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Izskatīja 24 jautājumus:
1. Par Mālpils novada vidusskolas direktora iecelšanu amatā.
2. Par nekustamo īpašuma sadalīšanu.
3. Par adreses piešķiršanu.
4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
6. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
7. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Mālpils novada teritorijas plāno

juma 2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu.

8. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
9. Par zemes nomas līguma anulēšanu.
10. Par gultas dienas maksas paaugstināšanu Mālpils sociālās ap

rūpes centrā.
11. Par atzinības izteikšanu sociālā darba organizatorei B. Poišai.
12. Par Lielvārdes šosejas 10 dzīvokļu Nr. 1, Nr.3, Nr.5 nodošanu 

atsavināšanas procedūrai.
13. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Mālpils novada do

mes 23.03.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par pašvaldības 
aģentūras “Mālpils sociālais dienests ” maksas pakalpoju
miem”” apstiprināšanu.

14. Par Mālpils novada pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais 
dienests” gada publiskā pārskata par 2012.gadu apstipri
nāšanu.

15. Par atbalstu un pateicības izteikšanu asins donoriem.
16. Par Mālpils novada domes Administrācijas, Bāriņtiesas, 

Dzimtsarakstu nodaļas un Būvvaldes darba kārtības noteikumu 
apstiprināšanu.

17. Par telpu nomas maksas noteikšanu.
18. Par nolikuma Mālpils vidusskolas konkursam “Labākā klase” 

apstiprināšanu.
19. Par Mālpils novada izglītības iestāžu labāko absolventu apbal

vošanu.
20. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils 

novadā energoefektivitātes projekta realizāciju.
21. Par biedrības “Idoves mantojums” rīkoto zinātnisko konferenci 

“Mālpils novada kultūrvēsturiskie jautājumi” un izstādi.
22. Par atļauju rīkot jāņu ielīgošanu.
23. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi Nr.1 23.01.2013. sais

tošajos noteikumos Nr. 5 “Par Mālpils novada domes budžetu 
2013. gadam” apstiprināšanu.

24. Par atļauju Mālpils internātpamatskolā īstenot Vispārējās 
pirmsskolas izglītības programmu.

NOLĒMA:
•	 Iecelt	Gunāru	Gžibovski	par	Mālpils	novada	vidusskolas	direk

toru. Nosūtīt lēmumu saskaņošanai Izglītības un zinātnes minis
trijai. Izpilddirektoram noslēgt atbilstošu darba līgumu pēc 
saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.

•	 Apstiprināt	Mālpils	novada	teritorijas	plānojumu	2013.–2024.	ga
dam un saistošos noteikumus Nr. 9 “Mālpils novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un Grafiskā daļa” saskaņā ar pielikumu. Publicēt 
paziņojumu par saistošos noteikumu Nr. 9 “Mālpils novada teri
torijas plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa ”pieņemšanu laikraks
tos “Latvijas Vēstnesis”. Informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēs tis” 
un pašvaldības interneta vietnē www.malpils.lv divu nedēļu laikā 
pēc lēmuma pieņemšanas. Lēmumu par saistošo notei kumu 
apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus nosū tīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Sais tošie notei
kumi Nr. 9 “Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. ga 
dam Teritorijas izmantošanas un apbūves notei kumi un Grafiskā 
daļa” stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ir īstenojami, kad tiek pabeig
tas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā minē
tās darbības. Nodrošināt 2012. gada 16. ok tobra MK noteikumu 
Nr. 711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plāno
šanas dokumentiem” 7 un 97. punktā minēto prasību izpildi. Ar 
saistošo noteikumu Nr.9 “Mālpils novada teritorijas plānojuma 
2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteiku
mi un Grafiskā daļa” īstenošanas dienu spēku zaudē 2008. gada 
30.jūlija pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11 “Mālpils pagasta 
teritorijas plānojuma 2008.2020. gadam teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”

•	 Apstiprināt	gultas	dienas	izcenojumus	Mālpils	sociālās	aprūpes	
centrā ar 2013. gada 1. jūliju:

 o personām, kuras lieto inkontinences līdzekļus – 9,80 LVL;
 o personām, kuras nelieto inkontinences līdzekļus – 9,10 LVL.
•	 Apstiprināt	Saistošos	noteikumus	Nr.10	“Grozījumi	Mālpils	novada	

domes 23.03.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par pašvaldības 
aģentūras “Mālpils sociālais dienests ” maksas pakalpojumiem””.

•	 Piešķirt	bezmaksas	transportu	asins	donoriem	uz	Turaidas	pils	
muzeju 2013. gada 15. jūnijā.

•	 Izteikt	atzinību	Mālpils	novada	izglītības	iestāžu	2012./2013.	mā
cību gada labākajiem absolventiem, pasniedzot balvu naudas 
izteiksmē no Atbalsta fonda līdzekļiem:

 o Atestāta vidējā atzīme no 8.0 līdz 8.5 ballēm – 30 LVL pēc 
nodokļu nomaksas,

 o Atestāta vidējā atzīme virs 8.5 ballēm – 50 LVL pēc nodokļu 
nomaksas.

•	 Atļaut	Mālpils	internātpamatskolā	no	2013.	gada	1.	septembra	
īstenot Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu 56 gadīgo 
bērnu apmācībai (IP kods 01011111).

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iveta Krieviņa

MĀLPiLs nOVADA DOMEs 29.05.2013. sĒDE nr.6

Iesnieguma datums Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

24.05.2013.
Dzīvojamās mājas – jaunbūves (būves kadastra 
apzīmējums 8074 001 0262 001) rekonstrukcija, adrese 
“jumacēni”, Mālpils novads

Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt plānošanas  
un arhitektūras uzdevumu24.05.2013. Saimniecības ēka Mālpils novada nekustamajā 

īpašumā “Dzintariņi”

31.05.2013. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, adrese “Ceriņi”,  
Mālpils novads

informācija par 2013. gada maijā saņemtajiem būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumiem –  
uzskaites kartēm un Mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem
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2013.gada 29. maijā 
Mālpils novada Mālpilī

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

 “Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  

un Grafiskā daļa”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām

21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. pantu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu,

Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr.711
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas

dokumentiem” 94. punktu.

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprinātas Mālpils 
novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam saistošās daļas:

1.1. Grafiskās daļa – funkcionālais zonējums un ciemu robežas;
1.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
2. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma 

par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēšanas laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”

3. Ar šo noteikumu īstenošanas dienu spēku zaudē 2008. gada 
30.jūlija pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11 “Mālpils pagasta 

teritorijas plānojuma 2008.2020. gadam teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa ”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

NOVADA DOMES LĒMUMI

Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto zīmju 
skaits

Grozīto zīmju 
skaits Procenti (%) Vietas (9)

1. Visu Mālpilij – Visu Latvijai 115 38 77 11,02 1
2. Vienoti Mālpilij 890 206 684 85,25 8

Summa: 1005

Mālpils novada vēlēšanu rezultāti

Visu Mālpilij – Visu Latvijai
Derīgas zīmes: 115 Grozītas zīmes: 77 Negrozītas zīmes: 38

* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu

Nr. kandidējot Vārds, uzvārds Atzīmes "+" Svītrojumi Nav nekādu 
atzīmju

Punkti (balsu 
skaits) Nr. sar. Deputāti

2. Linards Ligeris 55 6 16 164 1 Ievēlēts
1. jānis Mackus 42 5 30 152 2
3. Kristaps Kašs 19 13 45 121 3

“Vienoti Mālpilij!”
Derīgas Zīmes: 890 Grozītas zīmes: 684 Negrozītas zīmes: 206

Nr. kandidējot Vārds, uzvārds Atzīmes "+" Svītrojumi Nav nekādu 
atzīmju

Punkti (balsu 
skaits) Nr. sar. Deputāti

1. Aleksandrs Lielmežs 393 76 215 1207 1 Ievēlēts
2. Solvita Strausa 243 117 324 1016 2 Ievēlēts
3. Leontina Amerika 204 110 370 984 3 Ievēlēts

10. Valts Mihelsons 173 143 368 920 4 Ievēlēts
5. Māra Ārente 129 114 441 905 5 Ievēlēts
4. Andris Apsītis 106 101 477 895 6 Ievēlēts
8. Rolands jomerts 87 124 473 853 7 Ievēlēts
6. Voldemārs Cērps 123 179 382 834 8 Ievēlēts
7. Agnese Hildebrante 60 141 483 809 9
9. jānis Lauva 56 210 418 736 10

sAisTOŠiE nOTEiKUMi nr.9

2013.gada 19.jūnijā notika jaunievēlēto deputātu pirmā domes sēde, 
kurā par novada domes priekšsēdētāju ievēlēja Aleksandru Lielmežu, 

bet par priekšsēdētāja vietnieci – Solvitu Strausu. Tautsaimniecības un 
attīstības komitejas darbu turpmākos četrus gadus vadīs  

Valts Mihelsons, savukārt sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komiteju vadīs Voldemārs Cērps

Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 1044
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Mālpils un mālpilieši var sevi dēvēt par laimīgiem, jo Mālpilī dar
bojas tik daudz radošu un uzņēmīgu cilvēku un veido vidi arvien 
skaistāku un atbraucēji nebeidz teikt labus vārdus par redzēto. Viena 
tāda pērle Mālpilī, nu jau pazīstama visā Latvijā un arī aiz robežām, 
ir arī Mālpils muiža. Kopš atklāšanas 2008. gadā, tā mūs uzrunā ar 
savu neaizmirstami romantisko atmosfēru, šeit notikuši lieliski kon
certi, teātra izrādes, filmēti seriāli, tik daudzus cilvēkus priecējuši 
dažādi pasākumi. Mālpils muiža vienmēr bijusi atvērta ikvienam – gan 
vietējiem iedzīvotājiem, gan tuviem un tāliem viesiem. Šeit varam sa
stapties ar patiesi personīgu un sirsnīgu attieksmi un baudīt lieliskus 
ēdienus un saturā bagātus pasākumus.

Kādi ir Mālpils muižas tuvākās un tālākās nākotnes plāni?
Tuvākajā nākotnē plānojam atjaunot Mīlestības tiltiņu un veidot 

daudzfunkcionālas telpas Mālpils muižas klētī. Projekts jau ir ga
tavs – muižas klētī ieplānota daudzfunkcionāla zāle konferencēm, 
semināriem, izstādēm, kurā varēs uzņemt 200 cilvēkus, atpūtas telpa 
ar kamīnu, SPA procedūru telpas, pirtis – tvaika pirts, sauna, masāžas 
telpa, jumta stāvā numuriņi nakšņošanai. Pašlaik ir liels pieprasījums 
pēc telpām semināriem un korporatīvajiem pasākumiem. Vidēji 
30 – 40 cil vēku lielas grupas vēlas organizēt korporatīvos pasākumus, 
arī pirtis un SPA procedūras ir ļoti pieprasītas.

Nav atmesta doma arī par SPA kompleksa izveidi dārza mājā, bet 
tas jau ir tālākas nākotnes plāns. Tur varētu veidot tiešām ekskluzīvu 
SPA centru, kurā cilvēks var pavadīt visu dienu. Šīs ēkas restaurācija 
prasīs arī daudz nopietnāku attieksmi un līdzekļus, pirms restaurācijas 
darbiem labi jāsagatavojas un tos uzsāks tikai tad, kad būs iespēja visu 
paveikt tiešām augstākajā kvalitātē.

Kādi notikumi Mālpils muižā jau ir ieviesušies kā tradīcijas?

Kāzas

Protams, vispieprasītākās ir kāzas. Mālpils muižai kā izcilai kāzu 
vietai reklāma nav nepieciešama. Piemēram, interneta portālā 
www.precos.lv	2011./2012.	gada	aptaujā	par	labāko	kāzu	vietu	Latvijā	
starp muižām pirmā vieta ir Mālpils muižai. Arī Līgas un Alda sākotnējā 
vīzija par muižu bija – vieta skaistiem mirkļiem, tā kā šie vārdi ir 
pilnībā attaisnojušies. Ir cilvēki, kas slēdz līgumu par kāzu rīkošanu 
kādā noteiktā sestdienā pat divus gadus uz priekšu. Arī šogad jūlija un 
augus ta sestdienas jau visas ir rezervētas kāzām. Šovasar pārsvarā 
visas kāzas būs gan ar laulāšanos, gan svinībām uz vietas muižā, jo 
tagad likums atļauj laulību ceremoniju organizēt dažādās vietās, 
nav vairs obligāti nepieciešams atrasties telpās ar Valsts ģerboni un 
karogu. Muižas priekšā pie strūklakas veidojas kāzinieku stādīto rožu 
dobe, arī šī jau ieviesusies kā tradīcija.

Mālpils muižas restorāns
Ļoti priecājamies, ka šogad Mālpils muižas restorāns ar mūsu 

šefpavāres Aijas Gabrānes uzvaru kulinārijas konkursā “Mūsdienu 
Latvijas garša 2” ir kļuvis pazīstams un pieprasīts. Konkurss nori
sinājās šogad no janvāra līdz martam, tam bija jāpiesakās ar kādu 
īpašo ēdienu un Mālpils muiža startēja ar ēdienu no brieža gaļas, 

sadarbojoties ar Briežu dārzu Morē. Mūs iekļāva pretendentu sarakstā, 
kurā bija trīs muižas – Mārciena, Skrunda un Mālpils. Viss šis konkurss 
bija pārdzīvojums un piedzīvojums visai muižas komandai, tas parādīja 
kolektīva saliedētību un spēju strādāt komandā, jo ēdiena gatavošana, 
nobaudīšana un vērtēšana notika muižā uz vietas, visai komandai bija 
saliedēti jādarbojas no 8 rītā līdz 11 vakarā. Par Mālpils muižu, kā 
konkursa dalībnieku savu viedokli vajadzēja paust arī kādam cilvēkam, 
kas saistīts ar Mālpili un mums tas bija visiem pazīstamais mūziķis 
juris Kaukulis.

No 9 konkursa dalībniekiem finālā tika izraudzīti 3 – Mārcienas 
muižas šefpavārs Aivis Kauliņš, Terēze Kondrate no MaMa restorāna 
un mūsu šefpavāre Aija Gabrāne. Visiem bija pārbaudījums aklā 
degustācija, kur aizsietām acīm un austiņās skanot skaļai mūzikai, 
bija jāatpazīst ēdiens. Labāk veicās Aijai un Terēzei. Viņām tālāk bija 
jāsacenšas superfinālā, kur uzdevums bija gatavot maltīti no jēra 
gaļas, riekstiem, topinambūra un svaigas piparmētras, pēc izvēles 
pievienojot vēl kādas sastāvdaļas. To, no kādiem produktiem vajadzēs 
gatavot maltīti, finālistes iepriekš nezināja. Labāk veicās Aijai, un tieši 
viņa kļuva par “Mūsdienu Latvijas garša” otrās sezonas uzvarētāju un 
ieguva titulu “Labākais šefpavārs 2013”. Šis konkurss ir devis ļoti lielu 
atpazīstamību Aijai Gabrānei un Mālpils muižas restorānam. Tagad 
mums pat zvana un rezervē galdiņus uz brīvdienām.

Bērnības svētki
jau otro gadu Mālpils muižā notiek arī bērnības svētki, kas ir mans 

sirds darbs, ko izdzīvoju no A līdz Z. Bērnības svētku ideja ir vienreiz 
gadā rīkot pasakainus svētkus, kas bērnam paliks atmiņā kā jaukākais 
bērnības notikums! Tie ir ģimenes svētki, kas rada prieku un bērnības 
atmiņas ne tikai bērnam, bet arī krustvecākiem, vecākiem un mīļajiem 
līdzcilvēkiem!

Arī šie svētki ir ļoti pieprasīti, šogad tomēr atļāvos paņemt vienu 
bērniņu vairāk, jo parasti pasākumu organizēju 12 – 13 bērniem, lai 
neveidotos masu pasākums un būtu ģimeniskāka noskaņa. Pirmajos 
bērnības svētkos bija bērni no malu malām – no Ventspils, Limbažiem, 

MāLPILS MUIžA

Mālpils muiža šodien un ar skatu nākotnē

Mālpils muižas šefpavāre Aija Gabrāne
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Ropažiem, Rīgas, jūrmalas, Ķekavas, Baložiem, Zaķumuižas, Ogres, 
šogad pārsvarā visi bērni ir no Rīgas, daži no Mālpils un viens no 
Varakļāniem. Tā kā Rīgā jau daudzi ir sadzirdējuši par šiem svētkiem! 
Galvenā kūma ir ļoti sirsnīgā operdziedātāja Elīna Zālīte, kura pati ir 
trīs bērniņu mamma.

Svētkiem veidoju reģistrācijas grāmatas, kurās ierakstās bērni un 
krustvecāki, grāmatas glabājas muižas arhīvā. Vecāki sūta bērnu rak
sturojumus un, kamēr bērnu izšūpo, rūķi izstāsta par katru bērniņu, 
tad vēl tiek teikti krustvecāku novēlējumi. Karam bērniņam tiek dāvi
nāta krūzīte ar svētku logo. Noslēgumā visi svētku dalībnieki ēd kliņ
ģerus, kuri izcepti burtu formā un kurus cepam visu nakti.

“Pastaiga mākoņos” un citas aktivitātes
Daudziem patīk arī piedāvājums “Pastaiga mākoņos” – brauciens ar 

gaisa balonu no Mālpils. ja laiks ir piemērots, tad pacelšanās notiek 
pie pašas muižas – dīķa malā. Cilvēki uz lidojumu ceļas agri no rīta, lai 
sagaidītu saullēktu vai lido vakarā kopā ar saulrietu, tāpēc līdzi dodam 
termosus ar tēju un maizītēm.

Muižas piedāvājumā ir arī izbrauciens ar skaistajiem Elektra 
velosipēdiem, kāziniekiem ir piedāvājums pavizināties balta zirga 
pajūgā.

Muiža ir arī Gaujas nacionālā parka klāsterī “Enter Gauja” un biedrs 
Siguldas reģiona tūrisma attīstības biedrībā, kas arī veicina muižas 
atpazīstamību ārpus Latvijas. Šogad, droši vien saistībā ar Dziesmu
svētkiem, Mālpils muižā apmetušies vairāki ārzemju latvieši, lai 
nestei dzīgi baudīt atpūtu Latvijā.

Cenšamies veidot īpašus koncertus, daudziem ļoti patika franču va
kari ar šansoniem, franču ēdieniem un vīniem. Veidojam šos vakarus 
vairāk tuvinātus ar māksliniekiem. Daudzi cilvēki brauc uz pasākumiem 
no Rīgas, jo, diemžēl, mālpilieši nav mūsu aktīvākie klienti, protams, 
ir cilvēku loks, kas jau tradicionāli nāk uz muižas pasākumiem. Šogad 
mani pirmo reizi patīkami pārsteidza 8. marts ar Dzelzs Vilka rokpoēmu 
“Man ar arī būtu bail”, jo plakāti vēl nebija izlikti, bet mālpilieši divu die
nu laikā jau bija izpirkuši 60 biļetes. Mums vajadzēja likt papildvietas. 

Pagājušajā vasarā bija arī romantiskie kino vakari ārā, diemžēl tikai 
pāris mālpilieši izmantoja šo skaisto iespēju. Varbūt cilvēkiem šķiet, 
ka mālpils muiža ir nepieejama, bet tā tas nav, mēs vienmēr esam pie
ejami un atvērti cilvēkiem un muižas pasākumi nav domāti tikai kādai 
īpašai sabiedrības daļai, arī cenas ir pieņemamas un, salīdzinot ar Rīgu, 
pat zemākas, sadarbojamies arī ar pašvaldību. Mēs ar katru klientu 
strādājam ļoti individuāli, komunikējam, lai saprastu cilvēku vēlmes un 
esam pretimnākoši viesu vēlmju realizācijā. Visus sirsnīgi aicinām nākt 
arī uz Mālpils muižas restorānu un jūsu ģimenēm svarīgos svētkus 
nosvinēt tepat Mālpilī!

Cilvēki, atbraucot uz Mālpils muižu, bieži saka – mazā Rundāle un 
tas ir tiešām lielisks kompliments gan īpašniekiem, gan visai Mālpils 
muižas komandai!

Vecākās viesu uzņemšanas dienesta speciālistes
Ilzes Steķes stāstījumu par Mālpils muižu

uzklausīja Esmeralda Tāle

MāLPILS MUIžA

Nākošajā gadā Mālpils muiža plāno teritoriju papildināt ar vēl vienu sakoptu vietu – kanālu starp 
muižas un Sibīrijas dīķi, pa kuru varēs ar laivu nokļūt no viena dīķa uz otru, un tiltiņu pāri šim 

kanālam. Pie muižas vēsturiski ir bijis tiltiņš, ko sauca par Mīlestības tiltiņu, tas atradās muižas 
dīķa galā uz “Klabažu” māju pusi. Ir saglabājušās vēsturiskas fotogrāfijas un idejas jaunā tilta 
izbūvei varēs smelties arī šajā materiālā, bet Mālpils muižas saimnieks un darbinieki aicina 

katram novada iedzīvotājam iesaistīties jaunā tiltiņa tapšanas procesā, jo katrs Mālpils iedzīvotājs 
ir veidojis Mālpils un arī muižas vēsturi. Aicinām padalīties ar attēliem, kur redzami dīķi vai 

vēsturiskie tiltiņi, kā arī nostāstiem vai notikumiem, kas saistījušies ar šīm vietām. Veidot skices, 
zīmējumus, aprakstus un ieteikumus, kāds varētu izskatīties jaunas Mīlestības tiltiņš. Mālpils 

muiža ļoti gaidītu arī mālpiliešu idejas, kādu tradīciju, varbūt arī kāzu tradīciju, varētu ieviest uz 
šī jaunā tiltiņa, idejas smeļoties, piemēram, teikās par Mālpils muižu! Skices, fotogrāfijas, iedeju 

aprakstus lūgums nogādāt Mālpils muižā līdz š.g. 1. oktobrim! Labākās idejas autoru sagaida 
pārsteiguma balva no Mālpils muižas!

Mālpils muiža
Pils iela 6

e-pasts: info@malpilsmuiza.lv
tālr. 67102555, 26666600

Tāpat Mālpils muižas īpašnieks aicina novada iedzīvotājus – varbūt kādam ir kāds stāsts par 
Mālpils muižu, senās fotogrāfijas vai citas vēsturiskas liecības par jebkuru muižas telpu, ēku vai 
apkārtni. Varbūt jums ir iespējas šis vēstures liecības uzdāvināt vai pārdot muižai, tās visas ļoti 

noderētu veidojot Mālpils muižas vēstures arhīvu.
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Mācību gada noslēgums Mālpils Mūzikas un mākslas skolā

Šogad Mūzikas un mākslas skolu kopā absolvēja 9 audzēkņi. 
Mūzikas nodaļu absolvēja 5 audzēkņi:

Krišjānis Bērziņš – saksofona spēle, Simona Cimure – vijoļspēle, 
Līna Millere – čella spēle, Toms jaņķevics – ģitāras spēle, Nikita 
Smirnovs – ģitāras spēle.

Skolas administrācija izsaka atzinību divām Klavierspēles pro
grammas audzēknēm Paulai Epaltei un Ievai Ošeniecei (Atzinības 
raksts) par veiksmīgu uzstāšanos VII jēkaba Graubiņa jauno pia
nistu konkursā, kas norisinājās Līvānu mūzikas un mākslas skolā 
š.g. 20. aprīlī. Paldies skolotājām Svetlanai Lucevičai un Diānai 
DzelvīteiLubartei par ieguldīto darbu. Īpašu Paldies sakām Paulas 
Epaltes tētim par atbalstu.

Mākslas nodaļu absolvēja 4 audzēkņi: Roberts Beguns, Elīza 
Dombrovska, Valters Rogulis un Elīna Tarakanova. Ar izcilu 
vērtējumu skolu pabeidza Valters Rogulis. Skolotāja Artūra Arņa 
vadībā veidotā animācijas filma “Velna tornis” ir veltījums Mālpilij 
un vienaldzīgu neatstāja nevienu, arī komponistu juri Kaukuli, 
kurš, noskatījies filmu, sarakstīja tai mūziku. Liels paldies viņam 
par atsaucību un lieliskajiem skaņdarbiem!

Arī pārējie audzēkņi diplomdarbā bija izvēlējušies interesantas 
un sev raksturīgas tēmas. Kā savā runā izteicās žūrijas komisi
jas priekšsēdētāja, māksliniece Aija Zariņa, katrs audzēknis savā 
darbā ir atspoguļojis savu būtību un personisko izaugsmi.

Šajā mācību pusgadā ar panākumiem piedalījāmies vairākos 
konkursos: “HEBE jaunais mākslinieks” izsludinātajā konkursā 
par bērnu apģērbu apdruku uzvarēja Nils Klintsons (1. kl.) ar dar
bu “Lāčplēsis un Melnais bruņinieks”(sk. Daina Galakrodzeniece). 
Rūdolfa Blaumaņa 150 gadu jubilejai veltītajā konkursā “Blaumaņa 
brīnumzālītes” par rakstnieka darba ilustrāciju 3. vietu ieguva 
Laura Šulca (III k., sk. Maija Mackus), bet konkursā “Origami”, kurā 

vajadzēja iesniegt līdz šim nepublicētas idejas papīra locīšanā, 
1.  vietu ieguva Elva Dancīte (III k.), 2. vietu Laura Šulca (III k.), 
bet Ieva jēkabsone un Adelīna Lāce (III k.) saņēma atzinību par 
radošām idejām (sk. Daina Galakrodzeniece).

Arī šogad pirmo jūnija nedēļu IV kursa audzēkņi un viesi 
kopā ar mākslas skolas skolotājiem piedalījās vasaras plenērā. 
Gleznojām un zīmējām Mālpilī, Siguldā, Turaidā un Sidgundā. 
Par to, kā mums gāja varat pārliecināties paši, apciemojot mūs 
portālos www.draugiem.lv – Mālpils Mūzikas un mākslas skola vai 
www.facebook.com – Malpils School of Music and Art’s

Diāna Ulase
Daina Galakrodzeniece

Valters Rogulis aizstāv savu diplomdarbu – animācijas filmu

Gleznotāja Aija Zariņa vērtē Mākslas nodaļas absolventu diplomdarbus

Elīza Dombrovska pie sava diplomdarbu cikla

Elīna Tarakanova un viņas diplomdarbs

Roberts Beguns – diplomdarba aizstāvēšnas brīdis
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Bērnu un jauniešu tēlniecības izstāde Dziesmu svētku ceļš
Galerijā Centrs 27. jūnijs – 7. jūlijs

Tēlniecības izstāde Dziesmu svētku ceļš ir faktos un personīgā 
pieredzē sakņots vizuāls stāsts par Dziesmu svētku rašanos un 
svētku norisi. Izstādi kā vienotu vēstījumu veido vizuāli “stāsti” par 
15 atšķirīgām Dziesmu un Deju svētku tēmām. Tajā attēloti svētku 
gatavošanas notikumi, Dziesmu svētku izcelsme un svētku process.

Izstāde tapusi, profesionāliem māksliniekiem sadarbojoties ar 
Latvijas mākslas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem un 
pedagogiem. Izstādes idejas autors un sadarbības iedvesmotājs ir 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Izstādes scenogrāfijas pamatprincips ir klasiska dramaturģija 
ar ievadu, ekspozīciju, kāpinājumu, kulmināciju, atrisinājumu un 
nobeigumu – objekts veidojas kā garš ceļš, kas aizved skatītāju līdz 
galvenajam notikumam – Svētkiem.

Izstādē eksponēts tēlniecības objekts, kas sastāv no neskai
tāmiem baltas akmens masas veidotiem tēliem – cilvēkiem, dabas 
objektiem, dzīvniekiem, arhitektūras un citām detaļām. Tēli kārtoti 
vairākos savstarpēji saistītos sižetos, kas vizualizē kopīgo Dziesmu 
svētku stāstu, veidojot 20 metru garu objektu.

Tēlniecības objekta vēstījums sākas ar stāstu par Dziesmu svēt
ku pirmsākumiem: mācītāju juri Neikenu, ar Dikļiem, pirma jiem 
dziedāšanas svētkiem, gājienu un braucienu uz Rīgu cauri visai 
Latvijai. Objekta nozīmīgākā daļa – koncerts Dziesmu svētku es
trādē Mežaparkā – paredzēta visdaudzskaitlīgākajam figūriņu 
pulkam, tematiski atspoguļojot Svētku kulmināciju.

Izstādes laikā ikviens apmeklētājs, kurš to vēlēsies, varēs izvei
dot un piepulcināt savu figūriņu kopējam svētku pulkam.

Izstādē piedalījušies gandrīz 500 audzēkņi un skolotāji no 
28 māk slas un vispārizglītojošām skolām. Radošās darbnīcās noti
ka Valmierā, Ādažos, Cēsīs, Inešos, Ķekavā, Ogrē, Liepājā, Ventspilī, 
Bauskā, Balvos, Baltinavā, Talsos, Mālpilī, Siguldā, Mazsalacā.

Darba grupa:
Liene Mackus – projekta vadītāja (Mālpils mūzikas un mākslas 

skolas pasniedzēja), Elīna Titāne – keramiķe (Mālpils mūzikas un 
mākslas skolas pasniedzēja), Artūrs Arnis – scenogrāfs (Mālpils 
Mūzikas un mākslas skolas pasniedzējs), Dace Brakmane – 
tēlniece, Ilze Kupča – koordinatore

Ilze Kupča

Nila Klintsona darbs 
“Lāčplēsis un Melnais 
bruņinieks”

Nils kreklā ar sava zīmējuma apdruku 

Prakses diena Sidgundas “Mālkrogā” 

Prakses diena Mālpilī pie muižas 

Prakses diena Siguldā 
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sveicam izlaidumos bērnus, jauniešus, audzinātājus, skolotājus un vecākus!

Pirmsskolas izglītības iestāde “Mallēpīte” 
sirsnīgi sveicam jaunos pirmklasniekus!

Mālpils internātpamatskola

Mālpils vidusskola

Grupas “Sienāzītis” izlaidums:1. rindā no kr. Karoza Laura, Jonāne Megija, 
Čapkovska Daniela, Rogule Patrīcija, skolotāja Melgaile Vija, Donska Elizabete, 

Kaupuže Rēzija, Muskate Lelde, Vizule Arta, Mikule Ieva; 2. rindā no kr. Sondors 
Mārcis, Račs Emīls, Ozoliņš Ronalds, Dinka Roberts, Fjodorovs Brendons, 

Buklovskis Leons, Poluhins Viktors, Dubers Daniels, Kosinkovs Ņikita, Dundurs 
Matīss, Birčs Kristaps, Dubers Dairis (foto J. Brencis)

sidgundas pamatskola

No kreisās: Elvis Caune, Evita Janberga, Elvijs Kļaviņš, Egita Dzalbe,  
Gatis Arvīds Šnore, Santa Bernatoviča

9.klase – Elīna Caunīte, Elvis Ešenvalds, Samanta Kašs, Sandis Ketekats, Rasa 
Maceviciute, Madara Ozoliņa, Karlīne Sīmane, Laimnesis Soboļevs, Tomijs Vilnis, 

Ivo Vuļvačs, Eduards Zaburunovs, Aigars Zvanskis. Skolotājs – Andris Liniņš
9.p klase – Laura Balandina-Vuļvača, Edgars Bebris, Liāna Bogdane, Kristaps 

Butāns, Emīls Dindendorfs, Aldis Kaminskis, Jānis Priede, Vineta Ziņenko. 
Skolotāja – Ilze Lielmane. (7 no šiem skolēniem 25.jūnijā kārtos kvalifikācijas 

eksāmenu un papildus iegūs kvalifikāciju “Pavāra palīgs”)

Mālpils mūzikas un mākslas skola

Mūzikas nodaļas absolventi: 1. rindā no kr. Nikita Smirnovs, Krišjānis Bērziņš, 
Toms Jaņķevics, Līna Millere, Simona Cimure; Mākslas nodaļas absolventi:  

2. rindā no kr. Roberts Beguns, Elīna Tarakanova, Valters Rogulis, Elīza Dombrovska

9.klases absolventi: Kristers Balodis, Toms Baltacis, Diāna Barvida,  
Roberts Beņķis, Renāte Bogdane, Simona Cimure, Mārcis Elsiņš, Andis Indrāns, 

Tuens Indrāns, Madara Jonāne, Ivo Kapiņš, Artūrs Kargans, Elvis Krivenoks,  
Santa Kušķe, Ilze, Lūkina, Nauris Muskats, Raima Ozoliņa, Raivis Ozoliņš,  

Juta Samarina, Andris Samarins, Jānis Sarkanābols, Oskars Secis,  
Elīna Tarakanova, Raitis Vītols, klases audzinātāja Ina Turkina

12.klases absolventi: Līva Kadiķe, Valērija Kaptarja, Valters Kargans,  
Ritvars Kārkliņš, Evita Kaulača, Kristīne Krūmiņliepa, Ints Lietavietis,  

Evita Nagle, Rebeka Raupa, Arita Saveiko, Vita Skribāne, Dāvids Sola, Matīss Sola, 
Toms Švalbe, Anete Veica, klases audzinātāja Lilita Jomerte

2012./2013.mācību	gadā	Mālpils	Profesionālo	vidusskolu	absolvē	
18 ēdināšanas pakalpojumu speciālisti un 23 ēku inženiertīklu 
tehniķi.

Mālpils Profesionālā vidusskola

Mālpils vidusskola
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Datums Laiks Norise Vieta

30. jūnijs No 12.00 – 
22.00;18.30 
Bezmaksas 
pasākums

Vokālo ansambļu 
konkurss

Mazajā Ģildē Latvijas vokālie ansambļi sacentīsies par labākā vokālā ansambļa 
titulu. Mālpils sekstets „Buona parte”

1.2.3.4.
5.6.7. 
jūlijā

10.00 – 22.00 
Bezmaksas 
pasākums

Amata meistaru 
darinājumu gada
tirgus

Vērmanes dārzā  
TLM studija „URGA”,  
keramikas studija  
„Māl-pils”

Dziesmu un deju svētku gadatirgus ir vieta, kur tiekas amatnieki, 
tirgotāji, pircēji un vienkārši ziņkārīgie. Te varēs arī satikt meista
rus, kas rādīs savu prasmi turpat uz vietas! Kā jau pienākas īstā 
gadatirgū, līdzās tirgošanās rosībai notiek dažādas atrakcijas un 
koncerti.

6. jūlijs 11.00 – 20.00; 
15.00-16.00

Folkloras diena Esplanādē, Bastejkalnā, 
Vērmanes dārzā,  
Mazā skatuve

Rīgas parkos un skvēros, kā arī muzejā notiks koncerti, danči, 
meistardarbnīcas, būs arī stāstnieku klubs un bērnu rotaļlaukums. 
Piedalīsies 130 Latvijas folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi. 
Folkloras kopa „Mālis”

22.00 Deju lieluzvedums 
„Tēvu laipas”  
4. koncerts

Daugavas stadionā 
Tiešraidē LTV1, 
tiešstraumē un pēc 
raidījuma demonstrējuma – 
www.ltv.lv

600 visu paaudžu deju kolektīvi ar 15 000 dalībniekiem deju rakstos 
atklās latviešu tautas vēstures pagriezienus un latviskās dzīvesziņas 
vērtības. Deju kopas „Māra”, „Sidgunda” un „Kniediņš

7. jūlijs 10.00 – 15.00; 
no 11.00  
līdz 12.00

Svētku 
dalībniekugājiens

No Brīvības pieminekļa pa 
Brīvības ielu līdz Dailes 
teātrim Tiešraidē LTV1 un 
LTV7, tiešstraumē un pēc 
raidījuma Demonstrējuma 
www. ltv.lv Latvijas Radio 1

Dziesmu svētku gājiens ir svētku kulminācija pilsētvidē.  
Tajā piedalās gan svētku dalībnieki, gan organizētāji.  
Mālpils novads pēc Madonas nov.

19.00 Noslēguma 
koncerts„Līgo!”

Mežaparka Lielajā Estrādē 
Tiešraidē LTV1 19.00, 
LTV7 21.30, tiešraides 
demonstrējuma laikā 
LTV1 tiešstraumē un pēc 
raidījuma demonstrējuma – 
www.ltv.lv Latvijas Radio 1, 
Latvijas Radio 3

2013. gada svētku atslēgas vārds ir „Līgo – Lai top!”. Vārds „Līgo” 
latviešu tautas apziņā ir pārtapšanas, garīgas un fiziskas attīrīšanās, 
auglības un, pats galvenais – gaismas (saules) pavadīšanas un 
sagaidīšanas rituāls. Tas izskanēs varenā kopkorī, kurā piedalīsies 
250 jauktie, 75 sieviešu, 26 vīru, 40 senioru un arī diasporas kori – 
kopā ap 13 000 dziedātāju. Noslēguma koncertā piedalīsies arī 
apmēram 2000 dejotāju, 1000 pūtēju orķestru mūziķu. Piedalās 
Mālpils jauktais koris. Kopkora 3 dziesmām solo izpildīs – 
Ilona Haņina

23.00 – 04.00 
Bezmaksas 
pasākums

Sadziedāšanās nakts Mežaparka Lielajā 
estrādē Tiešraidē LTV1 
un LTV7 raidījuma laikā 
tiešstraumē, pēc raidījuma 
demonstrējuma – 
www.ltv.lv

Ikreiz, Dziesmu svētkiem izskanot, kori un klausītāji turpina 
sadziedāšanos, spontāni izvēloties gan tautas dziesmas, gan ziņģes, 
tāpēc svētku Noslēguma koncerta izskaņā kopā ar 13 000 dziedātāju 
ikviens varēs izdziedāties no sirds. Sekstets „Buona parte”

Mālpils kultūras centra folkloras kopas “Mālis” dalībnieku iedziedātā identitātes zīme
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Jauktais koris 
Sanita Vītuma
Juris Vītums
Inese Stūre
Baiba Balode
Ivars Akeldams
jānis Leikarts
Sanita Leikarte
Konstantīns Petrenko
Mārtiņš Grapmanis
Inese Žubecka
Ivars Ošenieks
Daina Galakrodzeniece
Ilanda Brežinska
Daiga Brežinska
Gerda Meijere
Inese Voroņuka
Baiba Lippe
Gunita Ķešāne
Ieva Aigare
Atis Aigars
Ina Vikse
Aija Klintsone
Ira Andersone
Monta Struša
Una Tobota
Edīte Gulbe
Ilga Fjodorova
Baiba Poiša
Ivars Mincis
Sarmīte Vanaga
Solvita Ungure
Māris Višķers
Kalvis Mihelsons
Alvīne Bērziņa
Līga Vērse
Laura Cielēna
Dace Purviņa

Vokālais sekstets 
„Buona parte”
Sanita Vītuma
Ilona Haņina
Santa Mihelsone
Atis Aigars
Ivars Akeldams

Deju kopa „Māra” 

Maija Orlova
Angelika Grāvelsiņa
Anna Dombrovska
Artis Resselis
Didzis Zuters
Edgars Komarovs
Elīna Ardava
Elīna junga
Guna Legzdiņa
Iveta Kalniņa
jānis Krastiņš
jānis Voiceščuks
jānis Seņkāns
Krista Voiceščuka
Kristaps Buķis

Mālpils novada svētku dalībnieki
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Kristīne Rone
Linards Ligeris

Madara Sila
Mārcis Kaņepējs

Nauris Krīgers
Oto Cērps

Reinis Krastiņš
Santa Vodzinska
Zane Brakovska

Deju kopa
„Sidgunda”  

Māra Gaile- Dišereite
jānis Kalniņš

Līga Blumberga
Mārtiņš Dišereits

Indra Zvīgule
Aivars Vālbergs

jana Baranovska
Vita Upmale

Kristaps Grīnbergs
Dainis Bērziņš
Boriss Krīgers
Kristīne Brice

Ināra Zutere
jolanta Kļaviņa
Guntars Kļaviņš

Ingrīda Fridrihsone
Ieva Pauloviča

Liene Cērpa
Kaspars Ameriks

Antra Rauska
Anna Višķere
juris Višķers

Gatis Lācis

Deju kopa
„Kniediņš 

Julijana Butkeviča
juris Skutelis

Agra Cīrule
Guntars Cīrulis

Laila Kārkliņa
Daiga Benuža

Inese Sergejeva
Ilze Apsīte

Alīna Vaivode
juris Straume

Zaiga Karpoviča
Vilnis Seņkāns
Lolita Bērziņa

Lija Preisa
Uvis Roštoks

Sergejs Pavlovs
Nora Pavlova

Egita Seņkāne
juris Zvīgulis

Inese Taranda
Sarmīte Eņģele

Raimonds Taranda
Gatis Zemītis

Rolands jomerts
Lilita jomerte

Edgars Ozoliņš
jānis Graudiņš

Mālpils novada svētku dalībnieki
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TLM studija
„Urga” 
Inguna Sīmansone
Lauma Tomiņa
Gatis Zariņš
Lauma Krastiņa
Anna jurisone
Dace Silniece
Anastasija Slišāne
Elita Vizule
Māra Klintsone
Modris Hapanioneks
Lidija Sīmane

Keramikas studija
„Māl – pils” 

Guna Petrevica
Indra Lapiņa
Ināra Bahmane
jūlija jandalova
Elita Mieze

Folkloras kopa
„MāLIS” 
Andris Kapusts
Edīte Priekule
Katrīne Priekule
Egils Danga
Klinta Millere
Gunta Millere
Ilga Egle
Agnese Kantiševa
Madara Kantiševa
Elita Mieze
Sandra Rogule
jānis Mackus
Irīna Mackus

Mālpils novada pašvaldība saka lielu paldies mūsu kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem par 
ieguldīto darbu gatavojoties XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem!

GAISMA LīGO LATVIJā UN ARī MāLPILī !
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Šī gada pavasarī Mālpils novada dome un Rīgas rajona lauku 
attīstības biedrība atsaucās uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas (VKPAI) aicinājumu pieteikt pretendentus Kultūras manto
juma Gada balvai 2013 (par īstenotajiem darbiem 2011. un 2012. gadā) 
un pieteica biedrību “Idoves mantojums” nominācijā “Restaurācija” par 
projekta “Mālpils ev. lut. baznīcas pamatu atveseļošana” īstenošanu 
pērnā gada vasarā. Kultūras mantojuma Gada balva ir vienīgais valsts 
apbalvojums kultūras mantojuma nozarē, ko rīko biedrība “ICOMOS 
Latvija”* un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, patei
coties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālam atbalstam. Šogad kopā 
tika iesniegti 26 pieteikumi, kas pretendēja uz Gada balvu kādā no 
piecām nominācijām – “Izpēte”, “Popularizēšana”, “Restaurācija”, 
”Labā kais saimnieks” un Lielā balva par mūža ieguldījumu.

7.jūnijā jaunatklātajā koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga” 
Grīziņ kalnā (Rīgā) notika svinīga Kultūras mantojuma Gada balvas 
pa sniegšanas ceremonija. Kaut biedrība “Idoves mantojums” ne
bi ja laureātu vidū, tomēr ir saņemts Atzinības raksts par projekta 

īstenošanu. Sakām lielu paldies mūsu labvēļiem – Mālpils novada domei 
un Rīgas rajona lauku attīstības biedrībai!

Ieva un Esmeralda

AKTUāLI

Ir aizritējuši Līgo svētki un jāņi. jāņi nav tikai kāda cilvēka vārda
diena, tas ir laiks, kad saule ir pakāpusies visaugstāk debesjumā, kad 
gaisma gandrīz, gandrīz ir uzveikusi nakts tumsu un tās melnumu.

Līgo vakars un jāņi ir vislatviskākie svētki. Latvijas daba, sākoties 
rudenim, ir drūma, un tumsa iestājas jau agri un velkas ilgi. Laikam jau 
tādēļ mēs tumsas pārvarēšanu Līgo vakarā paužam priecīgās gavilēs, 
dziesmās, dejās, ugunskuru dedzināšanā un citās vitālās izdarībās. Tā 
ir dabas ritmu cīņa, kas izpaužas mūžīgo pretstatu simbolos, tumsas 
un gaismas cīņa, kas tik ļoti ir pazīstama ziemeļu tautām. Varētu pat 
teikt, ka pie mums, latviešiem, šie pretstati un šī disonanse ir izpaudu
sies gan vēsturē, gan raksturā – cīņā starp brīvību un pakļaušanos, 
opti mismu un pesimismu, priecīgās gavilēs un drūmā nospiestībā. 
jāņu nakts tad nu ir reize, kad latvietis it sevišķi spilgti izjūt savu 
būtisko saistību ar dabas ritmiem – dienu un nakti, gaismu un tumsu, 
vasaru un ziemu.

jāņi nav tikai dabas ritmu atzīmēšana, bet arī kristīgās ticības svētku 
diena un reizē atgādinājums, ka mūs vieno ne tikai senču paražas, bet 
arī kristīgās baznīcas tradīcija. Baznīcas kalendārā šī diena ir atzīmēta 
kā jāņa Kristītāja diena. jūs noteikti esat ievērojuši, ka to tomēr nesvin 
tik plaši kā citās zemēs.

Vārētu būt, ka tam par iemeslu ir tas, ka mēs ilgojamies dabu redzēt 
bez tumsas un ēnām un pasauli bez grēka un nepilnībām. Bet tumsa un 
gaisma ir mūžīgie pretstatu simboli. Bez tiem nav iedomājama mūsu 
dzīve, tie nāk mums pretī ik uz soļa dabā, mākslā, reliģijā. Tie eksistē 
kā acīm skatāmajā pasaulē, tā arī garīgajā, dvēseliskajā, ar prātu 
neaptveramajā sfērā.

Mēs ik pa laikam esam raduši, domājot par vienu, pilnīgi izslēgt 
otru. Mēs mēģinām lietas vienkāršot, atzīstot un pieņemot vai nu 
vienīgi gais mu bez vismazākajām ēnām, vai arī tiesājot un apsūdzot 
tumsu, it kā tai nebūtu ne vismazāko tiesību pat uz vissīkāko gaismas 
stariņu.

Tā mēs bez vajadzības nošķiram pasauli no mūžības un Baznīcu no 
sekulārās dzīves. Mēs ar pilnīgu tumsu asociējam vai nu dabas rit
mus un ar tiem savienoto tradīciju, vai arī kritizējam reliģiju, kas it kā 
apspiež cilvēka vitalitātes izpausmes, cilvēka radošo garu un tautas 
tradīcijas, pieprasa askētismu un runā tikai par grēku.

Tātad, kas ir tumsa un kas ir gaisma ir atkarīgs no tā, kurā pusē mēs 
stāvam: vai nu tautas tradīciju, vai reliģijas pusē.

Un tā cilvēks, it sevišķi mēs, latvieši esam nonākuši konflikta stā
voklī, mēs gribam svinēt mūsu latviešu jāņus, bet otrā dienā, ieradušies 
baznīcā, mēs jūtamies it kā vainīgi par jāņu nakts līksmību, sēžam ar 
tumšām saulesbrillēm, sagaidīdami mācītāja ierašanos. Bet vai varam 
novilkt striktu robežu starp garīgo un laicīgo, starp mūsu izturēšanos 
baznīcā un ārpus tās? Dieva vārds Svētajos Rakstos saka, ka: “Vārds 
tapa miesa un mājoja mūsu vidū”. Tas ir: Kristus tapa miesa un mājoja 

mūsu vidū – kā cilvēks. Dievs cilvēka miesā. ja mēs tam ticam, ko tas 
izsaka par cilvēka dzīvi pasaulē? Tas nozīmē, ka Dievs nav atrodams 
kaut kādos bezgalīgos tālumos kā varens un nesasniedzams spēks, 
kas brīnumaini iejaucas tikai vēstures izšķirošajos brīžos. Dievs dalās 
cilvēku dzīvē tieši tāpat, kā cilvēks ar cilvēku, un mīlestībā ir upurējis 
sevi citu labā. Dievs ir piedalījies vēsturē un dzīvē kā ticības spēks, 
kas ļauj mums mīlestībā dzīvot citu dēļ. Baznīca apstiprina, ka Kristū 
mēs atrodam paraugu un spēku, kas arī mums dod iespēju mīlēt Dievu 
un savu tuvāko, kā sevi pašu. Tas nozīmē, ka cilvēks var mainīties un 
pārtapt.

Dabas ciklu un ritmu skatījumā pasaule un dzīve pamatos ir nemai
nīga un nemaināma. Kristīgā ticība saistās ar pārtapšanas cerību. 
jānis Kristītājs Kristum sagatavoja ceļu, apstiprinādams, ka “visai mie
sai būs redzēt tā Kunga pestīšanu”. Tas ir kristīgās ticības apsolījums 
pārvarēt dabu un tās nemainību. Dabas varenībā jau arī latvietis izjūt 
Dieva, visa Radītāja, klātbūtni. Tāpat kā ugunskura liesmas savieno 
krēslu ar rītausmu, tā jāņu nakts brīnumā daba tiek apgarota, un mēs 
izjūtam pārdabisko. jāņu nakts brīnums ir īslaicīgs. Kristīgās ticības 
skatījumā tas ir tikai fons, uz kura Dievs, mūsu Radītājs, pasauli un 
mūsu dzīvi vada un virza un pie mums ir nācis kā cilvēks jēzus Kristus 
personā.

Apustuļa jāņa atklāsmes grāmatā ir aprakstīts pārtapšanas brī
nums un dzīve jaunajā jeruzalemē, kad tā nokāps no debesīm – “sa
gatavota kā savam vīram greznota līgava”. Tālāk viņš saka: “Tā ir pil
sēta, kurai saules un mēness gaismas nevajag, jo Dieva spožums to 
apgaismo.. Tās vārtus dienā nekad neaizslēgs, jo tur nakts nav”.

Tā ir nākotnes aina, varētu teikt – vīzija. Tā ir Dieva nākotne, kad 
Dieva Gars valdīs visā radībā. Tā būs jaunā pasaule, jaunā dzīve bez 
ēnām un tumsas. Tas ir kristīgās ticības pārtapšanas apsolījums un 
cerība.

Varbūt, ja tā padomājam, tieši jāņos mums ir visvieglāk šādas 
vīzijas izjust un saprast. jāņu nakts mums ir maģiski svētki, kad, Līgo 
dziesmu augsti šūpota, gaisma pieveic tumsu – to dabas un dzīves daļu, 
kas mūs biedē un baida.

jāņu svētki mums atgādina cilvēku iekļautību dabā ar visām tās 
katastrofām, rūpēm un nelaimēm un mūsu cenšanos un vēlēšanos šo 
tumšo daļu pārvarēt. No otras puses, Baznīca apsola, ka mums pašiem 
ar saviem spēkiem vien tumsa nav jāuzveic. Radītājs – pats Dievs ir pie 
mums ar savu gaismu, spēku un žēlastību.

Ir skaidrs arī tas, ka pasaulē, kurā mēs dzīvojam, gaisma bez ēnām 
vēl nav sastopama. Tāpēc jau arī pasaule un mūžība vēl nav šķirtas.

Ar cieņu 
jūsu mācītājs un brālis Kristū  

Edvīns Rumjancevs

Pārtapšanas brīnums

Atzinība Kultūras mantojuma Gada 
balvas 2013 pasniegšanā
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Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), Mālpils novada pašvaldība un 
biedrība “Idoves mantojums” sirsnīgi aicina visus interesentus uz 
zinātnisko konferenci “Mālpils novada kultūrvēstures jautājumi”, 
kas notiks 2013. gada 29. augustā Mālpils kultūras centrā. Ar 
lasījumiem uzstāsies gan Latvijas sabiedrībā pazīstami zinātnieki, 
gan pārstāvji no muzejiem un zinātniskiem institūtiem, gan arī 
vēsturnieki, novadpētnieki un interesenti no Rīgas, Sējas, Turaidas, 
Mores un Mālpils.

Konferences dienas noslēgumā paredzēta izstādes “Arheolo-
ģiskās un etnogrāfiskās liecības Mālpils novadā” atklāšana. Tā 
būs unikāla ar to, ka pirmo reizi būs iespējams iepa zīties ar tiem 
arheoloģiskajiem priekšmetiem, kas uzieti Mālpils teritorijā pēdējo 
piecu gadu laikā novada kultūrvēsturisku objektu apkopšanas dar
bu laikā. 

Konferences laikā darbosies arī apgāda “Zinātne” grāmatu 
galds, kur varēs iegādāties sev interesējošas publikācijas.

Konferences programma:
08.30 – 09.00 Dalībnieku reģistrācija
09.00 – 09.05 Mālpils novada domes priekšsēdētāja Aleksandra 

Lielmeža uzruna 
09.05 – 09.10 Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra 

Spārīša uzruna
09.15 – 09.35 Paveiktais un iecerētais Mālpils novadā. Aleksandrs 

Lielmežs
09.35 – 09.55 Arheoloģijas pieminekļi Mālpils novadā. Ritvars 

Ritums
09.55 – 10.15 Ziņas par Mālpili, Sidgundu un apkārtni Otto Hūna 

un Johana Kristofa Broces vākumos. Saulvedis 
Cimermanis

10.15 – 10.35 Mālpils novada vēsturiskie dārzi un parki. Ilze Māra 
janelis

10.35 – 10.55 Siguldas novadpētniecības muzeja ekspedīcijas 
Mālpils ciemā 1981. un 1982. gadā. Līga Kreišmane

10.55 – 11.15 1944. gada Mores kaujas mālpiliešu atmiņās. Anta 
Brača

11.15 – 11.40 Kafijas pauze

11.40 – 12.00 Solomons Guberts un viņa racionālas saimnie-
košanas rokasgrāmata (1654). Māra Grudule

12.00 – 12.20 Latviešu valoda 17.–18. gadsimta mijas Mālpils 
draudzes baznīcas grāmatās. Pēteris Vanags

12.20 – 12.40 Johans Gotfrīds Agelūts latviešu literatūras 
vēsturē. Pauls Daija

12.40 – 13.00 Vidzemes landrāts Gustavs Vilhelms fon Taube un 
Mālpils muiža. Ieva Pauloviča

13.00 – 13.20 Mālpils muižas apbūve un īpašnieki gadsimtu gaitā. 
jānis Zilgalvis

13.20 – 14.00 Pusdienas
14.00 – 14.20 Emīlis Melngailis un viņa kori. Zane Gailīte
14.20 – 14.40 Dzejnieks, grafiķis, mākslas un literatūras vēstur-

nieks, grāmatnieks Ojārs Jēgens. jānis Krēsliņš 
seniors (ASV)

14.40 – 15.00 Augusts Ķešāns dzīvē un darbā. Tālis Millers, Ilgars 
Grosvalds

15.00 – 15.20 ārsta Fēliksa Lūkina dzimtas koks. Ilva Pūķe
15.20 – 15.40 Mālpils teicēja Anna Brauna. Māra Vīksna
15.40 – 16.00 Kafijas pauze
16.00 – 16.20 Skulmju dzimta – no Mālpils pasaulē. Līga Blaua
16.20 – 16.40 Mākslas klātesamība un pieejamība Mālpils 

novadā. Māra Ārente
16.40 – 17.00 Mālpils fotogrāfi – sava laika un vides hronisti 

20. gs. pirmajā pusē. Pēteris Korsaks
17.00 – 17.20 Mālpils vieta mūsdienu Latvijas armijas vēsturē. 

Santa Barkēviča
17.20 – 17.40 Kultūras mantojuma saglabāšanas perspektīvas 

21. gadsimtā. Ojārs Spārītis
17.40 – 18.00 Pārrunas
18.00 – 19.00 Izstādes “Arheoloģiskās un etnogrāfiskās liecības 

Mālpils novadā” atklāšana Mālpils kultūras centra 
Izstāžu zālē

Laipni lūdzam visus interesentus!
Mālpils novada pašvaldība

Biedrība “Idoves mantojums”

Zinātniskā konference par Mālpils novada kultūras vēsturi Mālpilī

Zaļās aktivitātes Mālpils internātpamatskolā 2012./2013.mācību gadā
Mālpils	 internātpamatskola	 2012./2013.	mācību	 gadā	 ir	 uzsākusi	

dalību Ekoskolu programmas aktivitātēs. Programmas pamatā ir 
vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sistēmas izveide 
visā skolas dzīvē. Tā ir programma, kas veicina izpratni par vidi, saistot 
to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido personisko attieksmi un 
iesaista apkārtējo sabiedrību.

Skolā tika izveidota ekopadome, kurā tika iekļauti skolēni, skolotāji, 
skolas darbinieki un vecāki.

Mācību gada laikā tika veikts skolas vides pārskats, izstrādāts 
skolas vides rīcības plāns, pārraudzība un izvērtēšana, kurā iesaistījās 
ekokomanda un visas klases. Skolotāji un audzinātāji veica gada tēmas 
“Atkritumi” sasaisti ar mācību procesu un projektu nedēļas tēmu – 
“Pet pudeles pārvērtības”, tika izveidots vides kodekss. 

Skolas gaitenī tika izveidots un izvietots ekoskolas stends, kur 
var izlasīt informāciju par ekoskolas aktivitātēm. Skolas mājaslapā – 
http://www.malpilsskola.lv/	interesenti	var	iepazīties	ar	ekoskolas	dar
bības plānu un veiktajām aktivitātēm.

Ekoskolas programmas ietvaros piedalījāmies dažādos ar vidi un tās 
izpēti saistītos projektos, konkursos un citās aktivitātēs. Piedalījāmies 
ZAAO rīkotajos konkursos: 

•	 Vācām	makulatūru.	Makulatūras	vākšanā	piedalījās	visas	klases	un	
skolas darbinieki, savāktas 1.1 tonna.

•	 Vācām	pet	pudeles,	ko	izmantojām	projektu	nedēļā	realizējot	“Pet	
pudeles pārvērtības” un katrai klasei izveidojot noderīgas lietas. 

•	 2.6.	klases	10	skolēni	piedalījās	konkursā	ZAAO	pastkarte.	
•	 6.,	9.	klases	skolēni	piedalījās	fotokonkursos	“Mans	smukais	atkri

tumu konteiners” un “Šķiroju atkritumus ar prieku”.
•	 Konkursā	“Jauna	dzīve	tekstilizstrādājumiem”	piedalījās	10	skolēnu	

darbi, kuri tika izgatavoti mājturības skolotāju Zanes Čerpinskas 
un Ilzes Liepas vadībā. Atzinību un iespēju piedalīties noslēguma 
pasākumā Valmierā ieguva Amanda Paegle un Karlīne Sīmane. Viņu 
izstrādātie darbi piedalīsies ceļojošajā izstādē pa Latviju.
Klašu audzinātājiem bija iespēja piedalīties konkursā “Nāc sāc 

zaļot” ar saviem zaļajiem darbiem. Darbus iesniedza un tie ir publicēti 
nacunsac.lv : 4.klase audzinātāja Dace Brūna, 5.klase audzinātāja 
Baiba Jaunzema, 6.klase audzinātāja Egita Seņkāne, 7.klase 
audzinātāja Ilze Lielmane, 1.,2.klase audzinātāja Iveta Kukurāne un 
3.klase audzinātāja Svetlana Pavāre. Zaļākas klases tituls – Mālpils 
internātpamatskolas 4. klase audzinātāja D.Brūna. Balva  – “Impro 
Ceļojumi” ekskursija pa Latvijas zaļajām vietām. 
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Piedalījāmies vides izglītības projektā “Par zaļu pat vēl zaļāks”, kā 
viena no projekta sadaļām bija Bērnu vides skolas realizētais starp
tautiskais projekts “Mācoties no dabas”. Projektā piedalījās skolotājas 
Dace Purviņa (skolas koordinators), Dace Brūna un Marta Strēlniece, 
iesaistot 4., 6. klasi un audzinātājas Egitu Seņkāni, Svetlanu Blokinu.

Esam iesaistījušies kustībā Zaļākai Latvijai, izgatavojot mājturības 
stundās un pulciņā putnu būrīšus un izvietojot tos Mālpils muižas 
parkā.

Skolotājas Dace Purviņa un Dace Brūna katru gadu piedalās 
Mamma daba programmā, šogad iesaistot 4. un 6.klasi (audzinātāja 
Egita Seņkāne).

Skolā katru gadu pavasarī tiek rīkotas Putnu dienas. Arī šajā mācību 
gadā Putnu dienu 2013. ietvaros norisinājās dažādi pasākumi sākum
skolā un pamatskolā. Putnu erudītu konkursā “Pazīsti Latvijas putnus” 
klašu komandām bija iespēja parādīt savu erudīciju putnu atpazīšanā 
un balsu noteikšanā. Labākos rezultātus uzrādīja 5., 9. un 9p3 klases. 
8.klase mācību priekšmeta bioloģija ietvaros gatavoja un prezentēja 
ppt par Latvijas pūcēm. Notika arī putnu vērošana un uzskaite Mālpils 
muižas parkā.

2.–6. klašu komandas piedalījās projektā “Dārznīca”, audzējot atsū
tītos augus, veicot novērojumus un fiksējot rezultātus.

Projektu nedēļas tēma – “Pet pudeles pārvērtības” tika sasaistīta ar 
ekoskolas gada tēmu “Atkritumi”. Projektu nedēļas laikā klasēm bija 
iespēja noskatīties videosižetus par atkritumu šķirošanu. Ekokomandas 
dalībnieki veica anketēšanu par skolas vides novērtējumu, apkopoja 
iegūtos rezultātus un iepazīstināja ar rezultātiem projektu nedēļas 

noslēguma pasākumā. Katrai klasei bija iespēja radoši pastrādāt 
realizējot Pet pudeles pārvērtības.

Paldies skolas direktorei Frančeskai Ģēvelei par atbalstu, visiem 
skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu! Veiksmīgu sadarbību 
nākošajā gadā!

Skolas Vides koordinators Dace Purviņa

AKTUāLI

Šogad pirmo reizi 19. jūnijā Jāņu ielīgošana, lielā vainaga pīšana un Zāļu tirdziņš ar vietējo mājražotāju labumiem notika  
Mālpils centrālajā gājēju ielā

jāņu ielīgošana Mālpilī

“VĒji” – Mālpils amatierteātris iegūst sev vārdu

19. jūnija vakarā Saules vārtu kalnā Mālpils amatierteātris pulcināja draugus un mālpiliešus uz vārda došanas svētkiem. Par krustvecākiem  
bija izraudzīti – aktieris Valdis Lūriņš, Ronalds Jomerts, Egija Jansone un Lana Lilija Ozoliņa 

Mālpils internātpamatskolas 6. klase
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1.maijā veiksmīgi noslēdzās biedrības “Mālpils taut skola” 
īstenotais projekts “Mūžizglītības klases iekārtošana” ELFLA 
pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvali tātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas terito rijā” 
aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnolo ģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infra
struktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietē jiem 
iedzīvotājiem”.

Šis projekts bija nepieciešams, jo pieaugušo izglītības vajadzī
bām Mālpils novadā nebija nevienas pastāvīgas mācību telpas. 
Dažādu projektu ietvaros rīkotie izglītības pasākumi tika organizēti 
dažādu pašvaldību iestāžu telpās, pārsvarā kultūras centrā, un mēs 
pateicamies visu šo iestāžu vadībai un kolēģiem par līdzšinējos 
izglītības projektos sniegto atbalstu.

 Projekta “Mūžizglītības klases iekārtošana” mērķis bija 
nodrošināt novada iedzīvotājus ar mūžizglītības aktivitāšu īste
nošanai nepieciešamo telpu un aprīkojumu, jo ilgtermiņā ir iecerēts 
paaugstināt pieaugušo izglītības pakalpojumu apjomu un kvalitāti 
Mālpils novadā.

 Projekts tika īstenots periodā no 15.06.2012 līdz 
01.05.2013. Tā rezultātā Mālpils novada iedzīvotāji ir ieguvuši 
kvalita tīvi aprīkotu telpu dažādu kursu un semināru vajadzībām. 
Telpa ir paredzēta divdesmit cilvēkiem un ir nodrošināta ar mēbe
lēm un mācību procesam nepieciešamo tehniku, kas sevī iekļauj 

projektoru, portatīvo datoru, tāfeli, bezvadu internetu, audio atska
ņošanas tehniku. Paldies par organizatorisko un tehnisko atbalstu 
Ivetai un Salvim Krieviņiem un Uģim Reinbakam!

Tagad, kad ir regulāri pieejama sava telpa un aprīkojums, varē
sim strādāt radošāk un kvalitatīvāk, pilnveidojot mūžizglītības pa
kalpojumus Mālpils novadā.

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

PROJEKTI

Mūžizglītības klases iekārtošana
Projekta nr. 12-04-LL01-L413201-000006

Mālpils novada dome informē, ka ar 2013.gada 29.maija sēdes 
lēmumu Nr.7 (protokols Nr.6) ir apstiprināts Mālpils novada terito
rijas plānojums 2013.–2024. gadam un izdoti saistošie noteikumi 
Nr. 9 “Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa ”.

Ar apstiprināto teritorijas plānojumu var iepazīties darba dienās 
Māl pils novada domē vai pašvaldības interneta vietnē www.malpils.lv

Ar saistošo noteikumu Nr.9 “Mālpils novada teritorijas plānojuma 
2013.–2024 gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
un Grafiskā daļa” īstenošanas dienu spēku zaudē 2008. gada 30.jūlija 
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11 “Mālpils pagasta teritorijas 

plānojuma 2008.2020. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un Grafiskā daļa”.

Mālpils novada teritori jas plānojums izstrādāts Eiropas Sociālā 
fonda	 līdz	finan	sētā	projekta	Nr.	1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/069	
“Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas 
izstrāde” ietvaros.

Par Mālpils novada teritorijas plānojuma  
2013.-2024. gadam apstiprināšanu

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” ar šī gada jūnija 
mēnesi ir sākusi īstenot projektu “Atkal kopā”, kura finansētājs ir 
nodibinājums “Borisa un Ināras Teterevu fonds”, ar Mālpils novada 
domes līdzfinansējumu.

Projekta Fonda finansējums ir 4055,00 LVL, novada domes 
līdzfinansējums 510,00 LVL.

Projekta ietvaros tiks realizētas radošās nodarbības – sveču 
liešanas, floristikas, origami. Kā arī notiks vasaras ekskursija 
uz Igauniju, pasākuma “Staro Rīga” un Valmieras teātra izrādes 
apmeklējums. Projekta ievaros tiks organizētas ārstnieciskās 
vingrošanas individuālās un grupu nodarbības.

Projekta mērķgrupa: invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības 
“Notici sev!” biedri – personas ar funkcionāliem traucējumiem, 
trūcīgas un maznodrošinātās personas.

Realizējot projektu, tiks sniegts ieguldījums projekta aktivi
tāšu dalībnieku – personu ar invaliditāti un personu ar zemiem 

ienākumiem saturīga brīvā 
laika pavadīšanas – relak sā
cijas, atpūtas, radošu pras
mju apgūšanas, savstarpējas komunikācijas jomā, uzlabots dalīb
nieku psiho – emocionālais, veselības stāvoklis. Tas savukārt atstās 
pozitīvu ietekmi uz mikroklimatu aktivitāšu dalībnieku ģimenēs un 
uz visu pagasta sabiedrību kopumā.

Pozitīvas emocijas, savstarpēja komunikācija sniegs ieguldījumu 
iesaistīto personu pašmotivācijas paaugstināšanā pārvarēt 
invaliditātes sekas, aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.

Personu ar zemu pašnovērtējumu: invalīdu, bezdarbnieku, maz
nodrošinātu personu integrācija sabiedrībā ir visas sabiedrības 
ieguvums.

“Notici sev!” valde

“Atkal kopā”
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jūnija mēnesī Mālpils novada dome ir parakstījusi līgumu ar 
LR Izglītības un zinātnes ministriju par projekta “Sporta inventāra 
iegāde Mālpils novada izglītības iestādēm” īstenošanu valsts 
pasākuma “Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta “Sports” 
standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ietvaros. Projektam pare
dzētais finansējums aptver 6 013 Ls, t. sk. 50% ir valsts budžeta 
finansējums (3 000 Ls). Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 
jūnijs – 2013. gada novembris.

Projekta laikā paredzēts iegādāties 
mācību priekšmeta “Sports” standarta no
dro ši nāšanai nepieciešamo sporta inventāru un aprīkojumu. Reali
zējot projektu, Mālpils novada skolas iegūs iespēju kvalitatīvāk 
turpināt līdzšinējās aktivitātes un papildināt tās ar jaunu sporta 
veidu apguvi.

Mālpils novada domes 
Investīciju un ārējo sakaru daļa

SPORTS

sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

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

21. jūlijs plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 7.posms Mālpils sporta komplekss
10.augusts plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 4.posms Pludmales volejbola laukumi

sporta ziņas

Mālpils novada izglītības iestādēm būs jauns sporta inventārs

Plašākas sportošanas iespējas Mālpilī
Uz jūnija sākumu Mālpils novada dome ir īstenojusi 

vēl vienu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) at balstītu projektu “Skeitparka izveide” (līguma Nr. 
1204LL01L413201000003, vadītājs Valts Mihelsons), lai piln
vei dotu tālāk esošo sporta infrastruktūru pie Mālpils sporta komp
leksa. Projekta mērķis bija veselīga un sportiska dzīvesveida 
veicināšana jauniešu vidū. Projekta laikā ir uzklāts jauns asfalta 
segums (Mālpils novada domes finansējums), kā arī iegādāts un 
uzstādīts skeitparka aprīkojums (SIA MK Dizains). jaunais skeit
parks atrodas publiski pieejamā vietā, pie Mālpils vidusskolas, 
lai to varētu izmantot visi novada bērni un jaunieši, kā arī viesi 
un interesenti. Projekta kopējais finansējums ir 4 303,85 Ls, t.sk. 
ELFLA finansējums – 3 201,21 Ls un Mālpils novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 1 102,64 Ls

Mālpils novada domes 
Investīciju un ārējo sakaru daļa

18.maijā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 9.posms, kurā piedalījās 4 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Edgars Komarovs, 2.vietu izcīnīja Normunds 
Ozoliņš, bet 3.vietā ierindojās Alfons Suķis. Kopvērtējumā pēc 
9 posmiem 1.vietu izcīnīja Normunds Ozoliņš, 2.vietā ierindojās 
Edgars Komarovs, bet 3.vietu ieguva Alfons Suķis.

19.maijā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 5.posms, kurā piedalījās 21 dalībnieks. 1.vietu 
ieguva Mareks Zeile, 2.vietu – Agris Ozoliņš, 3.vietu – Jānis 
Lagzdiņš.

8.jūnijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika pludma  les 
volejbola čempionāta 1.posms. Sacensībās piedalījās 12 koman
das, kuras tika ielozētas 3 apakšgrupās. Astoņi labākie no visām 
grupām tika izslēgšanas turnīrā – ceturtdaļfinālā. Līdz finālam tika 
Dmitrijs Petrenko un Mareks Barsovs, kas pusfinālā pieveica Intaru 
Palameiku un Daili Veicu, un Māris Čīma kopā ar Mareku Poli, kas 
pusfinālā pārspēja Kristapu Butkēviču un Kristu Mihelsoni. Finālā 
Dmitrijs ar Mareku izrādījās pārāki par Māri un Mareku. 3.vietu 
ieguva Krista un Kristaps. Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Godalgoto vietu ieguvēji pludmales volejbola  
sacensību 1.posmā
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Kā jau katru gadu SIA “NORMA K” sniedz informāciju par finanšu 
situāciju, kas skar maksājumus par apkuri.

Arī	iepriekšējā	sezonā	(2012./2013.	g)	ir	vērojams	nenomaksāto	rēķinu	
pieaugums. Par piegādāto siltumu iedzīvotāji ir palikuši parādā 31 257 Ls, 
kas kopā ar iepriekšējo gadu parādiem veido 106 711 Ls.

Ņemot vērā to, ka finanšu situācija SIA “Norma K” ir ļoti kritiska, ir 
lielas problēmas, lai iepirktu kurināmās šķeldas rezerves nākamai apkures 
sezonai, par kapitālajiem remontiem nemaz nerunājot, SIA “Norma K” 
pastiprināti strādās ar parādniekiem un centīsies piedzīt parādu ar visām 
likumīgām metodēm.

Un tāpēc:
•	 Tuvākajās	 dienās	 visi	 parādnieki,	 kuru	 parāds	 ir	 virs	 300	 Ls,	 saņems	

brīdinājuma vēstules par parāda apjomu un iespējām to nomaksāt.
•	 Ja	līdz	brīdinājumā	noteiktajam	datumam	parāds	netiks	nomaksāts,	vai	

netiks noslēgta vienošanās par parāda nomaksas termiņu, parādnieka 
lieta tiks nodota tiesai vai parādu piedzinēju uzņēmumam.

•	 Sākot	 ar	 2013.	 gada	 1.	 oktobri	 SIA	 “Norma	 K”	 atbilstoši	 līguma	 par	
komunālajiem pakalpojumiem 4.5. punktam, par katru maksājuma 
nokavēto dienu aprēķinās līgumsodu 0.1 % apmērā no parāda summas.

•	 Apkures	sezonai	sākoties	pie	centrālās	apkures	tiks	pieslēgtas	tikai	tās	
daudzdzīvokļu mājas kuras būs nomaksājušas 95 % parāda apjoma no 
iepriekšējās sezonas. Īpašu uzmanību lūdzam pievērst Dārza ielas 4, 
jaunās ielas 5 un Ķiršu ielas 4 māju iedzīvotājiem, jo jūsu māju apmak
sas procents ir ļoti zems (skatīt tabulu).
Paldies visiem māju vecākajiem, kuri piedalījās kopsapulcē jūnija 

sākumā un lūgums, ja kāda no daudzdzīvokļu mājām rīkos sapulci, lūdzu 
pieaicināt arī SIA “Norma K” pārstāvi, lai visas problēmas varētu izrunāt 
“pa tiešo”.

INFORMāCIJA

Cienījamie siA “norma K” klienti!

SIA “Norma K” informē, ka Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas 
Komisija 2013. gada 5. jūnija lēmumā nr. 101 ir pieņēmusi lēmumu 
apstiprināt SIA “Norma K” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu 
33.98 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). Apstiprinātais tarifs 
stājas spēkā 2013. gada 10. jūlijā.

2012/2013 apkures sezona
Sezonā Atlikums Sezonā Summa

01.10.2012 (Ls) Aprēķināts 2012/2013 
apkures sezonā (Ls)

Samaksāts par 
2011/2012 apkures 

sezonu (Ls)
31.05.2013 (Ls) Nomaksa 2012 /2013 

apkures sezonai (%)
Atlikusī parāda 

summa (Ls)

Celtnieku 1 2795.25 5318.51 4308.33 3805.43 81 1010.18

Celtnieku 3 598.67 5398.48 4341.78 1655.37 80 1056.70

Dārza 2 2786 4813.93 3946.8 3653.13 82 867.13

Dārza 4 5270.61 6564.88 4397.1 7438.39 67 2167.78

jaunā 2 3236.1 3928.95 3665.83 3499.22 93 263.12

jaunā 4 2162.93 3774.57 2414.45 3523.05 64 1360.12

jaunā 5 1579.77 4463.75 2989.68 3053.84 67 1474.07

jaunā 5a 2256.75 2885.11 2457.03 2684.83 85 428.08

jaunā 6 1147.24 5515.40 4081.69 2580.95 74 1433.71

Kastaņu 3 1842.01 5598.95 5112.21 2328.75 91 486.74

Kastaņu 5 608.98 4761.13 3956.18 1413.93 83 804.95

Kastaņu 7 877.75 5769.06 4894.88 1751.93 85 874.18

Krasta 1 594.19 3950.35 2944.34 1600.2 75 1006.01

Krasta 2 1120.79 6144.52 4769.57 2495.74 78 1374.95

Krasta	2/1 1889.63 7012.94 6145.28 2757.29 88 867.66

Krasta 3 2757.16 3347.51 2639.61 3465.06 79 707.90

Krasta 4 2159.36 7168.70 5486.01 3842.05 77 1682.69

Krasta	4/2 925.1 7919.53 7492.67 1351.96 95 426.86

Krasta	4/3 3463.34 6351.74 5664.47 4150.61 89 687.27

Krasta 5 1049.23 8972.27 8723.22 1298.28 97 249.05

Ķiršu 1 1388.95 1348.45 1375.51 1361.89 102 27.06

Ķiršu 2 29.37 2267.35 1994.13 302.59 88 273.22

Ķiršu 3 1453.62 1433.62 20 99 20.00

Ķiršu 4 7435.66 8743.32 6105.74 10073.24 70 2637.58

Ķiršu 5 3839.18 9869.75 8986.15 4722.78 91 883.60

Ķiršu 7 9254.35 13214.61 10097.41 12371.55 76 3117.20

Nākotnes 2 4388.9 11010.11 7948.95 7450.06 72 3061.16

Nākotnes 4 7400.87 14091.64 12771.99 8720.52 91 1319.65

Nākotnes 6 839.8 8697.04 6647.29 2889.55 76 2049.75

Nākotnes 10 1573.68 7042.54 5158.99 3457.23 73 1883.55

Vecais pasts 182.27 770.36 701.18 251.45 91 69.18

Kopā 75453.89 188169.07 153652.09 109970.87 82 34516.98

siA “norma K” piedāvā iegādāties: mazgātas grants šķembas fr. 
48 mm, mazgātas grants šķembas fr.816 mm, mazgātu, sijātu 

smilti fr.04 mm, nesijātu smilti. Karjers atrodas Mālpils novadā. 
Iespējama piegāde. Kontakti: 27728115 (BITE), 20032965 (TELE 2), 

67925361 (Lattelecom)



Mālpils Vēstis  jūNIjS 2013   19

Būvniecības iecere: Cūku intensīvās audzēšanas fermas iz
veide ar biogāzes ražotni Mālpils novada nekustamajā īpašumā 
“Klūgas – Grūbas” (kadastra nr. 8074 001 0225)

Būvniecības ierosinātājs: SIA “Mālpils Agro”, reģistrācijas nu
murs 40101335303, juridiskā adrese “KlūgasGrūbas”, Mālpils no
vads, LV2152

Atbildīgā kontaktpersona: juris Raudzeps, tel: +371 29474828; 
epasts: juris.raudzeps@lextal.lv

Projektētājs:	 A/S	 “Palast	Architekts”,	Blīdenes	 iela	 1A,	Rīga,	
LV1058, Reģ.Nr. 40003587246, tālrunis: +371 67224609; epasts: 
info@pa.lv

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma vieta: Mālpils no
vada domes lielajā zālē (adrese: Mālpils novada dome, Nākotnes 
ielā 1, Mālpils, Mālpils nov., LV2152) 2013.gada 18. jūlijā plkst.17.00

Publiskās apspriešanas termiņš no 2013. gada 4. jūlijam līdz 
2013. gada 8. augustam.

Iepazīties ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri 
un savus priekšlikumus par to var iesniegt Mālpils novada domē 
līdz 2013. gada 8. augustam.

Iepazīties ar informāciju par būvniecības ieceri un ar to sais tī
tajiem dokumentiem interesenti var:
– SIA “Mālpils agro” mājaslapā www.malpilsagro.lv;
– Mālpils novada domē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils nov., 

LV2152:
 Pirmdienās no plkst. 8.30 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 18.00;
 Ceturtdienās no plkst. 8.30 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 18.00.

Atsauksmes var iesniegt līdz 2013. gada 8. augustam Mālpils 
novada dome, Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils nov., LV2152, katru 
darba dienu.

Uzziņas par pašvaldības domes sēdes vietu un laiku, kad tiks 
pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas 
rezultātiem Mālpils novada domē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
nov., LV2152 pa tālruni +37167970888.

INFORMāCIJA

Vides pārraudzības valsts birojs 2011.gada 9.decembrī ir pieņēmis 
lēmumu nr.446 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu SIA “Mālpils agro” (reģ.nr.40103353403, juridiskā ad
rese: “KlūgasGrūbas”, Mālpils novads, LV2152, tel. 29242881, 
www.malpilsagro.lv) cūku intensīvās audzēšanas fermas izvei
dei ar biogāzes ražotni fermā veidojošos šķidrmēslu pārstrādei 
Mālpils novada nekustamajā īpašumā “Klūgas – Grūbas” (kadastra 
nr. 8074 001 0225). Lēmums pieņemts pamatojoties uz likuma “Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pantu un šā likuma 1.pielikumu 
“Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams”.

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto prog
rammu 2013.gada 25.maijā ir sagatavots “Ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņo jums SIA “Mālpilsagro” cūku intensīvās audzēšanas fermas 
ar biogāzes ražotni izveidei Mālpils novadā”. Ziņojumu sagatavoja 
SIA “Mālpilsagro”.

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 
sabiedriskā apspriešana notiks 2013.gada 18.jūlijā plkst.16.00 
Mālpils novada domes lielajā zālē (adrese: Mālpils novada dome, 
Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils nov., LV2152).

Saņemt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar pare
dzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un ar to saistī
tajiem dokumentiem interesenti var:
– SIA “Mālpils agro” mājaslapā www.malpilsagro.lv;
– Mālpils novada domē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils nov., LV2152:
 Pirmdienās no plkst. 8.30 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 18.00
 Ceturtdienās no plkst. 8.30 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 18.00;
– Siguldas novada domē, Pils ielā 16, Siguldā, LV2150:
 Pirmdienās no plkst. 8.00 – 13.00 un no plkst. 14.00 – 18.00
 Otrdienās no plkst. 8.00 – 13.00 un no plkst. 14.00 – 17.00
 Trešdienās no plkst. 8.00 – 13.00 un no plkst. 14.00 – 17.00
 Ceturtdienās no plkst. 8.00 – 13.00 un no plkst. 14.00 – 18.00
 Piektdienās dome slēgta;
– Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē Rūpniecības 

ielā 23, Rīgā, LV1045:
 Pirmdienās no plkst. 8.30 – 12.30 un no plkst. 13.00 – 18.00
 Otrdienās no plkst. 8.30 – 12.30 un no plkst. 13.00 – 17.00
 Trešdienās no plkst. 8.30 – 12.30 un no plkst. 13.00 – 17.00
 Ceturtdienās no plkst. 8.30 – 12.30 un no plkst. 13.00 – 17.00
 Piektdienās no plkst. 8.30 – 12.30 un no plkst. 13.00 – 16.00;
– Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV1045:
 Darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par sagatavoto paredzē tās 
dar bības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un ar to saistīta jiem 
doku mentiem var iesūtīt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības 
ielā 23,	Rīgā,	LV1045,	tel.	67770806,	mājaslapa	http://www.vpvb.gov.lv/lv	
līdz 2013.gada 8. augustam.

PAZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECīBAS IECERES 
NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

Swedbank sadarbībā ar Mālpils bibliotēku aicina iedzīvotājus uz 
Swedbank “E-prasmju skolas” apmācībām. Tajās ikviens varēs apgūt, 
kā izmantot e-risinājumus, kas ir ātrāki, ērtāki un finansiāli izdevīgāki, 
savu ikdienas finanšu lietu kārtošanai. Mālpils novadā apmācībām 
pieteikties var Swedbank telefonbankā, zvanot pa tāruni 67 444 444, 
Mālpils klientu informācijas centrā vai Siguldas filiālē.

“Šodien banka vairs nav tikai filiāle rajona centrā. Banka ir tur, kur 
ir tās klienti – datoros, tālruņos, bankomātos un citur. Banka mainās 
kopā ar tās klientiem, ne velti 99,5% visu maksājumu Swedbank no
tiek elektroniski. Taču vēl ir daļa klientu, kuriem trūkst pieredzes vai 
informācijas par epakalpojumu izmantošanu, un mūsu mērķis ir 
viņus iedrošināt un atbalstīt. Izveidojot “Eprasmju skolu”, vēlamies 
sniegt gan padomus, gan praktiskas iemaņas, lai palīdzētu klien
tiem vienkāršot ikdienu un taupīt savu naudu,” uzsver Ināra Tiltiņa, 
Swedbank Ikdienas pakalpojumu daļas vadītāja.

Par Swedbank “E-prasmju skolu”
Swedbank “Eprasmju skolas” apmācības veido teorētiskā un 

praktiskā daļa. Pirmajā daļā bankas speciālisti iepazīstina ar dažādām 
iespējām, kā iedzīvotāji sev ērtā un izdevīgā veidā var izmantot 
bankas pakalpojumus. Savukārt praktiskajā daļā “Eprasmju skolas” 
dalībnieki ir aicināti apgūt internetbankas lietošanas pamatus, kur jau 
šobrīd pieejami 218 bezmaksas ikdienas pakalpojumi. 

Swedbank internetbankā ikviens bankas klients var pats ērti 
vadīt savas ikdienas finanses – apmaksāt rēķinus, plānot budžetu 
un iepazīties ar detalizētu konta pārskatu, veikt bezmaksas pārskai
tījumus uz citiem Swedbank kontiem, pieteikt jaunus pakalpoju
mus un ieviest izmaiņas esošajos līgumos, kā arī izmantot 11 citu 
uzņēmumu epakalpojumus. Tajā ir iespējams saņemt individuālus 
piedāvājumus, sazināties ar konsultantiem un iegūt aktuālāko bankas 
informāciju. Būtiski, ka gadījumos, ja beidzas norēķinu kartes termiņš, 
internetbankā ir iespējams pieteikt atjaunotu karti un saņemt to pa 
pastu.

Apmācību datums un laiks tiks paziņots katram interesentam 
individuāli, tiklīdz būs pieteicies vajadzīgais mācīties gribētāju skaits 
(mācību grupas paredzētas līdz 5 cilvēkiem).

Papildu informācijai: 
jānis Leikarts, 

Klientu konsultants
Siguldas filiāle

Tel. 67445411, Mob. 26341987, 
epasts: janis.leikarts@swedbank.lv

Swedbank aicina Mālpils iedzīvotājus  
uz “E-prasmju skolu” apgūt ērtāku  
savu naudas lietu 
kārtošanu
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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 jūlijā un augustā
Līdz 20. augustam izstāžu zālē apskatāma tekstilmākslas izstāde 8 SARUNAS
No 2. – 7. jūlijam kultūras centra pašdarbības kolektīvu dalība  

 XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos
21.07. plkst. 10.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” un citu interesentu brauciens  

 uz vasaras kamermūzikas koncertu Siguldā –  
 Muzikālās brokastis Siguldas Jaunās pils dārzā  
 “BĒTHOVENS UN SIGULDA” Vidzemes kamerorķestra vadībā.  
 Diriģents Andris Veismanis

*Vasaras kamermūzikas koncertos ieeja bez maksas
Pieteikšanās pie kultūras centra dežuranta līdz 15. jūlijam. Maksa par autobusu 3,Ls
29.08. plkst. 9.00 Zinātniskā konference „Mālpils novada kultūrvēstures jautājumi”
 plkst. 18.00 Izstādes „Arheoloģiskās un etnogrāfiskās liecības  

 par Mālpils novadu” atklāšana
 plkst. 20.00 Vasaras izskaņas opermūzikas koncerts pie Mālpils muižas 

 Uzstāsies solisti: Ilona Bagele, Evita Zālīte, Krišjānis Norvelis,  
 Andris Ludvigs un pianists Mārtiņš Zilberts 
 Programmā: G.Donicetti, Dž.Verdi, V.A.Mocarts, Š.Guno, Dž.Geršvins u.c. 
 Biļešu cena 5, Ls; iepriekšpārdošanā 4,Ls un 2,Ls (skolēniem)

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
Vēlētāju apvienības “Vienoti Mālpilij” vārdā iz

saku vislielāko pateicību visiem vēlētājiem, kuri 
uzticējās mūsu apvienības deputātu kandidātiem. 

Patiesā cieņā Aleksandrs Lielmežs 

Mālpils Kultūras centrs

 sLUDinĀjUMi
Trimera pakalpojumi, tālr. 29340793.
Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan 
privātos, gan juridiskos objektos – 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 sausu, gan 
svaigu. Tālr. 26529485.
Muzikants (balss, sintezators) spēlē latviešu mūziku 
kāzās, jubilejās u.c. privātos un publiskos pasāku
mos; arī diskotēka, karaoke, apskaņošana, gais
mas. Tālr.25985566.
Pļauj zāli ar trimeri pie mājas, dārzā u.c. nelielās 
platībās. Tālr.25985566.

KAPU SVĒTKI
4. augustā

Kapusvētku dievkalpojumu 
norises laiki, kurus vadīs  

Mālpils evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītājs

Mālpils kapos, plkst. 11.00
Torņkalna kapos, plkst. 13.00

Rūķīšu kapos, plkst. 15.00

Mālpils katoļu draudze
Mālpils kapos, plkst. 15.00

 LīDZjūTīBAs
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Krieviņu ģimenei un 
visiem tuviniekiem, Astrīdu Romāni mūžībā pavadot.

Mālpils vidusskolas kolektīvs
Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģim Salvim ar 
ģimeni, māmiņu kapu kalniņā guldot.

Mālpils novada dome
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Izsakām dziļu līdzjūtību Guntai Bahmanei māti 
mūžībā aizvadot. Mālpils vidusskolas kolektīvs
Lēni, lēni, klusi, klusi
Nu Tu aizej dusēt, māt.
Rīta saule, mīļi vārdi
Nespēj Tevi modināt.

Izsakām dziļu līdzjūtību Ivetai Vēverei māti 
mūžībā aizvadot. Mālpils vidusskolas kolektīvs
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās...
 SIA “INTRAC Latvija” kolektīva vārdā izsakām 
visdziļāko līdzjūtību kolēģim Gatim Lācim, tēvu pa
vadot mūžībā.

Šogad pensionāriem ekskursija 2. augustā
Līvāni – Daugavpils

Skatīsim Līvānos stikla muzeju, Daugavpils pilsētu, atjaunoto cietoksni ar M.Rotko un 
lietišķās mākslas centriem. Pa ceļam apskatīsim Līksnas baznīcu, kopā pusdienosim 

kādā Latgales ēdnīcā. Dalības maksa 12 Ls (transports, ieejas biļetes, gids,  
pus dienas) Izbraukšana 7.00 no akmens

Pieteikties pie Kultūras centra dežuranta 67925836, pie Edītes Salenieces 26541054. 
Samaksāt līdz 25. jūlijam

Piedāvājam IT pakalpojumus:
•	 Windows	OS	(XP	/	VISTA	/	7	/	8)	instalācija,	konfigurēšana,	apkalpošana;
•	 Linux	OS	(	Suse	/	Ubuntu	/	Fedora	/	Mint)	instalācija,	konfigurēšana,	apkalpošana;
•	 Datorprogrammu	uzstādīšana,	apkalpošana,	kļūdu	labošana	Windows	un	Linux	sistēmās;
•	 Datora	aizsardzība	pret	vīrusiem	un	hakeru	ielaušanos;
•	 Informācijas	kopēšana	un	atjaunošana
•	 Datortehnikas	remonts,	sastāvdaļu	diagnostika,	bojāto	sastāvdaļu	nomaiņa;
•	 Lietotāju	konsultēšana;
•	 Bezvadu	WiFi	tīkla	uzstādīšana;
•	 Serveru	instalācija	un	konfigurēšana,	datortīkla	administratora	pakalpojumi;
•	 Problēmu	risināšana	attālināti.

Saziņai: tālr. 67925823; mob. 25474817; epasts: unijas.datori@gmail.com
IK “ūnijas datori”, Reģ. Nr.: 40002165017

Kontaktpersona: Aldis
Adrese: Mālpils, Krasta iela 3-10


