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2009. gada maijs� mÂLpILS VÇSTIS 

Pagasta Padomes lēmumi

izskatīja 29 jautājumus
nolēma:
· Apstiprināt Mālpils pagasta padomes 2008.gada pārskatu par 

kopējo summu LVL  7 594 154,-, t.sk.
– pamatbudžeta faktiskie ieņēmumi LVL  2864040,-
– pamatbudžeta faktiskie izdevumi LVL  2946633,-
– speciālā budžeta faktiskie ieņēmumi LVL  177998,-
– speciālā budžeta faktiskie izdevumi LVL  154553,-
– ziedojumi un dāvinājumi (ieņēmumi) LVL  4264,-
– ziedojumi un dāvinājumi (izdevumi) LVL  22703,-
Apstiprināt p/a “Mālpils sociālais dienests” 2008.gada  
pārskatu par kopējo summu LVL  196 777,-
Apstiprināt Mālpils pagasta padomes konsolidēto 
2008.saimnieciskā gada pārskatu  
par kopējo summu LVL 7 447 377,-

· Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā 
politiski represētajām personām par nekustamo īpašumu “Ran-
das”, “Randas-Strautiņi”, “Imantas”, “Brīvzemnieki” zemi.

 Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā 
2.grupas invalīdam par nekustamā īpašuma “Kalna Aplīkas” 
zemi.

· Pieņemt zināšanai, ka projekta iesnieguma “Satiksmes dro-
šības uzlabošana Mālpils pagastā” nosacījumi ir iesniegti 
Satiksmes ministrijā 15.04.2009.

· Piedalīties projektā “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uz-
labošanas pasākumi” (pašvaldības dzīvokļi Ķiršu ielā 2, Ķiršu 
ielā 5, Kastaņu ielā 7).

 Sasaukt daudzdzīvokļu māju Ķiršu ielā 2, Ķiršu ielā 5, Kastaņu 
ielā 7 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces.

 Veikt energoauditu daudzdzīvokļu mājām Ķiršu iela 2, Ķiršu 
iela 5, Kastaņu iela 7 un gatavot dokumentāciju valsts atbalsta 
saņemšanai.

· Nodot koncesijā telpas, iekārtas un aprīkojumu un tiesības 
sniegt ēdināšanas pakalpojumus Mālpils pirmsskolas izglītības 
iestādē, Mālpils vidusskolā, Sidgundas pamatskolā un Mālpils 
sporta kompleksa kafejnīcā.

 Apstiprināt Koncesijas piešķiršanas nosacījumus par tiesībām 
sniegt ēdināšanas pakalpojumus Mālpils izglītības iestādēs.

 Apstiprināt Koncesijas izsoles nolikumu par tiesībām sniegt 
ēdināšanas pakalpojumus Mālpils izglītības iestādēs.

· Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz:
– nekustamo īpašumu “Vivianas”, kas sastāv no zemes ga-

bala 34,5 ha platībā un zemes gabala 5,88 ha platībā;
– nekustamo īpašumu – zemes gabalu 8,0 ha platībā, kas 

tiks atdalīts no nekustamā īpašuma “Irbītes.
· Anulēt 09.07.2008. padomes lēmumu Par nekustamā īpašuma 

“Lejas Vadzeles” sadalīšanu.
· Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Lejas Vadzeles” pirmo ze-

mes vienību 6,8 ha platībā.
 Būvvaldei sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta 

izstrādei.
· Nodot bez atlīdzības Mālpils profesionālajai vidusskolai kokma-

teriālus (ozolu materiāli) 1,8 m3 atpūtas solu izgatavošanai.
· Atļaut SIA “EBO Projekti”, reģistrācijas Nr. LV.40003577638, 

juridiskā adrese: Čaka iela 133–46, Rīga, LV 1012, rīkot pasā-
kumu “ICeļo Piedzīvojuma diena” Mālpils muižas teritorijā š.g. 
25.aprīlī un izsniegt pašvaldības atļauju.

· Atļaut IU “Rokāde 21”atvērt ķīmiskās tīrīšanas punktu iznomā-
tajās telpās Mālpilī, Nākotnes ielā 1.

· Apstiprināt GUNTI LEJIŅU par Mālpils pagasta pašvaldības 
policijas priekšnieku.

· Atbalstīt V.Lepina iesniegumu par Grozījumiem 1995.gada 
5.maijā noslēgtajā Uzņēmuma pirkšanas–pārdošanas uz 
nomaksu līgumā, nosakot, ka uzņēmuma pircējs ir Rīgas ra-
jona Mālpils pagasta zemnieku saimniecība “Mālpils maize”, 

reģistrācijas Nr. 40001001342, juridiskā adrese Ceriņu iela 2, 
Mālpils, Mālpils pagasts, Rīgas rajons, LV–2152.

· Izbeigt Mālpils pagasta pašvaldības nekustamā īpašuma objek-
ta – asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 80740030815001) 
Kastaņu ielā 6, Mālpilī, Mālpils pagastā, Rīgas rajonā, un ze-
mesgabala (kadastra apzīmējums 80740030815) Kastaņu ielā 
6, Mālpilī, Mālpils pagastā, Rīgas rajonā, privatizāciju.

· Atsavināt nekustamo īpašumu Kastaņu iela 6, kadastra Nr. 8074 
003 0815, kurš sastāv no zemes gabala 0,1175 ha platībā un 
būves – asfalta laukuma, kadastra apzīmējums 8074 003 0815 
001, kas atrodas Rīgas rajona Mālpils pagastā, pārdodot to 
izsolē ar augšupejošu soli.

 Iepirkumu komisijai organizēt nekustamā īpašuma novērtēša-
nu, izsoles noteikumu izstrādāšanu un rīkot nekustamā īpašu-
ma izsoli.

· Slēgt Vienošanos ar SIA “Vite” valdes locekli Voldemāru Grez-
mani par Nomas līguma atcelšanu

 Slēgt Vienošanos ar SIA “Vite” pārstāvi Voldemāru Grezmani 
par ielu tirdzniecības vietas apsaimniekošanas līguma atcel-
šanu.

· noteikt ielu tirdzniecības vietu – daļu nekustamā īpašuma 
Kastaņu iela 6, Mālpils pagastā – 165 m2 platībā, uz kura atro-
das pašvaldībai piederoša būve – asfaltēts laukums un daļu 
nekustamā īpašuma Kastaņu iela 4, Mālpils pagastā aptuveni 
162 m2 platībā .

 Izpildinstitūcijai uzstādīt norādes par ielu tirdzniecības vietu.
 Uzdot pašvaldības policijas darbiniekiem kontrolēt pašvaldības 

nodevas iekasēšanu.
· Nepirkt zemes gabalu 317 m2 platībā Kastaņu ielā 4 zem ie-

rīkotās gājēju ielas par piedāvāto cenu, jo tā ir acīmredzami 
paaugstināta cena.

 Piedāvāt SIA “Vite” slēgt pirkuma līgumu par zemes gabala 
iegādi Kastaņu ielā 4 – 317 m2 platībā par kadastrālo vērtību, 
t.i.3,71 Ls/m2 .

· Neiebilst, ka biedrība “Aģentūra OTERO”, reģistrācijas Nr. 
40008085389, rīko Vislatvijas Annas dienas pasākumu Mālpils 
centra teritorijā š.g. 26.jūlijā.

 Izveidot darba grupu veiksmīgai pasākuma norisei šādā sa-
stāvā:
– izpilddirektors Agris Bukovskis;
– informācijas centra vadītāja–sabiedrisko attiecību speciālis-

te Iveta Krieviņa;
– kultūras nama direktore Edīte Priekule;
– teritorijas plānotāja–vides speciāliste Ineta Broka;
– kultūrvides attīstības daļas vadītāja Esmeralda Tāle.

· Atbrīvot Kristīni Cimermani no objektu apsekošanas komisijas 
locekļa pienākumiem.

 Apstiprināt par objektu apsekošanas komisijas locekli INETU 
BROKU

 Apstiprināt par objektu apsekošanas komisijas locekli INETU 
ENDELI

· Atcelt Mālpils pagasta padomes 17.12.2008. lēmumu Nr. 19/10 
“Par Rīgas rajona pašvaldības nekustamā īpašuma konstatējošo 
daļu” daļā par Mālpils profesionālās vidusskolas, reģistrācijas 
Nr. 90000067596, pārņemšanu.

 Nepārņemt no Rīgas rajona padomes Mālpils profesionālo 
vidusskolu, reģistrācijas Nr. 90000067596, ja netiek nodroši-
nāts finansējums no valsts budžeta atbilstoši Ministru kabineta 
02.10.2007. noteikumu Nr. 655 “Noteikumi par profesionālās 
izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu 
izglītojamo” prasībām.

 Nosūtīt vēstuli Rīgas rajona padomei ar lūgumu izdarīt grozīju-
mus Rīgas rajona pašvaldības reorganizācijas plānā.

Sagatavoja: kancelejas vadītāja dzidra Bembere

mĀlPils Pagasta Padomes 15.04.2009. sēde nr.5
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rīgas rajona mālpils pagasta padome izsludina mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli par tiesībām sniegt ēdināšanas pakalpojumus Mālpils 
vidusskolā, Mālpils sporta kompleksā, Sidgundas pamatskolā un Mālpils 
pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte”.

Pakalpojumu sniegšanas tiesību nodošanas veids – koncesija, piešķir-
šanas metode – izsole.

Koncesijas resursi – iestāžu telpas, iekārtas un aprīkojums un tiesības 
sniegt ēdināšanas pakalpojumus.

Koncesijas resursi tiek piešķirti uz 10 (desmit) gadiem.
Izsoles sākuma cena ir 600,- lvl/gadā bez PVN (solis 10,- LVL).
Dalības maksa 20,- lvl jāiemaksā Mālpils pagasta padomes budžetā 

ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.
Pretendentu pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas termiņš līdz 

š.g. 25.jūnijam plkst. 12.00.
Izsole notiks š.g. 26.jūnijā plkst. 10.00, Mālpils pagasta padomes Mazajā 

sēžu zālē, Rīgas rajona Mālpils pagasta, Nākotnes ielā 1.
Koncesijas resursus var apskatīt, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 

67185872.
Sīkāku informāciju, koncesijas piešķiršanas nosacījumus un izsoles 

nolikumu var saņemt no 07.05.2009. Mālpils pagasta padomes iepirkumu 
komisijā, Mālpilī, Nākotnes ielā 1, 234.kab., tālr. 67185872.

mālpils pagasta padome izsludina mutis-
ku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldības 
nekustamā īpašuma KastaŅu iela 6, ka-
dastra Nr. 8074 003 0815, pārdošanu. Nekus-
tamais īpašums atrodas Mālpils pagastā un 
sastāv no zemes gabala 1175 kv.m platībā un 
asfalta laukuma ar cieto segumu. Izsolāmās 
mantas nosacītā cena – lvl 2 300,- (solis 
LVL 100,-). Dalības maksa lvl 20,- un nodro-
šinājums 10% no nosacītās cenas jāiemaksā 
Mālpils pagasta padomes budžetā ne vēlāk kā 
15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 
š.g. 15.jūlijam plkst. 9.45.

Izsole notiks š.g. 15.jūlijā plkst. 10.00, 
Mālpils pagasta padomes Mazajā sēžu zālē, Rī-
gas rajona Mālpils pagasta, Nākotnes ielā 1.

Sīkāku informāciju par objektu un izsoles 
nolikumu var saņemt Mālpils pagasta pado-
mes Kancelejā, Mālpilī, Nākotnes ielā 1, tālr. 
67970888.

No septembra Siguldas Mūzikas 
skolā varēs iegūt vidējo profesionālās 
ievirzes izglītību. Uzņemšana jaunajā 
programmā notiks jūnija sākumā. Iestāj-
eksāmenā reflektantiem būs pārbaudī-
jums izvēlētajā specialitātē, solfedžo un 
mūzikas literatūrā. Mūzikas vidusskolu 
beidzot absolventi varēs turpināt mācī-
bas kādā no mūzikas augstskolām.

“Vispārējo vidējo izglītību audzēkņi 
apgūs kādā no novada vidusskolām vai 
ģimnāzijā, bet pēcpusdienās savas zinā-

šanas papildinās Mūzikas vidusskolā. 
Šobrīd Latvijā darbojas 8 Mūzikas vidus-
skolas. Šis projekts nodrošinās iespēju 
turpināt Siguldas un apkaimes jauniešu 
muzikālo izaugsmi nākamajā mūzikas 
izglītības pakāpē un mudinās jaunākos 
skolas audzēkņus mācīties centīgāk”, 
jaunās iespējas skaidro Mūzikas skolas 
direktors Guntars Zvejnieks.

Mācības Siguldas Mūzikas vidussko-
lā sāksies šī gada septembrī. Mācību 
laikā, bez vispārzināmiem priekšmetiem, 

audzēkņi varēs apgūt vairākus jaunus 
mācību priekšmetus, piemēram, mūzikas 
psiholoģiju, modernās informācijas teh-
noloģijas mūzikā un citus. Studiju ilgums 
Mūzikas skolā būs trīs gadi. Plānots, ka 
studiju maksa šajā programmā būs 15 
lati mēnesī.

Papildus informācija par siguldas 
mūzikas vidusskolu pieejama pa 
tālruni: 67971062.

siguldā atklāj mūzikas vidusskolu

aKtuĀli

Mālpils novada domes un Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
notiks 2009. gada 6. jūnijā. Mālpils pagastā ir izveidoti divi 
vēlēšanu iecirkņi: iecirknis Nr. 788 – Mālpils kultūras namā un 
iecirknis Nr.789 – Sidgundas pamatskolā. 

Tiem vēlētājiem, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī veselības 
stāvokļa dēļ, ir iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. 
Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies 
sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.  Pieteikt balsošanu dzīvesvietā 
var vēlēšanu iecirkņos no 27.maija.

vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
30.maijā 9.00 - 13.00

31.maijā 9.00 - 13.00

1.jūnijā 14.00 – 18.00

2.jūnijā 9.00 - 13.00

No 3.līdz 5.jūnijam vēlēšanu iecirkņos notiks 
iepriekšējā balsošana. 

vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
3. jūnijā 17.00 – 20.00

4. jūnijā 9.00 - 12.00

5. jūnijā 10.00 - 16.00

6.jūnijā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 
22.00. 

Vēlēšanās būs divas vēlēšanu aploksnes un divi vēlēšanu 
zīmju komplekti:

• ar zilu apdruku Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
• ar sarkanu apdruku pašvaldību vēlēšanām.

Vēlēšanu zīmē var ar „+” atzīmēt kandidātus, kurus īpaši 
atbalstāt, izsvītrot kandidātus, kurus neatbalstāt vai arī varat 
neizdarīt nekādas atzīmes.

Katra vēlēšanu zīme jāieliek atbilstošajā aploksnē, t.i., 
vēlēšanu zīme ar zilo apdruku zilajā aploksnē, sarkanā – 
sarkanajā! Atcerieties – katrā aploksnē tikai viena zīme! 
Abas aizlīmētās aploksnes jāiemet vēlēšanu urnā.

Vēlēšanu komisijas sekretāre 
iveta Krieviņa

mālpils novada vēlēšanu komisija informē!
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novada pārvalde
Apvienība izstrādās optimālu pārvaldes struktūru pašvaldību 

funkciju izpildes nodrošināšanai pašvaldībā, ar mērķi izveidot 
visefektīvāko modeli šajā finanšu situācijā, ievērojot Mālpils 
iedzīvotāju intereses. Turpinās aktīvi iesaistīt iedzīvotājus do-
mes lēmumu sagatavošanā. Nodrošinās plašu informētību par 
pieņemtajiem lēmumiem un novada notikumiem ar informācijas 
centra starpniecību (Mālpils Vēstis, TV Spektrs, domes mājas 
lapa). Labas pārvaldības pamats ir vienāda, operatīva un liku-
mīga pārvaldes attieksme pret visiem iedzīvotājiem, iestādēm 
un komercsabiedrībām un pēc iespējas plašāks pakalpojumu 
klāsts, lai nodrošinātu vispārīgu informāciju par jebkuru interesē-
jošo jautājumu un sniegtu palīdzību dažādu projektu piesaistei 
un realizācijai.

sabiedriskā drošība un kārtība
Apzinoties, ka krīzes laikā cilvēkiem būs nepieciešama lie-

lāka palīdzība un aizsardzība pret dažādiem apdraudējumiem, 
tiks nostiprināta pašvaldības policijas darbība, lai sadarbībā ar 
Valsts policiju, Zemessardzi, citām institūcijām, kas atbildīgas 
par iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību, kā arī apsardzes 
firmām tiktu nodrošināta labāka kārtība novadā.

izglītība
Mēs esam lepni par savām daudzajām izglītības iestādēm, 

tāpēc arī turpmāk, izpildot Valdības doto uzdevumu “nauda 
seko skolēnam”, centīsimies atrast optimālāko risinājumu, lai 
saglabātu un pilnveidotu esošo skolu tīklu un uzlabotu mācību 
kvalitāti. Izstrādāsim jaunas mācību programmas un izmantosim 
savas līdzšinējās iespējas, lai ieinteresētu plašāka reģiona bēr-
nus mācīties mūsu skolās. Veidosim sadarbību ar augstākām 
mācību iestādēm, lai sagatavotu tautsaimniecībā pieprasītus 
speciālistus. Turpināsim ES finansējumu piesaisti skolu attīstībai 
un mūžizglītības projektu īstenošanai, dažādojot tos un iesaistot 
arvien vairāk interesentus.

Kultūra un sports
Arī turpmāk izmantosim sava plašā un funkcionāli daudzvei-

dīgā kultūras nama iespējas visa vecuma iedzīvotāju interešu 
dažādību apguvei, izpausmei un pilnveidošanai, kā arī rīkojot 
plašāka mēroga dažādus kultūras pasākumus. Sadarbībā ar 
Mālpils muižu, turpināsim kultūrvēsturiskā mantojuma apzināša-
nu un saglabāšanu, tā attīstot arī novadpētniecības muzeju un 

radot tūrisma maršrutus. Attīstīsim mūzikas un mākslas skolas 
programmas, lai vēl vairāk ieinteresētu bērnus iegūt izglītību 
mūsu skolā.

Izmantosim jaunā sporta kompleksa iespējas, lai pilnvērtīgi 
varētu izmantot brīvo laiku veselīga dzīves veida cienītāji un 
izveidotos spēcīgas sporta komandas. Šo mērķu sasniegšanai 
dibināsim Sporta klubu. Organizēsim plaša mēroga sporta no-
metnes un sacensības, lai nostiprinātu Mālpili par liela mēroga 
sporta centru un gūtu no tā finansiālu labumu.

sociālā nodrošināšana un veselības  
aizsardzība

Saglabāsim Sociālo dienestu kā neatkarīgu lēmuma pieņem-
šanas institūciju, lai sniegtu palīdzību ikvienam, kurš ir nonācis 
krīzes situācijā. Turpināsim nostiprināt un attīstīt Sociālo aprūpes 
centru, to pilnveidojot un paplašinot sniegtos pakalpojumus t.sk. 
dienas centra un naktspatversmes. Tiks veicināts veselīgs dzīves 
veids un iespējas ar to nodarboties.

tautsaimniecība, infrastruktūras attīstība, 
vides aizsardzība un projektu piesaiste

Arī turpmāk lielu vērību pievērsīsim iespējām piesaistīt līdzek-
ļus no citiem finanšu avotiem, lai realizētu visdažādākos projek-
tus, kas veicinātu Mālpils attīstību. t.sk. publiskās infrastruktūras. 
To mērķis ir radīt novadā pievilcīgu komercdarbības vidi, kas 
nodrošinātu jaunas darba vietas un mājokļu attīstību. Turpinā-
sim aktīvu sadarbību ar visiem investoriem, kas ir gatavi investēt 
līdzekļus Mālpils novadā. Lielu vērību pievērsīsim sekmīgai koģe-
nerācijas projekta realizācijai, jo tas dos iespēju vismaz par 10% 
samazināt siltuma tarifus, kas ir būtiski gan iestādēm, gan iedzī-
votājiem. Lielu vērību veltīsim daudzveidīgiem vides aizsardzības 
pasākumiem t.sk. pie labvēlīgākas finanšu situācijas atjaunosim 
lielgabarīta atkritumu centralizētu savākšanu. Turpināsim attīstīt 
ēku energoefektivitātes programmu un atjaunot siltuma tīklus. 
Pilnveidosim pašvaldības komercsabiedrības pakalpojumus t.sk. 
mājokļu apsaimniekošanā. Izvērtēsim iespējas daļu pašvaldības 
funkciju realizēt ar privātās publiskās partnerības palīdzību.

a. lielmežs, P. Kurms, s. strausa, l. amerika,  
e. saleniece, v. svikšs, i. tāle, a. apsītis, m. Ārente,  

l. Cērpa, a. Hildebrante, r. Jomerts, J. lauva,  
v. mihelsons, r. tāle, d. veics

vēlētāju apvienības “vienoti mālpilij” programma

vēlētāju apvienība “vienoti mālpilij”
N. p. 

k. Vārds, uzvārds Dzimšanas 
gads Izglītība Darba vieta, ieņemamais amats Adrese

1. Aleksandrs Lielmežs 1952 augstākā Mālpils pagasta padome, padomes priekšsēdētājs Mālpils pag.
2. Pēteris Kurms 1953 vidējā Mālpils pagasta padome, pr-tāja vietnieks Mālpils pag.
3. Solvita Strausa 1958 augstākā SIA „EMU”, galvenā grāmatvede Mālpils pag.
4. Leontina Amerika 1942 augstākā SIA „Laiko”, direktora vietniece Mālpils pag.
5. Edīte Saleniece 1938 augstākā Mālpils pagasta padome, deputāte Mālpils pag.
6. Valentīns Svikšs 1947 augstākā K/S „Kabatiņas”, valdes priekšsēdētājs Mālpils pag.

7. Ivars Tāle 1936 augstākā LU aģentūra Cietvielu fizikas institūts, vadošais 
pētnieks Mālpils pag.

8. Andris Apsītis 1965 vidējā Z/S „Lazdukalns”, īpašnieks Mālpils pag.
9. Māra Ārente 1955 augstākā Siguldas Mākslas skola, direktore Mālpils pag.

10. Liene Cērpa 1969 augstākā Siguldas 2. vidusskola, skolotāja Mālpils pag.

11. Agnese Hildebrante (Zutere) 1980 augstākā Pierīgas Lauku konsultāciju birojs, lopkopības 
speciāliste Mālpils pag.

12. Rolands Jomerts 1963 augstākā SIA „Mālpils piensaimnieks”, valdes priekšsēdētājs Mālpils pag.
13. Jānis Lauva 1938 augstākā Pensionārs Rīga
14. Valts Mihelsons 1966 augstākā Mālpils sporta komplekss, vadītājs Mālpils pag.
15. Raimonds Tāle 1978 augstākā SIA „Hanza konsultācijas”, valdes priekšsēdētājs Mālpils pag.

16. Dailis Veics 1972 augstākā „Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un 
attīstības biedrība”, tehniskais pārvaldnieks Mālpils pag.



2009. gada maijs �mÂLpILS VÇSTIS 

vēlētāju apvienība “visu mālpilij – visu latvijai”

N. p. 
k. Vārds, uzvārds Dzimšanas

gads Izglītība Darba vieta, ieņemamais amats Adrese

1. Linards Ligeris 1985 augstākā SIA “Lejasdaugavas lauku attīstības birojs”,  
Rīgas rajona lauku attīstības speciālists Mālpils pagasts

2. Mārtiņš Rauska 1985 vidējā Bezdarbnieks Mālpils pagasts

3. Jānis Mackus 1985 vidējā Bezdarbnieks Mālpils pagasts

4. Mārtiņš Pudelis 1985 augstākā SIA “Mykoob”, datorprogrammētājs Mālpils pagasts

5. Dainis Pudelis 1989 vidējā Students Mālpils pagasts

6. Māris Bīriņš 1983 vidējā SIA “BNF”, kravu pārvadājumu aģents Mālpils pagasts

Visu Mālpilij biedri ir gatavi uzņemties atbildību, palīdzēt 
Mālpils novadam, lai neatlaidīgā un godīgā darbā nodrošinātu 
mūsu novada izaugsmi, gādājot par labu dzīvi līdzcilvēkiem. 
Mūsu darbarīki būs atbildīgas un saprātīgas komandas tālre-
dzīgi lēmumi visas sabiedrības interesēs.

Mēs augstāk par visu vērtējam latviešu nemainīgo vērtī-
bu – ģimeni, Mālpils iedzīvotājus un viņu intereses.

Pārvalde
1. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, ietaupīsim administratīvos 

izdevumus un paaugstināsim darba efektivitāti, ieviesīsim 
E-pārvaldi un iespējas sekot līdzi padomes deputātu sēdēm 
gan klātienē, gan internetā.

2. Samazināsim birokrātiskās procedūras, kuras nav nepiecie-
šamas sabiedrības interešu ievērošanai.

3. Padarīsim atklātu pieteikšanos uz jebkuru pašvaldības iepir-
kumu, veicinot vietējo uzņēmēju konkurētspēju. Zema cena 
un augsta kvalitāte būs galvenās prasības.

4. Padarīsim pilnībā pārskatāmus jebkurus pašvaldības izsludi-
nātos konkursus.

5. Informēsim iedzīvotājus par gaidāmo lēmumu apspriešanu, 
veidosim atgriezenisko saiti starp novada iedzīvotājiem un 
domi.

6. Pilnveidosim esošos saziņas līdzekļus.

tūrisms
1. Kultūrvēsturisko objektu izpēte un saglabāšana.
2. Jaunu tūrismu objektu izveides veicināšana.
3. Nodrošināt brīvu informācijas izvietošanu novada mājas la-

pā.
4. Nodrošināt piekļuvi kultūras objektiem.

sports
1. Veicināt sporta dzīvi.
2. Atbalstīt novada aktīvākos sportistus.
3. Maksimāli izmantot jaunā sporta kompleksa potenciālu.
4. Rast iespējas piedāvāt bērniem un jauniešiem brīvo laiku 

pavadīt aktīvi un lietderīgi.

infrastruktūra
1. Uzlabot ceļu stāvokli Mālpils novadā.
2. Paaugstināt pašvaldībā esošo būvju energoefektivitāti.
3. Uzlabot apkures un ūdensapgādes pakalpojumu kvalitāti.
4. Veicināt atkritumu šķirošanu.
5. Nodrošināt ar tirdzniecības vietu vietējos ražotājus.

Kultūra un izglītība
1. Organizēt un nodrošināt košu kultūras dzīvi.
2. Maksimāli izmantot kultūras nama resursus.
3. ES projektu finansējuma piesaiste izglītības līmeņa celša-

nai.

uzņēmējdarbības veicināšana
1. Meklēsim iespēju samazināt nekustamā īpašuma nodokli 

uzņēmumiem par telpām, kurās notiek ražošana.
2. Meklēsim iespējas veicināt esošo uzņēmumu attīstību un 

atbalstīsim jaunu uzņēmēju ienākšanu novadā.

Iesaistot sabiedrību, izstrādāsim ilgtermiņa attīstības vīzijas. 
Mūsu mērķis ir – attīstības iespējas veselīgā vidē. Tāpēc mēs 
panāksim, lai Mālpils kļūtu pievilcīga gan kā atpūtas un dzīves, 
gan darba vieta. Kvalitatīvi ceļi, atpūtas, aktivitāšu un darba 
iespējas sakoptā un tīrā vidē – tādai jābūt mūsu Mālpilij, tādai 
jābūt Latvijai! Vides sakopšana un ekoloģijas nodrošināšana ir 
visas pasaules nākotne – arī Mālpilī tas kļūs aktuāli.

Mālpils iedvesmos – sportam, kultūrai, izglītībai, darbam. 
Latvijas un, ar laiku, Eiropas nozīmes pasākumi Mālpili padarīs 
par atpūtai un iedvesmas meklējumiem piemērotu vidi.

Un laika gaitā Mālpils spēs vēl daudz vairāk! Jo šis ir tikai 
sākums – kā sākums tautai ir katra ģimene, tā Mālpils būs viens 
no sākumiem jaunai, labākai rītdienai. Mūsu pienākums ir dot 
visu savai ģimenei, tautai... Visu Mālpilij un Visu Latvijai!

l. ligeris, m. rauska, J. mackus, m. Pudelis,  
d. Pudelis, m. Bīriņš

vēlētāju apvienība “visu mālpilij – visu latvijai”
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanu 

Priekšvēlēšanu programma
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Klāt ir! Sabijos, vai maz šajā dižkrīzes 
laikā kāds brauks andelēt? Bet, kā izrādās, 
viss kārtībā! Pat vēl vairāk, ko domā, tirgus 
gandrīz no dakterīšas trepītēm, līdz pašam 
dambim! Gluži kā tai dziesmā – aiziet puķīte 
pa dambi...

Bet nu grūši gan gāja, kamēr ar vienu 
parunā, otram pēdējo klaču padod tālāk, 
gandrīz tās “Gotiņas” nedabūju, tāda rinda 
pasta priekšā! Aiz līkuma vēl sauju zemeņu 
stādus paķēru un tos krunkainos stādus...kā 
nu bij? Pētersīļi, ja! Bet tad aizmetos atkal uz 
centra pusi, laikam, jau tā šašlika smarža bija 
pie vainas. Vilina gan tā gaļa...vēl jau gluži 
plika zāle vien pie dūšas neiet. Reklamē ta-
jos glancētos žurnālos, ka dikti veselīgi, bet 
manam večam nesmeķē. Un es jau nebiju 
vienīgā pie gaļas stenda, pat bišku pagrūs-
tīties sanāca, lai nenoceļ to resnāko šķiņķa 
galu. Bet tirgus labs, tik daudz gudrības 
saklausījos – gan par kliņģerīšu ziepēm, no 
kurām visas pumpas bēgot no ģīmja prom, 
gan kurš akmens labāks uz kakla karams, 

tad vēl nevarēju vien beigt brīnīties, cik to 
ābeļu šķirņu! Man jau zeme jāpērk būtu klāt, 
lai visas iestādītu.

Jāsaka gan paldies tiem organizētājiem, 
ka tos andelmaņus pa abi pusi ielai salikuši, 
vismaz to kaklu dabūju atpakaļ iegriezt, ka-
mēr tiku līdz viņam galam. Tirgus taša gluži 
pilna vēl nebij, tāpēc vēl linu zeķes večam pa-

ņēmu, lai kājas vasarā nesvīst un meitēniem 
baltas ar musturiem, kā manā jaunībā. Nu, 
labiņi, beigšu ar, jāaplej tās jaunās zemenes, 
zied jau! Lai jums visiem dārzi kuplo un laba 
raža izaug!

gaidas tante no parka viņas puses

ziŅas

Profesionālās izglītības iestādes ik pa-
vasari pārbauda savas prasmes pasākumā 
“Amatnieku svētki ”. Tas jau ir kļuvis par tra-
dīciju. Šogad profesionālās izglītības iestāžu 
jaunieši savus talantus interešu izglītībā un 
amatu prasmēs/meistarstiķos rādīja jau asto-
to gadu. Šo skolu jaunieši rūpīgi un ar mērķi 
piedalījās “Amatnieku svētkos”, lai gatavotos 
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem. Dziedāta dziesma un izdejota deja 
ir sargājušas mūs, cēlušas latviešu nacionā-
lo pašapziņu. Dzīvojot brīvā, demokrātiskā 
valstī un baudot tās piedāvātās iespējas, 
Dziesmu un Deju svētki ir un būs mūsu tau-
tas nozīmīgs vienotājspēks, kas palīdzēs 
mums nepazaudēt sevi un sev tik raksturīgo 
nacionālo identitāti.

No septembra līdz februārim visas profe-
sionālās izglītības iestādes mācās un izkopj 
savus talantus gan dziedot, gan dejojot, 
gan gatavojot izvēlētās profesijas meistar-
stiķi ar mērķi iesaistīt profesionālās izglītības 
jauniešus nacionālās identitātes, valstiskās 

apziņas, tautas tradīciju un kultūras vērtību 
saglabāšanā un attīstībā. Marta mēnesī žū-
rija izvērtē audzēkņu sasniegtos rezultātus, 
novērtē amatieru mākslas kolektīvu māksli-
niecisko sniegumu un pedagogu darbu, 
lai aprīlī varētu sanākt kopā noslēgumu 
pasākumu īstenošanai. “Amatnieku svētku 
2009” skatēs piedalījās 2327 audzēkņi no 
70 profesionālajām izglītības iestādēm. No-
slēgumu pasākumos piedalās profesionālās 
izglītības iestāžu priekšnesumi ar augstāko 
novērtējumu, kā arī notiek “Amatnieku svēt-
ku” dalībnieku un pedagogu apbalvošana. 
Mālpils profesionālajā vidusskola 30.aprīlī 
organizēja noslēdzošo, trešo pasākumu, 
kas notika Mālpils kultūras namā. Tajā bija 
skaitliski vislielākais dalībnieku sastāvs – 240 
dalībnieki no 11 profesionālās izglītības iestā-
dēm. Arī šajā noslēguma pasākumā jaunieši 
sadziedājās kopīgās kopkora dziesmās, 
kas ieskandināja visu Mālpili pirms Darba 
svētkiem. Katru gadu kā “Amatnieku svētki” 
simbols noslēguma pasākumos tiek izkārti 

tieši šim pasākumam veidotie 8 karogi, ar 
kuriem tiek simbolizēti Latvijai tik nepiecie-
šamie amati: pavāri, kurpnieki, kalēji, šuvēji, 
jūras kuģu remontētāji, audēji, namdari un 
krāsotāji. “Amatnieku svētkus 2009” orga-
nizēja Izglītības un zinātnes ministrija un 
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā 
ar profesionālās izglītības iestādēm.

Pēc VJIC materiāliem, d. frīdberga

“amatnieku svētki 2009” – mālpilī

Pavasara tirgus
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16. maijā jau piekto reizi Latvijā risi-
nājās starptautiskā akcija Muzeju nakts. 
Neraugoties uz ierobežotajiem finansiā-
lajiem resursiem, tajā iesaistījās vairāk 
nekā 90 muzeji visā Latvijā.

Šī gada Muzeju nakts tēmu ierosinājis 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs – tā 
ir “Ceļojums”. Tēmas interpretācija atka-
rīga no katra muzeja fantāzijas un iespē-
jām. Muzeji piedāvāja ceļojumus laikā 
un telpā, ceļojumus uz tālām zemēm un 
tepat līdzās, ceļojumus mūzikas, māk-
slas, smaržu un garšu pasaulē.

Muzeju nakts ir starptautisks Eiropas 
mēroga pasākums, kas vienā un tajā pa-
šā laikā notiek gandrīz visu Eiropas valstu 
muzejos. Akcijas iniciatori ir Francijas 
Kultūras un komunikāciju ministrija. Ak-
cija tradicionāli norisinās no sestdienas 
vakara (plkst.19:00) līdz svētdienas pir-
majai rīta stundai vai ilgāk. Ieeja muzejos 

akcijas laikā arī šogad bija bez maksas.
Mālpils Novadpētniecības muzejs sa-

vus viesus ceļojumā aicināja jau 15. maija 
vakarā. Viesmīlīgajā Senajā klasē bija 
sapulcējušies dažādu vecuma cilvēki, 
kurus vienoja zinātkāre, patiesa interese 
un darboties prieks. Muzeja vadītāja Bai-
ba Lippe kopā ar saviem darbiniekiem 
sanākušos aicināja doties ceļojumā uz 
visjaukāko zemi – Bērnību. Tādēļ ceļoju-
mā vislabāk var aizvest Lellīte – vismīļākā, 
vislabākā, ar kuru var kopā izdzīvot visus 
tēlus, priekus, bēdas.

Gaitenī smaržoja piparmētru tēja, brī-
di pa brīdim kāds ieskrēja, lai paņemtu 
kādu našķi un tad mudīgi atpakaļ pie 
darbiņa. Raivita cītīgi meistaroja lellīti no 
plastmasas karotītes un lokanām stiep-
lītēm, bet Arvis no korķīšiem darināja 
mazus putniņus, kas izbrīnā bola acis. 
Pie skaistām zvaniņu acīm tikusi arī 

Montas un Sintijas veidotā Baltā Dāma 
no pils, bet ideja radusies ieraugot balto 
audumu.

Adrians izveidojis grezni ģērbtu jātnie-
ku, kuram vien trūkst zirgs. Tam vislabāk 

derēšot šampanieša korķi un mazie koka 
iesmiņi. Lai princim uz zirga būtu arī sava 
princese, parūpējusies māsa Samanta.

Zane un Renāte rīkojās pavisam 
veikli, jo uz galda “špikeris” – pamācība 
lelles izgatavošanai. Meitenes atzina, ka 
vadījušās pēc noskaņas, tāpēc kleitas 
sanākušas dūkanas kā debesis aiz loga. 
Renāte ar prieku atcerējās arī pagājušo 
gadu, kad Senajā klasē mācījusies rakstīt 
ar tušu. Šogad muzeju darbiniekiem talkā 
nākusi Agnese no bērnudārza, kā lielākā 
leļļu speciāliste. Ingrīda Muraško, stās-
tot par pasākuma sagatavošanu krīzes 
apstākļos, atzīmēja pašu iniciatīvu gan 
gādājot materiālus, gan rūpējot cienas-
tu. Klātesošajiem otrajā mācību stundā 
bija iespēja redzēt filmu par Muzeju nak-
ti – 2008, kā arī Mālpils 800gadi, par ko 
paldies Ivetai no Informācijas centra.

d. frīdberga

Ceļojums uz Bērnības zemi arvis 

monta un silvija

renāte un zane
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Šodien saulītē tiek celts – māls. Zemes 
māls. Pirmo reizi Mālpilī kopā ar mūsu 
slaveno, ilglaicīgo un ilgdzīvojošo studiju 
“Urga” ir jaunā keramikas studija “Māl-pils” 
un vidusskolas keramikas pulciņš, – tā 24. 
maijā atklājot kopīgo izstādi “Saule, vējš 
un vasara... un Mālpils ostā ienāk kuģi”, 

tā daudzos klātesošos uzrunāja Mālpils kul-
tūras nama vadītāja Edīte Priekule.

Nav brīnums, ka izstādei tik daudz skatī-
tāju, jo šoreiz daudz pieredzējušajā izstāžu 
zālē nebijis gadījums. Vairāk kā 50 autoru 
darbi tiek rādīti vienkopus. Pāri “Urgas” 
meistaru austajām linu seģenēm klusi un 
cienīgi Mālpils ostā ienākuši kuģi staltiem 
mastiem, ar stiprajā ziemeļvējā piepūstām 
burām tie atveduši sveicienu no mālpilie-
šiem, kas mīcījuši, ripinājuši, ritinājuši, 
glaudījuši un mīlējuši mālu, līdz tas mīksts 
un vijīgs atļāvis ielikt sevī kuģa dvēselīti. Tik 
dažādu, bet tik dziļi saprotamu jūras krasta 
ļaudīm – latviešiem.

Keramikas studijas vadītāja guna Petre-
vica atzina, ka vienmēr ir uzsvērta Mālpils 
atrašanās starp divām upēm, un, ja ir divas 
upes, tad kāpēc nevarētu būt osta? Izstādē 
piedalās bērni sākot no 4.klases līdz 9.kla-
sei, bet studijas dalībnieki ir ļoti dažāda 
vecuma. – Man ir tik ļoti veicies ar tiem cil-
vēkiem, kas nāk, jo es ļoti augstu novērtēju 
to, ja cilvēkam var uzticēties, – teica Guna, 

kurai piekrita arī “Urgas” vadītāja inguna 
sīmansone.

Labus vārdus par izstādi un nepiere-
dzēti daudzo skatītāju atbalstu un interesi 
izteica māra Ārente, daudzu izstāžu iekār-
totāja – Tas darbs, ko izdarījusi studija, kas 
strādā tikai no oktobra mēneša un īpaši 
Guna, tas ir neaprakstāms. Rezultāts mani 
tik ļoti gandarī! Es nespēju noticēt, ka šie 
cilvēki, mālpilieši, nekad nav strādājuši ar 
mālu. Varbūt tas vārds ietekmē, un tas māls 
ir jums asinīs? Otra fantastiskā ideja – salikt 
keramiku par jūras tēmu ar audumu. Bet tie, 
kas redzējuši saulrietu pie jūras, pateiks, 
ka jūra ir mūžam mainīga krāsu spēle, sā-
kot ar smiltīm, akmeņiem, beidzot ar tām 
kontrastainajām krāsām, kas ir dienvidu 
jūru kolorītā.

Skanot Ināras Vuļas akordeonam, klāt-
esošie ļāvās populāro melodiju plūdumam, 
kopā dungojot jūras dziesmas, baudot īpa-
šas gatavotas uzkodas arī par jūras tēmu. 
Īsta svētku sajūta Mālpils ostā!

d. frīdberga

svētki ar ziemeļvēju burās

guna un inguna
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1. vispārīgie noteikumi.
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – notei-

kumi) nosaka kārtību, kādā veicama 
licencētā makšķerēšana (amatierzveja) 
Mālpils pagasta Mergupes un Sudas 
upju posmos.

1.2. Mergupes un Sudas upes posmi Māl-
pils novada (līdz 2009.gada 30.jūnijam – 
Mālpils pagasta) robežās saskaņā ar 
Civillikuma 1102.pantu ir privātie ūdeņi, 
kuros zvejas tiesības pieder piekrastes 
zemes īpašniekiem. Savukārt saskaņā 
ar Zvejniecības likuma 10.panta (1) daļu 
katram ir tiesības šajos ūdeņos nodarbo-
ties ar makšķerēšanu.

1.3. Licencētās makšķerēšanas zona 
Mergupē atrodas Rīgas rajona Mālpils 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
sākot no Mālpils novadā (līdz 2009.ga-
da 30.jūnijam – Mālpils pagastā) esošā 
Brūnu HES uzpludinājuma aizsprosta 
pret straumi uz augšu līdz Mālpils nova-
da (līdz 2009.gada 30.jūnijam – Mālpils 
pagasta) robežai ar Siguldas novadu, 
bet Sudas upē licencētās makšķerēša-
nas zona ietver Mālpils ciema Centra 
dīķi un Mālpils HES ūdenskrātuvi, kā 
arī Sudas upes posmu, sākot no Cen-
tra dīķa virzienā uz augšu pret straumi 
līdz Buku ūdenskrātuves aizsprostam 
(turpmāk tekstā – Mergupes un Sudas 
upes licencētās makšķerēšanas zonas). 
Iepriekš minētās licencētās makšķerē-
šanas zonas ir iezīmētas ar krastā izvie-
totām zīmēm un parādītas nolikuma 
“Par liCenCēto maKŠĶerēŠanu 
(amatierzveJu) merguPes un 
sudas uPes liCenCētĀs maKŠĶe-
rēŠanas zonĀs”, 1. pielikumā, kas 
ir šo noteikumu sastāvdaļa.

1.4. Licencēto makšķerēšanu Mālpils nova-
dā (līdz 2009.gada 30.jūnijam – Mālpils 
pagastā) organizē biedrība “Mālpils 
zivīm” (reģistrācijas Nr. 40008107281); 
juridiskā adrese: Nākotnes iela – 1, 
Mālpils pagasts, Rīgas rajons, LV–2152, 
kontakttālruņi 26596953, 29250880, mal-
pilszivim@inbox.lv.

2. saistošo noteikumu mērķis
Racionāli izmantot vērtīgo zivju krāju-

mus Mergupes un Sudas upju baseinos, ku-
ru ieguve ir pieļaujama ierobežotā apjomā, 
un iegūt papildus līdzekļus zivju krājumu 
pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēša-
nas sporta veida attīstībai.
3. licencētās makšķerēšanas noteikumi.
3.1. Licencētā makšķerēšana paredzēta 

visā šo noteikumu 1.3. punktā minēto 
Mergupes un Sudas upes licencēto 
makšķerēšanas zonu platībā.

3.2. Licencētā makšķerēšana atļauta:
3.2.1. no krasta, izmantojot 4 m tauvas 

joslu;
3.2.2. no laivas un citiem ūdens transport-

l īdzekļiem (izņemot šī Nolikuma 
2.3.1.apakšpunktā norādītajā periodā);

3.2.3. iebrienot ūdenī;
3.2.4. no ledus.
3.3. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Mi-

nistru kabineta 2006. gada 10. janvāra 
noteikumiem Nr.31 “Makšķerēšanas 
noteikumi”, ievērojot šādus papildu no-
sacījumus:

3.3.1. jebkura veida makšķerēšana (arī 
ar spiningu) no laivas un citiem ūdens 
transportlīdzekļiem aizliegta no 15.mar-
ta līdz 31.maijam ieskaitot;

3.3.2. jebkura veida makšķerēšana (arī 
ar spiningu) no laivas un citiem ūdens 
transportlīdzekļiem atļauta tikai dien-
nakts gaišajā laikā, ne agrāk kā vienu 
stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā 
vienu stundu pēc saulrieta;

3.4. Bērniem un pusaudžiem bez pieaugu-
šo klātbūtnes vecumā līdz 12 gadiem 
aizliegts makšķerēt no laivas un citiem 
ūdens transportlīdzekļiem.

3.5. Mergupes un Sudas upes licencētās 
makšķerēšanas zonās ir aizliegta vēžo-
šana un zemūdens medības.

3.6. Mergupes un Sudas upes licencētās 
makšķerēšanas zonās papildus jāievē-
ro šādas vides aizsardzības prasības 
tauvas joslā, kurā ir aizliegts:

3.6.1. iebraukt ar automašīnām;
3.6.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli 

iekārtotas vietas, kurās tas atļauts ar 
līdzi atvesto kurināmo;

3.6.3. lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo 
zonu;

3.6.4. piegružot ūdenskrātuvēm piegulošo 
teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas 
un citus atkritumus;

3.6.5. celt teltis vai apmetnes, izņemot īpaši 
norādītas vietas.

3.7. Autotransporta novietošana tauvas 
joslā pieļaujama tikai īpaši ierīkotās stāv-
vietās, bet uz privātām zemēm – tikai ar 
piekrastes zemes īpašnieka atļauju.

4. licenču veidi, maksa par licencēm.
4.1. Makšķerēšana Mergupes un Sudas 

upes licencētās makšķerēšanas zonās 
atļauta, iegādājoties kādu no šādām 
licencēm;

4.1.1. vienas dienas licence makšķerēša-
nai (arī ar spiningu) no laivas (izņemot 
periodu no 15.marta līdz 31.maijam), kā 
arī no krasta vai no ledus Mergupes un 
Sudas upes licencētās makšķerēšanas 
zonās – cena Ls 3;

4.1.2. trīs mēnešu licence makšķerēšanai 
(arī ar spiningu) no laivas (izņemot pe-
riodu no 15.marta līdz 31.maijam), kā 
arī no krasta vai no ledus Mergupes un 

Sudas upes licencētās makšķerēšanas 
zonās – cena Ls 15;

4.1.3. gada licence makšķerēšanai (arī ar 
spiningu) no laivas (izņemot periodu 
no 15.marta līdz 31.maijam), kā arī no 
krasta vai no ledus Mergupes un Su-
das upes licencētās makšķerēšanas 
zonās – cena Ls 30.

4.1.4. gada licence ar atlaidi makšķerēša-
nai (arī ar spiningu) no laivas (izņemot 
periodu no 15.marta līdz 31.maijam), kā 
arī no krasta vai no ledus Mergupes un 
Sudas upes licencētās makšķerēšanas 
zonās – cena Ls 15.

4.1.5. gada bezmaksas licence makšķerē-
šanai (arī ar spiningu) no laivas (izņemot 
periodu no 15.marta līdz 31.maijam), kā 
arī no krasta vai no ledus Mergupes un 
Sudas upes licencētās makšķerēšanas 
zonās.

4.2. Kopējais maksas licenču (izņemot 
gada licences ar atlaidi) skaits nav iero-
bežots.

5. Bezmaksas makšķerēšanas licenču 
izsniegšanas kārtība.

5.1. Gada bezmaksas makšķerēšanas licen-
ces (kopējais skaits gadā nepārsniedz 
300 gab.) izsniedz saskaņā ar Mālpils 
novada (līdz 2009.gada 30.jūnijam – Māl-
pils pagasta) padomes un licencētās 
makšķerēšanas organizētāja savstarpēji 
saskaņotu lēmumu atbilstoši pašvaldī-
bas apstiprinātam attiecīgo personu 
sarakstam, kurā ir sniegts pamatojums 
bezmaksas licences piešķiršanai.

5.2. Bezmaksas makšķerēšanas licences 
ir tiesīgi saņemt:

5.2.1. politiski represētās personas un 1. un 
2.grupas invalīdi;

5.2.2. ūdenstilpju krastu zemju īpašnieki un 
viņu ģimenes locekļi;

5.2.3. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 
gadiem un personas, kuras ir vecākas 
par 65 gadiem;

5.3. Lai saņemtu bezmaksas licenci, šī Noli-
kuma 4.2.1., 4.2.2. un 4.2.3. punktos mi-
nētajām personām ir jāiesniedz attiecīgs 
iesniegums Mālpils novada (līdz 2009.
gada 30.jūnijam – Mālpils pagasta) paš-
valdībā vai licencētās makšķerēšanas 
organizētājam ar pamatojumu bezmak-
sas licences saņemšanai.

5.4. Pēc šī Nolikuma 4.1.punktā minētā 
bezmaksas licenču kopējā skaita limita 
izmantošanas, papildus bezmaksas 
licences netiek izsniegtas un makšķer-
niekam vispārējā kārtībā jāiegādājas 
attiecīgajā termiņā derīga licence.

6. gada licenču ar atlaidi realizācijas 
kārtība.

6.1. Gada licences ar atlaidi (kopējais skaits 

saistoŠie noteiKumi nr.4
Apstiprināti ar Mālpils pagasta padomes

17.03.2009. sēdes lēmumu Nr.4/8

Par liCenCēto maKŠĶerēŠanu (amatierzveJu) merguPes  
un sudas uPes liCenCētĀs maKŠĶerēŠanas zonĀs

Izdoti pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.pantu, “Zvejniecības likuma”10.panta trešo daļu un MK 14.10.2003.  
noteikumu Nr.574 “Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” 13.punktu

Turpinājums 8. lpp.
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gadā nepārsniedz 30 gab.) realizē sa-
skaņā ar licencētās makšķerēšanas or-
ganizētāja lēmumu atbilstoši biedrības 
“Mālpils zivīm” valdes apstiprinātam 
attiecīgo personu sarakstam, kurā ir 
sniegts pamatojums gada licences ar 
atlaidi piešķiršanai.

6.2. Gada licences ar atlaidi tiesīgi iegādāties 
makšķernieku organizāciju (biedrību) 
biedri, kuri ir snieguši ievērojamu ieguldī-
jumu zivju resursu aizsardzībā Mergupes 
un Sudas upes licencētās makšķerēša-
nas zonās. Gada licence ar atlaidi derīga 
tikai kopā ar makšķernieku organizācijas 
(biedrības) biedra apliecību.

6.3. Pēc šī Nolikuma 5.1.punktā minētā 
gada licenču ar atlaidi kopējā limita 
izmantošanas, papildus gada licences 
ar atlaidi netiek izsniegtas un makšķer-
niekam vispārējā kārtībā jāiegādājas 
attiecīgajā termiņā derīga licence.

7. makšķerēšanas licenču saturs un no-
formējums.

7.1. Katra licence (šī Nolikuma 2A-2E pieli-
kumi) satur šādus rekvizītus:

7.1.1. licences veids un nosaukums;
7.1.2. kārtas numurs;
7.1.3. derīguma termiņš;
7.1.4. licences cena;
7.1.5. licencētās makšķerēšanas organizē-

tāja rekvizīti un zīmogs;
7.1.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds, 

adrese.
7.1.7. licences izsniedzēja un saņēmēja 

paraksti;
7.1.8. izsniegšanas datums;
7.2. Licence ar labojumiem uzskatāma par 

nederīgu.
7.3. Visas licences ir jābūt numurētām un 

reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

8. makšķerēšanas licenču realizācijas 
kārtība

8.1. Šī Nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punk-
tos minēto licenču izplatīšanu veic:

8.1.1. DUS “VIRŠI” Mālpilī, Nītaures ielā 
1, katru dienu, visu diennakti, tel. 
67925496;

8.1.2. biedrības “Mālpils zivīm” telpās 
Nākotnes ielā 1, Mālpils novadā (līdz 
2009.gada 30.jūnijam – Mālpils pagas-
tā), LV–2152, kontakttālruņi 26596953, 
29250880;

8.1.3. Mālpils novada (līdz 2009.gada 
30.jūnijam – Mālpils pagasta) padomes 
zivju resursu aizsardzībai un uzraudzī-
bai pilnvarotas personas Mergupes un 
Sudas upes licencētās makšķerēšanas 
zonās.

8.2. Šī Nolikuma 3.1.4. un 3.1.5.punktos mi-
nētās licences var iegādāties vai saņemt 
tikai biedrības “Mālpils zivīm” telpās 
Nākotnes ielā 1, Mālpils novadā (līdz 
2009.gada 30.jūnijam – Mālpils pagas-
tā), LV–2152, kontakttālruņi 26596953, 
29250880.

9. no licenču realizācijas iegūto līdzekļu 
izlietojums.

9.1. Licencētās makšķerēšanas organizē-
tājs katru ceturksni no makšķerēšanas 

licencēm iegūtās kopējās summas 10% 
pārskaita Valsts pamatbudžetā Zivju fon-
da dotācijas ieņēmumu veidošanai.

9.2. Zivju resursu pavairošanai, vides un 
zivju aizsardzības, un licencētās makšķe-
rēšanas organizēšanas nodrošināšanai 
(tai skaitā licenču realizācijas pakalpo-
jumu apmaksai) licencētās makšķerē-
šanas organizatoru rīcībā paliek 90% 
no licenču realizācijā iegūtās kopējās 
summas.

10. makšķernieku lomu uzskaites kārtī-
ba.

10.1. Visiem makšķerniekiem jāreģistrē lo-
mi licences otrajā pusē lomu uzskaites 
tabulā (zivs suga, skaits un svars) un 
piecu darba dienu laikā pēc licences 
termiņa beigām jānodod kādā no licen-
ču realizācijas vietām.

10.2. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti 
(vārds, uzvārds, personas kods) licenču 
iegādes vietās – licencētās makšķerē-
šanas datu bāzes izveidei un licenču 
realizācijas analīzei.

10.3. Licencētās makšķerēšanas orga-
nizētājs apkopo datus par iegūtajiem 
lomiem (zivju suga, skaits, svars) un 
atpakaļ nodotās licences līdz nākošā 
gada 1.februārim nosūta valsts aģentū-
rai “Latvijas Zivju resursu aģentūra” zivju 
krājumu novērtēšanai.

11. licencētās makšķerēšanas organizē-
tāja pienākumi.

11.1. Licencētās makšķerēšanas organizē-
tājam ir šādi pienākumi:

11.2. sadarbībā ar Mālpils novada (līdz 
2009.gada 30.jūnijam – Mālpils pa-
gasta) padomi sniegt plašsaziņas 
līdzekļos – “Latvijas Vēstnesis”, “Rīgas 
Apriņķa Avīzē”, “Mālpils Vēstīs” – in-
formāciju par pašvaldības saistošiem 
noteikumiem par licencētās makšķerē-
šanas ieviešanu Mergupes un Sudas 
upes licencētās makšķerēšanas zonās 
un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju 
izvietošanu piekrastē;

11.3. nodrošināt makšķerēšanas licenču 
pieejamību un realizāciju makšķerēša-
nai atļautā laikā.

11.4. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas 
licences uzskaites žurnālā, uzskaitīt 
un realizēt makšķerēšanas licences 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām 
prasībām;

11.5. nodrošināt līdzekļu, kas iegūti, realizē-
jot makšķerēšanas licences, izlietošanu 
atbilstoši šo noteikumu mērķim;

11.6. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu 
atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 
zinātniskajām rekomendācijām;

11.7. organizēt vides un zivju resursu aiz-
sardzības un uzraudzības pasākumus 
un tajos piedalīties;

11.8. līdz attiecīgajam gada ceturksnim 
sekojošā mēneša desmitajam datu-
mam iesniegt valsts aģentūrai “Latvijas 
Zivju resursu aģentūra” pārskatu par 
realizēto makšķerēšanas licenču skaitu 
un licenču veidiem, iegūtajiem naudas 
līdzekļiem un to izlietojumu;

11.9. norīkot atbildīgo personu par licencē-
tās makšķerēšanas prasību ievērošanu, 

kura piedalās vides un zivju resursu aiz-
sardzības un uzraudzības pasākumos, 
kā arī reizi gadā iesniedz Valsts vides die-
nesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē 
informāciju par veiktajiem pasākumiem 
ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju 
resursu papildināšanā un licencētās 
makšķerēšanas organizēšanai nepiec-
iešamās infrastruktūras izveidošanā un 
uzturēšanā;

11.10. veikt makšķernieku lomu uzskaiti 
atbilstoši šo noteikumu 10.punktam;

11.11. iepazīstināt makšķerniekus ar šajos 
noteikumos noteiktajām prasībām;

11.12. veikt makšķerēšanas vietu labiekār-
tošanu un sakopšanu;

11.13. veikt citus pienākumus saskaņā ar 
šiem noteikumiem.

12. licencētās makšķerēšanas organi-
zētāja pasākumu plāns zivju resursu 
saglabāšanai, papildināšanai un aiz-
sardzībai.

Licencētās makšķerēšanas organizētājs, 
ievērojot zinātniskās rekomendācijas 
un zivju uzskaišu rezultātus, izstrādā un 
īsteno pasākumu plānu Mergupes un 
Sudas upes licencētās makšķerēšanas 
zonās zivju resursu atjaunošanai, papil-
dināšanai un aizsardzībai, t. sk:

12.1. malu zvejniecības ierobežošana, 
normatīvo aktu ievērošanas kontrole un 
makšķerēšanas licenču uzskaite;

12.2. pasākumi zivju resursu papildināša-
nai un aizsardzībai saskaņā ar rakstis-
kām zinātniskām rekomendācijām.

13. licencētās makšķerēšanas un vides 
aizsardzības prasību kontrole.

13.1. Kontroli par licencētās makšķerēša-
nas un vides aizsardzības noteikumu 
ievērošanu veic Vides ministrijas, Valsts 
vides dienesta Jūras un iekšējo ūde-
ņu pārvaldes kontroles sektora vides 
inspektori, kā arī licencētās makšķerē-
šanas organizētājs un Mālpils novada 
(līdz 2009.gada 30.jūnijam – Mālpils 
pagasta) padomes zivju resursu aiz-
sardzībai un uzraudzībai Mergupes un 
Sudas upes licencētās makšķerēšanas 
zonās pilnvarotas personas.

13.2. Uzraudzības darbā savas kompe-
tences ietvaros piedalās pašvaldības 
policija, valsts policija un Valsts vides 
dienesta pilnvarotas personas.

13.3. Licencētās makšķerēšanas organi-
zētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 
savos kompetences ietvaros uzrauga 
valsts aģentūra “Latvijas Zivju resursu 
aģentūra”, Valsts vides dienests un 
Valsts ieņēmumu dienests.

14. noteikumu darbības laiks.
Šie noteikumi stājas spēkā pēc infor-

mācijas par pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem “Par licencēto makšķerēšanu” 
publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 
un tā darbības beigu datums ir 2011.gada 
31.decembris.
15. sods par noteikumu pārkāpumu.

Šo noteikumu pārkāpēji saucami pie 
administratīvās atbildības vai kriminālatbildī-
bas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Padomes priekšsēdētājs a.lielmežs

Turpinājums no 7. lpp.
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1. Vispārīgie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka sociālās 

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

2. Pašvaldība izmaksā:
2.1. pabalstu garantētā minimālā ienāku-

ma (turpmāk – GMI) līmeņa nodroši-
nāšanai;

2.2. dzīvokļa pabalstu.
3. Mālpils pagasta padome atbilstoši 

budžeta iespējām, ja ir apmierināts 
pamatots pagasta trūcīgo iedzīvotāju 
pieprasījums pēc pabalsta garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa nodrošinā-
šanai un dzīvokļa pabalsta, izmaksā arī 
citus sociālās palīdzības pabalstus:

3.1. pabalsts veselības aprūpes pakalpo-
jumu apmaksai;

3.2. pabalsts bērna audzināšanai un izglī-
tošanai;

3.3. pabalsts atsevišķu situāciju risināša-
nai.

4. Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu 
organizē un veic Mālpils pagasta paš-
valdības aģentūra “Mālpils sociālais 
dienests”(turpmāk – Aģentūra), kura 
savā darbībā ievēro pastāvošo norma-
tīvo aktu prasības.

5. Iesniegumus pabalstu piešķiršanai pie-
ņem Aģentūrā, Mālpilī, Nākotnes ielā 1, 
210.kabinetā.

2. Sociālās palīdzības saņēmēji
6. Par sociālās palīdzības pabalstu sa-

ņēmēju var būt sekojošas personas 
(ģimenes):

6.1. ģimene ar nepilngadīgiem bērniem, 
kuras ienākumi pēdējo trīs mēnešu 
laikā uz katru ģimenes locekli nepār-
sniedz 50% no valstī noteiktās minimā-
lās darba algas;

6.2. vientuļš nestrādājošs pensionārs vai 
invalīds, kuram nav Civillikumā noteik-
to apgādnieku, dzīves vietā deklarēts 
viens, un kura ienākumu līmenis pēdē-
jo trīs mēnešu laikā nepārsniedz valstī 
noteikto minimālo darba algu;

6.3. nestrādājošs pensionārs vai invalīds, 
kurš dzīvo atsevišķi no bērniem un kura 
ienākumi pēdējo sešu mēnešu laikā 
nepārsniedz 70% no valstī noteiktās 
minimālās darba algas;

6.4. ģimene, kurā dzīvo nestrādājoši pen-
sionāri vai invalīdi un kuru ienākumi uz 
vienu ģimenes locekli pēdējo sešu mē-
nešu laikā nepārsniedz 70% no valstī 
noteiktās minimālās darba algas;

6.5. persona (ģimene), kuras ienākumi uz 
katru ģimenes locekli pēdējo trīs mē-
nešu laikā nepārsniedz 50% no valstī 
noteiktās minimālās darba algas.

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

8. Šie noteikumi ir saistoši visām perso-
nām, kas savu dzīves vietu deklarējuši 
Mālpils pagasta administratīvajā terito-
rijā, izņemot personas, kas ievietotas 
Mālpils sociālās aprūpes centrā no 
citām pašvaldībām un ārpusģimenes 
aprūpē esoši bērni no citām pašvaldī-
bām.

3. Pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošinā
šanai

9. Pabalstu garantētā minimālā ienāku-
mu līmeņa nodrošināšanai ir tiesības 
saņemt ģimenēm vai atsevišķi dzīvo-
jošām personām, kuru ienākumi uz 
vienu ģimenes locekli ir zemāki par 
valstī noteikto GMI līmeni un kuras pilda 
līdzdarbības pienākumus.

10. Pabalstu piešķir personai (ģimenei), 
kurai noteikta atbilstība trūcīgas per-
sonas (ģimenes) statusam atbilstoši 
Ministru kabineta 2009.gada 3.marta 
MK noteikumiem Nr.214 “Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par trūcīgu” un kuras 
ienākumi ir zemāki par valstī noteikto 
garantēto minimālā ienākumu līmeni 
un kura ir gatava līdzdarboties savas 
sociālās situācijas uzlabošanā.

11. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā 
atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 
25.februāra noteikumiem Nr.96 “Kār-
tība, kādā piešķirams, aprēķināms 
un izmaksājams pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa nodrošinā-
šanai”.

12. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pa-
balstu var izmaksāt naudā vai apmaksāt 
pakalpojumus (preces), kas nepiecie-
šami personas vai tās ģimenes locekļu 
pamatvajadzību apmierināšanai.

4.Dzīvokļa pabalsts
13. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociā-

lais pabalsts apkurei un komunālajiem 

maksājumiem vai pabalsts kurināmā 
iegādei.

14. Pabalstu apkurei un komunālajiem 
maksājumiem piešķir:

14.1. nestrādājošiem pensionāriem un in-
valīdiem – uz 6 mēnešiem, katru mēne-
si pakalpojumu sniedzējam pārskaitot 
Ls 20,00;

14.2. ģimenēm, kurās ir darba spējīga per-
sona, – uz 3 mēnešiem, katru mēnesi 
pakalpojumu sniedzējam pārskaitot 
Ls 30,00;

14.3. ģimenēm ar bērniem – uz 3 mē-
nešiem, katru mēnesi pakalpojumu 
sniedzējam pārskaitot Ls 30,00 un vēl 
Ls 5,00 par katru bērnu.

15. Personām (ģimenēm), kas dzīvo ar 
malku apkurināmos dzīvokļos, vienu 
reizi gadā tiek piešķirti 7m3 malkas, 
ko saskaņā ar Aģentūras noslēgtu līgu-
mu piegādā uzņēmējs. Pēc personas 
(ģimenes) pieprasījuma Aģentūra var 
pieņemt lēmumu izmaksāt pabalstu 
kurināmā iegādei, kas ir ekvivalenta 
naudas summa.

16. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts, ja:
16.1. dzīvoklis, par kura lietošanas izde-

vumu segšanu tiek lūgts pabalsts, ir 
privatizēts uz citas personas vārda;

16.2. pabalsta pieprasītājs vai viņa ģime-
nes locekļi darba spējīgā vecumā ne-
veic Aģentūras noteiktos līdzdarbības 
pienākumus pilnā apmērā.

5.Pabalsts veselības aprūpes pa
kalpojumu apmaksai

17. Pabalsts tiek piešķirts izdevumu seg-
šanai:

17.1. par ārstēšanos stacionārā līdz 
Ls 30,00 ne vairāk kā divas reizes gadā, 
iesniedzot čeku vai kvīti par maksājumu 
un izrakstu no stacionāra;

17.2. par medikamentu (izņemot uztura 
bagātinātāji) iegādi līdz Ls 30,00 ne 
vairāk kā trīs reizes gadā, iesniedzot če-
kus par medikamentu iegādi. Pabalsts 
tiek piešķirts personām ar invaliditāti vai 
personām, 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);

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

saistoŠie noteiKumi nr.5
Apstiprināti ar 15.04.2009. Mālpils pagasta padomes lēmumu Nr.5/3

Par sociālās palīdzības pabalstiem mālpils pagastā
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18. Pabalsts veselības aprūpes pakalpo-
jumu apmaksai tiek piešķirts, gadā 
nepārsniedzot ls 150,00.

6. Pabalsts bērna audzināšanai 
un izglītošanai

19. Tiesības saņemt pabalstu ir 6.1. un 
6.4.punktā noteiktajām ģimenēm, ku-
rās ir nepilngadīgi bērni, kuri apmeklē 
vispārizglītojošās skolas vai apgūst 
obligāto pirmsskolas apmācību.

20. Pabalsts tiek piešķirts:
20.1. skolas piederumu un mācību grāma-

tu iegādei vienu reizi gadā:
20.1.1. Ls 30,00 bērnam, kurš apmeklē 

vispārizglītojošu skolu;
20.1.2. Ls 20,00 bērnam, kurš apgūst ob-

ligāto pirmsskolas apmācību.
20.2. brīvai ēdināšanai skolā, pabalstu pār-

skaitot uz mācību iestādi vai uzņēmu-
mu, kas organizē ēdināšanu. Pabalstu 
saņēmēju bērniem no 13 gadu vecuma 
jāpiedalās līdzdarbības pasākumos 
skolas labiekārtošanā. Pabalsts tiek 
piešķirts uz visu mācību gadu.

20.3. daļējai vai pilnai apmaksai par bērna 
ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestā-
dē:

20.3.1. 50% apmērā no ēdināšanas mak-
sas, ja ikdienas aizgādību īsteno abi 
vecāki;

20.3.2. 75% apmērā no ēdināšanas mak-
sas, ja ikdienas aizgādību īsteno viens 
no vecākiem;

20.3.3. 100% apmērā, ja ģimene ir krīzes 
situācijā.

7. Pabalsts atsevišķu situāciju 
risināšanai

21. Pabalsts atsevišķu situāciju atrisināša-
nai (dokumentu noformēšanai, atjauno-
šanai u.tml.) līdz Ls 50,00 apmērā tiek 
piešķirts personām (ģimenēm), kuras 
saņēmušas Aģentūras atzinumu par 
trūcīgas personas (ģimenes) statusu, 
individuāli izvērtējot katru situāciju.

8. Pašvaldības sociālās palīdzī
bas pabalstu prasītāju pienā
kumi

22. Lai pretendētu uz šajos noteikumos 
minētajiem pašvaldības sociālās palīdzī-
bas pabalstiem, kurus piešķir izvērtējot 
personas (ģimenes) materiālo stāvokli, 
prasītājam Aģentūrā jāiesniedz:

22.1. rakstisks iesniegums;
22.2. iztikas līdzekļu deklarācija (turpmāk 

tekstā – deklarācija), kā arī deklarācijā 
sniegtās ziņas apliecinoši dokumenti;

22.3. bezdarbniekiem – izziņa no Nodar-
binātības valsts aģentūras;

22.4. par ģimenē esošiem 15–18 gadī-
giem bērniem – izziņa no izglītības 
iestādes;

22.5. šķirtām ģimenēm – izziņa par uztur-
līdzekļu piedziņu.

23. Ienākumus, no kuriem maksājams 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 
valsts sociālās apdrošināšanas iemak-
sas, deklarē apmērā, kas veidojas pēc 
iedzīvotāju ienākumu nodokļa un valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksu sa-
maksas.

24. Ja kaut viens no pilngadīgajiem ģime-
nes locekļiem ir darbspējīgs, iztikas 
līdzekļu deklarācija tiek aizpildīta uz 
trim mēnešiem. Ja neviens no pilnga-
dīgajiem ģimenes locekļiem nav darb-
spējīgs, deklarāciju aizpilda uz sešiem 
mēnešiem.

25. Deklarācijā sniegtās ziņas Aģentūra 
pārbauda izlases kārtībā, izmatojot 
apliecinošus dokumentus, novērtējot 
pieprasītāja dzīves apstākļus un pie-
prasot ziņas no valsts un pašvaldību 
institūcijām, kā arī citām juridiskām un 
fiziskām personām.

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

27. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs 
un deklarācijā norādītie pilngadīgie 
ģimenes locekļi dod Aģentūrai rakstis-
ku atļauju iepazīties ar savu kontu 
stāvokli, sociālās apdrošināšanas 
maksājumiem, nodokļu maksājumiem 
un īpašumiem.

28. Lai saņemtu sociālo palīdzību, per-
sonai (ģimenei) pēc Aģentūras pie-
prasījuma ir jāveic šādi līdzdarbības 
pienākumi:

28.1. jāsniedz pilnīgas nepieciešamās 
ziņas, nekavējoties jāziņo par pārmai-
ņām apstākļos, kuri nosaka sociālās 
palīdzības saņemšanu vai par kuriem 
iepriekš sniegtas ziņas;

28.2. jāatļauj sociālajam darbiniekam 
apmeklēt personas pastāvīgo dzīves 
vietu, jāuzrāda pieprasītos dokumentus 
īpašuma, naudas uzkrājumu un ienāku-
mu novērtēšanai;

28.3. jāierodas personiski, lai apspriestu 
pieprasījumu vai veiktu pasākumus, 
kas nepieciešami lēmuma pieņemša-
nai par sociālās palīdzības sniegša-
nu;

28.4. jāpakļaujas ārstēšanai un atveseļo-
šanās pasākumiem, ja persona vēlas 
saņemt sociālo palīdzību sakarā ar sli-
mību vai invaliditāti un ja paredzams, 
ka tas uzlabos minētās personas vese-
lības stāvokli vai novērsīs tā pasliktinā-
šanos;

28.5. personai, kura vēlas saņemt sociālo 
palīdzību sakarā ar pelnīt spējas sama-
zināšanos vai bezdarbību, jāpiedalās 
nodarbinātību veicinošos pasākumos. 
Tie var būt sekojoši:

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

28.5.2. jāreģistrējas kā pašnodarbinātai 
personai Valsts ieņēmumu dienestā, ja 

klients pārsvarā strādā gadījuma darbu 
vai ir prasmes individuāla darba veikša-
nai;

28.5.3. jāiesaistās aktīvās nodarbinātības 
pasākumos;

28.5.4. jā iesa is tās  Nodarb ināt ības 
valsts aģentūras rīkotajos apmācības 
kursos;

28.5.5. jāpiedalās nodarbinātību veici-
nošos – sabiedriski derīgos darbos 
Mālpils pagasta un iestāžu teritorijas 
labiekārtošanas darbos.

9. Lēmumu pieņemšanas, apstrī
dēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtība

29. Lēmumus par pašvaldības sociālās 
palīdzības piešķiršanu pieņem Mālpils 
pagasta pašvaldības aģentūra “Mālpils 
sociālais dienests” trīs kompetentu dar-
binieku sastāvā.

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

31. Ja personu (ģimeni) neapmierina 
Aģentūras lēmums par tai piešķirto 
pašvaldības noteikto sociālo palīdzību 
vai Aģentūras lēmums par atteikumu 
piešķirt pašvaldības noteikto sociālās 
palīdzības pabalstu, to var apstrīdēt, ie-
sniedzot rakstisku iesniegumu Mālpils 
pagasta padomē.

32. Mālpils pagasta padomes Sociālo, iz-
glītības un kultūras jautājumu komiteja 
kontrolē Aģentūras pieņemto lēmumu 
likumību un to apstrīdēšanas gadīju-
mos uzklausa personas un sagatavo 
lēmumu projektus padomes sēdei.

33. Mālpils pagasta padome izskata 
iesniegumus likumdošanas noteiktā 
kārtībā un izdod administratīvo aktu, ko 
persona var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajonā tiesā.

10. Nobeiguma noteikumi
34. Saistošie noteikumi “Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Mālpils pagas-
tā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
publicēšanas pašvaldības izdevumā 
“Mālpils Vēstis”.

35. Saistošie noteikumi izvietojami 
p/a “Mālpils sociālais dienests” informā-
cijas stendā Mālpils pagasta padomē, 
Nākotnes ielā 1, 1.stāvā.

36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, 
spēku zaudē Mālpils pagasta pado-
mes 2006.gada 11.janvārī apstiprinātie 
saistošie noteikumi Nr.2 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Mālpils pagastā” 
un 2008.gada 12.novembrī apstipri-
nātie saistošie noteikumi Nr.16 “Par 
Mālpils pagasta sociālās palīdzības 
pabalstiem”.

Padomes priekšsēdētājs  
a. lielmežs

Turpinājums no 9. lpp.



2009. gada maijs 1�mÂLpILS VÇSTIS 

1. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Mālpils 

pagasta pašvaldības pabalstu veidus 
un apmērus, pabalstu piešķiršanas un 
izmaksas kārtību un to personu loku, ku-
ras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā 
arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt 
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 
sniedzot pašvaldības finansiālu atbalstu 
atsevišķām mērķgrupām, ar mērķi sniegt 
materiālu atbalstu, neizvērtējot sociālos 
riskus, personas ienākumus un materiālo 
stāvokli, ja šajos noteikumos nav noteikts 
citādi.

3. Pašvaldības noteiktos pabalstus piešķir 
tikai tām personām, kuras pašvaldībā 
deklarējušas dzīvesvietu ne mazāk kā 
12 mēnešus pirms iesnieguma iesnieg-
šanas, ja šajos noteikumos nav noteikts 
citādi.

4. Iesniegumus pabalstu piešķiršanai 
pieņem Mālpils pagasta pašvaldības 
aģentūra “Mālpils sociālais dienests” 
(turpmāk – Aģentūra), Mālpilī, Nākotnes 
ielā 1, 210.kabinetā.

5. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalsti, kurus 
piešķir, neizvērtējot personu (ģimeņu) 
materiālo stāvokli:

5.1. bērna piedzimšanas pabalsts;
5.2. apbedīšanas pabalsts;
5.3. pabalsts jubilejās iedzīvotājiem, kuri sa-

snieguši 80, 85, 90 un vairāk gadu;
5.4. pabalsts audžuģimenei;
5.5. pabalsts personai, kura izcietusi sodu 

ieslodzījuma vietā;
5.6. pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādī-

bas palikušiem bērniem;
5.7. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
5.8. pabalsts veselības aprūpei;
5.9. transporta pabalsts skolēniem;
5.10. pabalsts Ziemassvētkos.

2.Bērna piedzimšanas pabalsts
6. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 

Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 sant.) apmērā 
ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilso-
ņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, 
kuriem ir piešķirts personas kods, sakarā 
ar bērna piedzimšanu, ja jaundzimušā 
bērna dzīvesvieta ir deklarēta Mālpils 
pagastā un ja viens no vecākiem dzīves-
vietu ir deklarējis pašvaldībā vismaz trīs 
mēnešus.

7. Pabalstu var saņemt arī persona, kura 
adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu 
līdz 12 mēnešu vecumam un ja šis pa-
balsts nav jau izmaksāts vienam no bērna 
vecākiem.

8. Pabalsts pieprasāms 3 mēnešu laikā no 
bērna dzimšanas, adopcijas vai aizbild-
nībā ņemšanas dienas Mālpils pagasta 
pašvaldības aģentūrā “Mālpils sociālais 
dienests”, aizpildot iesnieguma veidlapu.

9. Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz bērna 
dzimšanas apliecības kopija, uzrādot 
oriģinālu, vai bāriņtiesas (pagasttiesas) 
lēmums par aizbildņa iecelšanu vai tiesas 
spriedumu par adopcijas apstiprināšanu.

10. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc 
dzimšanas ir nodzīvojis mazāk nekā 7 
diennaktis, kā arī gadījumos, kad bērns 
ir valsts vai pašvaldības apgādībā.

11. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 
pamatotu atteikumu pieņem Aģentūras 
direktore vai viņas norīkots darbinieks.

12. Pabalstu izmaksā Mālpils pagasta pa-
domes kasē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 2 
nedēļu laikā no iesnieguma iesniegšanas 
vai pārskaita uz pabalsta pieprasītāja no-
rādīto bankas kontu.

3.Apbedīšanas pabalsts
13. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 

Ls 70,00 (septiņdesmit lati 00 sant.) apmē-
rā ir personai, kura uzrāda dzimtsarakstu 
nodaļas apstiprinātu miršanas apliecības 
kopiju, noformē iesniegumu un apņemas 
veikt mirušās personas apbedīšanu, ja 
mirusī persona savu pamata deklarēto 
dzīves vietu bija deklarējusi pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

14. Pabalsts pieprasāms Aģentūrā 2 nedēļu 
laikā no dienas, kad izsniegta personas 
miršanas apliecība, aizpildot iesnieguma 
veidlapu.

15. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 
pamatotu atteikumu pieņem Aģentūras 
direktore vai viņas norīkots darbinieks.

16. Pabalstu izmaksā Mālpils pagasta pa-
domes kasē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 3 
darba dienu laikā no dienas, kad aizpildī-
ta iesnieguma veidlapa.

17. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzī-
vesvieta ir deklarēta pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku 
vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, 
Aģentūra slēdz līgumu ar fizisku (juridis-
ku) personu par šī pakalpojuma organi-
zēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos 
izdevumus.

4.Pabalsts jubilejā iedzīvotājiem, 
kuri sasnieguši 80, 85, 90 un 
vairāk gadu

18. Tiesības saņemt pabalstu Ls 20,00 (div-
desmit lati 00 sant.) apmērā ir personām, 
kuras sasniegušas 80, 85, 90 un vairāk 
gadu vecumu un ir saņēmušas ielūgumu 
no Aģentūras. 90 un vairāk gadu jubilejās 
pabalstu piegādā uz mājām.

19. Lēmumu par pabalstu jubilejās piešķir-
šanu katram mēnesim mēneša sākumā 
pieņem Aģentūras direktore vai viņas 
norīkots darbinieks un sagatavo pabalsta 
izmaksas sarakstu.

20. Pabalstu izmaksā Mālpils pagasta pado-
mes kasē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī.

21. Ja persona veselības stāvokļa vai citu 

iemeslu dēļ pati nespēj ierasties pēc pa-
balsta, tā pilnvaro citu personu. Pilnvarotā 
persona ar savu pasi, pilnvaru un ielū-
gumu pabalstu saņem Mālpils pagasta 
padomes kasē, Nākotnes ielā 1.

5.Pabalsts audžuģimenei
22. Ja Mālpils pagasta bāriņtiesa pieņēmusi 

lēmumu par bērna ievietošanu audžu-
ģimenē un Aģentūra noslēgusi līgumu 
ar audžuģimeni par bērna ievietošanu 
audžuģimenē, pašvaldība audžuģimenei 
izmaksā:

22.1. pabalstu bērna uzturam Ls 60,00 (seš-
desmit lati 00 sant.) apmērā mēnesī;

22.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei Ls 30,00 (trīsdesmit lati 00 sant.) 
apmērā mēnesī. Minētā pabalsta vietā var 
izsniegt apģērbu, apavus un citas bērna 
aprūpei nepieciešamās lietas.

23. Lēmumu par pabalstu audžuģimenei pie-
ņem Aģentūras direktore, pamatojoties uz 
noslēgto līgumu ar audžuģimeni.

24. Pabalstu audžuģimenei vienu reizi mē-
nesī līdz mēneša 10.datumam Mālpils 
pagasta grāmatvedība, pamatojoties uz 
Aģentūras direktores lēmumu, ieskaita 
līgumā uzrādītajā audžuģimenes bankas 
kontā.

6.Pabalsts personai, kura  
izcietusi sodu ieslodzījuma 
vietā

25. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 
Ls 30,00 (trīsdesmit latu 00 sant.) apmērā 
ir personai, kura atgriezusies no brīvības 
atņemšanas iestādes pēc soda izcieša-
nas un kuras deklarētā dzīvesvieta uz ap-
cietinājuma brīdi ir bijusi Mālpils pagasta 
pašvaldība.

26. Lai pieņemtu lēmumu piešķirt pabalstu, 
personai trīs mēnešu laikā pēc atbrīvo-
šanās no brīvības atņemšanas iestādes 
Aģentūrā, uzrādot personas apliecinošu 
dokumentu, jāiesniedz šādi dokumenti:

26.1. iesniegums;
26.2. izziņas kopija no ieslodzījumu lietu 

pārvaldes, uzrādot oriģinālu.
27. Lēmumu par pabalstu pieņem Aģentūras 

direktore vai viņas norīkots darbinieks.
28. Pabalstu izmaksā Mālpils pagasta pado-

mes kasē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī.
7.Pabalsti bāreņiem  

un bez vecāku gādības  
palikušiem bērniem

29. Tiesības saņemt pabalstus bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas 
(turpmāk tekstā – bāreņiem) ir bāreņiem 
pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, 
par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir 
pieņēmusi Mālpils pagasta bāriņtiesa.

saistoŠie noteiKumi nr.6
Apstiprināti ar 15.04.2009. 

Mālpils pagasta padomes lēmumu Nr.5/4

Par mālpils pagasta pašvaldības pabalstiem, neizvērtējot  
personas (ģimenes) ieņēmumus

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra  
noteikumu Nr.1036 ”Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

Turpinājums 12. lpp.
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30. Aģentūra pabalstus bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem iz-
maksā saskaņā ar LR Ministru kabineta 
15.11.2005. noteikumiem Nr.857 “Notei-
kumi par sociālajām garantijām bārenim 
un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beig-
šanās“ šādā apmērā:

30.1. pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākša-
nai – divu valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmērā;

30.2. vienreizējo pabalstu sadzīves priekš-
metu un mīkstā inventāra iegādei 
Ls 180,00 (viens simts astoņdesmit lati 
00 sant.) apmērā;

30.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem – 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 
apmērā, ja bārenis atbilst Ministru ka-
bineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 
“Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības paliku-
šajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes ap-
rūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās“ 31., 31.1, 31.2 noteiktajam 
statusam;

30.4. pabalstu ikmēneša izdevumiem dzī-
vojamās telpas īrei un izdevumiem, kas 
saistīti ar īrētās dzīvojamās telpas lieto-
šanu, ja bārenis ir reģistrējies Mālpils 
pagasta palīdzības reģistrā dzīvokļa jau-
tājuma risināšanai un pašvaldība nevar 
ierādīt dzīvojamo platību.

31. Lai saņemtu šo noteikumu 30.punktā 
minētos pašvaldības pabalstus, perso-
nai, uzrādot personu apliecinošu doku-
mentu, Aģentūrā jāiesniedz:

31.1. iesniegums;
31.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopija 

(uzrādot oriģinālu), un citi izdevumus 
attaisnojoši dokumenti, kas saistīti ar 
īrētās dzīvojamās telpas lietošanu (ja 
pieprasīts ir šo noteikumu 30.4.punktā 
minētais pabalsts).

32. Pabalstu ikmēneša izdevumiem un 
pabalstu ikmēneša izdevumiem dzīvoja-
mās telpas īrei un izdevumiem, kas sais-
tīti ar īrētās dzīvojamās telpas lietošanu, 
vienu reizi mēnesī līdz 10.datumam ie-
skaita bāreņa uzrādītajā bankas kontā.

33. Pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākša-
nai un pabalstu sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei ieskaita bāreņa 
uzrādītajā bankas kontā.

34. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu bāre-
nim vai bez vecāku gādības palikušam 
bērnam pieņem Aģentūras direktore vai 
viņas norīkots darbinieks.

8.Vienreizējs pabalsts ārkārtas 
situācijā

35. Pabalsts tiek piešķirts, ja stihiskas 
nelaimes vai iepriekš neparedzamu ap-
stākļu dēļ (ugunsgrēka, plūdu, vētras 
postījumu u.c. krīzes situācijās) perso-
na (ģimene) nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības.

36. Pabalstu piešķir pamatojoties uz 
personas iesniegumu un palīdzības ne-
pieciešamības pamatojošu dokumentu 
(Mālpils pagasta apsekošanas komisijas 
sastādītu aktu, ģimenes ārsta izziņu un 
tamlīdzīgi).

37. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, 
kura apmērs ir līdz Ls 500,00, piešķir ar 
Aģentūras direktores vai viņas norīkota 
darbinieka lēmumu.

38. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situāci-
jā, kura apmērs pārsniedz Ls 500,00, 
piešķir ar Mālpils pagasta izpilddirektora 
rīkojumu, kuru apstiprina kārtējā Mālpils 
pagasta padomes sēdē.

39. Pabalstu izmaksā Mālpils pagasta pado-
mes kasē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, vai 
pārskaita uz personas norādīto bankas 
kontu.

9. Pabalsts veselības aprūpei
40. Pabalsts tiek piešķirts personai, kura ve-

selībai bīstama stāvokļa dēļ ir nonākusi 
ārkārtas situācijā.

41. Šo pabalstu var arī piešķirt personu 
ārstēšanās izdevumu segšanai no alko-
hola un narkotisko vielu atkarības.

42. Ja persona veiksmīgi ir iesaistījusies 
no psihoaktīvām vielām (alkohols, nar-
kotiskās un psihotropās vielas) atkarīgu 
personu sociālā rehabilitācijā un viņai 
nav likumisko apgādnieku, pašvaldība 
maksā ikmēneša pabalstu veselības 
aprūpei pašvaldībā noteiktā garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa apmērā.

43. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, 
personai, kura Mālpils pašvaldībā deklarē-
jusi savu dzīvesvietu, vai tās likumiskajam 
pārstāvim jāpieprasa pabalsts Aģentūrā, 
iesniedzot šādus dokumentus:

43.1. iesniegumu, kurā persona norāda 
veselības problēmas un to risināšanai 
nepieciešamo palīdzības veidu, kā arī 
pamato materiālo līdzekļu trūkumu;

43.2. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta 
izrakstu no medicīnas kartes par medi-
cīniskajām indikācijām, nepieciešamo 
terapiju vai par personas veiksmīgu 
sociālās rehabilitācijas no psihoaktīvām 
vielām (alkohols, narkotiskās un psiho-
tropās vielas) procesu;

43.3. finanšu dokumentus (čekus, kvītis, 
rēķinus), kas pierāda pieprasītāja izde-
vumus par medicīnisko aprūpi, iegā-
dātajiem medikamentiem, veiktajām 
operācijām, ārstnieciskajām manipulāci-
jām u.c. ar veselības aprūpi saistītajiem 
izdevumiem.

44. Pabalstu veselības aprūpei līdz Ls 100,- 
piešķir ar Aģentūras direktores vai viņas 
norīkota darbinieka lēmumu.

45. Pabalstu izmaksā Mālpils pagasta pa-
domes kasē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī.

10.Transporta pabalsts  
skolēniem

46. Pabalsts tiek piešķirts skolēniem, kuri 
saskaņā ar pedagoģiski – medicīniskās 
komisijas atzinumu mācās specializētā 
skolā.

47. Lai saņemtu pabalstu skolēna likumī-
gais pārstāvis Aģentūrā iesniedz:

47.1. iesniegumu;
47.2. pedagoģiski – medicīniskās komisijas 

atzinuma par specializētas programmas 
apgūšanas nepieciešamību kopiju (pie 
atkārtota iesnieguma nav nepiecie-
šams);

47.3. skolas izsniegtu izziņu par skolēna 
kavējumiem un sekmību;

47.4. sabiedriskā transporta biļetes no dzī-

vesvietas Mālpils pagastā līdz apmeklē-
tās skolas tuvākajai pieturai.

48. Aģentūras direktore, pēc visu dokumen-
tu saņemšanas, trīs dienu laikā pieņem 
lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 
pamatotu atteikumu.

49. Pabalstu izmaksā Mālpils pagasta pa-
domes kasē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī.

11. Dāvanas Ziemassvētkos
50. dāvanas ziemassvētkos tiek pasnieg-

tas šādām iedzīvotāju grupām:
50.1. Aģentūras apzinātām personām ar 

1.grupas invaliditāti;
50.2. Aģentūras apzinātiem bērniem ar in-

validitāti;
50.3. personām, kas no Mālpils pagasta 

ievietotas ilglaicīgas aprūpes iestādēs;
50.4. vientuļiem pensionāriem.
51. dāvanas apmērs ir noteikts līdz 

Ls10,00 apmērā.
52. Dāvanu sagatavošana tiek noteikta 

sekojoši: pārtikas preces tiek pasūtītas 
un dāvanas sagatavotas Mālpils sociālās 
aprūpes centrā;

53. Lēmumu par dāvanu piešķiršanu per-
sonām un ģimenēm pieņem Aģentūras 
direktore vai viņas pilnvarots darbinieks 
līdz katra gada 10.decembrim, pamatojo-
ties uz Aģentūras rīcībā esošām izziņām 
par invaliditāti, lēmumiem (līgumiem) par 
ievietošanu ilglaicīgas sociālās aprūpes 
iestādēs, Iedzīvotāju reģistra administra-
tores apstiprinātiem vientuļo pensionāru 
sarakstiem.

54. Dāvanas tiek nogādātas ar Aģentūras 
starpniecību.

12. Aģentūras un Padomes  
lēmumu apstrīdēšanas  
un pārsūdzēšanas kārtība

55. Aģentūra Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā rakstveidā pa-
ziņo pabalsta prasītājam par pabalsta 
piešķiršanu vai noraidīšanu. Atteikuma 
gadījumā Aģentūra informē palīdzības 
pieprasītāju par atteikuma iemesliem, 
kā arī norāda lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību.

56. Pabalsta prasītājs Aģentūras lēmumu 
par pabalsta piešķiršanu vai noraidīšanu 
var apstrīdēt Mālpils pagasta padomē. 
Mālpils pagasta padomes pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.

57. Noteikumu izpildi kontrolē Mālpils pa-
gasta padomes Izglītības, sociālo un 
kultūras jautājumu komiteja.

58. Saistošie noteikumi “Par Mālpils pagas-
ta pašvaldības pabalstiem, kurus piešķir 
neizvērtējot personas (ģimenes) ienāku-
mus” stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
publicēšanas pašvaldības izdevumā 
“Mālpils Vēstis”.

59. Saistošie noteikumi izvietojami p/a “Māl-
pils sociālais dienests” informācijas sten-
dā Mālpils pagasta padomē, Nākotnes 
ielā 1, 1.stāvā.

60. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spē-
ku zaudē Mālpils pagasta padomes 
2008.gada 12.janvārī apstiprinātie sais-
tošajiem noteikumi Nr.17 “Par Mālpils 
pagasta pašvaldības pabalstiem”.

Padomes priekšsēdētājs a. lielmežs

Turpinājums no 11. lpp.
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Kā tas gadījās, ka vienā datumā divi 
brāļi no mālpils kandidē tik dažādās 
vietās – eiropas Parlamenta un ropa-
žu novada pašvaldības vēlēšanās, bet 
tomēr abi par latviju?

andris Jansons – Pēdējos savas 
dzīves 14 gadus esmu pavadījis uzņē-
mējdarbībā, veidojot pārsvarā savu uzņē-
mumu, kā arī vairākus citus uzņēmumus, 
bet mans brālītis, kā smejos, visu to laiku 
ir studentu solu spodrinājis, bet tagad, 
kad mēs nonākam līdz vēlēšanām, tad 
sanāk, ka varu tikai pagasta pašvaldību 
pārstāvēt, bet viņš uz Eiroparlamentu var 
tiekties.

neviens nepiedzimst par preziden-
tu, vai eiropas parlamentārieti. varbūt 
pastāstiet sīkāk par to ceļu, galvena-
jiem punktiem, kas ir virzījuši uz šādu 
izvēli?

imants Jansons – Pirmkārt, mana 
pārliecība, kas veidojusies tagad, šajos 
apstākļos, ka nu jau ir par traku! Esmu 
pilnībā par lauksaimniecības un zinātnes 
attīstību, jo tagad ir katastrofāls stāvoklis 
visā lauksaimniecībā. Par piemēru cūk-
kopība. Mēs saražojam 40 tūkstošus 
tonnas cūkgaļu, bet patērējam 78 tūksto-
šus, nesaražojot pat pusi. Visas nozares 
krīt dziļā depresijā. Esmu pret ārzemju 

lielsaimniecībām, jo tās sagandē mūsu 
vidi. Esmu par vidējām un sīksaimniecī-
bām, kas ir pieņemamākas no visiem 
aspektiem – vēsturiskiem, ekoloģiskiem, 
kā arī no kultūrvēsturiskā, jo tad būs no-
drošināts darbs, tīra pārtika.

esat zaļās domāšanas cilvēks?
i. J. – Tā varētu teikt.
Brālim pievienojas arī Andris, uzsve-

rot, ka neatbalstot modificēto pārtiku. 
Tas esot arī viens no pamatmotīviem 
viņu pārstāvētajai partijai „Visu Latvijai”, 
sakot – NĒ visai modificētai pārtikai visā 
Eiropā. – Ja mēs negribam tādu pārtiku, 
tad ne jau tikai Latvijā, bet visā savienī-
bā. Esam par vienādiem noteikumiem 
visiem.

Par eiropas savienību. Pirms pie-
ciem gadiem jūs vēlējāt par vai pret?

 – Pret. Pret. Esam eiroskeptiķi.
Kas ir mainījies, vai gluži pretēji, 

nav nekas mainījies, un tāpēc kandi-
dējat?

i.J. – Raugoties no lauksaimniecības 
viedokļa, nekas nav gājis uz pozitīvo pusi, 
kaut vai paraugoties mūsu pagastā. Viss ir 
gājis uz samazināšanu, to pateiks jebkurš 
zemnieks, jo mums nav līdzvērtīgi uzņē-
mējdarbības noteikumi ar ES vecajām 
dalībvalstīm.

Kāpēc nav saraksts ar šādu uzstā-
dījumu mālpilī?

i.J. – Es pilnībā atbalstu pirmo sarak-
stu. Viņi ir parādījuši, ka ir rīcības spējīgi, 
ka ir panākumi, lai strādā uz priekšu. Lauk-
saimniecības politikā tomēr pie vainas ir 
valsts, jo pagasta līmenī lauksaimniecība 
ir nostādīta diezgan labā līmenī.

Uzziņai
imants Jansons, mālpilietis, kurš 

pēc Smiltenes Lauksaimniecības tehniku-
ma beigšanas, studijas turpināja Latvijas 
Lauksaimniecības Universitātē, iegūstot 
Lauksaimniecības zinātņu bakalaura 
grādu lauksaimniecībā 2001.gadā, pēc 
trim gadiem arī maģistra grādu. Patla-
ban ir LLU zinātniskā institūta pētnieks, 
lauksaimniecības zinātņu maģistrs, šajā 
akadēmiskajā mācību gadā aizstāvēs 
doktora disertāciju. Strādā Latvijas Lauk-
saimniecības Universitātes aģentūrā, 
Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zi-
nātniskajā institūtā “Sigra” kā pētnieks.

sarunu turpinām par ģimeni. vai 
viņi atbalsta jūsu virzību? Ko par to 
visu saka tēvs un māte?

a.J. – Mūs ģimenē ir atbalstījuši vien-
mēr, no mazām dienām. Es vienmēr atce-
rēšos, kā skolas laikā bija jālasa obligātā 
literatūra, un skolotāja Bahmane centrā 
satiekot vaicājusi, – Andrīt, vai esi izlasījis, 
kas bija pa vasaru jāizlasa? Uz ko mans 
tētis atbildējis – Atvainojiet, bet viņam ir 
siens jāpļauj.

Mēs esam darbojušies daudz, un zinā-
šanas, ko esam ieguvuši, ir palīdzējušas 
nokļūt līdz tai apziņai, ka mainīt varam tikai 
tad, ja esam visā tajā iekšā.

Mūsu ģimenes pārliecība ir tāda, ka 
Latvijai jābūt brīvai un varenai valstij, un 
tikai tās iedzīvotāji un cilvēki to var veidot, 
panākt rezultātu, lai mēs tādi arī būtu.

Uzziņai
andris Jansons, mālpilietis, beidzis 

Mālpils pamatskolu1989.gadā,1993.
gadā Valsts Mālpils lauksaimniecības 
tehnikumu, Ēku un celtņu būvniecības 
un ekspluatācijas specialitātē. Mācības 
turpinājis Vidzemes augstskolā, kur 
2009.gadā ieguvis Biznesa vadības un 
profesionālas kvalifikācijas uzņēmuma 
un iestādes vadītāja diplomu.

Pazīstams, kā uzņēmuma SIA CET-
RA BŪVE, valdes priekšsēdētājs, SIA 
CETRA, SIA I-ART un SIA DKK, valdes 
loceklis.

Par politiku. Cik ilgi esat partijā?
a.J. – Nesen. Ir divi veidi, kādā veidā 

cilvēks var izpaust sevi politikā. Tātad 
samierināties, ko ir sastrādājuši Kalvīša 
kungs, Repšes kungs, Godmaņa kungs 
un visi pārējie Latvijas kungi, vai arī iet ar 
zināmu pārliecību, ja esi latvietis.

d. frīdberga

eiropas Parlamentā – mālpilieši?

nav 

andris un imants Jansoni
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16.maijā LU Cietvielu fizikas 
institūts organizēja 2.Latvijas 
Saules kausa sacensības, kurās 
piedalījās 58 komandas no Latvi-
jas skolām un jauniešu centriem. 
Jaunie konstruktori bija izveido-
juši visdažādākos mašīnu, laivu, 
un lidmašīnu modeļus, tos visus 
darbināja tikai saules enerģija 
no saules baterijām. Mālpils vi-
dusskolu pārstāvēja 4 modeļi, 
kurus bija veidojuši Oskars Secis, 
Andris Indrāns, Tuens Indrāns no 

5.klases, Nils Aleksis Lipstovs no 6.kla-
ses, Sandis Barvids un Dmitrijs Lucevičs 
no 7.klases.

Mūsu konstruktori bija vieni no jaunā-
kajiem, pasākums viņiem ļoti patika, jo 
bija atsaucīgi tiesneši, izpalīdzīgi organi-
zatori un interesantas balvas. Sacensību 
starplaikos notika arī izklaidējoši pasāku-
mi, piemēram, diskusijas, izbraucieni ar 
ūdeņraža dzinēja auto u.c.

Skolotāja iveta vēvere

Kad ievas jau sāka ziedēt, Siguldā š.g. 26. aprīlī un 3. maijā tika aicināti 
dziedošie bērni uz XI Latvijas bērnu un jauniešu popgrupu festivālu – konkursu 
“Gaujas Atbalss 2009” atlases kārtu. Starp Latvijas labākajām popgrupām un pat 
Zelta talantu bērniem, savu dziedošo prasmi rādīja 1.b klases skolniece Krista 

Kristiāna Osīte, 2.a klases skolnieks 
Adrians Rakuzovs un 3.klases skol-
niece Beāte Radziņa. Bija jāsagatavo 
viena dziesma pēc brīvas izvēles. 
Stingra žūrija (dziedātāja Maija Lū-
sēna, grupu “Apvedceļš” un “Flora” 
mūziķi u.c.) vērtēja priekšnesuma 
māksliniecisko kvalitāti un tehnisko 
izpildījumu, fonogrammas un aran-
žējuma kvalitāti, aktiermeistarību un 
vizuālo tēlu. Divu dienu laikā atlases 
kārtās izskanēja gandrīz 120 dzies-
mas. Piedalīšanās tik plaša mēroga 
konkursā dod stimulu un nodrošina 
pieredzi nākamajām nodarbībām, kā 
arī konkursiem. Kas zin, varbūt starp 
mums ir arī Sūzenas Boilas!?

Skolotāja una tobota

Kāpēc 14.maija pēcpusdienā pul-
ciņš skolēnu un skolotāju tik uzmanīgi 
vēro ceļu, kas ved uz skolu? Skolēni ar 
ziedu pušķiem gaida godājamus ciemi-
ņus – pensionētos skolotājus, bet skolo-
tāji – savus mīļos bijušos kolēģus.

Tur jau viņi nāk viens pēc otra smai-
dīgi, saposušies... Desmit kundzes un 
viens kungs – gadu desmitiem ierastā 

pedagogu skaita proporcija. Lūk, viņi: 
Genovefa Andrejeva, Taisja Gaļicina, 
Marija Kešāne, Veronika Laizāne, Biruta 
Lapkaša, Biruta Lūkina, Jevgenija Smir-
nova, Anna Vilciņa, Aina Zanda, Strauja 
Zariņa un Arnis Balodis.

Kad atkalredzēšanās sveicieni pieri-
muši, skolēni aicina zālē uz koncertu, 
un tā sākumā Mālpils pagasta padomes 

priekšsēdētāja A. Lielmeža 
cieņas pilni apsveikuma vārdi 
un dāvanas. To, ka pagasta gal-
venais cilvēks atradis laiku pie 
viņiem atnākt, skolotāji augstu 
novērtēja. Skolēni centušies vie-
siem parādīt tādus priekšnesu-
mus, kādu viņu laikā nebija, un 
viņi ar smaidiem un skanīgiem 
aplausiem to prot novērtēt.

Sporta kompleksā nemitīgi 
atskan apbrīnas pilni izsaucie-

ni, bet skolas muzejā skolotāji krietnu 
laika sprīdi meklē liecības par savu laiku 
un arī atrod. Skaistu dāvanu – materiālus 
par bijušo darbmācības skolotāju Daini 
Vilciņu un sevi, kā arī divas savas grāma-
tas atvedusi Anna Vilciņa.

Skolas pašreizējie pedagogi parūpē-
jušies par cienastu, bet atmiņu stāstu 
garums katra paša ziņā.

Daudz gaišuma un siltuma, sirsnības 
un prieka par iespēju tikties – tas tiešām 
bija jūtams kopā pavadītajās stundās.

Kādi viņi aizbrauca?
Kā jau pasākuma sākumā novēlēja 

10.klases skolniece Zane Stabulniece, 
patiešām par 10 gadiem jaunāki un ar 
apņemšanos tikties vēl, šoreiz pie Arņa 
Baloža Veselavā, viņa skaisti iekoptajās 
dzimtas mājās.

ināra Bahmane

Tās bija sešas neaizmirstamas un brīniš-
ķīgas dienas, ko pavadījām Norvēģijā. Pro-
jekta ietvaros sadarbība notika ar Gausdāles 
skolas kolektīvu, kur arī risinājās ieplānotā fut-
bola spēle. Sīvā komandu cīņā noskaidrojās, 
ka mājinieki un Anglijas komandas pārstāvji 
ir spēcīgāki un ātrāki par mums.

Tā kā Norvēģija ir pazīstama ar saviem 
sniegotajiem kalniem, tad arī mēs, daudz 
ko vērojām no tā, ko sniedz skarbā Ziemeļu 
daba, lai gan par godu mūsu atbraukšanai 
bija iestājies pavasaris.

Šo dienu laikā pabijām Lillehammeras 
Olimpiskajā centrā, kur vērojām čempionātu 
handbolā. Apmeklējām Maihaugenas brīvda-
bas muzeju.

Pabijām arī senajā Norvēģu skolā, kur 
gide mūs sasēdināja tā, kā tas bija agrāk.

Vakaros sākās jautrā kempingu dzīve, 
kad dažādu valstu pārstāvji tuvāk iepazina 
viens otru.

Katrā ziņā šīs dienas paskrēja nemanot, 
un neviens nevēlējās atgriezties mājās.

ilze vilciņa, 12.klase

Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

Par 10 gadiem jaunāki!
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ProJeKti

Turpinās sadarbība COMENIUS pro-
jekta “Zemes dzīļu nafta – vēsture un 
perspektīvas” ietvaros, ko Mālpilī realizē 
internātpamatskolas skolēni. Rudenī jau 
stāstījām par vizīti Vācijā, Aleksandra von 
Humbolda ģimnāzijā Neuss pilsētā, tagad, 
no 27. marta līdz 2. aprīlim darba grupa 3 
skolotāju un 4 jauniešu sastāvā devās ceļā 
uz Poliju.

Mālpilī vēl valdīja ziema, kad mēs Var-
šavā nokļuvām pavasarī! Polijas Julisza 
Slowackiego v. n. Ogolnoksztalcaces liceja 
darba grupa mūs sagaidīja jau lidostā. Ne-
daudz vēlāk atlidoja arī vācu grupa. Tad 
arī sākās nedēļu garais ceļojums ar auto-
busiņiem cauri visai Polijai. Pirmo pastaigu 
Varšavas vecpilsētā gan atcerēsimies kā 
slapjāko, tomēr lietus mākoņi netraucēja 
no Kultūras pils augšas ieraudzīt plašo pil-
sētas panorāmu.

Mūsu grupas jaunieši – Santa, Kristī-
ne, Aigars un Kristiāns, kopā ar bioloģijas 
skolotāju Daci Purviņu un angļu valodas 
skolotāju Skaidrīti Krūkli, projekta tēmas 
izpētes rezultātus bija apkopojuši divās 
prezentācijās, kas tika prezentētas angļu va-

lodā. Viena par vēja enerģijas izmantošanu 
Latvijā, otru par ģeotermālo ūdens resursu 
izmantošanu Latvijā un Mālpilī. Iepazīšanās 
ar liceja skolniekiem, skolas apskate, tik-
šanās ar liceja direktoru, kopīga projekta 
grupu darbu vērtēšana, fotografēšanās, tā 
bija viena no atbildīgākajām dienām vizītes 
laikā Skaržicko – Kamiennā, kur dzīvo un 
mācās mūsu poļu draugi.

Nedēļa bija ļoti intensīva, piedzīvoju-
miem bagāta, jo paspējām izbaudīt skaisto 
Krakovu, ar tās grezno karaļa pili, roman-
tisko vecpilsētu, ar tirgus laukumu, zirgu 
pajūgiem, cirka māksliniekiem un mīmiem, 
kas jokojās ar garāmgājējiem.

Mums bija iespēja iepazīt Poliju līdz 
pašiem Tatru kalniem valsts dienvidos, kur 
divas dienas viesojāmies slavenajā kūrorta 
pilsētiņā Zakopanē. Tas bija īsts kontrastu 
kokteilis – brauciens kalnos ar sliežu vilcie-
niņu, kupenas divu metru augstumā, bet 
vakarā pelde karstajos termālo ūdeņu ba-
seinos, zem klajas debess, kad no ūdens 
virsmas lēni ceļas garaiņu mutuļi, radot 
sirreālu noskaņu.

Nerealitātes sajūtas netrūka slavenajās 
Veļičkas sālsraktu-
vēs, kad pēc kāpie-
na 60 m dziļumā pa 
koka kāpnēm, atra-
dāmies pasaku val-
stībā, kur viss – grī-
da, sienas, mēbeles, 
skulptūras, lampas, 
itin viss veidots no 
sāls. Ceļojums no 
zāles uz zāli veda 
arvien dziļāk, līdz 
sasniedzām 130 met-
rus. Koncertzāles, 
restorāni, sanatorija, 
pazemes ezeri – ne-
aprakstāms skais-
tums, ko daudzu 

gadsimtu laikā spējuši izveidot cilvēki ar 
neiedomājamu darbu.

Ceļojuma beigās bija iespēja redzēt 
Vojevodistes galvaspilsētu Kieļci, skaisto 
gājēju ielu, stalaktītu alas piepilsētā.

Projekta otrā mobilitāte beigusies. 
Esam daudz piedzīvojuši, iepazinuši lietas 
un vietas, kas Latvijā nav sastopamas, bet, 
galvenais, raduši jaunus draugus, iespēju 
pilnveidot savas valodu prasmes, apzinā-
ties, ka strādājot komandā, varam izzināt 
sevi un citus.

Projekta koordinatore daiga frīdberga

Mālpils mūzikas un mākslas skola 
turpina piedalīties projektā Ansītis un Grie-
tiņa cauri Eiropai. Šoreiz skolas pedagogi 
Diāna Ulase, Inta Rulle un Ināra 
Daukste devās darba braucienā uz 
Spāniju, salu Maljorku, kura ir lielā-
kā no Balēru salām Vidusjūrā. Salā 
dzimtā valoda ir kataloniešu.

Sanāksmē piedalījās visas pro-
jektā iesaistītās deviņas valstis: 
Vācija, Portugāle, Lietuva, Polija, 
Grieķija, Turcija, Francija, Spānija 
un Latvija.

Projekta darbs notika no 18.–20. 
martam pilsētā Sa Poblā, Vialfas 
skolā, kura tikko nosvinēja savu 
50.dzimšanas dienu.

Pirmajā dienā mēs iepazināmies 
ar skolu, tās pedagogiem un au-

dzēkņiem. Skolā mācās ap 120 audzēk-
ņu vecumā no 3–12 gadiem. Apstaigājām 
klašu telpas, atbildējām uz skolēnu uzdo-

tajiem jautājumiem angļu valodā. Skolas 
skolotāja Džoana iepazīstināja mūs ar 
Spānijas izglītības sistēmu.

Pēcpusdienā mēs bijām pieņem-
šanā pie pilsētas mēra, pēc tam 
apskatījām pilsētas muzeju. Ļoti 
iespaidīga bija ekspozīcija par pilsē-
tas nacionālajiem svētkiem – Svētā 
Antonija dienu, kas katru gadu 
notiek 13.novembrī. Svētais Anto-
nijs ir visu dzīvnieku aizstāvis. Šajā 
dienā notiek iespaidīgi masku gā-
jieni un dejas, tiek kurināts milzīgs 
ugunskurs, dziedātas speciālas 
dziesmas, tiek spēlēts interesants 
nacionālais instruments – ši bamba. 
Mēs arī nopirkām šo interesanto 
perkusiju.

Comenius sniedz iespējas

san antonio svētku maskas

ansītis un grietiņa turpina ceļot pa eiropu

Turpinājums 18. lpp.
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Otrajā un trešajā dienā 
darbs turpinājās pie pro-
jekta: katra valsts rādīja un 
stāstīja par mājās paveikto 
darbu pie poļu tautas pa-
sakas Kurpnieks Leisings, 
turpinājās sarunas par to, kā 
tālāk veidot kopīgo pasaku 
grāmatu.

Ļoti sirsnīgs bija mal-
jorkiešu bērnu sagatavo-
tais priekšnesums, kur mūs 
iepazīstināja ar nacionālām 
tautas dejām, savukārt ar 
dziesmas un rotaļas palī-
dzību mums mācīja spāņu 
valodu. Interesants bija viņu 
sagatavotais nelielais San 
Antonio svētku karnevāla 

deju uzvedums.
Savukārt bērnu vecāki un 

skolas personāls mūs katru 
dienu pusdienās pārsteidza 
ar bagātīgi klātu galdu, kur va-
rējām nogaršot tradicionālos 
maljorkiešu ēdienus.

Pēcpusdienās mūs veda 
dažādās ekskursijās: gan uz 
salas galvaspilsētu Palmu, gan 
skatīties aizraujošus dabas ska-
tus ar kalniem un jūru.

Nākošā pasaka, pie kuras 
katra valsts strādās, ir spāņu 
tautas pasaka Kā Perē (mūsu 
valodā Pēteris) pa pupu kāpa 
debesīs. Un nākošā tikšanās 
būs jūnijā Grieķijā.

i. daukste un i. rulle

Mālpils internātpamatskolas direktore F.Ģēvele, skolēnu un skolo-
tāju grupa ņēma dalību projekta “Vēlreiz pret atstumtību” noslēguma 
pasākumā ISEC, Rīgā. Pavasarī skolēnu grupa veidoja avīzi par savu 
skolu, līdzdarbojoties ar daudzu valstu jauniešiem kopīgā Leonardo 
da Vinci projektā. Šajā reizē ISEC Projektu daļas vadītāja, EP program-
mu koordinatore Inta Baranovska un pārvaldes vecākā referente Zai-
ga Velša, bija sarūpējusi jauku izklaides dienu Mālpils darba grupai.  
 Tikšanās laikā bija iespēja iepazīties ar ISEC telpām, uzzināt par gal-
venajām iestādes darba funkcijām. Skolas direktore F.Ģēvele pasnie-
dza zīmīgu dāvanu – zīmējumu, ko veidojusi Kristīne Kuraņina. Tajā 

radošā grupa

tiek pasniegta dāvana

mēs – pret atstumtību!

attēlots ISEC Ziemassvētkos dāvinātais velosipēds.  
 Vēlāk visi devās uz bērnu rokoperas “Olivers” pirm-
izrādi VEF Kultūras pilī, kas ļoti sasaucās ar projekta 
tēmu. Jautrākā un garšīgāka daļa sekoja pēc tam, 
kad darba grupa kļuva par pirmajiem viesiem jaunā 
picērijā. Bija iespējas izvērtēt un nobaudīt gandrīz 
desmit veidu picas. Vērtīgu pieredzi guva tieši Pavāru 
palīgu specialitātes meitenes, vērojot picu tapšanas 
procesu.

mālpils internātpamatskolas  
informācijas centrs

Turpinājums no 17. lpp.

sa Poblas skolas pagalms darbs pie projekta skolā Bērnu priekšnesums vialfa skolā

Commenius projekta dalībvalstu stends
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Kultūra

plūst un plūst avoti
stīdz un stīdz
kā avotiem neaptrūkst dodamā?
kā nekļūst īdzīgi?
plūst un plūst avoti
ir un ir
gluži kā saule aiz mākoņa
kā gaisma no sirds

Kā SIDE GUNDE, Sidgunda – sensenais 
lībiešu vārds, kas jau devīto gadu simtu skan 
Mālpils novadā, Latvijā un pasaulē. Bet Sid-
gunda nav tikai vieta. Šis vārds ietver sevī 
cilvēkus, kuri te reiz ir dzīvojuši un strādājuši, 

kuri šeit dzīvo un strādā tagad, un arī visus tos, 
kuri dejo, visus, kuri deju kopā “Sidgunda” 
nodejotajos divdesmit piecos gados ar savu 
raito dejas soli un dejotprieku lepni nesuši un 
joprojām nes šo seno un skaisto vārdu – Sid-
gunda. Uz skatuves stāv deju kopas īpašie 
cilvēki, kādreizējie dalībnieki, apliecinot to, 
ka SIDGUNDAS nosaukuma 8 maģiskie burti 
ietver sevī un dejotājos –

sPĒKU, IZTURĪBU, dAILI, gODU, 

uGUNTIŅU, NEATLAIDĪBU, dRAUDZĪBU 

un aPZINĪGUMU.

Goda vietas zālē ieņemt tika lūgti dejotāji 
no pirmā sastāva – kolektīva dibināšanas gal-
venā vaininiece, bijusī Sidgundas kultūras 
nama direktore un deju kolektīva krustmāte 
viKtoriJa un Viesturs, Regīna un Boriss, 
Toņa un Aivars, Viktorija un Tālis, kā arī turp-
māko gadu dejotāji: Sonja un Edgars, Anita 
un Jānis Graudiņš, Lilita un Einārs, Inese un 
Jānis Rauska, Iveta un Rolands, Ilze un Māris, 
Lidija un Guntis, Vaira un Viktors, kolektīva otra 
krustmāte Edīte un Kārlis, Edīte un Gatis, Olga 
un Juris, Antra un Pēteris.

Pasākuma vadītāja Sandra vedināja uz 
atmiņu takas – Ir 1984. gads, un 
pirmajā kopā sanākšanas vakarā 
Sidgundas kultūras namā, viņi ir 
tikai deviņi. Taču ar to pietiek, lai 
Edītes un Viktorijas ideja par deju 
kolektīvu Sidgundā apliecinātu 
savu dzīvotspēju. Pavasara gai-
šajā un cerīgajā laikā viņu jau ir 
sešpadsmit, tātad astoņi pāri. Bet 
pirmās sezonas noslēgums nāk rei-
zē ar lielajiem Deju svētkiem Rīgā. 
Tajos viņi piedalījās kā Sidgundas 
kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs, vadītājas Zigrīdas 
Dambergas vadībā.

Un jau pēc gada kolektīvam 
ir pašreizējā vadītāja Juliana But-
kēviča, vienkārši Jana, kura teic: 
“Es nesaprotu, kā mani izdevās 
pierunāt, kā es piekritu , Vika ap-
vārdoja...” Laikam jau viss notika 
tā, kā tam bija jānotiek...

Sidgundieši ir piedalījušies 
1985.gada; 1990.gada; 1993.gada; 
1998.gada; 2003.gada; 2008.gada 
Dziesmu un deju svētkos, kā arī 
2001.gada Rīgas svētkos. Bez 

deju kopai sidgunda – 25

Turpinājums 20. lpp.
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daudzajām augsti godpilnajām vietām, ko viņi 
ieguvuši šajos divdesmit piecos gados, kolek-
tīvs ir iemantojis ko īpašu, 2003.g. – izcilības 
listi “Par veiksmīgāko latvieša patiesās dvē-
seles atspoguļošanu”, 2005.gadā “Salaspils 
kausā” slavināšanas rakstu un nomināciju “Ko-
lektīvs ar vijīgākajām ķermeņa daļām”, vēl pēc 
diviem gadiem – 2007.gadā “Salaspils kausā” 
jau tiek iegūts diploms ar nomināciju “Naudī-
gākais kolektīvs”. Un šogad nākusi klāt vēl 
viena nominācija – “Atraktīvākie”. Tā kā viņus 
droši varam saukt par vienu naudīgi vijīgu un 
atraktīvu deju kopu ar veiksmīgi vispatiesāk 
atspoguļoto latvieša dvēseli! Kolektīvs šo 
gadu laikā, koncertējot, tālu nesuši Sidgundas 
vārdu pasaulē – Somijā, Beļģijā, Francijā, Luk-
semburgā, Slovākijā, Ungārijā . Paši uzņēmuši 
gan somu, gan beļģu dejotājus

Visa vakara garumā deja mijās ar deju, jo 
sveikt jubilārus un uzlaist lustīgu danci bija 
sanākuši un sabraukuši draugi no Ādažiem, 
Suntažiem, kā arī deju kopa “Virši”, ar kuriem 
kopā vienmēr ir visjautrākās ballītes, un, pro-
tams, kniediņdēli un kniediņmeitas, kuri jau ses-
to gadu kopā ar jubilāriem IET MEDĪT, DZEN 
SUDRABA IRBI, NOŠAUJ ZELTA LAKSTĪGALU, 
LĪDZINA AR ZOBENU MEŽA GALUS, KUSTINA 
JŪRĀ AKMEŅUS, MEKLĒDAMI ZELTA NAUDU 
UN ,,KNIEDIŅA” MEITAS SAVUKĀRT MAZGĀ 
LIEPAS GALDU, ,,KNIEDIŅDĒLI”LŪKO VIŅU 
GODU, LIDINĀS KĀ VANAGI, RITINA ZELT-
ĀBOLU.

Tomēr visskaļākos aplausus izpelnījās 
paši jubilāri, jo šī deja ļoti patīk gan skatītā-
jiem, gan pašiem dejotājiem laiku laikos tā ir 
mīļākā. Un, ja vēl dejo BIJUŠAIS sastāvs... tas, 
protams, ir JūrmalnieKs!!! Piedodiet, to 
nevar ne aprakstīt, ne izstāstīt...tas raksturiņš, 
tas asumiņš, un vēl acu skatiens, nemaz neru-
nājot par dejotāju tērpu aksesuāriem...

Viens no emocionālākajiem brīžiem bija, 
kad uz skatuves saņemt balvas – laimes pa-
kava naglas ar īpašu SIDGUNDAS senatnes 
auru – tika aicināti kolektīva īpašie cilvēki.
VISUZTICĪGĀKAIS KOLEKTĪVA ILGDZĪVO-
TĀJS JAU CETURTDDAĻGADSIMTU, JEB CIL-
VĒKS, KURAM NAV PROBLĒMU – BoRIss
KOLEKTĪVA ILGDZĪVOTĀJA ar dvēseli pie ko-
lektīva “NO VISAS SIRDS” – INeta
KOLEKTĪVA ILGDZĪVOTĀJS AR VISOMULĪGĀ-
KO UN VISPAVEDINOŠĀKO SMAIDU – Ro
LaNds
PRECĪZĀKĀ, AKURĀTĀKĀ UN REĀLĀKĀ KO-
LEKTĪVA ILGDZĪVOTĀJA – lidiJa
DARBA SPARS UN RADOŠS GARS –  
INdRa
ŠARMANTĀKAIS SMAIDS – aNtRa
ATTURĪGĀ ELEGANCE – ILze
DEJA – MŪSU ĢIMENES LEPNUMS UN 
GODS! – anniŅa un Juris
IZTURĪGĀKĀ SIDGUNDIETE, JEB MANĀS RO-
KĀS PAT PAGALE POLKU GRIEŽ – Jana

Ilggadējā deju kolektīva vadītāja Jana 
Butkeviča saņēma vismīļākos sveicienus no 
saviem dejotājiem – vispirms to viegli izšū-
poja šupolēs, kā bērnu, tad ietina seģenē, 
simbolizējot to siltumu, kas nāk no kolektīva 
dalībnieku sirdīm.

plūst un plūst avoti
dod un dod
kā avotiem nepietrūkst dodamā?
kā viņi tā prot?

s. rogule (scenārija autore), 
d. frīdberga

Turpinājums no 19. lpp.
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sPoRts

25.aprīlī, Mālpils sporta kompleksā no-
tika Mālpils pagasta čempionāts novusā, 
kurā piedalījās diezgan kupls dalībnieku 
skaits – 22. Dalībnieki tika sadalīti 2 grupās 
un no katras grupas 3 labākie tika finālā. 
Vīriešiem 1.vietu ieguva viesturs Bērziņš, 

2.vietā ierindojās tālivaldis zagorskis, bet 
3.vietā – alfons suķis. Olimpiskajā seši-
niekā vēl iekļuva Oskars Janbergs, Ivars 
Višķeris un Pēris Janbergs. Dāmām 1.vietu 
izcīnīja Gaļina Jansone.

26.aprīlī, Mālpils sporta kompleksā no-
tika Rīgas rajona sporta spēles šahā, kurās 
piedalījās 12 komandas. Lai gan pēdējos 
gados mālpilieši ir ieguvuši godalgas, šoreiz 
mazliet pietrūka veiksmes un līdz ar to 5.vie-
ta, kas arī nav slikti, jo piedalījās daudz spēcī-
gu šahistu. Mālpils sastāvā startēja Anatolijs 
Seļivanovs, Ģirts Lielmežs, Jānis Podračiks 
un Esmeralda Balode. Vislabāk no mūsējiem 
veicās Anatolijam, kurš pie 1.galdiņa savāca 
4,5 punktus no 7. Pārējiem 3,5 punkti no 7. 
Uzvarēja Siguldas komanda, 2.vietā – Saul-
krastu komanda, bet 3.vietā – Baldones 
komanda, kuras sastāvā startēja sieviešu 
lielmeistare Laura Rogule.

1.maijā, Babītes pagasta Pinķos no-
tika Rīgas rajona sporta spēles novusā, 
dambretē, šautriņu mešanā un peldēša-
nā. Visos sporta veidos tika pārstāvēta arī 
Mālpils komanda. Novusā 15 komandu 
konkurencē tika izcīnīta 11.vieta (Viesturs 
Bērziņš, Tālivaldis Zagorskis, Jānis Jansons 
un Gaļina Jansone). Dambretē 10 koman-
du konkurencē – 8.vieta (Vilnis Brišķe, 
Vladislavs Komarovs, Valērijs Volkovs un 
Dace Lūka), kaut gan šai komandai po-
tenciāls ir augstāks. Individuāli pie saviem 
galdiņiem Vilnis ieguva 5.vietu, bet Vladis-
lavs – 6.vietu. Šautriņu mešanā mālpilieši 
izcīnīja 5.vietu 15 komandu konkurencē 
(Normunds Ozoliņš, Ģirts Lielmežs, Tālival-
dis Zagorskis un Dace Lūka). Individuāli 
Normundam Ozoliņam 8.vieta. Peldēšanā 
15 komandu konkurencē 12.vieta (Salvis 
Krieviņš, Nauris Durevskis un Valters Tučs). 
Individuāli Salvim Krieviņam savā vecuma 
grupā 3.vieta brasā.

3.maijā, kafejnīcā “AUGUSTS” notika šī 
gada 5.posms ZOLES SPĒLĒ, kurā piedalī-
jās 24 dalībnieki. 1.vietu ieguva Normunds 
Ozoliņš, 2.vietā ierindojās Tālivaldis Za-
gorskis, bet 3.vietā – Pēteris Isajevs.

5.maijā, Baložos notika Rīgas rajona 
sporta spēles pavasara krosā. Piedalījās 
12 komandas un Mālpils komanda ieguva 
9.vietu. Individuāli Māra Leitāne izcīnīja 
2.vietu, bet Dzintra Leitāne – 4.vietu. Māl-
pils komandas godu bez pieminētajiem 
aizstāvēja Laima Leitāne, Santa Streļcova, 
Baiba Brakovska, Dāvis Zagorskis, Vilnis 
Brikšķe, Romāns Evarts.

9.maijā, Salaspils kultūras namā “Rīga-
va” notika individuālās–komandu sacensī-
bas roku cīņā. Mālpils komanda nostartēja 
ļoti veiksmīgi un komandu vērtējumā izcī-
nīja 2.vietu, tūlīt aiz Salaspils komandas. 
Individuāli savās svara kategorijās godal-
gotās vietas ieguva Jānis Krivišs (1.vieta), 
edgars secis (1.vieta), mairita Bičkovska 
(2.vieta), Jānis silnieks (2.vieta), artis Bēr-
ziņš (2.vieta), santa streļcova (3.vieta), 
Kaspars lielmežs (3.vieta), edgars Bēr-
ziņš (3.vieta). Mazliet līdz 3.vietai pietrūka 
mārtiņam silam (4.vieta).

9. un 16.maijā, Siguldā notika Rīgas 
rajona sporta spēles florbolā. 17 komandu 
konkurencē mālpilieši ieguva 9.vietu. Maz-
liet pietrūka sportiskās veiksmes, lai tiktu 
finālā starp sešiem labākajiem.

17.maijā, kafejnīcā “AUGUSTS” notika šī 
gada 6.posms (noslēguma posms) ZOLES 
SPĒLĒ, kurā piedalījās 20 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Alfons Suķis, 2.vietā ierindojās Jānis 
Podračiks, bet 3.vietā – Ivars Mazurkevičs.

Kopvērtējumā 1.vietu pārliecinoši iz-
cīnīja Normunds Ozoliņš, 2.vietā – Ivars 
Mazurkevičs, 3.vietā – Tālivaldis Zagorskis, 
4.vietā – Matīss Preiss, 5.vietā – Vilnis Ka-
diķis, 6.vietā – Pēteris Isajevs.

mālpils komanda roku cīņā

zoles spēles kopvērtējuma uzvarētāji

zoles spēles pēdējā posma dalībnieki

sporta ziņas

sporta pasākumu plāns vieta

20.jūnijs Mālpils pagasta atklātās  
sacensības pludmales volejbolā

Volejbola laukumi aiz bērnudārza

Kvalifikācijas kārta. rīgas rajona 2009.gada sporta spēles, florbols, vīrieši.
Sacensību vieta – siguldas novads
“a” grupa

 Komanda 1 2 3 4 5 6 Vārti Punkti Vieta
1 Siguldas nov.  2 2 2 2 2 40 – 5 10 1

4 – 2 9 – 0 12 – 2 12 – 0 3 – 1
2 Ropažu nov. 0  1 2 2 2 25 – 12 7 2

2 – 4 4 – 4 5 – 2 10 – 0 4 – 2
3 Mālpils pag. 0 1  0 2 1 10 – 18 4 4

0 – 9 4 – 4 2 – 3 2 – 0 2 – 2
4 Saulkrastu pilsēta 0 0 2  2 2 18 – 23 6 3

2 – 12 2 – 5 3 – 2 8 – 2 3 – 2
5 Allažu pag. 0 0 0 0  0 4 – 38 0 6

0 – 12 0 – 10 0 – 2 2 – 8 2 – 6
6 Sējas nov. 0 0 1 0 2  13 – 14 3 5

1 – 3 2 – 4 2 – 2 2 – 3 6 – 2
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rīgas rajona 2009.gada sporta spēļu sacensības dambretē
Komandu vērtēJums. Babīte, 2009.g. 1. maijā
nr. komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 punkti vieta
1. mĀlPils 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 8

6 – 2 7 – 1 1 – 7 0 – 8 2 – 6 0 – 8 2 – 6 3 – 5 3 – 5
2. CarniKava 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9

2 – 6 4 – 4 1 – 7 2 – 6 0 – 8 0 – 8 1 – 7 2 – 6 0 – 8
3. vagaŽi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10

1 – 7 4 – 4 0 – 8 0 – 8 1 – 7 0 – 8 0 – 8 0 – 8 0 – 8
4. saLasPILs 2 2 2 2 2 1 2 2 0 15 2

7 – 1 7 – 1 8 – 0 5 – 3 6 – 2 4 – 4 6 – 2 8 – 0 2 – 6
5. BaLdoNe 2 2 2 0 2 0 2 2 2 14 3

8 – 0 6 – 2 8 – 0 3 – 5 5 – 3 0 – 8 5 – 3 8 – 0 5 – 3
6. ĶeKava 2 2 2 0 0 0 2 1 1 10 5

6 – 2 8 – 0 7 – 1 2 – 6 3 – 5 0 – 8 5 – 3 4 – 4 4 – 4
7. BaBīte 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 1

8 – 0 8 – 0 8 – 0 4 – 4 5 – 3 8 – 0 7 – 1 7 – 1 7 – 1
8. stoPiŅi 2 2 2 0 0 0 0 2 0 8 6

6 – 2 7 – 1 8 – 0 2 – 6 3 – 5 3 – 5 1 – 7 6 – 2 2 – 6
9. BaloŽi 2 2 2 0 0 1 0 0 0 7 7

5 – 3 6 – 2 8 – 0 0 – 8 0 – 8 4 – 4 1 – 7 2 – 6 2 – 6
10. oLaINe 2 2 2 2 0 1 0 2 2 13 4

5 – 3 8 – 0 8 – 0 6 – 2 3 – 5 4 – 4 1 – 7 6 – 2 6 – 2
Galvenais tiesnesis: indulis Paņko

rīgas rajona 2009.gada sporta spēļu sacensības novusā
aPaKŠgruPa nr.2. Babīte, 2009.g. 1. maijā

nr. komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 punkti vieta
1. BaBīte 3 3 3 1 3 3 3 19 1

7 – 1 8 – 0 7 – 1 3 – 5 8 – 0 5 – 3 8 – 0
2. sēJa 1 2 3 2 3 1 3 15 4

1 – 7 4 – 4 6 – 2 4 – 4 6 – 2 0 – 8 5 – 3
3. oLaINe 1 2 3 2 3 1 2 14 5

0 – 8 4 – 4 8 – 0 4 – 4 5 – 3 3 – 5 4 – 4
4. BaloŽi 1 1 1 1 1 1 1 7 8

1 – 7 0 – 8 2 – 6 2 – 6 0 – 8 2 – 6
5. BaLdoNe 3 2 2 3 3 1 3 17 3

5 – 3 4 – 4 4 – 4 6 – 2 7 – 1 2 – 6 6 – 2
6. saLasPILs 1 1 1 3 1 2 1 10 7

0 – 8 2 – 6 3 – 5 6 – 2 1 – 7 4 – 4 3 – 5
7. sigulda 1 3 3 3 3 2 3 18 2

3 – 5 8 – 0 5 – 3 8 – 0 6 – 2 4 – 4 7 – 1
8. mĀlPils 1 1 2 3 1 3 1 12 6

0 – 8 3 – 5 4 – 4 6 – 2 2 – 6 5 – 3 1 – 7

rīgas rajona 2009.gada sporta spēļu sacensības novusā
finĀls. Babīte, 2009.g. 1. maijā

nr. komanda 1 2 3 4 5 6 punkti vieta
1. ĶeKava 3 3 2 1 3 12 3

6 – 2 5 – 3 4 – 4 3 – 5 7 – 1
2. roPaŽi 1 3 1 1 3 9 4

2 – 6 5 – 3 0 – 8 2 – 6 5 – 3
3. daugmale 1 1 1 1 1 5 6

3 – 5 3 – 5 2 – 6 1 – 7 1 – 7
4. BaBīte 2 3 3 3 1 12 2

4 – 4 8 – 0 6 – 2 5 – 3 3 – 5
5. sigulda 3 3 3 1 3 13 1

5 – 3 6 – 2 7 – 1 3 – 5 6 – 2
6. BaLdoNe 1 1 3 3 1 9 5

1 – 7 3 – 5 7 – 1 5 – 3 2 – 6

spēles par tālākajam vietām:
Par 7. – 8. v. Carnikava – Sēja (3 – 5) – sēja – 7. v.
8. v. – Carnikava
Par 9. – 10. v. Olaine – Olaines pag. (5 – 3) – olaine 9. v.
10. v. – olaines pag.
Par 11. – 12. v. Mālpils – Vangaži (10 – 0) – mālpils 11. v.
12. v. – vangazi
Par 13. – 14. v. Salaspils – Krimulda (5 – 3) – salaspils 13. v.
14. v. – Krimulda
15. v. – Baloži

Sporta darba organizators
Ģirts lielmežs, 29248752

Sakarā ar baseina profilaksi  
un siltumkatla uzstādīšanu  

autonomai apkurei  
sporta kompleksā  

līdz š. g. 1. augustam 

baseins NedaRBosIes!
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Andris Buklovskis aizsācis jaunu sporta 
veidu – draivingu, lai interesentiem dotu ie-
spēju iepazīties ar zirgu pajūgu braukšanas 
smalkumiem. Šā gada janvārī trīs dienas 
grupa Latvijas zirdzinieku no dažādiem 
Latvijas nostūriem piedalījās starptautiskajā 
seminārā Lietuvā. Semināra vadošais lek-
tors bija Tadeusz Kodz (Polija), kurš zināms 
kā ļoti pieredzējis speciālists šajā jomā. 
Lekcijas un praktiskās nodarbības vadīja 
arī lietuviešu zirgaudzēšanas un apmācī-
bas speciālisti. Tā radās ideja aicināt poļu 
lektoru arī pie mums. Seminārs 9. maijā 
Mālpilī bija kā sagatavošanās diena pirms 
sacensībām Brīvdabas muzejā.

Andris pats ilgu laiku nodarbojies ar kon-
kūru, tagad gribot pievērsties draivingam, 
jo, kā pats smejoties saka, “izbrāķētajiem” 
jātniekiem arī ko griboties darīt. Rati jau 
pasūtīti. Arī kādreiz, padomju laikos, brau-
kuši ar klasisko loka aizjūgu, bet seminārā 
noskatīti siksnu aizjūgi, kas ir baudāms 
skats sacensībām. Senākās tradīcijas esot 
Ungārijā, zinoši esot vācieši, kā arī poļi. Sa-
vukārt lietuvieši un igauņi mums priekšā kā-
dus 10 gadus. Latvijā pirmo reizi draivinga 
sacensības bijušas Zirgu dienās Inčukalnā 
pagājušajā gadā.

andris Buklovskis – Ceru nākošajā 
gadā mīt uz papēžiem lietuviešiem un igau-
ņiem! Treknajos gados jau daudzi būvēja 
staļļus, tomēr tagad laiks parādīs, kurš patie-
si to zirgu mīl. Domāju, ka liela daļa izturēs, 
jo zirdzinieks ēdīs tikai maizi ar sāli, bet viņš 
darīs to, ko sirds prasa. Te Mālpilī esam jau 
trīs gadus. Visu darām paši. Stallī ir 14 boksi, 
kurā stāv gan mūsu pašu zirgi, gan pansijā 
nodotie. Ceram izveidot mazo manēžu, kur 
ziemā strādāt, vēl trasi draivingam, kur no-
pietnāk trenēties. Visgrūtāk atrast cilvēkus, 
kuri var strādāt ar zirgiem. Divas lietas, ko 
nevar iemācīt cilvēkam – nebaidīties no zir-
ga un sajust to.

evija Bīriņa – Es esmu vairāk atbildīga 
par administrēšanu, bet vīrs darbojas ar zir-
giem, kā arī ar jaunu klientu piesaisti un šādu 
pasākumu organizēšanu. Tas vairāk ir dzīves 
veids, nevis bizness. Ar zirgiem esmu saistīta 
no bērnības, kad gāju uz sekciju jāt, nu jau 
man pašai pieder vairāki zirgi. Saimniecības 
veidošanā daudz palīdzējusi arī ģimene, īpaši 
tēvs, tehniski domājošs cilvēks.

tadeusz Kodz – Esmu priecīgs, ka 
latvieši mani uzaicināja. Man te ļoti patīk. 
Vēsturiski latviešu, lietuviešu un poļu saites 
vienmēr bijušas stipras. Lietuvieši līdz šim 
mācīties braukuši uz Ungāriju, bet kur Ungā-
rija un kur Polija? Tagad lietuvieši pie mums 
uz sacensībām brauc bieži. Mēs esam 

draugi, ceru, ka tā būs arī ar latviešiem. 
Esmu zirgu audzētāju asociācijas vicepre-
zidents Polijā. Domāju veicināt un attīstīt 
savstarpējo sadarbību un palīdzību, aicināt 
ciemos. Arī draivingā, jo tieši Polija ir pasau-
les lielākā ratu ražotājvalsts – 84 tūkstoši 
gadā. Novēlu latviešu zirdziniekiem drosmi, 
mērķi, līdz kuram aiziet, bet nesteigties, jo 
viss atnāks. Ir jābraukā, jāmēģina, jāklausa 
tādus cilvēkus, kā Andris Buklovskis un Natā-
lija Dreimane, jo tie ir cilvēki, kam ir mērķis, 
un, ja ir mērķis, tad sasniegs.

guntis rozītis, Latvijas Šķirnes zirgu 
audzētāju asociācija valdes priekšsēdētājs, 
LLU asociētais profesors – Polijā kādreiz 
bija pusotrs miljons zirgu, tagad 500 tūk-
stoši, salīdzinoši Latvijā – zirdzinieku ziedu 
laikos 1939. gadā – 415 tūkstoši, tagad ļoti 
maz – knapi 13 tūkstoši. Visā Eiropā zirgs 
ir tikai izklaidēm, bet mēs tomēr gribētu, 
lai lielāka nozīme būtu zirgaudzēšanai. 
Mēs cīnāmies par Latvijas braucamā zirga 
šķirnes ģenētisko resursu saglabāšanu. 
Asociācijā ir pāri par 270 biedru. Latvijā ir 
arī otrā asociācijā, kas nodarbojas ar sporta 
zirgu audzēšanu.

uzziņai
Draivings ir viena no senākajām zirgu 

sporta disciplīnām; tajā nav jātnieku, bet ir 
vadītāji, kas atrodas viena, divu vai četru 
zirgu vilktā transporta līdzeklī. Draivingam 
ir trīs fāzes: iejāde, maratons un šķēršļu 
draivings. Kopējais sacensību rezultāts tiek 
noteikts, saskaitot kopā trijās fāzēs iegūto 
soda punktu skaitu. Draivings kļuva par FEI 
disciplīnu 1970. gadā. Mūsdienu draivinga sacensību norise:

1) Iejāde – jāveic noteiktā secībā obligātu 
figūru kopums 100x40 m lielā laukumā. 
Kustības ietver sevī ātruma un gaitu 
pārejas, dažāda lieluma apļus un apstā-
šanos. Tiek vērtēts manevru izpildījums, 
zirgu paklausība, impulss un korekta 
pozīcija.

2) Maratons – iespaidīgākā draivinga fā-
ze, kas ietver sevī maksimums 22 km 
garu maršrutu ar dabiskiem apgrūtinā-
jumiem – pagriezieniem, ūdens šķēr-
šļiem, stāviem pakalniem, labirintiem. 
Maratona fāzes mērķis ir pārbaudīt zirgu 
izturību un novērtēt jātnieka kontroli pār 
zirga ātrumu.

3) Šķēršļu draivings – tā mērķis ir pārbaudīt 
zirgu paklausību un kondīciju pēc mara-
tona fāzes. Pajūga vadītājiem ir precīzi 
jāizvada pajūgs pa šauru, izliektu taciņu, 
kuru iezīmē konusi, uz kuru virsas novie-
totas bumbas.

d. frīdberga

andris Buklovskis

guntis rozītis un tadeusz Kodz

Jaunums ar senām tradīcijām – draivings



�� mÂLpILS VÇSTIS 

māl pils ev. lu te ris KĀs drau dzes diev kal po ju mi 
no tiek kat ru ot ro svēt die nu plkst.12.00

Diev kal po ju mus va da jau nais drau dzes mā cī tājs 
Kriš jā nis Bul le

Ar 2009. ga da 5. mai ju kat ru otr die nu plkst.18.30 
Māl pils kul tū ras na ma 313. tel pā no tiek 

Ev. lu te ris kās drau dzes ie svē tes mā cī bas

85 – Aus ma At va re
Irē na Di še rei te

80 – Re gī na Eg lī te
75 – Skaid rī te Hof ma ne

Jā nis Jan sons
Klau di ja Grap ma ne

70 – Gu nārs Rein baks
Pav la In drā ne
Dzin tra Sal mi ņa
As trī da To be

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152
Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 29205684
Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661, 
e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lv

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

 sludinĀJumi informĀCiJa reKlĀma

Pa sā ku mi māl pils kul tū ras na mā 
2009. ga da jū ni ja mē ne sī

06.06. plkst. 18.00 ama tie ru teāt ra pirm iz rā de
Dzin tars Brie dis “svē tais karš” ar vis iem jau zi nā mu un jau nu ta lan tu 
pie da lī ša nos un ori ģi nā lu mū zi ku.
Re ži so re lie ne Cim ža; kus tī bu un de ju ho reo grā fe ivet ta Ja kov ļe va.
“Dzī ve mil zu āt ru mā jo ņo mums ga rām, ka ne spē jam tai pat iz se kot. Tā 
ir vi sai bē dī ga per spek tī va. Vien īgā iz eja ir – skriet dzī vei pa priek šu!” 
“Vai mēs pār dzim sim no jau na un at kār to sim sa vu dzī vi mū žī gi, vai to mēr 
mums kat ram do ta ti kai vie na ie spē ja, lai ie mā cī tos dzī vot mī les tī bā, būt 
pa tie siem un ti cēt sa vai sir dij”.

10.06. Vec mā mi ņu klu bi ņa “re zē das” eks kur si ja uz Ces vai ni

18.06. plkst. 21.00 sau les kal nā 
Vi sas bi ja Jā ņa zā les,
Ko plūc Jā ņa va ka rā;
Vi si bi ja Jā ņa bēr ni
Kas Jā nī ti dau dzi nā ja.
Jā ņu tra dī ci ju un ri tuā lu meis tar darb nī ca ko pā ar māl pils kul tū ras 
na ma folk lo ras ko pu un tās va dī tā ju an dri Ka pus tu.
Vis iem in te re sen tiem pul cē ša nās plkst. 20.30 kul tū ras na ma pa gal mā 
ar jā ņu zā lēm un vai na giem, lai ko pī gi do tos uz sau les kal nu, pa ce ļam 
ap lī go jot ozo lus un mā jas.

28. 06. plkst. 16.00 Rī gas ra jo na iz pild di rek to ra il go ņa Štein ber ga 
per so nā liz stā des at klā ša na – aK va re Ļi un fo to grĀ fi Jas kul tū ras 
na ma iz stā žu zā lē.

28.06. plkst. 18.00 Pē ter die nas dzies mu un de ju kon certs kul tū ras 
na ma pa gal mā
Uz stā jas vi si kul tū ras na ma paš dar bī bas ko lek tī vi.

slu di nā ju mi
Snie dzu pļauj ma šī nas, smal ci nā tā ja, mul čie ra pa kal po ju mus. 
Tāl r. 29408583.

Pār dod ka zi ņu 5. pie nā un 5 mē ne šus ve cus kaz lē nus – pui ku un 
mei te ni. Tālr. 25965592.

Mek lē ju auk lī ti Māl pi lī 1 ga du un 2 mēn. ve cai mei te nī tei. 
Tālr. 67925394 vai mob. tālr. 29723307.

Izīrē istabu dzīvoklī ar eiroremontu. Tālr. 29285500.

dzīv nie ku vak ci nā ci ja pret tra kum sēr gu – 2009
Gad skār tē jās su ņu un ka ķu vak ci nā ci jas Māl pils pa gas ta lau ku te ri-
to ri jās no tiks mi nē ta jos da tu mos pēc se ko jo ša marš ru ta (arī mā jas, 
kas šeit nav mi nē tas, bet ir pa ce ļam). Marš ruts sāk sies plkst.17.00
6. jū li jā
Ģēr ķe ni – Ce ri ņi – An dri cē ni – Ēmu ri – Lai ve nie ki – Tuņ ķi – 
Sni ķe ri – Ko sē ni – Dzēr ves – Pun du ri – Mel pu ri – Mer gu pes.
7.jū li jā
Sal zem nie ki – Vec vie tu ri – Žī bur ti – Le jas žī bur ti – Sa la sa nī ši – 
Kaln rau tē ni – Ceļ mal nie ki – Ērg ļi – Lau ci ņi – Ka mo li – Cel mi ņi – 
Lī dum nie ki – Straut nie ki – Aus tru mi – Ļau ļas – Prie des.
8. jū li jā
Mig le nie ki – Jaun bū ņas – Maz avo ti ņi – Kaln jau ze mi – Ķe šā ni – 
Sik snas – Ape nie ki – Kur lē ni – Ti mer ma ņi – Zem nie ki – Zem arā ji.
9. jū li jā
Tī nes kalns – Kan ga ri – Gai ļur gas – Ozo li – Krast kal ni – 
Upes med ņi – Pun des – Mež sē tas – Gai dzi ņas – Grīv nie ki – 
Žuč kas – Baus kas.
10. jū li jā
Eg lī tes – Cied rī tes–Vil da ni – Bren de ri – Jaun čuš ļi – Ģi das – 
Vē ve ri – Kal na Ur dzē ni – Kaln mār ti ņi – Svērp ji – An ko ri ņi – Ād mi ņi.
13. jū li jā
Bau gu ļi – Spruk sti – Vec kal ni – Rij nie ki – Vi tes kal ni – Ze meņ kalns – 
Dan ču kalns – Vec ru be nī ši – Va dze les – Pur pē te ri – Vā ve res – 
Brū nas – Ro mu ļi.
14. jū li jā
Rī ti – El ki – Pla ku pi – Sau lī tes – Dig nas – Mež ma las – Gra vas – 
Kai jas – Gat ves – Pa le jas – Au sek ļi – Zem ga ļi – Lie pi ņas – Lī be nes.
15. jū li jā
Vec tuņ ķi – Tau ri ņi – Uz tu pi – Āres – Pū la kas – Kro ņi – Ap lī kas – 
Upī tes – Vec kalns – Kal na Krei či – Krast ma ļi.
16. jū li jā
Ve co ši ņi – Vil dē ni – Krū ma ļi – Ķi ce ri – Cep lī ši – Aiz kal nes – 
Bir zī tes – Kla bi – Lil li jas – Jaun ūd ri – Lī ču pes.
17. jū li jā
Drav nie ki – Mied ri ķi – Jug las – Sil zem nie ki – Mier kal ni – 
Bēr zle jas – Birz ma ļi – Ran das.

sid gun dā vak ci nā ci ja no tiks pie “Kok lēm” 8. jū ni jā plkst.17.00
up ma lās vak ci nā ci ja no tiks pie ūdens tor ņa pre tī vei ka lam 10. 

jū ni jā plkst.17.00
māl pils cen trā vak ci nā ci ja no tiks stāv lau ku mā pie ban kas 12.jū-

ni jā un 15. jū ni jā plkst.17.00.Ir ie spē ja vak ci nēt arī mā jās, ie priekš 
pie zva not un vie no jo ties par lai ku. At gā di nu, ka vak ci nā ci ja ir ob li gā ta 
vie nu rei zi ga dā dzīv nie kiem no 3 mēn.ve cu ma. Neaiz mir stiet lī dzi 
ņemt vak ci nā ci jas ap lie cī bas. Jau na ap lie cī ba mak sā 1 Ls, vak ci nā ci-
ja 3 Ls, kom plek sā po te 10 Ls. Sa ka rā ar ap stip ri nā ta jiem jau na jiem 
sais to ša jiem no tei ku miem (Nr.3 21.01.2009) pa gas ta ka sē ja sa mak sā 
dzīv nie ku tu rē ša nas no de va.

Atis 26143151, 7970898

svei cam jūnija svei cam jūnija 
ju bi lā rus!ju bi lā rus!

svei cam jūnija 
ju bi lā rus!

Pateicības
Age je vu ģi me ne iz sa ka pa tei cī bu SIA “Māl pils pien saim nieks”  
un SIA “Sid gun da 2” par at bal stu grū tā brī dī. 
 Sie va un bēr ni

Vē los iz teikt sir snī gu pa tei cī bu Māl pils paš val dī bas po li ci jas priekš nie kam 
Gun tim Le ji ņa k-gam par āt ru un ope ra tī vu rī cī bu, at brī vo jot “Prie ku ļu” 
mājas no ap drau dē ju ma. Ar cie ņu, Eli ta Zī le Rī gā

2009. gada maijs



Uzdotie jautājumi:
1. Kāpēc kandidējat pašvaldību vēlēšanās?
2. Kāpēc kopīgajā sarakstā?
3. Kādās sfērās redzat iespēju strādāt kā depu

tāts?
4. Nosauciet trīs lietas, ko gribētu sasniegt, ja Jūs 

ievēlēs?

1. aleksandrs lielmežs
1. Ļoti daudz vēl kaut kas jāpadara Mālpilī. Esmu depu-

tāts no 1977.gada. Cilvēki visu laiku ir uzticējušies, 
novērtējuši to darbu, tāpēc kandidēju, lai attaisnotu 
viņu uzticību – pabeigtu iesāktos un uzsāktu jaunus 
darbus.

2. Vienotībā ir spēks, un miers ir tas, kas baro, bet ne-
miers posta. Domāju, mālpiliešiem spilgtā atmiņā 
ir iepriekšējās vēlēšanas ar septiņiem sarakstiem, 
sešdesmit kandidātiem, bet manas izjūtas, ka mālpi-
lieši nejutās pietiekami komfortabli. Tāpēc uzrunāju 
šīs vienotības vārdā citus. Vai mums ir vajadzīgi tik 
daudzi saraksti, jo mēs risinām tikai saimnieciskus 
jautājumus, nekāda politika mums te nav jāvirza. Es-
mu ļoti gandarīts, ka kolēģi piekrita, tam, ka veidojam 
vienotu sarakstu.

3. Ja man vēlētāji un deputāti uzticēsies, es gribētu kā 
priekšsēdētājs turpināt strādāt ar to lielo pieredzi un 
zināšanām, kas man ir, lai turpinātu Mālpils attīstī-
bu. Es varu darboties jebkurās jomās pašvaldības 
darbā.

4. Izprotot situāciju, kādā mēs esam, līdzīgi kā 90.gadu 
sākumā, nepazaudēt to, ko mālpilieši ar savu darbu 
ir sastrādājuši. Pārlūkojot visas pašvaldības sfēras, ie-
stādes, lielisko kultūras namu, izveidoto sociālo aģen-
tūru, jaunizveidoto sporta kompleksu, skolas, kas 
mums ir, mans viedoklis ir, ka jābūt tik gudriem un 
sabalansētfinanses tā, lai nebūtu jādomā par kāda 
likvidāciju. Es absolūti neko lieku neredzu, kas Mālpilī 
nevarētu turpināt funkcionēt iedzīvotāju interesēs.  
Cilvēkiem vienmēr vajadzīga stabilitāte un drošība. 
To mēs varam divējādā veidā sekmēt – krīzes situā-
cijā nonākušam cilvēkam iespēju griezties pašval-
dībā, mūsu sociālā aģentūrā. To iespēju robežās, 
kādas mums būs, centīsimies cilvēkiem palīdzēt. Lai 
nodrošinātu drošību, ir izdevies izveidot komandu no 
pašvaldības policijas un Valsts policijas puses. Cilvēki 

var justies droši, ka ir pie kā griezties pēc palīdzības. 
Jāmeklē iespējas attīstīt publisko infrastruktūru, kas 
ir visa pamatā, lai patiktu šeit dzīvot. Izmantot ārējo 
sakaru investīciju daļas iestrādnes, meklēt jaunus 
risinājumus, lai varētu turpināt attīstīt projektus un 
veidot infrastruktūru.

2.Pēteris Kurms
1. Vēl jūtu, ka varu kaut ko pagastam sniegt ar savu 

darbību. Zinu, kā būtu daudzas lietas labāk jārisina. 
Ir savs viedoklis, kā būtu jāveido dažādas struktūr-
vienības Mālpilī, kas saistītas ar izglītību.

2. Mēs vienojāmies, ka varēs pārstāvēt savu viedokli.
3. Varētu strādāt kā līdz šim attīstības jomā, jo kā uzņē-

mējam ir pieredze, lai zinātu, kas Mālpilī šajā brīdī 
vajadzīgāks, ko nedarām tā kā vajadzīgs, ko būtu 
jādara savādāk.

4. Visa valsts tādā situācijā, ka jāpārvar šī krīze, jādod 
cilvēkiem iespēja izdzīvot, strādāt. Šobrīd veidojās 
projekts ar sadarbības partneriem – medicīnas sa-
biedrību ARS, par rehabilitācijas centra izveidi vecajā 
skolā, kas nodrošinās darba vietas. Tad vēl ir lielas 
problēmas izglītības jomā. Koalīcijā esmu izteicis 
savu redzējumu, kā atrisināt šo problēmu.

3.solvita strausa
1. Līdz šim esmu uzkrājusi diezgan lielu pieredzi. Bija 

pārdomas par nekandidēšanu vispār. Pati jaunu 
sarakstu vairs neveidotu, jo esmu nogurusi fiziski, 
bet ņemot vērā, ka bija piedāvāts kandidēt kopīga 
sarakstā, biju ar mieru.

2. Uzskatu, ka pa diviem sasaukumiem man pieredze 
ir tik liela, ka to neizmantot būtu gandrīz vai grēks.

3. Turpinātu strādāt sociālo, kultūras un izglītības sfērā, 
jo abus sasaukumus esmu vadījusi tieši šo komiteju. 
Domāju, ka neatteiktos no dalības finansu komitejā, 
jo profesionāli labāk pārzinu.

4. Vissarežģītākā situācija varētu būt izglītības sfērā, 
jo būs jādomā kā saglabāt skolas, kas vēl ir. Tā ir 
Sidgundas skola un profesionālā vidusskola. Jo 
pašvaldībai finanses nevarētu būt tik ļoti daudz, lai 
varētu pilnīgi iztikt bez valsts palīdzības, kas attiecās 
uz profesionālo vidusskolu, sakarā ar to, ka rajons 
nav. Tas pats ir bērnudārzā. Kultūrā varētu būt mazāk 
jautājumu, jo cilvēki paši ir noguruši, diez vai kādos 

lielos projektos kāds iesaistīsies. Otrs, kas bijis sāpīgs 
visos sasaukumos – sadzīves pakalpojumi, apkure. 
Vai spēsim tikt galā ar apkures sistēmām, katlumāju, 
pakalpojumiem, kas pašvaldībai būtu jāsniedz par 
iespējami zemākiem tarifiem. Trešais – vēlētos, lai 
cilvēkiem visiem šai dzīvē klātos labi, lai viņi nebūtu 
drūmi, lai priecātos un cerētu, ka laiki būs arī labi. 
Uztvert šo laiku, kā nedaudz mierīgāku pārdomu 
laiku, lai sakārtotos paši un visu sev riņķī.

4.leontina amerika
1. Man bija piedāvājums un man patīk strādāt Mālpils 

labā.
2. Es redzu, ka mums, esošai padomei, kopīgi darbi 

veicas. Visi strādā labi.
3. Neapšaubāmi kultūras, sporta jomā, kā līdz šim. Vēl 

varētu būt pagasta attīstībā.
4. Vislielākā bēda par tiem ļaudīm, kas nav sociāli no-

drošināti. Kas notiks ar tiem, kas nevar atnākt palūgt 
palīdzību, bet kuriem tā ir ļoti vajadzīga. Cik nu būs 
spēka, no visas sirds gribu tur palīdzēt. Otrs, darīšu 
visu, lai saglabātu Laiko, lai būtu darba vietas. Tre-
šais, domāt par jauniešu nodarbinātību, varbūt veidot 
sporta skolu, lai jaunieši neaizietu prom. Savukārt 
esošos piesaistīt organizētākām nodarbībām.

5.edīte saleniece
1. Esmu pensionēta padomes priekšsēdētaja, strādājot 

domē man būs daudz lielākas iespējas iespaidot 
dažādas lietas, kas attiecas uz pensionāriem.

2. Ja mani aicina, tajā sastāvā, kurā kopā jau esam 
četrus gadus strādājuši, un redzot, ka ir iespēja 
sastrādāties it kā dažādi domājošiem cilvēkiem, 
domāju, ir jāpiekrīt un kopā visiem jāstrādā. Zināma 
pieredze man ir par to, kas notiek pagastā, kādas 
ir iespējas.

3. Galvenā sfēra varētu būt sociālā, jo šajā jomā esmu 
daudzas lietas apjautusi, īpaši darbā ar pensionā-
riem.

4. Organizēt dažādus pasākumus, padarot senioru dzī-
vi interesantāku, lai tā nebūtu tik nomācoša vecum-
dienās. Tiek organizētas ekskursijas, bet papildus 
tām vēl jāizmanto dažādas iespējas – kursi, dažādi 
semināri, turpināt nūjošanu, popularizējot veselīgu 
dzīves veidu.

vēlētāju apvienības “vienoti mālpilij” deputātu kandidātu  
atbildes uz priekšvēlēšanu jautājumiem

Šīs lapas sagatavošanu un izdošanu finansēja vēlētāju apvienība “Vienoti Mālpilij”



5.valentīns svikšs
1. Lai būtu labāka dzīve visiem mālpiliešiem, ko strā-

dājot savā tiešajā darbā, sniedzot pakalpojumus 
iedzīvotājiem, ļoti labi redzu un jūtu. Varu operatīvi 
noreaģēt un dot informāciju, papildus iestrādāt viņu 
prasības.

2. Es biju viens no pirmajiem par kopīgo sarakstu, ar vie-
nu domu – kopīgā sarakstā vēlētājiem lielākā mērogā 
tiek dota iespēja izteikties par deputātu kandidātiem, 
izsakot savu attieksmi ar plusiem un mīnusiem. Par 
cik katrs vēlētājs pazīst deputātus, tas būs izteikts 
no sirds.

3. Man bija gods, līdz šim strādāt attīstības komitejā, 
es gribētu strādāt tālāk, jo ir vistiešākā saikne ar 
iedzīvotājiem. Zināma pieredz jau ir.

4. Mālpilī grūti tagad sasniegt ko lepnu, jo labi jau pa-
strādāts. Risināts jautājums jau šajā sasaukumā – ce-
ļi, gan pagasta pakļautības, gan valsts. Galvenais ir 
līdzekļu trūkums. Te jāpieliek lielākas pūles. Otrs, 
jāsaglabā darba vietas. Gribētos lielāku un saproto-
šāku attieksmi no valsts un pašvaldību institūcijām 
pret ražotājiem. Jāpilnveido likumdošana, lai varētu 
tiešā veidā, veidot partnerattiecības.

7.ivars tāle
1. Esmu Mālpilī dzimis, Mālpilī dzīvoju, tādēļ man jābūt 

arī Mālpilī aktīvam. Kā Jaunā laika biedram, man ir 
iespēja šeit nest savu ieguldījumu.

2. Kopīgais saraksts veidojās lēnām. Faktiski izveido-
jies vēsturiski, jo sanāca kopā daudzi grupējumi ar 
dažādiem viedokļiem, un lēnām šīs pretrunas, šie 
uzstādījumi samazinājās. Beigu beigās mēs nonā-
cām pie Mālpils 800gades, kurā parādījās, ka visi 
mūsu deputāti – pozīcija, opozīcija, individuālisti 
teica – mēs uzbūvējām to, sarīkojām to un Mālpilī ir 
labi!

3. Ja mums nebūs pasaules klases izglītība, tad mūsu 
sapnis par plaukstošu, ziedošu, zeļošu, visur atpazītu 
Latviju ir izsapņots. Tātad pirmais ir izglītība. Otrais ir 
ekonomika, jo man, kā Jaunā laika biedram, ir iespēja 
griezties partijā pēc atbalsta tiem jautājumiem, kas ir 
sociāli, politiski un ekonomiski svarīgi. Tādu tagad ir 
daudz. Kaut vai tas, ka mums ir milzīgi kredīti.

4. Pirmais, ko varu dot izglītībā, kā LU profesors, 
doktors un aktīvs zinātnieks. Jaunatne ir jāaudzina 
zināšanu iegūšanas garā, sākot jau no pamatskolas, 
par to, kas ir jauns, interesants, neparasts pasaulē, 
beidzot ar vidusskolu, kur būtu iespēja iesaistīt 
aktuālu pasaules problēmu izpētē, sadarbojoties 
ar Latvijas augstskolu zinātniekiem. Otrs ir veidot 
ekonomiku, stimulējot mālpiliešus strādāt augsti 
atalgotu darbu. Būs izglītība, būs darbs zinātniskos in-
stitūtos, lielās rūpnīcās, ne jau par strādniekiem, bet 
par inženieriem, vadošiem inženieriem, direktoriem. 
Varbūt veidos jaunas rūpnīcas, piemēram, Mālpilī. 
 
Svarīga ir vide, tās sakārtotība, kas Mālpilī jau iet labu-
mā, bet darīt var vēl daudz, daudz labāk, lai mēnesi 
pēc talkas, atkal lasām papīrīšus, ka neapkopjam 
ceļmalas, bet pagalmus līdz sētai un tālāk ne.

8.andris apsītis
1. Kādam vajag kontrolēt un pieņemt lēmumus, arī šajā 

grūtajā brīdī.
2. Šeit es redzu, ka ir sanākuši profesionāli cilvēki, nere-

dzu citu alternatīvu. Jebkurā momentā viņu komandā 
esmu ar mieru strādāt.

3. Esmu uzņēmējs, lauksaimnieks. Jebkuram lēmu-
mam, būtu jābūt ekonomiski pamatotam, saprā-
tīgam, lai nebūtu populisms. Jādomā par vidi, lai 
ikviens to sakoptu. Jāsoda par neapstrādātiem 
laukiem, lai Mālpils pagasts patiešām būtu tas sa-
koptākais.

4. Jādomā, lai visu sociālo slāņu cilvēki nebūtu diskom-
fortā, visiem līdzekļiem noturēt, lai nebūtu sabiedrībā 
spriedze. Pirmais sakārtot infrastruktūru Mālpils pa-
gastā, lai kaut ko celtu un attīstītu. Noteikti ceļus.

9.māra Ārente
1. Piedāvājums nāca no viena bijušā saraksta puses.
2. Man šķiet, ka tie cilvēki, kas pamatā sāka veidot 

jauno sarakstu ir spēcīgi katrs savā nozarē. Viņi ir 
ļoti daudz darījuši. Iepriekšējo vēlēšanu daudzie 

saraksti un cīņa par pirmajām vietām katrā sarakstā 
man likās drusku negodīga. Bet tad, kad šie cilvēki, 
kas ļoti daudz laba var darīt Mālpilij, vienojās, ka viņi 
nezaudējot savu identitāti, pārliecību var nākotnē bal-
sot un darboties, ka tas ir normāli un atbalstāmi.

3. Protams, kultūrā. Mālpils ir izcila kultūras vieta, tajā ir 
tik lieli pamati ielikti, īpaši mākslā – Skulmju dzimta, 
plenēru iestrādnes, tā ir fantastiska iespēja to visu 
turpināt. Kā arī veidot kauto ko jaunu.

4. Gribētos, lai Skulmju dzimtai izdodas ideja par muze-
ju un izstāžu zāli. Gan arī par plenēru apkopojumu 
grāmatā vai Mālpils pagasta mākslinieku apkopoju-
mu. Domāju, ka Novadpētniecības muzeja viena no 
attīstības šķautnēm, paralēli varētu būt akcentēta uz 
mākslu. Turpināt izstāžu darbību Mālpils kultūras na-
mā izstāžu zālē. Jāveicina tūrisma attīstība, meklējot 
ieinteresētus cilvēkus, kas to lietu iznesīs.

10.liene Cērpa
1. Man piedāvāja, un es neatteicos. Es pamēģināšu, 

ko var izdarīt.
2. Sarakstā kandidē daudz spēcīgu cilvēku, daudz 

dažādu speciālistu, kas katrs varētu kaut ko dot 
pagastam. Kāpēc ne?

3. Man kā skolotājai, visticamāk izglītība. Es labprāt dar-
botos kultūras jomā. Kā arī vides sakārtošanas jomā. 
Jāveic izglītojoši audzinošs darbs iedzīvotājiem par 
vides sakārtošanu Mālpils parkā.

4. Vēl neapjaušu, cik lielas iespējas ir deputātam, cik 
viņa darbs var nest izmaiņas pagastā. Varbūt mana 
izglītība un pieredze izglītības jomā būs noderīga. 
Vai pieredze, ko es savos gados esmu ieguvusi kā 
sieviete, varētu noderēt pagasta iedzīvotājiem, vai 
arī tā pieredze kā trīs bērnu māmiņai

11.agnese Hildebrante
1. Es esmu no tālākā pagasta gala – Sidgundā. Parasti 

visas domas ir par tiem, kas dzīvo apkārt centram. 
Vēlos aizstāvēt tālo pušu intereses.

2. Mani apmierina visi tie nosacījumi, par ko kopā ir 
vienojušies, jo labāk kopā un draudzīgi, kā atsevišķi 
un plēšoties.

3. Viena noteikti varētu būt lauksaimniecība, jo esmu 
lauksaimniecības konsultante. Tad vēl bērnu jautā-
jumi, jo pašai bērni būs jālaiž skolā, tad interesē 
Sidgundas bērnu vieglāka izglītošana.

4. Tā kā lauksaimniecībā ir krīze, tad varētu padomāt 
par kopīgu tirdziņu Mālpils zemniekiem. Vajadzētu 
atrisināt problēmas ar skolām, jo gribētos, lai Sidgun-
dā skola paliek. Jāpadomā par cilvēkiem, kas tagad 
nav nodarbināti, piesaistīt tepat Mālpilī, veidojot 
zemniekiem kopīgu sadarbību izveidot jaunas darba 
vietas.

12.rolands Jomerts
1. Viegli kandidēt vieglā laikā, grūtāk grūtā laikā. Ja ma-

ni uzaicināja, tad šis ir tas laiks, kad katram jāpieliek 
tā roka, lai lielais darbs uz priekšu iet.

2. Tāpēc arī kandidēju, ka ir kopīgais saraksts. Mums 
katram var būt mīluļi, ne mīluļi, bet neviens darbs ne-
sokas, ja, kā vienā skaistā fabulā, gulbis lido gaisā, 
līdaka uz vienu pusi un vēzis uz otru pusi. Patlaban 
nav tas laiks, lai mēs te strīdētos, ņemtos, plūktos. 
Tagad jāstrādā roku rokā, lai pagastā nesanāk, ka 
pēc gadiem svilpos vējš.

3. Droši vien sfērās, kas vairāk vai mazāk saistītas ar 
tautsaimniecību, tās man vairāk izprotamākas.

4. Gribētos, lai krīze pēc iespējas mazāk ienāktu Māl-
pilī. Ja krītam, tad, lai tas kritiens būtu pēc iespējas 
mīkstāks, un katram cilvēkam izprotams, kāpēc tas 
tā notiek. Pēc tam ar laiku skatīties kā šeit ko virzīt uz 
priekšu, lai attīstītos, lai darba vietas rastos, varbūt 
izveidot ekskursiju variantus. Lietas, kas nāktu par 
labu pašam pagastam un katram iedzīvotājam.

13.Jānis lauva
1. Visi mūžu esmu tādu aktīvu darbu strādājis.
2. Man patika, ka vienojās pozīcija ar opozīciju. Tas būtu 

pats demokrātiskākais princips, ja nebūtu radies otrs 
saraksts, jo varētu konkrēti balsot par cilvēku, nevis 
sarakstu. Daļēji tas notiks arī tagad.

3. Pagastā prioritārajos saimnieciskos jautājumos, jo 
pārzinu inženiertīklus, celtniecību, ceļus. Ko man 

uzticēs, ar to centīšos tikt galā.
4. Būtu jāpanāk, lai Mālpils novadā visi būtu pie darba, 

tad būs arī paēduši, nevis kā tagad, kad jādomā 
par zupas virtuves izveidošanu. Gribētos panākt, 
lai sakārtotu Mālpilī ceļus, piegriežot tiem lielāku 
uzmanību, jo mazie ceļi neprasa tik lielas finanses, 
cik apņemšanos un vēlēšanos to darīt. Pagastā ir 
privātuzņēmēji, SIA, kuriem ir piemērota tehnika, un 
ar kuriem varētu vienoties. Būtu jāuzlabo informāci-
jas pasniegšana pagasta iedzīvotājiem ar interneta 
palīdzību. Cilvēki būtu jāpamāca, lai tiktu klāt pie 
informācijas, ko pagasts dod.

14.valts mihelsons
1. Kandidēju, lai pievērstu uzmanību jaunatnei, iesaistī-

tu gan kultūras dzīvē, gan sporta dzīvē tās neatdalot, 
bet apvienojot.

2. Man piedāvāja Lielmeža kungs. Līdzšinējās darbības 
laikā Mālpilī man nav bijis pretenzijas ne pret vienu 
no bijušajiem deputātiem, un domāju, ka tas varētu 
saliedēt, labāk īstenot tos mērķus, kas Mālpilī ir. Pēc 
daudziem gadiem atkal ienākot Mālpilī, kad sāku strā-
dāt pie kompleksa celtniecības, tad bija pamanāms, 
ka daudzus mālpiliešus 800gade apvienoja.

3. Tā, kas vairāk attiecās uz manu lauciņu – sportu. Mē-
ģināt piesaistīt cilvēkus no ārpuses, kas izmantotu 
kompleksu. Mēģināt radīt sabiedrisko dzīvi ap sportu 
un kultūru.

4. Gribētu izveidot sporta skolu, kas ir ļoti grūti, šajos 
ekonomiskajos apstākļos. Tālākie sapņi – izveidot 
sporta klubu, kas vajadzīgs Mālpils iedzīvotājiem, 
un vēl tālākā nākotnē izveidot kādu komandu.

15.raimonds tāle
1. Kandidēju, lai palīdzētu attīstīt Mālpili, nāktu ar kā-

dām jaunām idejām.
2. Ir daudz spēcīgu personību ar labām idejā, ar darba 

pieredzi un ir jauni cilvēki, un starp viņiem ir daudz 
vieglāk izvēlēties, nekā starp pieciem, jeb vairāk 
sarakstiem, kur ir kādas lokomotīves.

3. Pirmkārt Eiropas līdzekļu piesaiste, tad finanses – sa-
kārtot, plānot pašvaldības ieņēmumus, izdevumus, 
iespējamus ietaupījumus. Vēl interesētu strādāt kādā 
sporta jomā.

4. Gribētu redzēt attīstību, mēģināt sakārtot ekonomis-
ko vidi, lai tā būtu pēc iespējas pievilcīgāka ārvalstu 
investoriem, kas nāktu kaut ko būvēt, nodrošinātu 
darba vietas. Tādi investori kā SaintGobain varētu būt 
vairāk, jo Rīga kļūst dārga, salīdzinoši transports nav 
tik dārgs, liels pluss plānotais gāzes vads, kas rādītu, 
ka infrastruktūra mums ir un attīstās. Vajadzētu pozi-
cionēt Mālpili, kā tuvu esošu Rīgai, vilinot tūristus uz 
šejieni. Veidot kopīgu ekonomisku vidi, lai cilvēkiem 
būtu interesanti šeit braukt un darboties.

16. dailis veics
1. Esmu pietiekami aktīvs cilvēks, gribēju pamēģināt. 

Nepamēģināsi, neuzzināsi.
2. Ar visiem cilvēkiem esmu pazīstams, un man nav ko 

dalīt.
3. Domāju kā uzlabot sporta dzīvi Mālpils pagastā un 

sociālo, tā kā pašām trīs bērni, zinu kādas problē-
mas, un kāda te visa attieksme. Var jau arī jebkādā 
saimnieciskā sfērā.

4. Viens no pirmajiem ir jāsāk ar pagalmu, lai būtu 
kārtība pagastā, sakopts. Ļoti gribētos aktivitāti 
sporta dzīvē, jo ļoti pasīvi cilvēki, kas nāk, tas nāk, 
iesaistīt vairāk cilvēkus. Kā arī kultūras pasākumos 
saskaņot ar cilvēku finansiālo situāciju, lai balles 
nebūtu mēneša beigās, kad cilvēkiem nav naudas. 
Vēlos izkustināt cilvēkus, ieviest tradīcijas, jo esmu 
vairākas reize nācis ierosināt dažādus pasākumus, 
kā ir futbols, tā arī ziemas sporta spēles, lai saliedētu 
visu pagastu.

Gribētu aicināt vēlētājus izmantot Satversmē 
noteiktās tiesības, lai arī cik kādam šķiet tas skaļi 
skanētu, ka vara pieder tautai. Šī ir tā reize, kad tau
tai ir iespējas izdarīt izvēli. Es aicinu visiem 6.jūnijā 
doties uz vēlēšanām, vēlot gan Eiropas Parlamenta 
deputātus, gan Mālpils novada deputātus!

aleksandrs lielmežs, 
Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs


