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Laikā no 23. novembra līdz 27. no
vembrim mūsu skolā norisinājās krāsu 
nedēļa – “Skaties uz pasauli ar krāsainām 
brillēm”. Visi bija laipni aicināti piedalīties 
šajā pasākumā un izrādīt savu košo gar
derobi. Katrai dienai bija iedalītas krāsas: 
pirmdiena – balti rozā diena; otrdiena – sar
kani lillā diena; trešdiena – zili zaļā diena; 
ceturtdiena – dzelteni oranžā diena; piekt
diena – rakstu diena. Skolēni un skolotāji 

bija ļoti atsaucīgi. Apkopojot rezultātus, 
visaktīvākās izrādījās sākumskolas klasītes 
ar savām klases audzinātājām un abas de
vītās klases. Īpašu uzmanību izpelnījās arī 
skolotājas I. Rauska, L.Balode, D.Klintsone 
un I.Turkina. Paldies visiem par aktīvu pie
dalīšanos! Kopā mēs šo nedēļu padarījām 
košu un neaizmirstamu! Lai košās krāsas 
ienāk biežāk mūsu ikdienā!

Klinta raupa, 11.kl.

ziņas

Par godu jaunajai ielai tika veikts sens lat
viešu rituāls – bluķa vilkšana. Mālpils novada 
Domes priekšēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
kopā ar projekta realizētājiem, novada darbi
niekiem un viesiem visas ielas garumā sim
boliski ievilka zīmi Mālpils vēstures hronikas 
lapā – kā pierādījumu, ka arī grūtos laikos 
var realizēt lielus projektus, sakārtot nozīmī
gu ceļa posmu gandrīz kilometra garumā. 
Gājienam, skanot Mālpils folkloras kopas 
dziesmām un dūdu skaņām, pievienojās arī 
mālpilieši, kas ielas malās atstāja lāpas un 

sveces, tā ar gaismas spēku iezīmējot ceļu la
bajam. Ar pašdarinātu lukturīšu gaismiņām, 
ar tikko ceptu pīrāgu smaržu atklāšanas cere
monijas dalībniekus sagaidīja tālākie Pils ie
las iemītnieki – Mālpils internātpamatskolas 
mazie rūķīši un Profesionālās vidusskolas 
skolēni, skolotāji un darbinieki. Pils ielas re
konstrukcija ir piemērs tam, kā jādomā par 
bērnu drošību, jo tieši šis posms, ievērojot 
Eiropas standartu prasības, veidots rūpīgi 
izsverot visus riskus, ar kādiem ikdienā jā
sastopas 3 skolu skolēniem.

Daiga frīdberga

Mālpils Profesionālās vidusskolas rado
šā grupa, kuras sastāvā decembrī bija V2 
kursa audzēkņi – Agnese Balode, Mārtiņš 
Egle un skolotājas Gunta Jēkabsone un 
Daiga Frīdberga, pārņēmusi stafeti jaunajai 
tradīcijai – klāt svētku galdus Gāles namā, 
Siguldā. Šoreiz klājums tika veidots Adven
ta laika noskaņās. Idejas pamatā vēlme 
savienot neiespējamo – raupjo ar smalko, 
zeltu ar sudrabu. Tika izvēlēts sudrabains 
dreļļa linu galdauts, spožas zelta krāsas 
sveces, smagnēji, kalti patinēta zelta krā
sas svečturi un mēbeles, ko piedāvā vei
kals. Svētku sajūtas uzmirdzēja baltajos 

ziloņkaula krāsas traukos, spožajās glāzēs 
un spogulī, kas izmantots kā paliktnis gal
da dekorējumam. Tas savukārt veidots no 
dabas materiāliem – lapegļu zariem, kas 
nopūsti ar zelta laku, kastaņiem, dažādiem 
čiekuriem. Radošā grupa lielu paldies saka 
Gāles nama darbiniekiem, kas palīdzēja 
realizēt ideju, sarūpējot mēbeles, traukus, 
kā arī palīdzot ekspozīcijas zāles vidū vei
dot mini radošo darbnīcu, kur izbrīnīto pir
cēju skatienu pavadīts tapa galda klājums 
gaišo domu un Ziemassvētku brīnuma 
gaidīšanas noskaņās.

mPv informācijas centrs

11. novembrī Mālpils 104. jaunsardzes 
vienības 30 jaunsargi devās uz zvēresta 
nodošanu Rīgas brāļu kapos. 20 no tiem 
bija jaunsargu kandidāti, kas pēc zvēresta 
nodošanas kļuva par jaunsargiem.

Šie kandidāti izturēja 3 mēnešu apmācī
bu kursu, kurš nebija no tiem vieglākajiem. 
Jaunajiem jaunsargiem nācās apgūt ierin
das mācību, pirmās palīdzības pamatus, 
lauku kaujas iemaņas pamatus un citas 
nepieciešamās zināšanas, lai varētu veik

smīgi sākt darboties jaunsardzē. Bez tā 
visa aktīvi tika pārbaudīta jauno izturība 
pārgājienos.

Pēc svinīgās zvēresta nodošanas de
vāmies uz Oskara Kalpaka pieminekli, kur 
aizsardzības ministrs teica uzrunu. Pēc 
svinīgās uzrunas jauniešiem bija iespēja 
ar viņu pārmīt dažus vārdus. Pēc tikšanās 
devāmies lāpu gājienā cauri Vecrīgai uz 
krastmalu.

11.klases skolēns rainers maršavs

Mālpils centrā, netālu no autoostas, 
Pirts ielā 5 atvērts jauns veikals. Laikā, 
kad vairāk viss veras ciet nekā vaļā, ir 
liels prieks redzēt uzsākam ko jaunu.  
Uzņēmīgais cilvēks ir Sandra Ruša, kas 
uzsākusi individuālā komersanta darbību. 
Vairāk nekā 30 gadus pamatnodarboša
nās saistīta ar ēdināšanas servisu, sākot 
ar slaveno “Sēnīti”,  tad, pārnākot uz 
Mālpili, agrofirmas kafejnīcu. Uzņēmums 
“Gaisma – SR” piedāvās iegādāties kon
ditorejaskulinārijas izstrādājumus, kurus 

varēs arī degustēt uz vietas, kā arī pasūtīt 
lielākām vai mazākām viesībām. Uzņēmu
ma meistari – divi pavāri un konditors, kuri 
ir ar lielu pieredzi, izpildīs visas gardēžu 
vēlmes, ja pasūtījums tiks veikts  vismaz die
nu iepriekš. Ja pasūtījums būs pietiekoši 
apjomīgs, iespējama arī piegāde. Uz vietas 
veikalā iespējams iedzert siltu tēju, kafiju, 
kā arī gaidot autobusu nobaudīt kādu kūku 
vai smalkmaizīti. Ja būšot pieprasījums, 
varēšot piedāvāt arī siltos ēdienus. 

Daiga frīdberga

Pils ielas atklāšana

adventa noskaņas Gāles namā

Krāsu nedēļa mālpils vidusskolā

Jaunsargi nodod zvērestu

Jauns veikals
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Vai tas maz ir aptverams, ka vairāk kā 
mēnesi 300 strādnieku ir burtiski izmesti 
uz ielas? Bez paskaidrojumiem, ar nie
cīgām cerībām atgriezties savās darba 
vietās, atstāti bez iztikas līdzekļiem, jo 
algas par pēdējiem  mēnešiem, kā arī 
kompensācijas par piespiedu dīkstāvi tā 
arī nav samaksātas. 

9. decembrī Mālpils novada Domes 
Tautsaimniecības un attīstības komitejas 
sēdē piedalījās nebijis liels dalībnieku 
skaits  Domes vadība un deputāti, Eko
nomikas un Reģionālās attīstības un paš
valdību lietu ministriju, a/s “Swedbank” 
pārstāvji, SIA “Laiko” pārstāvis un vairāk 
kā simts atlaistie  darbinieki.

Lai iepazīstinātu klātesošos ar situā
ciju, tika nolasītas pašvaldībai iesniegtās 
“Saga Group” valdes locekļa Vitālija Ju
dina vēstules par uzņēmuma darbības 

apturēšanas iemesliem un darbinieku 
nodarbināšanu, kurās izklāstīta   versija 
par uzņēmuma un a/s “Swedbank” kon
flikta pirmsākumiem, situāciju ar bloķēto 
kontu, kā arī gatavās produkcijas aizturē
šanu uzņēmuma teritorijā, ko joprojām 
apsargā bankas nolīgtā apsardzes firma. 
V. Judins: “Par ķīlniekiem kļuvuši ne tikai 
darbinieki, bet arī klienti, kas spiesti ap
stādināt savu darbību mēbeļu fabrikas 
Polijā un Lietuvā, kas nav saņēmušas 
viņiem sagatavotās preces.”

Savukārt Ansis Grasmanis, “Swed
bank” valdes loceklis tīri teorētiski skaid
roja dažādus uzņēmējdarbības modeļus, 
bankas nostāju un ētikas principus pret 
tiem, atzīmējot arī to, ka diemžēl likum
došana pieļauj šādu iespēju veikt it kā 
korektas juridiskas darbības, kur – “Nevar 
uzreiz pateikt  balts vai melns... Mums ir 

pamatotas aizdomas, ka šeit ir likuma 
pārkāpums.” Bankas pārstāvis izteica no
žēlu par izveidojušos situāciju, kad laiks 
tiesu sistēmā no viena soļa līdz otram ir 
ļoti liels, radot arī bankai ļoti lielus zaudē
jumus. Banka būtu ieinteresēta, lai mak
sātnespējas process notiek pēc iespējas 
ātrāk, ka aktīvi atgriežas uzņēmējdarbībā, 
lai restrukturizācija un darbs uzņēmumā 
atgrieztos pēc iespējas ātrāk.

LR Ekonomikas ministrijas padom
nieks Klāvs Olšteins teica: “Var pārmest 
bankai to, ka ne visai labs veids tika izvē
lēts, lai pārņemtu aktīvus. Mūsuprāt, tiesis
kā valstī tādā veidā rīkoties nevajadzētu. 
Arī uzņēmums nebija bez vainas un  rīko
jās negodprātīgi. Kāpēc? Tika nodibināts 
cits uzņēmums, kurš  veica visas aktīvās 
darbības, caur kuru tika veikti visi pārskai
tījumi un notika bizness. Mēs redzam, ka 
patiesība ir kaut kur pa vidu.”

Mālpils novada Domes priekšsēdē
tājs Aleksandrs Lielmežs: “Ja nenotiks 
uzņēmējdarbība, ja cilvēki nestrādās, tad 
zaudētāji būs visi. Cilvēki gaida darbu, un 
katra diena ir zaudēta nauda, cilvēkiem, 
valstij, bankai un uzņēmējiem.”

Uz uzdoto jautājumu – Vai ir pietieko
ši liels pamats cilvēkiem cerēt, ka Mālpilī 
izveidotā lielā specifiskā infrastruktūra at
sāks darbību? – Judina kungs  atbildēja, 
ka darīšot visu iespējamo.

Daiga frīdberga

Otro gadu pēc kārtas, tuvojoties Zie
massvētkiem, Mālpils vidusskolā savus 
darbus izstādīja Mālpils vidusskolas 
keramikas pulciņš. Izstāde tika atklāta 
Ģimenes dienā, kas vidusskolā notika 
30.novembrī. Keramikas darbiem iedves
mu – āboli, dalībnieki guva no šī gada 
bagātīgās ābolu ražas. Jo ābele, tāpat 
kā ozols un liepa, latviešiem ir īpašs koks. 
Mazie keramiķi šai izstādei bija veidojuši 
māla aitiņas, tajās varēja saskatīt autoru 
radošo izdomu, jo katra aitiņa bija ar 
savu īpašu skatu un raksturu. Tā kā Māl
pils vidusskola piedalās EKO skolu pro
grammā, tad arī izstādes noformējumā 
tika izmantoti dabas materiāli – dažāda 
raupjuma koka skaidas. Izstādē vēl bija 
skatāmi arī skolotājas Ilzes Rauskas rado

šo darbu studijas veikums. Tie bija trauki 
no vinila platēm, izšūtas somiņas, apglez
noti krekliņi, dekori no dabas materiāliem. 
Priecēja arī sākumskolas darinātie darbiņi 
par tēmu “Koks”. Interesanti bija skolotā
ju Ilzes Bērziņas un Mairitas Grīnbergas 
skolēnu darbi, kur koks tika apspēlēts 
gan dažādi noformējot koka zaru, gan 
veidojot koka attēlu izmantojot dažādus 
interesantus materiālus – dzijas, griķus, 
rīsus, makaronus.

Lielu paldies gribas teikt keramikas 
pulciņa vadītājai Gunai Petrevicai un viņas 
palīdzei izstādes noformēšanā Indrai La
piņai un arī mūsu skolas skolotājām, kas 
ņēma dalību izstādes veidošanā.

Mālpils vidusskolas bibliotekāre  
anda vecroze

Novada domes lēmumi

vai mālpiliešu 15 gadu pieredze Laiko būs vajadzīga?

Emocijas un prieks
28. novembrī notika invalīdu un viņu 

atbalstītāju biedrības “Notici sev” Starp
tautiskajai invalīdu dienai un Adventa 
ieskaņai veltīts pasākums.

Bez biedrības biedriem, kas bija 
ieradušies kuplā skaitā, viesos bija sa
braukuši arī viesi no Siguldas – bērnu un 
jauniešu invalīdu biedrība “Cerību spār
ni”. Tāpat uz pasākumu atnāca Mālpils 
novada domes deputātes S. Strausas 
kundze un L. Amerikas kundze, no kurām 

dzirdējām daudz labu un sirsnīgu vārdu. 
Ciemos pie mums ieradās arī mūsu visu 
cienītais un mīlētais mācītājs I. Jēkab
sons, kurš noturēja svētbrīdi un vienoja 
mūs kopīgā lūgšanā. Par pasākuma da
lībnieku labo noskaņojumu rūpējās un 
mūs visus iepriecināja Sidgundas sievu 
ansamblis un Mālpils vecmāmiņu kluba 
“Rezēdas” dziedātājas ar skanīgām un 
jaukām dziesmām. Īpašs paldies Sigul
das bērnu invalīdu biedrībai “Cerību 
spārni”, kuri sniedza ļoti emocionālu un 
brīnišķīgu priekšnesumu, kas tika veikti 

ar lielu pacilātību un prieku. Skatoties uz 
bērnu un viņu atbalstītāju sniegumu, pār
ņem dziļa cieņa un apbrīna par to, ko spēj 
un var sasniegt ar lielu darbu un rūpību. 
Ļoti priecājāmies un aplaudējām.

Vakaram beidzoties, Adventa ieska
ņai, kopīgi dziedājām dziesmu “Ak, bēr
niņi, nāciet”

Liels paldies visiem, kas palīdzēja sarī
kot šo lielisko pasākumu, ziedotājiem un 
koncerta dalībniekiem.

ingrīda muraško

radošo darbu izstāde vidusskolā

“saga Group” valdes loceklis vitālijs 
Judins

Lr Ekonomikas ministrijas padomnieks  
Klāvs olšteins (no kreisās), a/s “swedbank” 
valdes loceklis ansis Grasmanis (no labās)
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izskatīja 35 jautājumus:
1. Par zaudējumu atlīdzinājumu.
2. Par projekta “Sociālās dzīvojamās mājas “Smiltnieki” siltum

noturības uzlabošanas pasākumi” gaitu.
3. Par dāvinājuma pieņemšanu.
4. Par Saistošo noteikumu Nr.7 “Par sociālās palīdzības pa

balstiem Mālpils novadā” apstiprināšanu.
5. Par iesnieguma izskatīšanu.
6. Par sociālo pakalpojumu paplašināšanu.
7. Par iesaistīšanos biedrības dibināšanā.
8. Par pabalstu piešķiršanu politiski represētām personām.
9. Par projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītī

bas sistēmas optimizācijas apstākļos” realizāciju.
10. Par zemes vienību statusa noteikšanu vai tā maiņu.
11. Zemes nomas līgumu apstiprināšana.
12. Par pašvaldības zemes iznomāšanu.
13. Par Mālpils pagasta padomes lēmuma precizēšanu.
14. Pirkuma līguma izskatīšana.
15. Par nekustamā īpašuma Nomas noteikumu apstiprināšanu.
16. Par cirsmu izsoli.
17. Par projektu “Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllē

pīte” energoefektivitātes paaugstināšana”.
18. Par vienotas pašvaldību civilās aizsardzības komisijas izvei

došanu.
19. Par saistošo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi saistošajos noteiku

mos Nr.2 “Par Mālpils novada domes budžetu 2009. gadam”” 
apstiprināšanu.

20. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.1 “Mālpils novada domes nolikums”” apstiprināšanu.

21. Par nedzīvojamo telpu Ķiršu ielā 2 turpmāko izmantošanu.
22. Par atļauju rīkot Ziemassvētku tirdziņu.
23. Par izvirzīto jauniešu kandidatūru apstiprināšanu.
24. Par biedrības “Mālpils sporta klubs” dibināšanu.
25. Par atļauju izmantot sporta kompleksu biedrībai “Notici 

sev!”.
26. Par telpu nomas līguma apstiprināšanu.
27. Par noteikumu “Kārtība, kādā izlietojami privatizācijas pro

cesā iegūtie līdzekļi” apstiprināšanu.
28. Par ielu tirdzniecības vietas saskaņojuma anulēšanu.
29. Par mācību maksu.
30. Par adreses piešķiršanu.
31. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu.
32. Par pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un 

sporta pārvalde” nolikuma apstiprināšanu.
33. Par pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un 

sporta pārvalde” uzraudzības padomes nolikuma apstipri
nāšanu.

34. Par atbrīvošanu no administratīvās komisijas priekšsēdētāja 
amata.

35. Par atļauju izmantot sporta kompleksu Ģimenes dienas or
ganizēšanai.

noLĒma:
1. Noraidīt personai lūgumu atlīdzināt personisko kaitējumu 

5000, LVL apmērā un morālo kaitējumu 3000, LVL apmērā. 
Atvainoties personai rakstveidā par Mālpils pagasta padomes 
Administratīvās komisijas 2007.gada 23.aprīlī pieņemto lēmu
mu Nr.B766, ar kuru tika izbeigta lietvedība administratīvā 
pārkāpumu lietā.

· Tā kā projekta “Sociālās dzīvojamās mājas “Smiltnieki” siltum
noturības uzlabošanas pasākumi” īstenošana ir apdraudēta, 
16.11.2009. uzaicināt būvnieku pārstāvjus, būvuzraugu un 
autoruzraugu uz tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju 
un priekšsēdētāja vietnieci par iespējamiem risinājumiem veik
smīgai projekta realizācijai līgumā ar ESF noteiktā termiņā.

· Pieņemt dāvinājumu ar uzlikumu par labu trešajai personai, 
nepieciešamības gadījumā nodrošinot atbilstošu aprūpi.

· Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.7 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Mālpils novadā”.

· Atcelt P/A “Mālpils sociālais dienests” 2009. gada 21.oktobra 

lēmumu Nr.20/3. Ieteikt P/A “Mālpils sociālais dienests” pie
šķirt veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 100LVL (viens 
simts lati), pamatojoties uz Saistošo noteikumu Nr.6 “Par Māl
pils pagasta pašvaldības pabalstiem, neizvērtējot personas 
(ģimenes) ieņēmumus” 40. un 44. punktu.

· Paplašināt P/A “Mālpils sociālais dienests” sniegto sociālo 
pakalpojumu klāstu izveidojot sociālās aprūpes centrā:
1. Nakts patversmes pakalpojumus.
2. Zupas virtuves pakalpojumus.

· Atļaut P/A “Mālpils sociālais dienests” iesaistīties biedrības 
“Mālpils sociālo iniciatīvu centrs” dibināšanā.

· Piešķirt Mālpils novadā dzīvojošām politiski represētām per
sonām Latvijas valsts proklamēšanas svētkos pabalstu 10LVL 
apmērā. Uzdot politiski represēto nodaļas koordinatorei sa
gatavot alternatīvos variantus represēto iedzīvotāju atcerei.

· Apstiprināt projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagogu atlases 
nolikumu. Izveidot komisiju pedagogu atlasei šādā sastāvā:
– Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece Solvita 

Strausa;
– Mālpils vidusskolas direktore Solvita Lapiņa;
– Sidgundas pamatskolas direktore Anita Sārna;
– Mālpils profesionālās vidusskolas un internātpamatskolas 

direktore Frančeska Ģēvele;
– Biedrības “Mālpils tautskola” vadītāja Līvija Mukāne.

· Izsludināt pedagogu pieteikšanos mērķstipendijas saņemša
nai no 2009. gada 12.–26. novembrim. Par projekta koordina
tori iecelt Solvitu Lapiņu. Par projekta grāmatvedi iecelt Līviju 
Mičuli.

· 20 zemes vienības atzīt par starpgabaliem piekrītošiem Mālpils 
novada pašvaldībai.

· Apstiprināt 3 zemes nomas līgumus nekustamajā īpašumā 
“Enerģētikas iela 3” 0,1 ha platībā, 0,04 ha platībā un 0,036 ha 
platībā.

· Piekrist iznomāt daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Laimītes” zemes 1,0 ha platībā, bišu dravas ierīko
šanai. Atļaut, ievērojot Mālpils novada domes būvvaldes nosa
cījumus, uz iznomātās zemes uzstādīt pagaidu, pārvietojamu 
būvi bišu dravas uzturēšanas vajadzībām. Pašvaldības izpildin
stitūcijai slēgt zemes nomas līgumu ar termiņu 5 gadi.

· Precizēt Mālpils pagasta padomes 2008. gada 30. aprīļa sēdes 
Nr.8 lēmuma Nr.8/5 trešo punktu, izsakot to šādā redakcijā:

 Sadalīt nekustamo īpašumu “Centrs 1”, nekustamo īpašumu 
“Kastaņu iela 2A”, nekustamo īpašumu “Pirts iela 4”, nekus
tamo īpašumu “Pirts iela 6” un Mālpils novada domei pastā
vīgā lietošanā piešķirto zemes vienību ar kadastra numuru 
8074 003 0826, izstrādājot zemes ierīcības projektu gājēju 
ielas izveidošanai. Domes būvvaldei sagatavot nosacījumus 
par zemes ierīcības projekta izstrādi.

· Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz diviem zemes gabaliem, 
katru 2,5 ha platībā, kuri ir reāli neatdalītas zemes daļas no 
nekustamā īpašuma “Ruikaskalns”.

· Apstiprināt Mālpils novada domes Noteikumus Nr.1 “Par ne
kustamā īpašuma (nedzīvojamo telpu un ar tām saistīto zemes 
platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas 
kārtību”.

· Izsludināt izsoli uz cirsmām nekustamā īpašuma “Lūši” 4. me
ža kvartāla 6.,8., un 15. nogabalā 2,6 ha kopplatībā un noteikt 
sākuma cenu 6 200Ls. Kopējais pārdodamais apjoms 539m3, 
cirtes paņēmiens – kailcirte.

· Izsludināt izsoli uz cirsmu nekustamā īpašuma “Saulieši” 
4. meža kvartāla 2. nogabalā 1,8 ha kopplatībā un noteikt sā
kuma cenu 5 800 Ls. Kopējais pārdodamais apjoms 464m3, 
cirtes paņēmiens – kailcirte.

· Izsludināt izsoli uz cirsmu nekustamā īpašuma “Saulieši” 
4. meža kvartāla 7. nogabalā 0,5 ha kopplatībā un noteikt sā
kuma cenu 1 700 Ls. Kopējais pārdodamais apjoms 163m3, 
cirtes paņēmiens – kailcirte

· Izsludināt izsoli uz cirsmu nekustamā īpašuma “saulieši” 
4. meža kvartāla 8. nogabalā 0,5ha kopplatībā un noteikt 
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sākuma cenu 2 300 Ls. Kopējais pārdodamais apjoms 176m3, 
cirtes paņēmiens – kailcirte.

· Noteikt izsoles vietu – Mālpils novada domes mazajā zālē, un 
laiku – 2009. gada 14.decembrī plkst. 10.00. Izsoles dalībnie
kiem pieteikties rakstiski domē līdz š.g. 14.decembrim, plkst. 
9.30. Noteikt izsoles dalības maksu 15Ls par cirsmu.

· Līgumu par projekta “Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes 
“Māllēpīte” energoefektivitātes paaugstināšana” realizāciju no
slēgt pēc visu būtisko jautājumu noskaidrošanas, lai novērstu 
Vides Ministrijas piešķirto līdzekļu zaudējuma risku.

· Piekrist bijušā Rīgas rajona teritorijā veidot vienotu pašvaldību 
civilās aizsardzības komisiju, kura apvienotu 17 novadus.

· Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 5 “Grozījumi “Saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Par Mālpils novada domes budžetu 2009.
gadam””.

· Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 “ Par grozījumiem Māl
pils novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 
”Mālpils novada domes nolikums””.

· Izsludināt pieteikšanos uz nedzīvojamo telpu Ķiršu ielā 2 tālāko 
izmantošanu.

· Atļaut rīkot Ziemassvētku tirdziņu Mālpils kultūras nama tel
pās šā gada 12. decembrī. Apstiprināt Ziemassvētku tirdziņa 
nolikumu.

· 18. novembra svinīgajā pasākumā par godu Latvijas Repub
likas proklamēšanas gadadienai atzinības rakstus “Jaunietis, 
ar kuru mēs lepojamies” pasniegt 13 Mālpils novada jau
niešiem.

· Atļaut izmantot biedrībai “Mālpils sporta klubs” juridisko adresi 
Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads.

· Atļaut invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev!” izman
tot sporta kompleksa zāli ārstniecības vingrošanas individuā
lajām un mazo grupu nodarbībām par pazeminātu samaksu, 
t.i. 50% no noteiktās cenas.

· Noteikt AS “Swedbank” nomas maksu par telpu izmantoša
nu Mālpils kultūras namā bankomāta vajadzībām 40.00 LVL 
(četrdesmit lati) mēnesī bez PVN. Uzdot izpilddirektoram slēgt 
līgumu par telpu nomu.

· Apstiprināt noteikumus Nr. 2 “Kārtība, kādā izlietojami privati
zācijas procesā iegūtie līdzekļi”.

· Jautājuma par ielu tirdzniecības vietas saskaņojuma anulēša
nu izlemšanu atlikt.

· Atteikt samaksāt mācību maksu par studijām Juridiskajā 
koledžā.

· Piešķirt adresi “Strautrandas”.
· Atļaut Individuālajam komersantam “Gaisma – SR” kondito

rejaskulinārijas produkcijas ražošanu un mazumtirdzniecību 
veikalā Mālpils novada Mālpilī, Pirts ielā 5.

· Apstiprināt pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras 
un sporta pārvalde” nolikumu.

· Apstiprināt pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras 
un sporta pārvalde” uzraudzības padomes nolikumu.

· Atbrīvot N.Durevski no Administratīvās komisijas priekšsēdē
tāja amata no 01.12.2009.

· Atļaut š.g. 30. novembrī Mālpils vidusskolas organizētās Ģi
menes dienas ietvaros ģimenēm izmantot sporta kompleksa 
pakalpojumus ar 50% atlaidi.

izskatīja 4 jautājumus:
1. Par līguma slēgšanu ar Latvijas Pašvaldību savienību par 

A/S “Latvenergo” dāvanu karšu “Elektrības norēķinu kartes” 
pieņemšanu.

2. Par Lāčplēša ielā 24, Rīgā telpu nomas tiesību izsoles notei
kumu apstiprināšanu.

3. Par adreses piešķiršanu.
4. Pirkuma līguma izskatīšana.

noLĒma:
· Slēgt līgumu ar Latvijas Pašvaldību savienību par A/S “Latv

energo” dāvanu karšu “Elektrības norēķinu kartes – 500kWh” 
dāvinājuma pieņemšanu. Pilnvarot novada domes priekšsēdē
tāju izvērtēt līguma nosacījumus un parakstīt līgumu.

· Nodot izsolē nomas tiesības uz 1/23 domājamo daļu no ne
kustāmā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kas sastāv no zemes 
757 m2 un 5stāvu administratīvās ēkas ar mansardu garāžu 
un pagrabu zem pagalma.

· Noteikt nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā nomas 
tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību pārdošanu izsolē.

· Apstiprināt nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā zemes

gabala ar ēkām iznomāšanas izsoles noteikumus.
· Pilnvarot Siguldas novada domi rīkot izsoli un veikt visas dar

bības, kas saistītas ar izsoles procedūru, tajā skaitā parakstīt 
nomas līgumu un nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu noda
ļai par nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kas sastāv 
no zemes gabala 757 m² platībā uz kura atrodas viena 5stāvu 
administratīvā ēka ar mansardu un garāžu un pagrabu zem 
pagalma kopīpašumā esošās 1/23 domājamās daļas apmērā, 
un nokārtot ar uzdevuma izpildi saistītas formalitātes.

· Piešķirt adresi “Zeltkalni”.
· Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz zemes gabalu “Upesrui

kas” 2,42 ha kopplatībā, zemes gabalu “Mežruikas” 2,43 ha 
kopplatībā, zemes gabalu “Viļumi” 2,42 ha kopplatībā, zemes 
gabalu un uz tā atrodošos vienstāva dzīvojamo ēku 2,9 ha 
kopplatībā, zemes gabalu 2,5 ha kopplatībā, zemes gabalu 
“Kalnruikas” 2,42 ha kopplatībā, kuri ir reāli neatdalītas zemes 
vienības no nekustamā īpašuma “Ruikaskalns” un atteikties 
no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Grantnieki” 
5,6242 ha kopplatībā.

Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste 
iveta Krieviņa
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informācija par 2009. gada novembrī saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm  

un mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

iesnieguma 
datums objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

13.11.2009. Valsts nozīmes ūdensnotekas Vanagupīte, ŪSIK 531272,
pik. 03/7054/50 rekonstrukcija

Atbalstīt būvniecības ieceri  
un izsniegt plānošanas  

un arhitektūras uzdevumu
13.11.2009. Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Mālpilī, Vites ielā 12

13.11.2009. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, šķūnis un saimniecības ēka Mālpilī, 
Skolas ielā 5
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1.	Vispārīgie	noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības 

pabalstu veidus, apmēru, izmaksas kārtību un to personu 
loku, kurām ir tiesības uz sociālās palīdzības pabalstiem, kā 
arī šo pabalstu piešķiršanas nosacījumus, piešķiršanas un 
izmaksas kārtību, kā arī ar šiem pabalstiem saistīto lēmumu 
pārsūdzēšanas kārtību Mālpils administratīvajā teritorijā.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociā
lās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu 
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai 
apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, 
veselības aprūpi un obligāto izglītību) un veicinātu viņu līdz
darbību savas situācijas uzlabošanā.

3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi 
savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Per
sonai, kura ir bez mājokļa, vienreizēju materiālu palīdzību 
nodrošina pašvaldība, kuras teritorijā persona atrodas (So
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta 
trešās daļas otrais teikums).

4. Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju 
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, iz
vērtējot ģimenes (personas) ienākumus, no pamatbudžeta 
ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) 
pamatvajadzību nodrošināšanai.

5. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmak
sāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt pakalpojumus 
(preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu 
pamatvajadzību apmierināšanai.

6. Darbaspējīgai personai pabalstu var piešķirt tikai tad, ja 
tā pilda likumā “Par sociālo drošību” noteiktos līdzdarbības 
pienākumus.

7. Šie noteikumi ir saistoši visām personām, kas savu 
dzīves vietu deklarējuši Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā, izņemot personas, kas ievietotas Mālpils sociālās 
aprūpes centrā no citām pašvaldībām un ārpusģimenes ap
rūpē esoši bērni no citām pašvaldībām.

8. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
8.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (turpmāk – 

GMI) līmeņa nodrošināšanai;
8.2. dzīvokļa pabalsts;
8.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
8.4. pabalsti trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 

(personām):
8.4.1. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmak

sai;
8.4.2. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
8.4.3. pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai.
9. Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu organizē un 

veic Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais 
dienests”(turpmāk – Aģentūra), kura savā darbībā ievēro 
pastāvošo normatīvo aktu prasības.

10. Iesniegumus pabalstu piešķiršanai pieņem Aģentūrā, 
Mālpilī, Nākotnes ielā 1, 210.kabinetā.
2.	Pabalsta	saņēmēju	loks
11. Par sociālās palīdzības saņēmējiem var būt:
11.1. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas ģi

menes (personas) statuss;
11.2. maznodrošinātas ģimenes (personas), kas šo no

teikumu izpratnē ir ģimenes, kurās dzīvo tikai vecuma vai 
invaliditātes pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta 
saņēmēji un ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimā
lās darba algas, izņemot gadījumus, kad dzīvoklī dzīvo viens 
vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs, kurš atzīstams 
par maznodrošinātu, ja viņa ienākumi pēdējo trīs mēnešu 
laikā nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu.
3.	Pabalsts	garantētā	minimālā	ienākuma	līmeņa	no

drošināšanai
12. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodro

šināšanai piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība 
trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru 
kabineta 2009.gada 3.marta MK noteikumiem Nr.214 “Notei
kumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

mĀLPiLs  novaDa  DomEs 
sĒŽU  GrafiKs 2010. GaDa JanvĀrim

sēdes nosaukums Datums, laiks telpas nr. sēdes vadītājs

tautsaimniecības  
un attīstības komitejas sēde 20.janvārī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA  STRAUSA

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 21.janvārī pl.16.00    Mazajā sēžu zālē LEONTINA  AMERIKA

finanšu komitejas sēde 21.janvārī pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DomEs  sĒDE 27.janvārī pl.15.00 mazajā sēžu zālē aLEKsanDrs LiELmEŽs

iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 SOLVITA STRAUSA

Apstiprināti ar Mālpils novada domes, 2009.gada 11. novembra sēdes lēmumu Nr.8/4
saistoŠiE notEiKUmi nr.7

Par sociālās palīdzības pabalstiem mālpils novadā
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu
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par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par valstī noteikto 
garantēto minimālā ienākumu līmeni un kura ir gatava līdz
darboties savas sociālās situācijas uzlabošanā, papildus 
nosakot, ka

12.1. par parādsaistībām šo noteikumu izpratnē nav 
uzskatāmi kredīts ārstniecības izdevumu segšanai,

12.2. kredīts dzīvokļa iegādei, kurš izsniegts līdz 2008.
gada 31.decembrim, ja dzīvoklis tiek izmantots pamatvaja
dzību nodrošināšanai.

13. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Minis
tru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.550 “Kār
tība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 
slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.

14. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var 
izmaksāt naudā vai apmaksāt pakalpojumus (preces), kas 
nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvaja
dzību apmierināšanai.
4.Dzīvokļa	pabalsts
15. Pabalstu piešķir ģimenēm (personām), kurām pie

šķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statuss.

16. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts ap
kurei un komunālajiem maksājumiem vai pabalsts kurināmā 
iegādei.

17. Pabalstu apkurei un komunālajiem maksājumiem 
piešķir:

17.1. pensionāru un invalīdu ģimenēm, atsevišķi dzīvo
jošiem pensionāriem – uz 6 mēnešiem, katru mēnesi pakal
pojumu sniedzējam pārskaitot Ls 20,00;

17.2. ģimenēm, kurās ir darba spējīga persona, – uz 
3 mēnešiem, katru mēnesi pakalpojumu sniedzējam pārskai
tot Ls 30,00;

17.3. ģimenēm ar bērniem – uz 3 mēnešiem, katru mē
nesi pakalpojumu sniedzējam pārskaitot Ls 30,00 un vēl 
Ls 5,00 par katru bērnu.

18. Ģimenēm (personām), kas dzīvo ar malku apkurinā
mos dzīvokļos, vienu reizi gadā tiek piešķirti 7m3 malkas, ko 
saskaņā ar Aģentūras noslēgtu līgumu piegādā uzņēmējs. 
Pēc ģimenes (personas) pieprasījuma Aģentūra var pieņemt 
lēmumu izmaksāt pabalstu kurināmā iegādei, kas ir ekviva
lenta naudas summa.

19. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts, ja:
19.1. dzīvoklis, par kura lietošanas izdevumu segšanu 

tiek lūgts pabalsts, ir privatizēts uz citas personas vārda;
19.2. pabalsta pieprasītājs vai viņa ģimenes locekļi dar

ba spējīgā vecumā neveic Aģentūras noteiktos līdzdarbības 
pienākumus pilnā apmērā.
5.Vienreizējs	pabalsts	ārkārtas	situācijā
20. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai 

iepriekš neparedzami apstākļi, t.sk. ģimenes locekļa nāve, 
veselības aprūpes pakalpojumi) piešķir līdz Ls 200,00 vienai 
ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienāku
mus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto 
zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas 
cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo 
izdevumu segšanai.

21. Pabalsts tiek piešķirts, ja stihiskas nelaimes vai ie
priekš neparedzamu apstākļu dēļ (ugunsgrēka, plūdu, vētras 
postījumu u.c. krīzes situācijās) persona (ģimene) nespēj 
nodrošināt savas pamatvajadzības.

22. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne 
vēlāk kā 2 nedēļu laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

23. Pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā 
piešķir mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai perso
nai, kura uzņēmusies apbedīšanu:

23.1. pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo ap
bedīšanas pakalpojumu izmaksas (zārka iegāde, transporta 
pakalpojumi, apbedīšanas pakalpojumi);

23.2. gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģen
tūras izmaksātā pabalsta summa nekompensē neatliekamos 
apbedīšanas izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā 
starpību starp neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem 
un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto 
pabalsta summu.

24. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir 
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai 
nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, 
Aģentūra slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī 
pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos 
izdevumus.

25. Pabalstu ārkārtas situācijā veselības aprūpes pakal
pojumu apmaksai piešķir ģimenei (personai),

25.1. ja tās rīcībā pēc veselība aprūpes pakalpojumu 
apmaksas tekošajā mēnesī paliek mazāk līdzekļu nekā valstī 
noteiktais GMI līmenis uz personu;

25.2. veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā tādā 
apmērā, lai ģimenes (personas) rīcībā šajā mēnesī paliktu 
naudas līdzekļi, kas atbilstu GMI līmenim.

26. Pabalstu piešķir pamatojoties uz personas iesniegu
mu un palīdzības nepieciešamības pamatojošu dokumentu 
(Mālpils novada apsekošanas komisijas sastādītu aktu, pa
kalpojumu apmaksas apstiprinoši dokumenti, ģimenes ārsta 
izziņu un tamlīdzīgi).
6.Pabalsts	veselības	aprūpes	pakalpojumu	apmaksai
27. Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām 

ģimenēm izdevumu segšanai:
27.1. par ārstēšanos stacionārā līdz Ls 30,00 ne vairāk 

kā divas reizes gadā, iesniedzot čeku vai kvīti par maksāju
mu un izrakstu no stacionāra;

27.2. par medikamentu (izņemot uztura bagātinātāji) 
iegādi līdz Ls 30,00 ne vairāk kā trīs reizes gadā, iesniedzot 
čekus par medikamentu iegādi. Pabalsts tiek piešķirts per
sonām, kurām izsniegta ārsta izziņu par diagnozi. Pabalsts 
tiek piešķirts, pamatojoties uz dokumentiem, kas pierāda 
minētos izdevumus (stingrās uzskaites kvītis vai EKA čeki, 
atsevišķos gadījumos – ārsta izziņa);

27.3. par operāciju līdz Ls 50,00 gadā, uzrādot čeku vai 
kvīti par maksājumu, izrakstu no stacionāra.

28. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 
tiek piešķirts, gadā nepārsniedzot Ls 150,00.
7.	Pabalsts	bērna	audzināšanai	un	izglītošanai
29. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām daudzbērnu 

ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni, kuri apmeklē vispārizglī
tojošās skolas vai apgūst obligāto pirmsskolas apmācību.

30. Pabalsts tiek piešķirts:
30.1. skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei vie

nu reizi gadā:
30.1.1. Ls 30,00 bērnam, kurš apmeklē vispārizglītojošu 

skolu;
30.1.2. Ls 20,00 bērnam, kurš apgūst obligāto pirmssko

las apmācību.
30.2. brīvai ēdināšanai skolā, pabalstu pārskaitot uzņē

mumam, kas organizē ēdināšanu. Pabalstu saņēmēju bēr
niem no 13 gadu vecuma jāpiedalās līdzdarbības pasākumos 
skolas labiekārtošanā. Pabalsts tiek piešķirts uz visu mācību 
gadu.

30.3. daļējai vai pilnai apmaksai par bērna ēdināšanu 
pirmsskolas izglītības iestādē:

30.3.1. 50% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ikdienas 
aizgādību īsteno abi vecāki;

Turpinājums 8. lpp.
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30.3.2. 75% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ikdienas 
aizgādību īsteno viens no vecākiem;

30.3.3. 100% apmērā, ja ģimene ir krīzes situācijā.
31. 30.1.punktā minētais pabalsts tiek piešķirts dāvanas 

kartes veidā, kuru var atprečot veikalā, ar kuru Aģentūrai ir 
noslēgts līgums.

32. 30.1. punktā minētais pabalsts tiek piešķirts:
32.1. ja ģimenē ir trīs skolas vecuma bērni – vienam 

bērnam;
32.2. ja ģimenē ir četri skolas vecuma bērni – diviem 

bērniem;
32.3. ja ģimenē ir pieci skolas vecuma bērni – trim bēr

niem.
33. Pabalsts bērnu audzināšanai un izglītošanai tiek 

piešķirts, gada laikā vienam bērnam nepārsniedzot 
Ls 200,00.

34. Pabalstu bērna audzināšanai un izglītošanai var pie
šķirt arī krīzes situācijā nonākušai ģimenei, kurā ir skolas 
vecuma bērni, bet kas nav daudzbērnu ģimene, izvērtējot 
katru gadījumu atsevišķi.
8.	Pabalsts	atsevišķu	situāciju	risināšanai
35. Pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai (dokumentu 

noformēšanai, atjaunošanai u.tml.) līdz Ls 50,00 apmērā tiek 
piešķirts trūcīgām ģimenēm (personām), individuāli izvērtējot 
katru situāciju.
9.	Pašvaldības	sociālās	palīdzības	pabalstu	prasītāju	

pienākumi
36. Lai pretendētu uz šajos noteikumos minētajiem pašval

dības sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir izvērtējot 
personas (ģimenes) materiālo stāvokli, prasītājam Aģentūrā 
jāiesniedz:

36.1. rakstisks iesniegums;
36.2. iztikas līdzekļu deklarācija (turpmāk tekstā – dek

larācija), kā arī deklarācijā sniegtās ziņas apliecinoši doku
menti;

36.3. bezdarbniekiem – izziņa no Nodarbinātības valsts 
aģentūras;

36.4. par ģimenē esošiem 15–18 gadīgiem bērniem – 
izziņa no izglītības iestādes;

36.5. šķirtām ģimenēm – izziņa par uzturlīdzekļu 
piedziņu.

37. Ienākumus, no kuriem maksājams iedzīvotāju ienāku
ma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, 
deklarē apmērā, kas veidojas pēc iedzīvotāju ienākumu 
nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu samak
sas.

38. Ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem 
ir darbspējīgs, iztikas līdzekļu deklarācija tiek aizpildīta uz 
trim mēnešiem. Ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes 
locekļiem nav darbspējīgs, deklarāciju aizpilda uz sešiem 
mēnešiem.

39. Deklarācijā sniegtās ziņas Aģentūra pārbauda izlases 
kārtībā, izmatojot apliecinošus dokumentus, novērtējot pie
prasītāja dzīves apstākļus un pieprasot ziņas no valsts un 
pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām 
personām.

40. Pieprasītājs likumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par 
deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

41. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs un deklarācijā no
rādītie pilngadīgie ģimenes locekļi dod Aģentūrai rakstisku 
atļauju iepazīties ar savu kontu stāvokli, sociālās apdrošināša
nas maksājumiem, nodokļu maksājumiem un īpašumiem.

42. Lai saņemtu sociālo palīdzību, personai (ģimenei) 
pēc Aģentūras pieprasījuma ir jāveic šādi līdzdarbības pie
nākumi:

42.1. jāsniedz pilnīgas nepieciešamās ziņas, nekavējo
ties jāziņo par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālās 
palīdzības saņemšanu vai par kuriem iepriekš sniegtas 
ziņas;

42.2. jāatļauj sociālajam darbiniekam apmeklēt perso
nas pastāvīgo dzīves vietu, jāuzrāda pieprasītos dokumentus 
īpašuma, naudas uzkrājumu un ienākumu novērtēšanai;

42.3. jāierodas personiski, lai apspriestu pieprasījumu 
vai veiktu pasākumus, kas nepieciešami lēmuma pieņemša
nai par sociālās palīdzības sniegšanu;

42.4. jāpakļaujas ārstēšanai un atveseļošanās pasāku
miem, ja persona vēlas saņemt sociālo palīdzību sakarā 
ar slimību vai invaliditāti un ja paredzams, ka tas uzlabos 
minētās personas veselības stāvokli vai novērsīs tā paslikti
nāšanos;

42.5. personai, kura vēlas saņemt sociālo palīdzību 
sakarā ar pelnīt spējas samazināšanos vai bezdarbību, jā
piedalās nodarbinātību veicinošos pasākumos. Tie var būt 
sekojoši:

42.5.1. aktīvi jāiesaistās darba meklēšanā, apmeklējot 
uzņēmumus un reģistrējot apmeklējumus;

42.5.2. jāreģistrējas kā pašnodarbinātai personai Valsts 
ieņēmumu dienestā, ja klients pārsvarā strādā gadījuma 
darbu vai ir prasmes individuāla darba veikšanai;

42.5.3. jāiesaistās aktīvās nodarbinātības pasākumos;
42.5.4. jāiesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras rīko

tajos apmācības kursos;
42.5.5. jāpiedalās nodarbinātību veicinošos – sabiedriski 

derīgos darbos Mālpils novada un iestāžu teritorijas labiekār
tošanas darbos.
10.	Lēmumu	pieņemšanas,	apstrīdēšanas	un	pārsū

dzēšanas	kārtība
43. Lēmumus par pašvaldības sociālās palīdzības piešķir

šanu pieņem Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils 
sociālais dienests” trīs kompetentu darbinieku sastāvā.

44. Ja pabalsta prasītājs atbilstoši likumdošanai nav 
tiesīgs saņemt sociālo palīdzību, neatbilst vai nav izpildījis 
kādu no šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, sociālā 
palīdzība tiek atteikta.

45. Ja personu (ģimeni) neapmierina Aģentūras lēmums 
par tai piešķirto pašvaldības noteikto sociālo palīdzību vai 
Aģentūras lēmums par atteikumu piešķirt pašvaldības noteik
to sociālās palīdzības pabalstu, to var apstrīdēt, iesniedzot 
rakstisku iesniegumu Mālpils novada domē.

46. Mālpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komiteja kontrolē Aģentūras pieņemto lēmumu li
kumību un to apstrīdēšanas gadījumos uzklausa personas 
un sagatavo lēmumu projektus domes sēdei.

47. Mālpils novada dome izskata iesniegumus likumdoša
nas noteiktā kārtībā un izdod administratīvo aktu, ko persona 
var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā.
11.	Nobeiguma	noteikumi
48. Saistošie noteikumi “Par sociālās palīdzības pabalst

iem Mālpils novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc pub
licēšanas pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.

49. Saistošie noteikumi izvietojami p/a “Mālpils sociālais 
dienests” informācijas stendā Mālpils novada domē, Nākot
nes ielā 1, 1.stāvā.

50. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Mālpils 
pagasta padomes 2009.gada 15.aprīlī apstiprinātie saistošie 
noteikumi Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils 
pagastā”.

Domes priekšsēdētājs  
a. Lielmežs

Turpinājums no 7. lpp.
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iespējas,  
kad nav iespēju

No 2009. gada 2. novembra invalīdu un 
viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev” iesais
tījusies NVA izsludinātajā ESF programmā 
“Kompleksi atbalsta pasākumi” aktīvā 
nodarbinātības pasākuma”Darba izmēģi

nājumi” īstenošanā, kurā piedalās 9 darba 
meklētāji, biedrības biedri. Projekta mērķis 
ir dot iespēju bezdarbniekiem izmēģināt 
darbu dažādās profesijās. Projekta ietvaros 
novada iedzīvotājiem ir iespēja apgūt sociā
lā aprūpētāja, grāmatveža palīga, projekta 
vadītāja asistenta, friziera profesijas. Ticam, 
ka darba meklētāji apgūs dzīvē noderīgas, 

jaunas, neapgūtas prasmes, kas stiprinās 
biedrības kapacitāti un palīdzēs vairākiem 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām uzlabot 
pašsajūtu, vieglāk integrēties sabiedrībā.

Esam pateicīgi Siguldas NVA atsaucīga
jai darbinieku komandai un novada domei 
par pretimnākšanu darba vietu izveidē.

i. muraško

No 23.līdz 27. novembrim Vācijas pilsētā 
Bad Zwischenahn Mūžiglītības programmas 
ietvaros notika GRUNDTVIG  projekta “Land 
in Form” darba grupas sanāksme, ko orga
nizēja Vācijas izglītības centra Coneed-Eg 
kolēģi Heinzs Jurgens Ālers un Ferdinands 
Emrihs. Kopā pie dažādām tēmām strādāja 
16 dalībnieki no 5 valstīm Vācijas, Slovēni
jas, Ungārijas, Portugāles un Latvijas. Vai
rāku valstu dalībnieki tikās ne pirmo reizi. 
Arī šīs sanāksmes mērķis bija rast jaunas 

idejas kopīgiem projektiem, veidojot tālāku 
sadarbību mūžizglītības jomā. Vispirms da
lībniekiem bija iespēja iepazīties ar Vācijas 
pieredzi tautskolu darbībā, mazu pilsētu at
tīstības iespējām, pieaugušo tālākizglītības 
organizācijas LEB pieredzi Lejassaksijā. 

Konkrēti attīstības virzieni tika meklēti 
pēdējā darba nedēļas dienā, kad, daloties 
grupās, visu valstu dalībnieki strādāja pie 
dažādām tēmāmpersonāla menedžmen
ta, internacionālās tālākizglītības, dabas 

un kultūras tūrisma, dalībvalstu lietišķās 
mākslas meistaru darbu popularizēšanaa 
un interneta tirdzniecības iespējām sadar
bībā ar Coneed Eg. Mālpils grupas dalīb
nieces Anita Randere, Lija Preisa un Daiga 
Frīdberga aktīvi piedalījās katra savā darba 
grupā, piedāvājot dažādas idejas tūrisma 
un izglītības jomā. Rezultātā tika nolemts 
veidot tālāko sadarbību pie mākslas un da
bas izpētes tālākizglītības projektiem, kā arī 
turpināt ungāru meistaru keramikas un slī
pētā kristāla, latviešu meistaru grāmatzīmju 
un dzintara piespraužu popularizēšanas 
mājas lapā www.coneed.eu. 

 Dalībniekiem brīvajā laikā tika piedā
vāta jauka kultūras programma, kopīgi 
izbraukt ar velosipēdiem ap pilsētas ezeru, 
apskatīt kūrortpilsētiņu Ziemassvētku no
skaņās, kā arī viesoties tuvākās lielpilsētās 
Oldenburgā un Brēmenē. Lai arī laiks bija 
lietains, Ziemassvētku tirdziņu burvība ar 
piparkūku smaržu, visdažādāko suvenīru 
krāšņumu paliks ilgā atmiņā. Kā lielu iegu
vumu var atzīt kopīgo darbu pie nākošo 
projektu sagatavošanas, jaunu starptau
tisku kontaktu nodibināšanu, un it sevišķi 
Eiropas mobilitātes pases saņemšanu.

Daiga frīdberga

13. decembris – īpaša diena visiem, kas 
regulāri nāk uz izstādēm Mālpils kultūras 
namā, jo tieši pirms pieciem gadiem tika 
atklāta pirmā izstāde. Šī gada decembrī 
skatītājiem jau 37. reizi ir iespēja baudīt tik 
dažādo mākslas pasauli. Mālpils kultūras na
ma vadītāja Edīte Priekule atzina, ka izstāžu 
zāle vienmēr ir bijusi pilna ar daudzveidīgu, 
labestīgu un radošu un unikālu enerģiju. 
Par pārsteigumu parūpējies arī šomēnes 
skatāmās izstādes autors Edgars Folks, 
kura darbos daudzi atpazīs sen redzētas 
mīļu grāmatu ilustrācijas. Izstādes iekārtotā
ja Māra Ārente, sveicot mākslinieku Mālpilī, 
klātesošajiem atgādināja interesantu notiku
mu pirms daudziem gadiem, kad vēl Mālpils 
agrofirmas laikā “Spāņu ceha” produkcijas 
iepakojuma izveidei tika meklēts māksli
nieks, kas spētu uzzīmēt dzīvnieciņus. Tā 
ar Mākslinieku savienības palīdzību tika 
atrasts Edgars Folks. Mākslinieks paspējis 
uzzīmēt četrus darbus, kas diemžēl tā arī 
brokastu pārslu pakas nesasniedza, droši 
vien palikuši spāņu pasūtītāja privātajā kolek
cijā. Savukārt izstādes apmeklētājiem Māra 
Ārente novēlēja – IERAUDZĪT, ieskatīties 
tik super smalkā mākslā, kas robežojas ar 
zinātnisko fantastiku, jo māksliniekam pat 
smalkākā numura otas ir par rupju – glez
nojot ar trim matiņiem.

Edgars Folks intervijā atzina, ka tas 
patiešām ir ļoti smags darbs, un vairāk par 
četrām stundām dienā nevarot gleznot. At
bildot par stila nosaukumu, kurā strādājot, 
smejot nosaka – teiksmainais dekadentis
kais nūdisms. Vislabāk to var saskatīt Edga
ra Vollesa kriminālromānu ilustrācijās.

Ilgākā laika posmā paralēli topot vairā
ki darbi, reizēm pat septiņi. Darbos tiekot 
izmantotas īpašas gaismas noturīgas dabī
gās krāsas, akvarelis, profesionālā guaša, 
tempera, bezskābju papīra pasportu. “Es 
taisu tā, lai pēc manis arī kaut kas paliktu,” 
tā mākslinieks raksturo savu “zaļo” pārliecī
bu. Tas atklājas arī darbu tematikā, jo tuva 
ir faunas un floras tematika. Pat abas1996. 
un 1999.gadā iznākušās sudraba monētas 
ir “Grieze” un “Eiropas ūdele”. Savukārt 
šogad Edgars Folks uzvarējis konkursā, 
un Latvijas Banka Eiropas Savienības 
piemiņas monētu programmā “Eiropas 
mantojums” 26. novembrī laidusi apgro
zībā sudraba piemiņas monētu “Ziemas
svētku eglīte”. Mākslinieka smalkais darbu 
rokraksts novērtēts ne tikai numismātikas 
vidē. Arī marku kolekcionāri var priecāties 
par jauno Pastmarku sēriju Latvijas mežu 
bagātības, kurā izdotas divas jaunas past
markas Meža Zemene un Bērzlape.

Daiga frīdberga

kultūra

mālpils izstāžu zāles 5 gadu jubilejā –  
Edgars folks

Jaunu sadarbības projektu meklējumos
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Decembra nogale atnākusi pārsteigumu 
pilna. Pēc siltā laika pēkšņi uznācis aukstums. 
Tas mazliet simboliski sasaucas ar mēneša 
sākumā notikušo sarunu ar Mālpils novada 
zemnieku konsultanti Nelliju Andrukeli, vetār
stu Ati Aigaru un zemnieku Jāni Živu. Jo arī 
tad, spriežot par šo gadu lauksaimniecībā, 
pirmais un visvairāk apspriestais ir tieši kon
trasts. Kontrasts starp “treknajiem”, attīstības, 
cerību laikiem un to neiedomājamo kritienu, 
neziņu, kas valda valstī. Kāpēc tā noticis, kā 
būs tālāk, to laikam apspriežam vai katru dienu 
un katrā mājā.

Pēdējo	gadu	laikā	realizēti	daudzi	projek
ti.	Arī	lauksaimniecībā	ir	ienākusi	ES	nauda.	
Tas	devis	atspērienu	attīstībai,	tomēr	tagad	
grūtāk	ir	tiem,	kas	paņēma	tehniku.

nellija andrukele – Jā, gandrīz katrā 
saimniecībā ir bijis kāds projektiņš. Bet nevar 
realizēt produkciju, lai tehnika tagad atmaksā
tos. Mūsu tuvākā apkārtnē gan nav bijuši tie 
sliktākie varianti, kā citviet Latvijā, kad tehnika 
tiek noņemta. Pašlaik uzsākt ko jaunu grūti, 
jo trūkst līdzekļu līdzfinansējumam, kā, piemē
ram, apmežošanas projektam.

Kādas	 tad	 šogad	 ražas?	 Vai	 ir	 kāds	
kopskats?

– To vislabāk zina paši saimnieki, jo si
tuācijas ir dažādas. Vieni mēģina nodot savu 
produkciju, citi nogaida. Katrs pats meklē ie
spējas, gan pie veciem sadarbības partneriem, 
gan meklējot jaunas realizācijas vietas. Tomēr 
ne jau visiem uzreiz samaksā.

Kādā	 jomā	 visvairāk	 iznāk	 strādāt,	 kā	
zemnieku	konsultantei?

– Praktiski konsultācijas kā tādas vairs 
nenotiek. Kā kādreiz, kad konsultējām, kā go
vis barosim, kādas barības devas pielietosim, 
kādi ir proteīni, utt. Tagad iet uz izdzīvošanu. 
Nav jau tā, ka nav sagādāta barība, bet dažam 
tomēr ir par maz, jo jau vasarā trūka naudas, lai 
lietu degvielu. Jo, lai arī produkcija tika nodota, 
nauda atpakaļ nāca lēni. Pārstrādes uzņēmumi 
vēl šobrīd ir parāda. To, ka to cenu pienam pie
lika, neko nedeva, jo tāpat nauda tiek aizturēta. 
Daļu, 68% no platību maksājumiem, valsts ir 
izmaksājusi. Atlikušo gaidīsim līdz martam.

Latvijas	pamats,	spēks	laiku	laikos	ir	bi
jis	lauksaimniecībā,	savās	zemēs,	stiprajās	
saimniecībās.

– Latvijā lauksaimniecību iznīdē pavisam. 
Tas ir neprāts. Vēl liekas, ka mūsu reģions – Al
laži, Sigulda, Krimulda, Mālpils, to lauksaimnie
cību vēl piekopj. Bet tālāk Ādaži, visa tuvējā 
Pierīga, tur jau par lauksaimniecību vairs neru
nājam. Tāpēc Rīgas rajonam daudzos projek
tos nav bijis atbalsts, kā citiem.

Kāds	gads	bijis	 lopkopējiem?	Kādi	 iz

slaukumi?	Vai	ganāmpulki	tiek	samazināti,	
vai	gluži	otrādi,	palielināti?

– Gads noslēdzies, datu bāzēs redzami 
katra ganāmpulka izslaukumi, kas nav paši 
sliktākie, viduvēji, bet noteikti mazāki kā ie
priekšējos gados. Daudziem izslaukumi uz 
govi kritušies par 500 kg, pat līdz tonnai. Ga
nāmpulkus samazina tikai mazie lopu turētāji, 
pensionāri, kam sevi nodarbināt un saņemt 
nieka 9 santīmus, vai vispār pusgadu gaidīt 
parādu atmaksu no pārstrādātāja, kļūst neizde
vīgi, zūd gandarījums par savu darbu. Vidējie 
un lielie turētāji vēl nesamazina, turas. Īstenībā 
jau zemnieks uz ārzemēm neaizbrauks. Turē
sies, kamēr vien spēks būs kaulos. Jānovēl 
viņiem izturība, veselība. Brīnos, ka vēl šajos 
laikos nāk uz pārraudzību arī cilvēki, kam viena 
gotiņa. Bet mēs laikam nākam kopā, tāpēc, ka 
gribam satikties. Pārrunājam savas nedienas 
ar lopiem, barošanu, arī valdību. It sevišķi pirm
dienās cilvēku ir diezgan daudz.

Kāds	dienas	ritums	ir	vetārstam?
Atis	Aigars	–	Aktuāls jautājums joprojām 

– klaiņojošie suņi. Gadu gadiem nevaram to 
atrisināt, jo pamatā ir nepietiekošas finanses. 
Jo uzrakstīt likumu ir viena lieta, tajā pat laikā lī
dzi nedodot nekādu finansējumu, tas pašlaik ir 
gandrīz visās sfērās. Speciālistu apmācība jau 
ir notikusi, bet lietas apstājušās, jo mums trūkst 
aprīkojuma, lai izķertu klaiņojošos dzīvniekus, 
agresīvu dzīvnieku iemidzinošie medikamenti, 
transports, lai nogādātu uz patversmi, patver
smes uzturēšana. Laba lieta, uz ko cerējām, 
visā valstī bija paredzēta suņu čipēšana, jau 
no gada sākuma, kas tika pārcelta uz 2010.
gadu. Nu janvāris jau tūlīt būs klāt, bet vai kas 
notiks, nav zināms.

Par govīm stāsts ir tāds pats – nekas par 
velti nenotiek. Zāles, vetārsts un transports 
maksā naudu, zāļu lieltirgotavas prasa samak
su mēneša laikā, bet, ja pienotava nesamaksā 
gadu... tā nu mēs te kuļamies. Lopkopēji 
cenšas iztikt paši, cik nu var, novelk vetārsta 
izsaukšanu līdz pēdējam.

Kāds	ir	lopu	veselības	stāvoklis	Mālpils	
novadā?

– Grūti pateikt, vairs jau neriņķoju riņķī kā 
kādreiz. Bet daudz kas ir atkarīgs no barības 
bāzes, jo pamats govīm ir rupjā lopbarība un 
spēkbarība. Ja tās trūkst, tad problēmas ar 
izslaukumiem, un, ja vēl rupjā ir sliktas kvalitā
tes, tad arī problēmas ar apsēklošanu, dzemdī
bām, sāk veidoties hroniskas slimības. Naudas 
trūkuma situācijā saimniekam ir jāizvērtē, vai 
turēt tik daudz govju, vai atstāt tikai augstražī
gās, un tās uzturēt labāk.

Infekcijas slimības ir gājušas secen. Bet 
pārējo – nelipīgo slimību pamatā tātad – kvali

tatīva barība, labas kūtis, jo vēl ir arī kūtis, kurās 
bailes pat iekšā ieiet.

Ja uzsākot darbu pirms četriem gadiem 
biju domājis vairāk pievērsties apsēklošanas 
darbam, tad izrādījās to nevarēju realizēt lielā 
darba apjoma dēļ. Savukārt tagad par to būs 
iespēja vairāk padomāt. Varbūt arī pamācīties 
ko tālāk, suņu un kaķu sakarā.

Par	to,	kā	klājas	lielo	aramzemju	kopē
jiem,	vaicāju	Jānim	Živam.	Kā	izdevies	reali
zēt	graudus?	Kādas	ražas?

Jānis	Živa	–	Pa tiem pašiem nieka grašiem 
viss ir arī aizgājis, Lauko, kur viena daļa mēs 
esam biedri, Kesko. Cenas ir samazinājušās 
uz pusi. Ražas ir kā kuram. Es šogad nevarē
ju raudāt, bija normāli. Pamatā audzēju sev, 
lopbarībai. Kas paliek pāri, to pārdodu. Bija 
laba auzu raža, bet arī kā kuram. Par dabas 
apstākļiem nevarēja brēkt. Bet, kas audzēja 
auzas, ir pavisam “auzās”, jo 40 lati par tonnu, 
tā vairs nav pat pašizmaksa. 45 bija pārtikas, 
35 latiem – kurināmam, kas gāja uz Somiju, 
Zviedriju.

vai bijuši gadi, kad varējāt teikt, nu jau 
ir izdevīgi?

– Pāris gadi atpakaļ, lai gan arī tad jau mi
nerālmēslu cenas pacēla pāris gadus iepriekš, 
pēc tam lēnam līdzi palielinājās graudu cenas. 
Līdz šim jau lauksaimniecība gājusi no viena 
grāvja otrā. Kad visi sēja kviešus, tad dzirnav
nieki uzstādīja briesmīgos kvalitātes rādītājus, 
tad vienu laiku metās uz miežiem, tas arī pagā
jis etaps. Tagad visi ar rapsi, bet domāju, ka 
drīz pāries, jo nemaz jau tik daudzi to biodīzeli 
nevar izmantot. Nu atkal jauna lieta, ies uz spir
ta ražošanu, kas ir piedeva benzīnam.

vai pastāv problēmas ar samaksas sa
ņemšanu?

– Mums ir vieglāk, jo esam kooperatīva 
biedri. Mēs ņemam minerālmēslus, ķīmiju, jo 
kredītprocents ir mazs, nu un tad rudenī strīpu 
apakšā – kurš kuram, cik parādā. Protams, 
sekojam paši līdzi, cik un ko var atļauties pa
ņemt.

Gadu	gadiem	cilvēki	 dzīvojuši	 blakus,	
kaimiņi	nākuši	palīgā	viens	otram	ne	 tikai	
smagos	 nelaimju	 brīžos,	 bet	 arī	 ikdienā,	
svētkos.

Nellija	Andrukele	–	Jā, cilvēki ir izpalīdzīgi. 
Ir izveidojušās draudzīgas ģimenes darba jau
tājumos. Jūtu, ka mūsu zemnieki ir sabiedriski, 
kontaktējas arī ar tuvāko pagastu zemniekiem 
no Allažiem, Zaubes. Ceru, ka labā tradīcija 
sanākt visiem kopā neizpaliks arī nākošgad, 
un balle notiks, jo ne jau mums vajadzīgi ba
gātie galdi, bet iespēja satikties. Mēs aicināsim 
visus kopā.

Daiga frīdberga

PaZiŅoJUms  
par publisko apspriešanu

Mālpils novada dome ar 16.12.2009. novada domes sēdes lē
mumu Nr.10/9. ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu sabiedrības 
viedokļa noskaidrošanai jautājumā par ģenētiski modificēto kultūr
augu audzēšanas ierobežojumu noteikšanu visā Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā. Mālpils novada dome gatavojas pieņemt 
arī saistošos noteikumus “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēša
nas ierobežojumi Mālpils novadā”.

Savu viedokli, priekšlikumus vai iebildumus var iesniegt Mālpils 
novada domes Saimnieciskās darbības sekmēšanas daļā, daļas va
dītājai Nellijai Andrukelei, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā 
līdz 2010. gada 31.martam.

Iebildumu neiesniegšana norādītajā termiņā tiks uzskatīta par 
piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

noslēdzot 2009. gadu
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aktuāli

21.novembrī, Mālpils spor
ta hallē, notika Mālpils novada 
čempionāts volejbolā. Pieda
lījās rekordliels skaits koman
du – 16 komandas tika sadalītas 
4 grupās, katrā grupā 4 koman
das. Labākās 2 no katras grupas 
kvalificējās ceturtdaļfinālam. Vis
sīvākās cīņas grupu turnīrā nori
sinājās 3.grupā, kur 3 komandas 
savāca 4 punktus un nācās skaitīt 
papildu rādītājus. Komandai Pio
nieri, kuras sastāvā spēlēja arī 
Mairita Bičkovska, pietrūka tikai 
1 punkts, lai tiktu tālāk. Pirmajā 
pusfinālā komanda “Aizbergs” (Ai
nārs Vanags, Guntis Kalējs, Valts 
Mihelsons, Justs Mihelsons un 
Krista Mihelsone) sīvā trīs setu cī
ņā pieveica komandu no Siguldas 
“Dinamo”. Otrajā pusfinālā koman
da “LMT” (Ivars Masāns, Intars 
Palameiks, Andris Šķēle, Andrejs 
Furtats un Ģirts Lielmežs) pieveica 
komandu “Tele2/Meteorīts (Māris 
Čīma, Gatis Ozoliņš, Nauris Durev
skis un Armands Sirmais). Finālā 
“Aizbergs” pārspēja “LMT”.

29.novembrī, Mālpils sporta 
hallē, notika Mālpils novada čem
pionāts novusā 1.posms. Tajā 
piedalījās 18 dalībnieki. Pusfinālā 
Tālivaldis Zagorskis ar rezultātu 
3:0 pieveica Alfonu Suķi, bet Jānis 
Dišereits ar rezultātu 3:1 uzvarēja 

Pēteri Janbergu. 3.vietu ieguva 
Pēteris Janbergs, kurš pārspēja 
Alfonu Suķi. Finālā Tālivaldis Za
gorskis pieveica Jāni Dišereitu un 
ieguva uzvarētāja titulu.

12.decembrī, Mālpils spor
ta hallē, notika Mālpils novada 
domes kausa izcīņa šahā, ku
rā piedalījās šahisti no Rīgas, 
Zvejniekciema, Pļaviņām, Tuku
ma, Siguldas, Ogres, Vangažiem, 
Mores, Allažiem un Mālpils. Kopā 
35 dalībnieki (15 meistarkandidāti, 
1 meistars, 14 1.sporta klases ša
histi un 5 2.sporta klases šahisti). 
1.vietu, ar 6 punktiem no 7, ieguva 
Deniss Nikolajevs. Tikpat punkti 
un 2.vieta Matīsam Mustapam. 
Abi no Rīgas. 3.vietu izcīnīja Jānis 
Visockis no Zvejniekciema. Labā
kais no mālpiliešiem – meistar
kandidāts Anatolijs Seļivanovs, ar 
5 punktiem no 7, ierindojās augsta

jā 6.vietā. Pārējie mālpilieši ierindo
jās attiecīgi 11.vietā Ģirts Lielmežs 
(4 no 7), 20.vietā Māris Bērziņš 
(3 no 7), 30.vietā Jānis Jansons 
(2,5 no 7). Atzinīgi vārdi jāsaka 
par Māri Bērziņu, kas apsteidza 
vairākus meistarkandidātus un 
1.sporta klases šahistus.

Novēlu	visiem	gaišus	 
Ziemassvētkus	 
un	veselīgu,	 

sportisku	Jauno	 
2010.	gadu!!!

sporta pasākumu plāns:
17.janvāris Mālpils novada 

čempionāts  
zolītē, 1 posms

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs, 29248752

mālpils novadā ir pieejami  
swedbank as pakalpojumi
vai kādreiz nav gadījies nodomāt –  

cik ērti būtu, ja varētu aiziet uz banku tepat novadā  
un nebūtu jābrauc uz tuvāko pilsētu kārtot naudas lietas?

Jums, Mālpils novada un apkārtnes iedzīvotāji, ir tāda iespēja –
ceturtdienās no plkst. 11.00 – 12.00

mālpils novada domes ēkā nākotnes ielā 1, 2.stāvā
Jūs gaidīs Swedbank finanšu konsultants, jo banka ir atvērusi

Klientu	informācijas	centru.
Klientu informācijas centrā jūs varat saņemt lielāko daļu no bankas pakal

pojumiem. Visvērtīgākais Jums var būt mūsu bankas speciālista padoms un 
konsultācijas, lai izvēlētos interesējošo, atbilstošāko bankas pakalpojumu. Tā, 
piemēram, klientu informācijas centrā Jūs varat atvērt kontu, pasūtīt un saņemt 
dažādas maksājumu kartes, pieslēgt internetbanku, mobilo banku un telefon
banku, pieteikties automātiskajai rēķinu apmaksai, kā arī saņemt konsultācijas 
par bankas piedāvāto pakalpojumu izmantošanu un izvēlēties sev piemērotākos 
finanšu produktus.

Domes darba laikā pieejama un lietošanā ērta Internetbanka.
Ceturtdienās, konsultanta darba laikā no plkst. 11.00 līdz 12.00, ir iespēja 

saņemt konsultācijas, kā bez maksas, viegli un ērti veikt dažādu rēķinu (elektrība, 
telefons, gāze utt.) apmaksu. Bankas darbinieks Jums to parādīs – visdraudzī
gākais un lētākais attālināto norēķinu instruments ir internetbanka.

Ja esat vai kļūsiet par Swedbank klientu, tad internetbankā Jums ir iespē
jams nokārtot gandrīz jebkuru darījumu ar banku. Internetbankā var ne tikai 
apmaksāt rēķinus, veikt pārskaitījumus, apskatīt konta atlikumu, bet arī izdrukāt 
konta apgrozījumu noteiktā laika periodā, kā arī aizpildīt pieteikumus bankas 
pakalpojumiem un noslēgt ar banku dažādus līgumus, tajā skaitā, līgumu par 
depozītnoguldījumu, par automātisko rēķinu apmaksu un citus.

Tālrunis informācijai: 67445400 (Filiāle “Sigulda”), 67445411,  
mob. 26898466

Latvenergo sociālā atbalsta kampaņa  
arī mālpils novadā

Arī Mālpils novadā ir uzsākta Latvenergo dāvanu karšu izsniegša
na. Saskaņā ar noslēgto vienošanos, dāvanu kartes tiks izsniegtas 
trūcīgām ģimenēm ar bērniem un Gmi saņēmējiem. Lai varētu 
saņemt dāvanu karti, personai ir jābūt Latvenergo klientam, t.i., 
jābūt patēriņa līgumam ar AS Latvenergo, un p/a “Mālpils sociālais 
dienests” izsniegtai Izziņai par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam.

Tātad ģimene ar bērniem, kura atbilst trūcīgas ģimenes statusam, 
p/a “Mālpils sociālais dienests” var saņemt Latvenergo Elektrības no-
rēķinu karti par bezmaksas 500kW. Lai saņemtu karti, personai līdzi 
jāņem apliecinošs dokuments par trūcīgā (GMI pabalsta saņēmēja 
vai trūcīgā ģimene ar bērniem) iedzīvotāja statusu, AS ”Latvenergo” 
elektroenerģijas piegādes līguma numurs un personu apliecinošs 
dokuments. Ja iedzīvotāji elektroenerģijas maksājumiem izmanto 
norēķinu kvītis, iesakām līdzi ņemt arī pēdējo apmaksāto kvīti par 
elektroenerģiju un vienu tukšu kvīti. Klientiem, kuri neizmanto norēķinu 
kvītis, saņemot Elektrības norēķinu karti, ir jāzina pēdējais skaitītāja 
rādījums, līdz kuram veikta elektroenerģijas patēriņa apmaksa.

Ģimenei, kas būs saņēmusi Elektrības norēķinu karti, apmēram 
mēneša laikā pēc kartes saņemšanas AS Latvenergo norakstīts 
500kW. Ja trūcīga ģimene dažādu iemeslu dēļ maksā par elektrību 
cita cilvēka vietā, tad būtu nepieciešams griezties Latvenergo klien
tu apkalpošanas centrā un nokārtot formalitātes, lai līgums būtu uz 
personas vārda, kas reāli maksā par elektrību. Dāvanu kartes tiks 
izsniegtas līdz 2010.gada 31.martam.

Neskaidros jautājumus varat noskaidrot pa tālruni 67185874  
vai personīgi p/a “Mālpils sociālais dienests”, Nākotnes ielā 1.

volejbola sacensību godalgoto vietu ieguvēji

mālpils labākais šahists – 
meistarkandidāts anatolijs 
seļivanovs (6.vieta)

Šaha turnīra godalgoto vietu ieguvēji – no kreisās Jānis visockis 
(3.vieta), Deniss nikolajevs (1.vieta), matīss mustaps (2.vieta)
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Svei cam 
janvāra ju bi lā rus!
75 – P�  e ris Grap ma nis

Bro ņis la va Grau di ņa
70 – Rū ta Kau la ča

Inā ra Skul me

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

Kul tū ras na ma pa sā ku mi 
2010. ga da jan vā ra mē ne sī

01.01. pl. 01.oo JaUn Ga Da BaL LE ko pā ar mu zi kan tiem JĀ ni 
  un ĒvaL DU. Dis ko tē ka DJ Dai nis. (Ie eja 4Ls)

10.01. pl.14.oo gru pas “san Dra” KON CERTS. (Ie eja 2,– Ls)

13.01. pl. 13.oo Vec mā mi ņu klu bi ņa “re zē das” sa iets

15.01. pl. 14.oo Māk slas fil ma “rū dol fa man to jums”. Sce nā ri ja au
tors un re ži sors JĀ nis strEiČs; 
gal ve na jās lo mās: Rū dolfs Plē pis, 
Ro mualds An cāns, Rē zi ja Kal ni ņa, 
Ar turs Skras tiņš, Dai nis Gai de lis, 
Vel ta Strau me, Ven ta Ve cum nie ce, 
Jā nis Pauk štel lo, Ul dis Dum pis, 
In gri da An dri ņa. (Ie eja 1,50Ls – pie
au gu ša jiem; 1Ls – skol nie kiem)

Tau tis ka fil ma, ku rā prie ki ar bē dām 
vi jas, un mī les tī ba dzī vot gri bu vai
ro. Tā ir fil mas au to ra Jā ņa Strei ča 
fan tā zi ja un vel tī jums Blau ma nim 
ar pat va ļī gu at ska tī ša nos uz no ti ku
miem, kad Skro der die nu va ro ņi bi ja 
pa vi sam jau ni. Tiem do ti ci ti vār di, 
kā arī dar bī ba pār ne sta uz daudz 
vē la ku lai ku ne kā Blau ma nim. Ir 
XX gad sim ta sā kums, kas so lī ja 
lat vie šiem pār ti cī gu un lai mī gu nā

kot ni, bi ja mo du sies tau tas na cio nā lā paš ap zi ņa, un au ga zem nie ku 
va rē ša na pār spēt pat muiž nie kus. Ve cais ķei za ra zal dāts Rū dups, ar sa
vu ba gā tī bu un lep nī bu, bū dams ba ro nam kā da dzis acīs, kļūst gau žām 
ne val dāms, kad vi ņu ķer Amo ra bul ta. Vien kār šas kal po nī tes Emī li jas 
dēļ ve cais ga tavs uz vi su. Bet mei ča mīl vi ņa krust dē lu Kār li. Pa vi du 
mi jās gan man ta, gan ba ro na pat va ļa un blē ži. Di vu ra di nie ku cī ņa par 
Emī li jas sir di iz mai na kā abu vī rie šu, tā pa šas kal po nī tes lik te ni, lai vi ņai 
cau ri asa rām mir dzē tu sau le.

19.01.   Vec mā mi ņu klu bi ņa 
             “re zē das” iz brau kums 
              uz Jū da žu sa bied ris ko 
              cen tru.

22.01. pl. 19.oo 
an tas EŅ ĢE LEs 
kon cert pro gram ma 
“ma na sirDs”.

Dzies mas par mī les tī bu ai ci na klau
sī ties un lī dzi dzie dāt An ta Eņ ģe le.

Īpa šais vie sis – so mu māk sli nieks 
El vis Pres lijs. (Ie eja 3Ls)

27.01. pl. 19.oo Dan ČU va Kars ko pā ar folk lo ras ko pu 
  un tās va dī tā ju an dri Ka pus tu.

30.01. pl. 19.oo PaŠ daRB Nie ku BaL Le

sludiNājumi        iNFormācija       reklāma

Pa tei cī ba
Smil tīs jū ras ma lā re dza mas pē das. Vie tām gā ju ši di vi, vie tām viens pē du pā ris 

pa zūd. Cil vēks neiz prat nē pra sa Die vam: Kā pēc tad, kad man bi ja vis grū tāk, Tu ma ni 
pa me ti? Un Dievs, vi ņu mai gi uz lū ko dams, at bild: Mans mī ļais bērns, es te vi ne kad 
ne es mu pa me tis. Ta jās rei zēs es te vi ne su uz ro kām.

Ok tob ra bei gās mēs uz ti cē jām mū su mī ļo Jā ni Kri so nu ro kām, kas ir va re nā kas 
un vēl mai gā kas ne kā vi sas cil vē cī gās... Pa tei ca mies vis iem, vis iem, vis iem, kas 
sa vās sir dīs bi ja ko pā ar vi ņu, jo skais tā kais, ko šeit virs ze mes va ram pie dzī vot, ir 
mī les tī ba un drau dzī ba. Zie mas svēt ki ir gais mas at grie ša nās, pār do mu un mī les tī bas 
laiks. Lai miers, kas aug stāks par cil vē ku sa pra ša nu, ar Jums vis iem! Eņ ģe ļa pie skā
rie nu un Die va pa sar gā ša nu Jums vis iem sir snī bā vē lot – Jā ņa Kri so na tu vi nie ki.

ap svei ku mi
No sil tiem vār diem sil tas jū tas dzimst,
Kūst le dus dvē se lē, kas ga diem krā jās.
No sil tiem vār diem asas sā pes rimst,
Un ro das sa jū ta, ka bei dzot esi mā jās.
No sil tiem vār diem ļau nie vār di ku sīs,
Tie sil tās jū tās ne var pa tver ties.
Kad le dus ga bals sir dī bei dzot ku sīs,
Tad lai mes put nam būs kur pa dzer ties.
No sil tiem vār diem ne va ja ga bī ties,
Jo sil tu jū tu ne var būt par daudz.
Var būt ir vērts tiem acīs pa lū ko ties,
Var būt, ka tos par mī les tī bu sauc.

Sir	snī	gi	svei	cam	50	ga	du	kā	zu	ju	bi	le	jā
Ta	mā	ru	un	Jē	ka	bu	Vol	ko	vus!

Ai vars, Ina, Vi ta, Evi ja, Dei vids un Vik to ri ja

sludinājumi
Li Ne daN Ce (va dī tā ja Dzin tra ro zī te), sa vam jau eso ša
jam de jot mī ļu pul ci ņam, ai ci na pie pul cē ties jau nus da līb nie
kus. Vēl ne kas nav no ka vēts! No dar bī bas Pirm DiE nĀs 
plkst.19.oo. Mak sa par no dar bī bu 2Ls.

Dzī vok ļu re monts. Ri ģip sis, špak te lē ša na, krā so ša na, la mi
nā ta un li no le ja ie klā ša na, flī zē ša na, mū rē ša na, ap me ša na, 
san teh ni kas, elek trī bas un jum ta dar bi. Meis ta ri ar celt nie cī
bas iz glī tī bu, lie lu dar ba pie re dzi. Ir trans ports. dar bus Vei cam 
ar sa viem ins tru men tiem. vei cam dar bus arī ju ri dis kos 
ob jek tos. tel. 26159785

sia “nor ma K” sa viem klien tiem, 
sa dar bī bas part ne riem, dar bi nie kiem no vēl

sil tus un gai šus Ziem svēt kus!
Lai Jau nais gads nāk ar ti cī bu tam, ko vis vai rāk 

vē la mies, ar dar biem ba gā tu ik die nu,
la bu ve se lī bu un gai šu prie ku!

Tā gais ma, ko iz sta ro sve ce.
Tas gai šu ma, kas lies mi ņā plī vo.
Iz plēn, pa zūd un gaist.
Bet gais ma, kas cil vē kā dzī vo
Un sil tums, ko iz sta ro sirds –
Tas ne zūd. Tas pa liek.

/I.Eg le/

Pa tei ca mies vis iem, kas mums snie gu ši 
at bal stu un pa lī dzē ju ši.

vē lam gai šus un mie rī gus Zie mas svēt kus, 
Jau na jā ga dā stip ru ve se lī bu, iz tu rī bu, 

sir snī gu smai du un mī les tī bu!
Bied rī ba ”no ti ci sev!”


