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Mālpils vidusskolu – tradīcijām bagātu, 
vienmēr atvērtu jauninājumiem 

Pirmskolas izglītības iestādi „Māllēpīte” – saulaino 
smaidu, priecīgo čalu un bērnības pasaku zemi

Mālpils Profesionālo vidusskolu – vietu, kur 
mūsdienīgā un modernā vidē apgūst 

tautsaimniecībā prioritāras programmas
Mālpils internātpamatskolu – Mūsmājas, kur samīļots, 

aprūpēts, izglītots ikviens, ar drošu pamatu nākotnē
Mūzikas un mākslas skolu – radošu, mākslas burvībai 

atvērtu, pilnu milzīgas neatlaidības un izzinātprieka
Sidgundas pamatskolu – mīļuma, mājīguma un 

ģimenisku sajūtu nesēju
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„mūsu uzdevums simboliskā 
nozīmē ir – gādāt par to, lai mūsu 
bērniem nav jāiet pasaulē ar tukšām 
ceļa somām, meklējot, kur tās 
piepildīt, – lai mēs spētu viņiem dot 
līdz piederības apziņu, mājvietas 

apziņu, atgriešanās apziņu,” – tā nometnes vadītāja 
inese krūmiņa.

kas ir 3x3 nometne? Uz to atbildi dod pati Inese: „Visiem 
reizē mācīties – gan roku ievirzēs – latvisku amatu apgūšanu, 
gan galvas ievirzēs – tradīcijas, psiholoģiju, kultūrvēsturi, 
utt. Visiem reizē dziedāt galda dziesmu un vakara dziesmu, 
visiem reizē kādu vakaru pavadīt pie ugunskura pārdomās. 
Izlocīt kājas dančos savam priekam, iemācīties ko jaunu 
par to, kā varam dzīvot. Sajust mūsu kopību. Piedzīvot to, 

ka būt latvietim nozīmē ne tikai 
kaunu par uz bankrota robežas 
nonākušo valsti, bet būt latvi
etim ir arī prieks, lepnums un 
savā ziņā – misija.”

kāpēc mālpilī? Zinājām, 
ka Mālpils sagaidīs nometnes 
dalībniekus – ar ļoti labām 
pro fe sionālās vidus skolas un 
kopmītņu telpām – nodarbībām 
un nakšņošanai, ar Latvijā lie
lāko lauku Kultūras namu, ar 
pavisam jaunu sporta komp
leksu, kurā ietilpst peldba
seins, ar Saules kalnu, ar pil

ziņas

mūsu novada dalībnieki  
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

Paldies par neizsīkstošo enerģiju gata
vojoties svētkiem, par azartu un iztu rību garajos 
koncerta mēģinājumos saules pārpilnajās jūlija 
dienās Rīgā, par savu misijas un goda sajūtu, 

ar lepnumu iznesot Mālpils vārdu lielākajos 
skolēnu jaunatnes svētkos Latvijā, kas šogad 
atzīmējot to 50.gadadienu un nozīmi Baltijas 
dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā 

un pārmantošanā, pirmo reizi svētku vēsturē 
tika iekļauti UNESCO svinamo dienu kalendārā 
2010. – 2011.gadam!

Daiga Frīdberga

trīs tēva dēli mālpilī
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1996. gadā apmeklēti Viļa Plūdoņa dzim
tas kapi,1987.gadā bibliotēkas aktīvāko lasītāju 
un ceļotāju domu grupa viesojās Jēkab pils 
atpūtas parkā, Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā 
Neretā,1988.gadā Jasmuižā. 1999.gadā 
tepat kaimiņu Suntažos, tālāk dodoties uz 
Emīla Melngaiļa muzeju, Dikļu baznīcu, 
Ausek ļa mu zeju Alojā.1990.gads – Viļa Plū
doņa „Lejnieki”, Kaucminde, Rundāles pils, 
1991.gads Kuldīgā viesojās liela grupa māl
piliešu – gan vecāka gadagājuma ļaudis, 
gan bērni. Tikšanās ar Jeti Užāni Dzērbenes 
„Lejniekos” 1994.gadā. Kaudzīšu muzejā kopā 
ar Jāni Poli. 1995.gads – ļaudis uz mola, jūras 
šalkās Rojā...tā var saukt un saukt, jo lapa 
aiz lapas skaistajā bibliotēkas draugu grupas 
ceļojuma albūmā uzvēdī ar jaukām atmiņām, 
kopā būšanas prieku, jauniegūtām zināšanām 
un draugiem.

Tāds arī ir bijis sākotnējais Daces krilov
skas nodoms pirms daudziem gadiem kopā 
pulcinot bibliotēkas pulciņu, vēl vecajā biblio
tēkā strādājot: „Vēlējos bērniem parādīt rakst-
nieku muzejus un dzimtās vietas. Ar to arī sākās. 
Vēlāk dalībnieku skaits arvien palielinājās, 
jo iesaistījās vecāki un arī citi mālpilieši. Sen 
vairs nav tas pulciņš. Tās meitenes izaugušas 
lielas, kļuvušas par bibliotekārēm, kā piemērām 
Anda Vecroze, Ineta Sējāne. Tā tas ir aizgājis. 
Tagad brauc veselas ģimenes – vieni un tie paši 
cilvēki. Kā vasara klāt, tā braucam. Nav jau arī 
iemesla atteikt, jo pašai ir ļoti iepaticies.” Kad 
ekskursija beidzas, tad cilvēki piesakot vietu 
jau nākamgadam. Šoreiz bijis lielais auto
buss, tāpēc bija iespējams braukt arī citiem 
interesentiem.

„Es parasti vienā dienā izvēlos diezgan dau
dzus pieturas punktus. Intensīva programma, 
ne visi to var turēt, bet tie, kas pieraduši to atzīst 
un pieņem. Pēc iespējas vairāk in for mācijas, 
bet ne tādā nozīmē – skaitļus, faktus, bet vācam 
iespaidus. Ja arī vakarā esi it kā noguris, tomēr 
tad ir daudz ko atcerēties. Izvēloties objektus 
cenšos, lai tur būtu kāds muzejs, zināma vi-
eta, vai kāda pils, bet katrā gadījumā arī kāds 
daiļdārzs vai interesanta personība, jo mūsu 
vidū ir arī daiļdārznieki, kā arī gandrīz visām 
mūsu sievietēm ir liela inte rese par ziediem 
un dārziem,” tā par ekskur  sijas veidošanas 
procesu skaidro Dace krilovska, „Tagad jau 
viss ir vienkāršāk, jo ir pieejams internets. Es 
izvēlos reģionu, kurā mēs kādu laiku neesam 
bijuši, jāsaka gan, ka sākam mazliet atkārtoties, 
bet tomēr piecpadsmit – divdesmit gadu laikā 
mainās cilvēki, vietas, objekti. Ir patīkami re
dzēt, ka daudz kas mainās uz labo pusi. Latvijas 
daba ir tik skaista! Tagad, lai tas būtu saistoši 
pilnīgi visiem, lai diena būtu piepildīta, lai pēc 
tam vēl ilgi varētu pārdomāt iespaidus, ir jābūt 
vismaz kādiem četriem, pieciem objektiem. 
Šogad pirmā pietura bija Tukuma rajona Kukšu 
muižā, netālu no Pūres.

Tālāk braucām uz Talsiem, kur ar pil sētas 
vēsturi iepazināmies Talsu novada muzejā, kā 
arī uzkāpām pilskalnā, lai redzētu pilsētu no 
augšas. Gida pavadībā izstai gājām skaistās 
vecpilsētas ieliņas, ezera krastu.

Nākošā pieturas vieta – Valdemārpilī pie 
Igurda Baņķa, kurš vada darbnīcu „Zeļļi” un 
apmāca galdnieka meistarus. Ļoti inte resants 
cilvēks, kurš, neskatoties uz izglītības līmeni, 
sociālo stāvokli, pieņem „dzīves pa bēr nus”. 
Viņam ir interesanta dzīves filoso fija, ko māca 
saviem audzēkņiem. Pats ilgus gadus Valde
mārpilī pasniedzis mākslas vēs turi, zīmēšanu, 
ļoti kolorīts cilvēks, ar acīmredzamu pedagoga 
talantu un spēju saprasties ar jauniešiem.”

Laimdota Puriņa: „Šogad jau braucu 
otro reizi. Kopā braukt ir labāk, jo gidi pastāsta 
vairāk, vairāk redz, jo paši jau uz tik daudzām 
vietām parasti nebrauc. Kurzemes braucienā 
patika viss. Laiks bija ļoti piemērots braukšanai, 
jo no rīta saulīte nespīdēja, autobusā nebija 
karsti.” Laimdotas spilgtākie iespaidi nav 
no konkrētām vietām vai cilvēkiem – tā esot 
kopīgā noskaņa, kas valdot brauciena laikā. 
Kurzemē esot ne pirmo reizi, bet kā atklājumu 
sev varētu uzskatīt tikšanos ar Baņķa kungu 
viņa kokamatniecības skolā. Interesanti bijis 
papētīt un salīdzināt kā tur māca, jo pašas dēls 
arī tikko beidzis galdnieka specialitāti Ogres 
profesionālajā vidusskolā.

To apliecināja arī Ārija ruoška: „Es kārtējo 
reizi pārliecinājos, ka Latvijā ir brīnišķīgi cilvēki 
un ka es no Latvijas nekur prom negribu braukt! 
Tādu kā es ir daudz. Viss paliek arvien skaistāks 
un sakoptāks. Aizbrauc, ieraugi, ko cilvēks 
ir izdarījis, tad uzreiz domāju – ko es varētu 
darīt? Tie ir iedvesmojoši cilvēki, kā tēlniece, 

zāļu sieva – Dita Kalvāne, kas atnāca kā 
saulīte – tāds gaišs cilvēks, kuras dārzā plašos 
stādījumos varēja apskatīt puķu un garšaugu 
dobes, plūkt un izsmaržot visdažādākos 
brīnumus. Dārza vienojošais elements ģipša 
figūras, skulptūras – pēdas, cilvēku figūras. 
Noslēgumā tikām cienāti ar fenheļa tēju īpašā 
tējas namiņā, gan nopirkt sēklas un garšaugu 
stādus.”

mārīte Nīgrande: „Man ir visjaukākie 
iespaidi. Jutos kā atvaļinājumā. Bija zināmi 
pārsteigumi – Talsos uzcelta ļoti jauka katoļu 
baznīca! Tieši iekšpusē, tāds vieglums 
salīdzinot kā bija kādreiz. Bija arī gastronomis-
kas dabas prieks – Novadpētniecības muzeja 
ēkā esošajā kafejnīcā gaļas salātiņus pasniedz 
gandrīz pusmetrīgā zāļā karotē. Vispār cilvēkam 
pašam sevi jānoskaņo, jāmāk atslēgties no 
ikdienas dzīves steigas.” Līdz šim Kurzemē 
epizodiski kaut kur ir būts, bet Nīgrandes 
kundzei prieks, ka bijusi Valdemārpili, par kuru 
no mātes dzirdēts dzimtas stāstos.

Ekskursijas noslēgumā Rojā bradājuši pa 
smilšaino krastu, elpojuši jūras gaisu, jo tas un 
jūras šalkoņa upes un ezera krastos mītošajam 
vidzemniekam ir kas vienreizējs.

Neskrienot pa veikaliem, netērējot laiku 
lielai ēšanai, var paspēt daudz. Bet galvenais 
mērķis vienmēr bijis un paliek viens– iepazīt 
vietējo vidi caur interesantiem cilvēkiem, savas 
vietas patriotiem, harismātiskiem cilvēkiem, jo 
tieši šie cilvēki saglabājas atmiņās visspilgtāk, 
kā arī veidojas interese jaunām tikšanās reizēm 
citu gadu.

Daiga Frīdberga

skalnu, dīķiem, muižu un vecu lauku baznīcu, 
neatkārtojamu savā vienkāršībā stāvam pakalna 
virsotnē, simtgadīgu ozolu ielokā..., tā 3x3niekus, 
aicinot ņemt dalību jaukajā vasaras notikumā, 
uzrunāja organizētāji.

Mālpils Novada domes priekšsēdētājs Alek
sandrs Lielmežs uzrunājot viesus atklāšanas pasā
kumā Mālpils Kultūras centra laukumā atzina, ka 
lielākais tradicionālā nometnes 3x3 saieta prieks 
ir kopā sanākt gan veciem, gan jauniem un izjust 
to kopību un piederību nometnei: „Mēs, mālpilieši, 
esam ļoti pateicīgi, ka 2010.gadā mums ir tas gods 
jūs uzņemt šeit, Mālpilī! Protams, gribam, lai jūs 
justos kā mājās, un katrs mālpilietis parādīs visu to 
labāko, kas mums ir, jo mēs savu novadu ļoti mīlam.

Vai cerības piepildījās? Vai mēs bijām gana 
laipni, viesmīlīgi, sapucēti, komunikabli, darboties 

un līdzi just griboši? Katrs mālpilietis, kam bija inte
rese līdzi darboties, jau savlaicīgi varēja pieteikties 
nodarbībām. To klāsts ļoti plašs – kopumā 3 dienas 
cēlienos pavisam notika vairāk nekā 30 ieviržu.

Varbūt jau pamanījāt, ka dažas nodarbības 
vadīja arī mūsu pašu novadnieki. Tas dara mums 
godu, ka pasaules latviešiem spējam nodot 
vēstījumu arī no Mālpils puses – ar īsti latviskām 
lietām – ar maigu mālu sajūtu starp pirkstiem, ar 
mēles garšu kārpiņu uzmundrināšanu, ar krāsu 
prieku steļļu valstībā, ar savu vēsturisko sakņu 
apzināšanos un izziņas brīnumu, pētot Mālpils 
novada krāšņo dabu.

Daiga Frīdberga 
Rakstā izmantoti materiāli no interneta resursiem http://

www.3x3.lv/FC5A72A6E8FB440291F8.html

ziņas

Bibliotēkas draugu ekskursija
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Izskatīja 24 jautājumus:
1. Par atļauju izmantot mototrasi Moto pie

dzīvojumu sacensībām un Endu ro krosam.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu.
3. Par zemes ierīcības projekta apstip rināšanu.
4. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
5. Pirkuma līgumu izskatīšana.
6. Par situāciju nekustamajā īpašumā „Dar

binieku māja”.
7. Par pašvaldības īpašuma nodošanu pašval

dības SIA „Norma K”.
8. Par Politiski represētas personas un nacio

nālās pretošanās kustības dalīb nieka statusa 
noteikšanas un nelikumīgi represēto personu 
mantisko jautājumu kārtošanas komisijas 
nolikuma apstip rināšanu.

9. Par politiski represētās personas statusa 
piešķiršanu.

10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
11. Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu vietējo 

ģeodēzisko tīklu jautājumos.
12. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Par topogrā

fiskās informācijas aprites kārtību Mālpils 
novadā” apstiprināšanu.

13. Par finansiālu atbalstu biedrības „Notici 

sev!” organizētajam pieredzes apguves 
braucienam.

14. Par finansiālu atbalstu plenēram „Mālpils 
ainava – 8”.

15. Par finansiālu atbalstu mūsdienu deju gru pām 
„Nakc” un „Nakcītis”.

16. Par finansiālu atbalstu pensionāru piere dzes 
braucienam.

17. Par iespēju atbrīvot no nodevas par būv atļau
jas izsniegšanu.

18. Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Par valsts 
nodevas atvieglojumiem par apliecinā jumiem 
un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada 
bāriņtiesā” apstiprināšanu.

19. Par privatizācijas kontu slēgšanu un serti fikātu 

2010. gada 11. jūlijā bija dots starts velomaratonam „Tour de LatEst”, 
kas tika organizēts „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” projekta 
ietvaros. Katrs velo entuziasts varēja izmēģināt savus spēkus 1296 
km garajā maršrutā, kas ilga 2 nedēļas. Protams, nebija obligāti jāveic 
viss garais ceļa posms. Atsevišķi interesenti, sekojot līdzi maratona 
notikumu gaitai, varēja pievienoties kādā ceļa posmā. Kopā piedalījās 
112 dalībnieki no 8 valstīm, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, 
Ukrainas, Vācijas, Lielbritānijas un Turcijas, kuri veica visu garo maršrutu.

Pēdējais posms bija no Lielvārdes līdz Siguldai, kas šķērsoja Mālpils 
novadu. Pirmspēdējā atpūtas vieta bija Sidgundā, „Mālkrogā”, kur varēja 
atpūsties, baudot Mālpils piensaimnieka dažādos sierus, un atveldzēties 
pēc garā ceļa. Daudzi dalībnieki pat nebija iedomājušies, ka Mālpils 
siers ir pieejams tik dažādos veidos, kas tika novērtēts. „Patīkamu 
pārsteigumu bija sagādājusi Mālpils novada pašvaldība un Mālpils 
piensaimnieks, cienājot mūs ar gardiem sieriem,” teica Dana Spulle no 

aktīvā tūrisma centra „Eži”. Ārzemju viesi 
bija sajūsmā par latviešu virtuvi kopumā, 
par kuru visatzinīgāk izteicās viesis no Tur
cijas. Dalībnieki atzina, ka visviesmīlīgākie 
tomēr ir latvieši, kuri maratonistus uzņēma 
ar lielu sirsnību. Tai skaitā ir arī „Mālkroga” 
saimnieki Aija un Vilnis Klintsoni. Paldies 
viņiem!

Projekts tika izveidots, lai veicinātu 
Dienvidigaunijas un Vidze mes reģiona atpazīstamību un konkurētspēju 
Eiropas tūrisma tirgū, paplašinot reģionu tūrisma produktu un pakalpo
jumu piedāvājumu. Ar katru gadu pieaug interese par velo tūrismu, kas ir 
kļuvis populārs arī Latvijā. Tāpēc esiet aicināti arī jūs, mālpilieši, izbaudīt 
šo prieku, iepazīstot apkārtni un gūstot jaunus iespaidus uz velosipēda.

santa Barkēviča

Velomaratona pēdējais posms caur sidgundu

13.augustā notika ierastā biedrības „No
tici sev!” ikvasaras ekskursija. Jau ar zināmo 
tūrisma aģentūras šoferīti un pazīstamo gidi 
ekskursantu ceļš aizveda uz Latvijas tālāko 
Ziemeļrietumu galu – Slīteri, Mazirbi un Kolku.

Kā ierasts, arī šai dienā Debesis mūs 
lutināja ar patīkamu laiku: saulīte nekarsēja, 
lietus bija pamatīgi lijis iepriekš, mūs pavadīja 
ceļā spirgts piejūras vējš. Kaut arī daži bažīgi 
ieminējās par to, ka šodien ir piektdiena un 
13.datums, diena pēc kopīgas rīta lūgšanas 
tika aizvadīta jauki.

Apskatījām Nurmes baznīcu, tad katrs pēc 
savām iespējām pakāpelējām pa Valpenes ak
mens krāvumu, kas veltīts Krišjānim Baronam.

Tad sekoja brauciens uz teikām apvīto 
Dundagu un cauri Slīteres mežiem uz Mazirbes 
jūrmalu. Un visbeidzot galamērķis – Dižjūras 
un Mazjūras satikšanās vieta – Kolkas rags, 

kurš gan diemžēl pavisam sarucis pēdējās 
lielajās vētrās. Tur varējām izbaudīt īstu jūras 
vēja pūtienu un viļņu bangas.

Tad jau diena sliecās uz vakarpusi, un 
sākas mājupceļš, izbraucot cauri kādam no 
zvejniekciemiem, lai iegādātos kūpinājumus 
gan sev, gan mājās palicējiem.

Šoreiz ekskursijā piedalījās arī tādi 
braucēji, kas ilgāku laiku nebija ārpus savām 
mājām, kādam varbūt ceļš līdz jūrai bija 
mazliet par tālu, taču visvairāk sirdssiltuma, 
mums, ekskursijas organizētājiem, sagādāja 
braucēju prieks par iespaidiem dāsno dienu, 
kas ir vislielākā atlīdzība mūsu darbam. Ļoti 
ceram, ka ekskursijas dalībnieki guva plašu 
informāciju par dabas un kultūras vēstures 
objektiem, emocionāli bagātinājās viens no 
otra un tā bija lieliska kopā būšanas un citādā 
pieņemšanas pieredze.

Paldies Norai Škogalei par siltajām 
čībiņām, kas rudenī un ziemā noteikti noderēs. 
Pateicamies Novada Domei un personīgi 
Solvitai Strausai par finansējumu ekskursijai.

,,Notici sev!” ekskursijas organizatori

31.jūlijā kā katru gadu Ikšķilē notika 12. visas Latvijas politiski 
represēto salidojums.

No Mālpils novada uz tikšanos devās 12 cilvēki – Jānis un Artūrs 
Apsīši, Jānis un Aija Lauvas, Elvīra Nagle, Broņislava Zālamane, Alberts 
un Anna Mucenieki, Edīte Kleina, Marija un Alda Veldres, Baiba Lippe. 
Katrs atbraukušais pierakstoties reģistrācijas lapās varēja redzēt, vai 

vēl ir kāds no tās pašas izmitinājuma vietas. Salidojums bija emo
cionālu stāstu, atmiņu un tikšanos pilns. Savu sveicienu neklātienē 
sabraukušajiem nodeva arī Valsts prezidents Valdis Zatlers: “Tā ir ļoti 
laba tradīcija – vasaras vidū sanākt kopā Ikšķilē, satikt senus draugus 
un paziņas, diskutēt par vēsturi, par mūsu valstī un pasaulē notiekošo, 
kā arī paust savu attieksmi. Politiski represētie ir tā sabiedrības daļa, 
kas vissmagāk cietusi no padomju okupācijas režīma. Daudzi desmiti 
tūkstoši Latvijas iedzīvotāju tika nogalināti, vajāti un represēti. Mēs to 
nekad neaizmirsīsim. Jūs visi esat liecinieki mūsu valsts un sabiedrības 
pārciestajam un pārdzīvotajam. Es vēlreiz aicinu visus savās atmiņās 
dalīties ar bērniem un mazbērniem, lai arī nākamās paaudzes zina 
patieso Latvijas vēsturi. Paldies tiem, kas to dara!”

Politiski represētos uzrunāja Latvijas Politiski represēto apvienības 
priekšsēdētājs Gunārs Resnais, Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs 
Indulis Trapiņš, bet dziesmā sveicienus nesa solists un represētais 
Jānis Sproģis.

Dalībnieki aktīvi aicināja valdību ar politisku lēmumu uzņemties 
politisku atbil dību un gādību par politiski represē tajiem. Pilnībā saglabāt 
jau piešķirtos atvieglojumus un nemainīgu piešķirto pensijas apmēru 
kā arī piemaksu par dar ba stāžu. Saglabāt medicīniskās un sociā lās 
rehabilitācijas iespējas, papildināt medi cīnas aprūpi un atvieglojumus 
medikamentu iegādē.

Daiga Frīdberga

ziņas

represēto tikšanās ikšķilē

kaltenes akmeņainās jūrmalas krastā

kurzeme vilina visus

mĀLPiLs NoVaDa Domes 22.06.2010. sĒDe Nr.6
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dzēšanu.

20. Par pašvaldības 2009.gada publiskā pār skata 
apstiprināšanu.

21. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes 
priekšsēdētājam.

22. Par nekustamo īpašuma sadalīšanu.
23. Par Mālpils internātpamatskolas maksas 

pakalpojuma cenas samazināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma „Laimītes” izsoles 

nolikuma apstiprināšanu.

· Izskatot jautājumu par situāciju nekustamajā 
īpašumā „Darbinieku māja”, nolēma izpild
institūcijai steidzami risināt jautājumu par 
nekustamajā īpašumā „Darbinieku māja” 
dzīvojošo ģimeņu un ģimenes locekļu tie sību 

un interešu nodrošināšanu dzīvokļa jautājumos. 
Izpildinstitūcijai uzsākt dzīvokļu Nr. 1, Nr. 3, Nr. 
5 un attiecīgās domājamās daļas no zemes un 
mājas kopīpašuma, „Darbinieku mājā”, Mālpilī, 
Mālpils novadā, atsavināšanu.

· Apstiprināt politiski represētās personas un 
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 
statusa noteikšanas un nelikumīgi represēto 
personu mantisko jautājumu kārtošanas komisi
jas nolikumu un apstiprināt par šīs komisijas 
priekšsēdētāju J.Lauvu.

· Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Par 
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 
Mālpils novadā”.

· Atbalstīt biedrības „Notici sev!” organizēto 
pieredzes apguves braucienu, piešķirot 300LVL 

(trīs simti lati) no Atbalsta fonda.
· Atbalstīt plenēra „Mālpils ainava – 8” organi

zēšanu Mālpils novada „Vecleitēnu” mājās un 
piešķirt 150 LVL (viens simts piec desmit lati) no 
Atbalsta fonda.

· Atbalstīt mūsdienu deju grupu „Nakc” un 
„Nakcītis” piedalīšanos Ventspils pilsētas 
svētkos un piešķirt 150LVL (viens simts piec
desmit lati) no Atbalsta fonda.

· Piešķirt Mālpils pensionāru pieredzes brauc
ienam 200LVL (divi simti lati) no Atbalsta fonda.

· Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Par 
valsts nodevas atvieglojumiem par apliecinā
jumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils 
novada bāriņtiesā”.

Izskatīja 19 jautājumus:
1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
2. Par zemes ierīcības projektu apstip rināšanu.
3. Par īpašuma atsavināšanu.
4. Pirkuma līgumu izskatīšana.
5. Par nekustamā īpašuma adreses piešķir šanu.
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodo

ša nu bez atlīdzības, ieguldot pamatkapitālā.
7. Par ielu tirdzniecības atļaujas pie šķiršanu.
8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
9. Telpu nomas līguma apstiprināšana.
10. Par iepirkumu komisijas apstiprināšanu 

Mālpils internātpamatskolai un Mālpils profe
sionālajai vidusskolai.

11. Par līguma slēgšanu ar Valsts zemes die nestu.
12. Par nekustamā īpašuma maiņu.
13. Par piedalīšanos projektā.
14. Par reklāmas aptaujas stendu novie tošanu.

15. Par Mālpils vidusskolas nolikuma apstip
rināšanu.

16. Par kultūras centra telpu izmantošanas mak
sas apstiprināšanu.

17. Par automašīnas Toyota AVENSIS nomas 
līgumu.

18. Par domes lēmuma precizēšanu.
19. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

· Pamatojoties uz projekta „Ūdenssaim nie cības 
infrastruktūras attīstība aglo merācijas ar cilvēku 
ekvivalentu, lielāku par 2000” prasībām”, nodot 
bez atlīdzības novada domei piederošos nekus
tamos īpašumus:

 „Pilskalna iela 5”, kadastra Nr.8074 003 0851, 
sastāvošu no zemes vienības 0,37 ha koppla tībā 
un būves – kanalizācijas sūkņu stacija,

 torņa iela 5 0,4930 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0251, tai skaitā inženierteh niskās 

būves – ūdenstornis un atdzelžošanas sta cija,
 Dīķa iela 10 2,7548 ha kopplatībā, ka

dastra Nr. 8074 003 0408, tai skaitā būve 
kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas iekārtu sūkņu 
stacija, pašvaldības SIA „Norma K”, ieguldot 
tos SIA „Norma K” pamatkapitālā.

· Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TUK
TUK”, veikt ielu tirdzniecību no pārvie to jamā 
mazumtirdzniecības punkta – automa šī nas 
FORD TRANSIT, Mālpils novada administratī vajā 
teritorijā un izsniegt atļauju Nr. 1 ar derī guma 
termiņu – 2013.gada 31.decembris.

· Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma 
maiņu, nolēma atsavināt dzīvokļu īpašumus 
Nr. 1, Nr. 3 un Nr. 5, kuri atrodas „Darbinieku 
mājā”, Mālpilī, Mālpils novadā, apmainot tos 
pret vienu vai vairākiem dzīvošanai derīgiem 
dzīvokļu īpašumiem Mālpils novada Mālpils 
ciemā. Apstiprināt dzīvokļu īpašumu maiņas 
nolikumu.
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· Izskatīja jautājumu par piedalīšanos projektā 
„Komp leksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emi siju 
samazināšanai valsts un pašvaldību profe sio nālās 
izglītības iestāžu ēkās” un nolēma:

 Iesniegt sagatavoto projekta pieteikumu 

Klimata pārmaiņu instrumenta finan sētā 
kon kursā „Kompleksi risinājumi siltum nīc
efekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un 
pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu 
ēkās”. Piešķirt ar KPFI līdzekļiem līdzfinansētā, 

Mālpils Profesionālās vidusskolas iesniegtā 
projekta „Kompleksi risinā jumi siltumnīcefek
ta gāzu emisiju samazinā šanai valsts un 
paš valdību profesionālās izglītības iestāžu 
ēkās” īstenošanai no pro jekta kopējām attie
cināmām izmaksām 53662,98LVL. Pašval dības 
finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

mĀLPiLs NoVaDa Domes 18.08.2010.  
ĀrkĀrtas sĒDe Nr.8

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

Iesnieguma datums Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

02.07.2010. Uldis Vītols Kūts rekonstrukcija par dzīvojamo māju nekustamajā 
īpašumā „Mierkalni” Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt 

plānošanas un arhitektūras uzdevumu
02.07.2010. Daiga Lāce Dzīvojamā māja nekustamajā īpašumā „Garauši”

mālpils novada domes sēžu grafiks 2010. gada septembrim
sēdes nosaukums Datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 22. septembrī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA  STRAUSA
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 23.septembrī pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA  AMERIKA
Finanšu komitejas sēde 23.septembrī pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Domes  sĒDe 29.septembrī pl.15.00 mazajā sēžu zālē aLeksaNDrs LieLmeŽs
Privatizācijas komisijas sēde 27.septembrī pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde 8.septembrī,  
22.septembrī pl.14.00 Mazajā sēžu zālē ARVILS LŪKS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 SOLVITA STRAUSA

* Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mālpils novada domes 2010.gada 25.augusta 
saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Grozījumi 2010.gada 22.jū nija saistošajos 
noteikumos Nr. 9 „Par valsts nodevas atvieglojumiem par apliecinājumiem un citu 
funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā”” (lēmums Nr. 9/17).
1. Saistošie noteikumi „Par valsts nodevas atvieglojumiem par apliecinājumiem 

un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā” nosaka valsts nodevas 
atvieglojumus par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada 
bāriņtiesā (turpmāk tekstā – valsts nodeva).

2. Valsts nodevu nemaksā personas, kurām aplie cinājumi un citas funk
cijas tiek pildītas saistībā ar darījumiem Mālpils novada pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai .*

3. Noteikt samazinājumu 90% apmērā valsts nodevai par mantojuma saraksta sastā
dīšanu personām, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

4. Noteikt samazinājumu 75% apmērā valsts nodevai par paraksta apliecināšanu 
personām, kuras ierosina tautas nobalsošanu.

5. Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, šo noteikumu 3.punktā 
minētās personas uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.*

6. Šie saistošie noteikumi ne vēlāk kā nedēļu pēc to izvērtēšanas Reģionālās 
attīstības un pašval dību lietu ministrijā izliekami redzamā vietā pašvaldības ēkā, 
kā arī publicējami informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā ar 2010.gada 1.septembri.*

Domes priekšsēdētājs a. Lielmežs

saistoŠie Noteikumi Nr. 9  Apstiprināti ar Mālpils novada domes 2010.gada 22.jūnija sēdes lēmumu Nr. 6/18

Par valsts nodevas atvieglojumiem par apliecinājumiem un citu funkciju 
pildīšanu mālpils novada bāriņtiesā 

Izdoti pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
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Mergupes ūdeņi pie Brūnu HES laikam tik 
daudz bērnu vienuviet ar makšķerēm vēl nebi
ja redzējuši. Pašā vasaras vidū, spītējot jūli ja 
tveicei un pa pamali slīdošajiem melnajiem 
mākoņiem, Mālpilī darbu sāka vasaras no
metne, kuri daudzi bija ļoti gaidījuši. Tā pulcināja 
bērnus vecumā no 5 līdz 16 gadiem no Mālpils, 
Ogres, Siguldas novada, bet bija arī tālāki viesi. 
Vārdu „darbu” neizvēlējos nejau ši, jo te sanā
kušo bērnu sejās jau pirma jās stundās bija 
redzams – mēs gribam mācīties, mēs gribam 
noķert Lielo zivi! Lielākā daļa bēr nu, vecāku 
un vecvecāku pamudināti, ar makšķe rēšanu 
nodarbojas aktīvi un ilgāku laiku.

Jauno makšķernieku nometne mālpilī – pirmā Latvijā!

Kopš 2009.gada aprīļa Mālpils novada 
dome piedalās projektā „Ar velo pa Vidzemi 
un Dienvidigauniju” (saīsin. ViSoEst by bike), 
kas tiek realizēts Igaunijas – Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas ietvaros. Projekta part
neri ir: Valgas apriņķa pašvaldība, Valkas novada 
dome, Amatas novada dome, Siguldas novada 
dome, Mālpils novada dome, Ogres novada 
dome, Madonas novada pašvaldība, Gulbenes 
novada dome, Apes novada dome, Tūrisma 
attīstības valsts aģentūra un vadošais partneris 
Latvijā – Vidzemes Tūrisma Asociācija. Projekta 
ietvaros izveidots velomaršruts, kas vijas caur 
Dienvidigauniju līdz Peipusa ezeram un Vidzemi 
līdz Daugavai pie Lielvārdes. Velomaršrutam dots 
nosaukums TOUR DE LATEST un numurs 6. Tas 
tāpēc, ka Igaunijā jau izveidoti pieci starptautiski 
velomaršruti un numuri no viens līdz pieci jau 
aizņemti. Mālpils novadu galvenais velomaršruts 

Nr.6 šķērso ceļa posmā Lielvārde – Sidgunda – 
Allaži – Sigulda. Vietējais jeb alternatīvais loks 
(pagaidām bez Nr.) iet caur Mālpils centru uz Mori 
un tālāk uz Siguldu, kur tas savienojas ar galveno 
velomaršruta loku. Velomaršruts ne tikai iezīmēts 
kartē, bet visā garumā, kas kopumā sastāda 
1296 km, marķēts ar velonorādēm. Ceļa tuvumā 
ierīkotas atpūtas vietas, uzstādīti informācijas 
stendi ar velomaršruta kartēm, informāciju par ap
skates objektiem, naktsmītnēm, ēdināšanu, velo 
nomām u.c. Daudz domāts arī par velomaršruta 
popularizēšanu – izveidots logo, mājas lapā www.
vidzeme.com atrodama visa aktuālā informācija 
par velomaršrutu un velomaratonu visa maršruta 
garumā, kas norisinājās no 11. līdz 24. jūlijam. 
Velomaršruta bukletu ar karti un informāciju par 
apskates objektiem izdeva 7 valodās – latviešu, 
igauņu, lietuviešu, angļu, vācu, somu un krievu, 
un prezentēja vairākos starptautiskos tūrisma 

gadatirgos Eiropā: Balttour – Rīgā, Tourest – 
Tallinā, Vivattour – Viļņā, Matkā, (Helsinkos, 
Somijā), Suvi, (Tartu), TRAVEL FAIR REISEN 
HAMBURG – Hamburgā (Vācijā), VAKANTIE
BEURS – Ūtrehtā (Nīderlandē). Sagatavošanā 
ir arī velomaršruta brošūra, kurā būs detalizētas 
maršruta kartes ar visu velotūristam nepieciešamo 
informāciju. Vairākos novados Latvijā realizēti 
arī tehniskie projekti veloceliņiem, uzstādīti 
lielie un mazie velosipēdu novietošanas stendi. 
Mālpils novadā projekta ietvaros izveidotas 
divas atpūtas vietas – viena pie Skulmju mājām, 
otra Sidgundas parkā. Tajās uzstādīti galdi, 
soli, nojumes, velosipēdu novietnes, atkritumu 
tvertnes, tualetes un lielie informācijas stendi. 
Līdz projekta noslēgumam 2010.gada septembrī 
plānots uzstādīt arī velomaršruta virziena norādes. 
Gan velomaršruta brošūrā, gan atpūtas vietu 
informācijas stendu kartēs iezīmēti arī divi Mālpils 
novada lokālie maršruti: Nr.1 – TorņkalnsBukas
KalnavēniVibroka, Nr.2 – Ādmiņi–Kniediņi–Aniņi
Skulmes, kā arī atrodami apraksti par maršrutos 
apskatāmajiem objektiem. Aicinu visus Mālpils 
novada iedzīvotājus, kuriem tuva aktīvā atpūta, 
labāk iepazīt sava novada skaistākās vietas! Pēc 
pirmā treniņa tad varēs doties tālāk uz kaimiņu 
novadiem un varbūt uzsākt ceļu arī tālāk pa 
velomaršrutu Vidzemē un Dienvidigaunijā! Dzīvo
sim veselīgāk! Lai Jums labi ripo!

Velomaršruta bukletus un brošūras var saņemt 
(bez maksas) Mālpils novada domē, Nākotnes 
ielā 1, 222.kab.

Projekta koordinatore esmeralda tāle

Projekti

atpūtas vietas info stends sidgundas parkā Velomaratona dalībnieki atpūtas vietā

Par projektu  
„ar velo pa Vidzemi  
un Dienvidigauniju”

2010.gada es izglītības projektu konkursos ir apstiprināti sekojoši projekti:

Nr. Pieteicējs Programma Nosaukums
Kopējais 

finansējums
(eiro) 

1 Mālpils vidusskola Comenius
partnerība klase dabā, daba klasē 21000

2 Mālpils profesionālā vidusskola Comenius
partnerība

Daudznacionāls virtuāls uzņēmums kā instruments jaunu 
profesionālo iemaņu apguvei 21000

3 Mālpils profesionālā vidusskola Leonardo da 
Vinci prakses īsās prakses Vācijā un anglijā 31180

4 Mālpils novada dome
Leonardo da 

Vinci pieredzes 
apmaiņa

tūrisma attīstība lauku pašvaldībās 8730

5 Biedrība „Mālpils tautskola” Grundtvig
partnerība

atbalsts mazām pašvaldībām lauku sieviešu atstumtības 
mazināšanai mūžizglītībā

(Šī projekta ietvaros notiks angļu valodas un datorkursi –
sekojiet informācijai septembra „mālpils Vēstīs” un novada 

domes mājas lapā www.malpils.lv)

15 000

6. Biedrība „Mālpils tautskola”
Leonardo da 

Vinci pieredzes 
apmaiņa

mobilitāšu dalībnieku starpkultūru sagatavošana 3322

KOPĀ 100232

telšu pilsētiņas iekārtošana kaspars Poišs par mušiņmakšerēšanu



Tā jautāts mūsu dainā, un atbilde ir tik 
latviski skaista: „To man deva Zemes māte.”

Latviešu literārās valodas vārdnīcas šķirklī 
teikts: avots – apakšzemes ūdens dabiskā 
izteka virs zemes. Lūk, cik saskanīgs mūsu 
senču un zinātnieku skaidrojums.

Kā jau nopratāt, šoreiz runa par avotiem, 
lielisku veldzi karstā laikā.

Avots – skaidrības simbols. Folkloras 
materiāli vēstī, ka māte avota ūdenī mazgājusi 
dēlu, karā vadīdama. Rūpīga kopēja kumeļam 
„vajag(a) tīru auzu, skaidravota ūdentiņa”. 
Jaunām meitām jāmazgā mutes avota ūdenī, 
tad skaistas būs, bet Lielās dienas rītā 
jāmazgājas uz austrumiem tekoša avota ūdenī, 
lai visu gadu būtu vesels.

Mālpilī iespējams visas šīs senču gudrības 
ievērot un vēl savas klāt likt, jo avotu netrūkst. 
Ne velti Ieva Pauloviča savam Mālpils folkloras 
krājumam izvēlējās nosaukumu „Trīs sidraba 
avotiņi”. Aicināti nosaukt viņiem zināmos 
Mālpils avotus, cilvēki minēja sēravotu, pils
kalna avotu, avotus pie „Alfas”, Mergupes 
krastā, pie Ārēm, kopā ap 30 avotu vietu, bet 
visbiežāk – Vīnkalna avotu. Katrs aizstāvēja 
sava iecienītā avota garšas īpatnības. Vienīgi 
tā avotiņa ūdeni, kas pie Mālpils vidusskolas 
ik dienu atgādina par sevi, jo tek pāri takai, 
laikam neviens tomēr nav pagaršojis

sēravoti atrodas pie Kalnavēnu un 

Dārziņu mājām(tos mēdz saukt arī par 
Bramaņu avotiem) un ir valsts aizsargājamie 
ģeoloģiskie objekti. Ūdens plašāk netiek 
izmantots, jo minerālu koncentrācija zema, 
sērūdeņraža piedeva neliela, arī ūdens izplūde 
izmantošanai nepietiekama. Pavisam maz 
ir mālpiliešu, kas pie šiem avotiem pabijuši. 
Mālpils vidusskolas absolventes Jolantas 
Dambītes 1988. gadā uzrakstītajā jaunrades 
darbā – teikā varam iepazīties ar viņas 
oriģinālo versiju, kā Bramaņu avoti kļuvuši par 
sēravotiem – redz, velns tur apracis sapuvušas 
olas. Cilvēki, tuvodamies šai vietai, saka: „Te ir 
sēravots!” Protams, viņi jau nezina par velna 
apraktajām olām.

Visvērtīgākais ūdens esot pilskalna avotā 
(tas tek uz austrumiem) un „alfas” avotā, ko 
izmanto visai liels skaits mālpiliešu.

Vairākus avotus mergupes krastos zina 
tikai tie, kas to tuvumā dzīvo, bet pavisam 
sīku avotiņu esot daudz, tieši tāpēc Mergupē 
ūdens daudz aukstāks kā Sudā. Arī viens no 
Mergupes nosaukuma skaidrojumiem ar to 
saistīts: senos laikos meitas gājušas mazgāties 
avotainajā ūdeni, lai ilgāk būtu jaunas un 
skaistas, tāpēc upe nosaukta par Mergupi 
(merga – meitene).

Bijušais skolotājs Arnis Balodis bija izpē
tījis, ka īpaši daudz mazu avotiņu tek no vecajai 
skolai pretī esošā augstā Mergupes krasta. Tā 

kā tur esot neliels zilā māla slānis, tad senāk 
vasarās bijušas manāmas zilas nokrāsas 
vertikālas joslas. Tagad gan neko saskatīt 
neizdevās.

Tomēr visapmeklētākais ir Vīnkalniņa 
avots. Pavisam nedaudzas no aptaujātajām 
ģimenēm nekad nav lietojušas tā ūdeni, un 
tikai viena mālpiliete nezināja, kur tas īsti 
atrodas. Retajās reizēs, kad centrā pārtraukta 
ūdens padeve, uz avotu izveidojas gluži vai 
„skudru ceļš”. Meitas ar zaļām māla krūzēm, 
kā dziesmā teikts, gan nav manītas, bet 
jauni un veci ar svarā vieglajiem plastmasas 
traukiem gan. Daļa mālpiliešu šī avota ūdeni 
lieto ikdienā dzeršanai, citi – konservēšanai, 
dzērienu pagatavošanai u.c., daži to gādājot 
savām akvārijos mītošām radībiņām. Pirms ga
diem avota apkārtne bieži bija ļoti piegružota, 
par ko pārliecinājāmies, kad ar skolēniem 
gājām to sakopt, bet tagad viss pilnīgi 
izmainījies. Kā jau „Mālpils Vēstīs” esat lasījuši, 
2009. gadā projektu konkursā „Sabiedrība 
ar dvēseli” mālpilieša Vitolda Blumberga 
vadītais Vīnkalniņa avota atjaunošanas un 
labiekārtošanas projekts ieguva „Skatītāju 
simpātiju balvu”. Darbs gan neesot bijis viegls, 
jo līdzekļi ierobežoti, toties gandarījums liels. 
Tas jūtams, jo sarunas laikā Blumberga kungs 
vairākkārt saka – mans avots.

Tomēr viedokļi par ūdens vērtību ir atšķi
rīgi. Siliņu ģimenes pārstāvji Dace un Imants 
gan paši, gan ar zintnieku palīdzību pētījuši 
avotu enerģētikas līmeni, un visaugstākais tas 
esot sēravotiem. Pilskalna un Vīnkalniņa avotu 
ūdens dzeršanai neesot izmantojams, bet par 
„Alfas” avotu ūdens augsto kvalitāti gan visi ir 
vienisprātis.

Nācās skaidrot, vai Mālpils avotu ūde
ņiem ir veiktas analīzes. Par Vīnkalniņa 
avotu no Blumberga kunga saņemta precī za 
informācija: izrādās, ka ūdens no trim āderēm 
vispirms saplūst cementētā basei nā, kas pro
jekta laikā pilnībā iztīrīts un no jauna nosegts, 
un tikai no baseina iztek virs zemē. Ūdens pēc 

„avotiņi, avotiņi, kur tu ņēmi ūdentiņu?”
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Makšķernieku biedrības „Mālpils Zivīm” 

vadītājs Kārlis Lejnieks uzteica aktīvākos 
biedrības biedrus nometnes organizēšanas 
procesā: Gunāru Krūmiņliepu, Sauli Mihel
sonu, Imantu Andersonu, Daigu Karlsoni un 
nometnes vadības komandu – vadītāju Guntu 
Bahmani, kā arī Vladislavu Komarovu, Gunti 
Lejiņu un Daci Lūku.

Ideja par bērnu vasaras nometni jau 
auklēta no biedrības dibināšanas sākuma. 
Šogad izdevās saņemt finansējumu no Rīgas 
rajona Lauku atbalsta biedrības, paldies arī 
Mālpils novada domei par atbalstu. Simbolisku 
maksu sedza arī bērnu vecāki.

Nometnē piedalījās Egons Simsons no 
jaunās Latvijas makšķernieku asociācijas, 
TV raidījumu vadītājs Edgars Zveja, mušiņ
makšķerēšanas speciālists Kaspars Poišs, 
dabas raidījumu veidotājs Latvijas televīzijā 
Māris Olte, un par karpām stāstīja Uģis Nuķis. 
Arī vietējie bērniem stāstīja par zivju un vides 
aizsardzību – Saulis Mihelsons, Normunds Na
glis par sporta organizatoriskiem pasākumiem, 
par makšķernieku atbildību un sadarbību – 
pašvaldības policijas darbinieki. Medicīniskās 
palīdzības sniegšana – Guntas Bahmanes, bet 
biedrības vēstures ziņas paša Kārļa Lejnieka 
stāstījumā.

Projekti

laiku lokos

sēravots pie Dārziņiem alfas avots
Turpinājums 8. lpp.

Latvijas čempions karpu makšķerēšanā uģis Nuķis

māris olte demonstrē savu makšķernieka 
aprīkojumu

Pirmā zivs – Valters odziņšuzvarētājs savā vecuma grupā Ēriks zunde



oficiālām analīzēm atzīts par kvalitatīvu, tikai 
tas ir, kā tautā saka, „ciets”. Mālpilieši to var 
lietot droši.

Paldies cilvēkiem, no kuriem guvu infor

māciju. Lai Mālpilī vienmēr upes plūst tīros 
krastos un avotu ūdeņi ir skaidri, tad arī mūsu 
domas būs gaišākas.

Ja martā parasti atzīmē Pasaules Ūdens 
dienu, tad kāpēc mēs nevarētu parā dīt 
cieņu saviem ūdeņiem un nākošajā pava

sa rī noorganizēt Mālpils Ūdens dienu ar 
atbils to šiem pasākumiem – ekskursiju, kon
kursiem, dziesmām, dejām, varbūt pat ar senču 
rituāliem? Interesentu noteikti netrūktu.

ināra Bahmane

8 2010/8

Vasaras vidus Mālpils kultūras centra 
izstāžu zālē ienāca ar ļoti krāšņu un piepildītu 
izstādi. Tās vertikālās plaknes skatītājiem 
sniedza baudījumu mālpiliešu tvertajos 
mirkļos caur fotoobjektīvu, bet horizontālo 
plakni krāšņu formās un keramikai neraksturīgi 
gaisīgu rādīja tie, kas tikko uzsākuši māla 
izpratnes ceļu.

„Tā ir mazo formu izstāde ar ne tik daudz 
lietišķa priekšmeta nozīmi tajos, cik piepildīta ar 
sajūtām un izjūtām. Domāju, ka vienam otram 
tas ir izdevies ļoti labi,” tā izstādes atklāšanā 
teica keramikas studijas vadītāja Guna 
Petrevica, vienlaicīgi izsakot milzīgu pateicību 

par lielo atsaucību izstādes iekārtošanā. Arī 
Māra Ārente, kas veidojot izstādes foto daļu, 
bija uzrunājusi daudzus vietējos cilvēkus, 
saņēmusi vienreizēju atsaucību un vēlmi arī 
nākamgad piedalīties šāda veida izstādē, jo 
katram tas „mirklītis” nāk savādāk. Kultūras 
centra vadītāja Edīte Priekule uzteica kerami
kas studijā vienmēr gaisā virmojošo radošumu, 
mājīgumu un nemitīgo rosību visas nedēļas 
garumā, ne tikai noteiktajās nodarbību dienās, 
kā arī novēlēja turpmāk tikpat cieši un saliedēti 
turēties kopā.

Daiga Frīdberga

laiku lokos

kultūras ziņas

mālpils vidusskolas bērni tikko sakopuši 
Vīnkalna avota apkārtni. 1999.gads

Vitolds Blumbergs pie sava lolojumaavots sidgundas parkā

Turpinājums no 7. lpp.

mirklis divatā

2010. gada 16. – 18. jūlijs Mālpils ama
tierteātra dalībniekiem ilgi paliks atmiņā ar 
piedalīšanos XII Latvijas amatierteātru sali
dojumā. Šoreiz visus teātra spēlmaņus kopā 
pulcināja ziemeļlatgales pilsēta Balvi. Pilsēta 
ezeru krastos ar senu vēsturi, skaistu pilsētas 
parku, muižas augļu dārzu – „Lāču dārzu”, kur 
savesti laukakmeņi no visas Latvijas.

Pirmā diena ir iepazīšanās ar pilsētu, atzī
mēšanās, ka esam ieradušies un atveduši līdzi 
izstādei paredzēto eksponātu – gaismas luktu
ri, jo šī festivāla devīze ir „GAISMA”, tāpēc katrs 
teātris sev līdzi ved savu izpratni par gaismu, 
kopā veidojot savdabīgu un interesantu ekspo
zīciju. Vakarā – svētku gājiens cauri pilsētai līdz 
pat estrādei. Mālpilieši sev uzmanību pievērš 
ar saskanīgu tērpu ansambli linā.

Pilsētas parka estrādē dalībniekus sveikt ir 
ieradies LR kultūras ministrs Ints Dālderis, kurš 
pārsteidz visus dalībniekus ar savu klarnetes 
spēli simfoniskā orķestra pavadījumā. Uzrunu 
teic arī Juris Karlsons, Nemateriālā kultūras 

mantojuma valsts aģentūras direktors, izsakot 
vislielāko atzinību un apbrīnu tiem cilvēkiem, 
kas sevī atmodinājuši radošo garu, veidojot 
dzīvi krāsaināku un piepildītāku.

Uz skatuves tiek aicināti visi tie radošie 
cilvēki, kas skatuves mākslai veltījuši 25 gadus 
un vairāk. Mirklis ir ļoti aizkustinošs, sirsnīgi 
vārdi, ziedi un aplausi nerimst ilgu laiku. At
klāšanas pasākumam izsaukuma zīmi pieliek 
uguns šovs ar uguns spļāvējiem un dzīvas 
uguns žonglieriem, kā arī gaismas lukturu 
palaišanu debesīs.

Kopumā šajās trīs dienās ir skatāmas 86 
izrādes, daudzas izrādes notiek vienlaicīgi un 
ir grūti paspēt visam izsekot līdzi. Karstuma 
nogurdināti, izvēlamies nedaudz vēsumu rast 
pilsētas skvērā pie strūklakas „Ūdensroze”, 
kas naksnīgās stundās pārsteidz ar savu 
burvību.

Balvos ir Teātra iela, kas atdzīvojas ar 
dažnedažādām izdarībām un jautrībām 
svētku otrajā dienā, aicinot visus iesaistīties 

un nepalikt malā. Arī mums ir atvēlēta vieta 
šai ielā. Līdzi esam atveduši muzikālu prog
rammu, kas sastāv no Mālpils amatierteātra 
iestudēto izrāžu dziesmām. Tieši ar to mēs 
atšķiramies, ka mums katrai izrādei ir savas 
oriģināldziesmas un savs komponists – Dainis 
Lazdiņš. Skanoši, spēlējoši, vizoši, dejojoši ir 
Balvi gan dienā, gan naktī, un tādi arī paiet 
šie svētki. Un, kā teica kardināls Jānis Pujāts, 
svētījot visus svētku dalībniekus, tad: „Māksla 
ir Dieva dāvana cilvēkam, lai darītu dzīvi cēlāku, 
lai mākslinieks, aktieris ar savu talantu kalpotu 
tuvākajiem un pasaulei kopumā”.

Mēs turpinām kalpot jums – mīļie māl pi
lieši, jo tieši Jūs esat pirmie, kuru vērtē jumam 
tiek nodots mūsu darbs, mūsu sviedri un 
asaras, mūsu drosme un bailes... Mūsu sirdis.

Cerot uz izpratni un atsaucību, līdz tikšanās 
reizei pavisam drīz – nākamajā sezonā!

Visu Mālpils amatierteātra dalībnieku vārdā –  
elita mieze

teātra spēlmaņi satiekas Balvos
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aktuāli

4.jūlijā, Mālpilī, pludmales volejbola lau
kumos, notika Mālpils novada čempionāts 
pludmales volejbolā 2.posms. Tajā piedalījās 
18 komandas absolūtajā vērtējumā un 4 ko
mandas MIX grupā. Komandas tika sadalītas 
6 grupās pa 3 komandām katrā grupā un 
divas labākās komandas no katras grupas 
nokļuva nākošajā kārtā. Absolūtā vērtējumā 
1.pusfinālā Ģirts Lielmežs pārī ar Intaru Pala
meiku ar rezultātu 2:0 pieveica Tomu Bičkovski 
un Kristapu Butkēviču, bet 2.pusfinālā viesi 
no Allažiem Ainārs Uzuls un Rolands Gavars 
uzvarēja Māri Čīmu un Armandu Sirmo. Cīņā 
par 3.vietu Māris ar Armandu pieveica Tomu 
un Kristapu un līdz ar to izcīnīja 3.vietu. Finālā 
Ģirts ar Intaru piekāpās Aināram un Rolandam. 
MIX grupā tika izspēlēts apļa turnīrs, kurā vienu 
setu zaudējot Kristīnei un Reinim, uzvarēja 
Mairita un Edgars. 2.vietā ierindojās Evija un 
Māris, bet 3.vietā – Kristīne un Reinis.

14.augustā, Mālpilī, pludmales volejbola 
laukumos, notika Mālpils novada čempionāts 
pludmales volejbolā noslēdzošais 3.posms. 
Tajā piedalījās 16 komandas absolūtajā 
vērtējumā un 7 komandas MIX grupā. Koman
das tika sadalītas 4 grupās pa 4 komandām 
katrā grupā un divas labākās komandas no kat
ras grupas nokļuva nākošajā kārtā. Šoreiz bija 
sabraukuši salīdzinoši daudz viesu, kuri rādīja 

ļoti pārliecinošu sniegumu. Līdz pusfinālam 
neaizkļuva iepriekšējā posma uzvarētāji Ainārs 
un Rolands, kas ceturtdaļfinālā ar rezultātu 
2:0 piekāpās viesiem no Rīgas – Rihar
dam Nīmanim un Jānim Liberam. Pusfinālā 
neiekļuva arī pagājušā posma 3.vietas ieguvēji 
– Māris un Armands, kas piekāpās viesiem 
no Inciema – Gatim Berdinskim un Ingmāram 
Veinbergam. Pusfinālā iekļuva Valts Mihel
sons pārī ar Pāvelu Gorodņicki, kuri pieveica 
viesus no Inciema – Pauli Nartišu un Matīsu 
Viļķi. Diemžēl pusfināls Valtam ar Pāvelu 
beidzās ātrāk, jo Pāvels kādā spēles epizodē 
neveiksmīgi piezemējās un savainoja precu, 
līdz ar to paliekot 4.vietā. Pēdējie pusfinālā 
iekļuva Ģirts ar Andri, kuri pieveica Andri 
Čabricki un Mareku Barsovu. Pusfinālā Ģirts 
ar Andri ar rezultātu 2:0 piekāpās Gatim un 
Ingmāram, iegūstot 3.vietu, jo cīņu beidz Valts 
ar Pāvelu. Finālā Gatis ar Ingmāru ar rezultātu 
pieveica Rihardu un Jāni. MIX grupā komandas 
tika sadalītas 2 grupās no kurām 2 komandas 

tika nākošajā kārtā. 1.pusfinālā viesi no In
ciema – Arta Stelpe un Matīss Viļķis pieveica 
Kristīni Kajaku un Valteru Brežinski. 2.pusfinālā 
arī viesi no Inciema – Zane Berdinska un Paulis 
Nartišs uzvarēja Mairitu Bičkovsku un Andri 
Čabricki. Cīņā par 3.vietu Mairita un Andris 
pieveica Kristīni un Valteru, bet finālā Arta ar 
Matīsu izrādījās pārāki par Zani un Pauli.

P l u d m a l e s  v o l e j b o l a  s a c e n s ī b u 
kopvērtējumā, pēc 3.posmiem, absolūtajā 
vērtējumā uzvarēja Ģirts Lielmežs, 2. – 3.vietu 
dalīja perspektīvie Toms Bičkovskis un Kristaps 
Butkēvičs. MIX grupā pārliecinoši uzvarēja 
Mairita Bičkovska.

15.augustā, kafejnīcā „Zemūdene”, notika 
Mālpils novada čempionāts zolītē 8.posms, 
kurā piedalījās 20 dalībnieki. 1.vietu ieguva 
Normunds Lapiņš, 2.vietu – agris ozoliņš, 
3.vietu – Druvaris Dobums.

uzmanību!!! mālpils novada atklā tajam 
čempionātam strītbolā ir paredzēta dalības 
maksa 5 Ls no komandas.

sporta ziņas

sacensību grafiks
Datums sacensības Vieta

11.septembris 
plkst.11:00

Mālpils novada atklātais čempionāts 
strītbolā Mālpils sporta halle

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 29248752

atbildes sniedz  
NVa siguldas filiāles 
vadītāja ilona Čandere
 Kādām personu mērķa grupām Siguldas 

filiāle lūdz uzņēmējus piedāvāt darbu?
NVA piedāvā vairākus aktīvās nodar

binātības pasākumus (ANP), kuros tiek lūgta 
darba devēju līdzdalība, jo ar darba devēju 
palīdzību tiek nodarbināti dažādu mērķa grupu 
bezdarbnieki (b/d):

Kā vienu no tiem varu minēt aNP „Pa
sākumi noteiktām personu grupām” ir 
bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfi
nansētajās darbavietās un pasākums tiek 
organizēts divām mērķa grupām – invalīdiem 
un nelabvēlīgākā situācijā esošie b/d, tas ir 
personām, kurām iepriekšējos sešos mēne
šos nav bijis regulāri apmaksāta darba; kas 

nav ieguvušas vispārējo vidējo izglītību vai 
profesionālo kvalifikāciju; kas vecākas par 50 
gadiem; kurām kā vientuļajiem pieaugušajiem 
ir viens vai vairāki apgādājamie; kuras pieder 
etniskām minoritātēm un kurām ir jānostiprina 
valodas zināšanas, profesionālās zināšanas 
vai profesionālā pieredze, lai palielinātu savas 
iespējas iegūt pastāvīgu darbu; kurām 24 
mēnešus vai ilgāk nav bijis darba.

NVA Siguldas filiālē nav problēmu ar 
invalīdu nodarbināšanu, jo ir vairākas firmas 
vai pareizāk sakot biedrības, kuru mērķis ir cil
vēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā, viņu 
tiesību un intrešu aizstāvība un kuras labprāt 
uzņemas šo personu iesaistīšanu dažādos 
darbos, atbiltoši šo cilvēku spējām. Invalīdu 
iesaisīšana darbā ir no 24–36 mēneši.

Nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarb
nieku nodarbinātības laiks ir paredzēts līdz 12 
mēnešiem. Bezdarbnieki tiek iesaistīti darbā 

atbilstoši darba devēja noteiktajām izglītības 
un darba pieredzes prasībām, profesijās, kurās 
b/d ir iegūta izglītība vai darba pieredze, vai 
arī profesijās, kurās nav iegūta ne izglītība, 
ne darba pieredze. Ja darba devēja prasībām 
atbilstoši ir vairāki b/d, kas ir izteikuši vēlmi 
iesaistīties šajā pasākumā, tad mērķa grupas 
b/d izvēlas daba devējs. Ikmēneša darba algas 
dotācija b/d ir 50% no darba devēja noteiktās 
mēneša darba algas. Uz doto brīdi ir pieteiktas 
4 darba vietas, bet būtu nepieciešams izveidot 
vēl 6. Siguldas filiālē nav problēmu ar b/d 
skaitu, kas vēlētos ņemt dalību šajā projektā, 
bet ir problēmas ar darba devējiem, kuri 
vēlētos šos b/d iesaistīt darbā. Tāpēc lūgums 
visiem darba devējiem, arī tikko nodibinātajiem 
uzņēmumu vadītājiem, kuriem ir interese pa 
šo projektu, zvanīt pa tālruni 67870970, kur 
ļoti atsaucīga un kompetenta projekta vadošā 
darbiniece Baiba Vītola atbildēs uz jebkuru 
Jūs interesējošu jautājumu. Informācija un 
pieteikuma anketa ir pieejama arī NVA mājas 

Par Nodarbinātības valsts aģentūras  
aktīvajiem pasākumiem

Turpinājums 10. lpp.

Norvēģu uzņēmums SIA „Baltic Pork” uz 
sev piederošās zemes īpašumā „Riemeņi – 1” 
ir iecerējis būvēt šķirnes cūku fermu, kurā ir 
paredzētas vietas 1950 jauncūkām svarā no 
30 līdz 100 kilogramiem.

11.augustā noslēdzās būvprojekta 
sabiedriskā apspriešana un mālpilieši ir 
pateikuši skaidru nē cūku fermai. Lai gan 
SIA „Baltic Pork” solīja, ka ferma tiks aprīkota 
ar gaisa attīrīšanas sistēmu, kas attīrīs gaisu 
pirms izplūšanas atmosfērā no amonjaka un 
jebkāda cita veida gaisa piesārņojuma. Tas, ka 
būvprojektā ir paredzētas tikai 2–3 darbavietas 
un tā atrašanās vieta ir tikai aptuveni trīs kilom
etri no Mālpils centra, nerosina mālpiliešu vēlmi 
pēc šāda cūku kompleksa Mālpils novadā.

Uz jautājumu kāpēc par šķirnes cūku 
kompleksa būvniecību tika izraudzīta tieši 
Mālpils, SIA „Baltic Pork” projektu vadītājs 

Kārlis Splite atbilda, ka „tas ir SIA “Baltic Pork” 
īpašums, kur zemes izmantošanas mērķis un 
Mālpils teritoriālais plānojums atļauj paredzēt 
šādu jauncūku kompleksu ar 1950 dzīvnieku 
turēšanas vietām.”

SIA „Baltic Pork” sola, ka līdz ar šķirnes 
cūku fermas celtniecību tiks sakārtota apkārtējā 
infrastruktūra, tiks savests kārtībā ceļš un 
apkārtējie 120 hektāru lauku īpašniekiem 
būs iespēja slēgt līgumus par mēslu izkliedi 
apkārtējos laukos. Par spīti šiem solījumiem, 
Mālpils novada iedzīvotāji, ar vairāk kā 1000 
anketām pret cūku fermu un ar atklātu vēstuli 
Mālpils domei pret būvniecības ieceri, ir skaidri 
parādījuši savu nostāju šajā jautājumā.

Par atļaujas izsniegšanu šķirnes cūku kom
pleksa «Riemeņi 1» būvniecībai Mālpils novada 
dome lems septembrī. Domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs apgalvo, ka, lēmuma 

pieņemšanā iedzīvotāju viedoklis tiks ņemts 
vērā. Uzņēmums SIA „Baltic Pork” atkāpties 
negrasās, ja lēmums nebūs viņiem labvēlīgs, 
tad savu taisnību uzņēmums meklēs tiesā.

inta Šaboha 
Rīgas Stradiņa universitātes Komunikāciju 

fakultātes žurnālistikas 2.kursa studente

Vai otra allažmuiža?
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lapā: www.nva.lv – darba devējiem – pasākums 
noteiktām personu grupām.
 Pēc jūnija statistikas datiem, bezdarbnieki 

nav nosūtīti uz pasā kumiem noteiktām 
personu grupām. Vai tas saistīts ar darba 
devēju neieinteresētību? Varbūt neinfor
mētību? Kāda ir NVA sadarbības forma ar 
darba devējiem? Kā jūs atrodat uzņēmējus?

Atbilde varētu būt – gan viena, gan otra. 
NVA Siguldas filiālē nav problēmu ar Sigul
das novadā esošajiem uzņēmējiem, jo ar 
novada darbinieku atbalstu ir izveidota plaša 
datu bāze (35) ar uzņēmēju konntaktiem – 
tālruņi, epasti u.c. Diemžēl, to pašu nevar 
teikt par citiem novadiem, par kuru teritorijā 
darbojošamies uzņēmējiem praktiski nav 
nekādas informācijas un kuru nevar (varbūt 
negrib) sniegt pašvaldību darbinieki. Esmu 
lūgusi pašvaldību darbiniekus, kas ir NVA Sigul
das filiāles Konsultatīvās padomes dalībnieki, 
veikt savos novados šādu apkopojumu un kā 
jau teicu, atsaucību esmu sagaidījusi tikai no 
Siguldas. Lai piedāvātu aģentūras pakalpo
jumus ir nepieciešams kāds, kam piedāvāt, 
bet ja nav kontaktu, nav arī piedāvājuma. 
Informācija parasti tiek izsūtīta elektroniskā 
veidā un gadījumā, ja darba devējam ir radus
ies interese, darba devējs zvana vai filiāli 
apmeklē klātienē. Domāju, ka katra pašvaldība 
savā teritorijā vairāk vai mazāk sadarbojas 
ar uzņēmējiem, lai veicinātu nodarbinātību 
savā teritorijā, kas ir arī atrunāts likumā 
par pašvaldībām un kas nodokļu pienesu
ma veidā ir svarīgs pašvaldības budžeta 
pildīšanai. Vēl viens faktors – iesaistot b/d 
aktīvajos nodarbinātības pasākumos, nedaudz 
mazinās pašvaldību slogs – GMI (garantētais 
minimālais ienākuma apjoms), uz kuru var 
pretendēt maznodrošinātie pašvaldības 
teritorijā deklarētie iedzīvotāji, kuriem savukārt 
ir noteikts līdzdarbības pienākums (meklēt un 
izmantot katru piedāvāto iespēju palielināt 
ģimenes ienākumus).

Tāpēc izmantošu izdevību un lūgšu pašus 
darba devējus sniegt informāciju par sevi, lai 
ik pa laikam mēs varētu informēt par NVA 
aktualitātēm, kā arī ik pa laikam atgādināt 
kādu faktu – DL 104.pantā noteikto, ka daba 
devējam ir pienākums ziņot NVA par darbinieku 
skaita samazinājumu, kā arī to, ka darba devēji 
var bez maksas publicēt NVA mājas lapā un 
piedāvāt sava uzņēmuma vakances.

Vēl var piebilst, ka Uzņēmuma reģistra vai 
Lursofta datu bāzes sniegtā informācija var 
nebūt precīza tādā veidā, ka ne vienmēr kādā 
konkrētā vietā reģistrētā uņēmuma juridiskā 
adrese ir arī faktiskā darbības vietas adrese. 
Bet mums ir svarīgi b/d iesaistīt pasākumos, 
kas ir maksimāli pietuvināti viņu dzīves vietai
 Ar ko saistīts fakts, ka tomēr ir pietiekoši 

liels bezdarbnieku skaits, kuri nosūtīti 
uz pasākumu “Darba praktizēšana ar 
stipendiju”?

Aktīvais nodarbinātības pasākums, tautā 
sauktais Pašvaldību 100latnieks ir ESF pro
jekts, kurā darba vietas izveido pašvaldības 

un kur darba praktizēšanas vietas tiek ierīkotas 
nekomerciāliem mērķiem. Uz doto brīdi tas ir 
ļoti liels atbalsts cilvēkiem, kuri ir b/d rindās un 
kuriem ir beigušies pabalsti. Tas, kā jau iepriekš 
minēju, lielā mērā atslogo pašvaldību budžetu 
un ir viens no b/d līdzdalības realizēšanas 
pasākumiem 6 mēnešu garumā. Nedaudz 
interese par šo pasākumu ir mazinājusies 
vasaras periodā, jo ir palielinājies dažādu pa
gaidu darbu piedāvājums, kā iemesls varētu 
būt arī ogu un sēņu laiks. Mālpils novadā no 
projekta uzsākšanas brīža 2009.gadā ir izvei
dotas 94 darba vietas. Kopš gada sākuma 
bezdarba līmenis ir nedaudz mazinājies, bet, 
diemžēl, ilgstošo b/d skaits (bezdarbs ilgāk 
par gadu) ir pietiekoši liels un pastāvīgu darba 
vietu skaits nepieaug tik strauji, kā gribētos, 
līdz ar to šis projekts kādu laiku vēl būs aktuāls 
un cilvēkiem nepieciešams.
 Siguldas filiālē nav uzsākuši apmācību 

pie darba devēja neviens bezdarbnieks. 
Kas bezdarbniekiem tiek piedāvāts šajā 
nodarbinātības formā? Kāda atšķirība 
ir darba ņēmējam un darba devējam, 
salīdzinoši ar citām formām?

aNP „apmācība pie darba devēja 
tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai” 
ir bezdarbnieka praktiska apmācība pie 
darba devēja, lai sagatavotu darba devējam 
nepieciešamo speciālistu, ja darbībai 
noteiktajā profesijā nav nepieciešams valsts 
atzīts izglītības dokuments vai ja bezdarbnieks 
ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju, bet ir 
zaudējis darba iemaņas un profesionālās 
prasmes.

Apmācība ilgst no 3 (darba iemaņu un 
profesionālo prasmju atjaunošana) līdz 6 
mēnešiem (jaunas profesijas ieguvei). Darba 
devējs, izvērtējot nepieciešamību, var piesaistīt 
arī mācību spēkus, kas realizē teorētisko 
apmācību, bet, kas nepārsniedz 1/3 daļu no 
kopējā apmācību laika. Dotācija B/d ir 120 Ls 
un 50% no valstī noteiktās minimālās algas 
darba vadītājam. Pamatnosacījums darba 
devējam – darba devējs uzņemas saistības pēc 
apmācības beigšanas pieņemt bezdarbnieku 
darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā ne 
mazāk kā trīs mēnešus.

Interese tiešām ir neliela, domāju, ka tas 
ir saistīts ar to, ka ir šie obligātie „ne mazāk 
kā trīs mēneši” vai arī darba devēji, ņemot 
vērā esošo ekonomisko situāciju, nav motivēti 
palielināt darbinieku skaitu, iztiek ar esošo 
darbinieku spēkiem.

Siguldas filiālei ir noteikt rezultatīvais rādī
tājs jeb iesaistāmo personu skaits – 2, bet pie
teikumi ir iesniegti 3. Dotajā brīdī gaidām, kad 
pārvalde apstiprinās trešo pieteikumu. Plānu 
esam izpildījuši, bet neskatoties uz jau noteikto 
iesaistāmo personu skaitu, darba devēji var 
rakstīt pieteikumus un nest uz NVA Siguldas 
filiāli, kā arī informāciju iegūt telefoniski, zvano 
pa tālruni 67870973 Elīnai Koršunai vai Lolitai 
Ozoliņai, projekta koordinājošiem ekspertiem. 
Mūsu pienākums ir informēt vadību un lūgt, lai 
palielina iesaistāmo personu skaitu.
 Ar ko saistīta zemā ieintersētība no bez

darbnieku puses komercdarbības vai 

pašnodarbinātības uzsākšanai? Vai notiek 
apmācība komercdarbības jomā?

Jau pieminētais rezultatīvais rādītājs 
šajā projektā „Atbalsts komercdarbības vai 
pašnodarbinātības uzsākšanai” Siguldas 
filiālei ir – 10, respektīvi 10 iesaistāmie. 
Pasākumā var iesaistīties Nodarbinātības 
valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, kas 
ir ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību 
uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā šīm 
nozarēm pielīdzināmā jomā; bezdarbnieku 
profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas 
vai kvalifikācijas paaugsti nāšanas pasākumu 
ietvaros apguvuši profesionālās izglītības 
programmas, kas nodrošina nepieciešamās 
zināšanas uzņēmēj darbības vadības jomā; ir 
ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību un 
konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu 
ietvaros apguvuši neformālās izglītības pro
grammas ar uzņēmējdarbības vadību saistītā 
jomā. Kopīgais iesaistāmo skaits ir 350 bez
darbnieki, kas reģistrējušies aģentūras filiālēs 
visā Latvijas teritorijā un kuriem ir pasākuma 
nosacījumiem atbilstoša izglītība. Atbalsts tiks 
sniegts pēc ekspertu vērtējuma 117 labāko 
biznesa plānu īstenošanai. Komercdarbības 
dotācija biznesa plāna īstenošanai – ne vairāk 
kā 2000Ls atbilstoši apstiprinātajai biznesa 
plāna tāmei. Nevarētu teikt, ka ieinteresētība 
ir zema – uz doto brīdi vēlmi piedalīties šajā 
projektā Siguldas filiālē ir izteikuši 28 b/d. 
Projekta realizēšana varētu sākties septembra 
mēnesī.

Papildus gribētu informēt 
vēl par vienu pasākumu:

aNP „Jauniešu darba prakse”, kas 
tiek realizēts projekta „Kompleksie atbalsta 
pasākumi” ietvaros un kas nodrošina prak
tisku apmācību jauniešiem, iesaistot viņus 
darba praktizēšanas pasākumā pie darba 
devēja. Pasākuma īstenošanas laikā tiek 
maksāta praktikantam stipendija Ls 120, 
apmērā.

kas var piedalīties pasākumā?
• jaunieši – bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 

gadiem (turpmāk – jaunieši), kuri:
• ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki;
• ieguvuši pamata, vidējo vai augstāko 

izglītību;
• pēc izglītības iegūšanas nav nodibinājuši 

darba tiesiskās attiecības;
• darba tiesiskās attiecības līdz dalībai 

Pasākumā ir nodibinājuši līdz sešiem 
mēnešiem;

• pēdējā bezdarba periodā nav iesaistījušies 
kādā no NVA īstenotajiem aktīvajiem 
nodarbinātības pasākumiem.

Papildus informāciju var iegūt pie pro
jekta karjeras konsultanta Daces rodiņas – 
67870973 vai NVA mājas lapā sadaļā – bez
darbniekiem un darba meklētājiem.

Paldies NVA Siguldas filiāles vadītājai 
Ilonai Čanderei par izsmeļošajām atbildēm 
“Mālpils Vēstīm”!

Redaktore Daiga Frīdberga

Turpinājums no 9. lpp.

Pretendentu atlase  
dzīvokļu īpašumu maiņai

mālpils novada dome izsludina pieteikšanos 
uz pretendentu atlasi trīs avārijas stāvoklī esošu 
dzīvokļu īpašumu apmaiņai pret vienu vai vairā
kiem dzīvošanai derīgiem citas personas īpašumā 
esošiem dzīvokļa īpašumiem Mālpils novada Mālpils 
ciema teritorijā.

Atsavināmais pašvaldībai piederošais Nekus
tamais īpašums ir daļa no nekustamā īpašuma 

„Darbinieku māja”, Mālpilī, Mālpils novadā, ar ko
pējo platību 219 m2, kas atrodas uz zemes gabala 
0,3276 ha platībā, un sastāv no:

– dzīvokļa Nr. 1, kadastra Nr. 8074 900 4686, 
dzīvokļa Nr. 3, kadastra Nr. 8074 900 4685, 
dzīvokļa Nr. 5, kadastra Nr. 8074 900 4684, 
ar kopējo platību 141,5 m2, un 1415/2910 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes kopīpašuma.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 
LVL 9 523, (deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit 
trīs Latvijas valsts lati), t.sk., PVN.

Maināmajam Dzīvokļa īpašumam nepiecieša
mās minimālās prasības – dzīvošanai derīgs ne 
mazāk kā divistabu dzīvoklis vai mājīpašums Mālpils 
novada Mālpils ciema teritorijā.

Pretendentu pieteikšanās termiņš l īdz 
2010. gada 18.oktobrim plkst. 9.30.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2010. gada 
18.oktobrī plkst. 10.00, Mālpils novada domes 
Mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

Sīkāku informāciju par pretendentu atlasi un 
maiņas nolikumu var saņemt Mālpils novada domes 
Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, tālr. 67970888.



112010/8 aktuāli

sludiNājumi

Mālpils novada pašvaldības policija jūnija 
un jūlija mēnešos turpināja veikt preventīvos 
pasākumus, saistībā ar zā dzībām. Diemžēl jāsaka, 
ka vēl joprojām jūnija mēnesī notikušas vairākas 
zādzības no ēkām un pagalmiem, brīvi piekļūstot 
mantām. Vēlreiz lūdzam iedzīvotājus vairāk 
pievērst uzmanību savu mantu uzglabāšanai un 
arī sava īpašuma aizsardzībai, kā arī nekavējoties 
ziņot policijai par aizdomīgām personām un 
transportlīdzekļiem, piefik sējot a/m reģistrācijas 
numuru, kuri parādās Jūsu vai kaimiņu īpašumu 
tuvumā.
· 03.06. Māslpilī, Nītaures ielā 10, mēģināts 

ielauz ties mājā, zagļus iztraucējis mājā esošais 
suns.

· 03.06. informācija, par zādzību Ozolu ielā 3, no 
pagalma, brīvi piekļūstot, nozagts sniega pūtējs, 
zāles pļāvējs

· 09.06. „Kalngaiļos” no pagalma, brīvi piekļūstot, 
nozagti metāla priekšmeti.

· 10.06. Upmalās, Lielvārdes 9–5, pie šķūnīša, 
brīvi piekļūstot, nozagts šīferis.

· 29.06. pie mājām „Paegļi” aizturēta aizdomīga 
persona ar metāllūžņiem un plīts virsu, kura 
iznesta no mājas.

· Tāpat iestājoties siltam laikam un ņemot vērā 
skolas brīvlaiku, pastiprināti pievērsta uzmanība 
drošībai peldoties Mālpils novada ūdenstilpnēs. 
Šajos divos mēnešos noticis tikai viens 
negadījums – 15.06. Mergupē noslīka vīrietis.

· Ne vienmēr pusaudži izprot jēdzienu par peldē
šanos drošās vietās, peldoties un lecot no 
margām pie slūžām starp Centra un Pienotavas 
dīķiem, tādēļ regulāri nākas veikt izskaidrojošos 
darbus, izteikt aizrādījumus un brīdinājumus 
par iespējamām sekām un atbildību. Tādās 
reizēs bieži vien policijas darbiniekiem nākas 
saskarties ar neizpratni, reizēm ar nievājošu 
un par necienīgu izturēšanos, jo pusaudži 
atļaujas ignorēt policijas likumiskās prasības, 
runā pretī, nenosauc vārdu, uzvārdu un lamājas 
necenzētiem vārdiem.

· Vēl joprojām ir problēmas ar alkohola lietošanu 
sabiedriskās vietās, it sevišķi Celtnieku ielā 1.

· 29.06. pašvaldības policija, plkst. 15:30 fiksēja 
faktu, ka Kaspars M., pie Celtnieku 1 mājas 
kārtoja dabiskās vajadzības, par ko uzsākta 
administratīvā lieta.

· Jūlija mēnesī vairākos Sidgundas maz dār ziņos 
tika fiksēti vandālisma gadījumi – sagrieztas 
siltumnīcu plēves, nogriezti stādi, izpostītas 
dobes, apzī mētas dārza mājiņas, sagriezta telts 
utt. Pagaidām noskaidrota tikai viena vainīgā 

persona – 9 gadus vecais Raivo, uzsākta 
administratīvā lieta.

· 30.07. pašvaldības policija tika informēta par 
liellopiem, kuri izmitināti Bramaņos, bet netiek 
pieskatīti un brīvi staigājot posta blakus esošos 
īpašumus, uzsākta administratīvā lieta.

· Samērā bēdīga situācija ir ar ceļu satiks mes 
noteikumu ievērošanu braucot ar velosipēdu, 
velosipēdi nav aprīkoti atbilstoši noteikumiem 
(atstarotāji, lampiņas), pāri gājēju pārejām tiek 
braukts pāri, nevis velosipēds stumts, bērni 
līdz 7 gadu vecumam braukā bez aizsarg
ķiverēm un pieaugušo klātbūtnes, uz ceļiem 
velosipēdisti brauc blakus, nevis viens aiz otra 
u.c. pārkāpumi. Vēlamies vēlreiz vērst vecāku 
uzmanību par bērnu drošību uz ielām un ce ļiem 
braukājot ar velosipēdiem, izskaidrojot notei
kumus un brīdinot par iespējamajām sekām.

· Mālpils novada pašvaldības policija arī šajos 
divos mēnešos veikusi vairākus profilaktiskos 
reidus, kā arī nodrošinājusi sabiedrisko kār
tību masu pasākumu laikā – Līgo svētkos, 
ballēs, izlaidumos un arī Mālpils makšķernieku 
biedrības rīkotajā Jauno makšķernieku nometnē 
no 23. līdz 25. 07.

Atgādinām, ka tuvojoties rudens laikam, vakari 
ātrāk kļūst tumšāki un savas drošības labad, būtu 
nepieciešams iegādāties un lietot atstarotājus.

Policija ziņo

Nūjošanas iespējas mālpilī
Biedrība „Notici sev!” pašlaik realizē ESF projekta 

„Kompleksie atbalsta pasākumi” aktivitāti „Jauniešu 
darba prakses”, pieņemot darbā praktikantu – sociālo 
rehabilitētāju.

Pirms prakses uzsākšanas ir jāiziet 2 mēnešu teo
rētiskā un praktiskā apmācība nūjošanā, kuras rezultātā 
tiks saņemts nūjošanas instruktora sertifikāts. Mācības 
notiek Latvijas Tautas sporta asociācijā un tās vada valsts 
trenere Gaļina Gorbatenkova. Regulāras nūjošanas 
nodarbības Mālpilī plānots uzsākt septembra otrajā pusē. 
Laipni aicināts ikviens interesents neatkarīgi no vecuma 
vai pieredzes nūjošanā un it īpaši – gaidīti biedrības biedri 
un citas personas ar invaliditāti vai mobilitātes problēmām.

Plašāku informāciju saņemt vai pieteikties uz 
nodarbībām iespējams biedrībā „Notici sev!” novada 
Domes telpās 214.kab. vai pa telefonu 67185873 vai 
29891112. Tiksimies septembrī!

Praktikante – sociālā rehabilitētāja a.muraško

Jaunais mācību gads 
mālpils mūzikas  

un mākslas skolā
Mālpils mūzikas un mākslas skola aicina savus 

audzēkņus un viņu vecākus uz 2010./2011. mācību 
gada svinīgo atklāšanu š. g. 1. septembrī plkst. 
15.00 Mālpils kultūras centra Lielajā zālē.

Savukārt, sestdien, 11. septembrī no 12.00 – 
17.00 visi Mālpils novada iedzīvotāji – mākslas draugi, 
bērni un viņu vecāki tiek aicināti uz atvērto durvju 
dienu Mālpils mūzikas un mākslas skolā. Muzicēs 
mūzikas nodaļas skolotāji. Interesentiem būs iespēja 
izmēģināt kādu mūzikas instrumentu, kā arī iepazīties 
ar mākslas nodaļas jaunajiem skolotājiem un viņu pie
dāvātajām mācību programmām. Tās ir: stikla dizains 
– Aija Klintsone, gleznošana – Esmeralda Tāle, grafika 
– Maija Mackus, animācija Adobe Flash programmā 
un video Adobe Premiere programmā – Artūrs Arnis. 
Bez tam ar tekstilu darbosies Daina Galakrodzeniece 
un keramikas darbnīcu vadīs Elīna Titāne.

Līdz 20. septembrim notiks audzēkņu papild
uzņemšana. Dokumentu iesniegšana darba dienās 
no plkst. 14.00 – 19.00, izņemot pirmdienu.

Tālruņi informācijai:  
Mūzikas nodaļas vadītāja –  

Diāna ulase, mob. 29889219
Mākslas nodaļas vadītāja –  

Daina Galakrodzeniece, mob. 29214202
Mālpils mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

Andrējs Koreičiks

uzmanīgi ar sievietēm
Trīs sievietes un viens vīrietis. Kaut kas tāds var 

notikt tikai Parīzē. Kā šādā situācijā rīkojas Eiropā? 
Vai arī mēs varam no viņiem ko mācīties? Jebšu 
mīlestība, greizsirdība un neuzticība ir līdzīga kā 
Latvijā tā Pārīzē?

Seržs – Visa dzīve kā pa mīnu lauku. Kāpēc 
vienmēr tā sanāk? Tu cilvēks centies dzīvot godīgu, 
normālu dzīvi, bet nemanot esi kļuvis par amorālu 
divkosi. Kaut kāds paradokss. Dabas mīkla.

Lili – Tu esi mans Romeo un es tava Džuljeta. 
Mēs uzvilksim viens otram gredzenus. Pēc tam pa mil
zīgu ziedošu pļavu skriesim uz jūru... Tad metīsimies 
peldus... Gluži kaili. Pēc tam apmetīsimies kādā mā
jiņā Parīzes priekšpilsētā un dzīvosim ilgi un laimīgi.

Žaklīna – Ciest nevaru, ka vecis ņuņņājas! Ja esi 
vīrs ņem nazi un sacaurumo! Ja es savējo pieķertu 
ar svešu bābu, nositu abus! Gar sienām izsmērētu! 
Sakropļotu un kājām mīdītu! Draņķus tādus!

Mirabela – Kā mani nomāc šī bezgaumība. Mūs
dienu Parīzes krējums vairāk līdzinās saskābušam 
pienam. Mana misija ir glābt skaisto. Tas ir mans 
dzīves uzdevums, mana karma un mans piepildījums.
Lomās:
Seržs Dibuā (Parīzes mākslinieks) 
 Voldemārs Šoriņš
Lili (fioloģijas fakultātes studente) 
 ieva Puķe, egija missa, elīna Vāne
Žaklīna (bārmene) aīda ozoliņa
Mirabela (Parīzes augstākās sabiedrības dāma) 
 ruta Vītiņa

Režisors – V. Šoriņš
Komponisti – V. Šoriņš, I. Paura
Mūzikas aranžējums – I. Paura
Horeogrāfija – J. Purmalis
Tērpu konsultante – I. Kundziņa
Izrādes producente – A. Ozoliņa (29278714)

Mālpils muižā  
1.oktobrī plkst. 19.00.

Biļešu cena – 6 Ls
Biļetes var iegādāties Mālpils muižā  

vai piesakot pa tālr.: 26666600

trešdien, 1. septembrī, plkst. 16.00  
sportiski jautrais 1. septembris mālpils stadionā

„mĒs mīLam kustīBu!”
•	 Atklāšana
•	 Stafetes starp Mālpils vidusskolas, Sidgundas pamats

kolas un Mālpils internātpamatskolas komandām 
(sporta kompleksā)

•	 Veiklības brauciens, pārvarot šķēršļu joslas (līdzi ņemt 
savu velosipēdu)

•	 Zīmēšanas konkurss mazajiem
•	 Pirmoreiz zīdaiņu sacensības rāpošanā
•	 Orientēšanās starp parka kokiem
•	 Jautrā ģimenes stafete
•	 Lielā spilvena mešana tālumā sievietēm
•	 Lielā zābaka mešana tālumā vīriešiem un citas jautras 

un nopietnas sacensības
•	 Noslēgumā apbalvošana un saldi pārsteigumi!
•	 Ap plkst. 18tiem NŪJotĀJu ParauGDemoNstrĒ

Jumi un kopīga nūjošana profesionālu instruktoru 
vadībā. Nūju noma 1, Ls

LīDzi Ņemt sPortisku Formu  
uN Jautru GarastĀVokLi! uz tikŠaNos!

Vai Jūsu sapnis ir sava māja, varbūt jauks dārza 
namiņš? Bet sapņa realizācijai traucē sarežģītais 

būvniecības un birokrātijas process? Mums ir 
risinājums!

sia Fūgo moduļi piedāvā 
mobilās moduļu mājas

Klientiem tiek piedāvātas viena, divu, trīs un 
vairāku moduļu mājas. Namu iespējams pielāgot 
katra klienta vēlmēm, var piebūvēt terasi. Ātra 
un ērta māju uzstādīšana. No ziemas arī nebūs 
jābaidās, jo moduļu mājas ir nosiltinātas. Apkures 
risinājumus palīdzēs izvēlēties mūsu speciālisti. 

Namā ir ierīkota elektroinstalācija, kanalizācija 
un ūdens apgāde. Fasādes apdare ir pilnībā 
pabeigta, un pircējam tikai atliek izvēlēties 
tīkamāko toni. Jaunums – ir iespēja šādu 
saliekamu moduļa namu novietot uz pontoniem 
kādā ūdenskrātuvē.

Cenas sākot no 4950 Ls. 15 gadu garantija 
koka konstrukcijām.

Vairāk informācijas uzņēmuma mājas lapā: 
www.fugo.lv, epasts: fugomoduls@inbox.lv, 
Mob.tālr. 29163724

sia “Fūgo moduļi”  
Bauskas raj., Iecava, Zorģu pag.

Cienījamie mālpilieši!
Iesaistoties Nīderlandiešu apvienības KNHM 

projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”, Māl
pils pirmsskolas izglītības iestādē Māllēpīte” tiek 
īstenots projekts “ Bērnības varavīksne”. Lai veiksmīgi 
pabeigtu iecerēto darbu, aicinu jūs dāvināt dažādas 
ziemcietes un skujeņus. Lūgums to izdarīt laika 
posmā no 1. – 7. septembrim! Cerot uz atsaucību 
un ražīgu sadarbību, ineta (29476769)

Mālpils sporta kompleksā  
otrdienās un piektdienās plkst. 19.00 
atsākušās AEROBIKAS nodarbības  

pie ilzes ieviņas.
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sludinājumi
Veicam celtniecības un remontdarbus privātos un juridiskos objektos – 
virtuves plīts mūrēšana, čuguna vannu pārkrāsošana, riģipša ierīkošana, 
špaktelēšana, krāsošana, lamināta un linoleja ieklāšana, flīzēšana, mūrē
šana, apmešana, santehnikas, elektrības un jumta u.c. darbi. Meistari ar 
celtniecības izglītību un lielu darba pieredzi. Ir transports. Tālr. 26159785

Pļaujmašīnas – smalcinātāja (mulčera) pakalpojumi. Tālr. 29408583

PĒrku vienistabas dzīvokli Mālpilī. Zvanīt vakaros. Tālr. 27168496

PĀrDoD datoru ar Lattelecom pieslēgumu. Ir divi pastiprinātāji. Lēti. 
Tālr. 67925816, mob.tālr. 29232062

PĀrDoD kurināmās ogles 6 t par simbolisku samaksu; elektrisko flīžu 
griežamo – 20 Ls; videomagnetafonu un kasešu kolekciju – 30 Ls; 
divu riņķu māla podiņu virtuves plīti ar ūdens boileri, ideālā kārtībā. 
Tālr. 26159785

PĀrDoD skuju koku malku, sapakotu 40 L maisos – 0,80 Ls par maisu. 
Tālr. 22075329

Pie dr. Sprūdes ar spirogrāfu var apskatīt plaušas. Ir iespējas veikt 
kardiogrammu. Pakalpojuma cena 3 Ls.

Vēlos īrĒt 1 istabu vai 2 istabu dzīvokli Mālpilī. Tālr. 27473211

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

Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,  
e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

mālpils kultūras centra pasākumi 
2010. gada septembra mēnesim

05. 09. plkst. 16.oo “es esmu šeit / un sniegs krīt / no viena koka pie otra  
  vējš tikai skrien / neviens pat nenojauš / cik klusi kokos līst 
  jebkura lieta, tās visas / tepat uz zemes”. 
  (fragments no japāņu haikām) 
aiJa kLiNtsoNe 
stĀsti stikLĀ 
Stikls – kausēts, apgleznots, matēts, gravēts. 
  
„Pārceļoties no Rīgas uz Sidgundu daudzas lietas kļuva labāk ieraugāmas. 
Vēroju, skatos un ieraugu: miglā kokus, kokos sniegu, mākoņus,  
lietu, vējā noliektu zāli, ēnas un gaismu. 
Strādājot savā autortehnikā un atklājot arvien jaunus izteiksmes līdzekļus, vingrinos 
laukumos, līnijās, noskaņās un to savstarpējās attiecībās.”

Aija Klintsone

08. 09. plkst. 9.oo Vecmāmiņu klubiņa „rezēdas” brauciens uz Jūrmalu. 
  Interesentiem pieteikšanās pie kultūras centra dežuranta  
  vai pa tel. 67925836
18. 09. plkst. 19.oo Dzejas dienu ietvaros  
  Ā. Elksne „Visu mūžu es ceļu māju” 
  Mores amatierteātra „ogas” muzikāls dzejas uzvedums  
  kultūras centra pagalmā. Režisore Liene Cimža
19. 09.  rudens gadatirgus
19.09. plkst. 19.oo Dzejas dienu ietvaros Maksimilians Kvite  
  „Nostalģija saulrieta krāsā” 
  jeb ārā pie muižas „Šis un tas ap miķelīšiem”  
  Mālpils amatierteātra un dziedošo 
  pašdarbnieku muzikāla miniatūru kompozīcija.  
  Režisore Liene Cimža
21.09. plkst. 13.oo Neatkarīgā teātra „kabata” izrāde  
  a. Lingrēna PePija Garzeķe
Pepija Garzeķe ir neparasta meitene. Viņa ir sirsnīga un mīļa, viņa ir kareivīga un 
pašpārliecināta. Viņa ir skumja. Viņa ir vientuļa. Viņas ģimene ir viņai tuvās lietas – 
rotaļlietas un viņas stāsts par māmiņu Eņģeli un tētiņu Nēģeru karali... Viņas fantāziju 
pasaule ir viņas patvērums. Pepija nav tikai izdomāts tēls. Joprojām daudzās skolās 
un klasēs tādas pašas pepijas meklē draugus un apkārtējo izpratni.
Mums atliek tikai atnākt un ieskatīties viņas atvērtajā sirdī...
  Lomās: Vita Baļčunaite 
   Egija MissaSilāre 
   Arnita Jaunzeme 
   Imants Pakalnietis 
   Enriko Avots 
   Atis Bētiņš 
   Aīda Ozoliņa 
   Svetlana Bless
  komponists Mārtiņš Brauns,
  scenogrāfe Ināra Gauja
  režisore Dita Balčus
Izrādes ilgums 1 stunda 30 minūtes; 2 cēlieni; Biļetes cena 1,50Ls.
25. 09. plkst. 22.oo retro Disko balle „maDe in ussr” 
  Pasākums RETRO DISKO stilā un RETRO DISKO ritmos. 
  Saldo 70to un 80to ārzemju un latviešu padomju hīti. 
  Nekādi miksi, tikai orģinālas versijas. 
  Gatavojiet tērpus, jo atbilstošākie tematiskie  
  RETRO DISKO tērpi saņems diplomu un balvas. 
  Līdzi ņemsim groziņu, diskofantāziju  
  un labu garastāvokli!!! Stilam, modei un vecumam  
  nav nozīmes. Visi būsiet mīļi gaidīti! 
  Pasākuma rīkotājs „ik kariVero” Georgs trifonovs 
  Ieejas biļete – 22.00 – 2,50 rubļi (Ls); pēc 23.00 – 3 rubļi (Ls).

sludiNājumi    iNformācija    reklāma

sia “Vite”:
•	 aiCiNa DarBĀ autoapstrādes remonta mehāniķi ar autovadītāja 

tiesībām un iepriekšēju pieredzi. Darba alga no 250 LVL.
•	 PieDĀVĀJam auto remonta pakalpojumus, sagatavošanu apskatei u.c.
•	 iePĒrkam visa veida automašīnas. Nolietotām, braukšanai nederīgām 

automašīnām izsniedzam transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu. Ir 
savs evakuācijas transports. Apmaksu garantējam.

Sīkāka informācija pat tālr. 29154012, Valdis.

Pateicība
Liels paldies Mālpils SAC vadītājai O. Volosatovai, māsiņām, 

sanitārēm par Mildas Elvīras Jansones aprūpēšanu.
Meita, dēls ar ģimenēm

Svei cam septembra ju bi lā rus!
97 – Emma Auziņa
92 – Elza Berga
90 – Anna Vinogradova
89 – Marija Bernharde
87 – Agrīte Krauja
80 – Milija Priedīte 

Genovefa Atruškeviča 
Vera Jasnova

75 – Ausma Kozlovska 
Dzidra Bērziņa

70 – Jevgenija Stecka

Svei cam septembra ju bi lā rus!
97 – Emma Auziņa
92 – Elza Berga
90 – Anna Vinogradova
89 – Marija Bernharde
87 – Agrīte Krauja
80 – Milija Priedīte 

Genovefa Atruškeviča 
Vera Jasnova

75 – Ausma Kozlovska 
Dzidra Bērziņa

70 – Jevgenija Stecka

Mālpils kultūras centrā ar oktobri darbu uzsāks

MāKSLAS STuDIJA
studijas vadītāja Māra Ārente 

Dalībnieku pieteikšanās pie kultūras centra dežuranta 
informācija pa tālruni 26557299

 

Ar 6.septembri PIRMDIENĀS Mālpils kultūras centrā no 17.30 – 18.30 
atsākas Dinamiskā meditācija pieaugušajiem ar Deju kustību terapijas 

elementiem. Metode ļauj harmonizēt un sakārtot fizisko, garīgo, emocionālo 
un psiholoģisko līmeni. Palīdz mazināt stresa radītus blokus un saspringumus 
ķermenī. Strādāsim arī ar svara sakārtošanu. Grupā maksimāli 12–15 cilvēki, 

lūgums pieteikties savlaicīgi pie kultūras centra dežuranta: tel. 67925836; 
Būsiet mīļi gaidīti – DKT nodarbību vadītāja Sonja: tel. 26514181.


