītības jomā. Sep
tembrī katra klase iesaistījās rudens izstādē 
“Ziedu pēdas”, kuras moto ir “Dzīvosim 
zaļi un atstāsim aiz sevis krāsainas ziedu 
pēdas!”. Izstāde liek apzināties sevi kā vides 
sastāvdaļu un izvērtēt mūsu rīcību pret vidi.

16.septembrī – periodā, kad ozona slānis 
ir visplānākais – 189 valstīs, arī Latvijā un Māl
pils vidusskolā tika atzīmēta ozona diena. Šī 

gada svinību moto ir “Aizsargā ozona slāni: 
saudzē dzīvību uz Zemes!”. Vidusskolā ne
dēļā no 14. līdz 18.septembrim visas klašu 
grupas iepazinās ar problēmām, kas saistītas 
ar ozona slāņa noārdīšanos, noskatoties izglī
tojošu filmiņu “Ozijs – ozons”. Ozona diena 

visā pasaulē kopš 1995. gada tiek svinēta 
par godu nozīmīgākā ozona slāņa aizsar
dzības līdzekļa – Monreālas protokola “Par 
ozona slāni noārdošajām vielām” – parakstī
šanai 1987. gada 16. septembrī. Monreālas 
protokols nosaka pasākumus un termiņus, 
kādos jāsamazina un jāpārtrauc ozona slāni 
noārdošo vielu ražošana.

Šogad vidusskolas ekopadomes dar
bu vadīs skolas direktore. Uz pirmo eko
padomes sanāksmi 5.oktobrī 11.30 tiek 
aicināti visi interesenti (skolēni, skolotāji, 
vecāki un novada darbinieki), kuriem ir 
vēlēšanās organizēt dažādus pasākumus 
un radošas aktivitātātes, kas saistītas 
ar ekoskolu programmas tēmām: mežs, 
ūdens, atkritumi, skolas apkārtne, enerģi
ja, veselīgs dzīvesveids, klimata izmaiņas 
un transports. īpaši aicinām atsaukties no
vada darbiniekus, kas saistīti ar kādu no 
šīm tēmām, lai dalītos savā pieredzē.

Galvenā tēma šajā gadā – atkritumi. Pētī
sim, kā rodas atkritumi, kādu preču iepakoju
mu izmanto dažādi uzņēmumi, kā samazināt 
atkritumu daudzumu, kā pareizi šķirot atkritu
mus, kā pārstrādā atkritumus. Radošajās no
darbībās atklāsim, kā lietām, kuras domātas 
izmešanai, piešķirt otro dzīvi.

mālpils vidusskolā

· Mālpils vidusskolā mācības 
uzsākuši 415 skolēni, no tiem 
30 pirmajās klasēs (1.a klases 
audzinātāja Dace Rendore un 

1.b klases audzinātāja Mairita Grīnberga). 
10.klasēs mācības uzsāk 36 skolēni, arī 
AFS apmaiņas programmas meitene no Ķī
nas (audzinātāja Jeļena Mihejeva). Skolā 
darbu uzsākuši 12 jauni pedagogi.

· Darbu skolā uzsākusi ar pieredzējusi psi
holoģe maija ragaine (ar viņu, kā rajona 
speciālisti, sadarbojāmies arī iepriekšējā 
gadā). Ar psiholoģi skolotāji, skolēni un 
vecāki var tikties pirmdienās. Vecākiem 
lūdzam pieteikties skolas kancelejā vai 
pie audzinātāja.

· Šogad skola skolēniem piedāvā padziļinā
tu priekšmetu apguvi 1.–2.klasēm –angļu 
valodā, 5.klasēm – krievu valodā, visām 

klasēm pēc sastādīta grafika – peldēšanā, 
individuālas konsultācijas tiks sniegtas 
priekšmetos, kuros pavasarī notiks valsts 
pārbaudes darbi.

· 10. klases uzsāk mācības pēc jaunas iz
glītības programmas un jauniem mācību 
priekšmetu standartiem. Viņiem šogad 
ir iespēja apgūt vācu valodu kā trešo 
svešvalodu un mūziku, bet turpmākajos 
gados viņi apgūs psiholoģijas pamatus 
un tehnisko grafiku.

· Skola turpina piedāvāt arī daudzveidīgas 
interešu izglītības programmas, kuras 
skolēniem ir bez maksas. Tikai keramikā 
par materiāliem ir jāmaksā kultūras nama 
kasē pēc novada domes apstiprinātiem 
tarifiem.

Jaunajā mācību gadā

mālpils vidusskola – ekoskola

Pulciņš Klašu 
grupa Pedagogs Laiki

Tautas deju  
kolektīvs

1.–2. kl. Lilita Jansone otrdienās 6.st. skolas zālē; ceturtdienās 
6.st. skolas zālē;

Tautas deju  
kolektīvs

3.–4. kl. Lilita Jansone otrdienās 7.st. skolas zālē; ceturtdienās 
7 – 8.st.skolas zālē

Tautas deju  
kolektīvs

5.–6. kl. Jana Baranovska Pirmdienās stundu sarakstā un trešdienās 
8.,9.stunda kultūras namā

Mūsdienu dejas “Nakcītis” 
1.–5. kl.

Ivetta Jakovļeva Trešdienās 7.,8.st.skolas zālē; ceturtdienās 
6.,7.st. kult.namā

Mūsdienu dejas “Nakc”  
7.–10. kl.

Ivetta Jakovļeva Trešdienās no 19.00–20.30 skolas zālē; 
ceturtdienās 8.,9.st. kult.namā

Sporta dejas 1., 9.–10. kl. Iveta Zīle Pēc stundu saraksta
Keramika
Kultūras namā

1.–12. kl. Guna Petrevica 1.–2.klasei ceturtdienās 14.00–14.40; 
3.–4.klasei piektdienās 13.10–14.35;
5.–7.klasei ceturtdienās 14.50–16.15; 
8.–12.klasei piektdienās 16.20–17.45

Vides pulciņš 5.–12. kl. Iveta Vēvere Ceturtdienās 7.stunda; Piektdienās 6.stunda
Ansamblis 1.–4. kl. Una Tobota Pirmdienās 6.stunda; Trešdienās 7.stunda
Radošo darbu 
studija

6.–9. kl. Ilze Rauska Pirmdienās 8.,9.stunda

Sports 5.–12.kl.
9.–12.kl.

Dāvis Zagorskis;
Mārtiņš Sils

Pirmdienās 8.–10.st. sporta kompleksā.
Piektdienās 8.–10.st. sporta kompleksā.

ministru prezidenta  
pateicība ievai Zundei

Mācību gada sākumā Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis nosūtīja pateicības 
vēstules 738 labākajiem Latvijas vidējās 
izglītības iestāžu 12.klašu absolventiem, 
izsakot pateicību par teicamām sekmēm, iz
cilu radošo un organizatorisko darbu, kā arī 
par panākumiem olimpiādēs, zinātniskajās 
konferencēs un konkursos visdažādākajās 
jomās. Labākos skolēnus izvirzīja republikas 
pilsētu un rajonu izglītības pārvaldes sadar
bībā ar skolas vadību. Rīgas rajonā Ministru 
prezidenta pateicības saņēma vienpadsmit 
skolēni.

Par izciliem rezultātiem mācību dar
bā un radošu organizatorisko darbu 
2008./2009. mācību gadā ministru prezi
denta pateicību saņēma arī mālpils vidus
skolas absolvente ieva Zunde.
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Turpinās sadarbība COMENIUS projekta 
“Zemes dzīļu nafta – vēsture un nākotnes 
perspektīvas” ietvaros, ko Mālpilī realizē inter
nātpamatskolas skolēni. Pagājušajā rudenī 
bijām Vācijā, pavasaris atnāca ar iespēju 
redzēt skaisto, kalnaino un viesmīlīgo Poliju, 
bet tagad mūsu kārta uzņemt ciemiņus pie 
sevis. Kamēr vēl lapu zelts 
nav iekrāsojis Latviju, mēs 
centāmies būt tik pat vies
mīlīgi, kā atvasaras saulīte, 
kas nedēļas laikā mūs luti
nāja, gan apskatot Rīgu no 
Pēterbaznīcas torņa, gan Si
guldas Ķeizarskata un gaisa 
vilcieniņa lidojuma. Draugi 
no Aleksandra von Humbol
da ģimnāzijas Neuss pilsētā 
Latvijā nav pirmo reizi, tādēļ 
centāmies viesošanās laikā 
parādīt gan Latvijas skais
tākās vietas, gan projekta 
tēmai atbilstošus objektus. 
Projekta trešā posma tēmas 
saistīta ar enerģijas ražo
šanu – HES un vēja rotoru 
izmantošanu mūsu valstīs. 
Tādēļ vedām ciemiņus uz 

Rīgas HES. Polijas Julisza Slowackiego v. n. 
Ogolnoksztalcaces liceja darba grupa īpaši 
priecājās par iespēju izbaudīt skaisto dabu, 
klusumu, dabisko vidi. Visiem patika izbrau
ciens Siguldā ar elektromobīļiem, kas arī ir 
labs piemērs alternatīvās enerģijas izmanto
šanai. Tikšanās kulminācija – projekta tēmas 
prezentācijas notika Mālpils internātpamat
skolas informācijas centrā. Jaunieši savus 

darbus prezentēja angļu valodā. Viesošanās 
laikā vācu ģimnāzistiem un polijas licejistiem 
bija iespēja izbaudīt dzīvi skolas internātā, kā 
arī kopā ar pedagogiem iepazīties ar mūsu 
skolas mācību procesu, atkal satikties ar 
draugiem, piedalīties sporta aktivitātēs un 
iepazīt Mālpili.

Kopā meklējot tēmu zinātniskos pamato
jumus, veicot pētījumus, vislielāko pieredzi 

tomēr guvām kopā apceļojot 
Eiropu – ar Vācijas enerģijas 
augu laukiem, nebeidza
majām vēja rotoru rindām, 
Polijas termālo ūdeņu basei
niem, saules baterijām pie 
luksoforiem un mūsu Latvi
jas lielajām un pavisam ma
zajām hidroelektrostacijām, 
ar šķeldas un siltumsūkņu 
sistēmu izmantošanu māju 
apkurei tepat Mālpilī. Cik 
liela vai maza būs naftas 
nozīme mūsu turpmākajā 
dzīvē, to pētījām, lai skaidrāk 
apzinātos vitāli nepiecieša
mo alternatīvu meklēšanu 
zaļākai dzīvei nākotnē.

Projekta koordinatore  
D. frīdberga

projekti

10.septembrī viesnīcā “Tigra”, 
Cēsu rajona Priekuļos, tika rīko
ta projekta preses konference, 
turpinājumā notika projekta uz
sākšanas sanāksme projekta part
neriem, pašvaldību pārstāvjiem, 
tūrisma un jo īpaši velotūrisma 
ekspertiem un plānotājiem.

Šobrīd velomaršrutu kopga
rums Latvijā ir ap 600 km un velosi
pēds ir vismaz katram ceturtajam 
Latvijas iedzīvotājam, bet šī projek
ta ietvaros vien tiks izveidots un 
marķēts velomaršruts pa Vidzemes 
un Dienvidigaunijas reģiona pašval
dībām ~ 1600 km garumā! Tas ir 
unikāls divu kaimiņvalstu kopīgs 
projekts, izveidojot jaunu aktīvā tūrisma pro
duktu, veicinot tūrisma uzņēmēju un tūrisma 
politikas plānotāju sadarbību un paplašinot 
nodarbinātības iespējas ekonomiski mazāk 
aktīvajos abu valstu perifērajos reģionos.

Velotūrisma attīstību nosaka vairāki fak
tori – labvēlīgi klimatiskie un reljefa apstākļi, 
izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, bagāts kul
tūrvēsturiskais mantojums, maz pārveidota 
daba un iespēja izmantot esošo ceļu tīklu. 
Gan Latvijā, gan Igaunijā ir iespējams attīstīt 
šo aktīvā tūrisma veidu, tomēr pastāv vairāki 
šķēršļi. Velotūrisma attīstība lielā mērā tiek ka
vēta cilvēku mazās aktivitātes, nesakārtotās 
infrastruktūras un informācijas trūkuma dēļ.

Lai risinātu minētās problēmas un novēr
stu šķēršļus aktīvā tūrisma attīstībai, projektā 
plānotas sekojošas aktivitātes:

1. Izveidot kopīgu savienojošu velomaršrutu 
Vidzemē un Dienvidigaunijā, attīstīt un uz
labot vietējo velomaršrutu infrastruktūru 
(informācijas plāksnes, atpūtas vietas, 
zīmes, atkritumu tvertnes u.tml.);

2. Veicināt ilgtermiņa sadarbību un plānoša
nu starp publiskā un privātā sektora orga
nizācijām tūrisma attīstības jomā un īpaši 
velosatiksmes un velotūrisma jomā;

3. Popularizēt Vidzemi un Dienvidigauniju kā 
vienotu tūrisma galamērķi.

Projekts “Ar velo pa Vidzemi un Dien
vidigauniju” tiek ieviests Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) Latvijas – Igaunijas 
pārrobežu sadarbības programmas priori
tātes “Konkurētspējas paaugstināšana Pro
grammas teritorijā” ietvaros.

Projekta vadošais partneris 
un idejas iniciators ir Vidzemes 
Tūrisma asociācija (VTA). Kopā 
projektā Vidzemi pārstāv 10 partne
ri (VTA, Latvijas Tūrisma attīstības 
valsts aģentūra, Alūksnes, Cēsu, 
Gulbenes, Madonas, Ogres, Val
kas rajona padomes, mālpils un 
Siguldas novada domes), bet Dien
vidigauniju – Valgas apriņķa paš
valdība (pārstāvot Tartu, Viljandi, 
Jogeva un Valgas pašvaldības).

Vidzemes Tūrisma asociācijas 
valdes priekšsēdētājs un projekta 
vadītājs Raitis Sijāts savā runā 
informēja par projekta idejas ra
šanos un tā ieviešanu turpmāko 

18 mēnešu laikā, kad Latvijas teritorijā vien 
tiks uzstādītas 459 norādes, 36 informatīvie 
stendi un kartes, 111 velostatīvi, kā arī tiks 
izstrādāti tehniskie projekti veloceliņiem (ar 
kopējo garumu 21,9 km Vidzemes pašvaldī
bās), 2 tiltiņiem, un Vidzemes pašvaldībās 
kopā tiks izveidotas 17 jaunas atpūtas vietas. 
Velotūristu ērtībai plānots izdot arī ceļvežus 
un kartes 7 valodās, kā arī VTA mājaslapā 
nodrošināt informāciju par velotūrisma iespē
jām Vidzemē un Dienvidigaunijā un iespēju 
lejupielādēt kopējo velomaršrutu un atseviš
ķus tā posmus GPS formātā.

Raksts sagatavots pēc projekta  
preses pārstāves 

Elzas ozoliņas materiāliem

Pēc vidzemes tūrisma asociācijas iniciatīvas  
un ar Eiropas savienības Eraf līdzfinansējumu uzsākta  

Latvijas un igaunijas kopīga projekta  
“ar velo pa vidzemi un Dienvidigauniju” ieviešana

mālpils internātpamatskola uzņem viesus



92009/9

sporta Ziņas

projekti

mālpils tautskolas piedāvājumi pieaugušajiem 2009./2010.mācību gadā
sadarbības partneri: mālpils novada dome, mālpils kultūras nams, Jauno psiholoģiju centrs (rīga)

Kursa nosaukums norises laiks vieta Kursu sākums vadītājs
1. angļu valodas sarunu klubs

(ar priekšzināšanām)
Pirmdienās, 
18.00–19.30

Kultūras nams,
304. kab.

5.oktobrī Ina Turkina

2. angļu valoda
ar priekšzināšanām
(pagājušā mācību gada  
grupas turpinājums)

Otrdienās,
18.00–19.30

Kultūras nams,
304.kab.

13.oktobrī Lilita Jomerte

3. angļu valoda
(bez priekšzināšanām)

Ceturtdienās,
18.00–19.30

Kultūras nams,
304.kab.

15.oktobrī Lilita Jomerte

4. Datorkursi
(ar un bez priekšzināšanām)

18.00–19.30.00 Profesionālās vidussko
las rasēšanas kabinets

6.oktobrī
(grupu skaits un nodarbību dienas 
atkarībā no pieteikušos skaita)

Iveta Krieviņa  
(t. 28679146)

5. vācu valodas sarunu klubs Otrdienās,
17.00–18.30

Novada domes
311.kab.

13.oktobrī Līvija Mukāne

6. vācu valoda
(bez priekšzināšanām)

Trešdienās,
18.00 – 19.30

Kultūras nams,
304. kab. 21.oktobrī

Līvija Mukāne

7. Praktiskā psiholoģija  
(“Dzīvoju, kā vēlos”)

18.00–21.00
(konkrētie datumi 
www.malpils.lv) 

Novada domes konferen
ču zāle

Pirmā tikšanās 25.septembrī Dace Rolava, 
Dita Blūma

Zemkopības ministrija (Zm) nolē
musi trijiem Latvijas Lauku attīstības 
programmas (LaP) pasākumiem atvērt 
nepārtraukto pieteikšanos. Šāds lēmums 
pieņemts tāpēc, ka pēdējās izsludināta
jās pieteikumu kārtās vairākiem atbalsta 
pasākumiem iesniegts neliels projektu 
pieteikumu skaits. Pretendenti nepārtrauk
ti projektus varēs pieteikt trijiem atbalsta 
pasākumiem – “Lauku saimniecību moder
nizācija”, “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un 
attīstīšanai” un “Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana”. Gada beigās ZM varētu ieviest 
nepārtraukto pieteikšanos arī citiem atbalsta 
pasākumiem. 

1. “Lauku saimniecību modernizācija” 
pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimnie
cības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomis
kās darbības rādītājus un konkurētspēju. 
Atbalstu var saņemt juridiska vai fiziska 
persona, kas ražo nepārstrādāto lauksaim
niecības produkciju, izņemot zivsaimniecības 
produkciju, kā arī lauksaimniecības pakal
pojumu kooperatīvā sabiedrība, kas atbilst 
normatīvajos aktos noteiktajiem atbilstības 
kritērijiem. Pasākuma ietvaros tiek atbalstī
tas šādas aktivitātes: investīcijas tādu jaunu 

iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegādei un uzstādīšanai, kas pare¬dzētas 
lauksaimniecības produktu ražošanai (tai 
skaitā iepakošanai) un jaunu lauksaimniecī
bas produktu ražošanas būvju būvniecība 
rekonstrukcija un nepieciešamo būvmate
riālu iegāde.

2. “atbalsts uzņēmumu radīšanai un 
attīstīšanai” pasākuma mērķis ir veicināt 
ar lauksaimniecību nesaistītu komercdar
bību (uzņēmējdarbību) vai nodarbinātību 
lauku teritorijā, dažādojot aktivitātes, kas 
nav saistītas ar lauksaimniecību, lai attīstītu 
alternatīvus ienākumu avotus un ienākumu 
līmeņa palielināšanos lauku reģionos. Atbal
stu var saņemt fiziska persona, kura vēlas 
dibināt jaunu mikrouzņēmumu, vai juridiska 
persona, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 
75 % privāta kapitāla daļu, kas atbilst mikrouz
ņēmuma definīcijai. Pasākuma ietvaros tiek 
atbalstītas šādas aktivitātes: jaunu mikrouzņē
mumu radīšana, esošo uzņēmumu attīstība, 
kurināmā ražošana no lauksaimniecības un 
mežsaimniecības produktiem esošā uzņē
mumā, izņemot biogāzes iegūšanu un tās 
transformēšanu siltumenerģijā. 

3. “meža ekonomiskās vērtības uzlabo
šanas” pasākuma mērķis ir palielināt meža 
ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu 
meža apsaimniekošanu. Atbalstu var saņemt 
fiziska persona – meža zemes īpašnieks, 
juridiska persona, kuras privātā kapitāla da
ļas ir 50 vai vairāk procentu un kas ir meža 
zemes īpašnieks, pašvaldība – meža zemes 
īpašnieks vai pašvaldības kapitālsabiedrība. 
Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas 
aktivitātes: jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu 
mežaudžu nomaiņa, kā arī jauni instrumenti 
un aprīkojums, kas paredzēts jaunaudžu kop
šanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai. 

sīkāka informācija par Lauku attīstības 
programmas pasākumiem pieejama pie 
Rīgas plānošanas reģiona, Eiropas Savienī
bas struktūrfondu vecākās speciālistes lauku 
attīstības programmas jautājumos Indras 
Lejas, pa epastu indra.leja@rpr.gov.lv, vai 
pa tālruni 67559874. 

Rīgas plānošanas reģiona ES struktūr
fondu informācijas centrs sniedz bezmaksas 
konsultācijas un informāciju par ES finansē
juma piesaistes iespējām. Sīkāka informā
cija Z.A. Meierovica bulvārī 18, 3. stāvā un 
www.rpr.gov.lv/esfondi.

4. septembrī, Ādažu novadā notika 
1.Pierīgas novadu pašvaldību darbinieku 
vasaras sporta spēles, kurās piedalījās 16 
Pierīgas novadu pašvaldību darbienieku 
komandas, tai skaitā arī Mālpils novada 
pašvaldību darbinieku komanda. Uzreiz jāpie
bilst, ka neviens darbinieks, kas piedalījās, 
neaizbrauca mājās bez medaļas !!!

Sacensības notika 8 sporta veidos un 
6 no tiem mālpilieši izcīnīja godalgotās 
vietas. 3.vietu mūsējie ieguva Pludmales 
volejbolā (Valts Mihelsons, Ģirts Lielmežs, 
Ineta Endele, Ineta Broka), Stafetē (Aivars 
Melcers, Edgars Komarovs, Agris Bukovskis, 
Anna Višķere, Ineta Endele, Ineta Broka), 
2.vieta – Priekšsēdētāju sacensībās, kurās 
notika spēkošanās Mini Golfā (Aleksandrs 

Lielmežs), Orientēšanās sacensībās (Anna 
Višķere, Ģirts Lielmežs), Tenisā (Valts Mihel
sons, Ineta Broka) un 1.vietu mālpilieši izcī
nīja Ķegļu florbolingā (Anna Višķere, Egdars 
Komarovs). Mazliet mazāk veicās Basketbola 
soda metienos (6.vieta) un Grāmatvežu sa
censībās (13.vieta). Individuāli Anna Višķere 
ieguva 2.vietu starp dāmām Orientēšanās 
sacensībās, bet Edgars Komarovs ieguva 
3.vietu Basketbola soda metienos.

KOPVĒRTĒJUMĀ mālpils komanda 
ieguva 1.vietu par 2 punktiem apsteidzot 
Ropažu komandu. Mālpilieši ieguva uzvarē
tāju kausu, ceļojošo kausu, kā arī tiesības 
nākošajā gadā organizēt 2.Pierīgas novadu 
pašvaldību darbinieku vasaras sporta spēles. 
APSVEICAM !!!

12.septembrī, Mālpils sporta hallē, 
notika mālpils kausa izcīņa strītbolā. Sa
censībās piedalījās necerēti daudz koman
das – 14. Komandas tika sadalītas 4 grupās 
no kurām pirmo 2. vietu ieguvējās turpināja 
cīņu par medaļām.

1. pusfinālā komanda EMU (Māris Čīma, 
Mārtiņš Mālnieks, Armands Sirmais, Artūrs 
Šķesters) ar rezultātu 14:10 pieveica koman
du EEU (Edgars Balodis, Edijs Reinis, Uģis 
Šteinbergs), bet 2.pusfinālā komanda RAD 
DRAGON (Mareks Karpovičs, Oskars Mež
sargs, Gints Bīriņš, Armands Bežaraups) ar 
rezultātu 13:12 uzvarēja komandu MATI (Dai
lis Veics, Guntis Bajārs, Edgars Komarovs, 

Lauksaimnieku uzmanībai

Visi valodu un datorkursi notiek bez 
maksas. To norise tiek nodrošināta no 
Grundtvig programmas projekta līdzekļiem 

un Plaužu ģimenes ziedojuma.
Praktiskās psiholoģijas kursu maksa: 

23 Ls mēnesī.

PiEtEiKŠanĀs pa tālr. 26836192 
(L.mukāne) vai pie kursu vadītājiem.

Turpinājums 10. lpp.
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Artis Čonka). Cīņā par 3.vietu komanda EEU 
pieveica komandu MATI ar rezultātu 15:12. 
Finālā pēdējās sekundēs realizējot tālmetie
nu (Mārtiņš Mālnieks) uzvaru izrāva komanda 
EMU, ar rezultātu 15:14 pieveicot komandu 
RAD DRAGON.

Pēc sacensībām notika arī 3 punktu me
tienu konkurss, kurā piedalījās 32 dalībnieki. 

1.pusfinālā Raivo Lemiesis bija pārāks par 
Armandu Mežraupu, bet 2.pusfinālā Toms 
Bičkovskis pieveica Agri Jomertu. 3 punktu 
metienu konkursā uzvarēja raivo Lemiesis, 
finālā pārspējot Tomu Bičkovski.

no 11. līdz 17.septembrim, Rīgas šaha 
federācijas telpās, notika rīgas 2009.gada 
vīriešu čempionāta fināls šahā, kurā 
piedalījās arī 2 šahisti no Mālpils – meistar

kandidāts Anatolijs Seļivanovs un 1.sporta 
klases šahists Ģirts Lielmežs. Sacensības 
notika 9 kārtās ar apdomas laiku 1 stunda 
15 minūtes līdz spēles beigām + 15 sekun
des par katru gājienu. 24 dalībnieku konku
rencē Ģirts Lielmežs iegūstot 4,5 punktus 
ierindojās 15.vietā, bet Anatolijs Seļivanovs 
ar 5,5 punktiem ieguva augsto 5.vietu.

Sporta darba organizators 
Ģirts Lielmežs, 29248752

Ikdienā vērojot televīziju, klausoties 
radio, lasot avīzes, arvien biežāk uzzinām 
par no jauna izdarītiem noziegumiem – pār
drošām laupīšanām, zādzībām un uzbruku
miem, vai arī citiem sabiedriskās kārtības 
traucējumiem. Ņemot vērā ekonomiskās 
situācijas pasliktināšanos, neziņu par nākot
ni, nav noslēpums, ka daudzi cilvēki nonākot 
depresijā, vai kļūstot agresīviem, risinājumu 
meklē, izdarot likuma pārkāpumus. Līdz ar 
to, arī pašiem iedzīvotājiem jāpievērš lielāka 
uzmanība tam, kā novērst apstākļus, kuri 
veicina likumpārkāpumu izdarīšanu.

Bieži ikdienas steigā aizmirstam par pa
šiem vienkāršākajiem drošības pasākumiem, 
kuri būtu jāievēro, lai nodrošinātu savu un 
sava īpašuma drošību. Lūk, daži ieteikumi:

Personīgā drošība
Izvairieties no kontakta ar nepazīstamām 

personām, ja redzams, ka tās ar savu rīcī
bu un uzvedību liek domāt par iespējamu 
uzbrukumu.

Dokumentus, naudu nēsājiet tuvāk ķer
menim. Tirdzniecības vietās. ja norēķinieties 
ar maksājuma kartēm, neatklājiet kodus, kā 
arī kodus nenēsājiet kopā ar maksājuma 
karti. Ja norēķināties skaidrā naudā, nav 
nepieciešams no maka izvilkt visu naudu 
vispārējai apskatei.

Diennakts tumšajā laikā vēlams nēsāt lī
dzi kabatas lukturīti, lai apgaismotu ceļu, pa 
kuru pārvietojaties, kā arī lai labāk saskatītu 
tās personas, kuras tuvojas. Iespēju robežās 
pārvietojieties pa apgaismotiem ielu pos
miem un vietām, kur ir vairāk cilvēku.

mājokļa drošība
Parūpējies par izturīgām durvīm un 

drošākām slēdzenēm, labāk, ja tās būs di
vas. Aizejot no mājas kaut uz neilgu laiku, 

pārbaudiet, vai labi aizvērti logi un durvis. 
Neglabājiet atslēgas svešām personām 
pieejamās vietās. Atrodoties mājās, turiet 
durvis aizslēgtas(īpaši naktīs). Pagrabus no
drošiniet ar slēdzenēm, neturiet tajos īpaši 
vērtīgas lietas. Neatveriet durvis nepazīsta
mām personām. Ja ir iespējams, izmantojiet 
kāda apsardzes uzņēmuma pakalpojumus, 
uzstādot mājoklī signalizāciju.

mantas drošība
Nestāstiet visiem par iegādātām vērtīgām 

lietām. Sadzīves tehnikas un elektrotehnikas 
dokumentāciju turiet atsevišķā, citiem nepie
ejamā vietā. Šāda rīcība zādzības gadījumā 
palīdzēs policijas darbiniekiem atrast un 
identificēt nozagto mantu.

Ja iegādāts velosipēds, pierakstiet tā sē
rijas numuru, modeli un noglabājiet to drošā 
vietā. Padariet velosipēdu maksimāli atpa
zīstamu, piemēram, aplīmējot to ar gaismu 
atstarojošām plēvēm, krāsainiem elementiem 
vai citām pazīšanās zīmēm, iegādājieties ve
losipēda drošības slēdzeni. Ja jūs esat iegā
dājies dārgu velosipēdu, neriskējiet, atstājot 
velosipēdu bez uzraudzības vai izmantojot 
lētu vai nekvalitatīvu drošības slēdzeni.

Tāpat nepieciešams rūpēties ne tikai par 
savu īpašumu, bet arī pievērst uzmanību kai
miņu īpašumam. Ja ar jūsu kaimiņiem notiek 
nelaime – svešas personas mēģina iekļūt to 
mājoklī vai iznes mantas, par noziedzīgo noda
rījumu ziņojiet policijai un saviem kaimiņiem.

Šie ir tikai daži no ieteikumiem, plašāku 
informāciju jūs varat iegūt Valsts policijas 
mājas lapā www.vp.gov.lv, uzmanīgāk ieklau
soties un ieskatoties masu saziņu līdzekļos 
sniegtajā informācijā, kā arī personīgi kon
sultējoties ar Valsts policijas un Pašvaldības 
policijas darbiniekiem par konkrēti jūs intere
sējošiem drošības jautājumiem.

Mālpils novada teritorijā sabiedrisko kārtī
bu un drošību nodrošina Valsts policija, Paš
valdības policija un apsardzes uzņēmums 
“Mustangs apsardze”. Nenoliedzami, ka gan 
Valsts policijai, gan arī Pašvaldības policijai ir 
dots uzdevums rūpēties par sabiedrisko dro
šību un kārtību, bet jāņem vērā arī tas, ka ne 
policija, ne apsardze vienmēr nebūs jums bla
kus tajā brīdī, kad notiek kāds apdraudējums. 
Saņemot informāciju par jebkuru noziedzīgu 
nodarījumu Mālpils novadā, cenšamies to 
pēc iespējas ātrāk novērst un atklāt.

Tomēr jāņem vērā, ka bez iedzīvotāju 
atsaucības un viņu sniegtās informācijas, 
daudzi noziedzīgi nodarījumi un sabiedriskās 
kārtības pārkāpumi netiktu noskaidroti un 
atklāti. Tādēļ jāsaka liels paldies tiem iedzī
votājiem, kuri ir palīdzējuši.

Lūgums iedzīvotājiem sniegt informāciju 
policijai par aizdomīgām personām (nepazīs
tamas personas, kuras izjautā par kādu īpa
šumu, novadā iepriekš neredzētas personas, 
aizdomīgi transporta līdzekļi, kuri apstājušies 
neierastās vietās, neierastos laikos).

Par savām aizdomām informāciju varat 
sniegt iecirkņa inspektoram A.Lūkam vai 
pa tel.67925201, mob.tel. 29336608, paš
valdības policijai mob.tel.28357022, epasts 
policija@malpils.lv, vai griežoties personīgi 
Mālpilī, Nākotnes ielā 1, 1.stāvā Valsts vai 
Pašvaldības policijā pieņemšanas dienās: 
pirmdienās no plkst. 10.00–13.00, ceturtdie
nās no plkst. 14.00–17.00. Neatliekamos ga
dījumos par izdarītu vai gatavotu noziedzīgu 
nodarījumu zvanīt Siguldas policijas iecirkņa 
dežūrdaļai tel.67950402.

Tikai ar savstarpēju komunikāciju mēs 
varēsim būt drošāki un aizsargātāki. Ceram 
uz jūsu palīdzību likumpārkāpumu atklāšanā 
arī turpmāk.

Pašvaldības policijas priekšnieks  
Guntis Lejiņš

sporta Ziņas

aktuāli

strītbola sacensību godalgoto vietu ieguvēji

Turpinājums no 9. lpp.

3 punktu metienu konkursa uzvarētājs

Par drošību
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Latvijas Saeima 2009.gada 4.jūnijā ir 

pieņēmusi “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likumu”, kas stāsies spēkā ar 2010.gada 
1.janvāri, “likums nosaka dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas principus, dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas procesā iesaistīto personu 
savstarpējās attiecības, tiesības, pienākumus 
un atbildību, kā arī valsts un pašvaldības kom
petenci šajā jomā.” Likums attiecas uz visiem 
dzīvojamo māju īpašniekiem (Dzīvojamās 
mājas īpašnieks ir arī dzīvokļa īpašuma īpaš
nieks (turpmāk — dzīvokļa īpašnieks);

obligāti veicamās pārvaldīšanas dar
bības ir šādas:
1) dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska 

saglabāšana) (turpmāk — uzturēšana) 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām:
a) dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
b) apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas 

nodrošināšana, kā arī sadzīves atkritu
mu izvešana,

c) dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu 
un komunikāciju apsekošana, tehniskā 
apkope un kārtējais remonts,

d) dzīvojamai mājai kā vides objektam izvir
zīto prasību izpildes nodrošināšana,

e) dzīvojamās mājas energoefektivitātei 
izvirzīto minimālo prasību izpildes no
drošināšana;

f) pārvaldīšanas darba plānošana, orga
nizēšana un pārraudzība, tajā skaitā:

g) pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā 
uzturēšanai nepieciešamo pasākumu 
plāna, sagatavošana,

h) attiecīgā gada budžeta projekta saga
tavošana, 

i) finanšu uzskaites organizēšana;
j) dzīvojamās mājas lietas (turpmāk — mā

jas lieta) vešana;
k) līguma par piesaistītā zemesgabala 

lietošanu slēgšana ar zemesgabala 
īpašnieku;

l) informācijas sniegšana valsts un paš
valdību institūcijām.

Dzīvojamās mājas īpašnieks uzdod pār
valdniekam pārvaldīšanas uzdevumu, rakst
veidā noslēdzot ar viņu dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas līgumu (turpmāk — pārvaldīša
nas līgums). Dzīvokļu īpašnieki pārvaldīšanas 
līgumu slēdz saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces lēmumu, kas pieņemts likumā 
par dzīvokļa īpašumu noteiktajā kārtībā. 
(10.panta 2.daļa)

Pārvaldīšanas līgumā norādāmas vismaz 
šādas ziņas un nosacījumi:
1) līdzēji;
2) tās dzīvojamās mājas adrese, kurā vei

cams pārvaldīšanas uzdevums;
3) pārvaldniekam uzdotās obligāti veicamās 

pārvaldīšanas darbības atbilstoši šā liku
ma 6.panta otrajā daļā noteiktajam;

4) pārvaldniekam uzdotās citas atbilstoši 
dzīvojamās mājas īpašnieka gribai veica
mās pārvaldīšanas darbības atbilstoši šā 
likuma 6.panta trešajā daļā noteiktajam;

5) termiņi un kārtība, kādā sniedzams pār
skats par pārvaldīšanas uzdevuma izpildi, 
tajā skaitā pārskats par pārvaldnieka rīcī
bā nodoto finanšu līdzekļu izlietošanu;

6) kārtība, kādā pārvaldnieks sniedz informā
ciju dzīvojamās mājas īpašniekam; 

7) jautājumi, kuros dzīvojamās mājas īpaš
nieks pilnvarojis pārvaldnieku pieņemt 
lēmumus viņa vietā, slēgt līgumus viņa 
vietā, kā arī veikt maksājumus un saņemt 
maksājumus, pārstāvēt dzīvojamās mājas 
īpašnieku tiesā;

8) ar pārvaldīšanas uzdevuma izpildi sais
tīto pārvaldīšanas izdevumu apmērs, 

to noteikšanas un maksāšanas kārtība, 
atsevišķi norādot:

a) attiecīgu obligāto izdevumu apmēru, to 
noteikšanas un maksāšanas kārtību,

b) citu ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, 
tajā skaitā dzīvojamās mājas uzlaboša
nu un attīstīšanu saistīto izdevumu ap
mēru, to noteikšanas un maksāšanas 
kārtību,

c) atlīdzību par pārvaldīšanu, ja līdzēji 
par tādu vienojas, kā arī šīs atlīdzības 
noteikšanas un maksāšanas kārtību;

9) noteikumi, kas reglamentē ar dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu saistītās informācijas 
sniegšanu valsts un pašvaldības iestā
dēm;

10) pārpilnvarojuma apjoms, ja līdzēji 
vienojas par pārvaldīšanas uzdevuma 
tālākdošanu;

11) pārvaldīšanas līguma grozīšanas un iz
beigšanas kārtība;

12) no pārvaldīšanas līguma izrietošo saistī
bu un lietu pārņemšanas kārtība līguma 
noslēgšanas, grozīšanas vai izbeigšanas 
gadījumā;

13) pārvaldīšanas līguma termiņš;
14) pārvaldnieka atbildības apjoms un iestā

šanās brīdis.

(3) Tipveida pārvaldīšanas līgumu izstrā
dā Ekonomikas ministrija.

Pārvaldnieks ir tiesīgs veikt pārvaldīšanas 
uzdevumu daudzdzīvokļu mājā, ja ir ieguvis 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepiecieša
mo profesionālo izglītību un vismaz ceturto 
profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu 
dokumentu, izņemot šajā pantā noteiktos 
gadījumus. Ja pārvaldnieks ir juridiskā per
sona, dzīvojamās mājas pārvaldīšanai ne
pieciešamo profesionālo izglītību un vismaz 
ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni 
apliecinošs dokuments nepieciešams tam 
juridiskās personas darbiniekam, kurš veic 
pārvaldīšanas līgumā uzdoto pārvaldīšanas 
uzdevumu attiecīgajā mājā.

Profesionālo kvalifikāciju apliecinošs doku
ments nav nepieciešams viendzīvokļa mājas 
pārvaldītājam, kā arī gadījumos, kad daudz
dzīvokļu mājas kopējā platība ir mazāka par 
1500 kvadrātmetriem un to pārvalda: 
1) pats dzīvojamās mājas īpašnieks;
2) dzīvojamās mājas īpašnieks, kuru pilnva

rojuši veikt pārvaldīšanas darbības citi 
dzīvojamās mājas īpašnieki uz Civillikumā 
noteiktajā kārtībā savstarpēji noslēgta 
līguma pamata;

3) dzīvojamās mājas īpašnieku veidota dzī
vojamās mājas pārvaldīšanas sabiedrība 
vai biedrība.
Lai likumu ieviestu dzīvē ir izdoti pārejas 

noteikumi, kuri nosaka, ka līdz 2011.gada 
31.decembrim visām šīm darbībām jābūt 
izpildītām (ievēlētiem pārvaldītājiem, gan 
noslēgtiem līgumiem, gan iegūtai attiecīgajai 
kvalifikācijai utt.) Mālpilī darbojas māju ap
saimniekošanas līgumi starp SIA “Norma K” 
un daudzdzīvokļu mājām par apsaimniekoša
nu. Arī šie līgumi ir 2011.gada 31.decembrim 
ir jāsaskaņo ar minēto likumu.

Informējam, ka māju pārvaldīšana un 
apsaimniekošana ir gandrīz viens un tas 
pats. Kā skaidro juristi – pārvaldīšana – tā ir 
lēmumu izstrādāšana un pieņemšana, bet 
apsaimniekošana jau ir konkrēta, praktiska 
darbība ( remonti, atjaunošana utt.). Minimā
lā programma, kas būtu jāizdara, lai uzsāktu 
apsaimniekošanu:
1) mājas pilnsapulces sasaukšana un pilnva

rotā pārstāvja izvēlēšana;
2) apsaimniekotāja izvēle;

3) apsaimniekošanas maksas lieluma ap
spriešana.
Arī siltuma piegādes noteikumi nosaka, 

ka siltumenerģijas lietotājs NAV atsevišķs 
dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā, bet gan māju 
apsaimniekošanas biedrības vai dzīvokļu 
īpašnieku pilnvarotas personas( pārvaldītā
ji). Tātad pašreizējā situācija, kad līgums ir 
starp SIA “Norma K” un dzīvokļa īpašnieku ir 
jāmaina. Līgumiem ir jābūt starp piegādātā
ju – SIA “Norma K’ un mājas apsaimniekotāju. 
Diemžēl mājas apsaimniekošanas līgumu ir 
noslēgušas tikai 2 mājas (Dārza 4, Krasta 1) 
ir iesniegums no Ķiršu 7 par vēlēšanos šādu lī
gumu noslēgt. Interesi par apsaimniekošanas 
procesa uzsākšanu ir izrādījušas Nākotnes 4, 
Krasta 3, Ķiršu 4 u.c. mājas. Process ir darbie
tilpīgs un ilglaicīgs, tāpēc aicinām to neatlikt 
uz pēdējo brīdi – rudeni, jo tās mājas, kurām 
nebūs līgumu par māju apsaimniekošanu pie 
apkures netiks pieslēgtas. māju apsaimnie
košanu nav obligāti nodot sia “norma K”, 
to var veikt jebkura cita firma, kurai ir šādas 
tiesības vai pašu mājas iedzīvotāju dibinā
ta apsaimniekošanas biedrība.

Informāciju par apsaimniekošanu, kā 
arī jauno pārvaldīšanas likumu par saņemt 
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts 
aģentūrā Mucenieku ielā 3, Rīgā, epasts: 
ma@ma.gov.lv, kā arī internetā: www.bema.
gov.lv. Kā arī iespēju robežās SIA “Norma K”, 
epasts: normak@apollo.lv.

Tuvojas apkures sezona, lūdzam nokār
tot visas iepriekšējās parādsaistības. Šajā 
ekonomiskajā situācijā bieži atskan, ka man 
nav naudas, atslēgšos no apkures. Tas ne
notiek tik vienkārši, jo nepieciešams izpildīt 
veselu rindu pasākumu:
1. 100% visu kaimiņu piekrišana;
2. saskaņošana ar Mālpils novada Būvvaldi 

(jāuzrāda konkrēts risinājums alternatīvās 
apkures ierīkošanai);

3. jānokārto 100% parāds par apkuri (tiem 
iedzīvotājiem, kuriem tāds ir);

4. jānoslēdz līgums ar SIA “Norma K” par 
daļēju apkures apmaksu koplietošanas 
telpās.
Apkures sezona būs grūta visiem gan 

iedzīvotājiem, gan SIA “Norma K”, jo finan
siālās grūtības skar gan vienus, gan otrus. 
Tāpēc lūdzam iespēju robežās norēķināties 
par piegādātajiem pakalpojumiem, lai uzņē
mums varētu tālāk iepirkt šķeldu, norēķinā
ties par elektroenerģiju, un apkuri bez problē
mām varētu nodrošināt līdz pavasarim.

SIA “Norma K” informē, ka “Mālpils 
novada domes SIA “Norma K” Reģ. Nr. 
LV 40003312216, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
Mālpils novadā, 2009. gada septembrī Rīgas 
rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu 
Regulatoram iesniedza apkures tarifa sama
zinājuma projektu par 5%:

30.58 Ls/mWh + Pvn
Tarifu samazinājums ir saistīts ar darba 

algu fonda samazinājumu.
Lietotāji ar tarifa projekta kopsavilkumu 

var iepazīties SIA “Norma K” grāmatvedī
bā vai pie dienesta vadītāja R.Tarandas 
(tālr.26450752), kā arī pie Rīgas rajona pašval
dību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa 
projektu var iesniegt Nākotnes ielā 1, Māl
pilī, Rīgas rajonā, fakss 67925741, epasts: 
normak@apollo.lv, kā arī pie Sabiedrisko pa
kalpojumu Regulatora Rīgā, Lāčplēša ielā 24, 
fakss 67282666, epasts: regulators@rrp.lv 
rakstveidā vai elektroniskā veidā 20 dienu 
laikā no šī paziņojuma.

sia “norma” administrācija
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Lūgums izlīdzēt!
Mālpils vidusskolas 5.–6. klašu deju 
kolektīva dalībnieki aicina atsaukties 
mālpiliešus, kuru skapjos iegūlušas 
noputējušas, pašlaik aktīvi neizman
totas pastalas. Labprāt tās atpirksim 
vai izīrēsim lietošanā. Vadītāja Jana 
Baranovska t. 29530081.

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, 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

mālpils kultūras nama pasākumu plāns  
2009. gada oktobrim

· Kultūras nama izstāžu zālē skatāma mākslinieka  
Pētera Postaža darbu iZstĀDE

· 04.10. Nacionālais filmu festivāls “Lielais Kristaps” dodas izbraukumā un 
piedāvā bezmaksas latviešu jaunāko filmu programmas

 plkst. 14.00 Animācijas filmu programma “PasaULE ir PasaKa” (ilgums 
1 stunda 26 minūtes) pašiem mazākajiem skatītājiem, gan viņu vecākiem un 
citiem pieaugušajiem, kas nav zaudējuši brīnumu pilnu skatienu uz pasauli un 
kam padomā arvien jaunas idejas blēņām un dēkām. Programmā iekļautas 
filmas: “Māsa un brālis”, “Dzīvais ūdens”, “Lācis nāk!”, “Reiz Dievs...”, “Vai 
tu ko teici?”, “Cūkas laime”, “Jaunā suga”, “Kad āboli ripo...”

 plkst. 16.00 Programma “JaUno viLnis” (ilgums 2 stundas 13 minūtes). 
Viņu filmas vēl nerāda uz lielajiem ekrāniem un neapbalvo starptautiskos 
festivālos, taču arī studenti modri lūkojas sev apkārt un smeļas iedvesmu 
saviem ekrāna stāstiem. Programmu veido Latvijas Kultūras akadēmijas 
un Baltijas Filmu un mediju skolas diplomdarba spēles īsfilmu izlase. 
Programmā iekļautas filmas: “Apsargs”, “Kontrolieris”, “Lelle Tētis”, 
“Paukotājs”, “Lamberts”, “Daudz laimes, Sofka!”

· 10. 10. plkst. 12.00 Cirks “arino” programmā dresēti dzīvnieki: sunīši, 
kaķīši, žurkas, nutrijas, Lapsa, seski, lemingi, dzeloņcūka, jenoti. Triki un 
ilūzijas. Uz skatuves – ziepju burbuļu pasaka. (Biļešu cenas: līdz 3 gadiem bez 
maksas, no 4. – 6. gadiem un pensionāriem 1.50Ls, no 7. gadiem – 2, Ls)

· 14.10. plkst. 9.00 Klubiņa “rEZĒDas” brauciens “pretim zelta rudenim” uz 
Brīvdabas muzeju. Aicināti pievienoties visi interesenti. Pieteikšanās pie 
kultūras nama dežuranta pa tel. 67925836

· 16.10. plkst. 19.30 Mālpils amatieru teātra Dzintara Brieža izrāde “svĒtais 
KarŠ”, režisore Liene Cimža, horeogrāfe – Ivetta Jakovļeva, mūzika – Dainis 
Lazdiņš (Biļetes cena pieaugušajiem un pensionāriem – 1Ls, skolēniem – 
0.50 Ls).

 plkst. 21.00 rUDEns BaLLE kopā ar LīGU stEBEri un grupu “PaGraBs” 
no Valmieras puses. (Ieeja līdz plkst. 22.00 – 2,50 Ls, no plkst. 22.00 – 3ls, 
biļešu iepriekšpārdošana).

· 21.10. plkst. 12.00 Teātra “Kabata” izrāde bērniem “Karlsons, kurš dzīvoja 
uz jumta”. Biļetes cena 2 Ls

· 23.10. plkst. 16.00 Dokumentālā filma “avanGarDa amaZonE” par Mālpilī 
dzimušo pirmo latviešu profesionālo tēlnieci martU LiEPiŅU – sKULmi. 
Filmas epizodēs Mālpils “Ģērķēnos” mākslinieces tēlā iejutusies mālpiliete 
Ieva Pauloviča. Sarīkojumā piedalīsies filmas režisore LAIMA ŽURGINA un 
citas filmas tapšanā iesaistītās personas.

· 24. 10.  plkst.  18.00  Hypsy 
show Group “Dzheski Gloss & 
rinaLDo” KonCErtĀ visai 
ĢimEnEi “Kad vēlos kaut ko 
neparastu!” Koncerta programmā: 
Ugunīgas romu dejas, smeldzes 
pilnas dziesmas romu, krievu 
un latviešu valodās. Dziesmu 
pirmatskaņojumi, mūsdienu romu 
popmūzika, dziedātāja Rinaldo 
labākās dziesmas, dziesmas 
bērniem, muzikāli joki, krāšņu tērpu 
skate, sadziedāšanās un citi jauki 
pārsteigumi. (Biļetes cena – 3Ls, 
skolēniem – 2Ls)

Sveicam  
oktobra jubilārus!

90 – Mirdza Birkenfelde 
Dominika Mežale

85 – Valija Olga Dambe 
Vilis Avens

80 – Velta Olivere 
Jevgeņija Ščiglinska

75 – Nikolajs Demidovs 
Viktorija Berga

70 – Ņina Cibuļonoka 
Alfrēds Grišjānis 
Jānis Tervja-Tjarve 
Jānis Balodis

Mālpils kultūras namā darbu atsāk

LINE DANCE  
(vadītāja Dzintra Rozīte).

Nodarbības iesācējiem un ar priekšzināšanām.  
Tiek organizēta grupa arī senioriem. Nodarbības pirmdienās, 
maksa par nodarbību 2, Ls. Pieteikšanās līdz 19. oktobrim  

pie kultūras nama dežuranta vai pa tālruni 67925836.

Līdzjūtība
Tu esi katram viena, tomēr tikai viena,
Pie kuras kā pie saules bērni turas klāt.
Un tāpēc ir tik grūti, zaļām skujām birstot,
Uz mūžu smagai zemei tevi atdot, māt!

Skumju brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi Guntu Bērziņu, māti mūžībā 
aizvadot. sidgundas pamatskolas kolektīvs

sludiNājumi        iNformācija       reklāma

“Nemainīgi zinu un apgalvoju, ka dzīvošanas lielākās vērtības ir silta sirds, 
ilgas saprast, būt saprastam un dzīvot, jūtot ap sevi nevis dubļu smagu
mu, bet brīvas, tīras debess vieglumu.”                    /Maija Laukmane/

7. oktobrī plkst. 16.00  
MĀLPILS NOVADA BIBLIOTĒKĀ

Literārs sarīkojums 

“ar sauli sirdī”
Tikšanās ar Ziemeļkurzemes dzejnieci MAIJU LAUKMANI

– Dzejas lasījums un Mālpils mūzikas skolas pedagoga IVANA GIRSOVA 
ģitārspēle.

– Iespēja iegādāties dzejnieces jaunāko grāmatu “Upes plūst atpakaļ”.
Laipni aicināti visi interesenti.

Ieeja pieaugušajiem 1Ls, skolēniem 0.50 Ls.

mainām 3 istabu dzīvokli un garāžu Vangažos pret 2 – 3 istabu 
dzīvokli Mālpilī. Tālr. 29215235.

Mālpils vidusskola ar pateicību pieņemtu dāvinājumu – 
automātisko veļas mašīnu (darba kārtībā, var būt lietota). 
Tālr.: 67925340.

svECīŠU vaKars  
Mālpils kapos 25. oktobrī plkst. 16.00


