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Nolēma:
1. Mālpils novada domē izveidot šādas pastāvīgās komitejas:
– Finanšu komiteju 6 (sešu) cilvēku sastāvā;
– Tautsaimniecības un attīstības komiteju 4 (četru) cilvēku sastāvā;
– Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 4 (četru) 

cilvēku sastāvā.
2. Par FINANŠU komitejas locekļiem ievēlēt deputātus:
 Solvitu Strausu, Linardu Ligeri, Aleksandru Lielmežu, Leontinu 

Ameriku, Valtu Mihelsonu, Voldemāru Cērpu.

3. Par FINANŠU komitejas priekšsēdētāju saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 60.pantu apstiprināt A. Lielmežu.

4. Par TAUTSAIMNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS komitejas locekļiem 
ievēlēt deputātus:

 Andri Apsīti, Linardu Ligeri, Valtu Mihelsonu, Voldemāru Cērpu.
5. Par SOCIĀLO, IZgLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU komitejas 

locekļiem ievēlēt deputātus:
 Voldemāru Cērpu, Leontinu Ameriku, Māru Ārenti, Rolandu 

Jomertu.

MĀLPILs NOVADA DOMEs 19.06.2013. sĒDE Nr.7

Izskatīja 18 jautājumus:
1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
3. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
4. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
5. Par Mālpils kultūras centra projekta pieteikumu aktualizāciju 

LEADER programmas ietvaros.
6. Par Vidzemes tūrisma asociācijas piedāvājumu piedalīties pār

robežu sadarbības projektā “Muižas parki kā kultūrvēsturiskā 
mantojuma neatņemama sastāvdaļa”.

7. Par KPFI izsludināto projektu konkursu “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai – 3.kārta”.

8. Par valsts budžeta mērķdotācijām pašvaldību investīcijām.
9. Par finansiālu atbalstu Latvijas Pašvaldības darbinieku veselī

bas kases uzturēšanai.
10. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam.
11. Par finansiālu atbalstu Mālpils pensionāru padomes organizē

tajai ekskursijai.
12. Par pašvaldības 2012. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Par grozījumiem Mālpils no

vada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Mālpils 
novada domes nolikums”” apstiprināšanu.

14. Par amata atlīdzības noteikšanu Mālpils novada vidusskolas 
direktoram.

15. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam.
16. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja 

vietniecei.
17. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
18. Par novada domes komisiju apstiprināšanu.
Nolēma:
•	 Piedalīties	 KPFI	 izsludinātajā	 projektu	 konkursā	 un	 uzdot	 sa

gatavot projekta pieteikumu Mālpils kultūras centra energo
efektivitātes uzlabošanai.

•	 Pieņemt	 zināšanai,	 ka	 transports	 nokļūšanai	 uz	 Ikšķilē	 rīkoto	
ikgadējo Latvijas Politiski represēto personu salidojumu tiks 
nodrošināts. Piešķirt biedrībai “Latvijas Politiski represēto 
apvienība”, Reģ. Nr.40008002052, 50.00 LVL (piecdesmit lati) 
ikgadējā salidojuma organizēšanas izdevumiem no pašvaldības 
Atbalsta fonda, naudu pārskaitot uz biedrības norādīto A/S “SEB 
banka” kontu.

•	 Piešķirt	 finansiālu	 atbalstu	 Mālpils	 Pensionāru	 padomei	
200,00 LVL apmērā ekskursijas nodrošināšanai no pašvaldības 
atbalsta fonda.

MĀLPILs NOVADA DOMEs 26.06.2013. sĒDE Nr.8

Izskatīja 3 jautājumus:
1. Par saistošo noteikumu Nr. 13 “grozījumi 2011. gada 23. mar

ta saistošajos noteikumos Nr.6 “Mālpils novada pašvaldības 
aģentūras “Mālpils sociālais dienests” nolikums” apstiprināšanu.

2. Par grozījumu izdarīšanu pašvaldības SIA “Norma K” statūtos.
3. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguvei.

MĀLPILs NOVADA DOMEs 02.07.2013. ĀRKĀRtAs sĒDE Nr.9

Izskatīja 3 jautājumus:
1. Par projekta “gaismas iekārtu un apskaņošanas aparatūras 

nomaiņa Mālpils kultūras centra skatītāju zālē” pieteikuma 
aktualizāciju.

2. Par projekta “Mālpils folkloras kopas “Mālis” aktivitāšu veici
nāšana – tērpu iegāde” pieteikuma aktualizāciju.

3. Par Mālpils novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
Nolēma:
•	 Turpināt	piedalīties	ELFLA	projektu	konkursā	ar	projekta	pietei

kumu “gaismas iekārtu un apskaņošanas aparatūras nomaiņa 
Mālpils kultūras centra skatītāju zālē” ar kopējo finansējumu 

12 909,18 LVL (ar PVN). Projekta attiecināmās izmaksas – 
10  000  LVL: ELFLA finan sējums  – 90 % jeb 9 000 LVL, Mālpils 
novada domes līdzfinansējums – 10 % jeb 1 000 LVL. Projekta 
neattiecināmās izmaksas – 2 909,18 LVL, ko sedz Mālpils novada 
dome.

•	 Turpināt	piedalīties	ELFLA	projektu	konkursā	ar	projekta	pietei
kumu “Mālpils folkloras kopas “Mālis” aktivitāšu veicināšana – 
tērpu iegāde” ar kopējo finansējumu 6527 LVL. Projekta 
attiecināmās izmaksas – 6 527.00 LVL: ELFLA finansējums  – 
90 % jeb 5 874.30 LVL, Mālpils novada domes līdzfinansējums – 
10 % jeb 652.70 LVL.

MĀLPILs NOVADA DOMEs 12.07.2013. ĀRKĀRtAs sĒDE Nr.10

Izskatīja 13 jautājumus:
1. Par svarcelšanas zāles izveidošanu Mālpils profesionālajā 

vidus skolā.
2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
3. Par adreses piešķiršanu.
4. Par automašīnas Toyota Avensis nomu.
5. Par saistošo noteikumu Nr. 14 “grozījumi 2010.gada 22.decem

bra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par sociālā dzīvokļa izīrē
šanas kārtību”” apstiprināšanu.

6. Par izmaiņām amatu sarakstā.
7. Par nekustamā īpašuma nomu.
8. Par Mālpils ūdenssaimniecības projektu.
9. Par novada domes protokola precizēšanu.
10. Par Mālpils kultūras centra nolikumu.
11. Par būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā “Klūgas – 

grūbas”.
12. Par grozījumiem Mālpils novada domes 27.03.2013. lēmumā 

Nr. 4/12.

MĀLPILs NOVADA DOMEs 31.07.2013. sĒDE Nr.11
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2013.gada 29. maijā
Mālpils novada Mālpilī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes
29.05.2013 sēdes lēmumu Nr.6/7

GROZĪJUMI MĀPILS NOVADA DOMES 23.03.2011. 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 7 “PAR PAŠVALDĪBAS 

AĢENTŪRAS “MĀLPILS SOCIĀLAIS DIENESTS” MAKSAS 
PAKALPOJUMIEM”

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

grozīt Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta Saistošos 
noteikumus Nr.7 “Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais 
dienests” maksas pakalpojumiem”, izsakot saistošo noteikumu 
pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

Pielikums Nr. 1  
Mālpils novada domes 2011.gada 23. marta saistošajiem notei

kumiem Nr. 7 (23.03.2011. Prot. Nr.3/12)
(Ar 29.05.2013. grozījumiem (Prot. Nr.6/7))

Pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” 
sniegto publisko pakalpojumu  

izcenojumi

Nr.
p.
k.

Publiskie sociālie
pakalpojumi Mērvienība

Cena la
tos (bez 

PVN)

1.
Aprūpes pakalpojumi 

ilgstošās sociālāsaprūpes 
institūcijā

Klientam, kuram  
nepieciešami  

inkontinences līdzekļi

1 personai 
diennaktī 9,80

Klientam, kuram nav 
nepieciešami inkontinences 

līdzekļi

1 personai 
diennaktī 9,10

2. Aprūpes mājās pakalpojumi 
pa aprūpes līmeņiem:

1 personai 
mēnesī

1.līmenis 1 personai 
mēnesī 23,89

2.līmenis 1 personai 
mēnesī 47,77

3.līmenis 1 personai 
mēnesī 89,57

4.līmenis 1 personai 
mēnesī 149,28

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. Miruša cilvēka apmazgāšana 
un saģērbšana 25,00

Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

NOVADA DOMES LĒMUMI

sAIstOŠIE NOtEIKuMI Nr.10

MĀLPILs NOVADA DOMEs sĒŽu gRAFIKs
2013. gada SEPTEMBRA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 18. septembrī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 18. septembrī, pl.16.00 Mazajā sēžu zālē VOLDEMĀRS CĒRPS
Finanšu komitejas sēde 18. septembrī, pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
DOMES SĒDE 25. septembrī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 30. septembrī, pl.17.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl.17.00 229.kab. AgRIS BUKOVSKIS

13. Par Mālpils novada domes 27.03.2013. sēdes protokola Nr. 4/9 
precizēšanu.

Nolēma:
•	 Izvērtēt	 svarcelšanas	 zāles	 izveides	 nepieciešamību	 Mālpils	

profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas telpās.
•	 Sniegt	pašvaldības	galvojumu	Mālpils	pašvaldības	SIA	“Norma	

K”, Reģ Nr. 40003312216, kurā Mālpils novada domei pie
der 100% kapitāldaļas, 134 369,00 LVL (simts trīsdesmit četri 
tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi lati) apmērā uz termiņu  – 
24 mēneši, lūdzot atļaut pamatsummu maksāt ar 2014. gada 
1. februāri un piemērojot Valsts Kases vai kredītiestādes no
teikto procentu likmi ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā pro
jekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mālpilī”, ID 
Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/002 realizēšanai. Sagatavot 

V. Cērpam, L. Mičulei, B. Reinei – Rukmanei pieteikumu galvo
juma sniegšanai, pamatojoties uz 25.03.2005. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 196.

•	 Uzklausot	iedzīvotāju	priekšlikumus	par	SIA	“Mālpils	Agro”	cūku	
fer mas būvniecības ieceri, Mālpils novada nekustamajā īpašumā 
“Klūgas – grūbas”, saistībā ar lielo iedzīvotāju aktivitāti un būvnie
cības ieceres iespējamo ietekmi uz lielu daļu sabiedrības, ņemot 
vērā to, ka ir atvaļinājumu laiks, dome nolēma lūgt Mālpils nova
da būvvaldi pagarināt sabiedriskās apspriešanas termiņu. Veikt 
sabiedrī bas viedokļa pētījumu, pieaicinot neatkarīgu pētniecisko 
kompāniju.

Pilnu novada domes sēdes lēmumu atklāstu skatīt mājas lapā 
www.malpils.lv sadaļā Novada domes dokumenti

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa
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Apstiprināti ar Mālpils novada domes
2013.gada 26. jūnija lēmumu Nr.8/13

MĀLPILs NOVADA DOMEs
sAIstOŠIE NOtEIKuMI Nr. 12

Par grozījumiem Mālpils novada domes 27.01.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Mālpils novada 

pašvaldības nolikums”

Izdoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 

24.pantu un Latvijas Republikas
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

1. Izteikt Saistošo noteikumu 3.punktu sekojošā redakcijā:
“3. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada do

mes vēlēšanu likumam sastāv no 9 deputātiem.”
2. Izteikt 4.punktu sekojošā redakcijā:

“4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmum
projektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēlē pastā
vīgās komitejas:
4.1. finanšu komiteju, kura sastāv no 6 deputātiem;
4.2. sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju, kura 

sastāv no 4 deputātiem;
4.3. tautsaimniecības un attīstības komiteju, kura sastāv no 

4 deputātiem.”
3. Izteikt 6.1 apakšpunktu sekojošā redakcijā:
 6.1. Mālpils vidusskola;
4. Izteikt 10.punktu sekojošā redakcijā:

“10. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);
10.1. biedrībā “Latvijas Pašvaldību Savienība”;
10.2. biedrībā “Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības 

un attīstības biedrība”;
10.3. biedrībā “Mālpils Tautskola”;
10.4. biedrībā “Rīgas rajona lauku attīstības biedrība”;
10.5. biedrībā “Mēs zivīm”;
10.6. Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijā;
10.7. Vidzemes tūrisma asociācijā.”

5. Izteikt 11.punktu sekojošā redakcijā:
“11. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputā

tiem, administrācijas darbiniekiem un attiecīgās pašvaldī
bas iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 
11.1. Vēlēšanu komisiju 8 locekļu sastāvā;
11.2. Administratīvo lietu komisiju 4 locekļu sastāvā;
11.3. Privatizācijas komisiju 5 locekļu sastāvā;
11.4. Licencēšanas komisiju 5 locekļu sastāvā;
11.5. Objektu ekspluatācijā pieņemšanas komisiju  – ar 

izpild direktora rīkojumu noteiktā sastāvā katram 
konkrētam objektam;

11.6. Iepirkumu komisiju 6 locekļu sastāvā.
11.7. Objektu apsekošanas komisiju 5 locekļu sastāvā.
11.8. Mantas vērtēšanas komisiju 5 locekļu sastāvā;
11.9. Civilās aizsardzības komisiju – ar priekšsēdētāja rī

kojumu, mainoties komisijas locekļu sastāvam.”
6. Izslēgt 26.3 apakšpunktu.

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta pro
jektu

1. Ar kādiem sabied
rības pārstāvjiem kon
sultācijas ir noti kušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāds konsultāciju 
veids ir izmantots

Nav

3. Cita informācija Nav

Saistošo noteikumu Nr. 10 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 23.03.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par 

pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests ” mak-
sas pakalpojumiem”” paskaidrojuma raksts.

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība

1. Pamatojums Saistošie noteikumi “grozījumi 
Mālpils novada domes 23.03.2011.
saistošajos noteikumos Nr.7 “Par 
pašvaldības aģentūras “Mālpils 
sociālais dienests” maksas 
pakalpo jumiem”” izstrādāti pama
tojoties uz “Publisko aģentūru liku
ma 17.panta ceturto daļu.

2. Pašreizējā situācija un 
problēmas

Pašvaldībā ir spēkā esoši saistošie 
noteikumi par pašvaldības aģen
tūras sniegto pakalpojumu cenrādi. 
Bija nepieciešamība paaugstināt 
gultas dienas izcenojumu Mālpils 
sociālās aprūpes centrā, jo ilgstoši 
šīs izmaksas ir bijušas nemainīgas. 
Paaugstināšana ir saistīta ar to, ka 
pēdējo gadu laikā ir pieaugušas iz
maksas elektrībai, degvielai, līdz ar 
to precēm un pa kal pojumiem, kā 
arī palielinājusies minimālā darba 
alga

3. Normatīvā akta pro
jekta būtība

Sabalansēt izdevumus ar 
ieņēmumiem

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību

1. Sabiedrības 
mērķgrupa

Mālpils pašvaldības iedzīvotāji un 
Mālpils sociālās aprūpes centra 
klienti

2. Ietekme uz uzņēmēj
sabied rības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms 

3. Administratīvās 
procedūras raksturo
jums

Administratīvās procedūras netiek 
mainītas.

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu

1. Finansiālā ietekme Ir neliela un paredzama

2. Cita informācija Nav

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta 
normatīvā akta iz
pilde no pašvaldības 
puses – vai tiek radītas 
jaunas institūcijas vai 
paplašinātas esošo 
institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiks radītas 
un esošo institūciju funkcijas netiks 
paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks 
informēta par nor
matīvā dokumenta 
ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis”

NOVADA DOMES LĒMUMI
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Saistošo noteikumu Nr. 12 “Par Grozījumiem  
Mālpils novada domes 27.01.2010. saistošajos  

noteikumos Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums”” 
paskaidrojuma raksts

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums Ņemot vērā 14.02.2013. grozījumus 

Republikas pilsētas domes un no
vada domes vēlēšanu likumā, kur ir 
samazināts ievēlamo deputātu skaits 
atbilstoši pašvaldības iedzīvotāju 
skaitam, Nolikumā nepieciešams 
veikt grozījumus, nosakot domes 
deputātu kopējo skaitlisko sastāvu un 
komiteju skaitlisko sastāvu. Ņemot 
vērā to, ka ar 31.01.2013. likumu 
“grozījumi likumā “Par pašvaldībām” 
no likuma teksta tiek izslēgta iespēja 
balsot domē aizklāti, un balsošana 
domes sēdēs veicama tikai atklāti, 
no saistošo noteikumu teksta iz
slēgtas normas, kas reglamentē 
aizklātās balsošanas kārtību. Tā kā 
ir radušās neprecizitātes, Nolikumā 
nepieciešams veikt grozījumus, 
precizējot iestādes nosaukumu, 
pašvaldības dalību biedrībās un 
nodibinājumos, komisiju nosauku
mus un skaitlisko sastāvu, kā arī 
domes kārtējo sēžu sasaukšanas 
laiku.

2. Pašreizējā situācija 
un problēmas

3. Normatīvā akta pro
jekta būtība 

Saistošo noteikumu mērķis: noteikt 
do mes deputātu un komiteju skaitlis
ko sastāvu; izslēgt no nolikuma tek
sta normas, kas nosaka aizklātās 
balsoša nas kārtību, precizēt radušās 
neprecizitātes.

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību
1. Sabiedrības 

mērķgrupa

2. Ietekme uz uzņē
mēj sabiedrības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi nerada tiešu 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

3. Administratīvās 
procedūras rak stu
rojums

Saistošo noteikumi neskar 
administratīvās procedūras un 
nemaina privātpersonām veicamās 
darbības līdzšinējo kārtību.

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu
1. Finansiālā ietekme Saistošo noteikumu īstenošanai ne

tiek prognozēta finansiāla ietekme uz 
pašvaldības budžetu.

2. Cita informācija Nav
IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde
1. Kā tiks nodrošināta 

normatīvā akta iz
pilde no pašvaldības 
puses  – vai tiek ra
dī tas jaunas insti tū
cijas vai papla šinātas 
esošo institū ciju 
funkcijas

Saistošo noteikumu izpildes nodro
šināšanai nav nepieciešams papla
šināt esošo institūciju kompetenci.

2. Kā sabiedrība 
tiks infor mēta par 
nor ma tīvā akta 
ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts paš
valdības informatīvajā izdevumā 
"Mālpils Vēstis", pašvaldības mājas 
lapā internetā.

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta pro
jektu
1. Ar kādiem sabied

rības pārstāvjiem 
konsultācijas ir 
notikušas

Saistošo noteikumu izstrādes pro
cesā nav notikušas konsultācijas ar 
sabiedrības pārstāvjiem.

2. Kāds konsultāciju 
veids ir izmantots

Nav

3. Cita informācija Nav

2013. gada 2. jūlijā
Mālpils novadā Mālpilī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes
2013. gada 2. jūlija sēdes lēmumu Nr.9/1

GROZĪJUMI 2011. GADA 23. MARTA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR.6 “MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

AĢENTŪRAS “MĀLPILS SOCIĀLAIS DIENESTS” 
NOLIKUMS”

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

1. Izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Aģentūra ir izveidota ar mērķi nodrošināt, organizēt un 

administrēt sociālos pakalpojumus un sniegt sociālo palīdzību 
Mālpils novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 8.11.6. punktu šādā redakcijā:
“8.11.6. pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda izīrēšanu;”.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs  
A.Lielmežs

sAIstOŠIE NOtEIKuMI Nr. 13

7. Izslēgt 26.13 apakšpunktu.
8. Izteikt 27.11 apakšpunktu sekojošā redakcijā:

“27.11 dzīvojamā un nedzīvojamā fonda izmantošanu un uztu
rēšanu;”

9. Izslēgt 27.12 un 27.15 apakšpunktus.
10. Izteikt 32.punkta pirmo teikumu sekojošā redakcijā:

“32. Komitejas priekšsēdētāju, izņemot finanšu komitejas 
priekšsēdētāju, no saviem locekļiem ievēlē, kā arī atbrīvo 
no pienākumu pildīšanas attiecīgās komitejas locekļi. ... .”

11. Izteikt Saistošo noteikumu 57. punktu sekojošā redakcijā:
“57. Domes kārtējās sēdes parasti notiek vienu reizi mēnesī, 

mēneša pēdējā trešdienā, plkst.15.00, plānojot sēdes ce
turksnim. Nepieciešamības gadījumā domes priekšsēdē
tājs var noteikt arī citu domes sēžu laiku.”

12. Izteikt 83. Punkta pirmo teikumu sekojošā redakcijā:
“83. Ja balsošana notiek ar vēlēšanu zīmēm, tad no deputātiem 

vai administrācijas darbiniekiem tiek ievēlēta balsu skaitī
šanas komisija 3 cilvēku sastāvā.”

13. Izslēgt 99.4 apakšpunktu.
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pa

rakstīšanas.
Domes priekšsēdētājs  A. Lielmežs

NOVADA DOMES LĒMUMI
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sAIstOŠIE NOtEIKuMI Nr. 6 
(konsolidētie)

2011.gada 23.martā. 
Mālpils novadā Mālpilī

Apstiprināti ar novada domes 
2011.gada 23.marta sēdes lēmumu Nr.3/11 

grozījumi apstiprināti ar  
2013. gada 2. jūlija sēdes lēmumu Nr. 9/1

MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS  
„MĀLPILS SOCIĀLAIS DIENESTS” NOLIKUMS

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

I. Vispārīgie noteikumi
1. Mālpils novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests” 

(turpmāk – Aģentūra) ir Mālpils novada domes (turpmāk – Dome) 
izveidota pašvaldības iestāde. Aģentūra ir juridiska persona. 

2. Aģentūrai ar šiem saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompe
tence, veicot no Mālpils novada pašvaldības funkcijām izrietošus 
pārvaldes uzdevumus, sniedzot pakalpojumus un īstenojot paš
valdības projektus un programmas.

3. Aģentūras pilns nosaukums ir Mālpils novada 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 veidlapu, tai ir savs norēķinu konts un zīmogs 
ar Aģentūras pilnu nosaukumu. 

II. Aģentūras pārraudzības kārtība
5. Aģentūras pārraudzību Domes vārdā īsteno Domes izpilddirek

tors.
III. Aģentūras darbības mērķis
6. Aģentūra ir izveidota ar mērķi nodrošināt, organizēt un adminis

trēt sociālos pakalpojumus un sniegt sociālo palīdzību Mālpils 
novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem. (ar grozījumiem, 
kas izdarīti 02.07.2013. novada domes sēdes lēmumā Nr. 9/1)

IV Aģentūras uzdevumi, kompetences un tiesības
7. Aģentūrai ir šādi uzdevumi: 

7.1. veikt sociālo darbu un sniegt sociālos pakalpojumus vai or
ganizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna 
attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, 
personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, in
valīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, personām ar atkarību no alkohola, 
narkotiskām, psihotropām vielām un cita veida atkarībām 
un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;

7.2. sniegt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku atbalstu, 
kuras piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtē
šanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību 
nodrošināšanai;

7.3. noteikt klientu līdzdarbības pienākumus un veicināt klien
tu 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 so
ciālo pakalpojumu pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto 
pakalpojumu veidiem;

7.6. izstrādāt Mālpils novada pašvaldības sociālo pakalpojumu 
attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšliku
mus 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 pašvaldības iestādēm, 
sabiedriskām (nevalstiskām) organizācijām, fiziskām un 

juridiskām personām, lai savlaicīgi sniegtu sociālo palī
dzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tie 
nepieciešami.

7.10. veidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības piepra
sītāju un saņēmēju loku Mālpils novadā, sniegto pakalpo
jumu veidiem, institūcijām, kas var palīdzēt sociālās palī
dzības sniegšanā, finansu līdzekļu izlietojumu;

7.11. sadarbībā ar citām institūcijām, sabiedriskām organizāci
jām un reliģiskām konfesijām sekmēt labvēlīgas sociālās 
vides veidošanu pašvaldības teritorijā;

7.12. piedalīties sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē 
un attīstības prognozēšanā pašvaldības teritorijā, izstrādāt 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības kon
cepcijas un mērķprogrammas;

7.13. pārvaldīt un apsaimniekot tai valdījumā nodoto Mālpils no
vada pašvaldības nekustamo īpašumu;

7.14. novērtēt aģentūras administrēto un pašvaldības finansēto 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;

7.15. izmantot tiesības iegūt informāciju par personas funk
cionālo 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 kompe

tence ir: 
8.1. nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu 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 administratīvajā teritorijā dek
larētajiem iedzīvotājiem sociālo palīdzību;

8.4. sniegt novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dek
larētajiem iedzīvotājiem sociālās aprūpes un sociālās re
habilitācijas pakalpojumus; 

8.5. nodrošināt novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
deklarētajiem iedzīvotājiem sociālā darba pakalpojumus;

8.6. nodrošināt novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
deklarētajiem iedzīvotājiem psihologa pakalpojumus;

8.7. izstrādāt saistošos noteikumus kvalitatīvu sociālo pakal
pojumu un  sociālās palīdzības sniegšanai Mālpils novada 
administratīvās teritorijas iedzīvotājiem

8.8. piedalīties projektu izstrādē un finansējuma piesaistē;
8.9. iesniegt Domē priekšlikumus un budžeta tāmju projektus, 

par sociālo funkciju realizācijai nepieciešamo finansēju
mu;

8.10. nodrošināt piešķirto novada pašvaldības budžeta līdzekļu 
mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu, kā arī citus pārvaldes 
līgumā noteiktos budžeta un projektu sagatavošanas, rea
lizācijas un pārraudzības procesa pasākumus; 

8.11. atbilstoši normatīvajiem aktiem un pamatojoties uz paš
valdības iedzīvotāju iesniegumiem pieņem lēmumus par:
8.11.1. ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu;
8.11.2. sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu atbilsto

ši Domes apstiprinātajiem saistošajiem noteiku
miem;

8.11.3. sociālo pakalpojumu piešķiršanu atbilstoši Domes 
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem;

8.11.4. atzinuma sniegšanu valsts apmaksātu sociālās re
habilitācijas pakalpojumu saņemšanu;

8.11.5. personas reģistrēšanu pašvaldības palīdzības sa
ņemšanas dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistrā;

8.11.6. pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda izīrēšanu; (ar 
grozījumiem, kas izdarīti 02.07.2013. novada do
mes sēdes lēmumā Nr. 9/1)

8.12. sadarbojoties ar valsts institūcijām un uzņēmējiem veici
nāt un atbalstīt nodarbinātības jautājumu risināšanu:
8.12.1. sagatavot un pārraudzīt pašvaldības Nodar binā

tības plānu;

NOVADA DOMES LĒMUMI
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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 iz
lietojumu.

VI. Aģentūras tiesības
9. Aģentūrai ir tiesības:

9.1. Aģentūrai ir tiesības brīvi realizēt tās valdījumā nodotās 
mantas (kustamās mantas un nekustamā īpašuma) iz
mantošanu 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 normatīvajos aktos noteiktajiem izņēmumiem 
un ievērojot tajos noteikto kārtību). Slēdzot darījumus ar 
trešajām personām, un pārstāvēt sevi citās valsts un paš
valdību institūcijās, t.sk. tiesā;

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

9.5. Aģentūrai ir tiesības piedalīties dažādu vietējo un starptau
tisko organizāciju rīkotos projektos ar mērķi piesaistīt fi
nanšu līdzekļus un investīcijas, sadarboties ar privātajiem 
investoriem, sadarbības partneriem, kā arī citām valsts un 
pašvaldību iestādēm;

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

9.7. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finanšu palī
dzību;

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 jautājumiem un pa
kalpojumiem, ievērojot personu datu aizsardzību; 

9.9. sniegt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakal
pojumus ilgstošas sociālās aprūpes iestādē (Mālpils soci
ālās 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 gadīju

mos Aģentūra un tās amatpersonas izdod administratīvos aktus. 
Administratīvo aktu izdošanā Aģentūras amatpersonas vadās no 
Administratīvā procesa likuma normām un citiem saistītajiem 
normatīvajiem aktiem. 

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

VIII. Aģentūras direktors
12. Aģentūras darbu vada Aģentūras direktors, kuru uz atklāta kon

kursa rezultātu pamata amatā uz pieciem gadiem apstiprina 
Dome. Darba līgumu ar Aģentūras direktoru pašvaldības vārdā 
slēdz Domes izpilddirektors. 

13. Aģentūras direktoram var būt vietnieki. 
14. Aģentūras direktors veic Publisko aģentūru likumā un citos nor

matīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kā arī:
14.1. vada un organizē Aģentūras darbu un nodrošina tās dar

bības nepārtrauktību atbilstoši Domes apstiprinātajai 
Aģentūras darbības stratēģijai un kārtējā gada darbības 
plānam;

14.2. pieņem darbā un atlaiž no darba Aģentūras darbiniekus;
14.3. pārstāv Aģentūru attiecībās ar trešajām personām, 

Aģentūras vārdā slēdzot darījumus un vedot sarunas, t.sk. 
realizējot Aģentūras pārstāvību tiesā;

14.4. nodrošina Aģentūras darbības un attīstības stratēģijas, 
kārtējā gada darbības plāna un kārtējā gada budžeta pro
jekta izstrādi un to iesniegšanu noteiktajā termiņā, kā arī 
Aģentūras darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju iz
pildi;

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 vadību un attīstību, pie

ņem darbā un atlaiž no darba aģentūras darbiniekus, no
saka viņu kompetenci un atbildību, kā arī nodrošina darba 
devēja pienākumu izpildi;

14.8. nodrošina Aģentūras darbības tiesiskumu un Aģentūras 
resursu lietderīgu izmantošanu;

14.9.  iesniedz Domei pārskatu par aģentūras darbību, sniedz 
Domei un atbildīgajai amatpersonai nepieciešamo in
formāciju un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar 
Aģentūras darbību un aģentūras kompetencē esošo jau
tājumu risināšanu, organizē Aģentūras gada publiskā pār
skata sagatavošanu un publicēšanu;

14.10.  nodrošina Aģentūras lietvedību un grāmatvedības uzskai
ti un pārskata par finanšu resursu izlietojumu iesniegšanu 
atbilstoši Publisko aģentūru likumā, likumā “Par budže
tu un finansu vadību”, likumā “Par grāmatvedību”, citos 
normatīvajos aktos, šajā nolikumā un Domes lēmumos 
noteiktajām prasībām;

14.11.  atbilstoši savai kompetencei izdod Aģentūras darbinie
kiem saistošus rīkojumus un apstiprina instrukcijas, iek
šējos noteikumus, pieņem trešajām personām sasitošus 
lēmumus un izdod administratīvos aktus;

14.12.  slēdz darba un saimnieciskos līgumus, izsniedz pilnvaras, 
apstiprina iestādes struktūrvienību nolikumus un darbi
nieku darba pienākumu aprakstus;

14.13. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedrī
bas informēšanu par Aģentūras darbību.

IX. 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 ieņēmu
miem;

16.2. pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi par Aģentūras snieg
tajiem maksas pakalpojumiem;

16.3. līdzekļi, kurus Aģentūra normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ieguvusi, atsavinot 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 ekonomikas daļa. 
18. Aģentūra rīkojas ar kustamo un nekustamo mantu un uzņemas 

saistības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.
19. Noslēdzot finanšu gadu, Aģentūra sagatavo un publicē gada 

pārskatu par Aģentūras darbības mērķiem, rezultātiem un 
Aģentūras budžeta līdzekļu izlietojumu.

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

21. Lai kontrolētu Aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un 
atbilstību šim Nolikumam un citiem LR normatīvajiem aktiem, 
Domei ir tiesības veikt Aģentūras revīziju un sagatavot revīzijas 
pārskatu.

X. Aģentūras reorganizācijas un likvidācijas kārtība
22. Lēmumu par Aģentūras izveidošanu, reorganizēšanu vai likvi

dāciju pieņem Dome, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
15.pantā noteiktās prasības. 

23. Aģentūras reorganizācijas vai likvidācijas kārtību nosaka Dome 
atkarībā no lietderīguma, efektivitātes un citiem Valsts pārvaldes 
iekārtas likumā noteiktajiem principiem. 

Domes priekšsēdētājs: 
A.Lielmežs

NOVADA DOMES LĒMUMI



 Mālpils Vēstis  AUgUSTS 2013   8

Jaunais Mālpils novada teritorijas plānojums  
darbojas!

2013. gada 29. maijā tika pieņemti saistošie noteikumi Nr.9, 
ar kuriem tika apstiprināts jaunais Mālpils novada teritori
jas plānojums. Pēc publikācijas oficiālajā laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis” teritorijas plānojums stājās spēkā 2013. gada 
10. jūnijā.

Taču, sakarā ar Saeimas izdarītajiem grozījumiem Teritorijas 
attīstības plānošanas likumā, tika noteikts 2 mēnešu termiņš, 
kurā apstiprināto un spēkā esošo teritorijas plānojumu bija 
iespējams apstrīdēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā.

13. augustā pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā norādīts, ka 
Mālpils novada teritorijas plānojums ir īstenojams no šīs 
vēstules saņemšanas brīža.

Līdz ar to no š.g. 13. augusta Mālpils novada teritorijā 
ir spēkā un darbojas jaunais novada teritorijas plānojums 
2013. – 2024. gadam un spēku zaudē iepriekšējais Mālpils pa
gasta teritorijas plānojums.

Ar jauno plānojumu iespējams iepazīties pašvaldības mājas 
lapā internetā: www. malpils.lv/novada domes dokumenti/ teri
torijas plānošana

Mālpils novada teritorijas plānojums 2013.  – 2024. gadam 
izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Mālpils no
vada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” 
ietvaros.

Saistošo noteikumu Nr. 13 “Grozījumi 2011. gada 
23. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 “Mālpils novada 

pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests”  
nolikums” paskaidrojuma raksts

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība

1. Pamatojums Saistošie noteikumi Nr. 13 “grozījumi 
2011. gada 23. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 6 “Mālpils novada 
pašvaldības aģentūras “Mālpils 
sociālais dienests” nolikums” 
izstrādāti, pamatojoties uz Publisko 
aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 
16. panta otro daļu

2. Pašreizējā situācija 
un problēmas

Pašvaldības dzīvojamā un 
nedzīvojamā fonda pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu nodrošina 
pašvaldības aģentūra, kas 
nav tai raksturīga funkcija un 
pietiekošu resursu labai fonda 
apsaimniekošanai. Saskatāms 
arī zināms interešu konflikts, jo 
aģentūra veido rindu palīdzībai 
dzīvokļu jautājumu risināšanā, 
piešķir īres un nomas tiesības un 
kontrolē to ievērošanu.

3. Normatīvā akta pro
jekta būtība

Nodot pašvaldības dzīvojamā un 
nedzīvojamā fonda pārvaldīšanu, 
izņemot rindu veidošanu, pašvaldības 
komercsabiedrībai “NORMAK”, ku
rai ir statūtos paredzēts uzdevums 
apsaimniekot dzīvojamo fondu un 
ir izveidojusies ievērojama pieredze 
šīs funkcijas izpildē un ir atbilstošāki 
resursi labākai apsaimniekošanai.

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību

1. Sabiedrības 
mērķgrupa

Pamatā Mālpils novada pašvaldībā 
dzīvesvietu deklarējušas fiziskas 
personas.

2. Ietekme uz 
uzņēmējsabiedrības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms

3. Administratīvās 
procedūras raksturo
jums

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu

1. Finansiālā ietekme Samazināsies ieņēmumi un izde
vumi par iekasētām īres un nomas 
maksām.

2. Cita informācija Nav

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta 
normatīvā akta izpil
de no pašvaldības pu
ses  – vai tiek radītas 
jaunas institūcijas vai 
paplašinātas esošo 
institūciju funkcijas

Šo funkciju pārņems pašvaldības 
komercsabiedrība.

2. Kā sabiedrība 
tiks informēta par 
normatīvā akta 
ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis”, pašvaldības mājas 
lapā internetā.

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta pro
jektu

1. Ar kādiem 
sabiedrības 
pārstāvjiem 
konsultācijas ir 
notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāds konsultāciju 
veids ir izmantots

Nav

3. Cita informācija Nav

NOVADA DOMES LĒMUMI
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Drīz skanēs zvans uz pirmo stundu Mālpils novada vidusskolā, 
bet vēl maijā, kad pēdējā audzināšanas stundā 5.b klases 
skolēni rakstīja pašvērtējumus, labos vārdus klasesbiedriem un 
audzinātājām (Agijai, Solvitai), saņēma balvas par labiem mācību 
rezultātiem un pašu nobalsotās nominācijas, viņi pat nenojauta, 
ka konkursā “Mēs varam labāk!” starp visām 5.klasēm ir ieguvuši 
2.vietu republikā.

14. jūnijā mums visiem atkal bija iespēja kopā tikties laikraksta 
“Diena” un Eklases rīkotajā konkursa apbalvošanas pasākumā 
Rīgā Kino Citadele. No 4926 Latvijas klasēm pasākumā tika ap
balvotas divdesmit septiņas labākās, kas spējušas panākt lielāko 
sekmju progresu, salīdzinot visas klases vidējo atzīmi visos 
mācību priekšmetos 1. semestra beigās un 2. semestra finišā. 
Mūsējie var lepoties, jo sekmes paaugstinājuši visos priekšmetos, 
izņemot latviešu valodu un sportu. Vislielākais progress ir latviešu 
literatūrā un matemātikā. Ieguldījumu ir devis gandrīz katrs, jo 
vidējās atzīmes uzlabojuši 13 no 15 skolēniem. Izvērtējot mācību 
rezultātus, paši skolēni savos pašvērtējumos rakstīja, ka vēlas 
mācīties vēl labāk un visvairāk grib pacensties angļu valodā un 
sportā.

Pats apbalvošanas pasākums jau bija kā balva. Dažiem no 
skolēniem šī bija pirmā reize lielajā kinoteātrī. Mūs cienāja ar 
konkursa sponsoru sarūpētām brokastīm un garšīgajām Laimas 
konfektēm, kā arī noslēgumā skatījāmies filmu. Neizpalika arī 
dāvanas – Latvijas Dabas muzeja un Amatas novada muzeju 
apmeklējumi gida pavadībā, kā arī albumi.lv dāvanu kartes.

Nu jau 6.b klases skolēniem – Diānai, Sanitai, Laurai, Kristiānai, 
Renāram, Reinim, Karīnai, Elīnai, Sofijai, Rebekai, Aijai, Kristai, 
Kristiānai, Eduardam, Janai, Kristeram, Jurim, Kristīnei, Samantai, 
Liānai un Signijai arī turpmāk nepazaudēt zinātkāri un gribasspēku, 
lai sasniegtu izvirzītos mērķus!

Paldies, vecākiem par atbalstu bērniem un katram skolotājam 
par iedvesmu mācīties labāk!

Klases audzinātāja Solvita Lapiņa

Projekta “Baltic Marine Litter – MARLIN” ietvaros, kas tiek 
īstenots ar Centrālās Baltijas jūras reģiona Interreg IV A program
mas finansiālo atbalstu, norisinās kampaņa “Mana jūra”, kuras 
mērķis ir popularizēt atbildīgu attieksmi pret Latvijas piekrastes 
unikālajām vērtībām, iedvesmot būt atbildīgiem par mūsu visu 
Baltijas jūru. Jūru, pie kuras gribas atgriezties un par ko nevar 
nerūpēties.

Kampaņas pamatgrupas dalībnieki no 8.jūlija līdz 8.augustam 
kājām gāja vairāk nekā 500 kilometrus garo ceļu gar Latvijas jūras 
piekrasti – pētot, iepazīstot, dokumentējot un aicinot ikvienu līdz – 
kaut uz vienu dienu satikties un līdzdarboties Zaļajā Ekspedīcijā ar 
tās daudzveidīgajām aktivitātēm un pasākumiem. Mālpils novada 
vidusskolas ekopadomes meitenes Sanita Broka (6.b kl.), Sofija 
Rebeka Kadiķe (6.b kl.), Aija Lauva (6.b kl.), Ieva Lapiņa 
(12.kl) un skolotāja Solvita Lapiņa kampaņai pievienojās 
5.augustā, noejot nedaudz vairāk kā 25 km gar jūru 
maršrutā LilasteSaulkrastiLauču akmens. Projekta 
rīkotāji jau raksta: “Dažiem tas šķitīs varoņdarbs. Dažiem 
tikai pārgājiens. Mēs domājam, ka tas ir labākais veids, 
kā iemīlēt un novērtēt mūsu jūru un piekrasti. Jo nevar 
iemīlēt un patiesi rūpēties par to, ko nepazīst.”. Mūsu 
meitenēm šī diena ir kā personīgais rekords, kuru pašas 
varbūt vēl ilgi nepārsniegs. Tagad mēs zinām, cik grūti ir 
iet gar jūras krastu.

Mūsu ekspedīcija sākās ar dalību “Atkritumu Haizivs” 
medībās, kas patiesībā ir jūras piesārņojuma moni
torings un piekrastes apsaimniekošanas izvērtējums. 
Pārgājiena laikā bija iespēja klausīties Leldes Eņģeles 
(Latvijas Dabas fonds) stāstījumu par piekrastes dabu. 
Vai meitenes atcerēsies, kā iedalās kāpas (embrionālās, 
priekškāpas, pelēkās kāpas, mežainās…)? Stāstīto var 
aizmirst, bet vienmēr atmiņā paliks pašu izbaudītais: 
piekrastes izmaiņas (no smilšainas līdz akmeņainai), 
zaļaļges ūdenī, vairāku upju ieteku šķērsošana, 
Baltā kāpa Saulkrastos, lielais Lauču akmens, ūdens 

nogludinātie koka un stikla gabaliņi, jūra saulrietā un naktī… 
Un protams peldēšanās. Sākumā mēģinājām skaitīt, cik reizes 
meitenes ir ūdenī, bet beigās visi rēķini sajuka. Pēc peldēšanās 
ik pa brīdim nācās panākt pārējos kampaņas dalībniekus. 
Visgrūtākie pārgājienā bija pēdējie kilometri un metri. Tālumā 
redzams galamērķis – milzīgais Lauču akmens, bet no noguruma 
vairs nav spēka cilāt kājas, lai tiktu pāri akmeņiem. Naktī, sēžot 
pie ugunskura, meitenes apgalvoja: “Nekad mūžā nevienā projektā 
un pārgājienā vairs nepiedalīsimies! Tikai tad, ja jāiet viens kilo
metrs!”, bet tas ir tikai teiciens, jo šīs ir meitenes, kuras pašas 
izrāda iniciatīvu un noorganizē dalību gan projektos, gan vides 
sakopšanas talkās.

Solvita Lapiņa

AKTUĀLI

Otrie labākie Latvijā!

Kampaņā “Mana jūra”
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Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” uzsākusi 
EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS FINANŠU INSTRUMENTA 2009.–
2014. gADA PERIODA PROgRAMMAS “NVO FONDS” Projekta 
“Kopā varam vairāk” (Līguma identifikācijas numurs:2012.EEZ/
DAP/MIC/141/4/R/056) īstenošanu.

Šī projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Mālpils 
novadā, paaugstinot invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici 
sev!” cilvēkresursu kapacitāti, piesaistīt finansiālu atbalstu 
regulārai un ilglaicīgai biedrības darbībai.

galvenie plānotie uzdevumi sniegs ieguldījumu organizācijas 
ilgtspējīgā attīstībā, dalībā lēmumu pieņemšanas procesos 
nacionālā līmenī, biedrības rīcībpolitikas izstrādē, jaunu biedru 
skaita palielināšanā, biedrības darbības popularizēšanā.

Projekta konkrētie uzdevumi ir saistīti ar biedrības mājas 
lapas izveidi, iestāšanos invalīdu biedrībā “SUSTENTO”, Saeimas 
diskusijas “Saeima cilvēkiem ar invaliditāti” apmeklējumiem, 
sadraudzības un pieredzes apmaiņas pasākumiem ar citu novadu 
invalīdu biedrībām, biedru apmācību  – kursiem un semināriem, 
anketēšanu  – pētījumu par cilvēkdrošību Mālpils novadā, 
aprīkojuma un inventāra iegādi, kas kopumā stiprinās biedrības 
institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinās finansiālu 
atbalstu regulārai un ilglaicīgai biedrības darbībai.

Projekta aktivitāšu īstenošanas vieta – Mālpils novads.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks sniegts ieguldījums biedrības 

cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanā, sniegts ieguldījums 
diskriminācijas mazināšanā, kas atstās ilglaicīgu pozitīvu ietekmi 
uz Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” un Mālpils 
novada attīstību kopumā.

Projekts veicinās sabiedrības ekonomisko un sociālo izlīdzi
nāšanu, nodrošinot vienādas iespējas visiem sabiedrības locekļiem, 
ikviena indivīda līdzdalības iespējām ekonomiskajos, politiskajos 
un sociālajos procesos, nodrošinot sabiedrības saliedēšanu un 

integrāciju, līdz ar to veicinot pilsoniskas sabiedrības un tiesiskas 
valsts attīstību kopumā.

Projekta īstenošanas periods 01.07.2013.–31.12.2015.
Interneta resursi: www.sif.lv, www.eeagrants.lv, www.eeagrants.org

“Notici sev!” valde

26. un 27. jūlijā Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici 
sev!” projekta “Atkal kopā” ietvaros ar “Borisa un Ināras Teterevu 
fonda” finansiālu atbalstu noorganizēja ekskursiju uz Igauniju.

Maršruta plānošanā iesaistījās Jūrmalas tūrisma birojs.
Mūsu ceļš veda caur Turaidu uz Valmieru, kur rīta pusē nedaudz 

iestiprinājāmies ar līdzi paņemtajām maizītēm, klāt nopērkot kafi
ju, ko iemalkot, lai mundrāks prāts. Tālāk braucām uz Valku, Valgu, 
kur bija grūti pateikt, kad beidzas Latvija un sākas Igaunija.

Pirmās dienas plāns mums bija nokļūt līdz Peipusa ezera 
kem pingam, jo tur bija paredzētas mūsu naktsmājas. Pa ceļam 
apskatījām Tartu vecpilsētu, tās arhitektūru. Tartu vecpilsētā pie 
strūklakas notika mūsu pirmā kopējā foto sesija! Pēc pastaigas pa 
senatnīgo pilsētu šoferītis mūs jau gaidīja, un mēs devāmies tālāk uz 
Kauksi kempingu, kas atrodas Peipusa ezera krastā. “Peipusa ezeru 
bieži vien sauc arī par jūru, jo nav iespējams saskatīt tā pretējo kras
tu – tas ir piektais lielākais ezers Eiropā. Ezeram raksturīgs īpašs 
ūdens un ledus režīms, tam ir savas straumes un vētras.” 

Pēc garā brauciena un karstās svelmes, kas mūs pavadīja šajā 
dienā, pat paši nerūdītākie mūsu biedri gāja atvēsināties Peipusa 
ezerā.

Tiklīdz tikām pie divvietīgām kempinga mājiņām, sākām gatavo
ties kopīgām vakariņām. Jautras sarunas un skanīgas dziesmas 
pie kopīgā vakariņu galda un svaigi ceptiem gardumiem ievilkās 
pāri pusnaktij. Tie, kam nenāca miegs, devās pastaigā gar ezeru 
un sajūsminājās par mēness ceļa atspulgu rāmajā ūdens spogulī.

Agrajā rīta stundā iesākās mūsu otrās dienas ceļojums uz 
Pjuhticas klosteri. “Pjuhticas Dievmātes aizmigšanas sieviešu 
klosteris” ir vienī gais pareiz ticī go klosteris Igaunijā, kas aizvien 

darbojas. Klostera 
arhitektūras an
samblis ietver 
iespai  dīgu baznīcu 
ar pieciem kupoliem, koka namus mūķenēm, skolu, māju veciem 
cilvēkiem, hospitāli, telpas svētceļotājiem, kapsētu un svēto avo
tu, kam tiek piedēvētas dziednieciskas īpašības. Apskati jebkurā 
gadalaikā var noslēgt ar peldi dziedinošā, mistiskā avota ūdeņos. 
Lieki piebilst, ka šajā svētavotā jebkurā gadalaikā ir tikai 4 grādus 
silts ūdens”.

Kad bijām noklausījušies rīta dievkalpojumu un iepazinušies ar 
klostera apkārtni, dzīves norisēm, mūķenes mūs cienāja ar bro
kastu auzu pārslu tumi, tēju un cepumiem.

Mūs pārsteidza apkārtnes sakārtotība un rāmā, klusā gaisotne, 
kas valdīja klosterī. Tā nemanot pagāja laiks un vajadzēja jau 
posties uz mājām. Tad vēl aizgājām līdz svētavotam, lai saņemtu tā 
dziedinošo spēku un paņemtu ūdeni līdzņemšanai. Klosterī likās, 
ka laiks ir apstājies, bet vajadzēja posties uz mājām.

Mājupceļš mums pagāja ātri, vēl atpakaļ ceļā apstājamies uz 
mirkli Tartu, lai paņemtu līdzi šīs vecpilsētas rāmumu un mierīgo 
noskaņu.

Attīrījušies lūgšanās, dziedinājušies svētavotā, sasmēlušies 
spēku un saglabājuši sevī rāmumu un mierīgo noskaņu, turpināsim 
katrs savas ikdienas gaitas.

Ar saviem iespaidiem par ekskursiju dalījās biedrības “Notici 
sev!” biedri: Ilze un Ilma.

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības
 “Notici sev!” biedri: Ilze B. un Ilma B.

BIEDRĪBA “NOTICI SEV!”

Divu dienu ekskursija uz Igauniju

“Kopā varam vairāk”

Piektdien, š. g. 30. augustā
plkst. 14.00

Novada domes konferenču zālē notiks
biedrības “Notici sev!” biedru sapulce

par biedrības pasākumiem
“Notici sev!” valde

BŪS IESPĒJAMS SAŅEMT!
Piektdien, 06.09. no plkst.12.00–17.00

un
Sestdien, 07.09. no plkst. 9.00.–13.00

Mālpils kultūras centra foajē
SIA R.D.A. ziedotos lietotos 

apģērbus.
Neparedzētos gadījumos iespējamas 

izmaiņas!

“Notici sev!” valde

Invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrība

“Notici sev!”
Projekta “Atkal kopā” 
(Līgums Nr.5.2./201349) 

ietvaros 
ar 2013. gada
16. septembri

sāk īstenot:
sveču liešanas 

nodarbības,
origami nodarbības,

ārstnieciskās 
vingrošanas 

individuālās un mazo 
grupu nodarbības.
par dalību zvanīt: 

27100371
Biedrība “Notici sev!”
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Šogad, 17. augustā Ikšķilē Latvijas politiski represētie uz salido
jumu pulcējās jau 15. reizi. Arī no Mālpils un Sidgundas pasākumu 
apmeklēja vairāki cilvēki  – Alise Brennere, Elizabete Zumente, 
Edīte Kleina, Māra Vidase, Artūrs Apsītis un Juris Jākabsons.

Represēto salidojums sākās ar oficiālo daļu, kurā nu jau trešo 
gadu represētos uzrunā arī Valsts prezidents Andris Bērziņš, kurš 
šogad bija veltījis atvaļinājuma dienu, lai tiktos ar represētajiem 
personīgi. Savā uzrunā viņš teica: “Jūs esat tie cilvēki, kas izgājuši 
smagu izdzīvošanas skolu, bet pat visgrūtākajos brīžos esat raduši 
sevī spēku turpināt iet uz priekšu. Šobrīd arī valstij ir jāatrod ceļš 
uz priekšu, tādēļ jūsu viedoklis un pieredze mums ir tik svarīga.”

Tāpat prezidents arī novēlēja skatīties ar gaišu skatu nākotnē 
un mudināt jauno paaudzi dzīvot un strādāt Latvijā, nevis pārcelties 
uz ārzemēm.

Represētos uzrunāja arī Politiski represēto apvienības 
priekšsēdētājs gunārs Resnais, kurš izteica pateicību novadu 
pašvaldībām par to, ka cilvēkiem tiek nodrošināta iespēja nokļūt 
uz salidojumu un īpaši Ikšķiles pašvaldībai par viesmīlību un 
pasākuma organizēšanu.

Ar klusuma brīdi tika pieminēts nu jau mūžībā esošais Politiski 
represēto apvienības loceklis, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, 
mūsu novadnieks Jānis Lauva.

Emocināli ļoti aizkustinošu uzrunu teica Eiropas Parlamenta 
deputāte Sandra Kalniete: “Es mudinu katru represēto atstāt sa
viem mazbērniem mantojumā kādu relikviju, kas viņiem atgādinātu 

šos moku ceļus un arī simbolizētu jūsu dzimtas un tautas neiznīcību. 
Mums jākļūst par modernu un enerģisku nāciju!”

Noslēgumā Latvijas okupācijas muzeja pārstāvis atgādināja, 
ka muzejs joprojām laipni gaida ciemos katru represēto ar viņa 
atmiņu stāstījumiem un liecībām!

Esmeralda Tāle

AKTUĀLI

Latvijas politiski represēto 15. salidojums Ikšķilē

Salidojums ir vieta, kur represētie var satikt savus draugus un 
izsūtījuma biedrus, dziedāt dziesmas, baudīt līdzi paņemtos gardumus 

zaļā pļavā un izdejoties zaļumballē

Pēc oficiālās daļas, kopā ar Valsts prezidentu visi klausījās 
dzīvespriecīgo “Labvēlīgā tipa” koncertu

Šīgada salidojumu apmeklēja – no kr. – Artūrs Apsītis, Alise Brennere, 
Juris Jākabsons, Elizabete Zumente, Edīte Kleina un Māra Vidase

Katrs represētais ir aicināts atstāt savu parakstu pie izsūtījuma vietas 
kartes – Artūrs Apsīts un Alise Brennere

Valsts prezidents politiski represēto vidū
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sporta ziņas
30.jūnijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika plud-

males volejbola čempionāta 2.posms. Sacensībās piedalījās 14 ko
mandas. 1.vietu ieguva Edvards Buivids un Pauls Krūmiņš, 2.vietā – 
Kristaps Butkēvičs ar Ievu Teteri, bet 3.vietā – Kaspars Bredis un 
Artūrs Ādamsons.

13.jūlijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika plud-
males volejbola čempionāta 3.posms. Sacensībās piedalījās 
11 komandas. 1.vietu ieguva Kaspars Mičs un Agris Vilde, 2.vietā – 
Jānis Dūmiņš ar Mareku Annuškānu, bet 3.vietā – Ģirts Lielmežs 
un Māris Čīma.

2.augustā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika 
pludmales volejbola nakts turnīrs. Sacensības notika ļoti labā 

atmosfērā un piektdienas vakarā bija pulcējušies arī daudzi 
līdzjutēji. Kopā piedalījās 14 komandas, tajā skaitā 7 pāri nebija 
vietējie. 1. un 2.vietu ieguva viesu pāri, attiecīgi Ģirts/Kaspars un 
Valdis/Artis, bet 3.vietu, ar lielu atbalstu no līdzjutējiem, izcīnīja 
vietējie – Kristaps Butkēvičs un Dmitrijs Petrenko.

10.augustā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika plud-
males volejbola čempionāta 4.posms. Sacensībās piedalījās 9 ko
mandas. Visu goda pjedestālu aizņēma viesi. 1.vietu ieguva Kaspars 
un Ģirts, 2.vietā – Artūrs ar Aigaru, bet 3.vietā – Edvards un Jēkabs.

!!! 31.augustā notiks kārtējais Mālpils VELOBRAUCIENS. 
Nolikums un karte tiks publicēta Mālpils mājas lapā: www.malpils.
lv. Lūdzu, sekojiet informācijai!

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

31.augusts plkst.11.00 Mālpils novada VELOBRAUCIENS Mālpils mototrase, stadions

2.septembris Pierīgas sporta spēles vieglatlētikas krosā Baldone

14.septembris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 1.posms Mālpils sporta komplekss

15.septembris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 9.posms Mālpils sporta komplekss

Pludmales volejbola čempionāta 3. posms

Pludmales volejbola čempionāta nakts turnīrs

Pludmales volejbola čempionāta 2. posms

Pludmales volejbola čempionāta 4. posms
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Mālpils novada VELOBRAuCIENs
Protokols 30 km

N.
p.
k.

Starta
Nr. Vārds Uzvārds Laiks Vieta Vecuma 

Grupa

1. 1452 Armands Sirmais 057:35 1. vīriešu

2. 38 Edgars Vuņģis 057:37 2. vīriešu

3. 39 Renārs Valdonis 1:01,49 3. vīriešu

4. 202 Vismants Caune 1:01,49 1. seniors

5. 1189 Māris Čīma 1:04,08 4. vīriešu

6. 1195 Artis Čonka 1:04,11 5. vīriešu

7. 981 Aivars Strauss 1:04,14 2. seniors

8. 802 Andris Ratkuss 1:04,28 6. vīriešu

9. 1148 Valts Mihelsons 1:08,30 7. vīriešu

10. 1515 Imants Veics 1:09,27 8. vīriešu

11. 1439 Ģirts Lielmežš 1:10,25 9. vīriešu

12. 33 Līva Rudzeiša 1:10,55 1. sieviešu

13. 34 Mikuss Sarma 1:10,56 10. vīriešu

14. 46 Juris Broks 1:12,38 11. vīriešu

15. 36 Leonīds Valdonis 1:12,40 3. seniors

16. 1914 Edgars Balodis 1:14,59 12. vīriešu

17. 43 Verners Ieviņš 1:15,10 1. jaunietis

18. 49 Rima Zvirbule 1:19,31 2. sieviešu

19. 35 Māris Ameriks 1:20,34 13. vīriešu

20. 30 Anna Dombrovska 1:23,09 1. jauniete

21. 42 Rūdolfs Eberliņš 1:23,12 2. jaunietis

22. 36 Ilva Valdone 1:23,16 2. jauniete

23. 47 Aivars Pentjušs 1:23,18 4. seniors

24. 41 Edgars Ziemelis 1:26,19 14. vīriešu

25. 32 Līga Vilcāne 1:32,35 3. sieviešu

26. 1995 gustavs Neimanis 1:32,35 15. vīriešu

27. 31 Megija graumane 1:37,16 3. jauniete

28. 1006 Maija Ratkuss 1:42,33 4. sieviešu

29. 40 Ivo Laktiņš izstājās  vīriešu

Mālpils velobrauciena 26.05.2013.
1. Protokols – Veiklības stafetes bērniem, vecuma grupa (5 g.v., 5+ g.v.)

N.
p.
k.

Vec. 
grupa Vārds Uzvārds 1.

stafete
2.

stafete
3.

stafete
4.

stafete
Kop.
laiks Vieta

1. 5g.v. Toms Steķis 16,6 30 18,48 20,33 85,41 1

2. Sabīne Kuriņa 16,6 35 20,55 33,46 106,01 2

3. Paula garā 18,0 40 30,45 25,44 114,29 3

4. gustavs Zegrja 17,3 34 32,19 34,60 118,09 4

5. grieta Amerika 28 60 24,46 33,57 146,03 5

6. 5+g.v. Artis Zvīgzna 13,4 24 12,69 15,73 66,22 1

7. Ernests
Neimanis 13,3 24 13,86 17,93 69,09 2

8. Ralfs grjunhals 15,6 25 14,75 15,88 71,23 3

9. Roberts Dinka 16,3 27 15,65 17,70 77,07 4

10. Līva Ozola 15,3 26 16,23 19,54 77,07 5

11. Linards Tabota 14,0 27 17,85 19,66 78,51 6

12. Loreta Veica 16,9 27 16,64 20,10 81,04 7

13. gustavs
Ameriks 15,7 30 17,45 23,52 87,07 8

14. Rolands Cīrulis 14,8 32 19,72 24,55 91,07 9

15. Ronalds Ozoliņš 20,6 38 20,11 22,96 102,07 10

Mālpils velobrauciena 26.05.2013.
2. Protokols – Ģimenes brauciens, 11,5 km

N.
P.
k.

Starta Nr. Vārds Uzvārds Laiks Vieta

1. 025 Lukstiņi – Andris, gustavs 036:29 1

2. 019 Kursīši – Ilvars, Dace 037:54 2

3. 020 Veici – Dailis, Olita 045:36 3

4. 018 Ruķi – Dita, Ralfs 049:14 4

5. 026 Steķi – Ilze, Kristaps 049:39 5

6. 021 Ozolas – Līva, Santa 1:03:49 6

7. 050 Leitāni – Pēteris, Dzintra 1:04:06 7

8. 010 garās – Paula, Elīna izstājās 

Mālpils velobrauciena 26.05.2013.
3. Protokols – 11,5 km no 14 g. vec., meitenes, zēni

N.
p.
k.

Starta Nr. Vārds Uzvārds Laiks Vieta

meitenes

1. 023 Ieva Ozola 039:16 1

2. 015 Annija Kaņepēja 041:12 2

3. 024 Elīza Veica 041:38 3

4. 022 Beāte Radziņa 041:54 4

5. 011 Sanita Broka 043:21 5

6. 014 Lizete Šaršūne 043:24 6

N.
p.
k.

Starta Nr. Vārds Uzvārds Laiks Vieta

7. 0 Adriana Fjodorova 044:16 7

8. 028 Loreta Veica 044:54 8

9. 013 Ieva Jēkabsone 045:11 9

10. 016 Laura Eigima 046:37 10

11. 012 Sofija Kadiķe 047:33 11

zēni

12. 017 Niks Poika 040:18 1

13. 044 Alens Ozoliņš 045:32 2

14. 027 Linards Tabota 046:33 3

Mālpils VELOBRAuCIENs 26.05.2013.
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Šovasar jau ceturto gadu no 26. līdz 28. jūlijam notika daudzu 
bērnu un jauniešu gaidītā nometne jaunajiem makšķerniekiem 
“ASARĪTIS”. 43 bērni vecumā no 5 līdz 16 gadiem šogad bija 
ieradušies no visas Latvijas, protams, nometnē piedalījās arī Mālpils 
novada bērni, bet skaitliskā pārākumā tomēr bija ciemiņi. Bērni un 
jaunieši gan zēni, gan meitenes dzīvoja telšu pilsētiņā pie Brūnu 
HES, ne tikai pavadot laiku vakara un rīta copēs, bet arī klausoties 
dažādas lekcijas, kūpinot zivis un vārot pašu saķerto zivju zupu.

Praktiskās nodarbības zivju resursu aizsardzībā vadīja Latvijā 
labi pazīstamais dabas pētnieks, ihtiologs Māris Olte. Viņa vadībā 
nometnes dalībnieki pie Vites tilta Mergupē no veco Vites dzirnavu 
palikušajiem akmeņiem krāva upes aizsprostjoslas, kas ļāva izveidot 
divus padziļinātus upes posmus, kur zivīm slēpties. Šo aizsprostu 
radītās krāces turpmāk veicinās arī skābekļa pieplūdi upes ūdenī, 
dažādu mikroorganismu vairošanos, līdz ar to arī zivju barības bāzes 
palielināšanos. Māris novadīja arī bērnu apmācību spiningošanas 
sporta pamatos, demonstrēdams dažādu vizuļu, gumijzivtiņu un 
vobleru izmantošanu plēsīgo zivju ķeršanā. Zivju aizsardzības 
pasākumus papildināja arī Valsts policijas Prevencijas pārvaldes 
darbinieki ar vadītāju Uldi Binderu priekšgalā. Mūsu pašu novada 
makšķerēšanas speciālists Andris Upenieks dalījās savā pieredzē 
vēl reti sastopamā makšķerēšanas veidā ar fīder makšķeri.

Visas trīs dienas kopā ar bērniem dzīvoja mūsu biedrības 
biedri, kuri instruēja jaunos makšķerniekus pludiņmakšķeru 
komplektācijā un praktiskajā makšķerēšanā ar to. Bērni iepazinās 
arī ar dažādām zivju barībām, zivju 
iebarošanas produktiem un to saga
tavošanas metodēm. Tradicionāli 
pie dalījās kastinga elementu (vizuļa 
mešana mērķī) apmācībā. Notika arī 
makšķerēšanas sacensības, kuru 
uzvarētāji saņēma diplomus un vērtī
gas balvas – makšķerkātus, spoles, tīk
liņus u.c.

Lai šadu nometni varētu noorga
nizēt, bija nepieciešams piesaistīt 
dau dzus palīgus un sponsorus. Visi 
nometnes darbinieki veica brīvprātīgā 
darba pienākumus, par to atlīdzību 
nesa ņemot. Tāpēc vislielākā atzinība un 
patei cība jāizsaka nometnes vadītājai 
guntai Bahmanei, nometnes vadītājas 
palīgiem Imantam Andersonam, Jurim 
Lielmežam, Andrim Upeniekam, gintam 
Zundem, par bērnu drošību un kārtību 
nometnē rūpējās Mālpils pašvaldības 

policijas priekšnieks guntis Lejiņš un Valsts policijas Mālpils 
iecirkņa inspektors Edgars Komarovs, par nometnes praktiskā 
aprīkojuma nodrošināšanu pateicība valsts vides sabiedriskajam 
inspektoram Saulim Mihelsonam, par bērnu savlaicīgu ēdināšanu 
– gunāram Krūmiņliepam un Sandrai Rogulei, par nometnes 
dalībnieku veselības stāvokļa uzraudzīšanu – Mālpils sociālās 
aprūpes centra medmāsai Jevgēnijai Komarovai. Par nometnes 
teritorijas appļaušanu un krūmu izgriešanu paldies pelnījuši arī 
mūsu biedri Raimonds Krūmiņliepa un Vladimirs Atruškevičs.

 Valde izsaka lielu paldies par naudas līdzekļu piešķiršanu 
nometnes sponsoriem: Mālpils novada domei, SIA “Sidgunda2” 
un tās vadītājam Normundam Kalniņam, “Brūnu HES īpašnie
kam guntaram Jonītim, par balvu nodrošināšanu nometnes 
dalībniekiem – Siguldas veikala “Copes nams” īpašniekam Mārim 
Nuķim.

Lielu paldies pelnījuši arī uzaicinātie lektori Māris Olte un Uldis 
Binders, kuri atrada laiku un iespējas, lai bez maksas dalītos 
savā pieredzē un prasmēs ar bērniem. Ļoti noderēja arī Mālpils 

biotehnoloģiju centra dāvāto slieku kaste – bērni visas trīs dienas 
sliekas izmantoja zivju copē. Paldies par garšīgajiem ēdieniem SIA 
“Žaks2” un ēdnīcas vadītājai Ilonai Dreimanei.

Nometnes popularitāte aug un tās organizēšana ir paredzēta arī 
nākošajos gados!

 Informācija un fotomateriāls no
makšķernieku biedrības “Mālpils Zivīm”

AKTĪVĀ ATPŪTA

Bērnu un jauniešu nometne jaunajiem makšķerniekiem “AsARĪtIs”
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Prezentācijas pasākums
2013. gada 30. augustā

plkst. 14.00

Mālpils novada domes
konferenču zālē

“Notici sev!” valde

INFORMĀCIJA

Mālpils Mūzikas un mākslas skola
aicina savus audzēkņus 
uz pirmo mācību dienu

2013. gada 2. septembrī plkst. 15.00
kultūras centra Lielajā zālē

Mālpils Mūzikas un mākslas skola 
uzņem audzēkņus 2013./2014. mācību gadam 

sekojošās programmās: 
vizuāli plastiskā māksla, vijoļspēle, čella spēle, 
ģitāras spēle, flautas spēle, skasofona spēle,

sitaminstrumentu spēle.
Dokumentus var iesniegt 

no 3. – 17. septembrim plkst. 15.00 – 19.00
324. telpā – mākslas nodaļā,
313. telpā – mūzikas nodaļā.

Mālpils vidusskolas neklātiene
uzņem izglītojamos:

•	 pamatskolā	7.	–	9.klasē	pamatizglītības	programmā
•	 vidusskolā	10.	–	12.klasē	vispārizglītojošā	virziena	

programmā.
Apmācības formas: 
Otrdienas, trešdienas, ceturtdienas pēcpusdienās, apmācības 

daļēji notiek elektroniski.
Nepieciešamie dokumenti, stājoties pamatskolā: jāuzrāda pase, 

liecība, medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 026/u), nepilngadīgajiem 
izglītojamajiem jāierodas kopā ar kādu no vēcākiem/ aizbildņiem

Nepieciešamie dokumenti, stājoties vidusskolā: pamatizglītības 
apliecība un sekmju izraksts (jāuzrāda oriģināli), medicīniskā izziņa 
(veidlapa Nr. 027/u), jāuzrāda pase, visas esošās vidusskolas liecības, 
sekmju izraksti vai personas lieta, ja tāda ir (stājoties 10.klases 
2.semestrī, 11. un 12.klasē)

Kontaktinformācija: 67925340, 28689674, e-pasts – vidus skola@
malpils.lv, mājas lapa www.malpilsvsk.lv

Moto Sezonas noslēgums
Biedrība “MC Dzelzs Ērglis” informē, ka š.g. 28. septembrī 
no plkst. 12.00 – 14.00 Mālpils centrā notiks Moto Sezonas 
noslēguma brau ciens. Sezonas noslēgums ir iekļauts Latvijas 
Moto klubu asociācijas rīkoto pasākumu kalendārā. “MC Dzelzs 
Ērglis” šo pasākumu organizē jau devīto gadu.

Ģimenes ārsta J. Sprūdes un prakses darba laiks
 

Sestdienās un citā laikā – pēc vienošanās, lai pierakstītos, 
zvaniet 67925155.
Zīdaiņu stunda: Trešdiena 10.00 – 11.00
/bērni līdz 2gadiem, veseli/
Ģimenes ārsta J. Sprūdes prakses darba laiks: 
Pirmdiena, trešdiena 7.00 – 17.00
Otrdiena, ceturtdiena 8.00 – 19.00
Piektdiena 7.00 –15.00
Laboratorija: Otrdiena 8.00 – 11.00, Ceturtdiena 8.00 – 11.00

Pacientu pieņemšanas 
laiks pēc pieraksta

Akūtā stunda 
stunda

P 7.00 – 12.00 8.00 – 10.00
O 15.00 – 19.00 15.00 – 16.00
T 7.00 – 11.00 8.00 – 9.00
C 15.00 – 19.00 15.00 – 16.00
P 7.00 – 11.00 8.00 – 9.00

godātie Mālpils novada iedzīvotāji!
Atgādinām, ka saskaņā ar Mālpils novada domes 
2009. gada 21. janvāra Saistošajiem noteikumiem 

Nr. 3 “Par dzīvnieku turēšanas nodevu Mālpils 
pagastā” punktiem Nr. 3 un 4 (www. malpils.lv/ 
Novada domes dokumenti/ Saistošie noteikumi) 
jāsamaksā nodeva par suņu un kaķu turēšanu 

Mālpils novadā.
Atgādinām arī, ka katram dzīvniekam ir jābūt 

pase, kurā redzama atzīme, ka reizi gadā dzīvnieks 
vakcinēts pret trakumsērgu.

No 15. septembra tiks veikta pastiprināta dzīv nieku 
turēšanas noteikumu ievērošanas pārbaude.

Pašvaldības policija

Informācija pensionāriem!
Š.g. 7. septembrī Latvijas Pensionāru federācija aicina pensio

nārus uz mītiņu Rīgā, Doma laukumā, lai izteiktu valdībai prasības 
pensionāru problēmu risināšanā. Transports – skolnieku autobuss. 
Izbraukšana plkst. 10.00 no Mālpils centra. Interesentus pieteikties 
Mālpils novada domes kancelejā, tālr. 67970888 vai pie Pensionāru 
padomes priekšsēdētājas Edītes Salenieces, tālr. 26541054.



 Mālpils Vēstis  AUgUSTS 2013   16

KASES darba laiks: 

OTRDIEN 14.00 – 18.00 TREŠDIEN 11.00 – 14.00 
CETURTDIEN  PIEKTDIEN
Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma. Tālrunis uzziņām 67925836 vai 29195459

Mālpils kultūras centra pasākumi  
2013. gada septembrī

Visu mēnesi kultūras centra izstāžu zālē apskatāma  
izstāde ARHEOLOĢISKĀS UN ETNOGRĀFISKĀS LIECĪBAS 
MĀLPILS NOVADĀ

11.09. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS”  
  tikšanās. Pie mums viesosies  
  dzej niece Gundega Salna

15.09.  RUDENS GADATIRGUS

21.09. plkst. 22.00 – 02.00 Rudens balle apaļajā zālē  
  pie apaļajiem galdiņiem  
  kopā ar grupu Bella@John,  
  biļetes cena 3,Ls

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis” Informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125 Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146 Makets sagatavots un iespiests sIA “N.I.M.s.”
e-pasts: iveta@malpils.lv Pērnavas iela 47/B, Rīga, LV-1009, tālr. 67311424

INFORMĀCIJA SLUDINĀJUMI

 PAtEICĪBA
“Es nešķīros no jums
Te viss, kas darīts paliek
Te paliek manas rūpes,
Mans sapņu lolojums.
Vēl koptais dārzs mans ziedēs,
Un balti bērzi skums –
Es nešķiršos no jums.”

Paldies radiem, kaimiņiem, draugiem, biju-
šajiem darbabiedriem, kas palīdzēja un bija kopā 
ar mums pavadot Heini Jurisonu pēdējā gaitā.

Piederīgie

Mālpils Kultūras centrs

 sLuDINĀJuMI
Mūrēju plītis, sildmūrus, krāsnis – apļās. Varu 
piedāvāt jaunu mazo, apaļo krāsni (komplektā). 
Āra kamīni, lauka pavardi, kamīngrili (darbus var 
apskatīt Mālpils teritorijā), iekšējie kamīni, pirts 
kamīni, krāsnis, maizes krāsnis, gaļas žāvētuves, 
ja lieli bēniņi, var piemūrēt pie skurtsteņa. Visi 
restaurācijas dabi. Skursteņi, akmens sētas, arī 
no dolomīta. Apmūrēju akas, ēku sienas. Var uz 
ziemu pasūtīt visāda izmēra koka karotes, lielus 
pavarda kausus, pērtuvēm (1 l) koka ķipjus. Tālr. 
25652216, Laimonis
Pārdod dubultgarāžu Mālpils centrā, tālr. 
26479740
Meklējam auklīti gadu vecam puisītim Mālpilī, 
tālr. 29976732
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. Apku
res ierīču tīrīšana, remonts. Apsekošanas 
aktu sastādīšana. Konsultācijas. Amata zellis 
Normunds Keišs, tālr. 29432853
Vēlos īrēt 1 istabu vai 2 istabu dzīvokli, vai vienu 
istabu Mālpilī. Tālr. 29614049
Pārdod ar piegādi skaldītu malku, gan sausu, 
gan svaigu. Tālr. 26529485
Uzņēmums pērk cirsmas, meža īpašumus, 
samaksa tūlītēja. Tālr. 26037729, epasts: 
vvrautoeds@inbox.lv

Aicinām
Jūs uz

Donoru 
dienu

2013.gada 
10. septembrī
Mālpils sporta

kompleksā

no plkst.10.00 līdz 13.00

Katrs Donors 
saņems 3,-Ls

Līdzi jāņem 
pase

SIA “KVIST” Dānijas kokapstrādes 
uzņēmums, kas Latvijā veiksmīgi uzsācis 
savu darbību Mālpils novadā, konkursa 
kārtībā aicina savai komandai pievieno
ties kokapstrādes operatoru liekti līmētu 
mēbeļu ražošanai. 

Mēs piedāvājam:
– Pastāvīgu darbu stabilā un augošā 

uzņēmumā;
– Atalgojumu atbilstoši padarītajam dar

bam;
– Labus darba apstākļus;
– Sociālās garantijas;
– Veselības apdrošināšanu;
– Profesionālās un personiskās izaug

smes iespējas.

Prasības:
– Precizitāte un augsta atbildības sajūta 

par sava darba rezultātu.
– Vēlme strādāt komandā.

Darba vieta: “KVIST” SIA, Upmalas, 
Mālpils novads.

Pieteikšanās: sūtot CV uz e-pastu: 
lv@kvist.com vai pa pastu, kā arī perso-

nīgi ierodoties mūsu uzņēmumā un 
aizpildot pieteikuma anketu.

Droši zvaniet mūsu biroja vadītājai, 
ja vēlaties saņemt vairāk informāciju.

Tālrunis uzziņām: 67925550

Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan 
privātos, gan juridiskos objektos – interjers, māju 
apdare, dekoratīvi dārza darbi (laukakmens, 
granīts), arī kapu pieminekļi un restaurācija. 
Sertificēts amata meistars, tālr. 29450290
Maznodrošinātai ģimenei ļoti nepieciešams ska
pis. Tālr. 67925155

Šogad daba mūs lutina ar bagātu ābolu ražu. 
Palīdzēšu šo bagātību pārvērst vērtīgajā sulā, 
kas spirdzinās jūs visas ziemas garumā. Jums 
tikai jāsagādā tīri āboli, burkas un vāciņi, par 
pārējo es parūpēšos. Zvaniet un sarunāsim, 
kad varam sadarboties. Tālr. 26915908, 
Kristīne


