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“radošuma nedēļa”  
mālpils internātpamatskolā

Latvijas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas 20.gadadienā izglī tības 
un zinātnes ministrija Latvijas skolu 

pedagogiem pasniedza atzinī bas rakstus 
par sasniegumiem jau niešu patriotiskajā 
audzināšanā. mūsu novadā šo augsto 
apbalvojumu saņēma mālpils vidusskolas 
direkto res vietniece audzināšanas darbā, 
vēstures un politikas zinību skolotāja Laima 
Balode.

Laima ir pedagogs, kura ar lielu neatlaidību 
un sistemātisku darbu veicina vērtībizglītību un 
patriotisko audzināšanu skolā un vienlaikus 
jauniešiem veido cieņas pilnu attieksmi pret 
valsti un tās simboliem. Viņa mērķtiecīgi motivē 
skolēnus apgūt jaunas zināšanas, apzināties 
piederību savai valstij, māca kritiski domāt un 
secināt. Ar teicamiem rezultātiem sagatavo 
skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm un 
konkursiem:

2009./10.m.g. viņas mācītie skolēni ie-
guvuši 1.vietu un atzinību Pierīgas novadu 
politikas un tiesību olimpiādē, 2., 3.vietu un 
atzinību Pierīgas novadu ētikas eseju kon-
kursā. 2008./09.m.g. skolēni ieguvuši 2. un 
3.vietu Rīgas rajona ētikas eseju konkursā, 

piedalījušies politikas olimpiādē. 2007./08.m.g. 
skolēni ieguvuši 2., 3.vietu un atzinību Rīgas 
novadu ētikas eseju konkursā, 2. un 3.vietu 
Rīgas rajona politikas un tiesību olimpiādē, 
piedalījušies vēstures olimpiādē. Katru gadu 
skolēniem tiek vadīti zinātniski pētnieciskie 
darbi vēstures un politikas jomās.

No 1992. gada skolotāja vada un siste-
mātiski organizē audzināšanas darbu Mālpils 
vidusskolā. Ir izstrādājusi Mālpils vidusskolas 
audzināšanas programmu, kurā katras klases 
tematiskajā plānojumā ietvertas arī tēmas 
pilsoniskai un patriotiskajai audzināšanai. 
Audzināšanas jautājumu risināšanā cenšas 
iesaistīt visas ieinteresētās puses: pedagogus, 
skolēnus, ģimenes, Mālpils darba devējus, 
pašvaldību, valsts institūcijas un sabiedriskās 
organizācijas.

Mālpils vidusskolas kolektīvs lepojas ar 
savu pedagogu sasniegumiem!

Mālpils vidusskolas direktore  
solvita Lapiņa

Britu padomes iniciētajam projektam, 
kurš tika organizēts sadarbībā ar Izglītības un 
zinātnes ministriju un citām organizācijām, ar 
mērķi apzināt radošuma lomu ne tikai mākslā, 
bet arī ikdienas dzīvē, mācībās, ekonomikā 
un visās pārējās dzīves jomās, atsaucās arī 
Mālpils internātpamatskolas Informācijas 
centrs – bibliotēka. Kopā ar ārpusstundu darba 
organizatori aicinājām skolēnus piedalīties 
konkursos, kas atbilst akcijas “Pasaule t@vā 
bibliotēkā” tēmām. Kā pirmās tika rīkotas Putnu 
dienas – 2010. To ietvaros notika erudītu kon-
kursi, plakātu konkurss. Ornitologs Viesturs 
Ķerus lasīja izzinošas lekcijas un kopīgi ar 
skolēniem vēroja putnus Mālpils parkā.

Arī šī gada Eiropas dienas pasākumi 
norisinājās Radošuma nedēļas ietvaros. 5. – 
6.maijā notika skolotāju prezentācijas – “Es tur 
biju!” – par ceļojumiem uz Turciju un Dāniju. 
Sākumskolas skolotāja Dace Brūna rādīja 

noskaņām un sajūtām pilnas izzinošas pre-
zentācijas par Turcijas slavenākajiem arhitek-
tūras pieminekļiem. Skanot nacionālajai turku 
mūzikai varējām ļauties burvīgam ceļojumam 
pa kalnainajiem ciematiem, iepazīstot turku 
ikdienu, dzīves ritmu un paražas.

Skolas direktore Frančeska Ģēvele skolē-
nus iepazīstināja ar jauniegūto pieredzi Dānijā, 
kur, līdzīgā skolā kā mūsu, tika rastas daudzas 
jaunas idejas, ko varētu realizēt pie mums. Dāni-
jas krāšņie jūras skati, ostas ar nebeidzamajām 
jahtu mastu rindām, mazo pilsētiņu romantika 
ar veclaicīgo arhitektūru bija izzinošs ceļojums 
uz zemi Baltijas jūras otrā krastā.

Lai noskaidrotu, cik daudz mēs visi zi-
nām par Eiropas Savienības valstīm, to tautu 
tradīcijām un iedzīvotāju dzīves ieradumiem, 
pamatskolas klasēm tika aicinātas izveidot 
komandas, kas piedalīsies Erudītu konkursā. 
Tēmas ļoti dažādas, kas ļāva cerēt uz labiem 

rezultātiem ikvienam – “Eiropas ievērojamākās 
vietas”; “Valstu karogi”; “Ēdieni”; “Suvenīrs 
no...” Kā lielākais konkurents tika uzskatīta 
skolotāju komanda, kurai arī nemaz tik viegli 
negāja. Ģeogrāfijas stundās mācoties un TV 
sporta raidījumus skatoties, tieši skolēnu ko-
mandas labāk iepazinušas ES valstu karogus.

Mālpils internātpamatskolas  
Informācijas centra-bibliotēkas vadītāja  

daiga frīdberga

Atsaucoties Mālpils Profesionālās viduss-
kolas aicinājumam, 28. aprīlī skolu apmeklēja 
IZM Valsts sekretārs Mareks Gruškevics un 
Ministra biroja vadītāja Inese Matvejeva. 
Diskusijā par skolas nākotnes redzējumu 
piedalījās Mālpils novada domes deputāti, 
skolas sadarbības partneri, darba devēji, 
prakšu vadītāji, vecāku pārstāvji un Izglītojamo 
pašpārvaldes pārstāvji, skolotāji.

MPV un Mālpils internātskolas direktore 
frančeska Ģēvele – Mēs iekritām reģionālās 
reformas slazdā. Gribējām pirmie ieiet reģionā, 
taču esam palikuši novada pakļautībā, bet bez 
finanšu līdzekļiem. Kopš pagājušā gada 1.jūlija 
nav līdzekļu skolas uzturēšanai. Joprojām esam 
IZM sistēmā, bet bez īstas skaidrības, kurā vietā.

Skolas direktore, dodot vārdu Gruškevica 
kungam, izteica gandarījumu par IZM pārstāvju 
gaišo skatījumu, iespēju redzējumu pēc skolas 

apskates.
IZM valsts sekretārs mareks Gruškevics 

ieteica abu skolu apvienojumu ar nosau-
kumu – Mālpils internātvidusskola, kas ļautu 
skolai tikt galā ar daudzām problēmām, it 
īpaši finansiālajām, uzsverot, ka galvenā 
nozīme ir saturam, nevis nosaukumam. 
Skolas nosaukumu jebkurā brīdī var mainīt, 
ja kādam tas var šķist mazāk prestiži, kā 
piemēru minot Balvu amatu vidusskolu. – 
Esmu gandarīts, ka šeit strādā profesionāli 
skolotāji, ka bērniem te ir radīti fantastiski 
apstākļi. Šī ir viena no labākajām skolām, ko 
esmu redzējis. Jums jābūt apziņai, ka šo skolu 
nekad neslēgs. Jums tikai jāatrod īstā vieta 
izglītības piramīdā, piedāvājot jaunu risinājumu. 
Fakts, ka jūsu skolā mācās izglītojamie no 
tik daudziem pagastiem ir pierādījums, ka 
esat konkurētspējīgi un būsiet interesanti 

arī pie pašvaldību savstarpējo maksājumu 
sistēmas nostabilizēšanas. Šobrīd Mālpilij ir 
iedota nauda struktūrfondu līdzfinansēšanai, 
ar kuru sedz skolas uzturēšanas izdevumus. 
Kamēr ir šī nauda, mēs risināsim jautājumu 
par skolas statusa maiņu un starppašvaldību 
norēķinu attiecināšanu uz Mālpils Profesionālo 
vidusskolu.

daiga frīdberga

ziņas

5.maijā notika SIA Laiko Mālpils rūpnīcas 
izsole, kurā oficiāli piedalījās tikai banka. Bija 
atbraukuši arī potenciāli investori no ārval-
stīm, taču tā kā nebija līdz galam sakārtoti 
dokumenti, viņi izsolē piedalīties nevarēja un 

izsoles gaitu tikai vēroja. Tomēr tas noteikti ir 
pozitīvs signāls. Ir interese arī no citiem inves-
toriem, kam nepieciešams laiks, lai iepazītos 
ar rūpnīcu.

Līdz ar to viennozīmīgi var teikt, ka inte-
rese par sekmīgu rūpnīcas tālāku darbību ir 
un bankas nodoms nav paturēt rūpnīcu, bet 

maksimāli ātri piesaistīt profesionālu, spēcīgu 
investoru, kas pilnībā uzņemsies rūpes un 
atbildību par uzņēmuma attīstību un darba 
vietu saglabāšanu.

Swedbank AS Komunikāciju vadītājs  
ivars svilāns

izm Valsts sekretārs apmeklē mālpili

sia Laiko izsole

izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts Laimai Balodei
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Augšup no Mergupes gravas, kopā 
ar saules sasilušu tveicīgu vēja pūsmu, 
katram citādas, bet visiem kopīgas, 
nāk atmiņas par dažādiem notikumiem 
skaistajā vietā pie Ģerķēniem un lejas 
mājas, jeb kā mēs labāk zinām, Skulmju 
mājas, kuru saimniece Ināra Skulme 
laipni sagaida viesus no tuvienes un tā-
lienes. Nāk grupa pēc grupas, gan nova-
da pašvaldības un kultūras centra ļaudis, 
inteliģences pārstāvji, kas priecīgi par 
atkal satikšanos ar cienījamo mākslinieci 
Džemmu Skulmi, gan jaunieši, cerot at-
miņā atstāt zīmi par slaveno novadnieci, 
pirmo latviešu tēlnieci – sievieti, Martu 
Liepiņu-Skulmi. Mālpilieti, kas latviešu 
mākslā atstājusi neizdzēšamas pēdas 
ar portretiem un figurālām skulptūrām.

Uz jautājumu – Kāpēc viņa īsti 
izvēlējās mākslu? – savos stāstījumos 
par mākslinieci centās atbildēt gan meita 
Džemma Skulme, gan mākslas zināt-
nieces – profesore Ruta Čaupova un 
Gundega Cēbere. Atmiņās par dzimtai 
zīmīgiem faktiem dalījās arī radinieki – 
Ģirts Mergins, Jurģis Skulme, Jānis 
Skulme, Stīna Skulme, kas piedalījās arī 
vēsturiskā pasākumā “Ādmiņu” mājas 
priekšā, kopīgi ar Mālpils novada domes 
priekšsēdētaju Aleksandru Lielmežu 

stādot liepiņu, kā simbolu atmiņai par 
slaveno Liepiņu dzimtas pārstāvi.

Mālpils kultūras centra viesi varēja 
noskatīties režisores Laimas Žurginas 
un operatora Jāņa Skulmes dokumen-
tālo filmu “Avangarda Amazone”, bet 
pēcpusdienā izstāžu zālē piedalīties 
piemiņas izstādes atklāšanā. No plašā 
vēsturiskā materiāla izstādē akcents likts 
uz mākslinieces ģimeni, stāstījumu par 
Liepiņu un Skulmju dzimtajām mājām, 
mākslinieces bērnību tajās, skolas ga-
diem Rīgā, mākslas apgūšanu Kazaņā, 
Pēterburgā un Maskavā, kā arī profesio-
nālās darbības sākumu Latvijā 20.gados.

Džemma Skulme izstādes atklāšanā 
par savu māti stāstīja ar dziļu pietāti un 

neizmērojamu mīlestību: “Viņa bija ļoti 
īsta. Viņa bija tik dziļi patiesa. Kad viņa 
strādāja, prāts un rokas bija kopā. Viņas 
darbi vibrēja kopā ar dvēseli.”

daiga frīdberga

sākusies biļešu tirdzniecība  
uz skolēnu dziesmu un deju 

svētku koncertiem
12. maijā “Biļešu paradīze” uzsāka 

biļešu pārdošanu uz X Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koncertiem. svētki rīgā notiks no 
2010. gada 6. jūlija līdz 11. jūlijam, un 
tajos piedalīsies vairāk nekā 30 000 bērnu un jauniešu.

Biļetes uz Svētku koncertiem maksās no 3 līdz 20 latiem, bet 
uz ģenerālmēģinājumiem – no 1 līdz 3 latiem. “Biļešu paradīze” 
piedāvā iegādaties Svētku koncertu biļetes šādos veidos: kasēs 
lielākajās Latvijas pilsētās, internetā www.bilesuparadize.lv, kā arī 
rezervējot pa tālruni 9000 2000 un izpērkot biļetes 20 dienu lai-
kā jebkurā “Biļešu paradīze” tirdzniecības vietā. Maksa par zvanu 
ir 0.48 Ls/min. Šāda iespēja svarīga lauku iedzīvotajiem, kuriem 
nav pieejams internets un tuvumā nav biļešu tirdzniecības vietas.

Ņemot vērā lielo pieprasījumu, noteikts, ka viena persona 
varēs iegādāties ne vairāk kā astoņas biļetes. Bērniem līdz 7 
gadu vecumam ieeja koncertos ir bez maksas, bet viņiem netiek 
nodrošināta atsevišķa sēdvieta. Krāšņs solās būt koru koncerts 
“Mana zeme – zemīte skaista!” Mežaparka Lielajā estrādē, deju 
lielkoncerts “Deja kāpj debesīs” Daugavas stadionā, pūtēju 
orķestru koncerts “Priecīgs koncerts” izstāžu centrā “Ķīpsala” un 
citi svētku pasākumi.

Lai ikviens varētu vērot Svētku norisi, vairāki pasākumi būs bez 
maksas. 8. jūlijā pie Brīvības pieminekļa priecēs pūtēju orķestru 
defile priekšnesums. 10. jūlijā varēs uzgavilēt dalībniekiem, vērojot 
Svētku gājienu. Četras dienas no 8. līdz 11. jūlijam Vērmanes 
dārzā visas dienas garumā notiks pasākumi, kurus iviens varēs 
ne tikai skatīties bez maksas, bet arī aktīvi līdzdarboties. Visi in-
teresenti aicināti uz folkloras kopu koncertu “Kas kaitēja nedzīvot 
diža meža maliņā” Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā – jāiegādājas 
tikai muzeja ikdienas ieejas biļete. Savukārt Rīgas Kongresu namā 
no 6. līdz 11. jūlijam varēs iepazīties ar Bērnu un jauniešu vizuālās 
un lietišķās mākslas izstādi “Ritmu spēles”.

mālpils novada X Latvijas  
skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku dalībnieki
mūsdienu deja:
Deju grupa “Nakc”, vadītāja Ivetta Jakovļeva.

Tautas deju kolektīvi:
Mālpils vidusskolas 1. – 2. klašu deju kolektīvs “Atsperītes”,  
vad. Lilita Jansone;
Mālpils vidusskolas 3. – 4. klašu deju kolektīvs “Atsperītes”,  
vad. Lilitas Jansone;
Sidgundas pamatskolas 3. – 4. klašu deju kolektīvs,  
vad. Māra Gaile – Dišereite;
Mālpils vidusskolas 5. – 6. klašu deju kolektīvs,  
vad. Jana Baranovska;
Sidgundas pamatskolas 7. – 9. klašu deju kolektīvs,  
vad. Māra Gaile – Dišereite;
Mālpils vidusskolas 10. – 12. klašu deju kolektīvs “Madara II”,  
vad. Julijana Butkeviča;
Mālpils profesionālās vidusskolas deju kolektīvs “Madara I”,  
vad. Julijana Butkeviča.

Profesionālās izglītības iestāžu kolektīvu programmas projektā 
“amatnieku svētki 2010” Vērmanes dārzā 8. – 9.jūlijam:
Mālpils Profesionālās vidusskolas meistarstiķis  
“Es sava amata Dievs – Mālpils olimpā”, vad. Lilita Jansone.

Laureātu koncerts VEf kultūras pilī 6.jūlijā
Mālpils vidusskolas 3. – 4. klašu deju kolektīvs “Atsperītes”,  
vad. Lilitas Jansone.

Vizuālās un lietišķās mākslas darbu izstāde “ritmu spēles” 
kongresu namā:
No Mālpils vidusskolas, keramikas pulciņa, šajā izstādē ar saviem 
darbiem izcīnījušas godu piedalīties Sintija Logina, Signe Ozoliņa 
un Laima Niedra (skolotāja Guna Petrevica).

ziņas

ināra skulme sagaida ciemiņus

Skulmju pagalmā (no kreisās) – ruta Čau-
pova, Jurģis skulme, Gundega Cēbere, 
džemma skulme, Jānis skulme un stīna 
skulme

martai Liepiņai – skulmei 120
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Izskatīja 28 jautājumus:
1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
2. zemes nomas līgumu apstiprināšana.
3. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
4. Pirkuma līgumu izskatīšana.
5. Par funkcionāli piesaistītās zemes platības noteikšanu.
6. Par nekustamā īpašuma izmantošanas atļauju.
7. Par Nīderlandes kNHm fonda projektu konkursa rezultātu 

apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr. 6 “Ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanas ierobežojumi mālpils novada administratīvajā 
teritorijā” apstiprināšanu.

9. Par saistošo noteikumu Nr.7 “mālpils novada administratīvās 
atbildības noteikumi” apstiprināšanu.

10. Par ūdenssaimniecības attīstības projekta virzību.
11. Par mālpils novada domes 2009.gada pārskata apstiprināšanu.
12. Par cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
14. Par izsoļu izsludināšanu.
15. Par cenas noteikšanu betona plātnēm.
16. Par Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
17. Par finansiālu atbalstu jauno makšķernieku nometnes 

organizēšanai.
18. Par atļauju rīkot moto piedzīvojumu sacensības.
19. Par atļauju rīkot Pavasara gadatirgu.
20. Par autoveikala statusa piešķiršanu.
21. Par funkciju deleģēšanu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldei.
22. Par saistošo noteikumu “Par sociālās palīdzības pabalstiem 

mālpils novadā” izpildi 2010.gada i ceturksnī.
23. Par mālpils bibliotēkas dokumentācijas apstiprināšanu.
24. Par maksas pakalpojumu tarifu noteik šanu mālpils bibliotēkā.
25. Par sidgundas bibliotēkas dokumen tācijas apstiprināšanu.
26. Par pagasta padomes lēmuma anulēšanu.
27. Par novada domes lēmuma precizē šanu.
28. Par adreses piešķiršanu.

• Dome nolēma piekrist, ka:
 – Mālpils kultūras centra folkloras kopa realizē projektu “Saules 
vārti” un ierīko uz pašvaldības zemes 0,25ha platībā Mālpils 
pilskalna teritorijā rituāla vietu;

 – Sidgundas ciema daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji izveido bērnu 
sporta un atpūtas laukumu uz pašvaldības zemes 0,1ha platībā 
Zvaigžņu ielā 1, Sidgundā;

 – Biedrība “Mālpils sporta klubs” izmanto pašvaldībai piekrītošo 
zemes gabalu 1,96ha platībā mototrases labiekārtošanas un 
attīstības mērķiem, noslēdzot nomas līgumu uz 5 gadiem;

 – Biedrība “Mālpils sporta klubs” izmanto pašvaldībai piederošos 
zemes gabalus Sporta ielā 1, 0,46ha koplplatībā BMX trases 
izveidei un 0,74 ha kopplatībā atpūtas vietas un pludmales vole-
jbola laukuma izveidei, noslēdzot nomas līgumu uz 12 gadiem.

• Apstiprināt 2010.gada 9.aprīļa Nīderlandes KNHM fonda projektu 
konkursa rezultātus un atbalstīt 12 projektus.

• Atteikties no dalības Kohēzijas fonda 3.5.1.1. aktivitātē “Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 
ekvivalentu lielāku par 2000” II kārtā finanšu apsvērumu dēļ.

• Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2009.gada pārskatu 
par kopējo summu LVL 9 410 339.

• Noteikt betona plātnes cenu 4LVL, tai skaitā PVN.
• Ar 2010.gada 1.maiju ievēlēt Āriju Nuķi par Mālpils novada bāriņ-

tiesas locekli uz 5 gadiem.
• Atļaut rīkot biedrībai “Mālpils zivīm” no 2010.gada 23. līdz 25.jūlijam 

jauno makšķernieku un vides aizsardzības interešu pulciņa vasaras 
nometni Mālpils novada Brūnu HES ūdenskrātuves teritorijā. No-
metnes organizēšanai piešķirt 400,- LVL (četri simti lati) no novada 
domes budžeta Atbalsta fonda.

• Atļaut Latvijas Motosporta federācijai 2010.gada 10. un 11. jūlijā 
Mālpils novada teritorijā organizēt 2010. gada Latvijas čempionāta 
moto piedzīvojumu sacīkšu 2. posmu “Mālpils vasara 2010”, pirms 
tam rakstiski saskaņojot autoceļu izmantošanu un sakārtošanu ar 
autoceļu īpašniekiem.

• Piešķirt autoveikala statusu IK “GAISMA-SR” patapinājumā 
esošajam transportlīdzeklim VW TRANSPORTER.

• Apstiprināt šādus Mālpils novada bibliotēkas sniegto pakalpojumu 
tarifus:

Pakalpojums mēr
vienība

Cena,t.
sk.PVN

Teksta izdruka (melnbalta) A4 1gb 0.05
Teksta izdruka (melnbalta) A3 1gb 0.10
Teksta izdruka (krāsaina) A4 1gb 0.15
Teksta izdruka (krāsaina) A3 1gb 0.30
Attēla izdruka (melnbalta) A4 1gb 0.20
Attēla izdruka (melnbalta) A3 1gb 0.40
Attēla izdruka (krāsaina) A4 1gb 0.30
Attēla izdruka (krāsaina) A3 1gb 0.60
Skenēšana un izdruka (melnbalta) A4 1gb 0.25
Skenēšana un izdruka (melnbalta) A3 1gb 0.50
Skenēšana un izdruka (krāsaina) A4 1gb 0.35
Skenēšana un izdruka (krāsaina) A3 1gb 0.70
Kopēšana vienpusēja (melnbalta) A4 1gb 0.04
Kopēšana vienpusēja (melnbalta) A3 1gb 0.06
Kopēšana abpusēja (melnbalta) A4 1gb 0.06
Kopēšana abpusēja (melnbalta) A3 1gb 0.10
Pasta izdevumu segšana no SBA 
(starpbibliotēku abonementa) saņemtajām 
grāmatām 

1 vienība Pēc pasta 
pakal pojuma 

čeka

mĀLPiLs NoVada domEs sĒŽu Grafiks  
2010.gada JŪNiJa mēnesim

sēdes nosaukums datums, laiks Telpas Nr. sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 16.jūnijā pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 17.jūnijā pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

finanšu komitejas sēde 17.jūnijā pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
domEs sĒdE 22.jūnijā pl.15.00 mazajā sēžu zālē aLEksaNdrs LiELmEŽs
Privatizācijas komisijas sēde 28.jūnijā pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
administratīvās komisijas sēde 9.jūnijā, 30.jūnijā pl.14.00 Mazajā sēžu zālē ARVILS LŪKS
iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 SOLVITA STRAUSA

informācija par 2010. gada aprīlī saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – 
uzskaites kartēm un mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

iesnieguma 
datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

09.04.2010. Pēteris Matuševics Dzīvokļa “Zemnieki”-2 rekonstrukcija Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt 
plānošanas un arhitektūras uzdevumu

20.04.2010. SIA “Baltic Pork”
Šķirnes cūku ferma ar 1950 jauncūku vietām 

svarā no 30-100 kg Mālpils novada nekustamajā 
īpašumā “Riemeņi-1”

Veikt būvniecības ieceres publisko 
apspriešanu atbilstoši MK 22.05.2007. 

noteikumiem Nr. 331 “Paredzētās būves 
publiskās apspriešanas kārtība”

30.04.2010. Velta Tāle Kokapstrādes ražošanas cehs ar noliktavu Mālpils 
novada nekustamajā īpašumā “Drednauti” Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt 

plānošanas un arhitektūras uzdevumu30.04.2010. SIA “Gerbera RB” Saimniecības ēka nekustamajā īpašumā “Ozoli” 

mĀLPiLs NoVada domEs 28.04.2010. sĒdE Nr.4
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saisToŠiE NoTEikumi Nr.6

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 28.04.2010. sēdes lēmumu Nr.4/8

ĢENĒTiski modifiCĒTo kuLTŪrauGu audzĒŠaNas 
iEroBEŽoJumi mĀLPiLs NoVada admiNisTaTīVaJĀ TEriToriJĀ

Izdoti pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu un  
“Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma” 22.panta otro daļu

1.VisPĀrīGiE NoTEikumi
1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir 

nodrošināt sabiedrisko kārtību Mālpils 
novadā, veidot tajā civilizētu kultūrvidi, 
nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu 
dzīves vidi, aizsargāt dabu, kultūras un 
vēstu res pieminekļus.

2. Par Mālpils novada domes izdoto saisto-
šo noteikumu neievērošanu personas 
saucamas pie administratīvās atbildības 
saskaņā ar šiem noteikumiem.

3. Noteikumi piemērojami gadījumos, 
kad pārkāpums, par kuru paredzēta 
atbildība saskaņā ar šiem noteikumiem, 
izdarīts Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā neatkarīgi no tā, kā īpašumā vai 
valdījumā tas izdarīts.

4. Par Mālpils novada domes izdoto sais-
tošo noteikumu pārkāpšanu pārkāpē-
jam piemērojams brīdinājums vai 
naudas sods. Maksimālais naudas 
sods, kāds uzliekams par saistošo note-
ikumu pārkāpumu, ir piecdesmit lati, bet 
pārkāpuma izdarīšanas vietā bez pro-
tokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta 
parauga kvīti) – līdz divdesmit latiem, ja 
pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto nau-
das sodu. Brīdinājumu kā administratīvā 
soda līdzekli izsaka rakstveidā. Ja 
izdarītais administratīvais pārkāpums 
ir maznozīmīgs, institūcija (amatper-
sona), kas pilnvarota izlemt lietu, var 
atbrīvot pārkāpēju no administratīvās 
atbildības un aprobežoties ar mutvārdu 
aizrādījumu. Administratīvais sods 
par saistošo noteikumu pārkāpumu 
uzliekams Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā paredzētajā 
proce suālajā kārtībā, ievērojot Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktos soda uzlikšanas pamatprin-
cipus. Ja administratīvo pārkāpumu 
izdarījis nepilngadīgais līdz 14 gadu 
vecumam, pie administratīvās atbildības 
tiek saukti nepilngadīgā vecāki. Līdz 
75% no iekasētajām soda naudām 
uz vietas vai pēc novada domes 
administratīvās komisijas pieņemtā 
lēmuma par soda naudas maksājuma 

uzlikšanu un saņemšanu var tikt izman-
tota administratīvo pārkāpumu protoko-
lu sastādījušo personu stimulēšanai, bet 
pārējā nauda ieskaitāma Mālpils novada 
domes budžetā. Atmaksāšanu veic pēc 
izpilddirektora rīkojuma tiem darbiniek-
iem, kuri ir pārkāpuma faktu konstatējuši 
un sastādījuši administratīvā pārkāpuma 
protokolu, vai iesnieguši soda kvīti. At-
maksu veic ne ilgāk kā mēneša laikā 
pēc soda naudas saņemšanas pagasta 
kasē.

5. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi 
un sastādīt administratīvos protokolus 
savas kompetences ietvaros ir tiesīgi:
5.1. Mālpils novada domes priekš-

sēdētājs, viņa vietnieks, deputāti 
un izpilddirektors;

5.2. Mālpils novada pašvaldības policija;
5.3. valsts policijas darbinieki saskaņā 

ar likumu “Par policiju”;
5.4. Mālpils novada pašvaldības iestāžu 

un uzņēmumu amatpersonas sa-
vas kompetences ietvaros, vai citas 
pilnvarotas personas, ja šīs tiesības 
viņām ir piešķirtas ar Mālpils no-
vada domes lēmumu.

6. Izskatīt administratīvo pārkāpumu li-
etas un uzlikt administratīvo sodu par 
Mālpils novada domes izdoto saistošo 
noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgi:
6.1. Mālpils novada domes admi-

nistratīvā komisija;
6.2. Mālpils novada domes priekš-

sēdētājs, viņa vietnieks, deputāti 
un izpilddirektors;

6.3. Mālpils novada pašvaldības polici-
jas amatpersonas;

6.4. valsts policijas darbinieki saskaņā 
ar likumu “Par policiju”.

7. Lietvedība administratīvo pārkāpumu 
lietās veicama Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā note ik ta jā 
procesuā lajā kārtībā.

8. Šo noteikumu 6.punktā minēto am-
atpersonu un institūciju piemērotie 
administrat īvie sodi pārsūdzami 
augstākai amatpersonai vai tiesai 
normatī vajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.sEViŠĶĀ daĻa
1.SADAĻA
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMU 
UN CITI PĀRKĀPUMI

1.1. Naktsmiera traucēšana.
Par tīša trokšņa radīšanu (automašīnu 

radītie trokšņi, skaļa muzicēšana, re-
montdarbu veikšana u.tml.) novada 
teritorijā laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00, 
izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar 
Mālpils novada domi, izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

Par tīša trokšņa radīšanu (automašīnu 
radītie trokšņi, skaļa muzicēšana, re-
montdarbu veikšana u.tml.) novada 
teritorijā laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00, 
izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar 
Mālpils novada domi, ja tas izdarīts 
atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu 
līdz 50 latiem.

1.2. ielu, laukumu un citu publisko 
vietu piegružošana.

Par spļaušanu uz ielām, pagalmos un 
citās publiskās vietās uzliek naudas sodu 
līdz 10 latiem.

Par nesankcionētu atkritumu izgāztuvju 
izveidošanu uzliek naudas sodu līdz 50 
latiem.

1.3. atkritumu dedzināšana.
Par sauso lapu, zaru un cita veida 

atkritumu dedzināšanu, nenodrošinot 
ugunsdrošus apstākļus vai radot neērtības 
citiem iedzīvotājiem – uzliek naudas sodu 
no 5 līdz 50 latiem.

1.4. uzrakstu, izkārtņu un reklāmas 
bojāšana.

Par aizlieguma, ierobežojuma un 
informācijas zīmju, kā arī uzrakstu, izkārtņu 
un reklāmas bojāšanu un pārvietošanu 
uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

1.5. iekšējās kārtības noteikumu 
neievērošana.

Par iekšējās kārtības noteikumu 
neievērošanu pašvaldības, izglītības, 
kultūras, sporta, atpūtas u.c. sabiedriskās 
iestādēs izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

Saistošie noteikumi nosaka aiz-
liegumu ģenētiski modificēto kultūr-
augu audzēšanai Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā un tie ir obli-
gāti visām fiziskajām un juridiskajām 
personām.

Aizliegums audzēt ģenētiski modi-
ficētos kultūraugus tiek noteikts visā 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā.

Ar šiem saistošajiem noteikumiem 
noteiktā aizlieguma termiņš ir 5 gadi.

Saistošie noteikumi publicējami 

informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis” 
un stājas spēkā likuma Par pašvaldībām 
45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs  
a. Lielmežs

saisToŠiE NoTEikumi Nr.7
Apstiprināti ar Mālpils novada domes 2010.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 4/9

mĀLPiLs NoVada admiNisTraTīVĀs aTBiLdīBas NoTEikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu,  

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.pantu

Turpinājums 6. lpp.
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1.6. Nepiedienīga uzvešanās 
dzīvo jamo ēku koplietošanas telpās.

Par spļaušanu, dabisko vajadzību 
kārtošanu, piegružošanu ar sadzīves 
atkritumiem, nakšņošanu vai gulēšanu, 
nepiedienīgu uzvešanos un necenzētu 
vārdu lietošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo 
ēku kop l ie tošanas  te lpās  i zsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
50 latiem.

Par alkoholisko dzērienu, t.sk., alus, 
narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu 
vielu lietošanu daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju bēniņos,  pagrabos un ci tās 
koplietošanas telpās izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.

1.7. atrašanās publ iskās un 
sabied riskās vietās ar atvērtu alus vai 
cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu.

Par atrašanos publiskās un sabiedriskās 
vietās ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā 
dzēriena iepakojumu, izņemot speciāli 
atļautās vietās, kur alkoholiskie dzērieni 
tiek pārdoti patērēšanai uz vietas, uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem.

1.8. mehānisko transporta līdzek
ļu novietošanas, mazgāšanas un 
izmantošanas noteikumu pārkāpšana.

Par mehānisko transporta līdzekļu 
mazgāšanu un profilaktisku apkopi zaļajā 
zonā un citās vietās, kur tas nav paredzēts 
un atļauts, uzliek naudas sodu līdz 50 
latiem.

Par tādu transporta līdzekļu izman-
tošanu publiskās vietās, kuru pārvietošanās 
rezultātā tiek piegružota vai piesārņota 
publiska vieta, uzliek naudas sodu līdz 
50 latiem.

1.9. Ēku, būvju, žogu, solu un citu 
labiekārtojuma elementu aprakstīšana 
un citāda veida bojāšana.

Par ēku, būvju, žogu, solu un citu 
labiekār tojuma elementu, t.sk., elektro-
apgaismo juma ierīču, un mazo arhitektūras 
formu aprakstīšanu vai citāda veida 
bojāšanu uzliek naudas sodu līdz 50 
latiem.

Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz 
atpūtas soliņu atzveltnēm un uz brauktuvju 
norobežojošajām konstrukcijām, kā arī 
par staigāšanu pa atpūtas soliņiem vai 
gulēšanu un stāvēšanu uz tiem, izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
10 latiem.

1.10. apstādījumu bojāšana.
Par apstādījumu bojāšanu, t.i., zāliena, 

krūmu, puķu stādījumu nobradāšanu, 
izbraukāšanu ar motorizētiem transport-
līdzekļiem, velosipēdiem un skrituļslidām, 
zaru laušanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 30 latiem.

1.11. Peldēšana aizliegtās vietās.
Par peldēšanu aizliegtās vietās izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
10 latiem.

2.SADAĻA
LABIEKĀRTOŠANAS NOTEIKUMU 
PĀRKĀPUMI

Par dzīvojamo māju un sabiedrisko 
ēku, saimniecisko ēku, žogu un citu būvju 

bojāšanu, tai skaitā ar dažādiem uzrak-
stiem un zīmējumiem – uzliek naudas sodu 
no 5 līdz 25 latiem.

Par ietvju, pagalmu, kāpņu telpu, 
gaiteņu u.c. dzīvojamām ēkām piederošo 
neapdzīvojamo telpu nesakopšanu – iz-
saka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
no 5 līdz 50 latiem zemes, ēkas īpašniekam 
(īpašniekiem) vai lietotājam (lietotājiem).

Par lāsteku savlaicīgu nenovākšanu, 
kas rada bīstamību – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem 
atbildīgajai amatpersonai vai īpašniekam.

Par slīdamības novēršanas pasākumu 
neievērošanu (par ielu braucamās daļas, 
laukumu, trotuāru un gājēju celiņu 
nenokaisīšanu ar smiltīm) īpašumos, kuras 
ir publiskā lietošanā, uzliek naudas sodu 
līdz 50 latiem.

Par iestāžu, uzņēmumu u.c. organi-
zāciju teritorijas un tai pieguļošās daļas 
savlaicīgu nesakopšanu – uzliek naudas 
sodu līdz 25 latiem atbildīgajai amatper-
sonai.

Par kiosku un veikalu apkārtnes 
nesakopšanu 10 metru attālumā no attie-
cīgā objekta – uzliek naudas sodu no 5 
līdz 25 latiem atbildīgajai amatpersonai 
vai īpašniekam.

Par staigāšanu pa iekoptu zālienu, 
koku, krūmu un puķu stādījumiem, gulē-
šanu tajos – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 10 latiem.

Par krūmu zaru laušanu, lapu, augļu, 
ziedu plūkšanu ciemu administratīvo teri-
toriju stādījumos – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

Par veļas, dzīvnieku mazgāšanu ūdens-
tilpēs, kas atrodas apstādījumos – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
20 latiem.

Par veļas žāvēšanu koku zaros – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
25 latiem.

Par mājlopu, dzīvnieku un mājputnu 
ganīšanu ciemu administratīvo centru 
apstādījumos un zaļajā zonā – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
10 latiem.

Par jebkādu rakumu veikšanu, aug-
snes iegūšanu, izņemot darījumus, kad 
ir saņemta atļauja, seguma atjaunošanas 
termiņa neievērošana – uzliek naudas 
sodu no 10 līdz 50 latiem.

Par koku galotņu nozāģēšanu, nevei-
dojot to vainagu, nesaglabājot koku 
estētisko vērtību (īpaši elektrotīklu aizsarg-
joslās) – uzliek naudas sodu līdz 25 latiem 
zemesgabala īpašniekam vai lietotājam.

Par speciāli ierīkotu bērnu rotaļlaukumu 
postīšanu – uzliek naudas sodu līdz 50 
latiem.

Par nedegoša materiāla sīko sadzīves 
atkritumu urnu neuzstādīšanu pie veika-
liem vai ēkām, kuras pilnībā vai daļēji tiek 
izmantotas uzņēmējdarbības veikšanai, 
to ielas pusē labi saredzamā vietā – uzliek 
naudas sodu līdz 5 latiem.

Par bumbas spēlēšanu zālājos kas 
nav speciāli šim nolūkam paredzēti zālāju 
tīšu nobradāšanu – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

Par augsnes virskārtas un apstādījumu 
neatjaunošanu pēc celtniecības vai re-
montdarbu veikšanas to nesaskaņojot ar 
Mālpils novada domi – uzliek naudas sodu 
līdz 50 latiem.

Par sālsūdens un ķimikāliju izliešanu 
uz apstādījumiem un tiem pieguļošajās 
teritorijās, sāls un smilšu maisījuma bēršanu 
uz trotuāriem tiešā zaļo apstādījumu 
tuvumā, ja tas nav saskaņots ar Mālpils 
novada domi – uzliek naudas sodu līdz 
10 latiem.

Par ugunskuru dedzināšanu sabied-
riskās vietās, parkos, un apstādījumos – 
uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

3.SADAĻA
DZĪVOJAMO NAMU, ĒKU UN 
PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS 
UZTURĒŠANAS NOTEIKUMU 
PĀRKĀPUMI

3.1. Par mazdārziņu, individuālo dzīvo-
jamo namu un ēku žogu bojāšanu, mājas 
apkārtnes nesakopšanu, zāles savlaicīga 
nenopļaušanu mājai pieguļošajā teritorijā 
un apbūves zemēs – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu no 5 līdz 25 latiem.

3.2. Par māju jumta, fasādes, griestu, 
durvju, logu, elektroskaitītāju, elektroiekār-
tu bojāšanu, ūdens un kanalizācijas, gāzes 
apgādes tīklu bojāšanu – uzliek naudas 
sodu no 10 līdz 50 latiem.

3.3. Par kāpņu telpu, pagrabu, bēniņu, 
mājas pieguļošās teritorijas piesārņoša-
nu ar vecām mēbelēm, taru, sadzīves, 
celtniecības vai citiem atkritumiem, kā 
arī ugunsnedrošu materiālu glabāšanu 
minētajās vietās – uzliek naudas sodu no 
5 līdz 25 latiem fiziskām personām, vai līdz 
50 latiem juridiskām personām.

Par kanalizācijas aizdambēšanu – 
uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

Ja netiek nodrošināta piekļūšana 
iekšējo komunikāciju tīklu avārijas darbu 
veikšanai dzīvokļos, pagrabtelpās, utt., 
kā arī minēto iekārtu kontrole un rādījumu 
nolasīšanai – uzliek naudas sodu līdz 25 
latiem.

Par ūdensvadu un kanalizācijas ietaišu, 
spēka un vājstrāvas tīklu aizsardzības 
neievērošanu – uzliek naudas sodu līdz 
50 latiem.

Par pazemes komunikāciju remon-
ta un ierīkošanas kārtības noteikumu 
neievērošanu – uzliek naudas sodu no 10 
līdz 50 latiem.

Par tīšu ūdens skaitītāju bojāšanu un 
plombu noraušanu montāžas shēmās – 
uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

Par īpašumā, valdījumā, nomā vai 
lietošanā esoša zemes gabala neuz-
kopšanu, neuzturēšanu kārtībā, kā arī 
dažādu būvmateriālu un sadzīves priekš-
metu glabāšanu uz šāda zemes gabala vai 
tam pieguļošās teritorijas – uzliek naudas 
sodu no 5 līdz 50 latiem.

Par ēkām pieguļošo ūdens novadgrāvju 
un caurteku piesārņošanu, neuzturēšanu 
kārtībā vai bojāšanu – uzliek naudas sodu 
no 5 līdz 50 latiem.

Par malkas, taras, būvmateriālu u.c. 
materiālu turēšanu ēku koplietošanas 

Turpinājums no 5. lpp.
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Rakstot par Comenius, Grundtvig, 
Leonardo da Vinci projektu sanāksmēm 
Itālijā, lasot par citu sanāksmju dalībnieku 
iespaidiem šajā valstī, pārņem sajūta, 
ka, lai cik nozīmīgi darbi būtu paveikti 
sanāksmes laikā, lai cik nopietni jautājumi 
pārrunāti, lai cik svarīgi nākamie uzdevu-
mi izvirzīti, pāri visam stāv Itālijas saule, 
ziedi, pasakainā māksla un arhitektūra, 
cilvēku viesmīlība – šī dvēseles lidojuma, 
brīvības un siltuma sajūta, kas ir tik ļoti 

nepieciešama garās ziemas nomocītajiem 
nopietnajiem, apzinīgajiem ziemeļniekiem.

Tādēļ arī šoreiz tikai pavisam ne-
daudz par oficiālo: no 5.līdz 10.maijam 
desmit mālpilieši piedalījās Grundtvig 
programmas projekta “kultūru migrācija 
autobiogrāfijās” sanāksmē itālijas 
pilsētā faencā kopā ar kolēģiem 
no Vācijas, Portugāles, Polijas un 
rumānijas. Projekta pirmā gada laikā 
ir paveikts ievērojams darbs: notikuši 

angļu valodas un datorkursi, izveidota 
biogrāfiju rakstītāju grupa, izpētītas un 
aprakstītas 8 mālpils novada iedzīvotāju 
biogrāfijas, kas itālijā ir prezentētas gan 
izstādē, gan kopīgā krāšņā uzvedumā uz 
faencas teātra skatuves.

Šīs sanāksmes laikā izvērtējām 
padarīto, vienojāmies par turpmākajiem 
darbiem, pārrunājām nakamās – mālpils 
sanāksmes programmu.

Un nu – dalībnieku iespaidi: “Projektā 
varēju iesaistīties, pateicoties Apolinārijai 
Degumai, kas uzticēja savu dzīves stāstu 
un pārdomas par dzīvi Latvijā. Paldies 
arī skolotājai Inai, kas vairāk kā pusgadu 
pacietīgi mums mācīja angļu valodu, gan 
lai varētu pārtulkot biogrāfiju, gan arī kaut 
nedaudz varētu sarunāties ar citu valstu 
projekta dalībniekiem.” (Olga)

“Mani aizkustināja organizatoru attiek-
sme: lai arī ļoti aizņemti un norūpējušies 
par sanāksmes norisi, pret katru dalībnieku 
viņi izturējās kā pret vienīgo viesi. Vienreiz 
pajautājuši vārdu, nākamreiz atcerējās un 
tajā uzrunāja.” (Mārīte)

“Īpaša sajūta bija, atrodoties it kā kul-
tūras un vēstures epicentrā, ļoti daudzu 
tautību un valodu cilvēku vidū. Mums bija 
gods un, protams, arī satraukums prezentēt 
Latviju uz tik skaistas skatuves. Spilgtākais 
iespaids bija iespēja ļauties mirkļa burvī-
bai, neko pašam neplānojot. Iespaidi par 
uzņemošo ģimeni: sākotnēji tā šķita kā 

Novada  do mes lē mu mi

telpās, uz vai zem balkoniem un lodžijām 
(izņemot speciāli tam nolūkam norādītās 
vietas) – uzliek naudas sodu līdz 30 latiem.

Par veļas žāvēšanu uz balkonu vai 
lodžiju atklātām daļām – uzliek naudas 
sodu līdz 10 latiem.

Par pašvaldības apstiprināta vienota 
logotipa ēku un būvju nosaukumu vai 
adreses neizlikšanu, uzliek naudas sodu 
2 lati katram ēkas, būves vai dzīvokļa 
īpašniekam.

4.SADAĻA
MĀLPILS NOVADA KAPSĒTU 
UZTURĒŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS 
NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI

4.1. Par kapsētu iekšējās kārtības 
noteikumu neievērošanu vai apbedīšanas 
kārtības noteikumu pārkāpšanu uzliek 
naudas sodu, fiziskām personām līdz 
desmit latiem, juridiskām personām līdz 
piecdesmit latiem.

4.2. Par iebraukšanu kapu teritorijā 
ar transporta līdzekļiem, velosipēdiem, 
pajūgiem, izņemot gadījumus, kad ir 
saņemta atļauja – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 20 latiem.

4.3. Par atkritumu dedzināšanu, celiņu 
un apstādījumu piesārņošanu ar atkritum-
iem kapsētas teritorijā un tai pieguļošajā 
teritorijā – uzliek naudas sodu no 5 līdz 
25 latiem.

4.4. Par kapsētu aprīkojuma (sētu, solu, 
ūdens ņemšanas vietu, stādījumu, vainagu, 
puķu utt.) postīšanu – uzliek naudas sodu 
no 5 līdz 25 latiem.

4.5 .  Par  metā la  un c i ta  ve ida 
apžogojuma patvaļīgu ierīkošanu – uzliek 
naudas sodu līdz 20 latiem.

4.6. Par apbedīšanas iecirkņa patvaļīgu 
paplašināšanu vai aizņemšanu – uzliek 
naudas sodu no 10 līdz 50 latiem.

PĀREJAS NOTEIKUMI
Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to pilna teksta 
publicēšanas Mālpils novada domes 
informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Ar šo saistošo noteikumu stāšanos 
spēkā, zaudē spēku Mālpils pagasta pa-
domes 27.06.2001. saistošie noteikumi Nr. 
25 “Par apstādījumu aizsardzību Mālpils 
pagastā”, Mālpils pagasta padomes 
27.06.2001. saistošie noteikumi Nr. 26 
“Par ēku un būvju uzturēšanu un sanitāro 
tīrību Mālpils pagastā”, Mālpils pagasta 
padomes 17.10.2001. 21/7. Par saistošo 
noteikumu Nr. 27 “Par grozījumiem notei-
kumos Nr. 26 “Par ēku un būvju uzturēšanu 
un sanitāro tīrību Mālpils pagastā”“, Mālpils 
pagasta padomes saistošie noteikumi Nr. 
5. “Grozījumi Mālpils pagasta padomes 
27.06.2001 saistošajos noteikumos Nr. 26 
“Par ēku un būvju uzturēšanu un sanitāro 

tīrību Mālpils pagastā”, Mālpils pagasta 
padomes 12.10.2005. saistošie noteikumi 
Nr. 9 “Mālpils pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi”, Mālpils pagasta 
padomes 01.02.2006. saistošie noteikumi 
Nr. 5 “Grozījumi 12.10.2005. saistošajos 
noteikumos Nr. 9 “Mālpils pagasta 
administratīvās atbildības noteikumi”“, 
Mālpils pagasta padomes 22.02.2006. 
saistošie noteikumi Nr. 6 “Grozījumi 
12.10.2005. saistošajos noteikumos 
Nr. 9 “Mālpils pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi”“, Mālpils pagasta 
padomes 25.04.2007. saistošie noteikumi 
Nr. 5 “Grozījumi Mālpils pagasta padomes 
12.10.2005. saistošajos noteikumos 
Nr. 9 “Mālpils pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi”“, Mālpils pagasta 
padomes 19.03.2008. saistošie noteikumi 
Nr. 6 “Mālpils pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi”, Mālpils pagasta 
padomes 09.07.2008. saistošie noteikumi 
Nr. 8 “Mālpils pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi”, Mālpils pagasta 
padomes 27.08.2008. saistošie noteikumi 
Nr. 12 “Mālpils pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi” un Mālpils pagasta 
padomes 15.10.2008. saistošie noteikumi 
Nr.14 “Mālpils pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi”.

Domes priekšsēdētājs  
a. Lielmežs

Projekti

itālija – tā pati un atkal cita

mūsu daudzvalodīgā grupa Turpinājums 8. lpp.
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noslēgts organisms, bet biju pārsteigts, ka 
viņi izrādījās ļoti atvērti, pat padalījās savās 
problēmās.” (Andris)

“Projekta laikā bija iespēja satikt dažā-
dus cilvēkus no daudzām valstīm ar sarež-
ģītiem, bet ļoti interesantiem likteņstāstiem, 
kā arī bija iespēja izbaudīt fantastisko itāļu 
ģimeņu viesmīlību.” (Ineta)

“Bija daudz spilgtu iespaidu: brau-
ciens ar vilcienu pa kalniem, naksnīgā 
pilsēta Brizigella, katedrāles ar augstajiem 
griestiem, varenais teātris ar četrstāvu 
balkoniem – tāda sajūta, ka viss stiepjas 
debesīs. Neaprakstāma sajūta, atrodoties 
daudzkrāsainajā un daudzvalodīgajā grupā 
kopā ar cilvēkiem pat no tādām valstīm kā 
Argentīna, Kenija un citām.” (Māra)

“Es pastāstīšu par itāļu brokastīm.Tās 
ir ļoti vieglas: kafija, maize ar ievārījumu, 
īpaši garšīgs bija ķirbju ievārījums, svaigas 
zemenes no Sicīlijas.

Man patika itāļu brokastis krodziņā 
(bārā), kad visa ģimene kopā brokasto, 
pasūtot kafiju italiano un bulciņu. Ēdieni 
ir ļoti dažādi, neparasti pagatavoti un ar 
īpašu garšu, kā, piemēram, sautēti vai cepti 
dārzeņi (baklažāni, tomāti, fenheļa sakne). 
Personīgi man ļoti garšoja plānās šķēlēs 
sagriezti kabači olīveļļā ar garšvielām. Itāļu 
virtuve ir ļoti izsmalcināta un tai pašā laikā 
vienkārša.”(Leongīna)

“Braucot ar autobusu vai vilcienu, ar 
acīm bildēju ainas aiz loga: Sarkana mago-
ņu pļava. Kalni tālumā, pašā kalna virsotnē 
sena pils. Lauku viensēta ar aizvērties 

slēģiem – nemainīga gadu desmitiem. Vīno-
gulāju lauki, kivi kociņi garās rindās, tādi kā 
rokas ar izplestiem pirkstiem – saķērušies 
viens pie otra. Lauki sakopti un klusi, it kā 
snauž un gaida vasaras sauli – lielo ziedē-
šanu un augļus. Tirgū parādījušās pirmās 
zemenes no Itālijas dienvidiem – tās visi 
pērk. Jaunieši uz veciem velosipēdiem, 
kādus pie mums vairs neredzēt – tas ir 
stilīgi. Kāds no organizētājiem atvainojas 
latviešiem par slikto laiku (saule, reizēm 
mākoņi, t 18–20) Tik vēss maijā neesot bijis 
daudzus gadus. Līdz mūsu atbraukšanai 
bijis lietains, bet mēs esam atveduši sauli. 
Zied jasmīni, akācijas un rozes. Prom brau-
cot gan domas mazliet savtīgas – gribētos 
paņemt sauli līdzi uz mājām.” (Dzinta)

Jā, sauli mēs tiešām atvedām 
līdzi arī uz Latviju. un tai līdzi arī 
labi padarīta darba apziņu, pārliecību 
par savu varēšanu gan sarunāties, 
gan sadarboties ar dažādu tautību, 
valodu un mentalitāšu cilvēkiem. mans 

personīgais lielākais prieks un lepnums 
ir par to, ka veiksmīgs ir izrādījies lielais 
eksperiments ar pieaugušo dalībnieku 
dzīvošanu itāļu ģimenēs. Tas, protams, 
nebija viegli, toties ļāva gan iegūt plašus 
iespaidus par itāļu dzīvi “no iekšpuses”, 
gan zināma stresa situācijā pielietot 
valodu zināšanas un tas, kā zināms, 
veicina sen apgūtu vārdiņu atcerēšanos 
J Paldies visiem dalībniekiem par drosmi 
un atvērtību, bet skolotājām Envijai un 
inai – par lielo darbu gan valodas, gan 
projekta materiālu sagatavošanā!

Līvija mukāne

Vērtēšanas norises laiks skolā: 22.02.2010.–23.02.2010.

kvalitātes rādītāji
Vērtējuma 

līmenis 
(0–5)

1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas Ļoti labi (4)
2.1. Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi (4)
2.2. Mācīšanās kvalitāte Labi (3)
2.3. Vērtēšanas kā mācību procesa sastāvdaļa Labi (3)
2.4. Sadarbība ar vecākiem Ļoti labi (4)
3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā
3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos
4.1. Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās 

un sociālās palīdzības jomā, drošības garantēšanā
Ļoti labi (4)

4.2. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi (4)
4.3. Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē Labi (3)
4.4. Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai Ļoti labi (4)
4.5. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām Ļoti labi (4)
5.1. Skolas mikroklimats Ļoti labi (4)
5.2. Skolas fiziskā vide Ļoti labi (4)
6.1. Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi (4)
6.2. Finanšu resursi Ļoti labi (4)
6.3. Cilvēkresursi Ļoti labi (4)
6.4. Personāla vadība Ļoti labi (4)
6.5. Personāla tālākizglītība Ļoti labi (4)
7.1. Skolas darba pašvērtēšana Labi (3)
7.2. Skolas attīstības plāns Ļoti labi (4)
7.3. Skolas vadības darbs Ļoti labi (4)

Projekti

skolu ziņas

Turpinājums no 7. lpp.

izstādes fragments

Projekta dalībnieki faencas centrā

mālpils internātpamatskolas darbības kvalitātes vērtēšanas rezultāti

Akreditācijas komisija skolas darba 
uzlabošanai ieteikusi neapvienot 1. un 
4.klasi, lai nodrošinātu skolas īstenoto 
programme apguvi. Mācību vielas tema-
tiskajos plānos iekļaut detalizētāku laika 

plānojumu, administrācijai kontrolēt 
plānu īstenošanu, veicot nepieciešamās 
korekcijas. Skolotājiem plānot un realizēt 
diferencētu darbu mācību stundu laikā 
gan ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās 

grūt ības, gan ar talantīgākaj iem 
skolēniem. Sadarbībā ar Mālpils no-
vada domi izveidot relaksācijas telpu 
izglītojamajiem.

daiga frīdberga

skolas darba stiprās puses
Joma, 
kvali-
tātes 

rādītājs

skolas darba stiprās puses

1.1. Individuālie mācību plāni darbā ar skolēniem, kuri apgūst 
speciālās izglītības programmu.

2.1 Informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā.
2.2. Skolēni izmanto skolas resursus – datorklases, informācijas 

centru, sporta zāli darbu projektos, interešu nodarbībās, 
konsultācijās, mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

2.4. Sadarbības sistēma – skola un sociālie dienesti.
4.1. Mērķtiecīgs un koordinēts atbalsta personāla darbs.
4.2. Pedagogu darbs skolēnu patstāvības audzināšanā, 

sagatavošanā praktiskajai dzīvei.
5.1. Skolā valda labvēlīga gaisotne, sadarbību veicinošas 

izglītojamo un darbinieku savstarpējās attiecības.
5.2. Skolas telpas ir estētiski noformētas un drošas.
5.3. Skolai ir sakopta apkārtējā vide
6.1. Ļoti labs skolas nodrošinājums ar tehniskajiem mācību 

līdzekļiem.
6.1. Iespēja izmantot materiāltehniskos resursus kopīgi ar 

profesionālo vidusskolu.
6.2 Skolas vadības un kolektīva veiktais darbs papildu finanšu 

līdzekļu piesaistē.
6.3. Atbalsta personāla komanda.
6.4. Veiksmīga sadarbība skolotāji, vecāki un atbalsta personāls.
7.3. Profesionāls, sistemātisks skolas vadības darbs.
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(Sākums Mālpils Vēstis 04/2010)
Atzīmējot 1990.gada 21.aprīļa paš-

valdību sapulces 20.gadadienu arī Māl-
pils novadā uz svētku pasākumu tika 
aicināta 20.sasaukuma deputāti. 28.aprīlī 
bija pilns ar atmiņu stāstiem, emocijām, 
atkalsatikšanās prieka un kopības sajūtas 
dziedot Latvijas himnu. Vēl pirms tam 
atmiņās dalījās bijušais Tautas deputātu 
padomes priekšsēdētājs Edvīns Ģērmanis: 
“Kāda bija sajūta toreiz? Brīnišķīga! 1989.
gadā sākās zemes reforma. Tie bija lielākie 
darbi – zemes reformas pirmā kārta, vēlākos 
gados otrā. Visiem bija ļoti liela ticība 
tam, ka nāks tie labie laiki. Ka tik tiešām 
zinājām, par ko cīnījāmies braucot uz Rīgu, 

tajās pašās puča dienās, un to darījām 
kopīgi ar saimniecības darbinie kiem, 
skolas darbiniekiem. Pirmajās vēlēšanās 
bija interesanti, jo kā izrādās biju pirmais 
priekš sēdētājs šajos laikos. Strādāju arī 
savā darbā, jo tad nebija atbrīvotie deputāti. 
Man bija pienākums sagatavoties sesijai, 
vadīt tās, apstiprināt jautājumus. Deputāti 
bija cerīgi, aktīvi darbojās. Dibināja mūzikas 
skolu, atvēra jauno ambulanci, bija jārisina 
problēmas ar apkuri. Var teikt, ka bija di-
vas svarīgākās lietas – zemes reforma un 
komunālās saimniecības uzlabošana. Dau-
dzos jautājumos palīdzēja rajona deputāti – 
L.Amerika, no Sidgundas E.Prūša kungs.

Toreizējais Mālpils ciema Tautas Deputā-
tu Padomes izpildko-
mitejas priekšsē dē tājs 
A.Lielmežs svinīgajā 
sēdē atceroties 90.ga-
du notikumus ak cen-
tēja toreizējo lēmu mu 
pieņemšanas vir zību 
pašvaldības nostip-
rināšanai: “Izrādās, 
b i jušas pat  darba 
gru pa pašvaldības 
nostip rināšanai, ku-
ru vadī ja Ģērmaņa 
kungs. Īsu brīdi gan, 
jo pieņemot un ap-
stiprinot aicinājumu 
Augstākai Padomei, 
tika pieņemts lēmums 

par neatkarīgu Latviju. Tālāk kopā ar 
institūcijām ļoti aktīvi strādāja Tautas 
fronte, lai tiktu pieņemts likums par pagasta 
pašvaldību. Mālpilī lielā kās strukturālās 
izmaiņas notikušas 1991.gada 19.jūnijā, kad 
20.sasaukuma 9. sesijā notika pašvaldības 
reorganizācija. Ticis vēlēts pagasta 
vecākais, pagasta valde un apstiprināta 
pagasta sekretāre. Pagasta valdē ievēlēto 
vidū 2/3 bija deputāti un 1/3 – sabied rības 
pārstāvji. No deputātiem valdē bijuši: Edvīns 
Ģērmanis, Raitis Būmanis, Una Isajeva, 
Jānis Baranovskis, Alek sandrs Lielmežs 
un Ārija Ozoliņa. Savukārt no sabiedrības: 
Edvīns Prūsis, Pēteris Liepiņš un Mārīte 
Antoņēviča.

20. sasaukuma deputātei Alīnai Vaivodei 
sapulcē stāstītais uzjundījis emocionālās 
atmiņas, bet kā vissmagāko pienākumu 
atceras talonu dalīšanu. Esot skatījušies vai 
mācēšot pareizi sadalīt, jo bijusi viena no 
jaunākām deputātēm. Katrs gribējis kādu 
lieku taloniņu. Par nedienām ar kafijas un 
ziepju taloniem, atcerējās arī Juris Kanģīzers 
un Aivars Millers. Vaicāti par citiem notiku-
miem, deputāti gan atzīst, ka šajos 20 gados 
ir tik daudz notikumu klājušies viens otram 
virsū, tik daudz ir izdarīts, ka grūti izdalīt 
tieši viņu sasaukuma labos darbus. Tajos 
laikos visus deputātu pienākumus pildījuši 
pēc darba, iedzīvotāji savus deputātus labi 
pazinuši. (Turpinājumu lasiet jūnija numurā)

daiga frīdberga

Kad vēja ātrumā tuvojas mācību gada 
noslēgums, un domās jau ēdam zemenes 
un sauļojamies, pienācis laiks izvērtēt, kā 
otrajā pastāvēšanas gadā veicies mālpils 
vidusskolas keramikas pulciņa dalībnie-
kiem. Esam strādājuši raženi, centušies 
nepazaudēt kvalitāti un radošo pieeju. 
Lielāki un mazāki konkursi droši vien ir tie, 
kuros piedaloties varam secināt, kas esam 
un ko spējam, jo tur tiek vērtēts viss – ideja, 
orģinalitāte, izpildījums.

Šī gada galvenā aktualitāte, protams, X 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki. Tiem gatavojas ne tikai dziedātāji 
un dejotāji, bet arī dažādu interešu izglītī-
bas pulciņi. Mālpils vidusskolu dziesmu un 
deju svētkiem veltītajā vizuālās un lietišķās 
mākslas izstādē pārstāvēs trīs meitenes:
signe ozoliņa (Pirmās pakāpes diploms);
Laima Niedra (Pirmās pakāpes diploms);
sintija Logina (Pirmās un otrās pakāpes 
diplomi).

Viņu darbi jau ļoti atzinīgi novērtēti no-
vadu un reģionu konkursos un tālāk izvirzīti 
lielajai noslēguma izstādei.

Ļoti veiksmīgi Mālpils keramiķiem no-
slēdzies arī Valsts izglītības satura centra 
un Čehijas vēstniecības Latvijā organizētā 
starptautiskā konkursa “Lidice 2010” (par 
tēmu “Dabas daudzveidība”) Latvijas atla-
se. No Mālpils konkursā piedalījās astoņas 
meitenes: Elīza dombrovska, Līna millere, 
agnese Puiškina, simona Cimure, Elīna 

Tarakanova, sintija ozoliņa, signe ozoliņa 
un klinta millere. Visu meiteņu darbi tika 
izvirzīti konkursam Čehijā. Svinīgajā pasā-
kumā, kas tika organizēts Vides ministrijā 
Rīgā, meitenes saņēma diplomus un balvas. 
Nesen pienākušas ziņas arī no Čehijas Re-
publikas, kas apliecina, ka konkursā pavisam 
piedalījušies 25 132(!!!) dalībnieki praktiski 
no visas pasaules. Savukārt godalgas 
piešķirtas 1463 autoriem. Starp tiem žūrija 
ierindojusi arī trīs Mālpils meitenes:

signe ozoliņa
sintija ozoliņa
Elīna Tarakanova
Ne mazāk čakli bijuši arī pulciņa 

jaunākie dalībnieki, kuru starpā 13 autori 
piedalījās Rīgas pilsētas BJC “IK Auseklis” 
organizētajā izstādē-konkursā “Daba mums 
apkārt. Pļava 5” Valsts Leļļu teātrī Rīgā. 
Sākumskolu grupā esam nopelnījuši:

Leo Lukačs (Atzinība)
madara Ligere (2. vieta)
Laura ozoliņa (2. vieta)
Laura zīle (2. vieta)
Ģirts rimicāns (2. vieta)
arta Višķere (2. vieta)
Arī vidusskolu grupā – Laimai Niedrai 

2. vieta. Divas Valsts Leļļu teātra simpātiju 
balvas – ielūgumi uz kādu no izrādēm – tika 
piešķirtas Laurai zīlei un alisei Pētersonei. 
Interesantus darbus konkursam piedāvāja 
arī mikus Graudiņš, arvis krickis, didzis 
Būmanis, Elīna Niedra un arvis Jomerts. 

Vēl neizmantota palikusi kopējā balva – 
ielū gums uz Dabas muzeju. To pataupīsim 
līdz rudenim.

Paldies visiem dalībniekiem un arī tiem, 
kuri izrādīja vēlmi piedalīties konkursos un 
dažādās izstādēs, jo konkurss – tas nozīmē 
pamatīgu papildus radošu darbu un gribas-
spēku. Mēs varam priecāties par un lepoties 
ar saviem bērniem!

Lielu paldies sakām visiem Mālpis Kul-
tūras centra darbiniekiem, kuri atbalsta mūs 
gan priekos, gan ķibelēs, un vienmēr ir ļoti 
atsaucīgi, ja nepieciešams atrisināt kādu 
ļoti sasāpējušu jautājumu. Par palīdzību 
un atbalstu paldies sakām arī Mūzikas un 
mākslas skolas skolotājai Elīnai Titānei!

Saulainu vasaru vēlot, un uz tikšanos 
rudenī! Keramikas pulciņa vadītāja  

Guna Petrevica

skolu ziņas

laiku lokos

mālpils jauno keramiķu veiksmes

signes ozoliņas, sintijas ozoliņas un Elīnas 
Tarakanovas darbi izstādē Lidicē.

Ceļā uz brīvu un neatkarīgu demokrātisku valsti



10 2010/5

Uzkalnā aiz Mālpils centra atrodas ēka, kam bijis vētrains mūžs 
gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.Tā ir vecā skola, vairāku mālpiliešu 
paaudžu izglītības simbols. Kopš 1982. gada, kad Sprīdītis aizveda 
tās iemītniekus uz jaunuzcelto vidusskolu, ēka stāv tukša. Mainījušies 
īpašnieki, mainījušies plāni, kas bijuši gan reāli, gan visai utopiski. Un 
nu beidzot atnākusi no pašreizējā īpašnieka Pētera Kurma saņemtā 
labā ziņa: garais dokumentācijas kārtošanas process ir galā un drīz 
sāksies rosība – taps plaša profila veselības rehabilitācijas centrs. 
Turēsim īkšķus, lai viss izdodas.

Šis raksts patiesībā nebūs par veco skolu, bet par divām 
cienījamām skolotājām – Mariju Kešāni un Strauju Zariņu, kuras 
šopavasar svinēja lielas dzīves jubilejas un vecajā skolā kopā 
nostrādājušas pusi gadsimta. Ceru, ka abas man piedos, ja vietām 
atmetīšu oficiālo formu un saukšu viņas vārdos, jo pietiekami ilgu 
laiku bijām kolēģes.

Vārdu Skolotājs reizēm raksta ar lielo burtu. Parasti rudenī, pirms 
Skolotāju dienas. Kad jārunā par skolotāja darba novērtējumu, cēlā 
uzruna kaut kur pagaist. Vai gan citādi vairāku nozaru darbinieki gadā 
varētu nopelnīt tik, cik skolotājs 10 gados. Jā, pacietība un pieticība, 
strādājot “par ideju”, visos laikos bijušas skolotājus raksturojošas 
īpašības. To atzīst arī abas šī raksta varones. Un tomēr – ir daudz 
skais ta un laba, ko atcerēties.

Marija Kešāne uz Mālpili atnāca 1952. gadā pēc Daugavpils 
pedagoģiskās skolas beigšanas un sāka mācīt krievu tautības bērnus, 
sākumā Kalna Rautēnos.

Gadu vēlāk, absolvējusi pedagoģijas klasi Rīgas 4. vidusskolā, 
darbu jaunākajās klasītēs sāka Strauja Zariņa. No mācāmajiem 
priekšmetiem viņu visvairāk ieinteresēja darbmācība, ar to tad arī 
saistīti visi nākamie darba gadi. Strauja daudz mācījusies, pašas 
izveidotā “statistika” rāda, ka kursos pavadīti 11 mēneši, gandrīz 
gads. Galvenais mērķis – rokdarbu veidos pareizi iemācīt pamatus, 
tad jau tālāko dzīvē meitenes, kas gribēs, iemācīsies pašas. Tā arī 
noticis. Vairākas Straujas skolnieces pašas kļuvušas par skolotājām. 
Tekstilmāksliniece Lauma Krastiņa vienmēr ar cieņu min savas 
skolotājas Straujas Zariņas vārdu. Profesionālās vidusskolas skolotāja 
Gunta Jēkabsone (Kalniņa) stāsta, ka vēl vidus skolas gados, kad vairs 
mājturību nemāca, reizēm “bastojušas” citas stundas un gājušas pie 
skolotājas mācīties, kā monogrammas izšūt, kā zīdaiņa pūriņu darināt 
un citas dzīvei derīgas lietas. Gunta smejas, ka zīdaiņa zābaciņus varot 
notamborēt aizvērtām acīm.

Strauja atzīst, ka strādāt nemaz nebija viegli, jo trūka materiālu, 
programmā bija paredzēta tikai 1 stunda nedēļā. Tas jau vien bija 
sasniegums, kad darbmācības kabinetā iemūrēja plīti. Tomēr darbu 
izstādēm un skatēm rajonā bija jābūt katru gadu. Jaunajā skolā, 
protams, pavērās pavisam citas darba iespējas.

Mēs, kolēģi, priecājāmies ne tikai par meiteņu, bet arī par Straujas 
pašas perfekti nostrādātajiem darbiem – prievītēm, grāmatzīmēm, 
adījumiem, baltajiem darbiem. “Viņa ir smalka rokdarbniece, “saka 
skolotāja Biruta Lūkina.

Strauja vienmēr bijusi sabiedriska: dziedājusi korī, ansambļos, 
spēlējusi cītaru... Ir, ko atcerēties.

Skolotāja Kešāne visu mūžu bijusi uzticīga krievu valodai. “Marija 
mūs labi mācīja,” saka kādreizējie puikas, nu jau vīri gados. Ļoti 
darbīga, rosīga, kustīga – tāda viņa bijusi visu mūžu un ir vēl tagad. 
Kad bija skolotāja, bērni viņu sauca par Kešānīti, kad kļuva par skolas 
direktori – par direktorīti. Tas ne tikai mazā auguma dēļ, bet arī tāpēc, 
ka viņas labvēlīgā attieksme pret skolēniem bija apbrīnojama.

Par saviem skolēniem viņa runā labprāt, bet par sevi stāstīt negrib. 
Vienīgi uzzinu, ka viņai ļoti patikuši lielie skolas pasākumi – koncerti, 
tūrisma un sporta sacensības. Atceros gadījumu, kad uz skolēnu 
slēpošanas sacensībām Marija ieradās pilnā ekipējumā, varonīgi 
pieveica visu distanci un šķērsoja finiša līniju, skolēnu aplausiem un 
sajūsmas saucieniem skanot.

Marija vienmēr un visur mīlējusi kārtību – skolā, mājā, dārzā, ir 
smaidīga un labestīga, ar lielisku humora izjūtu. Kolēģi gan atceras 
vienu īpatnību – viņa paniski baidījusies no ārstiem. Varbūt tieši tāpēc 
līdz šodienai saglabājusi ņipru jaunas meitenes gaitu.

Dažus gadus Marijai nācās strādāt par skolas direktori. Tas nebija 
viegls laiks, jo skolas telpas jau bija kritiskā stāvoklī. Skolēnu deju 
vakaru laikā, kad modē nāca “kratīšanās”, kā jaunās dejas nosauca 
pieaugušie, direktorīte, redzot, cik ritmiski šūpojas zāles grīda, staigāja, 
sažņaugusi rokas, un pie sevis lūdza, kaut nu vēl šoreiz neiebruktu. 
Tieši tajā laikā, kad Marija Kešāne bija skolas direktore, sākās cīņa par 
jaunas skolas nepieciešamību, kas beidzot vainagojās ar augstāko 
instanču lēmumu, ka skolai jābūt.

Nav jau tā, ka dzīve bijusi tikai skaista. Nav trūcis arī nepatīkamu 
brīžu, bez kuriem skolas darbā neiztikt. Abas skolotājas pārdzīvojušas 
tuvu cilvēku zaudējuma sāpes, bet tās bija jāpārvar un atkal jāstrādā.

Paldies par skolai atdoto mūžu, bet devējs taču var būt tikai tas, 
kam ir ko dot. “Bet to, kas dots, to nevar zaudēt, tas vienmēr atgriežas 
pie mums”, tikai citā veidā.

Mūsu vēlējums: lai pietiek možuma un labas veselības nākamajam 
gadu desmitam!

ināra Bahmane

To, kas dots, to nevar zaudēt

laiku lokos

mīļā vecā skola strauja pie Gaujas ar nākamo literatūrzi-
nātnieci saulcerīti Viesi

Vai Jūs maz zināt, kā skan cītara?

straujai iznācis sadziedāties pat ar oper-
dziedātāju aivaru krancmani.

1956.g.1.r.trešā – marija kešāne.2.r.trešā 
no labās puses – strauja zariņa

direktore rāda skolēniem iespē jamo jaunās 
skolas vietu

1982.g.atvadas no vecās 
skolas

marija kešāne savā jubilejā 
pirms 20 gadiem.



112010/5 sPorta ziņas
15.05 Mālpilī notika pirmās peldēšanas sacensības, kurās bija iespē-

jams piedalīties 5 vecuma grupās gan sievietēm, gan vīriešiem. Sievietēm 
vienīgā pārstāve bija alise Tuče, kura ieguva 1. vietu 50 m un 100 m 
brasa peldējumā. Vīriešiem vecuma grupā no 16–25. g. vecumam 1. vie-
tu 50 m brasa un 50 m brīvā stila peldējumā izcīnīja Edgars komarovs, 
2. vieta – māris Višķers, un 3. vieta 50 m brīvajā stilā silvestram Endelim.  
Vecuma grupā no 26–35.g. vīriešiem 50 m brīvajā stilā 1. viet Gintam Bīriņam, 
2.vieta – aigaram Janbergam, 3. vieta – mārim Tilibam. 100 m brīvajā stilā 1. 
vieta mārim Tilibam, 2. vieta aigaram Janbergam, 3. vieta – Gintam Bīriņam. 
100 m brasā 1. vieta mārim Tilibam, 2. vieta – aigaram Janbergam. 50 m 
bra sā 1. vieta māris Tilibs. 50 m uz muguras ivaram Lācim.

25. 04. Mālpils sporta kompleksā notika sacensības volejbolā 4:4 At-
saucība bija pietiekami liela, piedalījās 9 komandas. 3. vietu izcīnīja Loja no 
Murjāņiem, 2. vieta zaķīši No Ropažiem un 1. vieta mazutiņš no Mālpils.

Sporta kompleksa vadītājs Valts mihelsons

aktuāli

uzņēmēji aicināti tirgoties atlaižu 
pasākumā “Cenplēsis 2010” rīgā

Jau pēc nepilna mēneša no 4. līdz 14. jūnijam 
Ķīpsalā notiks vēl nebijis projekts – atlaižu lielveikals “Cenplēsis 2010”, 
kurā ir aicināti piedalīties uzņēmēji, lai iztirgotu savus labākos ražojumus un 
pakalpojumus par neredzēti zemām cenām.

“Cenplēsis 2010” ir unikāla iespēja uzņēmumiem vienpadsmit dienu laikā 
realizēt saražotās un iepirktās preces, izpārdot pagājušā gada kolekcijas, kā arī 
piedāvāt savus pakalpojumus ar ievērojamām atlaidēm plašam apmeklētāju lokam, 
kas novērtē kvalitatīvas preces par zemākām cenām. “Cenplēsis 2010” plašā ekspo-
zīcija būs veidota pēc nozarēm vairākās sadaļās: preces mājai, mēbeles un interjera 
preces, lielā un mazā sadzīves tehnika; sporta preces, apģērbi, apavi un aksesuāri 
un pat auto un autoaksesuāri. Šajās dienās pie Ķīpsalas halles darbosies zemnieku 
tirdziņš, kurā apmeklētāji varēs degustēt un iegādāties pašmāju gardos ražojumus 
un iegūt īpašumā amatnieku izstrādājumus. Turpat āra ekspozīcijā būs atrakciju un 
atpūtas zona, kur bērniem izdauzīties, kamēr vecāki ļausies iepirkšanās trakumam.

atlaižu lielveikals – preču izpārdošana “Cenplēsis 2010” notiks no 4. līdz 
14. jūnijam starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Vienpadsmit dienas Ķīpsalā 
valdīs iepirkšanās atmosfēra, un tiks pirktas un pārdotas dažādu nozaru preces 
un pakalpojumi par ievērojami zemākām cenām nekā citviet.

Cenplēsis internetā: http://www.cenplesis.lv
Papildu informācija par piedalīšanos atlaižu lielveikalā:
Andris Pencis, projekta vadītājs, GSM.: 26111180, e-pasts: andris.pencis@bt1.lv
Oskars Bāgants, projektu grupas vadītājs
GSM: 26141565, e-pasts: oskars.bagants@bt1.lv

dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu – 2010
Gadskārtējās suņu un kaķu vakcinācijas Mālpils novada lauku teritorijā no-

tiks minētajos datumos pēc sekojoša maršruta (arī mājas, kas šeit nav minētas, 
bet ir pa ceļam). Maršruts sāksies plkst.16.00

5. jūlijā Ģērķeni – Ceriņi – Andricēni – Ēmuri – Laivenieki – Zavadiņas –  
Tuņķi – Sniķeri – Kosēni – Dzērves – Punduri – Melpuri – Mergupes.

6.jūlijā Salzemnieki – Vecvieturi – Žīburti – Lejasžīburti – Salasanīši – Kalnrautēni 
– Ceļmalnieki – Ērgļi – Lauciņi – Kamoli – Celmiņi – Līdumnieki – Straut-
nieki – Austrumi – Ļauļas – Priedes.

7. jūlijā Miglenieki – Jaunbūņas – Mazavotiņi – Kalnjauzemi – Ķešāni –  
Siksnas – Apenieki – Kurlēni – Timermaņi – Zemnieki – Zemarāji.

8. jūlijā Tīneskalns – Kangari – Gaiļurgas – Ozoli – Krastkalni – Upesmedņi 
– Pundes – Mežsētas – Gaidziņas – Grīvnieki – Žučkas – Bauskas.

9. jūlijā Eglītes – Ciedrītes – Vildani – Brenderi – Jaunčušļi – Ģidas – Vēveri – 
Kalna Urdzēni – Kalnmārtiņi – Svērpji – Ankoriņi – Ādmiņi.

12. jūlijā Bauguļi – Spruksti – Veckalni – Rijnieki – Viteskalni – Zemeņkalns 
– Dančukalns – Vecrubenīši – Vadzeles – Purpēteri – Vāveres –  
Brūnas – Romuļi.

13. jūlijā Rīti – Elki – Plakupi – Saulītes – Dignas – Mežmalas – Gravas –  
Kaijas – Gatves – Palejas – Ausekļi – Zemgaļi – Liepiņas – Lībenes.

14. jūlijā Vectuņķi – Tauriņi – Uztupi – Āres – Pūlakas – Kroņi – Aplīkas – Upītes 
– Veckalns – Kalna Kreiči – Krastmaļi.

15. jūlijā Vecošiņi – Vildēni – Krūmaļi – Ķiceri – Ceplīši – Aizkalnes – Birzītes – 
Klabi – Lillijas – Jaunūdri – Līčupes.

19. jūlijā Dravnieki – Miedriķi – Juglas – Silzemnieki – Mierkalni – Bērzlejas – 
Birzmaļi – Randas.

sidgundā vakcinācija notiks pie “Koklēm” 8. jūnijā plkst.17.00
upmalās vakcinācija notiks pie ūdenstorņa pretī veikalam 9. jūnijā 

plkst.17.00
mālpils centrā vakcinācija notiks stāvlaukumā pie bankas 16.jūnijā un 17. 

jūnijā plkst.17.00. Ir iespēja vakcinēt arī mājās, iepriekš piezvanot un vienojoties 
par laiku. Atgādinu, ka vakcinācija ir obligāta vienu reizi gadā dzīvniekiem no 3 
mēn.vecuma. Neaizmirstiet līdzi ņemt vakcinācijas apliecības. Jauna apliecība 
maksā 1 Ls, vakcinācija 3 Ls, kompleksā pote 10 Ls. Sakarā ar apstiprinātajiem 
saistošajiem noteikumiem (Nr.3 21.01.2009) novada kasē jasamaksā dzīvnieku 
turēšanas nodeva.

atis 26143151, 7970898

daktere J.sprūde informē
Visa informācija par pieņemšanas laikiem un pakalpojumu cenrādis ir pieejami 

prakses uzgaidīšanas telpā; Vecākiem vajadzētu katru dienu pārbaudīt bērnu ķermeni vai 
nav piesūkusies ērce. Ja uz ķermeņa – padusēs, uz kakla u.c. ir konstatēta piesūkusies 
ērce, pēc iespējas ātrāk, vajadzētu meklēt medicīnisku palīdzību Pirms noņemšanas 
ērcei uzliek spirtā samērcētu vates tamponu. Nevajag lietot taukainus līdzekļus, jo tie 
ērcei izraisa vemšanu, tādējādi radot vēl lielākas iespējas inficēties ar encefalītu. Pēc 
tam ap ērces snuķīti apsien diegu un, velkot aiz diega galiem, izņem ērci.

16.maijā, kafejnīcā “Zemūdene”, notika Mālpils novada čem-
pionāta zolītē 5.posms, kurā piedalījās 26 dalībnieki. 1.vietu ieguva 
Jānis Gailītis, 2.vietā ierindojās Agris Ozoliņš, bet 3.vietā palika 
Aivars Džamarašvlili.

sporta pasākumu plāns: Vieta
5.jūnijā  

(plkst. 11:00)
Mālpils novada čempionāts 

pludmales volejbolā, 1.posms
Pludmales  

volejbola laukumi
3.jūlijā  

(plkst. 11:00)
Mālpils novada čempionāts 

pludmales volejbolā, 2.posms
Pludmales  

volejbola laukumi
14.augustā 

(plkst. 11:00)
Mālpils novada čempionāts 

pludmales volejbolā, 3.posms
Pludmales  

volejbola laukumi

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs, 29248752

ziņo policija
Mālpils novada pašvaldības policija aprīļa 

mēnesī pastiprinātu uzmanību veltīja nesakopta-
jiem zemes īpašumiem, kur pļavās izveidojusies 
kūla. Vairākiem zemes īpašniekiem tika mutiski 
aizrādīts par nesakopto īpašumu un atgādināts 
par iespējamām soda sankcijām gadījumā, ja 
tiks dedzināta pērnā zāle. Zīmīgākais gadījums 
notika 01.04., kad “Kalngaiļos” dega kūla 
aptuveni 10 ha platībā, tāpat arī pērnā zāle 
tika dedzināta centrā aiz kūtiņām. Dedzinot 
zarus pie pienotavas dīķa, nelielā platībā 
aizdegās niedres, pie Buku un Nītaures ceļa 
krustojuma īpašumā jaucot nost vecu šķūni un 
dedzinot nevajadzīgos dēļus, netika ievēroti 
ugunsdrošības noteikumi, kā rezultātā aizdegās 
netālu esošā plastmasas tvertne.

Veicot reidus Mālpils novada apdzīvotajās 
vietās, pārsvarā tika konstatēti pārkāpumi 
saistībā ar alkoholisko dzērienu lietošanu un 
atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā, 
par ko izteikti mutiski aizrādījumi un veiktas 
pārrunas. Kā problemātiskākās vietas var 
minēt – Mālpilī – Celtnieku 1, Nākotnes 6, kā 
arī parka teritorija; Sidgundā – pie veikala 

“Kalnakastaņi”, Upmalās – Lielvārdes šoseja 5.
Tāpat reidu laikā veikts profilaktiskais 

un izskaidrojošais darbs jauniešiem par 
braukšanu ar velosipēdiem un ceļu satiksmes 
ievērošanu. Diemžēl jāsaka, ka ne visi jaunieši 
nopietni uztver iespējamās sekas par noteikumu 
neievērošanu un demonstratīvi turpina pārkāpt 
CSN prasības. Līdz ar to vēlamies brīdināt 
velobraucējus par to, ka gadījumos, kad netiks 
ievēroti CSN, vainīgās personas tiks sauktas 
pie administratīvās atbildības likumā noteiktajā 
kārtībā.

05.04., plkst 10:05 Mālpilī reida laikā tika 
konstatēts, ka uz Ķiršu ielas, krustojumā ar 
Jauno ielu, no “akas” plūst ūdens, par ko tika 
nekavējoties ziņots R.Tarandam, kā arī, lai 
nodrošinātu “Norma K” darbinieku netraucētu 
piekļūšanu avārijas vietai seku likvidēšanai, tika 
regulēta satiksme.

07.04., uz Buku ceļa, aptuveni 250m no 
Mālpils – Sigulda šosejas, brauktuves vidū tika 
konstatēta izskalota bedre, aptuveni 1m dziļa 
un ap 70 cm plata, par ko nekavējoties tika 
ziņots I.Brokai.

Mēneša laikā vairākas sūdzības bijušas 
par jauniešiem, kuri, iestājoties siltākam laikam 

un uzturoties ārpus mājām, skaļi uzvedas un 
traucē citiem iedzīvotājiem, bija sūdzības par 
jauniešiem pie Mālpils HES un Centra dīķa 
posmā no peldētavas līdz Dālderiem, kur viņi 
ne tikai skaļi uzvedās, bet arī demolēja tuvumā 
esošos dārziņus un lauza dīķī ievietotās laipas.

30.04. ap plkst. 18:40 tika saņemta informācija 
par jauniešiem, kuri savākušies pamestajā kūtī 
Lejciema ielā, ierodoties notikuma vietā, bariņš 
jauniešu ieraugot policijas darbiniekus aizmuka 
caur dārziņiem, atstājot velosipēdu, jaku un 
mugursomu, kā arī fotogrāfiju. Notikuma vietā 
tika atrasts alkohols – iesākta 2 l alus pudele, 1.5 l 
kokteilis un 1 l brendija. Mantas tika nogādātas 
policijas telpās, alkohols iznīcināts (izliets). Lai 
arī jaunieši aizmuka, tomēr daži jāpaslavē, jo 
brīvprātīgi ieradās policijā un sniedza paskaid-
rojumus par notikušo.

Vēlamies brīdināt iedzīvotājus par to, ka ar-
vien biežāk tiek apzagti īpašumi, tas skar ne tikai 
Mālpils novadu, bet praktiski visu valsti, tādēļ 
lūdzu pievērsiet vairāk uzmanības drošībai, 
lai pasargātu savus īpašumus un mantu no 
nelūgtiem viesiem. Vērīgāk pasekojiet kas 
notiek Jums apkārt, kas notiek kaimiņos un ja 
redzat ko aizdomīgu, vēršaties policijā.
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Talantu satikšanās mālpils muižā
No 25. – 30. jūlijam talantīgi bērni un jaunieši no visas Latvijas ir aicināti tikties 

muzikālajā vasaras projektā “Satikšanās” Mālpils muižā
Organizatori projektā aicina piedalīties jaunās, radošās personības, kas dzied, 

dejo, vai spēlē kādu mūzikas instrumentu, vai jebkādā citā veidā ir saistīti ar mūziku.
Projekta dalībnieki dzīvos un muzicēs Mālpils muižas Kungu mājā, kas ir valsts 

nozīmes arhitektūras piemineklis, kas celts 18.gs vidū. Muiža ir atjaunota, maksimāli 
saglabājot vēsturisko, klasicisma stilam raksturīgo arhitektonisko veidolu. Muižas in-
terjers papildināts ar antīkām klasicisma stila mēbelēm: kumodēm, krēsliem, gleznām, 
vēsturisku klavesīnu, svečturiem un citām vērtīgām greznumlietām.

Projekta dalībnieki lielāko dienas daļu uzturēsies muižas Zvaigžņu zālē, kur arī 
notiks vokālās nodarbības, deju stundas, meistarklases, programmā paredzēti arī 
izbraukumi un sporta aktivitātes. Galvenokārt notiks noslēguma koncerta sagatavo-
šanas mēģinājumi. Noslēguma koncertā ar projekta dalībniekiem muzicēs populāri 
Latvijas dziedātāji. Noslēguma koncerts būs vērojams Mālpils muižā 30.jūlijā plkst. 
19.00, koncertu filmēs televīzija. Pieteikties projektam var līdz 5. jūlijam, nenokavē!

informācija:
Tālr. 29131458
E-pasts: satiksanas@gmail.com
Projekta ģenerālsponsors – Mālpils muiža
Organizē – Latvijas Mūzikas Balss

Mâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152
Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,  
e-pasts: daiga.fridberga@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

māl pils kul tū ras cen tra pa sā ku mu plāns 
2010.ga da JŪNiJa mē ne sim

līdz 27. jūnijam izstāžu zālē apskatāma Puzes rokdarbnieku izstāde
05.06. Deju kopas “sidgunda” un “kniediņš” piedalās Valmieras VII Vislatvijas vidējās 
paaudzes deju svētkos
mālpils jauktais koris piedalās Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī
13.06. plkst. 19.oo mālpils amatieru teātra PirmizrĀdE
Vizma Belševica “PaPīra zirdziŅŠ”.
Pasaka lieliem bērniem, kur viss būs kā īstā pasakā – karalis, princese, galma āksts un citi 
brīnumi. Ieeja: 1,- Ls, bērniem bez maksas
14.06. plkst. 9.oo Represēto, vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” un interesentu ekskursija uz 
Kokneses “LikTEŅdĀrzu”. Pieteikšanās pie kultūras nama dežuranta vai pa tel. 67925836. 
(Maksa par transportu 4,- Ls un 1,- Ls ziedojums)
19. 06. plkst. 20.oo Liela nāca Jāņu diena, 
  Maz manā rociņā; 
  Ar to pašu mazumiņu 
  Ir saņēmu, pavadīju.
Jāņu ielīgošana kopā ar Mālpils kultūras centra folkloras kopu un tās vadītāju andri kapustu. 
Visiem interesentiem pulcēšanās plkst. 20.oo kultūras centra pagalmā ar Jāņu zālēm un 
vainagiem, lai kopīgi dotos uz Pilskalnu, pa ceļam aplīgojot sētas un kokus.
23.06. plkst. 23.oo Līgo nakts zaļumballe pilskalnā kopā ar grupu “Pļumpapā” no Saldus
29.06. plkst.16.oo Keramikas studijas “mĀLPiLs” un brīvo fotogrāfu izstādes “mirkLis 
diVaTĀ” atklāšana izstāžu zālē.

sludiNājumi    iNformācija    reklāma

slu di nā ju mi
SIA’’SENLEJAS’’ pērk– liellopus, jērus. Samaksa tūlītēja. Tālr.65033720, 
65033730, 26517026, 26604491
Pārdod svaigu cūkgaļu. Subprodukti.Tālr.26810805
Veicam celtniecības un remontdarbus privātos un juridiskos objektos – 
virtuves plīts mūrēšana, čuguna vannu pārkrāsošana, riģipša ierīkošana, 
špaktelēšana, krāsošana, lamināta un linoleja ieklāšana, flīzēšana, mūrēšana, 
apmešana, santehnikas, elektrības un jumta u.c. darbi. Meistari ar celtniecības 
izglītību, lielu darba pieredzi. Ir transports. Tālr. 26159785
appļauju zāli mazdārziņos, pie mājas u.t.t. nelielās platībās, cena no 5 Ls, 
apstrādāju mazdārziņus, siltumnīcas ar zemes frēzi, cena no 10 Ls, uzstādu 
dekoderus ciparu TV, cena 5 Ls, mikroautobuss+piekabe un vieglā auto 
pakalpojumi. Tel. 25985566.
Daktere Jevgēnija Sprūde aicina darbā ārsta palīgu. Mob. tālr. 29442365
Piedāvājam grāmatvedības uzskaites pakalpojumus firmām, zemnieku 
saimniecībām, individuāliem komersantiem ar Licencētu grāmatvedības 
programmu Mālpilī. Cenas atbilstošas krīzes apstākļiem. Jūsu pieteikumus 
gaidām pa tālr. 67686952, 29472226 vai uz e-pastu: baiba.sustere@zzdats.lv
Laba daudz nevajag. Piedāvāju vizāžista konsultācijas visām sievietēm, kas 
vēlas svētkos vai ikdienā, izmantojot arī nedaudz dekoratīvās kosmētikas, 
justies lieliski, smaidoši un pozitīvi. Izlaidumu laikā, īpašie piedāvājumi “Māte 
+ Meita” un “Labākās draudzenes”. Vairāk par to lasiet http://skaisti.word-
press.lv/ Zvaniet Dacei – 27154036 vai rakstiet dace_kavasa@yahoo.com un 
vienosimies par tikšanos!
Sporta kompleksa vadība informē, ka no 2010.gada 31.maija līdz 30.jūnijam 
sporta komplekss NESTRĀDĀS.

Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju
ielūdz Jūs uz lielformāta gleznas

LiELĀkais  koris  PasauLĒ
atklāšanu

2010. gada 15. jūnijā plkst. 17:00
mālpils muižā,

Pils iela 6, Mālpils, Rīgas raj.

Izstāde apskatāma: 16.06.2010 – 15.09.2010
P.,O.,T.,C.,P*., no 10:00 – 20:00

*Par izstādes apskati piektdienās iepriekš sazināties ar Mālpils  
muižas administrāciju – Tel. 67102555

Vai jūs saskarieties ar dzeršanas problēmu?
Varbūt Anonīmie Alkoholiķi var palīdzēt, iknedēļas slēgtās sapulces no 1. jūnija notiks  

Mālpils sociālās aprūpes centra, bijušā rentgena kabineta, telpās otrdienās –  
plkst. 1900 Kontakttelefons: 26615238

Pārdomājot jaunā dzīvesveida ieguvumus, mēs atrodam, ka mums ir jaukas mājas, jaunas 
attiecības ar vīriem un sievām, un mūsu bērniem. Arī miers un apmierinātība, cerība, ticība, žēlsirdība 
un jauni mērķi. Kuras ir tās lietas, ko esam zaudējuši? Katrs no mums uz šo jautājumu var atbildēt 
dažādi. Es esmu zaudējis daudzas no savām bailēm. Tās mani izmantoja, lai es tiktu kontrolēts, 
tās bija mans saimnieks un kungs. Tās paralizēja manus centienus. Bailes vienmēr mani gremdēja. 
Tās mani pārvērta par, no tām, atkarīgu cilvēku. Kad bailes tika aizvietotas ar ticību sev, es beidzot 
sajutos labi. Vai esmu zaudējis daļu savu baiļu? Jā. aa

mālpils Profesionālā 
vidusskola

no 14.jūnija uzņems audzēkņus
profesionālās vidējās  

izglītības programmās:

Ēdināšanas pakalpojumi, (kvalifikācija – 
ēdināšanas pakalpojumu speciālists)

kokizstrādājumu izgatavošana, 
(kvalifikācija – mēbeļu galdnieks)

siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija, 
(kvalifikācija – ēku inženiertīklu tehniķis)

Informācija pa tālr.67925267,  
vai www.malpilsskola.lv

informācija ģimenēm ar bērniem
Otrdien, 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā Mālpilī notiks Ģimeņu 

sporta svētki, kurā aicināta piedalīties ikviena ģimene, lai pavadītu dienu, aktīvi atpūšoties 
un kopīgi piedaloties dažādās sportiskās aktivitātēs, spēlēs un stafetēs. Sporta svētki 
notiks sporta kompleksā plkst.10.00. Sporta aktivitātēm aicinām jau iepriekš izveidot 
ģimenes un draugu 6 cilvēku komandu, kurā ir 4 bērni, vismaz 1 pieaugušais, 6. dalībnieks 
var būt gan pieaugušais gan bērns, bet papildus punktus saņems tās komandas, kurās 
būs iesaistīti abi vecāki vai kāds no bērnu tiesību sargājošo institūciju pārstāvjiem – 
pašvaldības institūciju darbinieki, medicīnas darbinieki u.c.

Ģimeņu komandām aicinām izdomāt komandas nosaukumu, atšķirības zīmes. 
Ņemiet līdzi labu garastāvokli, atbalstītājus, ērtus sporta apavus!

1. jūnijā plkst.10.00 tiekamies mālpils sporta kompleksā!
Sīkāka informācija mājas lapā www.malpils.lv pa telefonu 67185873, 26950604.

Partijas “Jaunais laiks” 

pārstāvji
i.rībena, s.Golde  
un a.Latkovskis

28.maiJĀ 
plkst. 11.00

Iepazīsies ar Mālpils Profesionālās  
vidusskolas un Mālpils  

internātpamatskolas darbību

plkst. 12.00

skolas zālē tiksies ar visiem  
interesentiem un atbildēs uz jautājumiem.

Laipni aicināti!

mālpils novada atklāto makšķerēšanas sacensību grafiks JŪNiJĀ
6.jūnijs – Čempionāts spiningošanā – 2.kārta, Mergupe no Skulmju dzimtas mājām līdz Brūnu 

HES. Sacensību organizators biedrība “Mālpils zivīm”. Pulcēšanās pie Brūnu HES plkst. 6.30.
17. – 20.jūnijs – “Copes Nams 2010” kauss karpu makšķerēšanā. Sudas centra ūdenskrātuve. 

Organizators SIA “Copes Nams” Māris Nuķis kontakt.tālr.+371 29352931; +371 29352931. Komandu 
sacensības (komandā jābūt 3 cilvēkiem), komandu skaits ierobežots. Priekšroka tiks dota pirmām 
desmit komandām, kuras izcīnīs LR čempionātā karpu makšķerēšanā 27.05.–30.05.2010. no 1 līdz 
10 vietai. Dalības maksa 70 LVL. Nolikums tiks paziņots mēnesi pirms sacensībām.

27.jūnijs – Čempionāts pludiņmakšķerēšanā – 2.kārta, Mergupe, Brūnu HES ūdenskrātuve. 
Sacensību organizators biedrība “Mālpils zivīm”. Pulcēšanās pie Brūnu HES plkst. 7.00. 

Ar sīkāku informāciju un sacensību nolikumiem var iepazīties mājas lapā – www.malpilszivim.
lv, kontakttālrunis – 26596953.

Tiek rīkota nekustamā īpašuma – zemes gabala 2,2ha platībā un uz tās esošas vienstāvu koka 
dzīvojamās ēkas un trīs saimniecības ēku, kas atrodas Mālpils novada “Vīksnās” pirmā izsole. Izsole 
notiks 2010.gada 30.jūnijā plkst.11.00 Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja S.Tomsona 
prakses vietā Rīgā, A.Čaka ielā 37 – 4, 3.stāvā.
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