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Nāc talkā!
Mākslas dienām Mālpilī – 30

Zaļā nakts

Mālpils  
dziesmai – 10
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Pēc novada domes aicinājuma 21.aprīlī mālpilī viesojās 
izglītības un zinātnes ministrs rolands Broks, kurš klātienē 
iepazinās ar Mālpils Sporta kompleksu un Mālpils Profesionālo 
vidusskolu un Mālpils internātpamatskolu. Vizītes laikā ministrs 
tikās ar  Mālpils Domes deputātiem, skolu vadību un citu  novada 
izglītības iestāžu vadītājiem. Diskusijā par Mālpils Profesionālās 
vidusskolas neskaidro finansiālo situāciju piedalījās arī Pierīgas 
reģiona pašvaldību vadītāji, kuru novados turpmāko reformu gaitā 
iespējams var rasties līdzīgas problēmas kā Mālpilī. Par novada 
izglītības iestāžu darbību, to sasniegumiem stāstīja paši iestāžu 
vadītāji, īpaši prezentācijā tika akcentēta MPV situācija, rādot skolas 
ieguldījumu problēmas risinājumu meklēšanā, tās nozīmīgumu 
ilgtspējīgai  attīstībai kā vienota  izglītības  iestāde ar mālpils 
internātpamatskolu. skolu direktore frančeska Ģēvele punktu 
pa punktam pierādīja skolu kopīgās darbības modeļa pozitīvo 
nozīmi, kā arī runāja par draudiem, kas var skart izglītības 
iestādi, ja netiks atrisināts uzturēšanās izdevumu finansējums:
• Mālpils Profesionālā vidusskola un Mālpils internātpamatskola ir 

Reģiona   nozīmes izglītības iestādes.
• Modelī Mālpils Profesionālā vidusskola un Mālpils internātpamatskola 

veiksmīgāk nekā citās izglītības iestādēs tiek nodro ši nāta  sociāli 
atstumto bērnu un lau ku jauniešu integrācija sabiedrībā. 

• Mālpils internātpamat sko las skolēni secīgi pāriet no pamatizglītības 
uz profesio nā lās vidējās izglītības pakā pi Mālpils profesionālajā 
vidus skolā  vai  citām izglītības iestādēm.

• Tiek īstenotas tautsaimniecībai prioritāras izglītības programmas 
un kvalitatīvi izglītoti konkurētspējīgi speciālisti.

• Tiek  nodrošināta  izglītojamo konkurētspēja Latvijas un ES darba 
tirgū. 

• Optimizēts un efektīvs tehnisko darbinieku skaits.
• Labiekārtota izglītības  iestā des materiāltehniskā bāze un ārējā   

vide. 
• Objektīva un efektīva komunālo pakalpojumu  apmaksa (aizņemto 

telpu platību procentuālais  noslogojums  un  izglītojamo skaita  
attiecības). 

• Mācību procesā efektīvi    tiek  pielietotas modernās informāciju 
tehnoloģijas (12 interaktīvās tāfeles, 13 projektori); 

• Izglītojamie izmanto skolas resursus – datorklases, informācijas 
centru, sporta zāli.

• Atbalsts izglītojamajiem interešu izglītī bas nodarbībās, konsultācijās, 
mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

• Iespēja izmantot Mālpils novada sporta kompleksa  peldbaseinu 
sporta stundās un piedalīties Kultūras centra rīkotajos pasākumos. 

• Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos, kvalifikācijas 
eksāmenos, profesiju konkursos, sporta sacensībās, “Amatnieku 
svētkos”, Latvijas dziesmu un deju svētkos.

• Profesionāls pedagoģisko darbinieku  (t.sk. me dicīnas darbinieki, 
psihologs, sociā lais pedagogs, logopēds)  personāls.  Veiks mīga 
sadarbības sis tē ma – skolotāji, at balsta personāls, vecāki un 
sociālie die nesti.

• Veiksmīga sadarbība ar uzņēmējiem.

• Skolas vadības un kolektīva veiktais darbs papildu finanšu līdzekļu 
piesaistē. Pieredze un  līdzdalība  ES projektos. 

• Draudzīgas un lietišķas attiecības starp izglītojamajiem, skolotājiem, 
tehniska jiem darbiniekiem un vienoto  vadības  ko mandu.

draudi:
• Uzturēšanas izdevumu nepiešķiršana Mālpils Profesionālai 

vidusskolai(tabula) un uzturēšanas izdevumu samazinājums Mālpils 
internātpamatskolai 

• Nepilnības  izglītības  finansēšanas sistē mā
• Zems pedagogu atalgojums Mālpils Pro fe sionālās vidusskolā un 

Mālpils in ter nāt pamatskolā – samaksa par likmi 255 LVL un 285 
LVL(No 2009.gada 1.septembra pedagoģisko darbinieku algas 
samazinājums Mālpils internātpamatskolai  par 56,8%, Mālpils 
Profesionālajai vidusskolai par  49,5%)

• Mazinās Mālpils Profesionālās vidusskolas  atpazīstamību 
sabiedrībā

rosinām:
1. Ieviest vienotu finansēšanas principu valsts un pašvaldību 

profesionālās izglītības iestādēm, izveidojot atsevišķu budžeta 
pozīciju profesionālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu 
segšanai, no kuras tiktu finansētas arī pašvaldību profesio nālās 
izglītības iestādes.

2. Nepieļaut, Valsts, pašvaldību un ES līdzekļu izšķērdēšanu-  Mālpils 
Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas attīstībā 
ieguldītie 3 038 585 LVL līdzekļi :
2.1. Rīgas rajona padomes – 2 018  265 LVL;
2.2. Sponsoru līdzekļi – 40 425   LVL;
2.3. ES struktūrfondu līdzekļi – 611 795 LVL un 5237 59 EUR = 

979895 LVL
3. Paaugstināt Rīgas reģionā izglītojamo skaitu Profesionālajās 

izglītības iestādēs saskaņā  Lisabonas stratēģiju un Profesionālās 
izglītības iestāžu tīkla pamatnostādnēm 2010.–2015.gadam. 
Jau tagad profesionālās izglītības iestāžu īpatsvars  vidējās 
izglītības pakāpē ir viens no zemākajiem Eiropā. Latvijā tikai 

kārlis anspoks, dzimis 15.janvārī, Patrīcija sileniece, dzimusi 13.janvārī, 
verners Bīriņš, dzimis 13.februārī, Lāsma Pauloviča, dzimusi 30.janvārī, 
roberts kalniņš, dzimis 22.martā, viktorija Bugina, dzimusi 22.martā.

mālpils novada dome, 
mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

sveicam jaunos mālpiliešus  
un viņu vecākus!

Lielā Talka notiek 
sestdien, 30. aprīlī 
no plkst. 9:00 līdz 
15:00  v ienlaic īgi 
visā Latvijā. Mālpils 
novadā sakopsim 

centra ūdenskrātuves pludmales teritoriju 
un ceļmalas. Talkas dienā būs nepieciešami 

atkritumu maisi tie šogad būs koši dzeltenā 
krāsā, tos varēs saņemt talkas dienā. Darba 
cimdus jānodrošina sev pašiem. Piepildītos 
dzeltenos atkritumu maisus atstāsim Mālpils 
centrā pie katlu mājas, citas krāsas maisi 
netiks pieņemti.

Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkri-
tumus, bet darīt arī citus labus darbus – 

stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, 
izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, 
soliņus, tiltiņus... Dzīvosim skaisti! Lai prieks 
Tev pašam un pārējiem!

talkot gribētājus gaidīšu centrā pie 
akmens sestdien, plkst.9:00

Lielās Talkas koordinatore Mālpils novadā  
ineta Broka, mob.t. 28654825

Ziņas

Nāc talkā!

izglītības un zinātnes ministrs  
izzin mālpili

Turpinājums 7. lpp.
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Noslēdzies Latvijas profesionālās ievir-
zes mākslas skolu audzēkņu konkurss 
zīmēšanā, kas norisinājās no 22.–26. mar-
tam Latvijas reģionos. Tajā piedalījās 245 
audzēkņi no 73 Latvijas mākslas skolām. 
Mālpils mākslas skolu pāstāvēja 4 bērni, 
katrs savā vecuma grupā: Matīss Graudiņš 
3. kl. (sk. Daina Galakrodzeniece), Beāte 
Radziņa II kurss, Raima Ozoliņa IV kurss un 
Marta Laizāne V kurss (sk. Maija Mackus).

Tas turpinājās 8.–9. aprīlī Valkā, kur 
notika pedagogu seminārs un skolu zīmē-
šanas metodisko ekspozīciju konkurss. 
Seminārā piedalījās 154 pedagogi no 55 
mākslas skolām.

Audzēkņu individuālo darbu un skolu 
ekspozīciju konkursa mērķis bija izvērtēt 
mācību procesa zīmēšanā attīstību profe-
sionālās ievirzes izglītībā.

Esam gandarīti, ka Mālpils mākslas 
skola ir starp tām 13 skolām, kas izpelnījās 
žūrijas atzinību par radošu un kvalitatīvu 
uzdevumu risinājumu un varam lepoties, 
ka arī divas mūsu skolas audzēknes: 

Beāte Radziņa un Raima Ozoliņa saņēma 
atzinības rakstus par zīmēšanas konkursā 
veiktajem darbiem.

(Attēlā zīmēšanas sk. Maija Mackus ar 
savām audzēknēm Raimu Ozoliņu un Beāti 
Radziņu. Fonā V kursa audzēknes Laimas 
Niedras zīmētais uzstādījums,kas šobrīd, 
kopā ar Alises Graudiņas, Elīnas Tarakā-
novas, Raimas Ozoliņas un Roberta Beņķa 
darbiem ir ceļā uz Taivānu, lai piedalītos 
42. vispasaules skolēnu mākslas darbu 
izstādē-konkursā).

Savukārt, Mūzikas skolas 2. klases 
audzēknis Konstantīns Petrenko (sk. Ivans 
Girsons) 13. aprīlī piedalījās Rīgas 3. Mūzikas 
skolas rīkotajā ģitāras mūzikas festivālā, kurā 
nodemonstrēja savu meistarību, atskaņojot 
Johana Sebastiana Baha prelūdiju un 
Marijas Anido “Argentīniešu melodiju”, bet 
16. aprīlī 5. Jēkaba Graubiņa jauno pianistu 
konkursā, kas bija organizēts 1.–5. klašu 
skolniekiem mūsu skolu sekmīgi pārstāvēja 
1. klases skolniece Ieva Ošeniece (sk. 
Diāne Dzelvīte-Lubarte). Viņa izpildīja 

2 skaņdarbus: Jēkaba Graubiņa “Saulīt vēlu 
vakarā” un Arno Rouli “Rūķu zemē”.

Direktora vietn. māc. darbā  
d. Galakrodzeniece

sacenšas jaunie mākslinieki

Mālpils internātpamatskolas 7.–9. klašu 
audzēkņi iesaistījušies vairākos projektos. 
Šogad skolas ietvaros tika realizēts pro-
jekts “Darbs – latviešu tautasdziesmās”, 
kas veltīts K. Barona 175 gadu jubilejai. 
Otrs projekts ir “Brīvprātīgais darbs”, ko 
izsludināja IZM. Abi projekti tika realizēti 
projektu nedēļas ietvaros, tos apvienojot, jo 
abus projektus vieno izpratne par darbu un 
tā nozīmi cilvēka dzīvē. Projektu īstenojām 
no 17. februāra līdz 20. aprīlim, kura laikā 
tika ieplānota tikšanās ar Latvijas Brīvprātīgā 
darba organizācijas biedri D. Grimzu, kas 
skolēnus iepazīstināja ar EBD biedrības 
darbu un šīs programmas norisi Eiropas 
Savienības neformālās izglītības program-

mas ietvaros.
Kopā ar 7.–9.klašu skolēniem, darbo-

joties grupās, tika izstrādāti uzdevumi un 
mērķi. Tika vākti materiāli un varēja ķerties 
pie uzdevumu izpildes.

9. klases un 2.kursa audzēkņi apmeklēja 
Mālpils sociālo aprūpes centru, un palīdzēja 
novākt lielo sniegu. Puiši gatavoja gaļas 
dēlīšus un virtuves instrumentus no koka. 
Meitenes gatavoja no dažādiem netradicio-
nāliem materiāliem ziedus, kas tika izman-
toti dāvaniņu noformēšanai. Pavāru palīgu 
specialitātes 1.kursa audzēkņi izcepa cepu-
mus. Projekta noslēgumā viss, ko skolēni ar 
skolotāju palīdzību bija izgatavojuši, tika glīti 
iesaiņots, lai pārsteigtu Mālpils pensionāres 
no kluba “Rezēdas”. 13.aprīlī notika svētku 
pasākums, kurā rādīja speciāli iestudētu 
izrādi ar latviešu tautasdziesmām un dejām.

Darbs ir paveikts! Skolēni paveicot 
projekta ietvaros paredzētos uzdevumus, 
iemācījušies sadarboties, kā arī sapratuši 
cik liela loma cilvēka dzīvē ir darbam un 
priekam par to.

Skolēnu atsauksmes pēc pasākuma 
Mālpils kultūras centrā: “Man ļoti patika, kā 
vecmāmiņas smaidīja un priecājās kā mēs 
dejojām.” Iveta, 9.klase.

“Man patika šis pasākums. Bija ļoti daudz 

pozitīvu emociju. Esmu ļoti apmierināta par 
padarīto darbu.” Ilona, 9.klase.

“Bija liels gandarījums iepriecināt 
pensionārus. Paskatoties viņu sejās, 
sapratu, ka esmu izdarījusi ko labu, esmu 
iepriecinājusi citus ar savu labo darbu.” 
Laura, 8p1 kurss.

Kas tad ir pats galvenais, mums skolotā-
jiem, protams, sniegt zināšanas un jaunajai 
paaudzei iemācīt cienīt to, kas mūsu tautai 
jau ir, godāt tautas kultūras mantojumu un 
cienīt cilvēkus, kas ir ar lielu dzīves pieredzi.

egita seņkāne

Ziņas

Sestdien, 2. aprīlī, Mālpils kultūras centrā 
norisinājās Pierīgas deju kolektīvu skate, gata-
vojoties Vidzemes novada deju svētkiem “Caur 
sidraba birzi gāju”, kas notiks 4. jūnijā Aizkrauk-
les pilsētas stadionā. Skatē visi kolektīvi – deju 
kopas “Māra”, vad. Maija Orlova, “Sidgunda”, 
vad. Māra Gaile-Dišereite, “Kniediņš”, “Ma-
dara I” un “Madara II”, vad. Julijana Butkeviča 
ieguva Kultūrizglītības un nemateriālā manto-
juma centra augsto I pakāpes diplomu. Apsvei-
cam dejotājus un kolektīvu vadītājus!

9.aprīlī Mālpils sekstets Cēsīs piedalījās 
vokālo ansambļu skatē, kurā saņēma 38,17 
punktus, kas atbilsts 2.kategorijai, tomēr nega-

rantē piedalīšanos noslēdzošajā kārtā 15.maijā. 
Arī baznīcas koris piedalījās skatē, kas notika 
februārī. Gāja ļoti labi, jo tika dziedātas baznīcas 
kolektīvam atbilstošas dziesmas, un ar to arī 
izcēlās pārējo kolektīvu vidū.

9. aprīlī Mālpils kultūras centra senioru 
vokālais ansamblis “Rezēdas”, vad. Ināra 
Daukste piedalījās ikgadējā senioru amatieru 
kolektīvu sarīkojumā “KOPĀ BŪT”, kas notika 
Salaspils kultūras namā “RĪGAVA”. Dziedāšanai 
netraucēja pat tas, ka nebija elektrības. 
Pasākums visiem dalībniekiem vēl ilgi paliks 
atmiņā ar romantisko noskaņu, ko uzbūra 
sveču gaisma.

deju kopas “sidgunda” vadītāja māra 
Gaile-dišereite saņēma diplomu ar 
visaugstākajiem skates punktiem.

mālpiliešu rezultāti dažādās skatēs

Brīvprātīgo darbs
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Izskatīja 56 jautājumus
1. Par SIA “Mālpils Agro” saimniecisko darbību.
2. Par atļauju realizēt projektu “Hokeja lau-

kums”.
3. Par projekta “Latviskās dzīvesziņas māja” 

realizāciju.
4. Par SIA Firts Malpils Power.
5. Par siltumavotu turpmāko attīstību.
6. Par pašvaldības SIA “Norma K” pamatkapitāla 

palielināšanu un statūtu apstiprināšanu.
7. Par vienotas atlīdzības noteikšanu SIA 

“Norma K” valdes loceklim.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
10. Par Saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi 

26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanu”” apstiprināšanu.

11. Par Saistošo noteikumu Nr.6 “Mālpils novada 
pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais 
dienests” nolikums” apstiprināšanu.

12. Par Saistošo noteikumu Nr.7 “Par pašval-
dības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” 
maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu.

13. Par atļauju rīkot Lieldienu gadatirgu.
14. Par civilās aizsardzības komisijas izvei-

došanu.
15. Par Mālpils vidusskolas izglītības pro-

grammu saskaņošanu.
16. Par grozījumiem 23.02.2011. novada domes 

sēdes lēmumā Nr.2/11.
17. Par grozījumiem Mālpils Profesionālās 

vidusskolas nolikumā.
18. Par grozījumiem Mālpils internātpamatskolas 

nolikumā.
19. Par Mālpils sporta kompleksa nolikuma 

apstiprināšanu.
20. Par noteikumu Nr.1 “Kārtībā, kādā Mālpils 

novada pašvaldības amatpersonas un 
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un 
finanšu resursus” apstiprināšanu.

21. Par pašvaldības automašīnu nodošanu 
individuālā lietošanā.

22. Par noteikumu Nr.2 “Kārtība, kādā sastādāmi 
un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti 
un to grozījumi, un kārtība, kādā savieno-
jami valsts amatpersonas amati Mālpils 
novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

23. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai F.Ģēvelei.

24. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai A.Višķerei.

25. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai V.Kalniņai.

26. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai I.Brokai.

27. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai I.Reiterei.

28. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai R.Betei.

29. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai I.Kajakai.

30. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai S.Rogulei.

31. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai E.Priekulei.

32. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai O.Volosatovai

33. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai M.Čelnovai.

34. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas pro-
grammu saskaņošanu.

35. Par kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu 
pašvaldības SIA “Norma K” un mēnešalgas 
noteikšanu.

36. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai V.Mihelsonam.

37. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai S.Feldmanei.

38. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai V.Bērziņai.

39. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai D.Silai.

40. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai L.Vaivarei.

41. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai D.Frīdbergai

42. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai D.Andrejevai.

43. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai I.Reķei.

44. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai I.Zuterei.

45. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai D.Lūkai.

46. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai D.Lejiņai.

47. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai S.Lapiņai.

48. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai J.Mihejevai.

49. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai N.Pavlovai.

50. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai B.Poišai.

51. Par noteikumu Nr.3 “Datoru, interneta un 
vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmatošanas kārtība 
Mālpils novada Sidgundas bibliotēkā” 
apstiprināšanu.

52. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanu.

53. Par noteikumu Nr. 4 “Par piemaksas 
noteik  šanu par papildus darba veikšanu 
Mālpils novada pašvaldības darbiniekiem 
un amatpersonām” apstiprināšanu.

54. Par darba grupas izveidi Izglītības un 
zinātnes ministra vizītes sagatavošanai 
Mālpilī.

55. Par grozījumiem 26.01.2011. novada domes 
sēdes Nr.1 lēmumā Nr.12.

56. Par grozījumiem 23.02.2011. novada domes 
sēdes Nr. 2 lēmumā Nr.9.

· Pieņemt zināšanai SIA “Mālpils Agro” sniegto 
informāciju, ka:
1. Izvēlētās vietas cūku kompleksa būvnie-

cībai atbilst Mālpils novada teritorijas 
plānojumam 2008.–2020.gadam.

2. SIA “Mālpils Agro” veiks ietekmes uz vidi 
novērtējumu nekustamajiem īpašumiem 
“Auzas” (kad.Nr. 8074 004 0183 un 8074 
004 0182), “Normaļi” (kad.Nr.8074 004 
0016) un nekustamajam īpašumam 
“Klūgas-Grūbas” (kad.Nr.8074 001 0227), 
lai izvēlētos piemērotāko.

· Izteikt piedāvājumu SIA “First Malpils Power” 
un aicināt vienoties par nokavējuma naudas 
un nomas maksas parāda summas Ls 
41033,23 (četrdesmit viens tūkstotis 
trīsdesmit trīs lati un 23 santīmi) aizstāšanu 
ar esošā pagaidu apkures katla saglabāšanu 
pie Mālpils sporta kompleksa, nododot to 
Mālpils novada domei īpašumā.

· Izsludināt iepirkuma procedūru pašvaldības 
zemes gabala 0,82 ha platībā, kas ir daļa no 
nekustamā īpašuma “Enerģētikas iela 3”, kad.
Nr.8074 003 0278, nomai ar izmantošanas 
mērķi koģenerācijas stacijas izbūvei, nosa kot 
piedāvājumu vērtēšanas kritēriju – saimnie-
ciski izdevīgākais piedāvājums, kurā siltum-
enerģijas iepirkuma cenai ir izšķirošā ietekme.

· Palielināt pašvaldības SIA “Norma K” 
pamatkapitālu par LvL 118 900,- (viens 
simts astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti 
Latvijas valsts lati), Mālpils novada domei 
izdarot mantisko ieguldījumu pamatkapitālā 
un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu 
skaistu. Apstiprināt pašvaldības SIA “Norma 
K” pamatkapitālu LvL 700 368,- (septiņi 
simti tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi 
Latvijas valsts lati) apmērā, kas sadalīts 
700 368 daļās. Apstiprināt pašvaldības 

SIA “Norma K” Statūtus jaunā redakcijā. 
Pilnvarot pašvaldības SIA “Norma K” valdes 
locekli R.Tarandu, nodrošināt visu darbību 
veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo 
dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par 
pašvaldības SIA “Norma K” pamatkapitāla 
izmaiņām, grozījumiem Statūtos un izmaiņām 
dalībnieku reģistrā. Pēc pamatkapitāla 
palielināšanas reģistrācijas LR Uzņēmumu 
reģistrā, Mālpils novada domes Finanšu un 
ekonomikas daļai, sadarbībā ar pašvaldības 
SIA “Norma K”, sagatavot šim lēmumam 
atbilstošu nodošanas-pieņemšanas aktu par 
nekustamā īpašuma Pilskalna ielā 5, Mālpilī, 
Mālpils novadā, nekustamā īpašuma Torņa 
ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, un nekustamā 
īpašuma Dīķa ielā 10, Mālpilī, Mālpils novadā, 
nodošanu pašvaldības SIA “Norma K”. 
Pašvaldības SIA “Norma K” valdes loceklim 
R.Tarandam nodrošināt pieteikuma par 
pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās 
redakcijas reģistrēšanu komercreģistra 
iestādē līdz 2011.gada 15.aprīlim. Pašvaldības 
SIA “Norma K” valdes loceklim R.Tarandam 
2011.gada 20. aprīļa Domes sēdē sniegt 
atskaiti par šī lēmuma izpildi.

· Saskaņot licencēšanu šādām Mālpils vidus-
skolas izglītības programmām:
1. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli 

orientēta (sporta) virziena programma 
(izglītības programmas kods 31014011);

2. Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucē-
jumiem (integrēti vispārējās pamatizglī-
tības klasē) (izglītības programmas kods 
21015611);

3. Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (integrēti vispārējās pamat-
izglītības klasē) (izglītības programmas 
kods 21015811).

· Saskaņot licencēšanu šādām Mālpils Profesio-
nālās vidusskolas izglītības programmām:
1. Ēdināšanas pakalpojumi (33 811 02) – 

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
iegūstamā kvalifikācija – ēdināšanas 
pakalpojumu speciālists (īstenošanas 
ilgums 4 gadi);

2. Kokizstrādājumu izgatavošana (33 543 
04) – 3. profesionālās kvalifikācijas līme-
nis, iegūstamā kvalifikācija – mēbeļu 
galdnieks (īstenošanas ilgums 4 gadi);

3. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 
(33 582 03) – 3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, iegūstamā kvalifikācija – ēku 
inženiertīklu tehniķis (īstenošanas ilgums 
4 gadi);

4. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (35b 
582 03) – 3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, iegūstamā kvalifikācija – ēku 
inženiertīklu tehniķis (īstenošanas ilgums 
1,5 gadi);

5. Ēdināšanas pakalpojumi (35b 811 02) – 
3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
iegūstamā kvalifikācija – ēdināšanas 
pakalpojumu speciālists (īstenošanas 
ilgums 1,5 gadi);

6. Interjera dizains (33 214 03) – 3. profe-
sionālās kvalifikācijas līmenis, iegūstamā 
kvalifikācija – interjera noformētājs (īste-
no šanas ilgums 4 gadi).

· Apstiprināt noteikumus Nr.3 “Datoru, interneta 
un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
resursu publiskas izmantošanas kārtība 
Mālpils novada Sidgundas bibliotēkā”.

Pilnu novada domes sēdes Nr.3 lēmumu 
atklāstu skatīt mājas lapā www.malpils.lv 

sadaļā Novada domes dokumenti

Kancelejas vadītāja  
iveta krieviņa

mĀLPiLs Novada domes 23.03.2011. sēde Nr.3
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mĀLPiLs Novada domes sĒŽu Grafiks 
2011.gada maiJa mēnesim

sēdes nosaukums datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs
tautsaimniecības un attīstības komitejas 
sēde 18.maijā pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 19.maijā pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

finanšu komitejas sēde 19.maijā pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
domes sĒde 25.maijā pl.15.00 mazajā sēžu zālē aLeksaNdrs LieLmeŽs
Privatizācijas komisijas sēde 30.maijā pl.16.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 AGRIS BUKOVSKIS

i. vispārīgie noteikumi
1. Mālpils novada pašvaldības aģentūra 

“Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – 
Aģentūra) ir Mālpils novada domes (turp-
māk – Dome) izveidota pašvaldības iestāde. 
Aģentūra ir juridiska persona.

2. Aģentūrai ar šiem saistošajiem noteikumiem 
ir noteikta kompetence, veicot no Mālpils 
novada pašvaldības funkcijām izrietošus 
pārvaldes uzdevumus, sniedzot pakalpoju-
mus un īstenojot pašvaldības projektus un 
programmas.

3. Aģentūras pilns nosaukums ir Mālpils no-
vada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais 
dienests”, saīsināts nosaukums p/a “Mālpils 
sociālais dienests”. Aģentūras juridiskā 
adrese ir Garkalnes iela 8, Mālpils, Mālpils 
novads, LV 2152.

4. Aģentūra savā darbībā izmanto Aģentūras 
direktora apstiprinātu noteikta parauga veid-
lapu, tai ir savs norēķinu konts un zīmogs ar 
Aģentūras pilnu nosaukumu.

ii. aģentūras pārraudzības kārtība
5. Aģentūras pārraudzību Domes vārdā īsteno 

Domes izpilddirektors.
iii. aģentūras darbības mērķis
6. Aģentūra ir izveidota ar mērķi nodrošināt, 

organizēt un administrēt sociālos pakalpo-
jumus un sniegt sociālo palīdzību Mālpils no-
vada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, 
pārvaldīt pašvaldības dzīvojamo fondu.

iv aģentūras uzdevumi, kompetences un 
tiesības
7. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

7.1. veikt sociālo darbu un sniegt sociā-
los pakalpojumus vai organizēt to 
sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās 
ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, 
audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, 

kuras aprūpē kādu no ģimenes locek-
ļiem, invalīdiem, pensijas vecuma perso-
nām, personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem, personām ar atkarību no alko-
hola, narkotiskām, psihotropām vielām 
un cita veida atkarībām un ci tām personu 
grupām, kurām tas nepieciešams;

7.2. sniegt sociālo palīdzību – naudas vai 
mantisku atbalstu, kuras piešķiršana 
balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamat-
vajadzību nodrošināšanai;

7.3. noteikt klientu līdzdarbības pienākumus 
un veicināt klientu līdzdarbību savas 
situācijas uzlabošanā;

7.4. administrēt Mālpils novada pašvaldības 
budžeta līdzekļus, kas paredzēti sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sniegšanai;

7.5. izveidot informatīvo datu bāzi par 
sociālās palīdzības un sociālo pakalpo-
jumu pieprasītājiem un saņēmējiem, 
sniegto pakalpojumu veidiem;

7.6. izstrādāt Mālpils novada pašvaldības 
sociālo pakalpojumu attīstības koncepci-
jas, mērķprogrammas un priekšlikumus 
jaunu pakalpojumu ieviešanai;

7.7. informēt iedzīvotājus par sociālajiem 
pakalpojumiem un sociālo palīdzību, 
to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju 
tiesībām un līdzdalības pasākumiem 
sociālās palīdzības saņemšanā, par 
Aģentūras darba organizāciju;

7.8. vadīt un realizēt Mālpils novada 
pašvaldības projektus un programmas 
savas kompetences robežās;

7.9. veikt sadarbību starp valsts un pašval -
dības iestādēm, sabiedriskām (nevals-
tiskām) organizācijām, fiziskām un 
juridiskām personām, lai savlaicīgi 
snieg tu sociālo palīdzību un sociālos 

pakal pojumus iedzīvotājiem, kuriem tie 
nepieciešami.

7.10. veidot informatīvo datu bāzi par sociā-
lās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju 
loku Mālpils novadā, sniegto pakalpoju-
mu veidiem, institūcijām, kas var palīdzēt 
sociālās palīdzības sniegšanā, finansu 
līdzekļu izlietojumu;

7.11. sadarbībā ar citām institūcijām, sabied-
riskām organizācijām un reliģiskām 
konfesijām sekmēt labvēlīgas sociālās 
vides veidošanu pašvaldības teritorijā;

7.12. piedalīt ies sociāli ekonomiskās 
situāci jas izpētē, analīzē un attīstības 
prognozēšanā pašvaldības teritorijā, 
izstrādāt sociālo pakalpojumu un sociā-
lās palīdzības attīstības koncepcijas un 
mērķprogrammas;

7.13. pārvaldīt un apsaimniekot tai valdījumā 
nodoto Mālpils novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu;

7.14. novērtēt aģentūras administrēto un 
pašvaldības finansēto sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības kvalitāti;

7.15. izmantot tiesības iegūt informāciju 
par personas funkcionālo traucējumu 
raksturu un pakāpi, vecāku aprūpes 
tiesību realizāciju, bērnu tiesisko un 
materiālo stāvokli, aizbildnības un 
aizgādnības jautājumiem, ienākumiem 
un piederošiem īpašumiem, lai pieņemtu 
lēmumu par sociālā pakalpojuma vai 
sociālās palīdzības sniegšanu;

7.16. organizēt sociālo darbinieku un 
sociālā darba speciālistu profesionālo 
pilnveidi.

v. aģentūras kompetence
8. Aģentūras uzdevumu izpildes nodrošināšanai 

Aģentūras kompetence ir:

Izdarīt Mālpils novada domes 2011.gada 
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “PAR 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEG-
LOJUMU PIEŠĶIRŠANU” šādus grozījumus:

1. Papildināt Noteikumus ar punktu 3.7. 
sekojošā redakcijā:

Šo Noteikumu apakšpunkts 1.1.3. nav 
piemērojams trūcīgām un maznodroši nātām 

personām attiecībā uz Likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3.panta pir mās daļas 
2.punktā minētajiem objektiem.

2. Izteikt Noteikumu punktu 3.2. seko jošā 
redakcijā:

Punktā 3.1 minētajam iesniegumam perso-
nām ir tiesības pievienot atvieglojumu piemē-
rošanas pamatu apliecinošu dokumentu kopi-

jas (pensionāra aplie cība, invalīda apliecība, 
izziņa par maz nodro šinātas personas/ ģimenes 
statusu, bāriņtiesas lēmums, kas pamato 
audžu vecāka/audžuģimenes vai aizbildņa 
statusu u.c.). Nepieciešamības gadījumā per-
sonas sniegto informāciju precizē Pašvaldības 
aģentūras “Mālpils sociālais dienests” un 
Mālpils novada bāriņtiesas speciālisti.

saistoŠie Noteikumi Nr.5
Apstiprināti Mālpils novada domes 23.03.2011. sēdē Nr.3/10

Grozījumi 26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.2 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”

saistoŠie Noteikumi Nr. 6
Apstiprināti ar novada domes, 2011.gada 23.marta sēdes lēmumu Nr.3/11

mĀLPiLs Novada PaŠvaLdīBas aĢeNtŪras “mĀLPiLs 
soCiĀLais dieNests” NoLikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 16.panta otro daļu

Turpinājums 6. lpp.



6 2011/4Novada  do Mes lē Mu Mi

8.1. nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profe-
sionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sniegšanu;

8.2. sniegt publiskos pakalpojumus sociālajā 
jomā, saskaņā ar Domes saistošajiem 
noteikumiem;

8.3. sniegt novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem 
sociālo palīdzību;

8.4. sniegt novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem 
sociālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumus;

8.5. nodrošināt novada pašvaldības admi-
nistra tīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvo-
tā jiem sociālā darba pakalpojumus;

8.6. nodrošināt  novada pašvald ības 
administra tīvajā teritorijā deklarētajiem 
iedzī votā jiem psihologa pakalpojumus;

8.7. izstrādāt saistošos noteikumus kvali-
tatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības sniegšanai Mālpils novada 
administratīvās teritorijas iedzīvotājiem

8.8. piedalīties projektu izstrādē un finansē-
juma piesaistē;

8.9. iesniegt Domē priekšlikumus un budžeta 
tāmju projektus, par sociālo funkciju 
realizācijai nepieciešamo finansējumu;

8.10. nodrošināt piešķirto novada pašval-
dības budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un 
efektīvu izlietošanu, kā arī citus pārval-
des līgumā noteiktos budžeta un pro-
jektu sagatavošanas, realizācijas un 
pārraudzības procesa pasākumus;

8.11. atbilstoši normatīvajiem aktiem un 
pamatojoties uz pašvaldības iedzīvotāju 
iesniegumiem pieņem lēmumus par:

8.11.1. ģimenes (personas) atzīšanu par 
trūcīgu;

8.11.2. sociālās palīdzības pabalstu pie-
šķiršanu atbilstoši Domes apstiprinā-
tajiem saistošajiem noteikumiem;

8.11.3. sociālo pakalpojumu piešķiršanu 
atbilstoši Domes apstiprinātajiem saisto-
šajiem noteikumiem;

8.11.4. atzinuma sniegšanu valsts apmaksātu 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanu;

8.11.5. personas reģistrēšanu pašvaldības 
palīdzības saņemšanas dzīvokļa jautāju-
ma risināšanā reģistrā;

8.11.6. pašvaldības dzīvojamā fonda 
izīrēšanu;

8.12. sadarbojoties ar valsts institūcijām un 
uzņēmējiem veicināt un atbalstīt nodar-
binātības jautājumu risināšanu:

8.12.1. sagatavot un pārraudzīt pašvaldības 
Nodarbinātības plānu;

8.12.2. informēt iedzīvotājus un uzņēmējus 
par aktīvās nodarbinātības pasākumiem;

8.12.3. veidot datu bāzi par vakantajām 
darba vietām;

8.13. patstāvīgi lemt par Aģentūrai ziedoto 
līdzekļu izlietojumu atbilstoši to mērķim un 
atskaitīties ziedotājiem par to izlietojumu.

vi. aģentūras tiesības
9. aģentūrai ir tiesības:

9.1. Aģentūrai ir tiesības brīvi realizēt tās 
valdījumā nodotās mantas (kustamās 
mantas un nekustamā īpašuma) izman-
tošanu šajā nolikumā noteikto funkciju un 
uzdevumu izpildei;

9.2. Aģentūras kompetentām amatpersonām 
(amatpersonu kompetence noteikta ar šo 
nolikumu, citiem normatīvajiem aktiem 
vai pilnvarojumiem/rīkojumiem) ir tiesības 
pieņemt patstāvīgus lēmumus un izdot 
administratīvos aktus;

9.3. Aģentūra ir tiesīga patstāvīgi uzņemties 
saistības, iegūt tiesības (ar normatīva-
jos aktos noteiktajiem izņēmumiem un 
ievērojot tajos noteikto kārtību). Slēdzot 
darījumus ar trešajām personām, un 

pārstāvēt sevi citās valsts un pašvaldību 
institūcijās, t.sk. tiesā;

9.4. Aģentūra atbilstoši tās uzdevumiem 
izveido savu materiāli tehnisko bāzi, 
pieņem darbā darbiniekus, nepiecieša-
mības gadījumā rīkojot konkursus uz 
vakantajām amata vietām un iepirkumus;

9.5. Aģentūrai ir tiesības piedalīties dažādu 
vietējo un starptautisko organizāciju rīko-
tos projektos ar mērķi piesaistīt finanšu 
līdzekļus un investīcijas, sadarboties ar 
privātajiem investoriem, sadarbības part-
neriem, kā arī citām valsts un pašvaldību 
iestādēm;

9.6. pirkt, nomāt vai saņemt bezatlīdzības 
lietošanā savas darbības nodrošināšanai 
nepieciešamo mantu;

9.7. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un 
ārvalstu finanšu palīdzību;

9.8. Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir tiesīga pieprasīt no fiziskām un 
juridiskām personām Aģentūras funkciju 
un uzdevumu veikšanai nepieciešamo 
informāciju, kā arī sniegt informāciju 
juridiskām un fiziskām personām par 
Aģentūras kompetencē esošajiem jau-
tājumiem un pakalpojumiem, ievērojot 
personu datu aizsardzību;

9.9. sniegt sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas pakalpojumus ilgstošas so-
ciālās aprūpes iestādē (Mālpils sociālās 
aprūpes centrā) arī citās administratīvajās 
teritorijās dzīvojošām personām, pirms 
tam noslēdzot līgumu par pakalpojuma 
samaksas kārtību.

9.10. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos 
pasākumus.

vii. aģentūras administratīvo aktu 
izdošanas un apstrīdēšanas kārtība
10. Domes izdotajos saistošajos noteikumos 

paredzētajos gadījumos Aģentūra un tās 
amatpersonas izdod administratīvos aktus. 
Administratīvo aktu izdošanā Aģentūras 
amatpersonas vadās no Administratīvā pro-
cesa likuma normām un citiem saistītajiem 
normatīvajiem aktiem.

11. Aģentūras izdotu administratīvu aktu vai 
Aģentūras amatpersonas faktisko rīcību 
var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā 
un Mālpils novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos, kuri reglamentē konkrētā 
administratīvā akts izdošanu, kārtībā.

viii. aģentūras direktors
12. Aģentūras darbu vada Aģentūras direktors, 

kuru uz atklāta konkursa rezultātu pama ta 
amatā uz pieciem gadiem apstiprina Dome. 
Darba līgumu ar Aģentūras direktoru pašval-
dības vārdā slēdz Domes izpilddirektors.

13. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.
14. Aģentūras direktors veic Publisko aģentūru 

likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos 
uzdevumus, kā arī:
14.1. vada un organizē Aģentūras darbu un 

nodrošina tās darbības nepārtrauktību 
atbilstoši Domes apstiprinātajai Aģentū-
ras darbības stratēģijai un kārtējā gada 
darbības plānam;

14.2. pieņem darbā un atlaiž no darba Aģen-
tūras darbiniekus;

14.3. pārstāv Aģentūru attiecībās ar trešajām 
personām, Aģentūras vārdā slēdzot 
darīju mus un vedot sarunas, t.sk. realizē-
jot Aģentūras pārstāvību tiesā;

14.4. nodrošina Aģentūras darbības un 
attīstības stratēģijas, kārtējā gada darbī-
bas plāna un kārtējā gada budžeta pro-
jekta izstrādi un to iesniegšanu noteik-
tajā termiņā, kā arī Aģentūras darbības 
kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildi;

14.5. šajā nolikumā, Domes lēmumos un 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
rīkojas ar Aģentūras mantu un finanšu 
līdzekļiem,

14.6. nosaka Aģentūras struktūru un štatu 
sarakstu:

14.7. nodrošina Aģentūras personāla vadī-
bu un attīstību, pieņem darbā un atlaiž 
no darba aģentūras darbiniekus, nosa-
ka viņu kompetenci un atbildību, kā arī 
nodrošina darba devēja pienākumu 
izpildi;

14.8. nodrošina Aģentūras darbības tiesis-
kumu un Aģentūras resursu lietderīgu 
izmantošanu;

14.9. iesniedz Domei pārskatu par aģentūras 
darbību, sniedz Domei un atbildīgajai 
amatpersonai nepieciešamo informāciju 
un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti 
ar Aģentūras darbību un aģentūras 
kompe tencē esošo jautājumu risināšanu, 
organizē Aģentūras gada publiskā pār-
ska ta sagatavošanu un publicēšanu;

14.10. nodrošina Aģentūras lietvedību un 
grāmatvedības uzskaiti un pārskata par 
finanšu resursu izlietojumu iesniegšanu 
atbilstoši Publisko aģentūru likumā, 
likumā “Par budžetu un finansu vadību”, 
likumā “Par grāmatvedību”, citos norma-
tīvajos aktos, šajā nolikumā un Domes 
lēmumos noteiktajām prasībām;

14.11. atbilstoši savai kompetencei iz-
dod Aģentūras darbiniekiem saistošus 
rīko jumus un apstiprina instrukcijas, 
iekšē jos noteikumus, pieņem trešajām 
personām sasitošus lēmumus un izdod 
administratīvos aktus;

14.12. slēdz darba un saimnieciskos līgu-
mus, izsniedz pilnvaras, apstiprina 
iestā des struktūrvienību nolikumus un 
dar bi nieku darba pienākumu aprakstus;

14.13. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
nodrošina sabiedrības informēšanu par 
Aģentūras darbību.

X. aģentūras finanšu līdzekļi un manta
15. Aģentūras manta ir tās valdījumā esošā 

nošķirtā pašvaldības manta.
16. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

16.1. pašvaldības budžeta dotācija no 
vispārējiem ieņēmumiem;

16.2. pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi 
par Aģentūras sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem;

16.3. līdzekļi, kurus Aģentūra normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā ieguvusi, atsavi-
not pašvaldības kustamo mantu;

16.4. ieņēmumi no valsts vai pašvaldības 
pasūtījumiem;

16.5. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu 
finansiālās palīdzības līdzekļi.

17. Aģentūras grāmatvedības uzskaiti veic 
Mālpils novada domes Finanšu un ekono-
mikas daļa.

18. Aģentūra rīkojas ar kustamo un nekustamo 
mantu un uzņemas saistības normatīvajos 
aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

19. Noslēdzot finanšu gadu, Aģentūra saga-
tavo un publicē gada pārskatu par Aģentūras 
darbības mērķiem, rezultātiem un Aģentūras 
budžeta līdzekļu izlietojumu.

20. Gada beigās Aģentūras kontā esošo līdzek ļu 
atlikums, kas radies no Aģentūras visu veidu 
ieņēmumiem, ja tas nepārsniedz gada laikā 
faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek Aģen-
tūras rīcībā un tiek izmantots nākamajā gadā.

21. Lai kontrolētu Aģentūras finansiālās dar-
bības tiesiskumu un atbilstību šim Noliku-
mam un citiem LR normatīvajiem aktiem, 
Domei ir tiesības veikt Aģentūras revīziju un 
sagatavot revīzijas pārskatu.

viii. aģentūras reorganizācijas un 
likvidācijas kārtība
22. Lēmumu par Aģentūras izveidošanu, 

reorganizēšanu vai likvidāciju pieņem Dome 
ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
15.pantā noteiktās prasības.

23. Aģentūras reorganizācijas vai likvidācijas 
kārtību nosaka Dome atkarībā no lietde-
rīguma, efektivitātes un citiem Valsts pārval-
des iekārtas likumā noteiktajiem principiem.

Turpinājums no 5. lpp.
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Pielikums  
Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7  

(23.03.2011. Protokols Nr.3, punkts Nr.12)

Pašvaldības aģentūras “mālpils sociālais dienests” sniegto  
publisko pakalpojumu izcenojumi

Nr. p. 
k. Publiskie sociālie pakalpojumi mērvienība Cena latos 

(bez PvN)
1. aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā 1 personai diennaktī 8,90
2. aprūpes mājās pakalpojumi pa aprūpes līmeņiem: 1 personai mēnesī

1.līmenis 1 personai mēnesī 23,60
2.līmenis 1 personai mēnesī 47,21
3.līmenis 1 personai mēnesī 88,53
4.līmenis 1 personai mēnesī 141,37

3. veļas mazgāšanas pakalpojumi
Iedzīvotājiem, kuriem ir trūcīgas personas statuss veļas mašīnas izmantošana  

1 reizi
0,25

Iedzīvotājiem, kuriem ir maznodrošinātas personas statuss veļas mašīnas izmantošana  
1 reizi

0,50

Pārējiem iedzīvotājiem veļas mašīnas izmantošana  
1 reizi

0,75

4. dušas pakalpojumi
Iedzīvotājiem, kuriem ir trūcīgas personas statuss 1 reize 0,25
Iedzīvotājiem, kuriem ir maznodrošinātas personas statuss 1 reize 0,50
Pārējiem iedzīvotājiem 1 reize 1,50

5. transporta pakalpojumi
Mikroautobuss VW Transporter 1 kilometrs 0,25
Gaidīšana virs 5 minūtēm 1 stunda 4,00

6. zupas virtuve 1 porcija 0,50
7. miruša cilvēka apmazgāšana un saģērbšana 25,00

1. Saistošie noteikumi nosaka Mālpils novada pašvaldības aģentūras 
“Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas 
pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem 
bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību vai 
skaidrā naudā Mālpils novada domes kasē vai uz vietas, izsniedzot 
stingrās uzskaites kvītis.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra 
var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar 
to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras 
saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “ Mālpils Vēstis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas.

saistoŠie Noteikumi Nr. 7
2011.gada 23.martā. Mālpils novadā Mālpilī

Apstiprināti ar novada domes 2011.gada 23.marta sēdes lēmumu Nr.3/12

Par pašvaldības aģentūras “mālpils sociālais dienests”  
maksas pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu

(32%), bet Rīgas reģiona skolas 29%, tas ir mazāk nekā Latvijā 
kopumā. Lai nodrošinātu darbaspēka pieprasījumu tautsaimniecībai 
pieprasītajās profesijās, nepieciešams palielināt jauniešu īpatsvaru 
vidējās izglītības pakāpē līdz attiecībai 50% pret 50% vispārējā vidējā 
izglītībā un profesionālajā  vidējā izglītībā. 

4. Nepieļaut Rīgas reģionā vienīgās lauku Mālpils Profesionālās vid-
usskolas iznīcināšanu, kur pārsvarā mācās lauku iedzīvotāju bērni, 
kuri ir nevienlīdzīgāki salīdzinājumā ar pilsētu bērniem. Saskaņā ar 
Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģiju 2000.-2020.g. “Rīgas 
reģiona interesēs Latvijā ir  kļūt par 21.gadsimta modelim atbilstošu 
pilsētu – piepilsētu  un  lauku  sadarbības  paraugreģionu”.

domes priekšsēdētājs aleksandrs Lielmežs pēc oficiālās 
prezentācijas aicināja visus aktīvi piedalīties diskusijā ar ministra 
Rolandu Broku, kā arī lūdza viņu pašu paust savu viedokli.

ministrs rolands Broks pateicās par plašo prezentāciju, tomēr 
strikti nostājās pret izteikto, ka kāds grib slēgt skolu, jo Izglītības 
ministrijas kompetencē neesot skolu ne slēgt, ne reorganizēt, jo 
tā ir pašvaldības pārvaldījumā. Tomēr atzina, ka situācija Mālpilī ir 
netradicionāla, kad  pēc reģionālās reformas pašvaldība pārņēma 
savā teritorijā esošās Rīgas rajona izglītības iestādes. Ministrs 
uzskata, ka profesionālās izglītības sistēmai būtu jāstrādā reģionālā 
līmenī, piezīmējot, ka vēl nav īsti skaidrs kā situācija veidosies līdz 
2015. gadam, kad novadiem būs jāpārņem šīs izglītības iestādes, 
jo mazie novadi, kā jau Mālpils piemērā redzams, nespēj segt 
izdevumus, pieprasot katru gadu no valsts dotējumu. Broka kungs 
atzina nespēju līdz šim rast vienošanos ar Latvijas Pašvaldību 

savienību par savstarpējo norēķinu ieviešanu profesionālās 
izglītības sistēmā, tomēr apliecināja, ka turpinās cīņu par to.

 Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks 
oļģerts Lejnieks: “Ja Mālpils PV un Bebrenes arodvidussko-
las ir vienīgās izņēmuma situācijā visā valstī pēc to nodošanas 
pašvaldībām, tad kāpēc Izglītības ministrija nevarētu rosināt pieņemt 
atsevišķus MK noteikumus par abu skolu finansēšanas kārtību, 
nosakot izglītības finansējumu skolu uzturēšanai arī no valsts 
budžeta? Mālpils PV jau pirms 10 gadiem tika veidota kā integrēta 
iestāde, kura savā veidā ir unikāla Latvijā. Iestāde, kur ir vienota 
administrēšana, ir licencēta īpaša programma pamatizglītībā ar 
profesionālo ievirzi, pēc kuras beigšanas skolēni integrējas Mālpils 
Profesionālajā vidusskolā. Tas ir, manuprāt, labākais piemērs 
Latvijā. Kāda ir Jūsu, kā ministra politiskā līdzatbildība, valstiskā 
līdzatbildība, lai nodrošinātu šīs skolas turpmāko finansējumu, kas 
dotu stabilitāti gan pedagogiem, gan visam Mālpils novadam?” Uz 
ko ministra kungs vēlreiz atgādināja, ka pašvaldību lēmumi pārņemt 
skolas ir bijuši brīvprātīgi, tomēr Mālpils gadījumā valsts ir piešķīrusi 
līdz šim naudu no finansējumu neparedzētiem gadījumiem, kas līdz 
ar to ir tikai gadam, atbilstoši valsts budžeta gadam. 

Domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs lūdza saglabāt 
mieru, jo no ministra teiktā jūtot gatavību atrisināt situāciju: “Bet 
mēs būsim gatavi pacīnīties mūsu audzēkņu vārdā arī par izņēmuma 
stāvokli. Tagad pastāv duāla situācija, ka lielākajā daļā valsts 
profesionālo skolu savstarpējo norēķinu sistēma  nepastāv, bet 
pašvaldību dibinātajām pielāgo šo sistēmu. Ir vajadzīga vienota 
pozīcija, uz ko pastāv Latvijas Pašvaldību savienība.”

daiga frīdberga

Ziņas
Turpinājums no 2. lpp.
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Latvijas Zaļais punkts jau trešo gadu 
aicināja zinātkārus skolēnus veidot koman-
das un startēt konkursā, lai iegūtu iespēju 
piedalīties kādā no trim aizraujošām un 
izglītojošām diennakts nometnēm “Zaļā 
nakts”. Šogad nometnēm kopumā pieteicās 
865 skolēni no 173 komandām. Mālpils 
internātpamatskola, izturot konkurenci 
starp 49 komandām, iekļuva to 20 komandu 
skaitā, kas saņēma iespēju piedalīties šajā 
nometnē Jelgavā.

Komandas sastāvā startēja 5 Mālpils 
internātpamatskolas skolēni: Ilona Bāgante, 
Laura Balandina-Vuļvača, Oskars Ziņenko, 
Jānis Priede, Edgars Bebris. Šajā pasākumā 
viņus pavadīja bioloģijas skolotāja Dace 
Purviņa.

Nometnē zinošu speciālistu virsvadībā, 
darbojoties piecās darbnīcās, jaunieši 

ieguva informāciju par dažādiem vides 
jautājumiem kā atkritumu apsaimniekošana, 
ekodzīve, izdzīvošana vidē un āra dzīve, 
resursu taupība, kā arī sabiedriskās do-
mas veidošana un nozīme vides ilgtspējas 
nodrošināšanā. Projekts ne vien izglītoja, 
bet arī veicināja jauniešu interesi par pro-
cesiem dabā Latvijā un pasaulē, kā arī 
rosināja saturīgi pavadīt brīvo laiku, izzinot 
sevi, sabiedrību un apkārtējo vidi.

Skolēnu diennakts nometnē “Zaļā nakts” 
dalībniekiem tika piedāvāta uz pieredzi 
balstīta izglītība, kas ļauj mācīties aizraujoši 
un interesanti, ikvienam nodrošinot iespēju 
pašam piedzīvot, pārdzīvot un pielietot 
iegūtās zināšanas un prasmes.

Pēc apmācībām visi nometnes dalībnieki 
piedalījās aizraujošās sacensībās – zinā-
šanu pārbaudē, kur kopā ar savu koman-
du meklēja atbildes, sprieda, domāja, 
atcerējās darbnīcās un skolā iemācīto. 
Sacensību pirmajā daļā bija jāatbild uz 
dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar 
ekoloģisko produktu izmantošanu, at-
kritumu šķirošanu un tās nozīmi, “zaļo” 
dzīves veidu, dabasgāzes izmantošanu un 
izdzīvošanas iespējām dažādos ekstrēmos 
apstākļos.

Darbnīcas:
•	 “Dabasgāze – sākums labai enerģijai”, 

kuru vadīja kaspars Šampiņš, a/s Lat-
vijas gāze Mācību centra instruktors – 
tika uzdoti jautājumi par dabasgāzes 
izmantošanas iespējām un drošību to 
izmantojot.

•	 “Āra dzīve. Izdzīvošana. Komunikāci-
ja”, kuru vadīja Nils klints, āra dzīves 
apmācību centra Pelēkais vilks instruk-
tors – bija jāiededzina ugunskurs, 
izmantojot dažādus materiālus.

•	 “Sabiedriskās domas nozīme vides 
ilgtspējas nodrošināšanai”, kuru vadīja 
žurnālists māris olte – bija jānosauc 

dažādas vides problēmas, ar kurām 
mēs sastopamies ikdienā.

•	 “Atkritumu daudzuma samazināšana”, 
kuru vadīja rita rubina – Zaļā punkta 
mārketinga projektu vadītāja – bija 
jārunā par atkritumu šķirošanas nozīmi.

•	 “Eko dzīve”, kuru vadīja anitra 
tooma  – žurnāla “Vides vēstis” galve-
nā redaktore – bija jāatšķiro ekoloģiskie 
produkti no dažādiem produktiem, kas 
bija izvietoti uz galda.

Nometnes “Zaļā nakts” vadītājs bija 
mūziķis, televīzijas un radio raidījumu 
vadītājs Kaspars Zlidnis. Noslēgumā bija 
apbalvošana un uzvarētāju izvirzīšana, kā 
arī dažādas aktivitātes, lai skolēnu koman-
das varētu savā starpā sadraudzēties un 
dalīties pieredzē par piedzīvoto. Pasākumu 
noslēdza jauka padejošana ar jaunajiem 
draugiem. Skolēniem ļoti patika pasākums 
un viņi novērtēja lielisko iespēju – uzzināt 
daudz jaunas informācijas par zaļo 
dzīvesveidu, kā arī ieguva vērtīgas atziņas, 
kuras varētu pielietot arī savā dzīvē un 
popularizēt starp saviem vienaudžiem.

dace Purviņa

skolu Ziņas

Projekti

zaļā nakts

visi sanāksmes dalībnieki

Projekts noslēdzies – lai top jauns!
Kad nu jau tālajā 2007.gadā, kopā ar vācu 

kolēģiem noslēdzot kārtējo Mālpils Profesionālās 
vidusskolas audzēkņu Leonardo da Vinci 
programmas prakšu projektu, domājām, ko 
vēl varētu kopīgi paveikt, radās ideja, ka tam 
ir jābūt lielākam starptautiskam projektam ar 
dažādu specialitāšu partnerskolu piedalīšanos 
un noteikti – ar praktiskiem, profesiju apguvi 
veicinošiem pasākumiem.

Šobrīd, 2011.gada pavasarī, varam atska-
tī ties uz divu gadu ilgu kopdarbu ar piecu 
valstu – Polijas, Austrijas, Vācijas, Bulgārijas 
un Portugāles – partnerskolām un sākt aizpildīt 
projekta atskaišu veidlapas ar paveikto darbu 
aprakstiem: visu partnerskolu pieredzes un labās 
prakses piemēriem mājas lapā www.vetcode.eu, 
lapenes būvi Mālpils Sociālās aprūpes centrā, 
starptautisku pavāru konkursu, metodiskajiem 
materiāliem par karjeras izglītību, profesionālās 
izglītības kvalitātes novērtējumu dažādās valstīs, 
daudzajām tematiskajām prezentācijām, kas 
sagatavotas katrā partnerskolā pirms katras 
kopīgas sanāksmes, radošo darbnīcu materiāliem 
u.c. Tieši paveikto darbu izvērtējums un projekta 
atskaišu sagatavošana bija galvenie uzdevumi 
4.–8.aprīlī notikušajā sanāksmē Frauenkirchen 
skolā Austrijā. Šajā sanāksmē piedalījās Mālpils 
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Profesionālās vidusskolas delegācija septiņu cilvēku sastāvā. Katras 
skolas uzdevums bija sagatavot divu projekta gadu darba pārskatu 
un prezentēt to partneriem, ko arī godam izdarījām. Uz noslēguma 
konferenci bija ieradušies arī citu reģiona skolu direktori, pilsētas 
mērs un reģiona izglītības darba vadītājs. Iepazīstoties ar projekta 
rezultātiem, viņi izteica savu ieinteresētību iespējamā turpmākā 
sadarbībā.

Lai gan pēdējā vakarā visiem bija mazliet skumji šķirties no jau 
tik labi iepazītajiem partneriem, šīs skumjas mazināja mūsu kopīgais 
lēmums ķerties pie jauna projekta izstrādes iesniegšanai jau 2012.
gadā un arī austriešu sagatavotā papildus programma līdztekus 
nopietnajiem projekta darbiem. Stāsta brauciena dalībnieki:

Jānis: “Pavadītais laiks Austrijā man ļoti patika. Sākumā domāju, 
ka būs sarežģīti sazināties ar studentiem no citām valstīm, bet, kad 
satikāmies, visi bija tik draudzīgi un viens otru ļoti labi sapratām. No 
šiem studentiem uzzināju, kas viņiem patīk, ar ko viņi nodarbojas 
brīvajā laikā. Austrijā es biju pirmo reizi un man ļoti patika. Austrijā 
mēs bijām vairākos skaistos muzejos, divos nacionālajos dabas 

parkos, apskatījām Vīni, pabraukājāmies ar kuģīti. Šis brauciens uz 
Austriju man ļoti patika.”

Ruslans:”Tā kā šis bija mans pirmais ceļojums ārpus Latvijas 
robežām, biju patīkami uztraucies, vēl jo vairāk tāpēc, ka pirmo reizi 
lidoju ar lidmašīnu. Sajūta bija vienreizēja, un to katram vajadzētu 
piedzīvot. Izkāpjot Austrijas galvaspilsētas Vīnes lidostā, biju 
patīkami pārsteigts par silto laiku, kas būtiski atšķīrās no Latvijas 
laikapstākļiem. Mani ļoti pārsteidza austriešu pieklājība, viņiem patīk 
arī daudz runāt un stāstīt. Vēl austrieši ir pedantiski, ielas ir sakoptas, 
lauki un tīrumi ir apstrādāti, zālīte ir nopļauta... Tādā vidē ir patīkami 
dzīvot. Pati galvaspilsēta Vīne ir bagāta ar savām vēsturiskajām 
celtēm un būvēm, ēkas ir ļoti masīvas. Austrijas daba ir ne mazāk 
skaista. Secinājums ir tāds: ja man kāds jautās, kādu valsti varētu 
apciemot, es bez ilgas domāšanas atbildētu AUSTRIJA.”

Iespaidus apkopoja  
Līvija mukāne

Projekti

koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij fonda (Nīderlande) 
2011.gada projektu konkursā atbalstītie projekti:

Nr. Nosaukums Projekta pieteicēju plānotie darbi
Piešķirtā 
summa 
(LVL)

1. Hokeja laukums 
Izveidot apgaismotu un drošu slidotavu/hokeja laukumu bērniem un pieaugušajiem 
pie Mālpils sporta kompleksa. Plānotie darbi: laukuma planēšana, plēves uzklāšana, 
bortu izgatavošana, krāsošana un montāža, ledus uzliešana.

702

2. atpūtas vieta muižas parkā Parkā pie G.V.Taubes pieminekļa tiks izveidota atpūtas vieta 50 kv.m. platībā: soliņi, 
galds, ugunskura vieta, šūpoles, atkritumu tvertnes. Šī vieta būs pieejama visiem 
mālpiliešiem un novada viesiem.

702

3. mākslas skolas audzēkņu darba 
vietu labiekārtošana

Praktiski un estētiski sakārtot skolas darba vidi, sakārtot skolas darba telpas 
atbilstoši mūsdienu prasībām un skolēnu drošībai: izveidot specifisku plauktu 
sistēmu audzēkņu darbu glabāšanai, nomainīt savu laiku nokalpojušās mēbeles.

702

4. altāra zonas labiekārtošana māl-
pils baznīcā

Nomainīt altāra zonas grīdas segumu, izgatavot jaunus altāra apmaļu un kanceles 
pārvalku
(4 komplektus), nomainīt grīdas celiņu līdz altārim

702

5. rotaļu laukums mūsu mazajiem Saremontēt esošās šūpoles, izveidot slidkalniņu, izveidot rotaļu vilcieniņu ar 
vagoniņu, kurā zem soliem var glabāt spēļmantas, izveidot rotaļu mājiņu, atjaunot 
smilšu kastes apmales, uzstādīt divus smilšu terapijas galdus.

702

6. keramikas studijas labiekārtošana Izgatavot jaunas, stabilas dažāda augstuma galda virsmas un izgatavot taburetes 
keramikas darbnīcai, kurā nodarbības notiek vairākiem desmitiem dažāda vecuma 
mālpiliešu.

702

7. tērpi dejotājiem Uzšūt 24 etnogrāfiski pareizas vestes, uzadīt 12 zeķu valnīšus, uzšūt 12 aubes 
deju kopai “Sidgunda”. Deju kolektīva sastāvā ir vairākas dalībnieces – šuvējas, 
kas ieguldīs savu darbu projekta realizācijā. 

702

8. kamerzāle draudzīgai muzicēšanai Veikt kosmētisko remontu kora telpā, pielikt žalūzijas, nomainīt krēslu audumu. 570
9. mēs – “sienāzīšiem” Radīt sakoptu un skaistu vidi Pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzīšu grupā”, 

izgatavojot mēbeles rotaļlietu un uzskates materiālu izvietošanai, atjaunojot tapetes 
grupas telpā. 

535

10. 5.stāvs Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā audzēkņu spēkiem tiks labiekārtota 
atpūtas telpa.

200

11. Glītas lodžijas galvenajā ielā Kastaņu ielas 7 mājai tiks nomainītas lodžiju margas, uzlabota ieejas fasāde. 281
12. saules vārti Projektā paredzēts turpināt izkopt un labiekārtot vides objektu – uzkalniņu pie 

Ordeņa pilskalna Mergupes krastā, izveidojot vietu, kur novada ļaudīm ar ģimenēm 
pulcēties un svinēt tradicionālos gadskārtu svētkus.

250

13. Happy Line Projekta gaitā tiks uzšūtas blūzes līnijdejotāju grupas dalībniecēm. 270

Piešķirtā kopsumma: 7020 LVL (2811 LVL no Nīderlandes fonda, 4209 LVL no Mālpils novada domes līdzekļiem).

austrijas pavasaris

Noslēguma konference
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9. aprīlī “Mālpils dziesma” nosvinēja savu 
apaļo jubileju ar neiztrūkstošo lielo torti un 
daudzajiem dziedātājiem – gan vecajiem 
“šūnakmeņiem”(ceru, ka nevienu šis vārds 
neaizvainos), gan jauniem dalībniekiem – 
bītboka meistaru Arvi Kantiševu, Aneti un Kristu 
Krieviņiem, Jāni Vilciņu, Santu Vodzinsku, 
Mārtiņu Tarandu, Klintu Milleri, Līvu Feldmani, 
Simonu Bērtiņu.

Šī pasākuma aizsācēja un iniciatore Dzinta 
svinīgi pārgrieza jubilejas sarkano lenti... 
Un vēlāk uzņēmās vadīt koncerta otro daļu, 
bet pirmajā daļā jau trešo gadu pēc kārtas 
skatītāju sirdis un acis priecēja Kaspars un 
Ivetta.

sandra – Milzīgs paldies visiem “Dzies-
mas” sponsoriem, viņu ir bijis daudz, bet 
paldies par uzticību visu 10 gadu garumā 
Mālpils novada domei, uzņēmumam “EMU” 
un Solvitai Strausai, bijušajam kokapstrādes 
uzņēmumam SIA “LAIKO”, Leontinei Amerikas 
kundzei, personīgi, un “Mālpils piensaim-
niekam”.

dzinta – Uzticīgākos sponsorus nosau-
cām, tie bija vairāki, bet kā ir ar dziedā tājiem? 
Visus 10 gadus Mālpils dziesmā ir piedalījusies 
tikai viena dziedātāja. Un tā ir ELITA MIEZE. 
Bez saņemtajām godalgotajām vietām un 
titula “Grand Prix”, viņa vienīgā šodien saņem 
piemiņas balvu par “Uzticību Mālpils dziesmai 
10 gadu garumā”.

Kādam trūkst viena gadiņa, citam divu, bet 
Elita ir priecējusi skatītājus ar savu dziedājumu 
visus 10 gadus.

Līdz 2007. gadam “Mālpils dziesmā” 
kopīgi uzstājās bērni, jaunieši un pieaugušie. 
Interesanti, ka “Dziesmas” pirmajā gadā bija 
11 pieaugušo uzstāšanās numuri. Ar katru 
gadu gribētāju skaits visās vecuma grupās ir 
audzis. Nu jau arī bērnu un jauniešu dziesmu 
konkurss “Brīnums” ir izveidojies par vienu no 
kultūras centra tradīcijām.

Atgriežoties pie “Mālpils dziesmas”, priecā-
jā mies redzēt koncerta viesi Juri Kaukuli ar savu 
dziesmu izpildījumu, un īpašas sajū tas pār  ņēma, 
manuprāt, gan katru dalībnieku, gan skatī tāju, 
pasākuma noslēgumā visiem ko pā nodzie dot 
Jura sakomponēto dziesmu “Mālpilij”:

Manas tēva mājas starp upēm divām,
Un bērnu smiekli kā nākotne skan.
Manas tēva mājas, pār slieksni kad kāpjot,
Māte cauri gadiem man smaida un dzied...

dzinta – Dziesma 10 gadu garumā... 
Jo Mālpils dziesma jau nesākas ar pirmo 
noti koncertā un nebeidzas līdz ar pēdējiem 
aplausiem. Jau dažas dienas pēc koncerta 
dziedātāju galvās sāk raisīties domas – ko gan 
varētu nodziedāt nākamajā gadā.

Savukārt, klausītāji kādu laiku apspriež 
dziedātāju veiksmes, neveiksmes, kleitas un 
frizūras.

Ticam, ka tas tiek darīts ar mīlestību un 
lepnumu, jo mēs taču visi esam savējie – esam 
savās mājās. Zinu, ka daudzi, jo daudzi šo 
pasākumu īpaši gaidīja, gan paši dziedātāji, 
gan skatītāji.

sandra – Nekas nesākas un nebeidzas, 
tikai mainās un pārveidojas. Un nākamajā 
gadā, kas zina, varbūt tiksimies jau citādā 
koncertā.

Paldies Tev, skatītāj, par uzticību “Mālpils 
dziesmai”!

sandra rogule

kultūra

mālpils dziesma  
10 gadu garumā... 

kāda tā bijusi?

un desmit –  
vai tas ir daudz?
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Mārai – 20
Ir nodancots lielais 20 gadu jubilejas koncerts. Par to kā līdz tam 

nonākts, kādas emocijas un sajūtas ir pārkāpjot gandrīz pilngadības 
slieksnim, vaicāju deju kolektīva “Māra” vadītājai maijai orlovai, kas 
pati bijusi kolektīvā gan dejotāja, gan repetitore, tagad jau vadītāja. 
Kāda bija vīzija, cik viegli vai grūti bija savākt visus kopā, kā izlēmi 
kādas dejas būs koncertā?
– Pirms gada, kad tika dejots Māras dienas koncerts, sapratu, ka 
neizbēgami tuvojamies jubilejas gadam. Māras dienas koncertos 
aicinām draugus, lai izdancotos kārtējā dzimšanas dienā, bet 
apaļajās jubilejās aicinām kopā iepriekšējos sastāvus. Jau vasarā 
sapratu, ka bērni ar vecākiem dejos  “Klapdanci”, jo saskaitīju, ka 
sanāk precīzi astoņi pāri.

Kā sadejojas vecāki ar bērniem, vai tas ir viegli, vai grūti? Vai ir 
mainījies dejošanas stils?
– Bija ļoti liela atsaucība. Dejošanas stils patiešām ir mainījies. 
Sadancoties var, protams, ja tam veltītu lielāku laiciņu.

Gadu gaitā deju kolektīva sastāvi ir vairākas reizes nomainījušies. 
Daļa miksējušies, bet cik īsti skaiti jaunās paaudzes? Atnāk jauni 
dejotāji – cik ilgā laikā rodas deju pāri? Kā notiek salikšana pa 
pāriem? Kā Tu redzi, meklē, kurus kurā dejā likt kopā?
– Nomainījušies ir pilni trīs sastāvi. Varētu pat teikt, ka četri, bet ju-
bilejas koncertā uzstājās trīs. Dejoja bērni, vecāki, bet  mazbērni vēl 
nesanāca. Par pāriem runājot, jāsaka, ka tautiskās dejas nav sporta 
dejas, kurās partneris nemainās. Te nedrīkst pieļaut, ka pierod pie 
viena partnera, jo tad aiziet viņu stils, un vairs nav kolektīvs. Ir pāri, 
kas kopā dejo vairākas dejas. Pirms lieku deju, es mēģinu vizuāli 
salikt kopā.

 Kāds ir jaunais sastāvs, kā sadzīvo jaunieši?
– Lielākā daļa no pašreizējā sastāva atnāca tādi jaunieši, kas pirms 
tam tautiskās dejas nebija dejojuši. Esmu viņus izveidojusi, bet, kā 
saka, tikai pēc trešā gada var pateikt, vai būs dejotājs, vai nē. Nu 
jau kopā esam  4. gadu. Neticības periods savai varēšanai ir pāri. 
Dejot patīk visiem, ļoti. Viņi ir kolektīvs, kopā pavada arī lielu daļu 
sava brīvā laika. Tikai divi no dejotājiem strādā Mālpilī, pārējie braukā 
speciāli uz mēģinājumiem. Varētu jau dejot arī Rīgā, bet brauc šurp.

Mālpilieši ir gan dejotāji, gan dziedātāji. Kā Tu domā, kuri tomēr 
vairāk, jo reti kurā ģimenē ir tā, ka kāds nepiedalās pašdarbībā?
– Domāju, ka dejotāji. Tagad gan vērojams, ka visos kolektīvos trūkst 
dejotāju. Knapi sanāk vajadzīgais pāru skaits. Bet tomēr mūsu mazajā 
ciematiņā ir tīs jauniešu kolektīvi! Tas ir ļoti daudz.

“Māra” iedancojusi nākošajā gadu desmitā lepni nesot savu 
skanīgo, stipro vārdu. Tādēļ, skatoties vecajās bildēs, novēlēsim 
vēl daudz radošu gadu, skaistu deju, daudz saskanīgu pāru un 
to laimes sajūtu, kad ejot Dziesmu svētku gājienā vari uzsmaidīt 
malā stāvētājiem un lepni uzgriezt danci, kad noskan – sveiciens  
Mālpils “Mārai”!

daiga frīdberga
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mākslas dienām mālpilī – 30
Mākslas dienas Latvijā ir ilggadēja tradīcija jau kopš 1959.gada, 

kad tās sāka organizēt LPSR Mākslinieku savienība. Savos “ziedu 
laikos” – 20.gs. 60.–80.gados tās bija tik populāras, ka šo pavasara 
notikumu gaidīja visa valsts. Mālpils Mākslas dienu pasākumos īpaši 
aktīvi iesaistījās no 1981.gada līdz 1991.gadam. Šajā laika posmā gan-
drīz katru gadu Mālpilī notika ievērojamu mākslinieku izstādes. Pirmā 
izstāde notika, kad Mālpils sovhoztehnikumā strādāt ieradās grupa jauno 
mākslinieku – arhitekte Māra Steķe, interjerists Māris Steķis, vitrāžiste 
Māra Ārente un interjeriste Inese Štifta. Tikko bija atklāta Mālpils sov-
hoztehnikuma jaunā kantora ēka, kas vēl nebija pilnībā pabeigta, tomēr 
tajā vieta atradās arī nelielai izstāžu zālītei. Tā kā tas bija laiks, kad, īpaši 
laukos, Mākslas dienas bija kļuvušas ļoti populāras, radās ideja šādus 
mākslas svētkus noorganizēt arī Mālpilī. Tā tapa pirmā izstāde. Tālāk 
jau Mākslas dienu stafeti pārņēma Mālpils sovhoztehnikuma Tautas 
Meliorācijas muzejs, kas bija ticis pie jaunām telpām Mālpils muižā. 
Sākot ar 1982.gadu Mākslas dienas Mālpilī organizēja Helēna Medne 
sadarbībā ar Ināru Skulmi un Māru Ārenti. Helēna Medne veidojusi 
dizainu vairākiem Mākslas dienu izstāžu ielūgumiem. Ināra Skulme 
kontaktējās ar māksliniekiem, aicināja Mākslas dienās atklāt izstādes 
Mālpilī. Sākot ar 1989.gadu Mākslas dienas notika tikko uzbūvētajā 
agrofirmas Mālpils kultūras namā, un izstāžu kuratore bija Māra Ārente.

izstĀdes 1981–1991
1981. gads – Arhitektes māras steķes, interjerista māra steķa, vit-

rāžistes māras Ārentes, interjeristes ineses Štiftas, kā arī modra 
Hapanioneka un andra Pilmaņa darbu izstāde Mālpils sovhozteh-
nikuma jaunajā kantora ēkā.

1982. gada aprīlis – LPSR Tautas mākslinieka gleznotāja oto skulmes 
un tēlnieces martas skulmes darbu izstādes atklāšana Mālpils sov-
hoztehnikuma Tautas Meliorācijas muzejā.

1983. gada 6. aprīlis – Gleznotājas Līvijas endzelīnas gleznu izstādes 
atklāšana Mālpils sovhoztehnikuma Tautas Meliorācijas muzejā.

1984. gada 5. aprīlis – LPSR Tautas mākslinieces gleznotājas džemmas 
skulmes darbu izstādes atklāšana Mālpils sovhoztehnikuma Tautas 
Meliorācijas muzejā.

1985. gada 6. aprīlis – Mākslinieku Līgas Purmales un miervalža 
Poļa gleznu izstādes atklāšana Mālpils sovhoztehnikuma Tautas 
Meliorācijas muzejā.

1986. gada 5. aprīlī – LPSR Nopelniem bagātās mākslas darbinieces 
maijas tabakas gleznu izstādes atklāšana Mālpils Tautas Meliorācijas 
muzejā.

1987. gada 4. aprīlis – Gleznotāju ievas iltneres un Jāņa mitrēvica 
darbu izstādes atklāšana Latvijas PSR Meliorācijas un zemkopības 
muzejā Mālpils pilī.

1989. gada 9. aprīlis – Gleznotāja oto skulmes darbu izstādes atklā-
šana agrofirmas Mālpils kultūras namā.

1990. gada 13. maijs – Tēlnieces martas skulmes simtgades pasākumi 
Mālpilī:
• Martas Skulmes darbu un dokumentālo materiālu izstādes 

atklāšana Mālpils kultūras namā,
• Piemiņas akmens atklāšana pie Ādmiņu mājām Mālpilī, kur tēlniece 

dzimusi,
• Piemiņas brīdis pie tēlnieces tēva Andreja Liepiņa atdusas vietas 

Mālpils kapsētā,
• Atceres pēcpusdiena Martas Skulmes un Oto Skulmes 

memoriālajā telpā Skulmēs.
1991. gada 21. aprīlis – vitolda kucina darbu izstādes Gleznojumi uz 

zīda atklāšana Mālpils kultūras namā.
esmeralda tāle

oto skulmes izstāde 1989. g. foto J. Brencis

m. tabakas izstāde 1986. g., k. anspoks, L. Lazdiņš. foto J. Brencis

i.lltneres un J.mitrēvica izstāde 1987. g. mālpils muižā.  
No kreisās – zane iltnere, Ģirts muižnieks, aija zariņa, alija muižniece, 
ieva iltnere, Pēteris Bankovskis, sandra krastiņa, Laima kaugure,  
astrīda riņķe, Jānis mitrēvics, dace Lielā, kristaps Ģelzis,  
miervaldis Polis, kārlis vērpe, edgars vērpe, vita Jurjāne, valdis rubulis

mākslas dienas – 2011 mālpils kultūras centra izstāžu zālē. foto e. tāle Gleznu izstādes atklāšanā mālpils muižā 2011. g. foto e. tāle
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sporta ziņas
19.martā, Rīgā, Riga Shooting Center 

šaušanas stendā norisinājās 1.posms 
Latvijas Kauss 2011 izcīņā Compak 
Sportingā. Compak Sporting ir šaušanas 
disciplīna, kurā tiek šauts pa lidojošiem 
māla šķīvīšiem. Sacensībās piedalījās arī 
mālpilietis andis anspoks, šaujot B grupā, 
pēc jaunajiem noteikumiem. Piedalījās 
liels skaits dalībnieku no Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas – kopumā 66. Šogad jaunais 
dalījums grupās pēc iepriekšējā gada 
rezultātiem. Andis bija ticis B grupā, kas 
ir visdaudzskaitlīgākā (50% no iepriekšējā 
gada dalībniekiem) un ar rezultātu 82/100 
izcīnīja 2.vietu B grupā, zaudējot tikai 
Robertam Milleram no Liepājas, kuram 
lielisks rezultāts 88/100. Roberts vienmēr 
piedalījies A grupā (kur arī vairāki goda 
pjedestāli, Latvijas Čempiona tituls un 
ilga pieredze), taču šogad tika B grupā, 
jo pagājušajā gadā piedalījās tikai vienā 
posmā. Kopvērtējumā Andis ieguva 12.vietu 
(7.vieta no Latvijas sportistiem).

Kopvērtējumā 1.vieta Ģirtam Runnim – 
92/100; 2.vieta Edgaram Šķēlem – 90/100; 
3.vieta Virgylius Grybe (Lietuva) – 89/100.

9.aprīlī, Mālpils sporta kompleksā, 
not ika Mālpi ls novada dubultspēļu 
čempionāts galda tenisā. Ja individuālajās 
sacensībās atsaucība bija ļoti liela, tad 
šoreiz piedalījās negaidīti maz dalībnieku. 
Sacensībās startēja 5 pāri. Tika izspēlēts 
apļa turnīrs. 1.vietu, uzvarot visās spēles, 
izcīnīja Raitis Kalniņš un Ģirts Lielmežs, kuri 
izšķirošajā cīņā ar rezultātu 3:2 uzvarēja 
2.vietas ieguvējus brāļus Adrianu un 
Armīnu Fjodorovus. 3.vietu ieguva Gustavs 
Norkārklis, kas spēlēja kopā ar veterānu – 
sporta aktīvistu Māri Bērziņu.

10.aprīlī, Mālpils sporta kompleksā, 
norisinājās Mālpils novada čempionāta 
novusā FINĀLS, kurā piedalījās iepriekšējo 
5 posmu labākie dalībnieki. 1.vietu ieguva 

kopvērtējuma līderis Jānis Jansons, 2.vietā 
ierindojās kopvērtējuma 3.vietas īpašnieks 
Tālivaldis Zagorskis, bet 3.vietā – Oskars 
Janbergs. Dāmu konkurencē 1.vieta Gaļinai 
Jansonei, 2.vieta Kristīnei Kaņepējai, bet 
3.vieta Daigai Dišereitei.

16.–17.aprīlī, Mālpils muižā, notika 
Mālpils muižas kausa izcīņa šahā (ātrā šahā 
sacensības + ātrspēles turnīrs, Šveices 
sistēma, 9.kārtas). Ātrā šaha sacensībās 
piedalījās 38 dalībnieki. Ar 8 punktiem no 
9 uzvaru ātrā šaha pamatturnīrā izcīnīja 
Fide meistars Toms Kantāns, otro vietu 
ieguva Latvijas meistars Matīss Mustaps 
(7.5 punkti), trešajā vietā ierindojās 
starptautiskais meistars Arturs Neikšāns 
(7 punkti), ceturtajā vietā – Aivars Stašāns 
(6.5 punkti), piekto vietu pēc papildus 
koeficienta ieguva Fide meistars Egons 
Lavendelis (6 punkti). Labākā no dāmām – 
sieviešu lielmeistare Ilze Bērziņa (6 punkti), 
labākais no jauniešiem – Olegs Petrovskis 
(5 punkti). No mālpiliešiem 13.vietā Ģirts 
Lielmežs (5 punkti), 19.vietā Anatolijs 
Seļivanovs (4,5 punkti), 36.vietā Māris 
Bērziņš (2,5 punkti).

Ātrspēles turnīrā (22 dalībnieki), kas 
notika sacensību ietvaros, pirmo vietu pēc 
papildus koeficienta izcīnīja starptautiskais 
meistars Arturs Neikšāns (7.5 punkti no 
9), otrajā vietā – Fide meistars Egons 

Lavendelis (arī 7.5 punkti), trešo vietu 
ieguva Latvijas meistars Matīss Mustaps 
(6.5 punkti). No mālpiliešiem 11.vieta Ģirtam 
Lielmežam (4,5 punkti), 15.vieta Anatolijam 
Seļivanovam (4 punkti).

Vēlējos pateikt ļoti lielu PALDIES Mālpils 
muižai, kas mūs laipni uzņēma un atvēlēja 
telpas šim šaha turnīram. No šahistiem 
dzirdēju vislabākās atsauksmes par muižu. 
Ceram arī uz turpmāku sadarbību J

17.aprīlī, Mālpils sporta kompleksā, 
notika Mālpils novada 2011.gada čempio nāta 
zolītē 4.posms, kurā piedalījās 25 dalībnieki. 
1.vietu ieguva edgars slogs, 2.vietu – Jānis 
Lagzdiņš, 3.vietu – kaspars ameriks.

sPorts

aktuāli

Viens no ugunsbīstamākajiem perio-
diem Latvijā ir pavasaris, kad ik dienas tiek 
reģistrēts desmitiem un pat simtiem kūlas 
ugunsgrēku, kuros izdeg zeme, sadeg ēkas 
un gūst apdegumus vai pat iet bojā cilvēki. 
Pavasarī cīņa ar kūlas ugunsgrēkiem ir jau 
cīņa ar sekām – ja rudenī lauki un ceļa malas 
būs sakoptas, nebūs kūlas, kam pavasarī 
degt. Tādēļ pašvaldība aicina zemes īpaš-
niekus parūpēties par savu īpašumu – sa-
kopt to, lai pavasarī to neposta ugunsgrēki.

Sabiedrības apziņas līmenis bieži ir ne-
pietiekams, lai saprastu, ka senču sensenis 
izmantotais ekonomiski visizdevīgākais 
aizaugušu pļavu kopšanas paņēmiens – de-
dzināšana – nav savienojams ar mūsdienu 
cilvēka izpratni par dabas procesu norisi. To-
mēr daudzi zemes apsaimniekotāji izmanto 
tieši kūlas dedzināšanu, lai sakoptu savus 
neapsaimniekotos laukus. Tāpat ne reti 
kūlas dedzināšana ir visīstākā ļaunprātība, 

jo tas tiek darīts tikai tādēļ, lai papriecātos 
par liesmojošo lauku, iespējams arī paska-
tītos, kā tad šo uguni dzēsīs. Taču nereti 
kūlas ugunsgrēkus izraisa autobraucēji, 
kuri no braucošā transporta līdzekļa, pa 
logu izmet nenodzēstu izsmēķi, kas, iekrītot 
nesakoptās ceļa malas sausajā zālē, izraisa 
ugunsgrēku.

Degot mitrai kūlai, gaisā paceļas biezi 
dūmi, kas satur dažādas nesadegušas 
daļiņas, tas palielina CO2 saturu gaisā un 
veicina siltumnīcas efektu. Un vēl: dedzinot 
mēs ļoti ātri noārdām organiskās vielas, jo 
dedzinot zāli, pelnu veidā tiek atbrīvotas 
minerālvielas un slāpeklis, kas paātrina 
zāles augšanu. Rezultātā mēs panākam 
to, ka šajā gadā kūla veidosies vēl aktīvāk 
un vēl vairāk.

Vēršam uzmanību, ka Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodekss paredz admi-
nistratīvo atbildību par kūlas dedzināšanu 

(naudas sods no divsimt līdz piecsimt latiem 
vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz 
piecpadsmit diennaktīm)

Tādēļ nededziniet paši un neļaujiet 
dedzināt citiem! Ievērojiet Ugunsdrošības 
noteikumus, kas paredz, ka teritoriju 
sistemātiski jāattīra no degtspējīgiem 
atkritumiem, bet ap ēkām 10 metrus 
platu joslu jāattīra no sausās zāles un 
nenovākto kultūraugu atliekām! Neatstājiet 
bez uzraudzības bērnus, pastāstiet viņiem, 
kādu postu cilvēkiem, īpašumiem un dabai 
var nodarīt sausajā zālē joka pēc iedeg ta 
sīka liesmiņa. Esiet uzmanīgi, dedzinot 
ugunskurus atpūtā pie dabas – kūlas 
ugunsgrēki nereti pāriet kūdras slāņos, 
pamežā un mežā!

Domes teritoriālplānotāja –  
vides speciāliste ineta Broka

mālpils muižas kausa izcīņas šahā uzvarētājs 
fm toms kantāns

sacensību grafiks
datums sacensības vieta

23. aprīlis 
plkst. 11.00

Mālpils pavasara kausa izcīņa volejbolā Mālpils sporta komplekss

11. maijs Pierīgas novadu sporta spēles  
orientēšanās sportā

Garezers

14. maijs 
plkst. 11.00

Mālpils pavasara kausa izcīņa volejbolā Mālpils sporta komplekss

21. maijs Pierīgas novadu sporta spēles florbolā Salas un Babītes novados

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs,  
mob.tālr. 29248752; tālr. 67773776

informācija iedzīvotājiem
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Ir aizvadīta viena no pēdējā laika aukstā-
kajām un sniegiem bagātākajām ziemām. 
Visi baudām jauko, saulaino laiku un ceram 
uz siltu vasaru. Taču pēc 5 līdz 6 mēnešiem 
atkal būs sals un sniegs. Tāpēc SIA “Norma 
K” aicina baudīt vasaru, bet savlaicīgi gata-
voties arī jaunajai apkures sezonai. Visi, kas 
iecerējuši kādus remontdarbus savu dzīvokļu 
siltumsistēmās, aicināti to veikt savlaicīgi un 
saskaņojot ar uzņēmuma darbiniekiem.

Taču īpaši vēlamies uzrunāt parādniekus. 
Zinot vispārējo slikto finansiālo situāciju, šogad 
ļoti daudzi ikmēneša maksājumus veica tikai 
daļēji. Tagad vasarā tos vajadzētu nomaksāt. 
Lielākajiem parādniekiem likuma noteiktajā 
kārtībā tiks piedāvāta parāda nomaksa 
brīvprātīgi līdz parāda piedziņai caur tiesu. 
Jau laikus informējam, ka parāda piedziņa 
caur tiesu, parāda summu palielina vismaz 

par 25% (valsts nodeva, kancelejas nodeva, 
tiesu izpildītāja procenti utt.). Informējam arī 
iedzīvotājus, ka parādu piedziņai, varētu tikt 
iesaistītas juridiskās firmas, jo ļoti daudzi 
parādnieki izvēlas slēpties un nekontaktēties, 
šādi uzskatot, ka viņš nav informēts un no 
viņa neko nevarēs piedzīt. Pareizi veicot 
visas pirmstiesas procedūras arī no šādiem 
parādniekiem var piedzīt parādu.

Visu parādu nomaksu SIA “Norma K” 
lūdz veikt pēc iespējas savlaicīgāk, jo vislabāk 
iegādāties kurināmo ir vasaras periodā, kad tas 
ir vislētākais. Kā arī, uzglabājot šķeldu novietnē, 
tā žūst un līdz rudenim ir sasniegusi vislabāko 
kvalitāti. Apkures sezonā līdz ar pieprasījumu 
pieaug arī šķeldas cena. Ļoti sāpīgs ir jautājums 
par katla kapitālo remontu. Maija mēnesī tiks 
veikta defektoskopija, kura pateiks, cik lielā 
apjomā ir nepieciešams mainīt katla konvektīvo 

daļu, kas prasīs tūlītējus ieguldījumus, lai jau 
rudenī katls varētu darboties.

Nākošajās “Mālpils vēstīs” tiks publicēti 
saraksti ar māju kopējā parāda summām, 
kā arī uzkrājumu lielums tām mājām, kas 
apsaimniekošanas līdzekļus uzkrāj SIA 
“Norma K”. Šo māju vecākajiem vajadzētu 
sākt orga nizēt māju kopsapulces, kurās 
lemt par līdzekļu izmantošanu konkrētiem 
remontiem vai turpmākajam uzkrājumam. 
Apsaimniekošanas līdzekļi tiks izlietoti tikai ar 
mājas kopsapulces lēmumu.

Vēlamies pateikties visiem klientiem par 
izturību un sapratni šajā garajā, smagajā ziemā. 
Īpašs paldies apzinīgajiem maksātājiem, kas 
neskatoties uz smago finansiālo stāvokli, 
godprātīgi izpildīja visas saistības! Visi kopā 
sāksim gatavoties jaunajai apkures sezonai!

sia “Norma k” administrācija

Policija ziņo
Notikumi martā:
• Laika posmā no 28.02. līdz 01.03.2011. 

Mālpilī pie mājas Nākotnes ielā 4 automašīnai 
BMW nozagts priekšējais automašīnas 
bampers;

• 02.03.2011. izsaukums uz ģimenes konfliktu 
Jaunajā ielā 2;

• 04.03.2011. saņemts iesniegums par 
nopludinātu dzīvokli Nākotnes 13–2;

• 07.03.2011. “Lāčupītēs” iekļūstot caur logu 
tika savandīta mājas iekšējā kārtība;

• 07.03.2011. trīs nepilngadīgie internāt pamat-
skolas telpās veica huligāniskas darbības;

• 09.03.2011. “Gravās” dūmvadā dega sodrēji, 
ugunsgrēks likvidēts līdz VUGD ierašanās 
brīdim;

• 09.03.2011. Mālpils internātpamatskolā 
skolēni fiziski un emocionāli aizskāra sko-
lasbiedru;

• 10.03.2011. “Zīlītēs” Sidgundā, uzlaužot 
mājas durvis tika izdarīta zādzība;

• 13.03.2011. “Eļmos” A.Z. mēģināja izdarīt 
suicīdu, pārdozējot zāles, nogādāts 
psihiatriskajā slimnīcā;

• 15.03.2011. nepilngadīgajam M.B. tika 

nodarītas fiziskas sāpes;
• 17.03.2011. kratīšanas laikā Kastaņu 

ielā no dzīvokļa tika izņemtas cigaretes 
un caurspīdīgs šķidrums ar alkoholam 
raksturīgu smaku;

• 28.03.2011. izsaukums uz “Mazavotiņiem”, 
bez īpašnieces atļaujas mājā uzturējās divi 
vīrieši alkohola reibumā, nogādāti Siguldas 
policijas iecirknī;

• “Ozolos”, Sidgundā laika posmā no 29.03. 
līdz 30.03.2011. piemeklējot atslēgas a/m 
VOLVO degvielas bākai, veikta degvielas 
zādzība.

Cilvēka organisms ir veidots no visda-
žādākajiem ķīmiskajiem elementiem un 
to salikumiem, kuriem jāatrodas līdzsvara 
stāvoklī, lai mēs justos labi un būtu ve-
seli. Viena no cilvēka organisma normālas 
un saskaņotas darbības nodrošināšanai 
nepieciešamajām minerālvielām ir magnijs 
(Mg) – tas ir vajadzīgs enerģijas “ražošanai”, 
pilnvērtīgai nervu un muskuļaudu darbībai, 
kā arī organismā esošo ķīmisko reakciju 
norisei. “Ģimenes aptieku” farmaceite As-
tra Višņevska stāsta, ka magnijs iesaistīts 
arī visu uzturvielu – tauku, olbaltumvielu, 
ogļhidrātu – vielmaiņas procesos.

Lielākā daļa no cilvēka organismā 
esošā magnija atrodas kaulos (60–65%), 
ievērojamā daudzumā tas ir arī muskuļos 
(25%), kā arī citās ķermeņa šūnās un 
šķidrumos. Tāpat kā citas minerālvielas, 
arī magnijs neveidojas organismā, tādēļ to 
pietiekamā daudzumā ir jāuzņem ar uzturu 
vai pārtikas piedevām situācijās, kad ir iz-
veidojies vai draud magnija deficīts.

Kā norāda “Ģimenes aptieku” farmacei-
te, magnija uzsūkšanās galvenokārt notiek 
tievajās zarnās un tikai nedaudz – resnajās. 
Tievajās zarnās uzsūcas 30% (aptuveni 100 
mg) no kopējā magnija daudzuma, kas uz-
ņemts ar uzturu, pārējie 70% tiek izvadīti ar 
izkārnījumiem. B6 vitamīns, piens un piena 
olbaltumvielas veicina magnija uzsūkšanos 
gremošanas traktā, savukārt magnija ab-
sorbciju kavē alkohols, kalcijs, fosfors, tauki 
un olbaltumvielas, kā arī B1 un B6 vitamīnu 
deficīts organismā. Zinātniskos pētījumos 
noskaidrots, ka magnijs un B6 vitamīns 
mijiedarbojoties palielina viens otra efek-
tivitāti. Magnijs veicina B6 vitamīna pāreju 
aktīvā formā, bet B6 vitamīns palīdz magni-
jam iekļūt šūnā un tur noturēties. Kā optimāli 
sabalansēts līdzeklis ir pieejams kombinēts 

medikaments, kas satur abus komponentus.
Magnijs labvēlīgi iedarbojas uz sirds un 

asinsvadu sistēmu, baro nervu šūnas, palīdz 
novērst depresiju un mazina stresa negatīvo 
ietekmi uz organismu. Tas palīdz saglabāt E 
vitamīnu, nostiprina kalcija iedarbību, mazi-
na ādas alerģiskumu. Pietiekama magnija 
uzņemšana sekmē koncentrēšanos, tāpat 
samazina nervozitāti un atslābina muskuļus, 
tādējādi sekmējot iekšējo līdzsvarotību.

Galvenais magnija izvadīšanas ceļš ir caur 
nierēm. Ar urīnu izdalās vidēji 30% magnija 
jeb apmēram 100 mg, kuru uzņemam ar 
uzturu. Nieres ir nozīmīgākais magnija 
pastāvīga līdzsvara uzturēšanas regulators 
organismā.

Ja organismā ir magnija nepietiekamība, 
tā izvadīšana samazinās vai nenotiek 
vispār. Svarīgi zināt, ka stresa stāvoklī 
palielinās magnija izvadīšana ar urīnu, ko 
īpaši pastiprina adrenalīns un kortizons 
(virsnieru hormons), kuri stresa laikā 
veidojas pastiprināti.

“Ģimenes aptieku” farmaceite Astra 
Višņevska atgādina, ka normālā stāvoklī 
nedaudz magnija tiek izvadīts ar sviedriem. 
Ikdienas situācijās šo daudzumu var neņemt 
vērā, taču sportistiem, kā arī cilvēkiem, 
kas regulāri apmeklē saunu, magnija 
zudums ar sviedriem var būt daudz lielāks – 
izteikti paaugstinātā gaisa temperatūrā 
magnija zudumi ar sviedriem pat veido 15% 
no kopējā daudzuma. Šajos gadījumos 
zudums jākompensē ar magniju saturošiem 
vitamīniem un uztura bagātinātājiem vai 
ar īpašu maltīti, kas bagātināta ar magniju 
saturošiem produktiem.

Magnijs atrodams arī matos, taču tā 
koncentrācija ir neliela, un tādējādi zūd tikai 
ļoti neliela magnija daļa – apmēram 7,5 mg 
diennaktī.

Magnija deficīta gadījumā pirmie 
simptomi ir bezmiegs, nervozitāte, viegla 
aizkaitināmība, nogurums, neregulāra 
vai paātrināta sirdsdarbība, paaugstināts 
asinsspiediens, muskuļu spazmas un 
vājums, krampji, roku trīce, grūtības 
kontrolēt muskuļu darbību, var kļūt trausli 
mati, nagi un zobi.

Magnija nepietiekamības klīniskās 
izpausmes var iedalīt četrās simptomu grupās: 
sirds un asinsvadu (stenokardija, tahikardija, 
visu veidu aritmija, pastiprināta nosliece uz 
trombozēm, asinsrites traucējumi), cerebrālā 
(spiedošas sāpes galvā, reibonis, bailes, 
depresija, vāja koncentrēšanās spēja, 
atmiņas traucējumi, apziņas traucējumi, 
halucinācijas), viscerālā (difūzas sāpes 
vēderā, kuņģa un zarnu spazmas, slikta 
dūša, vemšana, caureja, aizcietējums, 
aknu spazmas, rīkles, dzemdes un bronhu 
spazmas), muskulatūrā (muskuļu krampji 
pakauša apvidū, mugurā, sejā, kurlums, 
kāju ikru muskuļu un pēdas krampji).

Taču, lai šādas situācijas nebūtu 
jāpiedzīvo, “Ģimenes aptieku” speciāliste 
iesaka regulāri rūpēties par organisma 
apgādi ar magniju. Tas atrodams zaļo 
lapu dārzeņos, kartupeļos, gaļā, pienā un 
piena produktos, maizē, riekstos, lēcās, 
žāvētos augļos un graudaugu produktos. 
Var dzert arī minerālūdeni, kurš bagāts ar 
magniju. Taču pārtikas produktos magnijs 
nav pietiekamā daudzumā, tādēļ tas 
ir papildus jāuzņem ar vitamīniem un 
uztura bagātinātājiem. Ja regulāri un 
vienlaicīgi jālieto vairāki medikamenti, 
tad, uzsākot lietot magnija preparātus, 
obligāti nepieciešama ārsta vai farmaceita 
konsultācija.

elīna Junolainena

informācija no sia “Norma k”

magnijs – minerālviela organisma pilnvērtīgai darbībai
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6. maijā,  
piektdien, plkst. 18.oo

Mālpils kultūras centrā
Mālpils vidusskolas 1.–12. kl. skolēnu

mĀtes dieNas 
koNCerts

“Ar tavu vārdu...”

Gaidīsim ne tikai māmiņas, 
vecmāmiņas, bet arī tētus, 

vectētiņus un visus interesentus!

sidgundas pamatskola
aicina vecākus  

pieteikt bērnus 
1. klasē

katru darba dienu no plkst. 820 līdz 1600

Nepieciešamie dokumenti:
o Iesniegums skolas direktorei;
o Skolēna dzimšanas apliecība vai pase;
o Vecāku personu apliecinošs  

dokuments.
Piedāvājam 1.klases skolēniem pēc 

stundām iespēju:
o apmeklēt pagarinātās dienas grupu;
o piedalīties interešu izglītības 

nodarbībās:
– tautisko deju pulciņā;
– teātra pulciņā;
– sporta pulciņā;
– ansamblī;
– vizuālās mākslas pulciņā;

o piedalīties interesantos ārpusklases 
pasākumos.

Tālrunis uzziņām: 67956921

2011. gada janvāra, 
februāra, marta mēnešos 

mirušie, kas reģistrēti 
mālpils novada  

dzimtsarakstu nodaļā

antoņina Grebeža, mirusi 2.janvārī, 
77 gadu vecumā, andris Bundziņš, miris 
4.janvārī 57 gadu vecumā, anita rubene, 
mirusi 17.februārī 69 gadu vecumā, viktors 
smirnovs, miris 19.februārī 58 gadu vecu-
mā, Ādolfs rudgalvis, miris 27.februārī 
66 gadu vecumā, Jevģēnijs Čufistovs, 
miris 4.martā 55 gadu vecumā vilma 
fjodorova, mirusi 7.martā 82 gadu vecumā, 
vera Jasnova, mirusi 10.martā 80 gadu 
vecumā, valentīna Ķešāne, mirusi 14.martā 
61 gada vecumā, alfrēds Grišjānis, miris 
24.martā 71 gada vecumā, aleksandrs 
melgailis, miris 30.martā 83 gadu vecumā.

Mūsu klusa līdzjūtība tuviniekiem  
un katram, kuru sāpina viņu aiziešana.

mālpils novada dome, 
mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

antibiotiku lietošana Latvijā
7.aprīlī Latvijā tika atzīmēta Pasaules Veselības diena, kuras gaitā tika rīkoti pasākumi, 

kas veltīti antibiotiku racionālai izmantošanai.
Pastāv bažas par to, ka antibiotikas bieži tiek pielietotas nelaikā un nevietā. Vieglos 

saslimšanas gadījumos tiek lietotas stipras antibiotikas, kad bez tām pilnībā var iztikt.
Mani pacienti ir pamanījuši, ka es nesteidzos ar antibiotiku izrakstīšanu, uzskatot, ka 90% 

saslimšanu gadījumos tās nav nepieciešamas. Taču ir grūti pārliecināt vecākus par to, ka bērns 
ar klepu vai iesnām var tikt galā ar šo kaiti paša spēkiem. Reizēm tādēļ nonākam konfliktā.

Mediķi raugās ar bažām uz antibiotiku biežu izmantošanu. Tā noved pie antibakteriālās 
rezistences, kad rodas izturība pret antibiotikām, baktēriju spēja pretoties antibiotiku 
iedarbībai. Vēlāk ir grūti piemeklēt vajadzīgās zāles, un būs nepieciešamas krietni stiprākas 
antibiotikas.

Antibiotikas ir jālieto pārdomāti! Tās ir vajadzīgas tikai tur, kur nepieciešams, piemēram, 
angīnas un plaušu karsoņa gadījumā.

Gribu atgādināt, ka uz vīrusiem antibiotikas neiedarbojas. Biežāk saaukstēšanās – 
iesnu, klepus, augstas temperatūras – iemesls ir vīrusu infekcija, kad antibiotikas nelīdz. Te 
galvenie ārstu norādījumi būtu daudz dzert, skalot degunu un kaklu un lietot homeopātiju. 
Organismam ir jādod iespēja pašam izveseļoties, tikt galā ar infekciju.

Pret gripu un pneimokoka infekciju sākot ar septembri labāk vakcinēties, it īpaši 
cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu un tiem, kas 
lieto hormonālos līdzekļus.

Es iesaku gan bērniem, gan pieaugušajiem rūdīties, sauļoties, iet pastaigās elpot 
svaigu gaisu, dzert ūdeni pietiekamā daudzumā, lietot uzturā daudz augļu un dārzeņu, 
lietot vajadzības gadījumā dabīgos un homeopātiskos līdzekļus. Nāk vasara, kad mēs to 
visu varam īstenot.

Daktere J. sprūde
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Svei cam  maija ju bi lā rus!

87 – Vera Štāle
85 – Monika Rasima
84 – Nora Pērkone 

Dzidra Virsnīte
83 – Jānis Ķešāns
81 – Izolde Valdmane
80 – Ausma Ķilkute 

Velta Cēmīte 
Velta Stabulniece 
Anna Šteina

75 – Velta Strika 
Konstancija Jakušonoka

70 – Broņislava Zalamane 
Arvīds Auziņš 
Monika Loce 
Broņislavs Indrāns 
Aina Valtere

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

kultūras centra kases darba laiki:

 Otrdien 14.00 – 18.00 Trešdien 11.00 – 14.00 
 Ceturtdien  Piektdien

Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma
Tālrunis izziņām 67925836 vai 29195459

Pasākumu plāns  
2011. gada maijam

Līdz 13. maijam apskatāmas divas izstādes – 
kultūras centra izstāžu zālē alda Plauža foto 
izstāde “Ceļojums telpā” un Mālpils muižā izstā-
de “Ceļojums laikā”, kurā skatāmi mākslinieku 
Dž. Skulmes, M. Tabakas, L. Purmales, M. Poļa, 
I. Iltneres un J. Mitrēvica darbi.

08.05. Pavasara gadatirgus

11.05. plkst. 9.00 Vecmāmiņu klubiņa “rezēdas” 
ekskursija uz salaspils botānisko dārzu. Aicinām 
piebiedroties visus interesentus. (Botāniskā dārza 
apmeklējums pensionāriem – 1LVL, maksa par 
autobusu – 3,50 LVL) Pieteikties pie kultūras centra 
dežuranta vai pa tel. 67925836 līdz 8. maijam.

14.05. plkst. 18.00 Deju koncerts “ievziedu 
skurBumĀ”

Piedalās deju kolektīvi: “Sadancis” no Valmieras; 
“Vizbulīte” no Siguldas; “Ritenītis” un “Greizie rati” 
no Garkalnes; “Ūsiņš” un “Ūsa” no Salaspils; “Sunta” 
no Suntažiem; “Pūpolītis” un “Vēji” no Lielvārdes; 
“Arnika” no Carnikavas; “Māra” un “Sidgunda” no 
Mālpils.

15. 05. plkst. 16.00 Izstādes “raksti kokā” 
atklāšana. Izstādē piedalās Modris Hapanioneks, 
Lauma Krastiņa, keramikas studijas “Māl-pils” un 
mākslas studijas dalībnieki)

26.05. plkst.18.00 “Laiks vakara sarunai...”

4. saruna ar Latvijas dziednieku savienības prezidenti, 
diplomētu dziednieci, zintnieci, ekstrasensi mariku 
armušēvicu. (Strādā ar vaska svecēm, dabas 
metodēm...).

27.05. plkst. 20.00 Kultūras centra pašdarbības 
kolektīvu sezonas noslēguma koncerts kultūras 
centra pagalmā.

sludiNājuMi    iNforMācija    reklāMa

mĀLPiLs kuLtŪras CeNtrs

sludinājumi
sia ‘’seNLeJas’’ PĒrk – liellopus, jaunlopus. samaksa 
tūlītēja. t. 65033720, 65033730, 26517026, 22027252, 
26604491
apstrādāju mazdārziņus, siltumnīcas un citas nelielas zemes 
platības ar zemes frēzi, cena no 10 Ls. Tālr. 25985566
Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan privātos, gan 
juridiskos objektos – interjērs, māju apdare, dekoratīvi dārza 
darbi (laukakmens, granīts), arī kapu pieminekļi un restaurācija. 
Sertificēts amata meistars. Tālr. 29450290
Pārdod ecēšas, zāles pļāvēju, vagotāju T-25 traktoram, metāla 
mucas 200 l, šķidrās degvielas apkures katlu – Dņipro, jaunu, 
trīskorpusu arklu, 400 l miglotāju, minerālmēslu kliedētāju, garo 
piekabi malkas vešanai, ūdens mucu uz riteņiem 2 m3, kultiva-
toru 2,8 m. Kartupeļus ēdamos, sēklas – Laura. Madlienā, mob. 
tālr. 26159785
Tulpju ziedēšanas laikā Mālpils novada “Idiņos” varat apskatīt 
115 šķirnes un pasūtīt stādmateriālu rudenim. Tālruņi: 67925212, 
mob.tālr. 22023324
Ģimene vēlas īrēt 3 vai 4 istabu dzīvokli Mālpils centrā uz ilgsto-
šu laiku. Rēķinu apmaksu laikā un dzīvokļa uzturēšanu kārtībā 
garantējam. Nesmēķētāji. E-pasts: dzivoklis79@inbox.lv

Mālpils novada dome sveic ilggadējo  
domes darbinieku edvīnu Ģērmani skaistajā  

60. gadu jubilejā.
mālpils novada dome


