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2013. gada 27. martā
Mālpils novada Mālpilī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes
2013.gada 27.marta sēdes lēmumu Nr.4/15

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo  
alkoholisko dzērienu ražošanai Mālpils novadā

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu

NOVADA DOMES LĒMUMI

Izskatīja 19 jautājumus:
1. Par būves piekritību valstij.
2. Par nekustamā īpašuma “Upeslīči” atsavināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
4. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
5. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
6. Par Mālpils novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas ap-

stiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā telpu nomas 

līguma pagarināšanu.
8. Par administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja iecelšanu.
9. Par atļauju Raitim Ašakam savienot amatus.
10. Par atļauju Natālijai Fiolai savienot amatus.
11. Par Mālpils novada domes 19.12.2012. lēmuma Nr. 13/16 “Par 

līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Mālpils zivīm” iesnieg-
tajam projekta pieteikumam” anulēšanu.

12. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Mālpils zivīm”.
13. Par izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.
14. Par Mālpils novada domes 2012. gada pārskata apstiprināšanu.
15. Par ēdināšanas izmaksām Mālpils vidusskolā un Sidgundas pa-

matskolā.
16. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai.
17. Par slodžu palielināšanu p/a “Mālpils sociālais dienests”.
18.  Par projektu konkursa “Mēs savam novadam” rezultātu apstip-

rināšanu.
19. Par atļauju rīkot Pavasara gadatirgu.

NOLĒMA:
•	Nodot	atsavināšanai	Mālpils	novada	domei	piederošo	nekusta-

mo īpašumu “Upeslīči”, kadastra Nr. 8074 001 0323, kas atro-
das Mālpils novadā un sastāv no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0323 un platību 8,7 ha, palīgēkas ar ka-
dastra apzīmējumu 8074 001 0323 001 un lidlauka ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0323 002.

•	 Iecelt	Raiti	Ašaku	par	Mālpils	novada	administratīvās	komisijas	
priekšsēdētāju no 2013. gada 2. maija.

•	 Piešķirt	līdzfinansējumu	750.00	LVL	apmērā	biedrības	“Mālpils	
zivīm” “Bērnu un jauniešu vasaras nometne “Asarītis 2013”” 
realizācijai.

•	 Saskaņot	maksu	par	bērnu	un	skolēnu	ēdināšanu	pašvaldības	
izglītības iestādēs 2012./2013. mācību gadā:

•	 kompleksās	pusdienas	Mālpils	vidusskolā –	LVL	1,-	dienā*
•	 kompleksā	 ēdināšana	 (brokastis,	 pusdienas,	 launags)	Mālpils	
pirmsskolas	izglītības	iestādē	“Māllēpīte” –	LVL	1,70	dienā

•	 kompleksās	pusdienas	Sidgundas	pamatskolā –	LVL	0,90	dienā*
•	 launags	Sidgundas	pamatskolā –	LVL	0,20	dienā
*	 1.-2.	 klases	 izglītojamiem	 LVL	 0,80	 tiek	 apmaksāti	 no	 valsts	

budžeta, starpību apmaksā izglītojamo vecāki
•	 Uzdot	 izpilddirektoram	 lūgt	 skaidrojumu,	 kādi	 normatīvie	 do-

kumenti uzliek par pienākumu pašvaldībai piedalīties valsts 
apmaksātu 1.-2. klašu ēdināšanas izdevumu segšanā. Atkārtoti 
izskatīt jautājumu 2013. gada jūlija domes sēdē.

•	 Atļaut	IK	“Beata-Marija”	ierīkot	āra	kafejnīcu	blakus	pastāvīgajām	
veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils 
novadā, uzstādot no a/s “Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus 
kopā ar 12 apmeklētāju sēdvietām. Atļaujas darbības laiks no 
2013.gada 4. maija līdz 1.septembrim, saglabājot pašvaldībai 
tiesības pārtraukt āra kafejnīcas darbību, ja pašvaldības policija 
konstatē sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus, kā arī 
uz laiku apturēt atļaujas darbību, rakstiski brīdinot uzņēmēju 
1 dienu	iepriekš.	Āra	kafejnīcas	darba	laiks	darbdienās	no	plkst.	
9.00 līdz. plkst. 23.00, sestdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 24.00, 
svētdienās no plkst. 11.00 līdz. plkst. 21.00.

•	 Iedzīvotāju	iniciatīvu	projektu	konkursam	“Mēs	savam	novadam”	
iesniegti vienpadsmit projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto 
summu	5	493,20	LVL	(pieci	tūkstoši	četri	simti	deviņdesmit	trīs	
lati	20	santīmi).	
Iepazīstoties ar iesniegto projektu pieteikumiem un noklau-

soties projektu vadītāju papildus informāciju žūrijas sanāksmes 
laikā, žūrija nolēma:

Atzīt par konkursa nolikumam atbilstošiem un piešķirt Mālpils 
novada domes finansējumu saskaņā ar projektu tāmēs pieprasīto, 
bet	ne	vairāk	kā	500,00	Ls	(pieci	simti	lati	00	santīmi)	katram	no	
sekojošiem projektiem:
•	 Viens,	divi...	TRĪS,	projekta	vadītāja	Daiga	Brežinska;
•	 Dārza	ielas	atpūtas	vietas,	projekta	vadītāja	Lija	Preisa;
•	 Zaļi	un	veseli,	projekta	vadītāja	Daiga	Lāce;
•	 Krasta	pagalms,	projekta	vadītāja	Elita	Mieze;
•	 Bērnu	 un	 jauniešu	 aktīvās	 atpūtas	 āra	 laukuma	 izveide	
“Pirmais	solis”,	projekta	vadītāja	Dace	Andrejeva;

•	 Jauniešu	aktīvās	atpūtas	āra	 laukuma	izveide	“Otrais	solis”,	
projekta	vadītāja	Sarmīte	Dadeika;

•	 “Saules	vārtu”	avotiņa	sakopšana	un	piekļuves	nodro	šināšana,	
projekta	vadītāja	Inguna	Sīmansone;

•	 Sakoptā	 vidē	 sakopts	 cilvēks,	 projekta	 vadītāja	 Gundega	
Vanaga-Janberga;

•	 Hokeja	laukuma	uzturēšana,	projekta	vadītājs	Uģis	Reinbaks;
•	 Veļas	žāvēšanas	vietas	rekonstrukcija,	projekta	vadītāja	Māra	
Ārente –	ar	nosacījumu,	ka	no	piešķirtā	finansējuma	apmaksā	
tikai materiālu iegādi saskaņā ar konkursa nolikumu.

Noraidīt sekojošu projektu: Mūsdienīgas viesu apkalpošanas 
mācību klases izveide Mālpils profesionālajā vidusskolā. Projekts 
nevar tikt atbalstīts, jo konkursa nolikumā nav paredzēts atbalsts 
izglītības programmu nodrošinājumam mācību iestādēs.

Kopējais	piešķirtais	finansējums	ir	4	996,20	LVL	(četri	tūkstoši	
deviņi	simti	deviņdesmit	seši	lati	20	santīmi).

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

mĀLPiLs NOVaDa DOmEs 24.04.2013. sĒDE Nr.5

saisTOŠiE NOTEiKUmi NR. 8

I. Vispārīgie noteikumi
1.	 Šie	 saistošie	 noteikumi	 (turpmāk	 tekstā  –	 noteikumi)	 no-

saka	 kārtību,	 kādā	 Mālpils	 novada	 pašvaldībā	 (turpmāk	

tek	stā –	pašvaldība)	tiek	izsniegta	atļauja	vīna,	raudzēto	dzē-
rienu	vai	pārējo	alkoholisko	dzērienu	(turpmāk	tekstā –	alkoho-
liskie	 dzērieni)	 ražošanai	 no	 savā	 īpašumā	 vai	 valdījumā	
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esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā 
augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alko-
holiskos dzērienus.

2. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai	(turpmāk –	Atļauja)	tiek	izsniegta	bez	maksas	uz	ko-
mersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz pieciem kalendā-
rajiem gadiem.

3.	 Atļauju	 (pielikumā)	 izsniedz	 un	 paraksta	 pašvaldības	 izpild-
direktors.

II. Atļaujas izsniegšanas kārtība
4. Atļaujas saņemšanai komersants pašvaldības Kancelejā ie-

sniedz	iesniegumu	(vai	elektroniski	e-pastā:	dome@malpils.lv	
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 
noformēšanu),	kurā	norāda:

4.1.	komersanta	nosaukumu,	nodokļu	maksātāja	reģistrācijas	nu-
muru,	juridisko	adresi,	kontakttālruni;

4.2.	ražošanas	vietu	(adresi);
4.3. ražošanai paredzēto:
4.3.1.	saražotā	vīna	vai	raudzēto	dzērienu	kopējo	apjomu	(litros);
4.3.2. absolūtā alkohola daudzumu saražotajos pārējos alkoholis-

kajos	dzērienos	(litros).
5. Noteikumu 4.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus 

dokumentus:
5.1.	komersanta	reģistrācijas	apliecības	kopiju;
5.2. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša 

dokumenta	kopiju;
5.3. būves tehniskās inventarizācijas lietu ar telpu plānu, eksplikā-

ciju	un	aprakstu,	kas	raksturo	ražošanas	vietu	(ūdensapgādes,	
ventilācijas,	kanalizācijas	u.tml.	nodrošināšanu).

6. Pašvaldības Būvvalde izvērtē 5.3.punktā iesniegtos dokumen-
tus par telpu atbilstību un sniedz atzinumu.

7. Atļauja netiek izsniegta, ja:
7.1. komersants nav iesniedzis noteikumu 4. un 5.punktā minētos 

dokumentus;
7.2.	komersants	atļaujas	saņemšanai	sniedzis	nepatiesas	ziņas;
7.3. ražošanu plānots veikt vietā, kurā nav iespējams to tehniski no-

drošināt, atbilstoši noteikumu 6.punktā sniegtajam Būvvaldes 
atzinumam;

7.4. ražošanu plānots uzsākt:
7.4.1.	ēkās,	kurās	atrodas	valsts	vai	pašvaldības	iestādes;
7.4.2.	izglītības,	sporta,	kultūras	un	ārstniecības	iestāžu	teritorijā;
7.4.3. daudzdzīvokļu mājās.

III. Atļaujas anulēšana
8. Izsniegtā Atļauja var tikt anulēta šādos gadījumos:
8.1.	komersants	Atļaujas	saņemšanai	sniedzis	nepatiesas	ziņas;
8.2.	izbeigta	attiecīgā	ražošana	Atļaujā	norādītajā	vietā;
8.3. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski 

apdraud sabiedrisko kārtību, sadzīves apstākļus un citu perso-
nu tiesību aizsardzību.

9. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu rakstveidā paziņo Atļaujas sa-
ņēmējam uz iesniegumā norādīto adresi.

IV. Noslēguma noteikumi
10. Pašvaldības izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var 

apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteik-
tajā kārtībā.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs: 
A.Lielmežs

NOVADA DOMES LĒMUMI

Pielikums
Mālpils novada domes 2013.gada 27.marta

saistošajiem noteikumiem Nr. 8
“Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko

dzērienu ražošanai Mālpils novadā”

Mālpilī, Mālpils novadā
______________ Nr. _______________

A T Ļ A U J A
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO 

DZĒRIENU RAŽOŠANAI MĀLPILS NOVADĀ

Komersanta	nosaukums,	nodokļu	maksātāja	reģistrācijas	numurs,	
juridiskā adrese:

Ražošanas	vieta	(adrese):
Saražotā	vīna	vai	raudzēto	dzērienu	kopējais	apjoms	(litros):
Absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos 
dzērienos	(litros):
Atļaujas derīguma termiņš:
Pašvaldības izpilddirektors:   /V.Uzvārds/

Mālpils novada domes 2013.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Mālpils novadā” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta  
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pants nosaka pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē. 
ja vietējā pašvaldība izdod atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 
attiecīgās pašvaldības teritorijā, tā izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komer-
sants ir tiesīgs saņemt minēto atļauju.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 
alkoho lisko dzērienu ražošanai Mālpils novadā.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz komersantiem, kuri vēlas saņemt atļauju vīna, 
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Mālpils novadā.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā komersants Mālpils novada domes Kancelejā iesniedz iesnie-
gumu, pievienojot dokumentus. Dokumentus izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.
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jā, mūsu Kultūras centrā īsā laikā divas varenas kāzas. 
Nupat 11. maijā deju kolektīvs “Kniediņš” godam nosvinēja sa-
vas “Rožu kāzas”, tātad aizdejoti 10. gadi! Bet sākums tajā tālajā 
2002.  gada	 februārī,	 kad	Mālpils	 pašdarbnieku	 vakarā	 kolektīvs	
spoži sevi parādīja pirmoreiz. Tāpēc uz skatuves tika aicināti arī 
visi “Kniediņa” bijušie dejotāji, bet vecais sastāvs ar savām dejām 
izpelnījās varenus aplausus.

Kultūras centrā vienmēr ir labi sagatavoti pasākumi, bet šis 
bija	 īpašs  –	 no	 aizkustinājuma	 asarām	 acīs	 līdz	 nevaldāmiem	
smiekliem un ovācijām. Tiem, kas varēja atnākt, bet neatnāca, ir 
ko nožēlot, jo viņi zaudējuši milzīgu pozitīvo emociju devu.

Var tikai apbrīnot “Kniediņa” dzīvesprieku, atraktivitāti un dejot-
prasmi! Ik deja kā maza pērlīte.Un visus šos 10 gadus ar kniedi-
ņiešiem kopā bijusi viņu prasīgā vadītāja jana Butkēviča. Mūsu 
jana, kā viņu sauc gan dejotāji, gan nedejotāji.

Pasākumu vadīja Sandra Rogule, piesakot priekšnesumus ar 
interesantām līdzībām un izsmeļoši arī izskaidrojot, kas ir kniedes 
un kādam nolūkam tās lieto. Un kļuva skaidrs, kāpēc “Kniediņš” ir 
tāds, kāds ir: jana ir piekniedēta dejotājiem, viņi piekniedēti viens 
pie	otra,	bet	visi	kopā –	pie	Mālpils.	To	droši	vien	redzēja	un	juta	arī	
viesi no Ādažiem, Allažiem un Skujenes, kas jubilārus sveica gan ar 

dejām, gan ar veltēm, gan laba vēlējumiem. Apsveikums, protams, 
bija arī no Mālpils novada domes, mūsu pašu “Sidgundas”, bet 
amatierteātris bija iestudējis pat veselu izrādi.

Lai “Kniediņam” pietiek humora izjūtas, dzīvesprieka un spēka 
aizdejot līdz savām Sudraba un varbūt pat Zelta kāzām, jo, mazliet 
pārfrāzējot	kādas	ziņģes	 tekstu, –	“tas,	kas	dejo	“Kniediņā”,	 tas	
dzīvo trīsreiz ilgāk”!

Ināra Bahmane

Atbalstot Kultūras ministrijas un Britu padomes Latvijā iero-
sināto ideju par Radošās darbības nedēļu RADI! 2013, Mālpils 
Profesionālā vidusskola kopā ar Mālpils novada domi organizēja 
Putnu	dienas –	mākslas	dienas –	“Svētki	putnu	dārzā”.	Pasākums	
notika	tieši	Jurģu	dienā	ar	mērķi	turpināt	pirms	30	gadiem	aizsākto	
mākslas dienu tradīciju, un šoreiz kopā ar tuvāko kaimiņu skolu 
audzēkņu komandām radītu svētku rotājumus skolas putnu 
dārzam. “Svētki putnu dārzā” piedalījās komandas no Mālpils no-
vada domes, Mālpils vidusskolas, Mālpils internātpamatskolas un 
Mālpils Profesionālās vidusskolas.

Atklājot svētkus, Mālpils novada domes priekšsēdētājs Alek-
sandrs	Lielmežs	sveica	klātesošos	ar	beidzot	tik	ilgi	gaidīto	brīdi –	
sniega nokušanu un saulītes dāvāto siltumu. Viņš atzīmēja, ka šajā 
laikā atmostas ne tikai daba, atlido gājputni, bet arī cilvēku sirdis 
sit straujāk, domas raisās krāsainākas. “Lai domas lido kā putni, 
lai putni ir vienmēr ar jums!” to savā uzrunā novēlēja A. Lielmežs.

Ieradušos putnu svētku dārzā sveica arī Mālpils Profesionālās 
vidusskolas direktore Frančeska Ģēvele. Viņa novēlēja visiem 
spēcīgus spārnus gan tālākam, gan īsākam lidojumam, lai ikvie-
nam rodas un īstenojas radošās idejas un neatstāj veiksme!

Pasākuma ievadā audzēkņi prezentēja skolu, iepazīstināja ar 
tās piedāvātajām profesionālajām mācību programmām. Kad visi 
bija savstarpēji iepazinušies, sākās dažādi uzdevumi pavasara 
pievilināšanai un muzikāli sveicieni pavasari sagaidot. Pirmajā 
uzdevumā komandas rādīja savas konditoru prasmes. Dalībniekiem 

no tumšās un gaišās smilšu mīklas vajadzēja radīt fantāzijas putna 
portretu. Darbojoties ar mīklas ruļļiem, pannām, darbs raiti veicās, 
un vēlāk visi bija gandarīti, nogaršojot savus cepumus. Katram 
putnam ir sava māja. Tad nu otrajā uzdevumā komandām nācās 
sagatavot savam īpašajam putnam būri. Skrūvējot, naglojot ar šo 
uzdevumu dalībnieki veiksmīgi tika galā. Prieks par veikto darbu 
bija liels. Kad apklusa āmura klaudzieni un tika nolikti darbarīki, 
visus	 priecēja	 viesi	 no	 Siguldas  –	 ielu	 vingrotāji.	 Siguldieši	 bija	

AKTUĀLI

mālpilī atkal kāzas!

Deju kolektīva “Kniediņš” dalībnieki un vadītāja Jana patei
cas visiem bijušajiem dejotājiem, kas bija kopā ar mums gan uz 
skatuves, gan atbalstīja skatītāju zālē! Paldies visiem mūsu drau
giem un viesiem par ziediem, aplausiem, ko saņēmām jubilejas 
vakarā un ceram saņemt arī turpmāk!

Uz tikšanos koncertos un mēģinājumos sākot no septembra 
svētdienu vakaros!

“svētki putnu dārzā” mālpils Profesionālajā vidusskolā

Mālpils Profesionālās vidusskolas 3. komanda
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sagatavojuši interesantu programmu. Atbalsts, ovācijas un izbrīns 
tika saņemts no skatītājiem.

Trešajā uzdevumā komandas dalībnieki gatavoja krāsainus 
gredzenus no papīra sloksnītēm, lai ar radītajām virtenēm rotātu 
kokus skolas pagalmā. Kā vēlāk izrādījās, ar šo uzdevumu vislabāk 
veicās Mālpils vidusskolas komandai, sagatavojot 10,9 m garu 
krāsaino virteni. Ceturtais uzdevums visiem dalībniekiem izraisīja 
smieklus un lielu jautrību. Komandas dalībnieki sadalījās pāros un 
zīmēja dotā putna portretu. Putna attēls bija uz ekrāna, zīmējumi 
veidojās pēc komandas biedru skaidrojuma. Zīmētāji uz ekrāna 
skatīties nedrīkstēja. To, kas katram dalībnieku pārim bija izdevies 
uzzīmēt, vēlāk visi varēja aplūkot.

Pēc uzdevumu veikšanas sekoja neliels cienasts skolas pavāru 
klasē.	Klātesošie	nobaudīja	kliņģeri	un	zāļu	tēju.	Interesenti	varēja	

aplūkot komandu izceptos sapņu putnus, piedalīties to vērtēšanā. 
Pasākuma gaitā katra no komandām prezentēja savus darbus. 
Secināja, ka katram cilvēkam ir savs putns, jo pasaule arī ir tik 
daudzveidīga. Vienalga, vai tas ir cīrulis, zvirbulis vai albatross, bet 
putni vienmēr ir ceļa jūtīs, bet viņi ir laimīgi, jo vienmēr atgriežas 
savās mājās.

Svētku noslēgumā komandas dalībnieki saņēma apbrīnošanas 
rakstus,	balvas	un	mākslas	dienu	piemiņas	simbolus –	knaģi	ar	
veiksmes pogu.

Ceram, ka arī turpmāk notiks šādi pasākumi, kas rosinās vēlmi 
radoši darboties, darīs skaistākas mūsu dvēseles un iepriecinās 
citus.

Rudīte Isajeva

AKTUĀLI

Mālpils internātpamatskolas 9. klases komanda

Mālpils Profesionālās vidusskolas 2. komanda

Mālpils Profesionālās vidusskolas 1. komanda

Mālpils vidusskolas 1. komanda Mālpils vidusskolas 2. komanda

Mālpils novada domes un Kultūras centra apvienotā komanda
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16. maijā Mergupē, Mālpils novadā tika ielaisti 50 000 “Skonto 
Būve” iniciētā projekta “Miljons foreļu atgriešanās” strauta foreļu 
mazuļi. Paralēli ielaišanai Mergupē, 50 000 strauta foreļu tika 
ielais ti arī Alūksnes novada upītēs. Tuvāko nedēļu laikā Latvijas 
upes kļūs vēl par 150 tūkstošiem strauta foreļu bagātākas.

Kopš projekta uzsākšanas 2011.gadā Latvijas upēs jau būs 
ielaisti 750 tūkstoši strauta foreļu mazuļu. Lai atjaunotu strauta 
foreļu populāciju, projekta “Miljons foreļu atgriešanās” ietvaros 
četru gadu laikā Latvijas upēs pavisam tiks ielaisti miljons foreļu 
mazuļu.

Projekta krusttēvs un dabas pētnieks Māris Olte Mergupē, 
Mālpils novadā, izlaižot šī gada vēl pavisam sīkos strauta foreļu 
mazuļus, pauda gandarījumu, ka līdz ar projektu divos gados 
veiksmīgi augušas un dažādos upju baseinos Latvijā iedzīvo-
jušās pirmās “Miljons foreļu atgriešanās” strauta foreles. Tās 
sasniegušas nārsta vecumu un gatavas dabīgā ceļā vairot strauta 
foreļu populāciju Latvijā. Savukārt pērn ielaistās zivtiņas sasnie-
gušas vairāk nekā 10-15 cm garumu. Taču būtiskākais pēc Māra 
Oltes vārdiem, ka līdz ar šādu projektu un tā radīto rezonansi 
mainās arī sabiedrības attieksme pret zivīm kā Latvijas dabas 
bagātību kopumā.

Projekta iniciators un “Skonto Būve” valdes priekšsēdētājs 
Guntis	Rāvis	aicināja	sabiedrību	palīdzēt	nosargāt	ielaistos	foreļu	
mazu ļus, lai vārda tiešā nozīmē kopīgiem spēkiem būtu īstenota 
“Miljons	 foreļu	 atgriešanās”	 ideja  –	 šīs	 zivis	 būtu	 upju	 faunas	

ikdiena.	G.Rāvis	īpaši	pateicās	visām	projektā	
ietverto upju baseinu pašvaldībām, biedrībām 
un vides inspektoriem, kuri ikdienā rūpējas, 
lai strautu foreles netraucēti augtu laikā, kad 
apkārt tik izplatīta maluzvejniecība un zivīm 
nedraudzīga makšķerēšana.

Biedrības “Mēs Zivīm” valdes priekšsēdētājs 
Ivars Dubra atzina, ka viņu ikdienas darbs ir dabas un zivju resursu 
aizsardzības pasākumi. Pēdējo gadu laikā sabiedrības izpratne 
par upju un zivju aizsardzību ir augusi, par ko liecina arī nelegālās 
makšķerēšanas samazināšanās, piemēram, izņemto tīklu skaits 
utml. Šī gada strauta foreļu izlaišana intensīvi turpināsies vēl pāris 
nedēļas, kuru laikā tiks izlaisti vēl 150 tūkstoši zivtiņu.

Strauta foreļu mazuļu izlaišanas vietas izvēlētas vadoties pēc 
zinātniskiem Latvijas upju izpētes datiem, lai atjaunotu strauta 
foreļu populāciju upēs, kuras ir piemērotas strauta forelēm, bet 
tajās to nav vai ir ļoti maz, un to turpmākā attīstība apdraudēta.

No Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 
institūta “BIOR” 2011.gadā tika saņemta atļauja ielaist strauta 
foreļu mazuļus 7 Latvijas upju baseinos un 37 izlaišanas vietās. 
Foreļu ielaišanas vietas četru gadu laikā nemainās, lai, ņemot vērā 
strauta foreļu dzīves ciklu, pēc projekta īstenošanas tās noteiktajās 
upēs spētu vairoties jau dabīgā ceļā. jāatzīmē, ka “Skonto Būve” 
iniciētā projekta “Miljons foreļu atgriešanās” ietveros aizvadītajos 
gados 500 000 strauta foreles ielaistas jau tādās upēs kā Padedze, 
Ogre,	Lielupe,	Venta,	Gauja	un	citviet	Latvijā.

Strauta foreļu mazuļus pēc “Skonto Būve” pasūtījuma izaudzē 
trīs	 Latvijas	 zivju	 audzētavas  –	 “BIOR”	 zivju	 audzētava	 “Tome”,	
SIA “Faps”	un	Z/s	“Sillakas”.

AKTUĀLI

Latvijas upes šogad vēl par 250 000 strauta foreļu mazuļiem bagātākas

Biedrība “Mālpils Zivīm” jau trešo gadu piedalās projektā “Miljons 
forļu atgriešanās”, (no kr.) biedrības valdes priekšsēdētājs Vladislavs 
Komarovs un valdes loceklis Juris Lielmežs. Pasākumā piedalījās arī 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs (3. no kr.)Foreļu mazuļu ielaišana Mergupē kopā ar Māri Olti

Foreļu mazuļi
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Lai saprastu, ka mācību gads tuvojas 
noslēgumam, nemaz nav jāskatās kalen-
dārā, vienkārši jāsaskaita keramikas 
pulciņa dalībnieki. ja to skaits sarucis, 
apmēram,	par	trešdaļu –	viss	skaidrs –	tūlīt	
būs vasara. Bet neskatoties uz to, ar prieku 
varam atskatīties uz paveikto.

jau par tradīciju kļuvis, ka Ziemassvētkos 
parādam daļu no pirmā pusgada veikuma. 
Šoreiz tie bija “Ziemas krājumi”, kuri tika 
izaudzēti keramikas darbnīcā, bet apskatīt 
tos varēja vidusskolas bibliotēkā. Un tur, kur 
salikti krājumi ziemai, neiztrūkstoši viesi ir 
mazās, pelēkās pelītes. Tās varējām redzēt 
vismazāko pulciņa dalībnieku izpildījumā.

Arī šajā mācību gadā nav izpalikuši 
piedāvājumi piedalīties dažādos bērnu un 
jauniešu mākslas konkursos un, jāsaka, 
mums veicies ļoti labi.

Šī gada izsludinātajam konkursam 
“Manas zemes tautas tradīcijas un kultūras 
mantojums” Lidicē, Čehijas republikā, 
savus darbus piedāvāja Viktorija Volkova (“Līgo dziesma”), Diāna 
Beņķe (“Kaķīša dzirnaviņas”) un Raiva Ozoliņa (“Tur kur sākās 
tautas dziesma...”).	Un	šoreiz	Raiva	ne	tikai	veidoja,	bet	iemēģināja	
roku arī aušanā. Visu trīs meiteņu darbus atzinīgi novērtēja Latvijas 
žūrija un izvirzīja tālākam konkursam Čehijā.

Arī Valsts Izglītības satura centra organizētais konkurss “Kur 
saulīte rotājās” tika veltīts tautas mākslas un kultūras vērtībām, 
t.i., saules nozīmei latviešu tautas pasaules uztverē un saules 
zīmei	latviešu	tautas	etnogrāfijā.	Šajā	konkursā	Pierīgas	reģionā	
piedāvājām ļoti atšķirīgu stilu darbus četrās vērtēšanas vecu-
ma grupās: Linards Tobota “Trejas saulītes” (māls	 un	 stikla	
kausējums),	Arta Višķere, Mikus un Matīss Graudiņi un Daniels 
Ciemiņš, ”Iebrauca saulīte ābeļu dārzā”	 (īstenojot	 Artas	 ideju	
par	 saules	 koku,	 kopā	 izaudzēts	 saules	 koku	 dārzs),	 Eduards 
Bičkovskis “Reiz sen senos laikos”	(neolīta	laika	stilā	veidoti	trau-
ki),	Sintija Ozoliņa “No nakts uz dienu”	(angobas	apgleznojums).

Absolūti visi darbi novērtēti ar 1.pakāpes diplomiem un izvirzīti 
konkursam –	izstādei	“Trejdeviņas	saules	lec”.

Īpašu atzinību šoreiz pelnījis Eduards Bičkovskis, jo šis nav 
vienīgais konkurss, kurā viņš iekļuvis laureāta godā. Rudenī 
saņēmām piedāvājumu no Lietuvas piedalīties konkursā “Ziemas-
svētki Traķu pilī”. Laiks darba realizēšanai bija visai īss, bet Eduards 
nenobijās no papildus darbiem un gala rezultātā viņa darbs tika 
novērtēts ar laureāta diplomu un vēl papildus ar ļoti skaisto Traķu 
muzeja direktora speciālbalvu.

Necerēti labi veicies arī otrās klases veidotajiem zaķiem. Tie 
kādu laiku paviesojās juglā, bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis”, 
mierīgi dzīvoja sa vā 
mazajā me ža pļa-
viņā un pieda  lījās 
izstādē  –	 konkur	sā	
“Daba mums ap-
kārt. Pļava 8” un 
ga la rezultātā ie-
gu	va	 1.  vietu	 gru-
pu dar bos. Iz stā  dē 
pie da lījās: Sabīne 
Blīgzna, Pau  la 
Epal te, Ieva Kļa
viņa, Juta Čab ricka, 
Danie la Bič kovska, 
Mār tiņš Lejiņš.

Nav jau nekāds 
noslēpums, ka 

īstus, pamatīgus darbus, kurus gatavojamies iesniegt kādiem 
konkursiem, nav iespējams izveidot tikai atvēlēto stundu laikā. 
Parasti nākas vienoties par papildus laikiem. Un tad lielu prieku 
sagādā sadarbība ar tiem bērniem un jauniešiem, uz kuriem var 
paļauties. ja esam sarunājuši, tad vienkārši, nākam un darām un 
izdarām līdz galam. Paldies vecākiem, kuriem izdevies “iedabūt” 
savos bērnos šo atbildības sajūtu.

Lai visiem jautra un saulaina vasara. Uz tikšanos rudenī!
Keramikas pulciņa vadītāja Guna Petrevica

AKTUĀLI

Par tiem, kuri ir draugos ar māliem

Viktorija Volkova Diāna Beņķe

Eduarda Bičkovska darbs

Raivas Ozoliņas darbs

Kaut kas no ziemas krājumiem
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Līdz pat 20. augustam Mālpils Kultūras centra izstāžu zālē 
apskatāma Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas noda-
ļas studentu darbu izstāde “8 sarunas”, kura pārsteidz ar teh-
niski daudzveidīgiem, spilgtiem darbiem. Katra no astoņām 
tektilmāksliniecēm  –	 Līva Kaprāle, Asnate Blankveina, Dace 
Puga, Annika Dzērve	 (att.), Kristīne Meilusa, Diāna Janušone, 
Diāna Molnika un Maija Puncule mūs uzrunā ar savam stilam 
raksturīgiem tēliem, faktūrām un materiāliem.

Redzams, ka 21. gadsimta tekstilmākslas izstādē vairs nedo-
minē klasiskais gobelēns, piemēram, šajā izstādē atrodams tikai 
viens darbs, kas austs parastajās rokas stellēs. Vairāki darbi austi 
tekstilrūpnīcā	uz	tehniskajām	stellēm	un	digitālajās	stellēs	(TC1) –	
jaunākajā	tehnoloģijā,	ar	kuru	Mākslas	akadēmija	ļoti	lepojas.	Aužot	
šādās stellēs, gobelēnu iespējams noaust ievērojami ātrāk.

Laiks	iet	uz	priekšu	un	tehnoloģijas	attīstās	arī	mākslā.	Izstādē	
apskatāmi	arī	vairāki	darbi	oriģināltehnikās.	Tekstilmākslas	nodaļai	
trīsdimensionālajā un konceptuālajā kompozīcijā ir sadarbība 
arī	 tēlniecības	nodaļas	 pasniedzēju,	 tēlnieku	Gļebu	Panteļejevu.	
Rezultātā rodas darbi, kuros tiek kliedēts tradicionālais uzskats, 

ka tekstils ir tikai 
gobelēns vai pla-
kana sega. Māk-
sli nieces reali zē-
ju šas savas idejas 
gan telpis ki, gan 
dažādos mate-
riā los. Redzams 
darbs, kas tikai 
šķiet ļoti līdzīgs 
izšu  vumam, bet 
patie  sībā veidots ar 
lod āmuru. Izstādē 
apska tāmi darbi arī 
filcē šanas tehnikā. 
Izrādās, lai filcējot 
iegūtu maigas krā-
su pārejas, noder arī tāds instruments, kā slīpmašīna. Vēl auduma 
apgleznojumi, tekstilmozaīkas, šūtas lelles, to visu ikvienu aicinu 
apskatīt šajā daudzveidīgajā, dinamiskajā izstādē! Izmantosim 
izdevību	apskatīt	profesionālu	tekslilmākslinieku	darbus –	vienmēr	
aktuālās tēmas un laikmetīgās tehnikas.

Esmeralda Tāle

AKTUĀLI

Jau	 vairākus	 gadus	 Mālpils	 evaņģēliski	 luteriskās	 draudzes	
Svētdienas skola katru svētdienu ne tikai pulcējas baznīcas telpās 
un apgūst kristīgo mācību, bet arī liek lietā Dieva dotos muzikālos 
talantus un ar tiem iepriecina savus klausītājus. Šos muzikālos 
priekšnesumus var redzēt un dzirdēt gan dažādu svētku diev-
kalpojumu laikā Mālpils baznīcā, gan citos Mālpilī notiekošos 
pasākumos. Turklāt vairākas reizes gadā ar mērķi iepriecināt tiek 
apciemoti arī Mālpils sociālā aprūpes centra iemītnieki.

Esam aktīvi un muzikāli ne tikai Mālpils robežās, bet arī ceļojam 
ārpus tām. Pēdējo četru mēnešu laikā esam uzstājušies gan 
Ikšķiles Sv.Meinarda baznīcā, kur notika Svētdienas skolu sali-
dojums, gan arī Ogres luterāņu baznīcā, kur norisinājās jauniešu 
kristīgo slavas dziesmu un liecību pasākums “Laiks zvejot”.

Turklāt pavisam nesen, 11.maijā, Mālpils Svētdienas skola pir-
mo	reizi	devās	ārpus	Latvijas	robežām –	uz	Lietuvas	kūrortpilsētu	
Palangu,	lai	piedalītos	bērnu	un	jauniešu	evaņģēliskajos	dziesmu	
svētkos	 “Dziesmu	 dziesma	 2013”	 (Giesmiu	 giesmele	 2013),	 kur,	
apvienojoties ar Ogres muzikālajiem svētdienasskolēniem, kopīgi 
tika ieskandināts šis pasākums mūsu skaistajā latviešu valodā. 
Pavisam pasākumā piedalījās vēl 15 kristīgās mūzikas bērnu un 
jauniešu ansambļu no visas Lietuvas. Tā kā mēs bijām vienīgie 
ciemiņi no citas valsts, izpelnījāmies īpašu uzmanību un viesmīlību. 
Atrodoties vietā, kur nebijām iepriekš bijuši, izmantojām izdevību 
un	devāmies	arī	nelielā	ekskursijā –	apskatījām	Baltijas	jūras	kras-
tu no Lietuvas krasta skatu punkta, atklājām brišanas ūdenī sezonu 

jūrmalā, nodegustējām karstās vafeles uz kociņa, kā arī nākamajā 
dienā devāmies uz Klaipēdu un, pārceļoties ar prāmi pāri upei, 
nonācām	skaistā	vietā –	Nidā,	kur	no	rīta	puses	papildinājām	kādu	
vietējo dievkalpojumu ar savām dziesmām. Pēc mazas ekskursijas 
pa	Nidas	krāšņajiem	dabasskatiem,	devāmies	mājup –	gandarīti	
par padarīto, piedzīvojuši mazliet citādāku ikdienu, kā arī piepildīti 
ar iekšēju prieku un cerību par kādu līdzīgu braucienu kaut kad 
drīzumā, bet nākamreiz jau aiz tālākām robežām.

Paldies katram svētdienasskolēnam par atsaucīgo sirdi, 
nodošanos un liela laika apjoma veltīšanu, lai ar Dieva dāvātajiem 
talantiem varētu sniegt prieku, smaidus un mīlestību tālāk tiem, 
kuriem tas ir nepieciešams.

mālpils svētdienas skolas aktivitātes

8 sarunas par tekstilmākslu

Dace Puga “Dzīves laipa”, 3D objekts, jaukta tehnika, 2012

Maija Puncule “Maizes šūpulis”
jaukta tehnika, 2013

MĀLPILS LUTERĀņU DRAUDZE
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Paldies svētdienasskolēnu vecākiem par savu bērnu atbalstīšanu 
Svētdienas skolas gaitās, tādā veidā ļaujot bērnam saņemt lielu 
svētību gan šodienai, gan arī viņa turpmākajai dzīvei.

Paldies Mālpils novadam par iespējām izmantot autobusu 
gan braucot uz vasaras nometnēm, gan dodoties uz dažādiem 

kristīgiem pasākumiem, paldies arī Mālpils Kultūras centra 
vadītājai	par	iespēju	izmantot	telpas	mēģinājumiem,	kā	arī	ļoti	liela	
pateicība pienākas Mālpils draudzes priekšniekam jurim Vītumam 
par atbalstu un padomu jebkurā situācijā, kad tas ir nepieciešams.

Paldies arī katram vienam, kurš patur savās aizlūgšanās Mālpils 
draudzi un Svētdienas skolu. Esiet svētīti!

 Bet pats lielākais paldies mūsu Debesu Tētim, kurš mums 
sniedz tik daudz iespēju darīt labu un iepriecināt citus, mums tikai 
jāprot saskatīt, kādas dāvanas mums katram ir dotas, lai to darītu, 
un jāsāk tās izmantot.

Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un, kas bagātīgi 
veldzē	citus,	arī	pats	kļūs	veldzēts.	(Salamana	pamācības	11:25)

Svētdienas skolas skolotāja Līga Krūmiņa

MĀLPILS LUTERĀņU DRAUDZE

SPORTS

sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

26.maijs plkst.11.00 Mālpils novada VELOBRAUCIENS Mālpils mototrase, stadions
8. jūnijs plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 1.posms Pludmales volejbola laukumi

16. jūnijs plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 6.posms Mālpils sporta komplekss
30.jūnijs plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 2.posms Pludmales volejbola laukumi
13.jūlijs plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 3.posms Pludmales volejbola laukumi

10.augusts plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 4.posms Pludmales volejbola laukumi

20.aprīlī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 8.posms, kurā piedalījās 5 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2.vietu izcīnīja Edgars Komarovs, 
bet 3.vietā ierindojās Miks Gailis.

21. aprīlī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 4.posms, kurā piedalījās 22 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Jānis Želvis,	2.vietu –	Normunds Ozoliņš,	3.vietu –	Grigorijs 
Kozļakovskis.

Pienākusi vasara un tuvojas pludmales volejbola sezona. 
Šogad pludmales volejbola sacensības ir plānotas 4 posmos. 
Kopvērtējumā tiks vērtēti 3 labākie posmi. 7 labākie dalībnieki 
pēc kopvērtējuma rezultātiem un 1 uzaicinātais pēc organizatoru 
ieskata piedalīsies tradicionālajās pludmales volejbola sacensībās 
“Mālpils pludmales karalis 2013”, kurās noskaidros labāko Mālpils 
pludmales volejbolistu šajā gadā un kas notiks augusta beigās 
(plānotais	datums –	25.augusts).	Plānotos	sacensību	datumus	var	
apskatīties gan avīzē, gan Mālpils mājas lapā.

 Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Cien. “Mālpils Vēstis” redakcija, vēlos izteikt savas pārdomas 
saistībā ar jūsu publikāciju par Mālpils peldbaseinu.

Vēstule skolotājam Liniņam
Nezinu, cik dziļas ir jūsu saknes Mālpilī un tomēr brīnos, ka 

necieniet savu, kaut pagaidu, dzīves vietu. ja nu kaut kas pēdējos 
gados Mālpilī ir uzcelts tāds, ar ko lepojamies, tad tas ir Sporta 
komplekss!!! Ieguldīti lieli līdzekļi, talantīgu projektētāju, celtnieku 
un tagad arī apsaimniekotāju darbs.

Ir jau taisnība, ka karote darvas var sabojāt pat medus mucu un 
tāpat zināms arī, ka dažiem cilvēkiem vienmēr kaimiņu pīle ir un 
būs lielāka par pašmāju zosi, bet skumji, ka jums kā skolotājam 

(un	ceru	arī	audzinātājam)	nav	skaidrs,	ka	vēl	joprojām	primārais	
ir pienākums un tikai tad tiesības! Domāju, ka ar dušas kabīnēm 
baseinā viss kārtībā, tikai jautājums, vai bērni prot lietot dušu...Tas 
pats attiecas arī uz uzvedību baseinā. Kam tad viņi būtu jāinstruē 
pašam pirmajam?

Labi,	es	novērtēju,	ka	gribat	aizstāvēt	savus	skolniekus	(vai	tomēr	
audzināmos?),	tikai,	vai	nebaidāties,	ka	mums	jau	tā	sabiedrībā	ir	
par daudz to, kas domā, ka man pienākas, man vajag, bet aizmirst 
par to, ko es pats protu, varu un daru!

P.S. Arī es esmu apmeklējusi citus Latvijas un ārzemju baseinus.
Ar cieņu V. Azanda

VIEDOKLIS

Pierīgas  izglītības, kultūras  un  sporta  pārvalde pateicas  par  
sniegto  atbalstu  Mālpils  novada  skolu  dalībai  Pierīgas  novadu  
2012./2013.mācību  gada  skolēnu  sporta  spēlēs. Skolēnu  sporta  
spēlēs  Mālpils  novadu  pārstāvēja:

Mālpils  vidusskola –	“Olimpiskajās		stafetēs”		“A”		un		“B”	ve-
cuma  grupās, rudens  krosā, “Tautas  bumbā”  zēniem, volejbolā  
“A” vecuma  grupas  meitenēm  un  “B” vecuma  grupas  zēniem, 
vieglatlētikas  trīscīņā  “C”un  “D” vecuma  grupās, peldēšanas  
stafetēs  “A”, “B”, “C”un  “D” vecuma  grupās, stafetēs “Drošie  un  
veiklie”	,	krosa		stafetēs		“A”,	“B”,		“C”	un		“D”	vecuma		grupās;

Sidgundas  pamatskola –	futbolā	“D”	vecuma		grupas		zēniem,	
rudens  krosā, “Tautas  bumbā” meitenēm  un  “Tautas  bumbā” 
zēniem, peldēšanas  stafetēs  “B” un “C” vecuma  grupās, krosa  
stafetēs	“B”,	“C”	un	“D”	vecuma		grupās;

Mālpils  internātpamatskola –	rudens		krosā,	“Tautas		bumbā”	
zēniem, stafetēs “Drošie  un  veiklie”.

Labākos  panākumus  Mālpils  vidusskola  guva  peldēšanas  
stafetēs  “A” vecuma  grupā (3.vieta), krosa  stafetēs  “A” vecuma  
grupā (4.vieta), rudens  vieglatlētikas  krosā (4.vieta);

Sidgundas  pamatskola –	rudens		krosā	(5.vieta), krosa  stafetēs 
“B”  vecuma  grupai (6.vieta).

Cerot  uz  raženu  sadarbību  arī  turpmāk 
PIKSP  speciālists  sporta  jautājumos T.Tračums

sporta ziņas

Baznīcas dežurantu saraksts 2013. gada jūnijam, jūlijam un augustam
Jūnijs – Ieva un Jānis Pauloviči, Agris Bukovskis, Santa un Raivis Ozoli, Agrita Višķere
Jūlijs – Ruta Misiņa, Biruta Veckunga, Una Isajeva, Līga Pudele, Anita Kļaviņa
Augusts – Gundega Vanaga-Janberga, Oskars Janbergs, Inga un Aldis Opmaņi,  
Raitis un Gundega Kalniņi
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Ar	10.maijā	notikušajiem	Grāmatu	svētkiem	noslēgumam	veik-
smīgi	tuvojas	COMENIUS	REGIO	programmas	projekts	“Lasīšanas	
veicināšana lauku novados”. Projektā veiksmīgi sadar bojās Mālpils 
novada dome un visas mācību iestādes, kā arī mūsu partneri no 
Poisdorfas	 pašvaldības	 Austrijā.	 Grāmatu	 svētkos	 dalījāmies	
pieredzē par projektā paveikto, aplūkojām vairākās izstādēs izvie-
totos eksponātus: senās mācību grāmatas, skolēnu literārās un 
mākslinieciskās jaunrades darbus, grāmatu ilustrācijas un pat 
“grāmatu tārpus”. Tie bija arī atvēršanas svētki “jauno Ziemas-
svētku pasaku” grāmatai, kas tapusi kopīgā mūsu novada skolu 
un Austrijas partneru darbā, tāpat kā jaukais koncerts, kura 
priekšnesumi pārsvarā bija saistīti ar lasīšanas un mācību tēmu.

PALDIES VISIEM, KAS PIEDALĪJĀS IZSTĀŽU SATURA UN 
NOFORMĒJUMA IZVEIDĒ, SVĒTKU KONCERTĀ, GREZNO BURTU 
KUBU IZVEIDOŠANĀ, VISOS PROJEKTA PASĀKUMOS!

Šajās dienās Mālpilī viesojās arī mūsu partneri no Poisdorfas. 
Lūk, projekta koordinatores Martinas Schreiber iespaidi:

Vai esat pirmo reizi Mālpilī un Latvijā, un kā Jums šeit patīk? –	
Esmu šeit otro reizi un ļoti priecājos par to, kā arī par visām 
pamanītajām pārmaiņām. Man ļoti patīk mālpiliešu viesmīlība, 
cilvēku atvērtība, daudzveidīgā un motivētā sa dar bī ba projektā gan 
starp dažādu vecumu skolēniem, gan pieugušajiem.

Kādas at šķi 
rības Jūs ievē
rojāt Pois dor
fas un Mālpils 
bibliotēku darbā?  –	Mūsu	bibliotēkām	nav	 tik	 ilgi	darba	 laiki	kā	
Latvijā. Mums ir vairāki bibliotekāri, kas strādā uz brīvprātības 
pamata, savstarpēji saskaņojot darba laikus. Mums izveidojās 
iespaids, ka Latvijā lasīšana un izglītība kopumā tiek stiprāk 
atbalstīta: bijām ļoti pārsteigti par to zināšanu un prasmju līmeni, 
kas jāsasniedz jau bērnudārzā. Pie mums tas tiek apgūts tikai 
skolā.

Vai cilvēki Austrijā lasa labprāt? –	Te	varētu	runāt	par	divām	
cilvēku grupām: tie, kas lasa daudz un regulāri, un tie, kas nela-
sa gandrīz nemaz. Domāju, ka projekta daudzveidīgie pasākumi 
ir rosinājuši cilvēku interesi par lasīšanu un vēlmi izglītoties visa 
mūža garumā.

Vai Jums ir turpmākās sadarbības plāni ar Mālpils nova
du?  –	 Jā,	 esam	kopā	ar	 citu	 valstu	partneriem	 iesnieguši	 jauna	
Comenius projekta pieteikumu. ja tas tiks atbalstīts, tad sadarbība 
turpināsies vēl vismaz divus nākamos gadus.

Tad nu gaidīsim projektu konkursa rezultātus!
Līvija Mukāne, projekta vadītāja

PROJEKTI

Grāmatu svētki

Grāmatu svētku dalībnieki

Mālpils vidusskolas skolēnu zīmētās grāmatu ilustrācijas Mākslas nodaļas audzēkņu veidotie burtu kubi

Senās grāmatas un “grāmatu tārpi” (Mālpils vidusskolas un Sidgundas 
pamatskolas skolēnu darbi un R.Isajevas, E.Svikšas, A.Brences, E.Tāles, 

L.Krastiņas atnestās grāmatas)

Projekta darba grupa Jauno Ziemassvētku pasaku autori no Mālpils novada skolām
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Tuvojas noslēgumam mācību gads skolās, un tas ir īstais laiks, 
lai izvērtētu, kas ir paveikts arī mūžizglītības jomā kopumā. 15.maijā 
uz Mūžizglītības projektu dienu Mālpils muižā kuplā skaitā pulcējās 
visu novada iestāžu izglītības projektu dalībnieki. Mācību gada 
laikā katrs bija iesaistījies vienā vai otrā projektā, mācījies pats vai 
mācījis citus, un pasākumā vērojām prezentācijas par paveikto, 
klausījāmies pieredzes stāstus, pārdomājām turpmākās iespējas 
dažādu paaudžu cilvēku izglītošanā gan ar projektu starpniecību, 
gan radoši kombinējot brīvprātīgā darba variantus un idejas. Par 
projektos paveikto stāstīja Mālpils Pirmsskolas izglītības iestādes, 
Mālpils vidusskolas, Sidgundas pamatskolas, Mālpils Profesionālās 
vidusskolas un Mālpils novada domes pārstāvji. Sertifikātus par 
projektā “Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana” iegūtajām 
zināšanām saņēma vairāki desmiti mālpiliešu, un tika sveiktas 
visilgākā	neformālās	 izglītības	pasākuma –	vācu	valodas	sarunu	
kluba dalībnieces, kam nupat noslēdzies sestais mācību gads.

Projektu dienas centrālais notikums bija Leonardo da Vinci 
programmas	 projekta	 “Tūrisma	 kompetences  –	 kvalifikācija	 un	
atzī šana” mācību grupas “izlaidums”. Piecpadsmit dalībnieces 
saņē ma Vidzemes Augstskolas Mūžizglītības centra apliecības 
par kursa “Tūrisma un atpūtas organizēšanas asistents” apgu-
vi. Mācības notika vairāku mēnešu garumā piektdienu vakaros 
un sestdienu rītos, un var tikai apbrīnot kursa klausītāju augsto 
motivāciju un neatlaidību, kas neļāva iesākto darbu pamest pusceļā. 
Teorētiskās nodarbības papildināja vairāku tūrisma objektu darba 
organizācijas izpēte un komandas veidošanas treniņš tepat Latvijā, 
kā arī starptautiskās mācību sesijas Portugālē un Bulgārijā. Arī šis 
projekts ir uzskatāms pierādījums tam, ka ārzemju braucieni, kas 
saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām ir Mūžizglītības program-
mas projektu neatņemama sastāvdaļa, ir tikai kā putukrējums uz 
tās “melnā darba” kārtas, kas tiek “cepta” divu gadu garumā dau-
dzu cilvēku kopīgā darbā un pārsvarā paliek “aiz kadra”.

Paldies visiem projektu dalībniekiem, sadarbības partne riem 
un	 atbalstītājiem!	 Gaidīsim	 šogad	 pieteikto	 projektu	 konkursu	
rezultātus un, lai 
gan konkurence ir 
tik sīva kā vēl ne-
kad	(beidzas	2007.–
2013.g. plānošanas 
periods un pieeja-
mais finansējums 
ir mazāks kā iep-
riekš),	 es	 nešau-
bos, ka mēs pat ar 
vispieticīgā ka jiem 
līdzekļiem spēsim 
bagātināt izglītības 
piedāvājumu Māl-
pils novadā.

Līvija Mukāne

mūžizglītības projektu diena
Mākslas nodaļas audzēkņu veidotie keramikas burtiMālpils internātpamatskolas skolēnu darbi

Dr. geogr. Andra Klepera uzruna

Vācu valodas sarunu klubiņa dalībnieces

Tūrisma mācību dalībnieki ar jauniegūtajiem diplomiem

Pasākuma dalībnieki
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mālpils novada domes atbalstītie iedzīvotāju iniciatīvu projekti  
2013. gada konkursa “mēs savam novadam” ietvaros

Līg. 
Nr. Projekta nosaukums Projektā paredzētie darbi

Piešķirtā 
summa 

(LVL)
1. “Saules vārtu” 

avotiņa sakopšana 
un piekļuves 
nodrošināšana

Sakopt	vidi	publiski	pieejamā	avota	teritorijā:	•	organizēt	pavasara	sakopšanas	talku	“Saules	vārtu”	kalnā	un	
avota	teritorijā,	•iegādāties	kokmateriālus	(oša	vai	ozola)	pakāpienu	izveidošanai	avota	nogāzē,	•iegādāties	
degvielu	pļaušanai	visu	vasaras	sezonu,	•iegādāties	un	uzstādīt	akas	grodu	avotā

500,00

2. Krasta pagalms Labiekārtot	Krasta	2K	 ielas	pagalmu:	•	 iegādāties	materiālus	šūpoļu,	slidkalniņa	un	pakāpienu	sienas	
izveidošanai,	•	 izveidot	smilšukasti	ar	vāku,	uzstādīt	 tai	nojumi,	•	sakārtot	 t.	s.	“apli” –	atjaunot	zemes	
virsslāni	ar	melnzemi,	izzāģēt	kārklus,	iesēt	zālāju,	dekorēt	“apļa”	centru	ar	akmeņiem	un	puķu	stādījumiem

500,00

3. Bērnu un jauniešu 
aktīvās atpūtas āra 
laukuma izveide 
“Pirmais solis”

Izveidot	 aktīvas	 atpūtas	 āra	 laukumu	 pie	 stadiona:	 •	 sagatavot	 vietu	 āra	 trenažieriem	 (līdztekām	 un	
trenažieris	vēdera	presei),	•	iegādāties	āra	trenažierus	un	uzstādīt	tos	laukumā

500,00

4. Veļas žāvēšanas vietas 
rekonstrukcija

Sakārtot veļas žāvēšanas vietu Kastaņu ielas 3, 5, 7, jaunās ielas 2, 4, Celtnieku ielas 1 dzīvojamu ēku 
iekšpagalmā:	•	demontēt	bojātās	metāla	konstrukcijas,	•	izgatavot	jaunas	metāla	konstrukcijas	un	iebetonēt	
tās,	•	izvilkt	žāvējamās	auklas

500,00

5. Zaļi un veseli Izveidot	“baskāju	taku”	bērniem	PII	“Māllēpīte”	teritorijā:	•	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

500,00

6. Dārza ielas atpūtas 
vietas

Iekārtot	atpūtas	vietas	Dārza	ielas	apkārtnē:	•	izgatavot	un	uzstādīt	piecus	solus,	•	izveidot	smilšukasti	
bērniem,	•	iekārtot	daudzgadīgo	stādījumu	dobes

500,00

7. Viens, divi… TRĪS Atjaunot	rožu	stādījumus	pie	Mālpils	profesionālās	vidusskolas:	•	norakt	nolietojušos	augsni	un	uzbērt	
jaunu	melnzemi,	•	iestādīt	rozes,	•	noņemt	vecās	betona	apmales	un	uzlikt	jaunas

497,80

8. Sakoptā vidē sakopts 
cilvēks

Sakārtot	Mālpils	baznīcas	bēniņu	telpu	un	labiekārtot	baznīcas	pagalmu:	•	bēniņu	tīrīšanas	vajadzībām	
iegādāties	nepieciešamos	aizsarglīdzekļus	(sejas	respiratorus)	un	pasūtīt	konteineru	būvgružu	izvešanai,	
•	labiekārtot	baznīcas	pagalmu,	iestādīt	krāšņumaugus,	sakārtot	akmeņu	rindas	pie	baznīcas	pamatiem

498,40

9. jauniešu aktīvās 
atpūtas āra laukuma 
izveide “Otrais solis”

Izveidot	aktīvas	atpūtas	āra	laukumu	pie	stadiona:	•	sagatavot	vietu	āra	trenažieriem	(atlētisko	kompleksu),	
•	iegādāties	āra	trenažierus	un	uzstādīt	tos	laukumā

500,00

10. Hokeja	laukuma	
uzturēšana

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

500,00

Piešķirtā kopsumma: 4 996,20 Ls no Mālpils novada domes budžeta līdzekļiem

Datums Pasākums Dalībnieki Klase Pedagogs Sasniegumi
15.10.2012.-
20.03.2013.

Starptautiskais bērnu un jaunatnes mākslas 
konkurss "Ziemassvētki Traķu pilī"

Eduards Bičkovskis 8.b Guna	Petrevica Specbalva no Traķu muzeja
Ieva jēkabsone 6.b

Ilze Bērziņa
Veicināšanas balva

Elva Dancīte 6.b Balva par aizkustinošāko stāstu
Evita Evelīna Rozenšteina 5.a

Daila Klintsone

Pateicība 
justīne Ozoliņa 5.a Pateicība

Krista Kristiāna Osīte 5.b Pateicība
Kristīne Višķere 5.b Pateicība

Samanta Voroņuka 5.b Pateicība
Ivo Kapiņš 9. Pateicība

04.02.2013.-
07.03.2013.

“Lidice 2013” Diāna Beņķe 5.b
Guna	Petrevica

Atzinība
Viktorija Volkova 5.a Atzinība

Raiva Ozoliņa 6.b Atzinība
20.03.2013. Skatuves runas konkurss Ēriks Zunde 6.b Ilze Bērziņa 2. vieta

Valters Kargans 12.
Anita Randere

2.	vieta	(izvirzīts	uz	II.	kārtu)
16.04.2013. Skatuves	runas	konkurss	(valsts) Valters Kargans 12. II pakāpe

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
konkurss “Kur saulīte rotājas”

Daniels Celmiņš 6.a

Guna	Petrevica

1.pakāpes diploms
Eduards Bičkovskis 8.b

Arta Višķere 6.a
Matīss	Graudiņš 5.a
Mikuss	Graudiņš 5.a
Linards Tobota 3.b
Sintija Ozoliņa 10.

mālpils vidusskolas izglītojamo sasniegumi  
konkursos un projektos 2012./2013. mācību gadā
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Kur bērt atkritumus Mālpils, Rūķīšu, Torņkalna kapos?

Šogad pavasaris aizkavējies un mūsu piederīgo atdusas vie-
tas vēl nav sakoptas, tāpēc atkārtoti rakstu par kapu atkritumu 
šķirošanu Mālpils novada kapos. Mālpils kapos stikla, skārda, 
plastikāta un polietilēna atkritumus lūdzu bērt metāla konteine-
ros, bet zarus, lapas un citus trūdošos atkritumus kaudzēs aiz 
kapu alejas ceļa, kur šie atkritumi satrūd un kapu kopēji trūdzemi 
var izmantot kapu zaļās zonas atjaunošanai. Trūdošo atkritumu 
kaudzēs	 samestie	 netrūdošie	 atkritumi	 (stikli,	 skārds	 u.)	 bojā	
tehnikas riepas, kas stumj kaudzes un sajauc kompostu. Nekādā 
gadījumā sadzīves atkritumu metāla konteineros trūdošos atkri-
tumus nebērt, kā arī trūdošo atkritumu kaudzē nemest tos at-
kritumus, kuriem ir paredzēti metāla konteineri. Par atkritumu 
izmešanu, tiem neparedzētajās vietās, pēc Latvijas administratīvo 
pārkāpumu	kodeksa	 75.panta	 (par	 atkritumu	apsaimniekošanas	
noteikumu	neievērošanu)	 ir	 paredzēts	 sods.	Ar	 šo	 gadu	noteikti	
pievērsīsim lielāku uzmanību tiem kapu kopējiem, kas sagrābtos 
atkritumus izgrābj no savu piederīgo atdusas vietas un atstāj uz 
celiņa, vai iegrābj blakus esošā rūmē. Par šiem pārkāpumiem 

rakstīsim Mālpils vēstīs ar klāt pievienotām bildēm. Tiks veikta 
kontrole uzņēmumu, privātmāju īpašnieku noslēgtajiem atkritumu 
apsaimniekošanas līgumiem, jo ir PERSONAS, kas uzskata, ka 
kapu konteineri ir domāti īpašumā sakrāto atkritumu izmešanai. ja 
jūsu īpašumos konteineri pārāk ātri pildās, lūdzu savlaicīgi slēdziet 
papildus izvešanas grafikus.

Sidgundā  –	 Rūķīšu	 kapos	 un	 Mālpilī  –	 Torņkalna	 kapos	
turpināsim	pagājušajā	gadā	 iesākto	 sistēmu –	 trūdošos	atkritu-
mus izbērt tiem paredzētajā kaudzē, nevis blakus esošā īpašumā 
un netrūdošos atkritumus lielajos atkritumu maisos. Kopjot savu 
piederīgo atdusas vietas, neaizmirstiet sakopt arī blakus esošās 
taciņas!

P.S. Paldies apzinīgajai vecmāmiņai no Sidgundas, kas uz 
Mālpils kapiem līdzi ņem savu mazdēlu un māca viņam kopt kapus, 
bet kur un kā izbērt atkritumus nedaudz piemirsa pateikt.

Liela	pateicība	Modrim	Hapanionekam	par	izgatavoto	kapu	akas	
jauno vāku!

SIA “Norma K”  
labiekārtošanas un ceļu dienests

aktuālie jautājumi par mālpils novada kapu atkritumiem

Mācību priekšmets Klase Datums Dalībnieki Pedagogs Sasniegumi
Fizika

9.–12.
18.01.2013 Elīna Tarakanova jānis Vaivars 3. vieta

Ieva Lapiņa 3. vieta
Matemātika 9.–12. 01.02.2013 Simona Cimure Lidija Stašāne Atzinība
Ģeogrāfija 10.–12. 19.02.2013. Alise	Graudiņa Ilze Rauska Atzinība

Matemātika

5.–8.

22.02.2013. Evita Evelīna Rozenšteina jeļena Mihejeva Atzinība
Liāna Signija Strazde Solvita Lapiņa Atzinība

Ieva jēkabsone Ilze Bērziņa Atzinība
Madara Cīrule Lidija Stašāne 3. vieta

Ētika 12. 06.03.2013. Evita Kaulača Laima Balode 2. vieta
Angļu valoda 10.–12. 05.03.2013. Niklāvs Putriņš Lilita jomerte Atzinība

Ģeogrāfija 8. 18.03.2013. Roberts Apsītis Ilze Rauska 3. vieta
Mājturība un 
tehnoloģijas 5.–12.

12.03.2013. Ieva jēkabsone Ilze Rauska Atzinība
Annija Kaņepēja 3. vieta

Kompleksā olimpiāde

1.–4.

21.03.2013. Elizabete Ģērmane Anita Vīksne Pateicība

juta Čabricka Gunta	Bahmane Pateicība
Eimija Mihelsone Pārsla Lietaviete 2. vieta

Ieva Marija Ošeniece Svetlana Čelnova Pateicība
Roberts Bitnieks Pārsla Lietaviete/Ilze 

Bērziņa
Atzinība

Agnese	Griķe Mairita	Grīnberga Atzinība
Kombinētā olimpiāde 4. 18.04.2013. Agnese	Griķe Mairita	Grīnberga 3. vieta

mālpils vidusskolas izglītojamo sasniegumi  
mācību priekšmetu olimpiādēs 2012./2013.m.g.

Valsts policijas rīkotās sacensības “Roku 
rokā”

Elvis Bērziņš 6.b

Baiba 
Kriviša jana 
Baranovska 

Laima Balode

1.vieta kopvērtējumā
Ēriks Zunde 6.b

Maikls	Ervīns	Goršanovs 6.b
Paula Adriana Fjodorova 6.b

Renārs Višķers 7.
Sanita Broka 5.b

Ieva Ozola 7.
Elina Niedra 7.

Beāte Radziņa 7.
Tomass Ruoška 7.
Marks	Gaidels 7.
Raiva Ozoliņa 6.b
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Mālpils daudzdzīvokļu māju masīvu sadzīves atkritumu novietnēs 
netiks palielināts konteineru skaits. SIA “Norma K” ar grūtībām avan-
sā samaksā atkritumu apsaimniekotāju piestādītos rēķinus. Pēdējā 
mēneša	laikā	parāds	par	atkritumu	izvešanu	pieaudzis	par	219,10 la-
tiem. Iedzīvotājiem vajadzētu vairāk pievērst uzmanību sadzīves atkri-
tumu šķirošanai, jo par sašķirotajiem atkritumiem nav jāmaksā.

Situācija, kāda bija izveidojusies šopavasar no 5. līdz 11.aprīlim 
uztrauca lielu daļu iedzīvotāju, kas apzinīgi veic maksājumus. 
SIA “Norma	K”	pie	šīs	nekārtības	nebija	vainīga.	Augsto	cenu	piedāvā-
juma	dēļ	bija	iesniegts	līguma	laušanas	pieteikums	ar	SIA “L&T”,	bet	
veicot līguma juridiskās puses pārbaudi, tas tomēr tika pagarināts. 
5. aprīlī konteineri netika izvesti, jo uzņēmuma Līgumu daļā jau bija 
informācija, ka līgums ir pagarināts, bet nodaļa, kas atbild par kon-
teineru apkalpošanu nebija par to informēta, tāpēc konteinerus laikā 
neiztukšoja un uzsāka to noņemšanu. Pēc SIA “Normas K” aktīvas 
iejaukšanās, konteineru noņemšanas process tika pārtraukts un 
apsaimniekošana tika atjaunota iepriekšējā līmenī.

Situācija, ka konteineri netiks izvesti ir pilnīgi iespējama, jo 
parādi par atkritumiem nekrītas, bet gan strauji pieaug.

Otrs jautājums ir par katras mājas iedzīvotāju skaitu, ko patie-
si uzrāda katram dzīvoklim. Piemēram, varu minēt kādu dzīvokli 
Kastaņu ielā, kur dzīvo četri cilvēki, bet par atkritumu izvešanu 
maksā	par	vienu.	Šeit	būtu	darbs	māju	vecākajiem –	sasaukt	sa-
pulci un veikt datu precizēšanu, lai neciestu tie, kas precīzi veic 
datu uzrādīšanu.

03.06.2013. plkst.17.00 būs beidzies Mālpils novada izsludinā-
tais atklātais konkurss par atkritumu apsaimniekošanu. jaunais 
atkritumu apsaimniekotājs piedāvās savus sadzīves atkritumu 
savākšanas izcenojumus. Tad būs arī zināms, vai par sadzīves 
atkritumiem mums būs jāmaksā mazāk vai vairāk. jaunajai at-
kritumu apsaimniekošanas kompānijai būs jānodrošina arī stikla 
šķirošanas konteineri.

SIA “Norma K” labiekārtošanas un ceļu dienests

N.p.k. Mājas adrese Dzīvokļu 
skaits

Mājas parāda 
summa uz01.04.13.

Mājas lielākais parādnieks 
uz01.04.13.

Mājas parāda summa 
uz01.05.13.

Mājas lielākais 
parādnieks 
uz01.05.13.

1. Celtnieku iela -1 18 343,81 Ls 150,90Ls 368,49 Ls 160,77 Ls

2. Celtnieku iela-3 18 77,37 Ls 51,26 Ls 92,18 Ls 54,55 Ls

3. Dārza iela-2 18 440,15 Ls 200,02 Ls 407,22 Ls 203,31 Ls

4. Dārza iela-4 24 460,49 Ls 114,50 Ls 490,25 Ls 114,50 Ls

5. jaunā iela-1 8 57,88 Ls 40,07 Ls 50,78 Ls 41,38 Ls

6. jaunā iela-2 12 426,03 Ls 195,64 Ls 445,78 Ls 202,22 Ls

7. jaunā iela-4 12 333,78 Ls 163,82 Ls 329,85 Ls 167,11 Ls

8. jaunā iela-5 12 135,79 Ls 102,30 Ls 147,32 Ls 105,59 Ls

9. jaunā iela-5a 13 504,64 Ls 358,55 Ls 511,06 Ls 363,49 Ls

10. jaunā iela-6 18 200,99 Ls 96,79 Ls 227,74 Ls 100,50 Ls

11. Kastaņu iela-3 18 340,27 Ls 336,98 Ls 363,31 Ls 346,85 Ls

12. Kastaņu iela-5 18 160,56 Ls 89,39 Ls 178,67 Ls 95,97 Ls

13. Kastaņu iela-7 18 88,02 Ls 69,72 Ls 86,19 Ls 69,72 Ls

14. Krasta iela-1 12 94,34 Ls 57,73 Ls 103,86 Ls 57,73 Ls

15. Krasta iela-2 18 194,48 Ls 169,20 Ls 194,55 Ls 169,20 Ls

16. Krasta iela-2k-1 18 355,11 Ls 196,95 Ls 366,55 Ls 203,53 Ls

17. Krasta iela-3 10 402,37 Ls 355,39 Ls 413,90 Ls 360,33 Ls

18. Krasta iela-4 18 464,35 Ls 214,90 Ls 490,69 Ls 221,48 Ls

19. Krasta iela-4-2 18 15,48 Ls 5,85 Ls 20,43 Ls 7,50 Ls

20. Krasta iela 4k-1 18 513,34 Ls 276,74 Ls 534,73 Ls 283,32 Ls

21. Krasta iela-5 20 10,40 Ls 6,58 LS 18,63 Ls 8,76 Ls

22. Ķiršu iela-1 3 89,68 Ls 83,10 Ls 83,10 Ls 83,10 Ls

23. Ķiršu iela-3 4 - - 4, 08 Ls 4, 08 LS

24. Ķiršu iela-4 18 716,72 Ls 211,73 Ls 761,15 Ls 220,00 Ls

25. Ķiršu iela-5 28 112,27 Ls 58,19 Ls 136,94 Ls 58,19 Ls

26. Ķiršu iela-7 42 1802,72 Ls 410,25 Ls 1845,88 Ls 410,25 Ls

27. Nākotnes iela-2 24 491,82 Ls 160,77 Ls 489,76 Ls 160,77 Ls

28. Nākotnes iela-4 30 420,82 Ls 282,53 Ls 431,09 Ls 282,53 LS

29. Nākotnes iela-6 18 279,72 Ls 185,86 Ls 265,58 Ls 185,86 Ls

30. Nākotnes iela-10 18 302,48 Ls 164,56 Ls 304,82 Ls 171,14 Ls

31. Vecais pasts 4 644,97 Ls 527,94 Ls 534,52 Ls 534,52 Ls

PARĀDS KOPĀ: 10480,85 Ls 10699,95 Ls

Parādi par sadzīves atkritumu izvešanu mālpils novadā
SIA “Norma K” labiekārtošanas dienests informē iedzīvotājus par maksājumu kavējumiem atkritumu apsaimniekošanā uz 1.maiju.

Ja Jūs reti atbraucat sakopt savu piederīgo kapa vietas, bet tomēr vēlaties, lai tajās netiktu veidoti 
jauni apbedījumi, lūgums līdz kapu svētkiem š. g. 4. augustā personīgi par to informēt kapu pārzini 

Moniku Lielmežu, tālr. 26251062, 67925154
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Sakarā ar brīvajām robežām, arī mūsu mīļo Māras zemi ir 
pārpludinājušas trešās šķiras pārtikas preces un dažādi pilnīgi 
bezvērtīgi un veselībai kaitīgi dzērieni. ja, iegādājoties produktus 
lielveikalos, neņemam vērā jau sirmā senatnē zināmus kritērijus, 
ko senās baltu tautas lietojušas un tāpēc izdzīvojušas cauri gadu 
tūkstošiem, varam nopietni saslimt un pat apdraudēt mūsu bērnu 
un mazbērnu veselību, tātad savas valsts nākotni. jau izseni balti 
centušies izdzīvot ar to, ko izaudzēja vai saražoja paši vai mūsu 
tuvākie	 savā	 zemē.	Un	 tie	 bija	 enerģētiski	 spēcīgi	 un	 pilnvērtīgi	
produkti,	 kas	 atbilda	 arī	 mūsu	 zemes	 cilvēku	 enerģētikai.	 Tēju	
saldināja ar medu vai stēviju, garšvielas veidoja no garšaugiem un 
tā bija garšu simfonija, nevis tikai sāļš, skābs un rūgts. Arī tējas 
tika	savāktas	Latvijas	pļavās	un	mežos	ar	paaugstinātu	enerģētiku.	
Ūdeni lietoja no akām un avotiem, kas deva spēku. Mājas cēla 
enerģētiski	spēcīgās	vietās	un	guļvietas	novietoja	atbilstoši	debes-
pusēm. Bet ko ir panākusi urbanizācija un centralizācija? Mājas 
gar	 ielām	 kur	 pagadās,	 pirtis	 uz	 ūdeņu	 (sudraba)	 āderēm,	 tēja	
salīmētās paciņās, pārtika ķīmiski apstrādāta un uzpūsta, ūdens 
no sarūsējušām cinkotām vai, pas` Dievs, svina caurulēm, augļi no 
dienvidiem –	vākti	pusgatavi –	un	tas	viss	cilvēku	labklājībai?	Un	vēl	
par kādu naudu! No tā visa lielā mērā iespējams izsargāties, tikai 
jāzina kā, lai mēs varētu ar mīlestību skandēt:

No gabala es pazinu savu dižu brāļa sētu,
Apkārt auga oši, kļavi, vidū zelta ābelīte.

ja vēlaties uzzināt par “zelta ābelīti” un citām mūsu sadzīvei 
svarīgām lietām, laipni lūgti uz manu lekciju Mālpils novada 
domes telpās, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, š.g. 15. jūnijā plkst. 11.00. 
Ieeja par ziedojumiem.

Ar	cieņu,	enerģētiku	speciālists	un	rīkstnieks	 
Māris Zvaunis

Aprūpe mājās pakalpojums
P/a “Mālpils sociālais dienests” plāno uzsākt pakalpojuma 

Aprūpe mājās sniegšanu pensijas vecuma personām un personām 
ar fiziska rakstura invaliditāti. Aprūpe mājās pakalpojums paredzēts 
augstāk minētājām iedzīvotāju grupām, ja ir nepieciešama palīdzība 
mājas darbu, maksājumu un iepirkšanās veikšanai. Par pakalpo-
juma piešķiršanu personai lemj sociālais dienests. Lai saņemtu 
pakalpojumu, personai vai kādai viņa pilnvarotai personai sociālajā 
dienestā jāiesniedz:
1)	iesniegums,
2)	ģimenes	ārsta	izziņa	par	pakalpojuma	nepieciešamību	un	kontr-

indikāciju	neesamību	pakalpojuma	saņemšanai;
3)	Iztikas	līdzekļu	deklarāciju,	lai	sociālais	dienests	izvērtētu	per-

sonas statusu.
Saskaņā ar Mālpils novada domes saistošajiem noteiku-

miem,	 vientuļiem	 (personām,	 kuriem	 nav	 likumīgo	 apgādnieku)	
un maznodrošinātiem iedzīvotājiem pakalpojums Aprūpe mājās 
tiek finansēts no pašvaldības budžeta. ja vientuļa cilvēka vidējie 
ienākumi ir lielāki par valstī noteikto minimālo darba algu, viņam 
pašam ir jāapmaksā pakalpojums.

Personām, kuriem ir likumīgie apgādnieki, un viņi vēlas saņemt 
Aprūpe mājās pakalpojumu, sociālajā dienestā ir jāiesniedz izziņas 
par apgādnieku ienākumiem, lai sociālais dienests izvērtētu 
apgādnieku līdzfinansējumu.

ja personai tiks piešķirts pakalpojums Aprūpe mājās, sociālais 
dienests slēgs trīspusēju līgumu ar aprūpētāju un aprūpējamo per-
sonu, nosakot darbu un laika apjomu.

Sociālais dienests pieņems darbā aprūpētāju ar atbilstošu 
kvalifikāciju, kas apkalpos vairākus klientus.

P.S. Lūdzam nejaukt ar pakalpojumu Mājas aprūpe, kas ir medi-
cīniskā	 aprūpe	 un	 kuru	 nodrošina	 ģimenes	 ārsti	 sadarbībā	 ar	
ārstiem –	speciālistiem.

Nodarbinātības valsts aģentūras seminārs 
13.06.2013. pulksten 10:00 Mālpils novada domes telpās
Darba aizsardzība	(5	ak.st.);	KPP	īstenotāja –	Maija	Pastare
Īsa anotācija: 
Valsts un uzņēmumu politika darba aizsardzība. Darba aizsar-

dzības likums un citi ar darba aizsardzību saistītie normatīvie akti. 
Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība. Darba devēja tiesības un 
pienākumi. Nodarbinātā un uzticības personas tiesības un pienākumi. 
Valsts un pašvaldību kompetence darba aizsardzības jomā. Darba 
drošības instrukcijas. Darba drošības instrukciju struktūra, saturs. 
Darba drošības prasības, veicot paaugstinātas bīstamības darbus. 
Arodveselība. Arodslimību profilakse. Darba vides riska faktori u.c.

Gaidīsim gan bezdarbniekus, gan aktīvus darba meklētājus!

Latviskā dzīvesziņa

Mālpils vidusskolas Sarkanā Krusta 
organizācijā šajā mācību gadā uzsāka 
darbu jaunieši. Esam iepriecinājuši 
Mālpils novada vientuļos pensionārus 
Ziemassvētkos, dāvājot pašu gatavo-
tus apsveikumus. Lieldienās 10.klase 
un klases audzinātāja Daila Klintsone 
devās uz sociālo namu, lai iepriecinātu 
pansionātā dzīvojošos ar izgatavotiem 
pavasara ziediem  un lasīja dzeju.  Skolēnus, kuri sasnieguši 
pilngadību aicinājām piedalīties Donoru dienā Mālpilī. Lai 
palīdzētu dzīvot un izveseļoties slimajiem bērniņiem organizējam

Labestības dienas akciju, līdz š.g. 26.maijam atsakoties no 
neveselīgiem našķiem un liekiem izdevumiem sniegsim at
balstu Danielai (7 gadi), lai staigātu, Jeļizavetai (2 gadi), lai 
redzētu, Hugo Matīsam (2 gadi), lai runātu un Jānim (7 gadi), 
lai pilnvērtīgi dzīvotu.

Mīļš paldies 10.klasei, klases audzinātājai  
Dailai Klintsonei un visiem skolēniem un vecākiem,  

kuri atbalsta mūsu akcijas!
LSK Rīgas apriņķa komitejas Mālpils vidusskolas nodaļas 

vadītāja Elīna Apsīte 



 Mālpils Vēstis  MAIjS 2013   16

Atvērtās durvis Mākslas skolas plenērā
No 3. līdz 7. jūnijam mākslas skolas audzēkņi un 

skolotāji dosies zīmēt un gleznot vasaras plenērā. 
Strādāsim gan Mālpilī, gan Sidgundā un arī Siguldā. 

Darbosimies no plkst. 10.00 līdz 16.00, pusdienas 
pārtraukums no 13.00 līdz 14.00.

Aicinām visus bērnus un jauniešus, kuriem interesē 
un patīk zīmēt vai gleznot, dienu iepriekš piesako-

ties	(e-pasts:	tekstilsdaina@inbox.lv,	tālr.:	29214202),	
pievienoties mums un kopā ar mākslas skolas 

audzēkņiem izjust plenēra atmosfēru.

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 jūnijā
 Līdz 20. augustam izstāžu zālē apskatāma tekstilmākslas izstāde 8 SARUNAS
01.06. plkst. 10.00 TLM studijas “URGA” sanākšana
13.06. plkst. 9.00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” ekskursija uz Cēsīm, Rakšu ZOO 

	 un	paviesosimies	pie	dārznieces	Gunas	Rukšānes.	Aicināti	pieteikties	 
 arī pārējie interesenti pie kultūras centra dežuranta līdz 7. jūnijam. 
	 Dalības	maksa –	10,-	Ls

19.06. plkst.18.00 jāņu ielīgošana un siera siešana, jāņu tradīciju un rituālu 
 meistardarbnīca kopā ar Mālpils kultūras centra folkloras kopu un 
 tās vadītāju Andri Kapustu centra laukumā

23.06. plkst.23.00 jāņu nakts ZAĻUMBALLE pilskalna estrādē. Spēlē grupa “Linards 
 un draugi”

30.06. plkst.13.00 Kultūras centra pašdarbības kolektīvu sezonas noslēguma koncerts 
 “CEĻĀ UZ DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM” kultūras centra pagalmā

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
Pateicamies personīgi S. Strausas 

kdzei un Mālpils k/c par teātra izrādes 
”Pirmā grēka līcis” apmeklējumu biedrības 
”Notici sev!” biedriem.

Sirsnīgs paldies par sagādāto emocio-
nālo baudījumu mūsu biedriem ar ierobe-
žotām iespējām!

“Notici sev!” valde

Mālpils Kultūras centrs

 sLUDiNĀjUmi
Trimera pakalpojumi, tālr. 29340793
Veicu visa veida akmens apstrādes dar-
bus gan privātos, gan juridiskos objek-
tos  –	 inter	jers,	 māju	 apdare,	 dekoratīvi	
dārza	darbi	(laukakmens,	granīts),	arī	kapu	
pieminekļi un restaurācija. Sertificēts ama-
ta meistars, tālr. 29450290
Pārdod ar piegādi skaldītu malku, gan sau-
su, gan svaigu. Tālr. 26529485

 Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolā audzēkņu 

uzņemšana notiks 6. un 7. 
jūnijā no plkst. 15.00 līdz 

18.00, 313. kabinetā

BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM” 
līdz 08.07.2013. PIEņEM 

IESNIEGUMUS NO BĒRNU 
VECĀKIEM VAI AIZBILDņIEM 
UZ JAUNO MAKŠĶERNIEKU 

UN VIDES INTEREŠU 
VASARAS NOMETNI 

“ASARĪTIS 2013”, KAS 
NOTIKS 26., 27. UN 28. JŪLIJĀ 

MĀLPILS NOVADA “BRŪNU 
HES” TERITORIJĀ. SĪKĀKA 

INFORMĀCIJA MĀJAS LAPĀ: 
www.malpilszivim.lv

Ziedu salons “BOKARNE” pieņem 
pasūtī jumus:
•	 Apsveikuma	pušķiem
•	 Apzaļumošanas	pakalpo-

jumiem un stādu pasūtīšanai
•	 KĀZĀM –	līgavas	pušķiem,	

mašīnas un telpu 
noformējumam

•	 BĒRĒM –	sēru	pušķiem,	
strau siem, vainagiem,  
vainagiem ar lentu

Tālr.	26823043 –	Iveta.	Atrodamies	
Kastaņu	ielā	4	(Ieeja	no	tirgus)

 LīDzjūTīBa
Kas smagāks vēl var būt, 
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs...

Skumju brīdī esam kopā ar Skaidrīti 
Girucku, meitu mūžības ceļā pavadot.

Sidgundas pamatskolas kolektīvs

Mālpils centrā manikīra kabi-
netā jaunas, patīkamas vasaras 
atlaides	sākot	ar	01.06.2013!	Gēla	
nagu	pieaudzēšana –	15	Ls,	gēla	
nagu	profilakse –	sākot	no	10 Ls,	
gēla nagu profilakse un pedikīrs 
ar	Gelish	kopā	tikai	15	Ls,	Gelish	
manikīrs	–	5	Ls,	Gelish	pedikīrs –	
5 Ls,	skropstu	pieaudzēšana –	

13 Ls,	skropstu	profilakse	–	10	Ls.	
Strādāju pēc iepriekšēja pie raksta. 

Lūdzu, zvaniet! 
26055658	(Bite),	Ilze


