
MĒS SAVAM NOVADAM 2013 
Mālpils novada iedzīvotāju īstenotie projekti  



Viens, divi... TRĪS 
 
Projekta vadītāja  
Daiga Brežinska 

Atjaunot rožu stādījumus: 

 

• norakt nolietojušos augsni un 
uzbērt jaunu melnzemi, 

• iestādīt rozes, 

• noņemt vecās betona apmales un 
uzlikt jaunas. 

  

Projektā piedalījās 7 cilvēki (2 audzēkņi 
un 5 pieaugušie), kā arī brīvprātīgi 
pievienojās vēl 8 audzēkņi un 5 
pieaugušie.  
Pavisam kopā piedalījās 20 dalībnieki. 



 
Viens, divi... TRĪS 

 



Veļas žāvēšanas 
vietas rekonstrukcija 
 
Projekta vadītāja  
Māra Ārente 
Sakārtot veļas žāvēšanas vietu Kastaņu 
ielas 3, 5, 7, Jaunās ielas 2, 4, Celtnieku 
ielas 1 dzīvojamo ēku iekšpagalmā: 
 

* demontēt bojātās metāla 
konstrukcijas, 

* izgatavot jaunas metāla konstrukcijas 
un iebetonēt tās, 

* izvilkt žāvējamās auklas. 

Projektā piedalījās 23 apkārtējo māju 
iedzīvotāji (10 kungi un 13 dāmas). 

  



 
Veļas žāvēšanas vietas rekonstrukcija 

 
 



Dārza ielas 
atpūtas vietas 
 
Projekta vadītāja  
Lija Preisa 

Iekārtot atpūtas vietas Dārza ielas 
apkārtnē: 

 

* izgatavot un uzstādīt piecus solus, 

* izveidot smilšu kasti bērniem, 

* iekārtot daudzgadīgo stādījumu 
dobes. 

Projektā piedalījās  

20 Dārza ielas iedzīvotāji, to skaitā 6 
bērni, 5 pensionāri un 9 strādājošie. 



 
Dārza ielas atpūtas vietas 

 
 



Zaļi un veseli 
 
Projekta vadītāja  
Daiga Lāce 

Izveidot «baskāju taku» bērniem: 
 

* Sagatavot vietu takai (atbrīvot vietu 
no auglīgās zemes kārtas, piebērt ar 
granti), 

* Ieklāt virsmas segumu ar dažādiem 
dabas materiāliem (oļi, čiekuri, mulča, 
kūdra, grants vai smilts, sūna vai 
mauriņš, apaļkoki), 

* Iestādīt ogulājus – dabīgus vitamīnu 
avotus. 

Projektā piedalījās 9 bērni un jaunieši, 
14 tēti un 5 mammas. Pavisam kopā – 
28 mālpilieši. 



 
Zaļi un veseli  

(1.darba cēliens  14.06.2013. – Tēvu diena) 
 



 
Zaļi un veseli  

(2.darba cēliens: 31. 07.-01.08.2013.) 
 



Krasta pagalms 
 
Projekta vadītāja  
Elita Mieze 

Labiekārtot Krasta 2K ielas pagalmu: 

 

* Iegādāties materiālus šūpoļu, 
slidkalniņa un pakāpienu sienas 
izveidošanai, 

* Izveidot smilšu kasti ar vāku, uzstādīt 
tai nojumi, 

* Sakārtot t. s. «apli» - atjaunot zemes 
virsslāni ar melnzemi, izzāģēt kārklus, 
iesēt zālāju, dekorēt ar akmeņiem un 
puķu stādījumiem. 

Projektā piedalījās 8 mālpilieši, to skaitā 
arī bērni. 



 
Krasta pagalms 
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Bērnu un jauniešu 
aktīvās atpūtas āra 
laukuma izveide 
«Pirmais solis» 
 

Projekta vadītāja 
Dace Andrejeva 

Izveidot aktīvas atpūtas āra laukumu: 
 

* Sagatavot vietu āra trenažieriem 
(līdztekām un trenažieris vēdera 
presei), 

* Iegādāties āra trenažierus un 
uzstādīt tos laukumā. 

Projektā piedalījās 7 cilvēki (6 audzēkņi 
un 1 pieaugušais), kā arī brīvprātīgi 
pievienojās vēl 14 audzēkņi. Pavisam 
kopā piedalījās 21 dalībnieks. 



Bērnu un jauniešu 
aktīvās atpūtas āra 
laukuma izveide 
«Otrais solis» 
 

Projekta vadītāja 
Sarmīte Dadeika 

Izveidot aktīvas atpūtas āra laukumu: 
 

* Sagatavot vietu āra trenažieriem 
(atlētiskajam komplektam), 

* Iegādāties āra trenažierus un 
uzstādīt tos laukumā. 

Projektā piedalījās 8 cilvēki (7 audzēkņi 
un 1 pieaugušais), kā arī brīvprātīgi 
pievienojās vēl 12 audzēkņi. Pavisam 
kopā piedalījās 20 dalībnieki. 



 
Pirmais un otrais solis 

 



 
Pirmais solis un Otrais solis 

 



«Saules vārtu» 
avotiņa sakopšana 
un piekļuves 
nodrošināšana 
 
Projekta vadītāja  
Inguna Sīmansone 

Sakopt vidi publiski pieejamā avota 
teritorijā: 
 

* Organizēt pavasara sakopšanas talku 
«Saules vārtu» kalnā un avota 
teritorijā: 

• Iegādāties kokmateriālus 
pakāpienu izveidošanai avota 
nogāzē, 

• Iegādāties degvielu pļaušanai visu 
vasaras sezonu. 

Projektā piedalījās 14 mālpilieši 



«Saules vārtu» avotiņa sakopšana un piekļuves 
nodrošināšana 



Sakoptā vidē 
sakopts cilvēks 
 
Projekta vadītāja  
Gundega Vanaga-Janberga 

Labiekārtot baznīcas pagalmu: 

 

* iegādāties melnzemi un mulču tūju 
saglabāšanai, 

* iestādīt krāšņumaugus, 

* sakārtot akmeņu rindas pie baznīcas. 

Projektā piedalījās 11 mālpilieši,  

to skaitā 4 bērni. 



 
Sakoptā vidē sakopts cilvēks 

 



Hokeja laukuma 
uzturēšana 
 
Projekta vadītājs  
Uģis Reinbaks 

Hokeja laukuma uzturēšanas 
vajadzībām iegādāties ūdens sūkni, 
šļūtenes un to uzgaļus ledus kārtas 
uzliešanai un uzturēšanai. 

 

Projektā piedalījās 8 mālpilieši 



 
Hokeja laukuma uzturēšana 

 



MĒS SAVAM NOVADAM 2014 

Uz tikšanos 2014. gada pavasarī! 

Mālpils novada domes mazo projektu programmā 
MĒS SAVAM NOVADAM 2013 kopā piedalījās ap 
150 mālpiliešu, to skaitā ap 40 bērnu un jauniešu. 

PALDIES VISIEM! 


