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Šogad tā notika 10 gadu jubilejas no-
skaņās, atsaucot atmiņā iepriekšējo gadu 
pasākumu pozitīvo ietekmi uz Mālpils Pro-
fesionālās vidusskolas attīstību un augstu 
novērtējot sadarbību ar ilggadējiem sadar-
bības partneriem. Tajā pat laikā šis gads ie-
zīmējās ar jaunu tendenci – veicināt izglītoja-
mo turpmākās karjeras izvēli, iepazīstinot ar 
iespējām izmantot ES fondu līdzekļus, vei-
dojot pašiem savus uzņēmumus pēc skolas 
beigšanas. Nozīmīga bija tikšanās ar Rīgas 
plānošanas ES struktūrfondu informācijas 
centra vadītāju daci Grīnbergu, vecākajiem 
speciālistiem sanitu Kovaļevu un Ģirtu 
Kindzuli, kurš iepazīstināja izglītojamos 
ar plašu prezentāciju – „ Pamatnosacījumi 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un iespējas 
piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus”. Pēc 
lekcijas interesentiem, kuri vēlas uzsākt 
uzņēmējdarbību, bija iespēja tikties ar Rīgas 
plānošanas ES struktūrfondu informācijas 
centra speciālistiem.

Liela daļa izglītojamo izmantoja iespēju 
noklausīties V/A Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras sagatavoto prezen-
tāciju – „Jauniešu iespējas Eiropā. Aģentū-
ras Komunikāciju daļas pārvaldes vecākā 
referente marita Kroiča piedāvāja noska-
tīties filmu un piedalīties simulāciju spēlēs.

„Uzņēmēju dienas” konferencē pie-
dalījās saeimas izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas priekšsēdētāja ina 
druviete un, runājot par izglītības sistēmu 
mūsu valstī, atzīmēja: „...Esmu pārliecināta, 
ka mūsu skola ir laba, mūsu cilvēki ir gudri, 
mūsu uzņēmēji ir iniciatīvas bagāti, mums 
tikai jādomā kā savienot šīs daudzās 
pozitīvās iezīmes jau no pašiem skolas 
gaitu pirmssākumiem. Un šeit, Mālpilī, mēs 
redzam lielisku paraugu, kā to darīt.” Ina 
Druviete pievērsa uzmanību vienam no valstī 
pastāvošajiem stereotipiem, ka izglītības 
sistēma negatavo darbiniekus darba tirgum: 
„Protams, mēs varam diskutēt vai tad tiešām 
tas ir vienīgais izglītības sistēmas uzdevums? 
Es gan teiktu, ka šis virsmērķis ir rūpēties 
par to, lai katrs cilvēks atrastu savu vietu 
gan pasaulē, gan Latvijā, lai katrs varētu 
īstenot savus dabas dotos talantus un 
apgūtu tās zināšanas, kas viņaprāt dzīvē 
ir visnepieciešamākās. Darba tirgus ir 
līdzeklis, nevis mērķis. Lai mēs būtu laimīgi, 

apmierināti ar dzīvi, konkurētspējīgi, lai mēs 
nebūtu par nastu sabiedrībai, savai ģimenei. 
Tādēļ mēs nedrīkstētu nodalīt darba devēja 
intereses no izglītības sistēmas interesēm – 
mums ir jāizvēlas pareizais modelis. Mūsu 
darba devēji jau ir sapratuši, nekad nebūs 
tā, ka no profesionālām vai augstākām 
izglītības iestādēm tiks saņemts pilnībā 
gatavs cilvēks, gatavs darbinieks. Tas būs 
iespējams tikai tad, ja strādāsim visi kopā. 
Darba devējam nav jābūt tikai viesim skolā, 
viņam ir jāiesaistās izglītības sistēmā. Mūsu 
valstij ir jābūt spējīgai prognozēt, kuras 
nozares attīstīsies visstraujāk un kurām būs 
nepieciešami kvalificēti darbinieki.”

Par Mālpils Profesionālās vidusskolas 
aktivitātēm un rezultatīvajiem rādītājiem 
ES projektos, runāja skolas direktore 
frančeska Ģēvele. Mālpils novada do-
mes vārdā konferences dalībniekus sveica 
priekšsēdētāja vietniece solvita strausa. 
Nozaru attīstības tendences iezīmēja Rīgas 
plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas 
nodaļas Attīstības dokumentu monitoringa 
speciālists rūdolfs Cimdiņš, savukārt 
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības 
uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs 
Vilnis rantiņš stāstīja par ekonomikas attīs-
tības tendencēm pasaulē, Latvijā un nozarē 
pēckrīzes periodā. andris Veinbergs no 
SIA „Knauf” akcentēja uzņēmēju, ražotāju 
nozīmi palīdzot jauniešiem atrast vietu 
sabiedrībā un pēc iespējas veiksmīgāk to 
izdarīt.

Katru gadu notiek „Mans karjeras veik-
smes stāsts”, kura ietvaros tiek uzaicināti 
bijušie skolas absolventi, lai stāstītu par pro-
fesionālās vidusskolas audzēkņu reālajām 
iespējām iekļauties darba tirgū, par studijām 
augstskolās. Šogad par nepieciešamajām 
prasmēm, attieksmi pret mācībām un savu 
pieredzi stāstīja LLU pēdējā kursa students 
edgars Vunģis un RTK students Linards 
Volks, kurš pēc skolas vairākus gadus 
nostrādājis ventilācijas sistēmās, tagad 
izmanto savas zināšanas nekustamo īpašu-
mu pārvaldīšanas jomā un neklātienē studē.

Pēc konferences notika skolas materiāli 
tehniskās bāzes izvērtējums un izglītojamo 
darbu izstādes apskate.

„Uzņēmēju dienas” dalībnieku diskusiju 
par tālākās sadarbības pilnveidošanas 
iespējām un turpmāko skolas attīstības 
stratēģiju skolas Informācijas centrā va-
dīja skolas direktore F.Ģēvele, stāstot par 
skolas stratēģiskā plāna īstenošanas gaitu 
un aicinot diskusijā piedalīties ilggadīgos 
sadarbības partnerus – ievu Vilcāni no 
„Siguldas Būvmeistara”, raiti Graubiņu, 
SIA „Apkure EV” vadītāju, Mālpils novada 
domes priekšsēdētāja vietnieci solvitu 
strausu, izpilddirektoru agri Bukovski, 
deputāti Leontinu ameriku, kancelejas 
vadītāju ivetu Krieviņu, absolventus un 
audzēkņus.

daiga frīdberga

Gada nogale rosina apkopot padarītos 
darbus, izvērtētu tos un nospraustu jaunus 
mērķus, tādēļ kopā pulcējās bijušā Rīgas 
rajona bāriņtiesu priekšsēdētāji jau tuvo-
jošos Ziemassvētku gaidīšanas noskaņās. 
Kā atzina Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 
asociācijas prezidente un Saulkrastu bā-

riņtiesas vadītāja Baiba Meldere, kas arī ir 
skaistās tradīcijas uzturētāja daudzu gadu 
garumā – ir jauki tā kopā sanākt, pie viena 
galda sasēst, būt priecīgiem par atkalredzē-
šanos ar kolēģiem, jo bāriņtiesas nākošgad 
svinēs jau savus pastāvēšanas 15 gadus.

Anna Višķere, Mālpils novada bāriņtie-
sas priekšsēdētāja sveica 
klātesošos kolēģus, no-
vēlēja labu noskaņojumu 
iepazīstoties ar skaisto 
Mālpils muižu un baudot 
Mālpils Mūzikas skolas 
audzēkņu koncertu, gūt 
pozitīvu lādiņu pēc nebūt 
ne vieglās ikdienas.

„Tā, šo gadu laikā, 
savā būtībā nav īpaši 
mai nījusies, jo galvenais 
uzde vums ir aizstāvēt ne-
pilngadīgos bērnus, rīcīb-
nespējīgās personas. Klāt 
ir nācis administratīvais 
process, jaunumi likum-

došanā, augtās prasības lēmumu sagata-
vošanas procesā. Lielākoties darbs saistīts 
ar negatīvām emocijām, bet ir arī priecīgi 
notikumi, kas saistīti ar bērnu nodošanu 
aizbildniecībā, adopcijā. Mālpilī liels paldies 
jāsaka savējiem – sociālajam dienestam, jo 
ir svarīgi, lai novadā būtu sadarbība un labs 
kontakts ar policijas, sociālajiem darbinie-
kiem. Darbs vienmēr ir nepadarāms, cauru 
diennakti, jo tieši pēdējā laikā raksturīgi 
saskarsmes dabas strīdi, nespējot sadalīt 
bērnus, šķiroties ģimenēm,” tā vērtējot situā-
ciju Mālpils novadā saka bāriņtiesas priekš-
sēdētāja, atzīstot, ka situācija tuvākajā laikā 
diez vai uzlabošoties, jo braukājot pa mājām 
redzama nabadzība, tomēr nepamet sajūta, 
ka daudzās ģimenēs ir zudusi pamatvērtību 
izpratne, veidojas patērētāju domāšana. 
Kā visā valstī, arī Mālpilī darba daudz gan 
sociālajiem darbiniekiem, gan bāriņtiesām. 
Labs risinājums būtu sociālās kopmītņu tipa 
mājas, ar iespēju sekot ģimeņu dzīvei, gan 
kontrolējot, gan operatīvi palīdzot.

daiga frīdberga

ziņas

uzņēmēju diena – 2010

mālpilī tiekas bāriņtiesu priekšsēdētaji no Pierīgas
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Tiem, kam vēl rudens pusē Mālpils cen-
trā iznāca runāties ar intervētāju no biedrī-
bas „Tavs Novads”, noteikti ir vēlme uzzināt, 
kādi ir notikušās aptaujas rezultāti. Bet tiem, 
kas par šo akciju uzzina tikai nupat, vēla-
mies darīt zināmu, ka decembra vidū Mālpils 
bibliotēkā notika svinīgs pasākums, kurā 
dalību ņēma akcijas organizētāji, aktīvākie 
tās respondenti, uzaicinātie viesi, novada 
domes pārstāvji, vietējā prese un galvenie 
vaininieki – Mālpils populārākie cilvēki.

Kas tad ir biedrība – Tavs Novads? 
Tuvāk par tās mērķiem var uzzināt tāda 
paša nosaukuma interneta mājas lapā, bet 
kā galveno uzdevumu pasākuma laikā tās 
vadītājs Andris Lapiņš nosauca vēlmi kļūt 
par draugiem Rīgas tuvākajos novados, jo 
viņu organizētais interneta portāls būšot 
tas, kas sniegšot visu aktuālāko informāciju 
par novadu aktivitātēm. Viens no galvena-
jiem biedrības mērķiem ir veicināt Latvijas 
novadu ekonomiskās un kultūras attīstību. 

Svarīga būšot sadarbība ar pašvaldībām, 
nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem 
un citām Latvijas un ārvalstu institūcijām 
reģionālās attīstības veicināšanai. Šoreiz, 
gan ar to sadarbību bija sanācis tā visai 
dīvaini, jo pat novada domes darbinieki 
bija izbrīnīti par notikušajām, nepieteiktajām 
aktivitātēm Mālpilī.

Tomēr tas nemazināja svētku sajūtu un 
patīkamo pārsteiguma momentu, gaidot 
nosaucot 5 godājamākos mālpiliešus, kas 
tikuši noskaidroti apkopojot 550 aptaujas 
anketu rezultātus. Kurš tad ir mālpils 
populārākais cilvēks?

rezultāti:
Vairāk kā 300 mālpilieši novērtējuši 

ingrīdas Griķes – zinošās aptiekāres 
izpalīdzību un laipnību, nosaucot viņu par 
„mūsu dakterīti”, tā izvirzot godājamajā 
1.vietā. Par atsaucīgāko un saimnieciskāko 
novadnieku, ar 234 balsīm atzīts Mālpils 
novada domes priekšsēdētājs aleksandrs 

Lielmežs – otrā vieta. Ar 161 balsi trešo 
vietu ieguva frančeska Ģēvele, Mālpils 
Profesionālās vidusskolas direktore. Ceturto 
populārāko kā izpalīdzīgu, saimniecisku 
mālpilieti – Gati zariņu, nosaukuši 98 cilvēki. 
Piektajā vietā, dace Krilovska, Mālpils 
bibliotēkas vadītāja, par kuru nobalsojuši 
vairāk kā 70 cilvēki. Par skaistām dāvanām 
uzvarētājiem bija parūpējies uzņēmums 
„Mālpils Agro”, kurš atsaucās aicinājumam 
atbalstīt biedrības aktivitātes Mālpilī. Svei-
cam uzvarētājus!

daiga frīdberga

Par to pirmssvētku dienās domā ne 
viena vien saimniece. Ir jauki, ka var kādu 
interesantu ideju atrast žurnālā, tomēr 
vislabāk, ja galda klājuma paraugu var 
gandrīz vai aptaustīt, izpētīt – kas kā salikts, 
kādi trauki izmantoti, kādi dekori pieskaņoti. 
To visu iespējams izdarīt Siguldā, Gāles 
namā, kur veikala apmeklētājiem re
dzams Mālpils Profesionālās vidusskolas 
ēdināšanas pakalpojumu specialitātes 
audzēkņu veikums.

Šajos Ziemassvētkos to veidoja Helēna 
Isakova, Ieva Alksnīte un Eva Janevica, 

ievērojot klasiskā galda klājuma principus, 
Ziemassvētkiem raksturīgās krāsas un 
zvaigžņu simboliku. Pievērsiet uzmanību 
dekoriem, svecēm, tas viss atrodams te pat 
blakus – veikala plauktos, tikai vajag mirkli 
ieskatīties un domās uzburt savu ziemas 
saulgriežu laika galdu. Lai mirdz šķīvji, lai 
uzdzirkstī glāzes, lai sveču liesmas izgaismo 
jūsu īpašo galdu, ap kuru sēžot kopā ar 
ģimeni jutīsities silti un mīļi, jo klāt ir Jaunais 
2011. gads!

daiga frīdberga

Ir auksta ziemas diena, tomēr „Smilt-
nieku” māju pagalms pilns ļaudīm, kas smai
da vien. Un tam ir ļoti svarīgs iemesls, jo ir 
noslēdzies ilgi gaidītais sociālās dzīvojamās 
mājas renovācijas projekts. Šī projekta 
mērķis bija palielināt dzīvojamās mājas 
„Smiltnieki” energoefektivitāti, uzlabot 
tās tehnisko stāvokli, nodrošināt sociālās 
atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju 
grupas ar atbilstošu mājokli un pieejamību 
personām ar funkcionāliem traucējumiem. Šī 
gada sākumā Mālpils novada dome saņēma 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu 
sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības 
uzlabošanai. Jūnijā Mālpils novada dome 
ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu 
valsts aģentūru (ES struktūrfondu apguves 
periodā veic sadarbības iestādes funkcijas) 
parakstīja vienošanās projektu, ar kuru 
uzsāka projekta realizāciju. Darbus veica 
jelgavnieki – SIA „ALVIMA” būvnieki, taču 
darbi dažādu iemeslu dēļ kavējās, visu 
vasaru. Bet, kā latvieši saka, cāļus skaita 
rudenī... Sabraukušie novada domes ļaudis, 
deputāti, būvnieku pārstāvji, būvuzraugs, 
sociālā dienesta darbinieki un arī jaunie 
iemītnieki ar nepacietību gaidīja svinīgo 
lentas griešanu. Tad saņemot Dieva svētību, 
devās skatīt paveikto darbus, to kvalitāti. 
Par to viszinošākais ir objekta būvuzraugs 
Imants Golde, kuram ir savs skatījums, 
izsakot izbrīnu par šo ačgārno kārtību, ka 
darbus veic firma no tālienes, jo vai tad uz 
vietas trūkstot vīru. Tāda nu tagad ir tā pro-
jektu kārtība, kad novads ir spiests ievērot 
procedūru, kāda noteikta saistībā ar ES 
fondu līdzekļu apguvi. Būvuzraugs atzina, 

ka darbs ir bijis sarežģīts, jo māja bijusi ļoti 
sliktā stāvoklī, sākotnējo darbu apjoms un 
specifika kopā ar projektētāju tika mainīta, 
kas arī stipri aizkavējis darbu ciklu. Tā tagad 
redzamas arī kāda neveiksmes, kā izpildot 
grīdas ieklāšanas darbus nepiemērotos 
laika apstākļos.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs uzrunājot klātesošos 
atzīmēja, ka līdzīgu sociālo māju Latvijas lau-
kos ir ļoti maz, labi ja pusē novadu, tādēļ jo 
īpašs prieks par tām ģimenēm, kurām tikšos 
jaunie dzīvokļi. Sociālā dienesta vadītāja 
Olga Volosatova, vedot daudzos ciemiņus 

pa gaišajām istabām, ir iepriecināta, ka 
ir jau zināms, ka vienā dzīvoklī dzīvošot 
ģimene ar četriem bērniem, citā kungs, kas 
tuvākajā laikā kurinās arī pārējos dzīvokļus, 
līdz pārējie īrnieki, kuriem tika piedāvāts šeit 
dzīvot, būs ievākušies.

SIA „ALVIMA” valdes loceklis Al-
mants Reinbergs, kurš stāstīja par pro-
jekta sarežģīto gaitu, ar prieku izrādīja 
1.dzīvokli, kas ir domāts cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, tāpēc ir izveidota invalīdu uz-
brauktuve, pazemināti ieejas sliekšņi, bet 
pašās telpās vispār nav sliekšņu, izbūvēta 
speciāla dušas telpa ar nepieciešamajiem 
rokturiem.

Dzīvokļi tiks izīrēti sociāli mazaizsar
gātām iedzīvotāju kategorijām – invalīdiem, 
pensionāriem un trūcīgām ģimenēm ar 
bērniem, kā arī personām, kas atbrīvo 
dzīvojamo telpu denacionalizētā vai liku
mīgam īpašniekam atgrieztā dzīvojamā 
mājā. Telpas atbilst mūsdienu prasībām, 
jo nu mājā ir gan ūdens, gan kanalizācija, 
kā arī skaistas Jotul krāsniņas. To siltumu 
novērtēja arī pirmā īrniece Olga, kurai šajā 
dienā svinīgi tika pasniegtas jaunā dzīvokļa 
atslēgas.

Par telpu turpmāko kārtību, par iekšējās 
kārtības noteikumu izpildi, par sadzīvošanu 
savā starpā turpmāk būs atbildīgi paši 
iemītnieki, tomēr ir sajūta, ka skaistā, gaišā 
māja būs tas stimuls – paraudzīties uz 
dzīvi ar citām acīm, un, nākot pavasarim, 
izjust pagalma ieskauto lielo koku spēku, 
lai pirmo pavasara Saulgriežu laikā mājas 
dzīve kūsātu jau pilnvērtīgi.

daiga frīdberga

ziņas

Noteikts populārākais mālpilietis!

Kā sagaidīt viesus, kā saklāt skaistu galdu?

mālpils sociālā dzīvojamā māja ir atklāta!

olga Volosatova  
un almants reinbergs  
atklāj jauno māju
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Izskatīja 28 jautājumus:
1. Par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
2. Par līguma slēgšanu ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju 

atkritumu apglabāšanai.
3. Par ūdenssaimniecības projektu.
4. Par SIA „Woodera” iesnieguma izskatīšanu.
5. Ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu.
6. Par adreses piešķiršanu.
7. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
8. Pirkuma līgumu izskatīšana.
9. Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu.
10. Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darbam ar jaunatni.
11. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 

izmaiņu apstiprināšanu.
12. Par Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.
13. Par grozījumiem Mālpils Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā.
14. Par grozījumiem Mālpils pagasta padomes 21.01.2009. sēdes 

Nr.2 lēmumā „Par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu tarifu 
apstiprināšanu”.

15. Par izmaiņām atlīdzībā.
16. Par pašvaldības autotransporta pakalpojuma izcenojumu 

apstiprināšanu.
17. Par nomas maksas noteikšanu katlumājas skurstenim.
18. Par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu.
19. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteiku-

mos Nr.3 „Par Mālpils novada domes budžetu 2010.gadam”„ 
apstiprināšanu.

20. Par aizdevumu pamatsummas atmaksas termiņa izmaiņu.
21. Par aizdevumu valūtas un procentu likmes izmaiņām.
22. Par kūdras purva atsavināšanu.
23. Par Saistošo noteikumu Nr.13 „Par trūcīgas un maznodrošinātas 

personas statusa noteikšanu Mālpils pašvaldībā” apstiprināšanu.
24. Par atļauju rīkot Ziemassvētku tirdziņu.
25. Par atļauju Mālpils sporta kompleksā rīkot slēgto pasākumu.
26. Par finansiālu atbalstu pensionāru Ziemassvētku pasākumam.
27. Par ģenerālprokuratūras protestu.
28. Par 28.07.2010. sēdes Nr.7 lēmuma Nr.6 precizēšanu

• Konceptuāli atbalstīt SIA „Eko Loģistika” atkritumu pārstrādes 
objekta izveidošanu nekustamajā īpašumā „Eranda” Mālpils 
novadā. Pirms reālās darbības uzsākšanas iesniegt Mālpils 
novada domē paredzētas darbības sākotnējo izvērtējumu 
un Lielrīgas Reģionālas vides pārvaldes atbilstošu atļauju 
piesārņojošo darbību veikšanai.

• Grozīt Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma 
(apstiprināts 16.09.2009. Lēmums Nr.6/5) punktu 3.7 un turpmāk 
to izteikt sekojošā redakcijā:

• „3.7. Dzimtsarakstu nodaļa svinīgu laulību reģistrāciju veic 
dzimtsarakstu nodaļas telpās piektdienās un sestdienās. Svinīga 
laulības reģistrācija var tikt organizēta darbdienās, svētdienās un 
svētku dienās, vienojoties ar nodaļas vadītāju. Svinīga laulības 
reģistrācija ārpus nodaļas telpām (LR normatīvo aktu ietvaros) 
var tikt veikta, ja nodaļas vadītājai ir iespēja nodrošināt laulības 
ceremoniju.”

• Grozīt Mālpils pagasta padomes 21.01.2009. sēdes Nr.2 lēmuma 
„Par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” 
7. punktu un izteikt sekojošā redakcijā:

• „7. Svinīga laulību ceremonijas organizēšana un vadīšana Mālpils 
muižā vai citā piemērotā vietā pašvaldības administratīvajā 
teritorijā (LR normatīvo aktu ietvaros) darbdienās – 30.00 LVL, 
sestdienās, svētdienās un svētku dienās – 60.00 LVL (tai skaitā 
PVN). Lēmums stājas spēkā no 2011.gada 1.janvāra.

• Noteikt maksu par Mālpils novada domes automašīnas VW 
transporter Gu 4579 un P/A „Mālpils sociālais dienests” au-
tomašīnas VW transporter fG 1053 izmantošanu 4,00 Ls/h 
bez PVN par autotransporta stāvēšanu un 0,25 Ls bez PVN 
par nobraukto km.

• Lūgt Valsts Kasei atlikt 2011. gada aizdevuma pamatsummas 
atmaksu Mālpils novada infrastruktūras sakārtošanai saņemta-
jiem aizdevumiem, nepagarinot aizņēmumu atmaksas termiņus, 
sekojošiem aizņēmumiem:

2011.g.

1. A2/1/09/471
Trančes Nr.PE4/2009 No 08.09.2009. 120096,00EUR

2. A2/1/09/469V/10/1
Trančes Nr.PE2/2009 No 11.02.2010. 54208,00EUR

174304,00eur

• Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu „Kalna Ķikuti”, kadastra Nr. 
8074 004 0086, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv 
no daļas „Ķeviešu” kūdras purva ar kopējo platību 62.7 ha. 
Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 33 000, 
LVL. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalna Ķikuti”, kadastra 
Nr. 8074 004 0086, kas atrodas mālpils novadā, mālpilī un 
sastāv no daļas „Ķeviešu” kūdras purva ar kopējo platību 62.7 
ha, izsoles, to pārdodot, nolikumu. Mālpils novada domes Ie-
pirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma izsoli.

Pilnu novada domes sēdes Nr.14 lēmumu 
atklāstu skatīt mājas lapā www.malpils.lv 

sadaļā Novada domes dokumenti.

Kancelejas vadītāja iveta Krieviņa

mĀLPiLs NoVada domes sĒŽu GrafiKs  
2011. gada JaNVĀra mēnesim

sēdes nosaukums datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs
tautsaimniecības un attīstības
komitejas sēde

19.janvārī
pl.15.00

Mazajā sēžu
zālē SOLVITA STRAUSA

sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde

20.janvārī
pl.16.00 

Mazajā sēžu
zālē LEONTINA AMERIKA

finanšu komitejas sēde 20.janvārī
pl.17.00

Mazajā sēžu
zālē

ALEKSANDRS
LIELMEŽS

domes sĒde 26.janvārī
pl.15.00

mazajā sēžu
zālē

aLeKsaNdrs
LieLmeŽs

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

iesnieguma 
datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

12.11.2010. Vilnis Kadiķis 
Dzīvojamā māja, pirts, saimniecības ēka, 

klēts, pagrabs nekustamajā īpašumā  
„Kadiķkalns”

Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt  
plānošanas un arhitektūras uzdevumu

mĀLPiLs NoVada domes 24.11.2010. sĒde Nr.14
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i Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, 
kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv 
no laulātajiem, personām, kuriem ir 
kopēji izdevumi par uzturu un kuras 
dzīvo vienā mājoklī, vai atsevišķa per-
sona (turpmāk – ģimene (persona)), 
kuras deklarētā dzīves vieta ir Mālpils 
novada administratīvā teritorija, tiek 
atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;

1.2. kārtību, kādā novērtējami ģimenes 
(personas) ienākumi un materiālais 
stāvoklis;

1.3. kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt 
lēmumu par atbilstību trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam.

2. Ģimenes (personas) atbilstības trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam izvērtēšanu Mālpils novada dome 
ir uzdevusi Mālpils novada pašvaldības 
aģentūrai „Mālpils sociālais dienests” 
(turpmāk – Aģentūra).

ii ienākumu un materiālā stāvokļa līme
nis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) 
atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu
3. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, 

atbilstoši 2010.gada 29.marta MK notei-
kumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu”.

4. Ģimene (persona) atzīstama par mazno
drošinātu, ja tā atbilst sekojošiem kritērijiem:
4.1. dzīvesvietā deklarēts viens, atsevišķi 

dzīvojošs vientuļš vecuma vai invali
ditātes pensijas saņēmējs, kuram nav 
likumīgo apgādnieku un kura ienākumi 
nepārsniedz attiecīgā gada 1.janvārī 
valstī spēkā esošās minimālās darba 
algas apmēru;

4.2. kopā dzīvojoši pensionāri vai invalīdi, 
kuriem nav likumīgo apgādnieku un 
kuriem vienīgie ienākumi ir valsts 
piešķirtā vecuma pensija vai invalidi
tātes pensija un kuru ienākums uz 
vienu ģimenes locekli nepārsniedz 
80% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī 
spēkā esošās minimālās darba algas;

4.3. atsevišķi dzīvojošs (i) pensionārs (i) 
vai invalīds(i), kura likumīgie apgād
nieki dzīvo citur un kura ienā kums uz 
vienu ģimenes locekli nepār sniedz 
70% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī 
spēkā esošās minimālās darba algas;

4.4. ģimene (persona), ja tās ienākumi 
uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs 
mēnešu laikā nepārsniedz 60% no 
attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā 
esošās minimālās darba algas apmēra.

5. Novērtējot ģimenes (personas) atbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) statusam, par īpašumu šo noteikumu 
izpratnē nav uzskatāms normatīvajos aktos 
noteiktais, kā arī iesniedzēja vai tās ģimenes 
locekļa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā 
esošās:
5.1. saimniecības ēkas – šķūnis, kūts, 

pagrabs, pirts, ja tajās netiek veikta 
saimnieciskā darbība;

5.2. zeme (tai skaitā mežs), kuras platī ba 
nepārsniedz 11ha piemājas saimnie
cības uzturēšanai;

5.3. viena garāža viena transportlīdzekļa 
novietošanai, ja tajā netiek veikta saim
nieciskā darbība, tā netiek izīrēta vai 
iznomāta.

iii ienākumu un materiālā stāvokļa 
novēr tēšana
6. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tusam Aģentūra novērtē pēc iesnieguma 
saņemšanas par ģimenes (personas) atzīša
nu par trūcīgu vai maznodrošinātu.

7. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvok
li, iesniedzējs Aģentūrā iesniedz ienāku mus 
un materiālo stāvokli apliecinošus doku
mentus.

8. Aģentūra trūcīgas vai maznodrošinātas ģime
nes (personas) statusu nosaka, izvērtējot:
8.1. personas un tās ģimenes locekļu 

ienā kumus, materiālo stāvokli, pama
to  joties uz normatīvajos aktos noteik tā 
kārtībā iesniegto iesniegumu, dekla
rāciju un tajā norādīto ziņu aplieci
nošajiem dokumentiem;

8.2. pašvaldības un valsts datu reģistros 
pieejamo informāciju;

8.3. juridisko un fizisko personu rīcībā 
esošo informāciju;

8.4. klienta dzīvesvietas apsekošanas 
faktus.

iV trūcīgas vai maznodrošinātas ģime
nes (personas) statusa noteikšana
9. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statuss tiek noteikts :
9.1. uz sešiem mēnešiem, ja vismaz viens 

no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes 
locekļiem ir darbspējīga persona, 
izņemot nestrādājošas personas ar 
invaliditāti;

9.2. uz divpadsmit mēnešiem pārējos 
gadījumos.

10. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam Aģentūra pieņem 
10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un 
visu statusa noteikšanai nepieciešamo 
dokumentu saņemšanas dienas. 

11. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statuss ir spēkā sākot ar to 
mēnesi, kurā Aģentūra ir pieņēmusi lēmu
mu par statusa piešķiršanu. 

12. Pēc šo noteikumu 9.punktā noteiktā perio-
da beigām ģimenei (personai) var atkārtoti 
noteikt trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģime nes (personas) statusu pēc šo notei-
kumu 6. un 7.punktā minēto dokumentu 
iesniegšanas.

V aģentūras lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība
13. Aģentūras pieņemti lēmumu var apstrīdēt 

Mālpils novada domē 1 mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās dienas.

14. Mālpils novada domes lēmumu var pār
sū  dzēt Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā.

Vi Noslēguma jautājumi
15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt 

par spēku zaudējušiem Mālpils novada 
do mes 2009.gada 16.decembra Saistošos 
notei kumus Nr.9 „Par maznodrošinātas per
sonas (ģimenes) statusa noteikšanu Māl pils 
novadā” (sēdes protokols Nr.10/11).

2009.gada 6.jūnijā pašvaldību vēlēša-
nās tika ievēlēti 13 deputāti, kuri ir neatlaidīgi 
strādājuši, lai novads turpinātu attīstīties, tā 
saglabājot sakoptākā novada slavu. 2010. 
gads nav bijis viegls, jo sociāli ekonomiskā 
krīze smagi skārusi arī Mālpils novadu. 
Mālpils novada budžets 2010.gadam sa-
līdzinājumā ar 2009. gadu samazinājies par 
12%. Tas uzlika lielu atbildību, kā sabalansēt 
izdevumus ar ieņēmumiem un nodrošināt 
pašvaldības funkciju izpildi. 2010. gadā 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 
izdevumi tika samazināti par 10%. Tomēr 
pašvaldība ir nodrošinājusi visu savu 
iestāžu darbību, strukturālās izmaiņas ir 
veiktas domes darbībā, reorganizējot sporta 

nodaļu, informācijas centru, kultūrvides at-
tīstības daļu un novadpētniecības muzeju. 
Pienākumu pārdale starp darbiniekiem ļāva 
koncentrēt cilvēku un materiālos resursus, 
ietaupīt līdzekļus.

Administratīvi teritoriālās reformas ietva
ros Mālpils pagasts, kļūstot par Mālpils 
novadu, nemainīja savas teritorijas robežas. 
Tomēr, mainoties administratīvajam statu-
sam – no pagasta kļūstot par novadu – bija 
jāveic redzamas izmaiņas pagasta ģerbonī. 
Kopējais ģerboņa tēls ir palicis tāds pats 
kā iepriekš. Ir veiktas minimālas izmaiņas 
un jaunais Mālpils novada ģerbonis ir iegu-
vis – sudraba pavedienapmali un noapaļotu 
vairoga apakšējo malu.

iNfrastruKtŪra uN LaBieKĀrto
ŠaNa, Piesaistot ProJeKtu fiNaN
sĒJumu

Mālp i l s  novada dome saņēma 
finansē jumu Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda atbalstu sociālo dzīvojamo māju 
siltumnoturības uzlabošanai un uzsāka 
sociālās dzīvojamās mājas „Smiltnieki” 
renovācijas darbus. Sociālajai dzīvojamai 
mājai tika nomainīts jumts, logi un durvis, 
siltināta fasāde un bēniņi, viens dzīvoklis tika 
ierīkots tā, lai tajā varētu dzīvot invalīds. Šī 
projekta mērķis bija palielināt dzīvojamās 
mājas „Smiltnieki” energoefektivitāti, 

saistoŠie NoteiKumi Nr. 13
2010.gada 24.novembrī.

Mālpils novadā Mālpilī
Apstiprināti Mālpils novada domes 24.11.2010. sēdē Nr.14/23

Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu mālpils novadā

Izdoti saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,  
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu

Par paveikto 2010. gadā

Turpinājums 6. lpp.
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uzlabot tās tehnisko stāvokli. 2010.gada 
16.decembrī notika svinīga mājas atklāšana.

Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta f inansēto projektu konkursā 
„Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldību ēkās” tika iegūts finansējums 
projektam ”Mālpils pirmsskolas izglītības 
iestādes „Māllēpīte” energoefektivitātes 
paaugstināšana”. Realizējot projektu tika 
panākts būtisks siltumenerģijas patēriņa 
samazinājums, uzlabots telpu mikrokli-
mats, nosiltinot un renovējot ēkas ārējās 
norobežojošās konstrukcijas, tiks uzlabots 
arī ēkas vizuālais izskats, tādējādi uzlabojot 
kopējo vidi novadā.

Ir iesniegts un apstiprināts projekta 
pieteikums Klimata pārmaiņu instrumenta 
finansētā konkursā „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
valsts un pašvaldību profesionālās izglītības 
iestāžu ēkās”. Mālpils Profesionālās vidus
skolas siltināšanas un renovācijas darbi tiks 
veikti 2011.gadā.

Ir iesniegts un apstiprināts projek-
ta pieteikums „Mālpils tirgus laukuma 
labiekārtošana” Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) projektu konkursa pasākumam 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzī
ves kvalitātes veicināšana vietējo attīstī
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 
Projektā paredzēta Mālpils tirgus laukuma 
labiekārtošana, nojumes un tirgošanās 
vietu ierīkošana. Projekts tiks realizēts 
2011.gadā.

SIA „Norma K” vadība gatavo KF 
projekta iesniegumu Darbības pro-
grammas „Infrastruktūra un pakalpo-
jumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitātē 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku 
par 2000”.

BŪVVaLde
2010 gadu būvvaldē raksturo sekojoši 

skaitļi:
· saņemts un izskatīts 21 būvnie cības 

iesniegums (attiecīgi 2009. gadā – 32 un 
2008. gadā – 46), tai skaitā dzīvojamo 
māju jaunbūvēm – 2 iesniegumi, rekon-
strukcijai – 2 iesniegumi, saimniecības ēku 
būvniecībai – 3 iesniegumi, biogāzes ražotņu 
un koģenerācijas staciju būvniecībai – 3 ies-
niegumi, baznīcas būvniecībai – 1 iesnieg-
ums, zivju dīķu būvniecībai – 1 iesniegums, 
kokapstrādes ražošanas ceha būvniecībai – 
1 iesniegums, lidlauka infrastruktūras ēku 
kompleksa būvniecībai – 1 iesniegums, 
šķirnes cūku fermas būvniecībai – 1 ies-
niegums. Šķirnes cūku fermas būvniecībai 
tika uzsākta būvniecības ieceres publiskā 
apspriešana, kuras laikā būvniecības 
ierosinātājs savu būvniecības iesniegumu 
atsauca.

· sagatavoti 27 plānošanas arhitektūras 
uzdevumi, tai skaitā 7 pagarināti, salīdzi
nājumam 2009. gadā sagatavoti 32 
plānošanas arhitektūras uzdevumi un 
attiecīgi 2008. gadā – 49, kas liecina par 
būvniecības apjoma samazināšanos. Daļu 
no sagatavotajiem plānošanas arhitek
tūras uzdevumiem būvniecības ieceres 
ierosinātāji tā arī nav izņēmuši un tie vēl 
joprojām gaida īpašniekus novada domes 
kancelejā.

· akceptēti 16 tehniskie projekti, salīdzi
nājumam 2009. gadā 31 un attiecīgi 
2008. gadā – 42. tai skaitā šajā gadā 
akceptēti tehniskie projekti dzīvojamo 
māju jaunbūvēm – 2, rekonstrukcijai – 3, 
saimniecības ēku būvniecībai – 2, biogāzes 

ražotnēm un koģenerācijas stacijām – 3, 
dzīvojamo māju ārējai elektroapgādei – 4.

· izdotas 16 būvatļaujas, attiecīgi 2009. 
gadā – 25 un 2008. gadā – 42 būvatļaujas, 
tai skaitā šajā gadā: dzīvojamo māju 
jaunbūvēm izdotas – 3 būvatļaujas, rekon-
strukcijai – 4 būvatļaujas, saimniecības 
ēku būvniecībai izdotas – 3 būvatļaujas, 
biogāzes ražotnēm un koģenerācijas 
stacijām – 3 būvatļaujas, pārreģistrēta – 
1 būvatļauja.

Arī 2010. gadā turpinās būvniecības 
apjomu samazināšanās, kas bija vērojama 
arī pagājušajā gadā, mazinās ekspluatācijā 
nodoto objektu skaits, netiek pagarinātas 
būvatļaujas un šajā gadā ir pieteikta tikai 
viena būve konservācijai, kurā pārtraukti 
būvdarbi.

NodarBiNĀtīBa
Kad 2009.gada novembrī darbu pārtrau

ca lielākais novada uzņēmums – SIA 
„Laiko”, tas bija liels šoks visiem. Taču 
vēl nesaprotamāka ir situācija, kad vairāk 
kā gadu rūpnīca neatsāk savu darbību. 
2010.gada maijā rūpnīcas ēku savā 
īpašumā ir iegādājusies A/S „Swedbank”, 
kas ražotnes teritoriju apsargā un apsaim-
nieko. Tas liek cerēt, ka rūpnīcas darbība 
tiks atjaunota. Tikai jautājums kad? Diemžēl 
uzņēmuma darbības apturēšana ir atstājusi 
nepatīkamas sociālekonomiskās sekas. 
Pašvaldība, ar lūgumu rast risinājumu uzņē
muma darbības atjaunošanā, ir vērsusies 
pie Valsts prezidenta, Ministru prezidenta, 
Ekonomikas ministrijas un A/S „Swedbank”.

Lielākie darba devēji Mālpils novadā:
Mālpils novada dome (iestādes un 

struktūrvienības) – 327;
SIA „EMU” uzņēmumu grupa – 52;
SIA „Mālpils Piensaimnieks” – 45;
SIA „Norma K” – 38.
Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras 

datiem uz 2010. gada decembri Mālpils 
novadā reģistrēti 440 bezdarbnieki jeb 
15,96% no darbspējīgiem iedzīvotājiem.

soCiĀLĀ PaLīdzīBa
Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai 

valst ī ,  pārtraucot darbu l ie lākajam 
uzņēmu mam novadā, pieaudzis trūcīgo 
un mazno drošināto skaits. Pašvaldība 
saviem iedzīvotājiem nodrošina 7 sociālos 
pabalstus un 4 sociālos pakalpojumus. 
2010.gadā kopējais izmaksāto pabalstu 
apmērs ir 25 000LVL, dažāda veida pa-
balstus saņēmuši 280 novada iedzīvotāji. 
Pašreiz novadā ir 49 maznodrošinātas 
ģimenes, bet trūcīgās personas statuss ir 
noteikts 550 personām. Pabalstu garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 
saņēmuši 85 mālpilieši. Izmaksāto pabalstu 
veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 
apmērs ir 410LVL.

Uzsākot mācību gadu, 12 bērni no 
trūcīgām ģimenēm saņēma dāvanu kartes 
30LVL apjomā mācību līdzekļu iegādei. 
38 bērniem no 24 ģimenēm pašvaldība 
nodrošina brīvpusdienas, bet 13 bērniem 
daļēji tiek apmaksāti ēdināšanas izdevumi 
pirmsskolas izglītības iestādē.

No pašvaldības sociālā budžeta tiek 
nodrošināta 9 sociālo dzīvokļu uzturēšana. 
8 pašvaldības iedzīvotāji saņem ilgstošās 
sociālās aprūpes pakalpojumus Mālpils 
sociālās aprūpes centrā. 10 pensionāriem 
tiek nodrošināta aprūpe mājās, bez tam 
pašvaldība nodrošina transporta pakal
pojumus invaliditātes nokārtošanai, pasu 
saņemšanai utt.

Lai palīdzētu tiem maznodrošinātajiem 
un trūcīgajiem mālpiliešiem, kuriem ir 
ierobežota iespēja vai nav iespēja saņemt 
pietiekamu uzturu, sociālajā centrā ir 

izveidota Zupas virtuve. Sadarbībā ar 
Nodarbinātības Valsts aģentūru, pašvaldība 
iesaistās bezdarbnieku nodarbinātībā, 
organizējot pagaidu algotos darbus. 
2010.gadā tika nodarbināti 136 iedzīvotāji.

Lai nodrošinātu sociālās palīdzības 
sniegšanu lielākā apjomā, pašvaldības 
aģentūra realizē Eiropas Sociālā fonda 
projektu „Sociālā darbinieka piesaiste 
Mālpils novada pašvaldības administratīvās 
kapacitātes stiprināšanai”, kā rezultātā 
tiks izveidota viena darba vieta – sociālais 
darbinieks darbam ar personām ar funkcio
nāliem traucējumiem.

BĀriŅtiesa
Mālpils novada Bāriņtiesa 2010.gadā 

ir ļoti izjutusi lielākā uzņēmuma darbības 
pārtraukšanas sekas. Šogad Bāriņtiesā 
ir pieņemti 28 lēmumi. Vairumā gadījumu 
tie ir bijuši lēmumi par nepilngadīgu bērnu 
atstāšanu citas personas uzraudzībā.

saBiedrisKĀ KĀrtīBa uN droŠīBa
Par mālpiliešu drošību gādā pašvaldības 

2 policijas darbinieki, SIA „Mustangs 
Apsardze”, kā arī viens Valsts polici-
jas Mālpils iecirkņa inspektors. Kārtības 
nodrošināšanā pašvaldības policija cenšas 
iesaistīt arī iedzīvotājus, lūdzot informēt par 
aizdomīgām situācijām. Vakara un nakts 
tumšajās stundās notiek patrulēšana. Lielu 
atbalstu vainīgo personu noskaidrošanā 
sniedz uzstādītā video novērošanas sistēma.

Dažādu institūciju sastādītos admi
nistratīvo pārkāpumu protokolus izskata un 
par atbilstošu sodu piemērošanu vainīgajām 
personām lemj novada Administratīvā komi
sija. 2010. gadā notikušas 16 Administratīvās 
komisijas sēdes, kurās izskatīti jautājumi par 
alkoholisko dzērienu lietošanu, par skolas 
iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu, 
par smēķēšanu neatļautās vietās, par 
dzīvošanu bez derīgas pases, par nolaidīgu 
pases glabāšanu.

ProJeKtu reaLizĀCiJa
ESF darbības programmas „Cilvēkre

sursi un nodarbinātība” ietvaros aktivitātes 
1.5.3.2. „Plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana” ir iesniegts un apstiprināts 
projekta pieteikums teritorijas plānojuma un 
attīstības programmas izstrādei.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 
rīkojumu Nr.539 „Par finanšu līdzekļu 
piešķir šanu novadu pašvaldībām skolēnu 
pārvadājumu nodrošināšanai”, Mālpils 
novada pašvaldībai ir piešķirts finansējums 
divu autobusu iegādei. Valsts finansējuma 
apjoms ir 90% no autobusa iegādes ce-
nas. Mālpils novada dome ir noslēgusi 
vienošanos ar Valsts Reģionālās attīstības 
aģentūru par valsts budžeta līdzekļu 
piešķiršanas un izlietojuma nosacījumiem, 
pārskatu sniegšanas kārtību un novada 
pašvaldības pienākumiem autobusa 
uzturēšanā.

sPorts
Mālpils novadā ikvienam iedzīvotājam 

ir iespēja nodarboties ar dažnedažādām 
sporta aktivitātēm. 2010.gada sākumā tika 
atklāta renovētā Profesionālās vidusskolas 
un internātpamatskolas sporta zāle. Rīgas 
rajona padome zāles remontā ieguldīja 
101983LVL. Ar lepnumu varam teikt Mālpils 
novadā sporta infrastruktūra ir sakārtota 
un augusta mēnesī droši varējām uzņemt 
Pierīgas novadu pašvaldību darbiniekus, lai 
noorganizētu II Pierīgas novadu pašvaldību 
darbinieku vasaras sporta spēles. Bez 
tam sporta kompleksā šogad nometnes ir 
rīkojuši – Latvijas volejbola federācija, Rīgas 
volejbola skola, Jelgavas specializētās 
peldēšanas skolas, Rīgas basketbola skola. 

Turpinājums no 5. lpp.
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Kā arī rīkotas novada, valsts un starptautiskā 
mēroga sacensības (piem. basketbola spēle 
Barons – Kazahstāna).

izGLītīBa
Mālpils novada dome noslēgusi vieno

šanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 
par Eiropas Reģionālās attīstītības fonda 
projekta „Mālpils novada izglītības iestāžu 
informatizācija” īstenošanu (vienošanās 
Nr.2009/0344/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/
VIAA/604).

Projekta ietvaros Mālpils novada 
izglītības iestādes (Mālpils vidussko-
la, Sidgundas pamatskola un Mālpils 
internātpamatskola) tiks papildinātas ar 
stacionāriem un portatīviem datoriem, mul-
timediju tehniku – interaktīvām tāfelēm un 
projektoriem, kā arī Mālpils vidusskolā tiks 
attīstīts lokālais datortīkls.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 
ir 32931,26LVL, Eiropas reģionālā attīstības 
fonda finansējums – 27991,57 LVL, valsts 
budžeta finansējums – 4939,69LVL

Projektu plānots īstenot līdz 2011.gada 
30.jūnijam.

2010.gadā projekta ietvaros Mālpils 
vidusskolā ir paplašināts lokālais datortīkls 
par kopējo summu 2892,06 LVL. Visos 
mācību kabinetos tagad ir pieejams Inter-
nets un skolas teritorijā darbojas bezvadu 
Internets.

2010.gada 27.decembrī noslēgsies 
Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātais 
IKT aprīkojuma iepirkums un 2011.gada 
pavasarī Latvijas skolām pakāpeniski tiks 
piegādāti datori un multimediju tehnika.

Izglītības un zinātnes ministrijas 2009.
gada rudenī uzsāktā Eiropas Sociālā 
fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas optimi
zācijas apstākļos” mērķis ir veicināt peda-
gogu konkurētspēju, īstenojot atbalsta 
pasākumus vispārējās un profesionālās 
izglītības iestāžu pedagogiem.

IZM šī projekta ietvaros ar novada 
domi 2009.gada 9.novembrī ir noslēgusi 
sadarbības līgumu nr.0107.25/61 par 
47463LVL finansējuma apguvi. Projekta 
ietvaros aktivitātēm tiek izsludināti vairāki 
četru mēnešu posmi.

Projekta ietvaros 3 pedagogi saņēmuši 
stipendiju un ieguvuši papildkvalifikāciju 
cita mācību priekšmeta apgūšanai (projekta 
2.aktivitāte).

58 novada pedagogi ir saņēmuši 
mērķ stipendiju un piedalījušies projekta 
3.aktivitātē, piesakoties uz kādu no peda-
gogu novērtēšanas kvalitātes pakāpēm. 
Šinī aktivitātē pedagogs raksta sava darba 
pašvērtējumu un veido darba mapi jeb 
portfolio, kurā ir parādīts divos vai trijos 
mācību gados paveiktais. Pedagogu darbu 
izvērtē arī skolas administrācija un speciāli 
izveidota komisija. Visi pedagogi ir atbilstoši 
izvēlētas kvalitātes pakāpes.

Projektā iesaistītie pedagogi:
Mālpils vidusskola – 21
Sidgundas pamatskola – 2
Mālpils profesionālā vidusskola – 9
Mālpils internātpamatskola – 16
Mālpils pirmskolas izglītības iestāde – 7
Mālpils mūzikas un mākslas skola – 6.
IZM projekta vadība un eksperti, 

izvērtējot pirmajā un otrajā posmā iesnieg-
tos dokumentus (pedagogu pašvērtējumus 
un izglīt ības iestāžu administrācijas 
vērtējumus), Mālpils novadu min pie labās 
prakses piemēriem. Liels paldies ir jāsaka 
visu izglītības iestāžu administrācijai, kura 
bez atlīdzības veic milzīgu papildus darbu, 
sagatavojot vajadzīgo dokumentāciju.

Līdz 2010.gada decembrim pedagogu 

stipendijām ir izmantoti 25000LVL no 
budžeta finansējuma.

No 22.02.2010. līdz 23.02.2010. notika 
Mālpils internātpamatskolas akreditācija. 
Tika akreditētas divas izglītības pro-
grammas: Pamatizglītība programma un 
Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 
Jūlijā tika pieakreditēta Profesionālās 
pamatizglītības programma ar kvalifikāciju 
„Pavāra palīgs”.

Kvalitātes vērtēšanas ekspertu komisija 
izvērtēja Mālpils internātpamatskolas 20 
darbības kvalitātes rādītājus, īstenojot 
pamatizglītības un speciālās pamatizglītības 
programmu ar mācīšanās traucējumiem. 
Kvalitātes vērtēšanas komisijas vērtējums 
16 skolas darbības kvalitātes rādītājus 
novērtēja ar augstāko vērtējuma līmeni 
(ļoti labi) un 4 (labi). Izglītības iestāde un 
izglītības programmas tika akreditētas 
uz maksimālo periodu – sešiem gadiem 
t.i.2016.gada martam.Paldies Mālpils 
internātpamatskolas direktorei, skolotājiem, 
direktores vietniecēm, tehniskajiem dar-
biniekiem par atbildību ikdienas darba 
veikšanā.

Nu jau vairāk kā gadu pašvaldības 
„rūpju bērns” ir Mālpils Profesionālā vidus
skola. Lai atrisinātu jautājumu par sko-
las uzturēšanas izdevumu finansējumu, 
pašvaldība kopā ar skolas vadību neatlaidīgi 
par radušos situāciju ir informējusi Valsts 
prezidentu, Ministru prezidentu, Saeimas 
priekšsēdētāju, Izglītības un zinātnes min-
istriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministriju, Finanšu ministriju. Novada 
domes priekšsēdētājs ar skolas direktori 
ir ticies klātienē ar Ministru prezidentu 
M.Dombrovski, Izglītības un zinātnes minis-
trijas Valsts sekretāru M.Gruškevicu, bijušo 
Izglītības un zinātnes ministri T.Koķi, bijušo 
RAPLM ministri D.Staķi. Skolā ir uzņemti 
Saeimas deputāti I.Druviete, I.Rībena, 
A.Latkovskis. Šo pārskaitījumu varētu vēl 
turpināt. Tomēr problēma risināta ļoti gausi. 
Uz šo brīdi ir zināms, ka skolai 2011. gadā ir 
piešķirts finansējums uzturēšanas izdevum-
iem 130 000LVL apmērā.

Mūžizglītības iespējas Mālpils novadā 
nodrošina „Mālpi ls tautskola”.  Tās 
piedāvātajās nodarbībās var mācīties 
valodas, apgūt datorzinības. 2010.gadā 
tika iegādāta datortehnika un kultūras 
centrā iekārtota datorklase ar septiņām 
datorvietām.

KuLtŪra
Neskatoties uz ekonomiskajām peripe

tijām, mālpiliešiem ir iespēja apmeklēt 
daudzveidīgus kultūras un atpūtas pasāku
mus. Jau sesto sezonu kultūras centrā 
aktīvi darbojas izstāžu zāle, kurā bija 
apskatāmas gan profesionālu mākslinieku 
darbu izstādes, gan pašu keramikas studi-
jas darbu izstāde, gan Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu darbu izstāde, gan 
rokdarbnieču darbu izstāde. Mālpiliešiem 
tika piedāvāti profesionālo mākslinieku 
koncerti un izrādes gan lieliem, gan ma
ziem skatītājiem. Savu darbību aktīvi turpina 
visi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, 
keramikas studija „MĀLPILS”. 2010.gada 
1.oktbrī tika izveidota Mākslas studija, kuras 
vadītāja ir M.Ārente.

Nozīmīgs 2010. gada vasaras kultūras 
notikums bija X Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki. No Mālpils novada 
izglītības iestādēm svētkos piedalījās 9 
kolektīvi.

s a d a r B ī B a  u N  at B a L s t s 
saBiedrisKaJĀm orGaNizĀCiJĀm

Novērtējot sabiedrisko organizāciju 

pašaizliedzīgo darbu, pašvaldība finansiāli 
atbalsta biedrību un nodibinājumu darbību. 
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Notici 
sev” veicina Mālpils pašvaldības trūcīgo 
un sociāli mazaizsargāto personu grupu 
sociālās labklājības celšanu un integrāciju 
sabiedrībā, rūpējas par invalīdu tiesību 
aizsardzību. Tās darbības nodrošināšanai 
bezatlīdzības lietošanā pašvaldība ir node-
vusi pašvaldībai piederošo telpu un da-
tortehniku. Biedrības realizētajam pro-
jektam „Kopā” novada dome ir piešķīrusi 
līdzfinansējumu 5% apmērā, projekta iet-
varos biedrībai atļauts izmantot pašvaldības 
transportu un sporta kompleksa aerobikas 
zāli ar 50% atlaidi. No novada domes 
Atbalsta fonda līdzekļiem piešķīra 60LVL 
materiālu iegādei Ziemassvētku labdarības 
dāvanu izgatavošanai.

Pašvaldības teritorijā aktīvi darbojas 
biedrība „Mālpils zivīm”. Vasarā Mergupes 
teritorijā tika organizēta jauno makšķernieku 
un vides aizsardzības interešu pulciņa 
vasaras nometne, kuras organizēšanai 
pašvaldība piešķīra 400,LVL.

Biedrībai „Mālpi ls sporta klubs” 
pašvaldība nomā piešķīrusi zemes gabalu 
1,96ha motokrosa trases labiekārtošanas 
un attīstības mērķiem un uz zemes gaba-
liem pie Mālpils vidusskolas atļāvusi izvei-
dot atpūtas vietu tūristiem un pludmales 
volejbola laukumu un veikt amatieru BMX 
trases pārbūvi.

Finansiāli tiek atbalstīti arī pensionāru 
padomes organizētie pasākumi.

Pa Š Va L d ī B a s  d i a Lo G s  a r 
iedzīVotĀJiem

Neskatoties uz saspringto pašvaldības 
budžetu, 2010. gadā par pašvaldības 
aktualitātēm iedzīvotāji varēja uzzināt lasot 
informatīvo izdevumu „Mālpils Vēstis”, 
apmeklējot pašvaldības mājas lapu vai 
skatoties SIA „TV Spektrs” sagatavotos 
ziņu sižetus. Joprojām vienu reizi mēnesī 
priekšsēdētājs tiešraidē televīzijā atbild 
uz iedzīvotāju jautājumiem. Gada laikā 
notikušas 10 tiešraides un uzdoti vairāk nekā 
50 jautājumi. Visi jautājumi tiek fiksēti raks-
tiski un nodoti izpildinstitūcijai. Detalizētākas 
atbildes sniedza novada domes speciālisti, 
kuras tika publicētas „Mālpils Vēstīs”. 
Daudzi problēmjautājumi, par kuriem 
SIA „TV Spektrs” sagatavoja sižetus, tika 
translēti Latvijas 1.kanālā raidījumā „Novadu 
ziņas” (piem. sižeti par SIA „Laiko”, Mālpils 
Profesionālo vidusskolu).

Informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis” 
joprojām tika izdots vienu reizi mēnesī, 
diemžēl samazinātā budžeta dēļ, bijām 
spiesti samazināt lappušu skaitu, bet 
eksemplāru tirāža palika iepriekšējā – 
1300 eksemplāri. Informatīvo izdevumu 
iespējams izlasīt arī pašvaldības mājas lapā.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli 
par Mālpils novada domes komunikāciju 
ar sabiedrību, gada sākumā tika veikta 
iedzīvotāju anketēšana. Iedzīvotājiem 
tika uzdoti 20 jautājumi. Apkopojot an-
ketas rezultātus secinājām, ka vairāk 
nekā puse Mālpils novada iedzīvotāji 
saņem pietiekamu informācijas daud-
zumu par notikumiem novadā. Galvenie 
informācijas „avoti”, kas uzrunā Mālpils 
novada iedzīvotājus ir „Mālpils Vēstis” un 
mājas lapa www.malpils.lv.

Lai gaiši un balti Ziemassvētki, kas dāvā 
ticību Jaunā gada veiksmēm!

Mālpils novada domes izpilddirektors 
agris Bukovskis

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
iveta Krieviņa
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Pirms 20 gadiem tas bija retums, to baudīja kā tālas zemes 
augli un arī tikai noteikts izredzēto skaits Latvijā. Lai to ieraudzītu, 
bija jāspaida pogas katru nedēļas trešdienu, tagad ceturdienās – 
Kas tas ir?

Ja nosaucāt – Mālpils Televīzija, tad esat uzvarējis! Apsveicam, jo Jūs 
esat ar labu atmiņu, esat aktīvs politisko un sabiedrisko ziņu speciālists, 
Jums ir tas gods sevi saukt par Mālpils patriotu!

Bet, ja nopietni, tad patiešām, tie kas uzreiz saprata par ko ir 
runa, zinās arī to, ka, lai arī laiku lokos mainījušies gan televīzijas 
īpašnieki, žurnālisti, operatori, tehniskie speciālisti, pat studijas vieta, 
Mālpils televīzijas nozīmīgums ir nemainīga vērtība. Tālajā 1990.gada 
31.decembrī notika pirmais raidījums, un to veidoja ļoti drosmīgi, radoši, 
savu pagastu mīloši cilvēki – direktors Broņislavs Indrāns, videoinženieris 
Imants Tučs, diktore Inese Magdaļenoka, māksliniece Māra Ārente un 
viens no lielākajiem televīzijas atbalstītājiem visu gadu garumā – tā 
laika Mālpils ciema padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs. Un 
atkal Mālpils nospīdēja Latvijas kartē, iezīmējot pirmo spožu zvaigznīti 
reģionālo televīziju kartē, jo tikai pēc tam sevi pieteica Ogre, Rēzekne, 

Liepāja un citas pilsētas. Kā atzīst Broņislavs Indrāns, tas bija grūts laiks, 
tomēr ideja, kas sākumā, kā jau tehniski izglītotam cilvēkam, vairāk 
saistījās ar iespēju pavērt „logu” uz Eiropas satelītu pasauli, rezultātā, 
pareizajā laikā sastopoties ar pareizajiem cilvēkiem, izveidojās daudz 
pilnvērtīgākā variantā, kā televīzija ar savu, oriģinālu programmu, kas 

mtV – 20!

Mīļie mālpilieši! Paldies par sadarbību, 
sapratni, pretimnākšanu un praktisko palīdzību 
trūkumā nonākušajām ģimenēm. Dalīšanās, 
prieks par sagādāto iepriecinājumu – tā ir cilvēka 
viscilvēcīgākā daļa, tā ir mūsu novada tik daudzu 
cilvēku daļa, kas spilgti izpaužas tieši krīzes laikā. 
Esam pateicīgi ikvienam anonīmajam ziedotājam, 
kas apģērbu maisus nolika pie sociālā dienesta 
durvīm vai aizveda uz Mālpils apmaiņas punkta 
vietu Mālpils vidusskolā. Paldies tām ģimenēm, 
kurās dalīšanās prieku audzina un piedzīvo kopā 
ar saviem bērniem, mazbērniem. Īpaši mīļš pal-
dies Svetlanai Kokinai, Tatjanai Smirnovai, Elvīrai 
Naglei, Laumai Tomiņai, Annai Lūkinai, Ivetai 
Karlsonei, Leldei Anspokai, Leontīnai Amerikai, 
Madarai Amerikai, Aijai Klintsonei, Anitai Zaķītei, 
Leonīdai Marhelei, kuras regulāri ziedo labus, 
kvalitatīvus apģērbus, rotaļlietas, apavus. Pal-
dies Dobroviču ģimenei par ziedojumu Mālpils 
sociālās aprūpes centram.

Cieņa un pateicība devīgajiem dārza kopē-
jām Maigai Rimšānei, Verai Zarakovskai, Lūcijai 
Lapšānei un Jānim Mūrniekam, kas dalījās 

bagātajā dārza ražā ar Mālpils sociālās aprūpes 
centra iemītniekiem. Ar mīļumu audzēts, rūpīgi 
kopts, sirds mīlestībā dalīts.

Liels prieks par ziedotājiem, kas vairākus 
gadus pēc kārtas iepriecina mazos mālpiliešus 
Ziemassvētkos – Mālpils pirmskolas izglītības ies-
tādes kolektīvam, Latvijas Sarkanā krusta Rīgas 
rajona komitejai, labdarības biedrībai „Eurikai”, 
Jurim Jonaitim, Solu ģimenei, Esmeraldai Tālei, 
Veltai Tālei, Vilmai un Dainim Viziņiem, Leongīnai 
Krūmiņai, SIA „Virši A” un SIA „SaintGobain” ko-
lektīviem par mīlestības dāvanām, SIA „Emu” par 
dāsnajiem ziedojumiem bērnu Ziemassvētku pa-
ciņām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm.

Mirklis mīlestības noglāstīja
Un pasaku par tevi izstāstīja,
Viens mīlestības mirklis piepildīja,
Sala skarto sirdi sasildīja
Un visu izmainīja.
Svētīgu, radošu uz savstarpēju sadarbību un 

abpusēju sapratni rosinošu Jauno gadu!

P/a „mālpils sociālais dienests”  
darbinieki

Gads ir noslēdzies, un gribas nedaudz 
atskatīties uz aizgājušo.

Savas domas izklāstīšu gan oficiāli, gan 
personīgi – emocionāli, jo piedzīvotais un 
paveiktais gada garumā ir bijis pietiekami 
nozīmīgs.

Šis gads biedrībai „Notici sev!” bija grūts 
finansiālajā ziņā, taču bagāts sajūtām, noti-
kumiem un gana ražīgs. Esam iepazinuši to 
pašu, ko daudzi mālpilieši – kā ir palikt bez dar-
ba, kā mācīties izdzīvot ar mazumiņu, apgūstot 
dažādas ģimenes budžeta taupīšanas pras-
mes.

Gada ritumā esam iepazinuši gan šaubas 
un nedrošību, gan izmisumu, arī prieku par 
sasniegto un Dieva Svētības sajūtu... Iepazītais 
ir bijis mums nopietns pārbaudījums un labs 
stimuls, lai rosītos.

Tā pavasarī NVA Siguldas filiālē tika ies-
niegti vairāki projektu pieteikumi, un nu mums 
tagad biedrībā strādā jaunietis praktikants – 
sociālais rehabilitētājs – nūjošanas instruk-
tors. Nūjošanas nodarbības notiek dažādos 
laikos un dienās, un ir bezmaksas. Tie, kas 

nodarbojas ar šo aktivitāti jau no rudens, var 
ar mums padalīties priekā par saviem veselības 
uzlabojumiem. Tas priecē arī mūs, un sniedz 
gandarījumu par to, ka mūsu ieceres īstenojas.

Līdz gada beigām tiks iekārtotas trīs 
subsidētās darba vietas invalīdiem. Tas nav 
īpaši daudz, bet pietiekami nozīmīgi tiem, kam 
būs iespēja strādāt – apgūt jaunas prasmes un 
papildināt savus ienākumus.

Ar novada domes atbalstu esam devu šies 
vasaras ekskursijā, kas daudziem no mums 
ir bijusi vienīgā iespēja pabūt ārpus mājām. 
Esam apmeklējuši „Cerības festivālu”, kas 
deva iespēju tikties ar Franklinu Grehemu, 
uzklausīt vēsti par Jēzu, izbaudīt dažādu 
mākslinieku sniegumu.

Kāds pasākums ir arī izpalicis, jo reizēm 
ir pārāk garš dažādu formalitāšu kārtošanas 
ceļš, īpaši, ja dzīve tajā laikā liek atrasties 
citā vietā...

Mazliet esam palīdzējuši biedrības bied
riem un citiem grūtībās nonākušajiem ar 
iespēju saņemt ziedotos lietotos apģērbus.

No pavasara,  pateicot ies novada 

domes atbalstam, biedrībai ir vieta un viss 
nepieciešamais darbam.

Esam pabijuši Saeimā, tikušies ar dažādām 
amatpersonām diskusijā par jaunpieņemto 
invaliditātes likumu saistībā ar ANO Konven-
ciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām”, 
nodrošinot visiem ne tikai vienādas tiesības, 
bet arī vienādas iespējas.

Gr ibu dažos vārdos ar ī  p ieminēt 
jaunpieņemto invaliditātes likumu.

Tas personām ar invaliditāti un perso nām 
ar draudošu invaliditāti pēc dažu nosacījumu 
izpildes dos iespēju saņemt valsts apmaksātus 
rehabilitācijas pakalpojumus, beidzot ir noteikti 
valsts apmaksāti asistenta pakalpojumi.

Aizgājušais gads ir  bi j is nopietns 
pārbaudījums daudziem no mums, tas caur 
pārdzīvoto ir devis sapratni par citu grūtībām 
un stiprinājis mūs nākošajiem darbiem.

Gaidīsim Jauno gadu ar jaunām cerī bām, 
kas atnesīs pārmaiņas mūsu dzīvē, ar ticību 
un mīlestību!

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici sev!” 
valdes locekle i. muraško

Paldies!

laiku lokos

Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs...
/K.Apškrūma/

2010.gada ritējums ir aizskrējis vēja spār
niem. Neviļus gribas apstāties un padomāt – 
kāds tad ir bijis 2010.gads? Tas ir bijis grūts un 
sarežģīts ikkatram – gan uzņēmumiem, gan 
budžeta iestādēm, gan ģimenēm. Esam 
iesaistījušies SIA „Laiko” darbības atjaunošanā 
un cīnījušies par Profesionālās vidusskolas 
finansējumu un pastāvēšanu. Negatīvu iespaidu 
uz novada attīstību atstāja lielais novada domes 
budžeta samazinājums. Tomēr esam centušies 
realizēt projektus, kas priecē gan mazos mālpi
liešus – PII „Māllēpīte” atjaunota fasāde un 
uzlabota energoefektivitāte, gan sociāli vismazāk 
aizsargātos – renovēta sociālā māja „Smiltnieki”. 
Pašvaldība ir gandarīta, ka nav bijis jāaptur nevie
nas iestādes darbība. Paldies par to deputātiem, 
novada iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem.

Esmu pārliecināts, ka Mālpilī dzīvo stipri, 
gudri un strādīgi ļaudis, kas ir lielākā novada 
bagātība. Bez Jūsu labajiem darbiem novads 
nepastāvētu.

Novēlu viesiem izturību šajā sarežģītajā laikā, 
veselību, saticību un ticību saviem spēkiem!

Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs aleksandrs Lielmežs

Ir dīvaina sajūta gadu mijā, –
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs – 
Ko nākamā gada puteņi sūtīs?
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,
Bet domas – tās sen jau atrodas iekšā.

(I.Tabūne.)

mīļš paldies visiem, kas mums palī dzējuši, 
īpaši paldies Novada domei, sociālajam 
dienestam, sia „emu”, solvitai strausai, 
Kristīnei Kaņepējai, Norai Škogalei, elitai 
miezei

Jaunajā gadā visiem vēlam iztu rību, 
drošību par rītdienu un sapņu piepil dījumu!

Biedrības „Notici sev” valde

Gads ir noslēdzies
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atspoguļoja Mālpils aktualitātes.
Māra Ārente: „Pirmais raidījums tapa, 

manuprāt, 6 stundas. Videokasete, laikam gan 
vairs nav saglabājusies. Sešas stundas notika 
ieraksts, tad notika visa garā montēšana. 
Un tikai tad mēs sapratām, ko var atļauties 
runāt, ko nē, kur vajag pauzi, un vispār kā 
sākt, lai to varētu sagriezt un samontēt. Bija 
izveidots plāns, kas tiks runāts. Runātāji bija 
Inese Magdaļenoka un Aleksandrs Lielmežs. 
Starp viņiem bija eglīte, kur tika iededzināta 
svecīte. Bet kā tas izskatīsies ierakstā sapratām 
tikai vēlāk, jo no sākuma svecīte gara, tad 
īsāka, īsāka, tad atkal gara un tā daudzas 
reizes. Montēšana tajā laikā notika ar kadru 
skaitīšanu, tinot atpakaļ noteiktu kadru skaitu, 
lai varētu trāpīt tekstus virsū, ja ne, tad atkal no 
jauna, un vēl jārēķinās, ka sāks bojāties kadrs, 
parādīsies plankumi. Praktiski visu tehnisko 
daļu – montāžu, aparatūras salikšanu, vēlāk, 
klāt nākot tiešajam ēteram, arī visas aparatūras 
pārkārtošanu, veica Imants Tučs. Operators 
tajā laikā bija Imants Ārents.”

Tomēr laiks ieviesa savas korekcijas, 
un pagasta ziņu vietā jau nākamajā mēnesī 
Mālpils televīzijas radošā grupa iesaistījās visas 
republikas aktualitāšu atspoguļošanā, jo sākās 

vēsturiski smags laiks visai Latvijas tautai – 
janvāra barikāžu laiks. Māra Ārente vēl tagad 
atceras to lielo satraukumu, kad dodoties kopā 
ar gājienu uz Daugavmalu visu laiku turējusies 
brālim blakus – kamera taču! Tad tika pieņemts 
lēmums, ka daļa brauks mājās, bet pārējie 
paliks uz barikādēm. Tā arī visu barikāžu laiku, 
ik pa brīdim Imants braucis filmēt. Laiks bija 
ļoti piesātināts ar notikumiem gan janvārī, gan 
vēlāk, augusta puča laikā. „Mums bija ārkārtīgi 
liela nozīme, jo tad viss pārmainījās! Mēs no 
sociālisma nonācām kapitālismā. Mainījās 
zemes īpašumi, notika privatizācija, notika 
pilsoņu apliecību izsniegšanas, tālāk visas li-
etas ar Tautas fronti un vēl un vēl. Pasu un nau-
das maiņas. Mēs bijām visam klāt, skaidrojām, 
speciālisti deva padomus. Jo raidījumiem bija 
jautājumu daļa, cilvēki uzdeva jautājumus, bet 
mēs meklējām atbildes,” stāsta Māra Ārente, 
ar nožēlu atzīstot, ka, lai arī tajā laikā rakstījusi 
dienasgrāmatu, tomēr ne vienmēr ir fiksēti 
cilvēku vārdi, citreiz tie ir tikai programmas 
plāni, pārraižu datumi.

Saspringts bijis augusta puča laiks, ko 
spilgti atceras Broņislavs Indrāns: „Mani 
brīdināja, ka būs omoniešu izbraukums uz 
Mālpili, tad gan vienā naktī visu norāvām 

nost – aparatūru, raidītājus. Vēlāk tīri oficiāli bija 
atbraukuši arī no sakaru ministrijas aizņemties 
modulatoru, ko bijusi doma likt Doma baznīcas 
tornī, bet beigās atdeva atpakaļ, jo plānotais 
apvērsums neizdevās, un Latvijas TV raidīja 
kā iepriekš. Raidītājs patiešām bija stiprs, tas 
raidīja 2. metrīgajā kanālā, kam izplešanās 
diapazons bija ļoti liels, jo sākotnēji jau bija 
domāts sadarboties ar citām pašvaldībām, 
taču tas neizdevās. Tad arī samazinājām 
apraides rādiusu, kas bija lētāk.” Broņislavs 
Indrāns vēlākos laikos palīdzējis citu pilsētu 
televīzijām Daugavpilī, Dagdā un Salcgrīvā. 
Bijis tas gods arī kādu laiku 90.gados būt par 
Latvijas televīziju asociācijas vadītāju, tikuši 
organizēti semināri, kuros aktīvi piedalījusies 
arī Mālpils Televīzija. Kā tie notikuši, kādas 
žurnālistu veiksmes bijušas – lasiet nākošajā 
janvāra numurā.

Atgādinām, ka tagad visu par Mālpili 
varat redzēt TV 34. kanālā (decimetros) katru 
darbdienu plkst. 21.00. Skatītāji, kas izmanto 
SIA „Ardi” kabeļtīklu, „TV Spektrs” raidījumus 
varēs vērot SK – 1 diapazonā SR 6. kanālā 
(151,25 MHz).

daiga frīdberga, 
bijusī MTV žurnāliste un diktore

saruna ar Pr vadītāju sonju zemīti
Kā radās doma sniegt koncertu mālpilī?
Ballare ar prieku viesojās Mālpilī ar īpašu 

koncertu Adventa ieskaņās, jo ar Mālpili mūs 
vieno laba sadarbība jau kopš šās vasaras. 
Tieši Mālpils kultūras centrs mums laipni 
piedāvāja savu skaisto, sakopto vidi vasaras 
deju nometnei. Ar šo koncertu vēlamies gan 
pateikties Mālpilij par veiksmīgo sadarbību, 
gan dalīties savā dejotpriekā un mīlestībā uz 
seno deju ar mālpiliešiem. Koncerta noslē-
gumā sadejojām vairākas dejas ar saviem 
skatītājiem – un Ballare ar prieku atzīst – Mālpilī 
dzīvo prasmīgi dejotāji!

Vai tā ir ierasta prakse – ne vien 
koncertēt, bet arī mācīt dejas?

Jā, pateicoties mūsu prasmīgajai vadītājai 
– horeogrāfei Gunai Ezermalei –, Ballare spēj 
pavērt to robežu, kas ierasti ir starp skatītāju 
un dejotājiem: mums ir svarīgi, ka skatītāji ne 
vien izbauda sarežģīto deju zīmējumu, emoci-
jas, žestus, nianses, bet arī paši var iemēģināt 
soļus senajā dejā. Ieguvēji, jācer, ir visi.

Kā top jūsu greznie tērpi?
Lielākoties pašu rokām. Dejotāji rūpīgi 

studē seno tērpu almanahus un katra detaļa 
atspoguļo attiecīgā laikmeta, valsts galma 
ietērpu. Mālpils koncertā skatītāji varēja re-
dzēt tērpus sākot no vēlīnajiem viduslaikiem, 
renesanses uzplaukumu XV gadsimtā un arī 

mūsu visgreznākos tērpus, kas nāk no XVI 
gadsimta Francijas, Spānijas, Anglijas. Mans 
tērps, piemēram, nāk no XV gs. Itālijas – un es 
tiešām izbaudu to, ka modē tolaik ir nākuši zīdi, 
samti, bet nav tās ciešās korsetes, kas turpinās 
žņaugt sievietes vēl ilgus nākamos gadsimtus.

Vai ir tā, ka senais tērps, deja it kā 
izmaina valkātāju?

Jā un nē. Mēs visi esam mūsdienu cilvēki, 
tomēr brīdis senajā dejā ir īpašs: pavisam 
neilgās minūtēs ir jāietilpina vesels stāsts, 
un šis stāsts parasti nekad neatkārtojas. Par 
emocionāli piesātināto dejojumu mūs īpaši 
slavē arī ārzemju koncertos. Senā deja galma 
vidē ir kā vizuāli attiecību uzplaiksnījumi – tajā 
laikā nekādi apskāvieni, skūpsti publiski nebija 
iedomājami. Dejā, bieži vien caur plaukstas, 
vai pat mazā pirkstiņa pieskārienu tika izdejots 
viss – mīlestība, greizsirdība, noraidījums, 
ciešanas par zaudētu mīlestību, jautrība un 
dzīves mīlestība. Nozīmīga ir arī vēdekļa valo-
da – partneri var tā „pasūtīt”, vai tieši apsolīt 
tikšanos un to, protams, nepildīt…

Kādi vēl ir nozīmīgākie koncerti Ballares 
repertuārā?

Svinot savu 10. radošā darba sezonu, 
esam sagatavojuši īpašu jubilejas koncert-
programmu, kas ļauj skatītājiem iejusties 
senās Eiropas renesanses noskaņās, izbaudot 
ceļojumu laikā, dejā, mūzikā un tērpos sākot 

no vēlīnajiem viduslaikiem, cauri renesanses 
dzimšanai XV gadsimtā līdz pat tās uzplau-
kumam XVI gadsimtā. Daļu no šā repertuāra 
mēs dejosim labdarības koncertā Iļģuciema 
sieviešu cietumā. Mūs aicina uz dažādām 
Latvijas malām un vēsturiskās rekonstrukcijas 
festivāliem kā Baltijā, tā ārpus tās.

Kas ir tas, ko jūs paņemsiet līdzi no 
mālpils adventa ieskaņas koncerta?

Mūs priecē tas, ka bija iespēja kā īpašajiem 
viesiem dejot arī Jāzepa Pīgožņa izstādes „Zie-
mu gaidot” atklāšanā. Godātais mākslinieks 
mums noslēgumā pateicās par jauko sadarbī-
bu un atzīmēja, ka Ballare paši atgādina māksli
nieciskus tēlus – tik saderīgi ar krāšņajiem 
gleznojumiem, kuros krāsu simbolika mijās ar 
ekspresīvu un impresionistisku noskaņu.

Izmantojot gadījumu, Seno deju grupa 
Ballare gribētu sirsnīgi pateikties arī Mālpils 
kultūras centram par silto uzņemšanu – va-
dītājai Edītei Priekulei, mākslinieciskās daļas 
vadītājai Sandrai Rogulei un Jurim Straumem, 
kurš profesionāli augstvērtīgā līmenī izgais-
moja mūsu koncertu. Paldies arī koncerta 
apskaņotājam un visai Mālpils Kultūras centra 
radošajai, darbīgajai saimei, kas vērta mūsu 
viesošanos un koncertu tik izdevušos!

„Lai jums siltas domas, šajā ziemas 
gaismas gaidīšanas laikā!” –

novēl sonja zemīte un daiga frīdberga

laiku lokos

kultūra

adventa koncertā – seno deju grupu „Ballare”
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20.novembrī, Mālpils sporta kom-
pleksā, turpinājās Pierīgas novadu sporta 
spēles volejbolā cīņa par 5. līdz 10.vietai. 
Diemžēl (vai par laimi) 6 komandu vietā, 
Mālpilī ieradās 3 komandas, kuras tad arī 
izspēlēja 5.līdz 7.vietai. Mālpilieši piekāpās 
Babītes komandai ar rezultātu 0:3, bet tad, 
ļoti saspringtā un aizraujošā spēlē, pieveica 
Stopiņu komandu ar rezultātu 3:2 un izcīnīja 
augsto 6.vietu. Jāpiebilst, ka mūsu koman-
dā spēlēja pārsvarā jaunie volejbolisti, kuri 
trenējas pie Valta Mihelsona un viņu meis-
tarība pieaug ar katru spēli.

21.novembrī, kafejnīcā „Zemūdene”, 
notika Mālpils novada čempionāts zolītē 
11.posms, kurā piedalījās 16 dalībnieki. 
1.vietu ieguva tālis Līcītis, 2.vietu – agris 
ozoliņš, 3.vietu – Pēteris Janbergs.

27.novembrī, Mālpils sporta komplek-
sā, notika Pierīgas novadu sporta spēles 
šahā, kurās piedalījās arī Mālpils komanda. 
Piedalījas 6 komandas, kuras izspēlēja riņķa 
turnīru. 1.vietu pārliecinoši ieguva Baldones 
komanda, kuras sastāvā spēlēja trīs meis-
tarkandidāti un pie sieviešu galdiņa spēlēja 
sieviešu lielmeistare, vairākkārtēja Latvijas 
čempione šahā sievietēm – Laura Rogule. 
2.vietā, par pus punktu apsteidzot Siguldas 
komandu, ierindojās Saulkrastu komanda. 
Mālpils komanda, kopumā savācot 8 punk-
tus, palika 4.vietā, apsteidzot Babītes un 
Inčukalna komandas. Individuāli, labākais 
no mālpiliešiem bija Ģirts Lielmežs, kurš 
ieguva 3,5 punktus no 5 un ierindojās dalītā 
1. – 2.vietā pie 2.galdiņa. Ļoti labi nospēlēja 
Mālpils dāma Esmeralda BalodeBuraka, 
kura piekāpās tikai lielmeistarei Laura Rogu-
lei un meistarkandidātei Madarai Orlovskai 
un, iegūstot 2,5 punktus, dalīja 3. – 4.vietu 
pie sieviešu galdiņa kopā ar Siguldas 
pārstāvi. 3. – 4.vietu pie 1.galdiņa dalīja 
arī meistarkandidāts Anatolijs Seļivanovs, 
kurš ieguva 2 punktus. Pie 3.galdiņa labi 
cīnījās mālpilietis – sporta aktīvists Māris 
Bērziņš, bet šoreiz diemžēl nepaveicās un 5 
zaudējumi 5 spēlēs un 6.vieta pie 3.galdiņa.

4. un 5.decembrī, biznesa centrā 

Torensberg, norisi-
nājās Latvijas indivi-
duālais čempionāts 
zolītē, kurā ļoti veik-
smīgi piedalījās arī 
3 mālpilieši. 182 da-
lībnieku konkurencē 
3.vietu izcīnīja Vitauts 
Lācis, 5.vietu – agris 
ozoliņš, bet 71.vietā 
ierindojās Normunds 
Ozoliņš.

4. un 5.decembrī, 
Rīgas Tehniskajā uni-
versitātē, notika Latvi-
jas 2010.gada klubu 
kausa izcīņa šahā (ātrā 
šaha sacensības, riņķa 
sistēma, 11 kārtas), 
kurās piedalījās arī apvienotā Mālpils/Van-
gaži komanda, kuras sastāvā spēlēja arī 
2 mālpilieši (Anatolijs Seļivanovs un Ģirts 
Lielmežs). 11 komandu konkurencē tika 
izcīnīta 7.vieta.

11.decembrī, Mālpils sporta kompleksā, 
notika Mālpils domes kausa izcīņa šahā, kurā 
piedalījās 42 dalībnieki. Dalībnieku sastāvs 
bija ļoti spēcīgs – 1 lielmeistars, 1 starptau-
tiskais meistars, 2 FIDE meistari, 3 meistari, 
16 meistarkandidāti, 17 1.sporta klases ša-
histi un 2 2.sporta klases šahisti. Sacensības 
norisinājās 7 kārtās pēc Šveices sistēmas. 
1.vietu izcīnīja lielmeistars 2006.gada Latvijas 
čempions šahā Normunds Miezis (6 punkti 
no 7), 2.vietā – starptautiskais meistars Oļegs 
Krivonosovs no Daugavpils (5,5 no 7), 3.vie-
tā – FIDE meistars Vladimirs Svešņikovs (5,5 
no 7). Labākā no dāmām – desmitgadīgā 
Elizabete Limanovska no Daugavpils (3 no 

7), kura kopvērtējumā ierindojās 25.vietā. 
Labākais no mālpiliešiem – Anatolijs Se-
ļivanovs (4 no 7) ierindojās 19.vietā. Ģirts 
Lielmežs (2,5 no 7) – 36.vietā; Māris Bērziņš 
(2 no 7) – 39.vietā.

12.decembrī, Mālpils sporta komplek-
sā, norisinājās Mālpils novada čempionāta 
novusā 2.posms, kurā piedalījās 22 dalīb-
nieki. Jau otro posmu pēc kārtas 1.vietu 
ieguva Jānis Jansons, kurš, lai gan savā 
apakšgrupā piedzīvoja divus zaudējumus, 
izslēgšanas spēlēs saviem pretiniekiem 
neatstāja nekādas cerības, ceturtdaļfinālā, 
pusfinālā un finālā pieveicot pretiniekus ar 
rezultātu 4:0. Tātad, 1.pusfinālā Jānis Jan-
sons pieveica Māri Višķeru, bet 2.pusfinālā 
Tālivaldis Zagorskis bija pārāks par Viesturu 
Bērziņu. Cīņā par 3.vietu Viesturs Bērziņš 
uzvarēja Māri Višķeru un attiecīgi Tālivaldis 
Zagorskis piekāpās Jānim Jansonam. Lābā-
kā no dāmām – Kristīne Kaņepēja.

sPorts

aktuāli

Vēlreiz par 
elektrības norēķinu kartēm

Saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savie-
nības norādījumiem, Elektrības norēķinu 
kartes var tikt dalītas neierobežotā laikā. Ir 
paplašināts arī šo karšu saņēmēju loks. Ta-
gad Elektrības norēķinu kartes var saņemt 
arī maznodrošinātas ģimenes, jo pašval-
dībā ir apstiprināti, spēkā esoši saistošie 
noteikumi „Par trūcīgas un maznodrošinā-
tas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Mālpils novadā”. Noteikumi ir publicēti šajā 
„Mālpils Vēstis” izdevumā. Iedzīvotāji var 
izvērtēt savus ģimenes ienākumus un citus 
noteikumos noteiktos kritērijus, un sniegt 
sociālajā dienestā iesniegumu par statusa 
piešķiršanu. Pēc statusa piešķiršanas, var 
saņemt elektrības norēķinu karti par 500 kW. 
atgādinām, ka katra mājsaimniecība visā 
periodā var saņemt tikai vienu elektrības 
norēķinu karti.

mālpils komanda šahā cīnās ar siguldas komandu

sporta ziņas

sacensību grafiks
datums sacensības Vieta

9.janvāris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts novusā,  
3.posms Mālpils sporta halle

23.janvārī Mālpils novada dubultspēļu čempionāts  
novusā Mālpils sporta halle



112010/12

Saule ir mūsu planētas – Zemes ener-
ģijas un dzīvības avots. Miljoniem gadu 
dzīvība ir eksistējusi tikai pasaulei saņemot 
tiešu saules enerģiju, kas sasilda zemi, jūras 
un okeānus, līdz ar to visu mūsu atmosfēru.

Latvijā visa gada laikā viens kvadrāt-
metrs saņem ap 1100 kWh siltuma, bet, 
ievērojot katra kolektora ražotāja īpatnības 
un lietderības koeficientu, kā arī uzstādīša-
nas apstākļus, praktiski ūdenim atdotā sil-
tumenerģija ir ap 700 kWh, kuru varat iegūt 
par brīvu, ja uzstādīsiet saules kolektoru!

Izvēloties kolektorus pēc nepieciešamā 
siltā ūdens patēriņa, to virsma var būt no 2 
līdz simtiem m². Katlu mājās var uzlikt lielā-
kas jaudas sistēmas karstā ūdens sagatavo-
šanai, piem. Aizkraukles pilsētas katlu mājā 
uzlikti 120 m² kolektoru virsmas – ietaupī-
jums vasaras mēnešos (maijs – septembris) 
ir vairāki tūkstoši latu. Kolektori tiek ražoti 
atbilstoši katrai klimatiskai joslai, tie var dar-
boties autonomi, vai kompleksā ar jau esošo 
elektrisko, gāzes vai biomasas boileri. Pro-
cess ir pilnīgi automatizēts, nepieciešama 
tikai neliela starpsezonu apkope.

Saules kolektori kļūst lētāki. Moderno 
kolektoru piegādes un uzstādīšanas izmak-
sas individuālām mājām atmaksājas 3 – 6 

gados. Bet, ja privātmāju un daudzdzīvokļu 
māju īpašnieki piesakās Vides ministrijas 
sagatavotajā Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta 
konkursa „atjaunojamo energoresursu 
izmantošana mājsaimniecību sektorā” 
projektā, tad ir iespēja atgūt naudas līdzek-
ļus līdz pat 50% no attiecināmām izmaksām. 
Un šajā gadījumā Jūsu investīcijas atmak-
sāšanās laiks būs sākot no viena gada, 
vai atkarībā no izmaksām katrā objektā. 
Tā šobrīd ir lieliska iespēja gan uzstādīt 
kolektorus un ietaupīt finansu līdzekļus, gan 
palīdzēt dabai.

Vienus no labākajiem pasaules klases 
kolektoriem Latvijā, kas speciāli ražoti Skan-
dināvijas valstīm, piedāvā uzņēmums „So-
larbalt”, kas ir ražotāja „Solahart”(Austrālija) 
oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs. Kolektori 
var darboties gan uz pašteces principa, gan 
ar piespiedu cirkulāciju. „Solarbalt” piedāvā 
gan projekta izstrādi, gan izmaksu aprēķinu 
pēc klienta pieprasījuma uzņēmuma mā-
jas lapā www.solarbalt.lv, kā arī kolektoru 
un aprīkojuma piegādi un montāžu, arī 
konkursa „atjaunojamo energoresursu 
izmantošana mājsaimniecību sektorā” 
pieteikuma sagatavošanu.

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par iespē-
jām uzstādīt saules kolektorus un atgūt 
pusi Jūsu ieguldīto investīciju, tad aicinām 
pieteikties uz SIA SOLARBALT rīkoto semi-
nāru „saules kolektori. Kā saņemt līdz 
50% valsts finansējumu to uzstādīšanai?” 
Mālpilī, kura laiks tiks izziņots atsevišķi.

Vēlam veiksmi tiešā saules enerģijas 
izmantošanā!

Mārtiņš Ratnieks, info@solarbalt.lv 
Tel. +371 66662080

aktuāli

Kārtības policijas nodaļā 
inspektora amatā personas 
darbam, kas saistīts ar iecirkņa 
inspektoru darbu

Prasības:
Lai persona varētu kandidēt dienestam 

Valsts policijā, tai ir jāatbilst Iekšlietu min-
istrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma 
vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām 
dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (ar 
pēdējiem grozījumiem, kas stājās spēkā 2009.
gada 2.aprīlī) noteiktajām prasībām.

obligātās prasības dienestam (likuma 
4.pants):

ir LR pilsonis
· kuru fiziskā sagatavotība, veselības 

stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst 
Ministru kabineta noteiktajām prasībām

· kura nav sodītas par tīšu noziedzīgu 
nodarījumu – neatkarīgi no sodāmības 
dzēšanas vai noņemšanas;

· kura nav notiesāta par tīšu noziedzīgu 
nodarījumu, atbrīvojot no soda;

· kura nav saukta pie kriminālatbildības par 
tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, 
izņemot gadījumu, kad amatpersona 
ir saukta pie kriminālatbildības, bet 
kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitē
joša pamata;

· nav atzīta par rīcībnespējīgu likumā 
noteiktajā kārtībā.

Prasības pieņemšanai dienestā (likuma 
7.pants)
· var tikt pieņemta persona vecumā no 18 līdz 

40 gadiem; var pieņemt arī personu vecāku 
par 40 gadiem, ja izdiena iekšlietu iestādēs 
nav īsāka par 10 gadiem

· atbilstība obligātajām prasībām dienestam 
(likuma 4.pants)

· kurām ir vismaz vidējā izglītība
· kuras prot latviešu valodu tādā apjomā, 

kāds nepieciešams profesionālo un amata 
pienākumu veikšanai

· kuras nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu 
ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu 
pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots 
disciplinārsods — atvaļināšana no dienesta

Lai personu pieņemtu dienestā Valsts 
policijā, tai ir nepieciešama šāda izglītība:
1) vismaz vidējā izglītība – ieceļot ierind-

nieka, kaprāļa, seržanta, virsseržanta 
vai virsniekvietnieka speciālajai dienesta 
pakāpei atbilstošā amatā;

2) vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā 
izglītība – ieceļot leitnanta, virsleitnanta 
vai kapteiņa speciālajai dienesta pakāpei 
atbilstošā amatā;

3) akadēmiskā vai otrā līmeņa profe sionālā 
augstākā izglītība – ieceļot majora, pulkvež
leitnanta, pulkveža vai ģenerāļa speciālajai 
dienesta pakāpei atbilstošā amatā (1).

Uzsākot dienestu Valsts policijā, am-
atpersonai ir jāiziet sākotnējā profesionālā 
apmācība.

Kandidātam, kuram ir vidējā izglītība un 
kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts 
policijas koledžā, Valsts policijas Policijas 
skolā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pieņem 
dienestā un ieceļ Valsts policijas Policijas sko-
las kadeta amatā. Pēc viena gada mācībām 
amatpersona iegūst vidējo profesionālo 
izglītību un var uzsākt darbu zemākā līmeņa 
amatos (piemēram, kārtībnieka amatā).

Kandidātam ar augstāko izglītību, kuru 
pieņem dienestā Valsts policijā un kurš 
nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts 
policijas koledžā, Valsts policijas Polici-
jas skolā vai Latvijas Policijas akadēmijā, 
pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja 
rīkojumu nosūta uz triju mēnešu sākotnējās 
profesionālās apmācības kursu Valsts polici-
jas koledžā.

Policijas darbinieku dienesta atalgojuma 
sistēma noteikta ar Ministru kabineta 2009.
gada 27.janvāra noteikumiem Nr.86 „Notei-
kumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas 
iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes am-
atpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 
dienesta atalgojuma sistēmu un amatiem 
atbilstošajām augstākajām speciālajām 
dienesta pakāpēm”. Tāpat arī šajos noteiku-
mos ir noteikti policijas darbinieku amati un 
tiem atbilstošās augstākās speciālās dienesta 
pakāpes

Kontaktinformācija: VP RRP Siguldas 
iecirkņa KPN priekšnieks Augusts Popovs, 
tel. 67950400, 29275975

sociālās aprūpēs māja „Gauja”, inčukalns. 
Kolektori uzstādīti 2009. gadā.

Par saules enerģijas izmantošanu 
„saules kolektori. Kā saņemt līdz 50% valsts finansējumu  

to uzstādīšanai?”

VP rrP siguldas iecirknis aicina darbā

Pateicības daktere  
J.sprūde  

izsaka pateicību visiem 
saviem pacientiem par 
izturību un pacietību  

2010. gadā  
un 2011. gadā novēl  

stipru veselību!

Mālpils novada dome 
izsaka pateic ību unai 
isajevai un mārai Šmitei 
par sev piederošā nekus-
tamā īpašuma dāvināšanu 
pašvaldībai. Veselību un 
sirdsmieru Jaunajā gadā!

Sirsnīgs paldies čaklajām 
mālpilietēm Zigrīdai Dubrovičai 
un Intai Birkmanei par ieguldīto 
lielo darbu Mālpils kapu sakop-
šanā šā gada rudenī! Cienīja-
mie mālpilieši! Vai ievērojāt, ka 
Svecīšu vakarā nebija neviena 
nesakopta kapu kopiņa – arī 
tās, pie kurām piederīgie neva-

rēja atnākt vai arī gadiem nav 
nākuši? Priecēja arī rūpīgi noka-
sītie celiņi un kapsētas apkārtne 
līdz pašam ceļam. Lai viņām 
sirdsmiers Ziemassvētkos, 
laba veselība un daudz laimes 
Jaunajā 2011. gadā!

ingrīda Pauloviča
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97 – Katrīne Lidija 
Sīmane

89 – Leokadija 
Lodziņa

87 – Aina  
Mellupe

84 – Rasma 
Vanaga

83 – Nikolajs 
Leškovičs 
Aleksandrs 
Melgailis

82 – Dzidra Prūse 
Valentīna 
Čabricka

80 – Skaidrīte 
Upāne

75 – Ernests Roķis 
Inta Inģiste 
Ivars Tāle

70 – Imants Petrovs 
Jautrīte 
Maļina 
Aina Kišuna 
Benita 
Rublovska

Svei cam janvāra ju bi lā rus!
97 – Katrīne Lidija 

Sīmane
89 – Leokadija 

Lodziņa
87 – Aina  

Mellupe
84 – Rasma 

Vanaga
83 – Nikolajs 

Leškovičs 
Aleksandrs 
Melgailis

82 – Dzidra Prūse 
Valentīna 
Čabricka

80 – Skaidrīte 
Upāne

75 – Ernests Roķis 
Inta Inģiste 
Ivars Tāle

70 – Imants Petrovs 
Jautrīte 
Maļina 
Aina Kišuna 
Benita 
Rublovska

Svei cam janvāra ju bi lā rus!

sludinājumi

suņu vilnas adījumi un dzija. Iestājoties rudenīgajam 
un drēgnajam laikam, piedāvāju vērtīgās suņu vilnas 
izstrādājumus – pašvērptu dziju, zeķītes, cimdus, locītavu 
uzmavas, getras, cepures, apsējus – šalles, universāls 
pielietojums jebkurai ķermeņa daļai. Ārstnieciska iedarbība 
muguras, locītavu, galvas, kakla, ausu sāpēm, radikulītu, 
osteohondrozi, artrītu, nieru vainām, u. c. Uzlabo asinsriti 
un lieliski silda. Tālr. 29775776

Pārdod svaigu cūkgaļu no 1.60 Ls/kg. Subprodukti. Tālr. 
26810805

Veicam celtniecības un remontdarbus privātos un juri-
diskos objektos – flīzēšana, mūrēšana, apmešana, riģipša 
ierīkošana, špaktelēšana, krāsošana, lamināta un linoleja 
ieklāšana, santehnikas, elektrības un jumta u.c. darbi. 
Veicam virtuves plīts mūrēšanas un remontdarbus, čuguna 
vannu pārkrāsošanu. Meistari ar celtniecības izglītību un 
lielu darba pieredzi. Ir transports. Tālr. 26159785

sia ‘’seNLeJas’’ PĒrK – liellopus, jaunlopus. samaksa 
tūlītēja. tālr. 65033720, 65033730, 26517026, 22027252, 
26604491.

Mâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152
Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146
epasts: 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

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks
par svecēm, egli un dāvanām,
par sirdi, ko cilvēks neaizliedz,
dvēselei mācot būt baltai.
Un tad nav svarīgi:
Ir vai nav sniegs,
Jo ceļš atvērts gaišākām domām….

Paldies par kopīgi piedzīvotajiem mirkļiem aizvadītajā gadā. 
Lai 2011. gads mums visiem kopīgi ir interesants, aizraujošs un 
piepildīts!

mālpils kultūras centra kolektīvs

mālpils kultūras centrs 
Pasākumu plāns 2011. gada 

janvāra mēnesim
01.01. plkst. 01.00  Jaungada nakts balle kopā grupu „CesVaiNieŠi” 
  Biļetes cena – 3Ls

07.01.  Brauciens uz Valmieras teātra izrādi – mūziklu „agrā rūsa”

12.01. plkst. 13.00  Vecmāmiņu klubiņa „rezēdas” saiets

16.01. plkst. 15.00  Laines Kainaizes gleznu izstādes „Vasaras soļi”  
  atklāšana izstāžu zālē

 plkst. 16:00 Čellu trio „melo – m” KONCERTS – klausītājiem 
piedāvās savu jauno koncertprogrammu „Operas joks” ar pazīstamām 
opermūzikas melodijām jaunās skaņās, kā arī spēlēs savus labākos 
skaņdarbus no iepriekšējo gadu programmām. 
Biļešu tirdzniecība no 6. janvāra – cena 4, Ls. 
Pirmajā biļešu tirdzniecības dienā 3, Ls

Koncerts solās būt īpašs, jo klausītājiem būs iespēja ne vien novērtēt 
„Melo – M” muzikālo veikumu, bet arī aizmirst par ikdienas rūpēm jautrā joku 
pilnā atmosfērā. Piemēram, būs unikāla iespēja redzēt, ka čellu var spēlēt ne 
tikai ar lociņu, bet pat traukiem.  
Koncertu pirmajā daļā skanēs pilnīgi jaunas versijas par pazīstamām 
opermūzikas melodijām. Būs Verdi, Bizē, Vāgnera, Rosīni, Pučīni un citu 
pazīstamu komponistu populārākās melodijas Kārļa Auzāna aranžējumos, kā 
arī skanēs „Melo – M” oriģināldarbi.  
Savukārt koncerta otrajā daļā „Melo – M” atskaņos gan pasaules tautu mūziku, 
gan popmūzikas un rokmūzikas Zelta fonda dziesmas.  
Iespēja redzēt „Melo – M” savā pilsētā ir diezgan liels retums, jo pēdējā laikā 
grupa teju pusi koncertu sniedz ārpus Latvijas.  
Pavasarī „Melo – M” kļuva par starptautiska konkursa laureātiem 
Sanktpēterburgā, konkurējot ar vairāk nekā 70 līdzīgām grupām no visas 
pasaules, bet nesen Latvijas čellu trio atgriezās no Amsterdamas, kur ar labiem 
panākumiem piedalījās pasaulē lielākajā čellistu festivālā.

21. 01. plkst. 19.00  Sarīkojums „tās ir tautas acis, kas spīd”,  
  veltīts barikāžu aizstāvju atceres dienai 
  * izstādes atklāšana 
  * piemiņas zīmju pasniegšana 
  * muzikāli sveicieni

2011. gada janvārī apritēs 20 gadi kopš Latvijas Tautas frontes 
organizētajām barikādēm, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no 
visiem Latvijas novadiem. 1991. gada janvāra dienas dēvē par barikāžu 
laiku, kad iedzīvotāji, īstenojot nevardarbīgu pretošanos, aizstāvēja 1990. 
gada 4. maijā atjaunoto Latvijas neatkarību

29.01. plkst. 19.00 Pašdarbnieku vakars

sludiNājumi    iNformācija    reklāma

sia Leo
Cēsis pārdod:

· Šķirotas akmeņogles  
maisos un izberamā veidā

· Kūdras briketes kastēs, maisos
· Bērza skaidu briketes
· Izolācijas keramzītu
· Iespējama piegāde

Tālr.: 64127768, 26491428, 26404073


