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Izskatīja 18 jautājumus:
1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
2. Par 1. un 2. klašu izglītojamo nodrošināšanu ar brīvpusdienām.
3. Par ēdināšanas maksas saskaņošanu novada domes izglītības 

iestādēs.
4. Par izglītības iestāžu gatavību 2013./2014. mācību gadam.
5. Par darba grupas izveidošanu būvniecības ieceres SVID analī

zes veikšanai.
6. Par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  

2013. – 2033. gadam izstrādi.
7. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
8. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma “Upeslīči” atsavināšanu.
10. Par atbrīvošanu no mācību maksas Mālpils Mūzikas un māk

slas skolā.
11. Par atbalstu Latvijas Pensionāru federācijai.
12. Par piedalīšanos Latvijas pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar 

dvēseli Latvija”.
13. Par biedrības MC Dzelzs Ērglis iesnieguma izskatīšanu.
14. Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
15. Par izmaiņām P/A “Mālpils sociālais dienests” amatu sarak

stos.
16. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja 

vietniecei.
17. Par traktortehnikas iegādi PSIA “Norma K” ceļu dienestam.
18. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības programmu 

saskaņošanu.

Nolēma:
•	 Saskaņot	maksu	par	bērnu	un	skolēnu	ēdināšanu	pašvaldības	

izglītības iestādēs 2013./2014. mācību gadam novada domes 
izglītības iestādēs no 01.10.2013.:

 Mālpils novada vidusskolā kompleksās pusdienas – LVL 1,/no 
personas*, launags – LVL 0,40/no personas

 Mālpils pirmskolas izglītības iestādē “Māllēpīte” (brokastis, pus
dienas un launags) – LVL 1,70/no personas

•	 Izveidot	darba	grupu	SIA	“Mālpils	Agro”	ierosinātās	būvniecības	
ieceres – cūku intensīvās audzēšanas ferma ar biogāzes ražotni 
zemes gabalā “KlūgasGrūbas” SVID analīzes veikšanai sekojošā 
sastāvā:
1. Darba grupas vadītāja: teritorijas plānotāja – vides speciāliste 

Ineta Broka.
2. Darba grupas locekļi:
2.1. saimnieciskās darbības sekmēšanas daļas vadītāja Nellija 

Andrukele
2.2. arhitekte Indra Reitere
2.3. juriste Anna Višķere
2.4. SIA Mālpils Agro pārstāve Anita Lancmane

 * 1.–2. klases izglītojamiem LVL 0,80 tiek apmaksāti no valsts budžeta, 
starpību apmaksā izglītojamo vecāki.

2.5. SIA Mālpils Agro pārstāvis Juris Raudzeps
2.6. Gints Apsītis
2.7. Vladislavs Komarovs
2.8. Andis Zīlāns

•	 Uzsākt	Mālpils	novada	ilgtspējīgas	attīstības	stratēģijas	2013. –	
2033. gadam izstrādi. Norīkot Inetu Broku par atbildīgo par 
Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. 
Pieaicināt ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadības 
grupā Rīgas plānošanas reģiona pārstāvi. Izveidot Mālpils no
vada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadības grupu 
šādā sastāvā:

 – priekšsēdētāja vietniece S. Strausa;
 – izpilddirektors A. Bukovskis;
 – teritorijas plānotāja – vides speciāliste I. Broka.
•	 Atsavināt	 izsolē	 ar	 augšupejošu	 soli	 Mālpils	 novada	 do

mei piederošo nekustamo īpašumu “Upeslīči”, kadastra 
Nr. 8074 001 0323, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vie nības 8,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323, 
noliktavas ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 001, un lidlauka 
ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 002. Noteikt nekustamā 
īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 25 000, LVL (divdesmit pieci 
tūkstoši Latvijas valsts lati), t.sk., zemes vienības cena LVL 6 000, 
noliktavas cena LVL 15 000, lidlauka cena LVL 4 000,.

•	 Piešķirt	 transportu	 Mālpils	 novada	 pensionāru	 padomei	
07.09.2013. braucienam uz Latvijas Pensionāru federācijas 
organizēto akciju “Par pensionāru tiesībām” Rīgā.

•	 Atļaut	pašvaldības	SIA	“Norma	K”	iegādāties	traktortehniku	ceļu	
dienesta vajadzībām, nepārsniedzot LVL 40 000,00.

•	 Saskaņot	programmu	īstenošanu	šādām	Mālpils	Profesionālās	
vidusskolas izglītības programmām:

 Izglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 3381102, 
kvalifikācija  – ēdināšanas pakalpojumu speciālists, mācību il
gums – 4 gadi;

 Izglītības programma “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, 
kods 3358203, kvalifikācija – ēku inženiertīklu tehniķis, mācību 
ilgums – 4 gadi;

 Izglītības programma “Kokizstrādājumu izgatavošana”, kods 
3354304, kvalifikācija  – mēbeļu galdnieks, mācību ilgums  – 
4 gadi;

 Izglītības programma “Interjera dizains”, kods 33 214 03  – 
kvalifikācija – interjera noformētājs, mācību ilgums – 4 gadi.

 Izglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 
35b 811 02, kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists, 
mācību ilgums – 1,5 gadi;

 Izglītības programma “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, 
kods 35b 582 03, kvalifikācija – ēku inženiertīklu tehniķis, mācību 
ilgums – 1,5 gadi;

 Izglītības programma “Kokizstrādājumu izgatavošana”, kods 
35b 543 04, kvalifikācija – mēbeļu galdnieks, mācību ilgums – 
1,5 gadi;

 Izglītības programma “Interjera dizains”, kods 35b 214 03  – 
kvalifikācija – interjera noformētājs, mācību ilgums – 1,5 gadi.

 Izglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 
32 811 02 – kvalifikācija – konditors, mācību ilgums – 3 gadi.

 Izglītības programma “Būvdarbi”, kods 33 582 01, kvalifikācija – 
ēku celtnieks, mācību ilgums – 4 gadi.

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

NOVADA DOMES LĒMUMI

Izskatīja 1 jautājumu:
Par piedalīšanos projektu konkursā “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, III kārta
Nolēma: Nepietiekoša finansējuma dēļ nepiedalīties Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā 
konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai, III kārta” ar projekta iesniegumu “Mālpils kultūras 
centra energoefektivitātes uzlabošana.

mĀLpiLS NOVADA DOmeS 
21.08.2013. ĀrKĀrtAS SĒDe Nr. 12

mĀLpiLS NOVADA DOmeS 
28.08.2013. SĒDe Nr. 13
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mĀLpiLS NOVADA DOmeS SĒŽU GrAFiKS
2013. gada OKTOBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 23. oktobrī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 23. oktobrī, pl.16.00 Mazajā sēžu zālē

Finanšu komitejas sēde 23. oktobrī, pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE
Ārkārtas domes sēde

3. oktobrī, pl.18.00
30. oktobrī, pl.15.00

Konferenču zālē
Mazajā sēžu zālē

ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 28. oktobrī, pl.17.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl.17.00 229.kab. AGRIS BUKOVSKIS

Mālpils novada domes būvvalde 19.10.2012. pieņēma 
lēmumu veikt “Cūku intensīvās audzēšanas fermas 
izveide ar biogāzes ražotni nekustamajā īpašumā 
“KlūgasGrūbas”” būvniecības ieceres publisko 
apspriešanu atbilstoši MK 22.05.2007. noteikumiem 
Nr. 331 “Paredzētās būves publiskās apspriešanas 
kārtība”, pamatojoties uz Būvniecības likuma 12. pan
ta 1. daļu, kas nosaka: “Pašvaldība, pirms tā pieņem 
lēmumu par būvniecību, nodrošina paredzētās būves 
publisku apspriešanu, ja būve būtiski  – pasliktina 
iedzīvotāju sadzīves apstākļus”.

Sakarā ar Mālpils novada iedzīvotāju lielo aktivitāti 
un būvniecības ieceres iespējamo ietekmi uz lielu 
daļu sabiedrības, 2013. gada 31. jūlija Mālpils no
vada domes sēdē Nr. 11 Mālpils novada dome nolēma 
lūgt būvvaldi pagarināt būvniecības ieceres “Cūku 
intensīvās audzēšanas fermas izveide ar biogāzes 
ražotni Mālpils novada nekustamajā īpašumā “Klūgas
Grūbas”” sabiedriskās apspriešanas termiņu un papil
dus veikt sabiedrības viedokļa pētījumu, pieaicinot 
neatkarīgu pētniecisko kompāniju. Būvniecības iece
res sabiedriskās apspriešanas termiņš tika pagarināts 
līdz 2013. gada 29. augustam.

Mālpils novada dome pasūtīja neatkarīgu pētījumu 
kompānijai TNS LATVIJA, kura no š.g. 16. līdz 20. au
gustam veica telefonaptauju par iespējamo cūku fer
mas būvniecības ieceri Mālpils novadā, noskaidrojot 
Mālpils novada iedzīvotāju attieksmi. Aptaujas rezultāti 
liecina, ka 79 % respondentu neatbalsta cūku fermas 
būvniecību Mālpils novadā, 16 % – atbalsta, un 5 % – 
nav atbildes vai grūti pateikt. Kopumā tika aptaujāti 
300 Mālpils novada iedzīvotāji.

Mālpils novada būvvalde apkopoja, analizēja aptau
jas lapas un institūciju pārstāvju atzinumus un saga
tavoja gala ziņojumu par būvniecības ieceres publiskās 
apspriešanas rezultātiem. Tika organizēta arī darba 
grupa, kas veica SVID analīzi. 

Būvvaldes gala ziņojums tiks iesniegts novada 
domes sēdē 3. oktobrī un ievietots Mālpils novada 
mājas lapā – www.malpils.lv.

Mālpils novada domes sēdē š. g. 3. oktobrī plkst. 
18.00 domes konferenču zālē tiks izskatīts jautājums 
par būvniecības ieceres “Cūku intensīvās audzēšanas 
fermas izveidi ar biogāzes ražotni Mālpils novada 
nekustamajā īpašumā “KlūgasGrūbas”” publiskās 
apspriešanas rezultātiem.

Biedrība “Tavs Novads” (Reģ. Nr. 40008090337, 
juridiskā adrese: Vienības gatve 186A1004, Rīga) no š. g. 
1. jūlija līdz 20. augustam veica aptauju, lai noskaidrotu 
sabiedrības viedokli par iespējamo lauksaimniecības 
projektu attīstību, kur viens no jautājumiem bija par 
iespējamo cūku fermas būvniecību. Aptaujas rezultāti 
tika iesniegti novada domē.

Būvniecības ierosinātājs SIA “Mālpils Agro” (Reģ. 
Nr. 40101335303, juridiskā adrese: “KlūgasGrūbas”, 
Mālpils novads) paralēli turpina izstrādāt ietek
mes uz vidi novērtējumu (IVN) ņemot vērā to, kas 
tika izteikts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmē š.g. 18. jūlijā. 
Visā IVN izstrādes sabiedriskās apspriešanas procesā 
būvniecības ierosinātājs saņēma daudzus iesniegu
mus un priekšlikumus no juridiskām un fiziskām 
personām, kuri SIA “Mālpils Agro” ir jāņem vērā un 
jāiestrādā ietekmes uz vidi gala ziņojumā.

par būvniecības ieceres “Cūku intensīvās audzēšanas fermas izveide 
ar biogāzes ražotni mālpils novada nekustamajā īpašumā  
“Klūgas-Grūbas”” publisko apspriešanu
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Šādi saucas Mālpils Profesionālās vidusskolas Leonardo da Vinci 
programmas projekts, kura ietvaros Māra Ārente, Ineta Freidenfelde, 
Gunta Jēkabsone, Evija Kļaviņa un Dace Kursīte apmeklēja vairākas 
iestādes Londonderry pilsētā Ziemeļīrijā/Anglijā, gūstot iespaidus ne 
tikai profesionālajā jomā, bet iepazīstot arī šī reģiona sarežģīto vēsturi.

“Projekta mērķis bija iepazīties ar profesionālās izglītības sistēmu 
Anglijā, ar mācību apstākļiem un metodēm ēdināšanas servisa un in
terjera dizaina specialitātē. Projekta realizāciju nodrošināja Mālpils 
Profesionālā vidusskola, projekta programmu izstrādāja un realizēja 
NorthWest Academy of English. Tās ietvaros apguvām pamatkursu 
profesionālajā angļu valodā, tikāmies ar arhitektiem un iepazināmies 
ar projektēšanas un darba realizācijas specifiku Apvienotajā Karalistē. 
Uzņemošā organizācija nodrošināja gan profesionālos kontaktus, gan 
ideālus sadzīves apstākļus, kā arī interesantas brīvā laika aktivitātes. 
Personīgi man bija svarīgi atjaunot un papildināt profesionālās angļu 
valodas zināšanas, kā arī uzzināt kā profesionālās izglītības (inter
jera dizaina) mācību process tiek organizēts Apvienotajā Karalistē. 
Iepazinos ar ideju par kompetenču centriem, kuros tiek koncentrēts 
ievērojams studentu skaits, sadalot profesiju apguvi pa dažādām 
mācību iestādēm. Mācību procesa rezultāts tiek sertificēts dažādos 
līmeņos – idejas, kuras centās iedzīvināt exministrs R.Ķīlis. Brauciena 
laikā iegūtā informācija man noderēs, realizējot programmas ele
mentus profesionālajos mācību priekšmetos, iegūtās angļu valodas 
zināšanas ļaus brīvāk strādāt ar ārzemju (angļu valodā) literatūru, 
kā arī izmantot tekstuālos un vizuālos materiālus no dažādām 
specifiskajām mājas lapām. Tas kalpos par stimulu arī audzēkņiem 
nopietnāk attiekties pret valodu un savas profesijas apguvi.” (Māra 
Ārente)

“Nenoliedzami viņu izglītības sistēma finansiāli ir nesalīdzināmi 
labākā stāvoklī, kas ļauj strādāt ar daudz pilnvērtīgāku materiāli 
tehnisko bāzi, kā redzējām NorthWest reģiona koledžā. Bet varam 
priecāties par mūsu bērniem, kuru darbi ne par mata tiesu neatpaliek, 
kaut strādājam citā režīmā. Potenciālie sadarbības projekti varētu būt 
intresanti un radoši abām pusēm.” (Ineta Freidenfelde)

“Ierodoties Īrijā, ne uz brīdi nešaubos, ka esam citā zemē – braucot 
automašīnā un skatoties uz ceļu, pretī braucošās automašīnas liek 
viegli nodrebēt, jo braukt pa pretējo ceļa pusi ir jāpierod. Visapkārt 
ir zaļi lauki un ganības – Īrija ir lauksaimnieku zeme. Kad iebraucām 
Ziemeļīrijā, nevarēja pamanīt, jo robežu nav. Vēlāk es paguvu atšķirt 
pēc norādošās zīmes uz pilsētu, kur dzīvojām – Īrijā norāde bija uz 
Derry, bet Ziemeļīrijā  – uz Londonderry! Arī pēc cilvēku atbildēm 
par pilsētas nosaukumu var saprast, vai viņš ir īrs vai brits – īriem tā 
aizvien ir Derry. Ne tik tālā pagātnē vēl šajā pilsētā starp britiem un 
īriem (protestantiem un katoļiem) notika nežēlīga cīņa par varu – kā 
lieciniece tam ir saglabājusies arī milzīga siena ap pilsētas centru.

Apmeklējām Ziemeļrietumu reģionālo koledžu (North West 
Regional College), kur tiek mācītas visdažādākās profesijas, gan 
jauniešiem no 16 gadiem, gan arī tiek piedāvāti kursi pieaugušajiem, 
kuri kādu iemeslu dēļ pametuši mācības. Aptuvenais studentu skaits 
24 000. Mācību iestādes materiāli tehniskā bāze pārsteidza ar savu 
bagātību un iespējām.

Mums tika dota iespēja paviesoties pie vietējā arhitekta, kas 
izstāstīja par īru klimatam piemērotām būvēm, vienu tādu arī 
apmeklējām – ar pasakainu skatu uz pilsētu un apkārtni.

Patika angļu valodas kursi, kuros daudz uzzinājām par īru kultūru, 
dziesmām un dejām, kā arī apguvām īru izteicienus – lai labāk varētu 
saprast, ko vietējie iedzīvotāji runā.

Īrija ir skaista, lai arī katru dienu vismaz kāds mākonītis uzrasina 
lietu (bez lietusmēteļa un lietussarga neiesaku nekur doties), bet līdz 
ar to katrs saules stars tika sveikts ar smaidu sejā.” (Dace Kursīte)

“Piedaloties projektā, mēs iepazināmies arī ar Ziemeļīrijas pilsētas 
Derry, Londonderry vai Legenderry vēsturi, kas bija ļoti līdzīga mūsu 
tautas vēsturei. Šī pilsēta šogad ir Eiropas pilsēta 2013. Par godu 
šim notikumam tika atklāts Miera tilts, kurš savienoja pilsētas abas 
daļas. Ejot pa Esplanādi gar upi, mēs satikām gan vecus, gan jau
nus cilvēkus sportojot, man tas ļoti patika. Apmeklējām Ziemeļīrijas 
reģionālo koledžu, kur šīs skolas pārstāvis iepazīstināja mūs ar skolas 
mācību programmām un tehnisko bāzi. Protams, man vistuvākā bija 

ēdināšana. Mēs aplūkojām ēdināšanas bloku, kur bija izvietota ēdnīca 
un restorāna telpas. Ēdnīcā atradās modernas iekārtas, inventārs. 
Restorāna telpā atradās bāra letes un dažāda lieluma un veida galdi. 
Darbu šeit veic audzēkņi kopā ar skolotāju un strādājošo personālu. 
Pirms ienākšanas ēdnīcā ir redzams uzraksts, ka notiks lēnāka 
apkalpošana, jo strādā audzēkņi. Līdz ar to viņi šeit var lētāk paēst. 
Apmeklēju angļu valodas kursus, kurus mums pasniedza ļoti jauka 
skolotāja, un akcents tika likts uz īru valodas sarunas īpatnībām, īru 
kultūru, dziesmām un dejām. Iegūtā informācija man noderēs manā 
profesionālajā jomā.” (Evija Kļaviņa)

Skolotāju pieredzes apmaiņas projekts ir noslēdzies, ir iegūti jaunu 
iespaidi un zināšanas, bet astoņi Mālpils Profesionālās vidusskolas 
audzēkņi vēl tikai sāks gatavoties ceļam uz tālajām nākamā semestra 
prakses vietām Spānijā un Vācijā.

Līvija Mukāne, projekta vadītāja

PROjEKTI

Jauna pieredze profesionālās apmācības skolotājiem

Projekta dalībnieces pie Ziemeļrietumu koledžas

Iepazīstot partnerskolu
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Ar šī gada jūliju Mālpils novada vidusskolas direktors ir Gunārs 
Gžibovskis. Nācis no Rēzeknes puses, ar lielu  – 25 gadu darba 
pieredzi skolā, ar optimistisku skatu uz Mālpils novada vidusskolas 
attīstību, viņš dalās pirmajos iespaidos par Mālpili un skolu:

“Man ļoti patīk pati Mālpils, līdz šim Mālpilī nekad nebiju bijis. 
Kad pirmo reizi atbraucu, Mālpils uzreiz iepatikās, ļoti vēlējos šeit 
strādāt. Un kā izrādījās, ja kaut ko vēlas, tad tas arī piepildās. Arī 
skola ir ļoti skaista un sakopta, nosiltināta. Skolas iekštelpas prasīs 
remontus, bet, protams, tā nav neatrisināma problēma, pamazām 
jāmeklē līdzekļi, lai telpas sakārtotu.

Pozitīvi bija tas, ka Mālpilī ierados jau vasaras vidū un bija pāris 
mēnešu laika, lai iepazītu lielo skolas kolektīvu. Uz pirmo septem
bri jau visus biju iepazinis. Skolā ir 42 pedagogi un 11 tehniskie 
darbinieki.

Man izveidojies priekšstats, ka katrs skolotājs ir savā specialitātē 
zinošs, pieredzējis, labs pedagogs. Katrā kolektīvā jau ir savi plusi, 
mīnusi, vairāk gribētos visus saliedēt, lai kolektīvs būtu vienotāks. 
Piemēram, skolas sporta diena parādīja kolektīvu no labās pu
ses, viss bija noorganizēts ļoti labi. Skolotāju dienā skolotāji plāno 
doties kopīgā ekskursijā, arī šādi pasākumi ir vajadzīgi, jo tie vei
cina labāku saprašanos un gaisotni kolektīvā.”

Ar šo gadu skolai ir cits statuss – tagad tā ir Mālpils novada 
vidusskola ar filiāli Sidgundā? Kā vērtējat šo situāciju?

“Skolas vadība tagad ir centralizēta, nav vairs divu direktoru 
un administrāciju, visi bērni ir novada vidusskolas skolnieki, tikai 
daļai no viņiem klases ir Sidgundā. Visi līdzekļi tiek plānoti kopīgā 
budžetā. Sidgundas skolā pārsvarā ir vietējie skolēni un skolotāji, 
3 tehniskie darbinieki. Pagaidām ir grūti visu apvienot, darba ir ļoti 
daudz, bet ar katru nedēļu jūtu, ka viss vairāk sakārtojas un darbs 
iet labāk!”

Cik bērnu mācās skolā un cik uzsākuši mācības šogad?
“Mālpils novada vidusskolā šobrīd mācās 348 bērni, attiecīgi 

Mālpilī – 295, Sidgundā – 53 bērni. Šogad mācības 1. klasē Mālpilī 
uzsāka 18 bērni, Sidgundā – 6. Bērnu kopskaitam visus pēdējos 
gadus bija tendence samazināties, kas arī bija viens no iemesliem, 
kāpēc Sidgundas skola kļuva par filiāli. Bija sarežģītas diskusi
jas par Sidgundas skolas likteni, bet lēmums tomēr bija šo vietu 
nezaudēt, jo tomēr Sidgundas skola un apkārtne ir ļoti labi sakopta 
un uzturēta.” 

Vai skolai arī šogad būs Ekoskolas statuss?
“Ekoskolas karogs vasaras laikā tiek noņemts, jo, mācību ga dam 

sākoties, karogu piešķir no jauna. Pamatojoties uz līdzšinējiem dar
biem, kurus esam veikuši, mums uz šo mācību gadu arī ir piešķirts 

Ekoskolas statuss, un karogs tuvākajā laikā tiks pacelts. Lai šo 
karogu saņemtu, ir jāiesaistās dažādās vidi saudzējošās kampaņās, 
piemēram, skolēniem ir jāmāk šķirot atkritumi, jāsakopj skolas 
teritorija, jāpiedalās Vislatvijas konferencēs un semināros.”

Kādus esat izvirzījis nākotnes plānus?
Ļoti vēlētos, lai skolai būtu laba materiāli tehniskā bāze – labi 

mācību līdzekļi, piemēram, fizikas, dabaszinību kabinetos, tehnis
kais nodrošinājums, jo jaunieši un vecāki izvērtē skolas, kurā mācī
ties. Mēs arī nevaram atpalikt, jārūpējas, lai vidusskolnieki izvēlētos 
turpināt mācības šeit uz vietas un neaizplūstu uz citām vidusskolām. 
Šogad desmitajā klasē ir tikai 10 bērni, kas ir diezgan maz.

Esam nolēmuši arī ieviest vairāk skolēnu dežūras, prasīt no 
jauniešiem, lai viņi saudzētu to, kas skolā ir sakārtots, izremontēts. 
Vasarā skolā izremontētas tualetes, daudzas labas lietas jau ir 
paveiktas, skolai pieejama arī lieliska sporta bāze, kāda reti kur 
Latvijā ir.

Priecājamies, ka skolā ir arī deju kolektīvs un šogad veidojas arī 
skolas koris. Vēlamies atbalstīt jauniešus, lai viņi varētu piedalīties 
Dziesmu un deju svētkos.

Šogad vecāku kopsapulcē pirmo reizi esot bijis tik daudz vecāku – 
ap simts. Ļoti nepieciešams aktivizēt sadarbību ar vecākiem. Reāli 
iedzīvināt Skolas padomes darbību, jo tai ir liela ietekme. Tajā ir ne 
tikai vecāki, bet arī novada pārstāvji, skolotāji un skolēni, to vada 
vecāku pārstāvis. Ir svarīgi, ka padome darbojas, ir racionāla un 
efektīga.”

Sveicam ar stāšanos Mālpils novada vidusskolas
direktora amatā un pateicamies par interviju!

Esmeralda Tāle

intervija ar mālpils novada vidusskolas direktoru Gunāru Gžibovski

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs, 2013. gada 1. septembrī

Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs sveic Mālpils 
novada vidusskolas direktoru Gunāru Gžibovski
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Pēc Māras Lūkinas ierosinājuma šī mēneša “Mālpils Vēstīs” 
tapa stāsts par Mālpils zirgiem un ikgadējām sacensībām“Mālpils 
kauss 2013”. Iespējams ne katrs mālpilietis zin, ka tepat mums 
līdzās mīt tik daudz skaitu zirgu un cilvēku, kuri tos mīl, tāpēc lūdzu 
staļļa pārvaldnieci Ilzi Bērziņu pastāstīt par Mālpils zirgiem:

“Mālpils stallī – “Bīriņi”zirgi tiek turēti jau 6 gadus. Kopā šobrīd 
te dzīvo14 zirgi, kas pārsvarā visi dzimuši Latvijā un lielākā daļa ir 
Latvijas šķirnes – ļoti izturīgi un darbspējīgi.

Zirgi tiek turēti aplokos un stallī. Ziemas periodā zirgus stallī 
ved naktīs, kad ārā aukstāks, bet vasarā pa dienu, ja kož dunduri un 
mušas. Zirgus baroju, izvedu ganībās un ievedu no tām es, bet kopj, 
tīra un pucē saimnieki. Protams, ja ir noticis kāds negadījums, tad 
sniedzu arī pirmo palīdzību, kamēr atbrauc zirga īpašnieks un 
vetārsts.

Lielākoties ar šiem zirgiem jāj paši zirgu īpašnieki. Daži zirgi ir 
labi piemēroti arī bērnu trenēšanai, kas arī šeit notiek. Zirgi tiek 
turēti priekam, sacensības rīkojam reizi gadā. Daži zirgi piedalās 
sacensībās arī ārpus staļļa robežām.

7. septembrī notika zirgu sacensības “Mālpils kauss 2013”, 
kurās piedalījās gandrīz visi staļļa zirgi un to saimnieki. No Mālpils 
piedalījās 6 cilvēki. 

Pirmo vietu ievades maršrutā līdz 7 gadiem dalīja mālpiliete 
Helēna Buklovska un Gabriela Jēkabsone.

Ievades maršrutā līdz 13 gadiem pirmo vietu arī ieguva 
mālpiliete – Alise Dreimane.

Vadības maršrutā pirmo vietu ieguva mālpiliete Elīna Tarakanova.
Maršrutā līdz 50 cm un līdz 70 cm pirmās vietas ieguva Sandra 

Jēkabsone.
Sacensības es vērtēju ļoti pozitīvi. Bija vērojams liels progress. 

Pirmo reizi startēja jaunākā paaudze ar poniju Rafaello. Jaunākajai 
dalībniecei ir tikai 5 gadi. 

Jaunākajiem un nepieredzējušākajiem dalībniekiem, kā arī 
mammām un tētiem sacensības noteikti šķita sarežģītas. Bet ja 
salīdzina ar pasaules čempioniem, tad vienkāršas :)!

Noslēgumā gribēju pateikt, ka sacensības varēja noritēt tik 
veiksmīgi un skaisti, jo mūs atbalstīja Mālpils Sporta klubs, Mālpils 
dārzniecība. Kā arī liels paldies tiesnesei Mārai Lūkinai un visam 
Mālpils kolektīvam (zirgu saimniekiem) par ieguldīto darbu un 
centību, lai viss izdotos lieliski!”

Ilze Bērziņa
Intervēja Esmeralda Tāle

Par piedāvājumiem interesentiem un tūristiem, piemēram, 
par iespēju pavizināties zirga pajūgā, apskatīt un pajāt ar zir giem 
vislabāk interesēties personīgi pie staļļa pārvaldnieces Ilzes, zva
not pa tālr. 26086077. Tāpat arī tie, kuri varbūt, izlasot šo rakstu, 
nolems pievērties jāšanas sportam, visu par nodarbībām, treni
ņiem un ekipējumu var jautāt Ilzei.

AKTUĀLI

Zirgi mālpilī un sacensības “mālpils kauss 2013”

Vadības maršruta uzvarētāja Elīna ar zirgu Atlass, apbalvošana

Ievades maršruta līdz 7 gadiem uzvarētājas (no kreisās) Gabriēla un 
Helēna ar poniju Rafaello, apbalvošana

Ievades maršruta līdz 13 gadiem dalībnieces (no kreisās) Katrīne, 
Alise – 1. vietas ieguvēja un Laura ar zirgu Melise
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30. augustā Mālpilī notika Pierīgas lauku attīstības konsul
tantu izbraukuma seminārs. Semināra dalībnieki apmeklēja 
Z/S “Pamales”, Z/S “Lejnieki”, Z/S “Ozoliņi” un iepazinās ar Mālpils 
muižu.

Z/S “Pamales” Mālpils novadā ir lielākā graudu audzētāju 
saimniecība, kas apstrādā vairāk kā 1000 ha zemes. Platības, arī 
neiekoptās, tiek nomātas, apstrādātas, veidojot plašākus laukus un 
sakoptu vidi.

Interesanta diskusija par darba pieredzi ar īpašnieku Igoru 
Šabohu notika jaunajās darba telpās “Pļavkalnos”.

Z/S “Lejnieki” un “Ozoliņi” īpašnieki Dace un Valdis Ozoliņi 
Mālpils novadā saimniekošanu “Tuntuļos” sāka 2007. gadā. Viņu 
veiksmīgā darba rezultātā ir izveidotas bioloģiskās kazu un aitu 
saimniecības. Šogad tās ir jau sertificētas kā ražošanas uzņēmumi 
mājas apstākļos. No kazu piena ražo dažādus sierus, jogurtus (ar 
mellenēm un zemenēm), kazu gaļa tiek pārstrādāta un ražotas de
sas un kūpinājumi.

Šīs ģimenes kopīgais darbs, iesaistot arī dēlu Artūru, ir vērā 
ņemams kā idejām bagāts paraugs, veidojot saimniecības un sa
koptu vidi.

Interesants ir Daces stāsts un redzējums par birokrātiskajām 
problēmām, formējot sertifikātus saimniecībām.

Šīs saimniecības ir ievērotas republikas mērogā, organizējot 
seminārus Baltijas valstīs, jo ir vienas no nedaudzajām, kurās 
ne tikai iegūst bioloģiskos produktus – pienu un gaļu, bet tos arī 
pārstrādā. Dace piedalījusies arī TV diskusijā par mazo saimniecību 
izdzīvošanu Latvijā.

Saimniecībā ražotos bioloģiskos produktus iespējams pasūtīt un 
iegādāties, zvanot saimniecei Dacei pa tālr. 28375302.

Semināra dalībniekus pozitīvi pārsteidza Mālpils muiža un 
laipnā uzņemšana, gides Baibas Lippes stāstījums.

Ir lepnums un prieks par sava novada uzņēmumiem, Mālpils 
muižu un pozitīvi noskaņotiem cilvēkiem!

Nellija Andrukele
Esmeralda Tāle

AKTUĀLI

Pie Igora Šabohas, Z/S “Pamalēs”

Pie Daces un Valda Ozoliņiem, Z/S “Lejniekos”

Z/S “Lejnieku” bioloģiskās lauksaimniecības produkti – sieri, jogurti, 
desas un kūpinājumi no kazas piena un gaļas. Izcili garšīgi!

“Kazu kalns” Z/S “Lejniekos” 

Novadu lauku attīstības speciālistu ikmēneša seminārs mālpilī

Mālpils muižā
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Ceru, ka mans stāsts kaut kādā veidā varētu noderēt, lai 
mālpiliešiem vairotu drosmi un pārliecību tajā, ko viņi dara, jo 
izrādās mēs kā cilvēki varam vairāk, kā mums šķiet, ka mēs varam.

Pāris dienas atpakaļ atgriezos no Velo pārbrauciena Hroningena 
(Groningen, Nederland)  – Diseldorfa (Düsseldorf, Deutschland). 
Pirms izbraucu, pārbaudīju taisnāko ceļu maps.google.com un 
iezīmēju to fiziskajās kartēs. Google uzrādija, ka ceļā veikšu 250 kilo
metrus, tomēr tā vietā veicu 380 kilometrus, iespējams tāpēc, ka 
neesmu velobraukšanas veterāns ar pāris zelta ripuļiem no Tour de 
France, un vidēji apziņa par to, ka esmu apmaldījies, mani piemeklēja 
vidēji ik pēc 3 stundām, un jo īpaši naktīs. Ceļā devos spontāni, 
biju aizbraucis apciemot Dāvidu – draugu Holandē, kurš studē fine 
arts. Apciemojuma perioda vidū atcerējos par savu sapni labot 
velosipēdus. Sapratis, ka šī valsts ir velosipēdu Meka, nolēmu šeit 
piepildīt savu sapni un pāris nedēļas “skrūvēt ričukus”. Gāja inte
resanti, ņemot vērā, ka bija mēnesis, kurā studentu kalni atgriežas 
un ierodas šinī studentu pilsētā. Darba bija pilnas rokas, pa starpai 
vēl ar veikala īpašnieku izdomājām no veciem velosipēdiem taisīt 
brīnumjaukus un stilīgus jaunus velosipēdus, tā nedēļas laikā es 
kļuvu par, viņi to sauca, bicycle designer. Pat īsti nespēju izsekot līdzi 
notikumiem, neesmu reliģiozs, bet sajūta tāda, ka velosipēdu dievs 
būtu paņēmis mani savā azotē. Pēc laika, veloveikaliņa īpašnieks, 
jauks arābu izcelsmes islamticīgais, man uzdāvināja velosipēdu. 
Vecu, tomēr nelietotu, perfektā stāvoklī, Alpina de luxe. Velosipēds 
ražots Holandē, kā noskaidroju no kāda iezemieša kādā lauku 
rajonā, padsmit gadus vecs ir viņa mūžs. Kad ieguvu savā īpašumā 
šo riteni, nolēmu ar viņu doties uz Diseldorfu. Nedaudz sagatavojos, 
nopirku pārtiku un nepieciešamos materiālus, sakrāmēju to visu un 
savas mantas uz bagāžnieka, uzkāpu uz sava minamā un griezu kaut 
kur neaptveramā tālumā.

Pirmā diena bija visbriesmīgākā, pagāja daudz laika, kamēr 
aptvēru, kā tikt laukā no pilsētas, kurā sāku. Es sapratu, ka mani 
ir piemeklējusi absolūta disorientācija, un tā mani pameta tikai 
aptu veni Vācijā. Savu ceļu biju izvēlējies maksimāli caur Holandi, jo 
viņiem ir lieliski sakārtots veloceliņu jautājums, ko nevarētu teikt 
par orientēšanos šajos veloceliņos, tomēr jebkurā gadījumā, varu 
izteikt pāris lielus komplimentus par tiem. Tomēr, lai arī Holandē 
ir pa ko braukt, tur īsti nav ko redzēt. Visa šī valsts ir viena liela 
lauksaimniecība Zemgalē. Tur aug kukurūza, labība, govis un aitas, un 
viss tieši tā arī smaržo, un interesanti, ka tu pie tās smaržas nepie
rodi. Žēl nīderlandiešu – salīdzinājumā ar Latvijas džungļu mežiem 
un pļavām, kuras izskatās aptuveni tāpat, kā pirms tūkstots ga
diem, viņu zeme ir viena liela fabrika. Protams, arī mums ir ne daudz 
gājusi pāri lopkopības civilizācija, tomēr tas vairāk mūs ir iespai
dojis mentāli kā botāniski un ģeoloģiski. Varbūt mūsu daba ir  tā, 
kas palīdzēs mums atkopties un atgūt savu mentālo pamatu, ja tāds 
mums vēl ir. Kad gaismu nomainīja tumsa, orientēšanās kļuva īpaši 
apgrūtināta, un piedevām sāka līt, nospļāvos, un ielīdu pirmajos 
krūmos nosnausties, jo, kas to lai zin, kurā virzienā man bija jābrauc 

un kas to lai zin, kurā virzienā bija viesnīca. Protams, no tās vietas, 
kuru kādu laiku saucu par mājām Hroningenā, biju izlīdis bez telts, 
gulēšanai līdzi bija tikai guļammaiss un plēve, ar ko apsegties lietus 
gadījumā, viss notika pārāk spontāni. 

Brauciena labākās daļas bija brokastis, tās es piekopu mazos 
ciematiņos, lauku nostūros, jauki cilvēki, interesantas kultūru 
atšķi rības. Ceļā pavadīju trīs dienas un divas naktis, attiecīgi aptu
veni 60 stundas. Otrajā naktī, atkal apmaldījies, apmetos kukurūzas 
laukā Vācijā. Par laimi naktī nelija. Braukt pa Vāciju bija bauda, 
skaisti un meditatīvi, attiecīgie laikapstākļi savienojumā ar rudenīgo 
gaisu lika man domāt, varbūt, ka te vajag palikt uz pāris dienām, bet 
devos tālāk. Galā biju trešās dienas vēlā vakarā, laimīgs ar kaudzēm 
iespaidu.

Kopumā braucienu vērtēju kā izdevušos un pamācošu. Visu 
ceļojumu galvā veidojās analoģijas ar dzīvi, par to, kā tu meklē ceļu, 
tev ir kaut kāda karte, un tajā atzīmēts kaut kāds taisnākais ceļš, 
bet, neskatoties uz to, tu jebkurā gadījumā nepārtraukti maldies un 
vienīgais veids, kā atrast vismaz virzienu, būtu kompass, tomēr to tu 
esi aizmirsis iegādāties, taču tajā pat laikā zini, ka kaut kad grūtības 
nomainīs sasniegtais mērķis, kurā nonāksi, sakoncentrējot savu 
uzmanību un pacietību.

Ernests Austriņš

2013. gada 29. augustā Mālpils kultūras centrā norisinājās 
LZA izbraukuma sēde  – zinātniskā konference “Mālpils novada 
kultūrvēstures jautājumi”. Pasākums, iedalīts četrās daļās, noritēja 
visas dienas garumā. Konference bija labi apmeklēta – ap 100 cilvēku, 
no kuriem nedaudz vairāk kā puse bija vietējie iedzīvotāji. Lasījumu 
tēmas bija visdažādākās, sākot ar novada teritorijā esošiem 
arheoloģiskiem pieminekļiem līdz pat mūsdienām, tāpēc tālākais 
apskats būs izkārtots pa tematiskām kopām.

Pievēršot uzmanību senākajiem laikiem, mūsdienu Mālpils no
vada teritorija bija maz apdzīvota un tā atradās gan Gaujas, gan 
Daugavas lībiešu apdzīvoto zemju perifērijā uz robežas ar latgaļu 
zemēm (lasījumu autori par šo tēmu – S. Cimermanis, R. Ritums). 
Domājams, ka Mālpils novada teritorijā lībieši ienāca no ziemeļiem, 
no Gaujas lejteces (11. gs. beigās  – 12. gs. sākumā). Mūsdienās 

lībiešu kultūras pēdas ir manāmas ne tikai arheoloģiskos savrup
atradumos, bet arī novadā plūstošo upju un strautu nosaukumos 
(hidronīmos), no kuriem daļa saglabājusies arī mūsdienās: Suda, 
Sidraburga, Ērmaņurga, Zaķa urga, Gaiļurga, Teides urga u. c. 

17. un 18. gadsimtā Latvijas kultūrvēsturē sava nozīmīga loma bija 
garīgajai literatūrai un latviešu rakstu valodai un Mālpilī dzīvojošajiem 
cilvēkiem, kas ar to bija saistīti (par to stāstīja P. Daija, M. Grudule, 
P. Vanags). Kā vērtīgu 17. / 18. gadsimta mijas pieminekli jāpiemin 
Mālpils draudzes baznīcas grāmatu (iesāktu 1693. gadā), kas sniedz 
ziņas par latviešu rakstības un par īpašvārdu vēsturi. Iespējams, ka 
tas ir viens no pirmajiem zināmajiem latviešu tautības rakstītāja tek
stiem, ko veica Mālpils draudzes skolmeistars Jēkabs Roze (darb. 
ap 1693 – ap 1707). Mālpils un Suntažu luterāņu draudzes mācītāja 
Salomona Guberta (Mālpilī darb. 1622 – 1636) sagatavotā racionālās 

AKTUĀLI

mālpilietis izmin rietumeiropu

Konference par mālpils novada kultūrvēstures jautājumiem
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saimniekošanas rokasgrāmata, kas izdota 1645. gadā Rīgā, bija pirmā 
publicētā lauksaimniecības rokasgrāmata Baltijā. Savukārt mācītājs 
Johans Gotfrīds Agelūts (Mālpilī darb. 1791 – 1842) veica nozīmīgu 
ieguldījumu tieši latviešu laicīgajā rakstniecībā, precīzāk – praktiski 
ekonomiskās literatūras, dzejas un latviešu kalendāra attīstībā, ar to 
veicinot tautas apgaismības inovācijas latviešu literatūrā.

Ar 18. gadsimta otro pusi sāka strauji attīstīties un pilnveidoties 
muižu kultūra (I. M. Janelis, I. Pauloviča, J. Zilgalvis). Vēsturiskajā 
Mālpils draudzes novadā šajā laikā bija 10 muižas: Mālpils muiža 
kā galvenā, Mālpils, Buku muiža, Vibrokas muiža, Kniediņu muiža, 
Vites muiža, Eļmu muiža, Mūrmuiža, Akenstakas muiža un Mārčiņas 
muiža. Savukārt kaimiņos esošā Sidgundas jeb Rikteres muiža 
piederēja Suntažu draudzes novadam, un tikai 1963. gadā Sidgundas 
pagastu pievienoja Mālpils administratīvajai teritorijai, kā tas pastāv 
arī šodien. Vidzemes landrāts Gustavs Vilhelms fon Taube (1715 – 
1775), kurš iegādājās Mālpils muižu 1760. gadā, izveidoja mūsdienu 
Mālpils centra kodolu, pārceļot muižas centru no viduslaiku pils 
drupām Mergupes krastā uz jaunu vietu tuvāk Sudas upei, tuvāk 
Mālpils senajam pilskalnam. Šodien Mālpils muižas centrālā daļa ir 
veiksmīgi integrējusies mūsdienu vidē, darbojoties kā grezna dizaina 
viesnīca ar attīstības skatu nākotnē. Līdz mūsdienām ir saglabājušās 
vairs daži vēsturisko parku vai dārzu fragmenti ne tikai Mālpilī, bet 
arī Bukās, Vibrokā un Sidgundā. Vibrokas muižas un Sidgundas 
muižas parkiem ir lielas attīstības perspektīvas būt kā pilnvērtīgam 
vēsturiskajam parkam, jo te vislabāk saglabājušās vairākas ainavu 
arhitektūras detaļas.

Etnogrāfiska rakstura ziņas par Mālpils novada lauku sētām, 
iedzīvotājiem, vietējām zemkopības un kultūras tradīcijām var iegūt 
no vairākiem vēsturiskiem avotiem (S. Cimermanis, L. Kreišmane, 
M. Vīksna). Iespējams, ka jau mācītāja Salomona Guberta sastādītajā 
racionālās saimniekošanas rokasgrāmatā ir apkopotas ziņas par 
Mālpils un Suntažu draudžu iedzīvotāju ikdienas dzīvi un darbu 
17. gad simta pirmajā pusē. Plašāka informācija par vietējām muižām 
un to saimniecībām, dabas un vēstures pieminekļiem, zemkopības 
tradīcijām un tautas kultūru ir iekļauta Vidzemes draudžu aprakstos 
1802. gadā un 1815. gadā. Savukārt, 20. gadsimta 70.  – 80. gados 
Siguldas novadpētniecības muzejs devās tematiskajās ekspedīcijās 
ne tikai pa Turaidas pagastu, Siguldu un Allažiem, bet 1981. un 
1982. gadā arī Mālpilī un Sidgundā, apsekojot pavisam kopā 268 lau
ku sētas. Rezultātā iegūta informācija par vietējo zemnieku materiālo 
kultūru un dzīvesveidu no 19. gadsimta vidus līdz 1940. gadam. Šogad 
vasarā izlases kārtā apsekotas 14 mājas, lai varētu izvērtēt šo lau
ku sētu un tajā dzīvojošo ģimeņu likteņus no 20. gadsimta sākuma 
līdz mūsdienām. Šis materiāls rosina interesi apsekot arī pārējās 
saimniecības, veidojot Mālpils novada lauku sētu vēsturi. Līdzīgi 
arī Valodas un literatūras institūta Folkloras sektors (mūsdienās 
Latviešu folkloras krātuve) devās vairākās ekspedīcijās pie vecākās 
paaudzes cilvēkiem, lai ievāktu tautas nemateriālās kultūras manto
jumu. Mālpilī to varēja iegūt pie izcilās teicējas Annas Braunas (dz. 
Ozoliņas, 1890 – 1988), kura pēdējos dzīves gadus veselības dēļ varē
ja darboties tik pie vērpjamā ratiņa. Viņa ļoti mīlēja darbu, ko pa rasti 
veica, dziedot dziesmas, teicot mīklas un dažādus stāstus, ko dzir
dējusi no savas mātes un vecāsmātes.

Plašs tēmu loks bija par Mālpils novadu 20. un 21. gadsimtā 
(M. Ārente, L. Blaua, A. Brača, P. Korsaks, L. Kreišmane, A. Lielmežs, 
O. Spārītis, M. Vīksna). Siguldas novadpētniecības muzeja 1981. un 
1982. gadā veikto ekspedīciju ietvaros ievāktas ziņas arī par 1905. gada 
revolūcijas notikumiem Mālpilī, Sidgundā, Bukās un Vibrokā, par 
Mālpils pagasta un Sidgundas pagasta saimniecisko un sabiedrisko 
dzīvi pirmspadomju gados, kā arī par kolektivizācijas norisi un taut
saimniecības atjaunošanu pēckara periodā. Šis materiāls tuvākajā 
laikā būtu jāizvērtē un jāveic atsevišķi kompleksi pētījumi ar citiem 
vēsturiskiem avotiem. Tas pats ir sakāms arī par Mores kaujām, kas 
1944. gadā norisinājās arī Mālpils teritorijas austrumu pusē. Vēl šodien 
ir dzīvas vecāka gājuma iedzīvotāju atmiņas par notikumiem Kniediņu 
pusē, kur pilnīgi viss nopostīts, ka nav palikušas nevienas vecās lauku 
mājas, ne vietējiem ļaudīm nozīmīgā Ķikutu skola (darb. 1872 – 1944), 
ne Mālpils piensaimnieku biedrībai piederošā Tuņķu krejotava.

Pēckara gados Mālpils ciema vēsturē nozīmīgs ir 1972. gads, 
kad LPSR valdība pieņēma lēmumu par kompleksu eksperimentāla 

paraugciemata celtniecību. Ar tā īstenošanu turpmākos gados 
būtiski izmainījās Mālpils centra ainava. Būtu vērtīga arī detalizētāka 
analīze par Mālpils paraugciematu, salīdzinot to ar citiem līdzīgiem 
Latvijas ciematiem (piemēram, Druva Saldus novadā), tā rezultātus 
un pēctecību mūsdienās.

Kultūras joma Mālpilī ir spēcīgi veidojusies un attīstījusies jau 
20. gad simta pirmajā pusē. 20. – 30. gados šeit darbojās vairāki foto
grāfi amatieri. No tiem zināmākie bija Kārlis Kapiņš (1902  – 1949), 
Pēteris Epalts (1899  – miris Sibīrijā), Kārlis Brišķens (nav zināmi 
dzīves gadi), kuri visaktīvāk dokumentēja sabiedrisko dzīvi un skatu 
ainavas Mālpilī un Sidgundā. Pateicoties viņu darbam, mums ir sagla
bājušās vairākas fotogrāfijas, kas dod iespēju salīdzināt gan ainavu, 
gan sabiedrisko dzīvi senāk un mūsdienās. Savukārt Mālpilī dzimu
šais Arnolds Cālītis (1883 – 1972) ir devis nozīmīgu ieguldījumu latviešu 
fotomākslas propagandā un fotogrāfijas un kinematogrāfijas attīstībā.

Viens no Mālpils novada lepnumiem ir “Ģērķēni”, Vilku grava, 
Merg upes līkloči un ar to saistītās Skulmju, Liepiņu un Lūkinu dzim
tas, kas šeit dzīvoja un kuru vārdi izskanējuši plašajā pasaulē. Mālpils 
“Ģērķēni” ir šūpulis arī mākslas un kultūras tradīciju izkoptai attīstībai 
novadā. Jau ar Martas un Oto Skulmju aktīvo radošo darbību aizsākās 
vai rāku mākslinieku, aktieru, režisoru, literātu viesošanās Mālpils 
“Ģērķēnos” un ne tikai. Arī padomju gados kultūra un māksla Mālpilī 
bija vienmēr atbalstīta – vairākkārt organizētas Mākslas die nas un 
tēlniecības simpoziji, kuru rezultātā tapušās skulptūras vēl šodien 
apskatāmas pie Mālpils profesionālās vidusskolas un Sauleskalnā. 
Arī mūsdienās turpinās stipras tradīcijas, ko ar vietējās pašvaldības 
atbalstu izkopj Mālpils kultūras centrs.

Konferencē visplašākā uzmanība bija veltīta dažādām izcilām 
personībām, kuri dzimuši, dzīvojuši vai strādājuši Mālpilī 20. gad
simtā (L. Blaua, Z. Gailīte, I. Grosvalds, J. Krēsliņš, T. Millers, 
I. Pūķe, M. Vīksna). Pirmām kārtām jau par Skulmju, Liepiņu un 
Lūkinu dzimtām un to ceļiem radošajā darbībā gan Latvijā, gan 
pasaulē. Ir nepieciešami padziļināti pētījumi par novadnieci Ivandi 
Kaiju (īstajā vārdā Antoniju Lūkinu, 1876 – 1942) un viņas romānu 
“Iedzimtais grēks” (1913), kam ir sava vieta ne tikai Mālpils kul
tūr vēsturē (tajā aprakstīta gleznainā Mālpils ainava Mergupes 
krastā), bet arī latviešu feministiskajā literatūrā. Par rakstnieci 
un dramaturģi Mariju Kalniņu (dz. Liepiņu, 1889 – 1984), tēlnieces 
Martas Skulmes māsu, kura Otrā pasaules kara laikā ar ģimeni 
devās trimdā uz ASV. Tāpat arī par literatūrkritiķi un tulkotāju 
Skaidrīti Sirsoni (1920  – 1998) un viņas nozīmīgo darbu Zinātņu 
akadēmijas Valodas un literatūras institūtā. Liels ieguvums Mālpils 
kultūras vēstures grāmatai ir apskats par novadnieku, trimdinieku, 
mākslinieku, dzejnieku un grāmatizdevēju Ojāru Jēgenu, kurš pēc 
Jāņa Krēsliņa (seniora) vārdiem ir nepelnīti aizmirsts, jo vispārējās 
latviešu literatūras grāmatās viņa vārds nav pieminēts. Arī Mālpils 
novada bibliotēkai informācija par šo trimdas mākslinieku un rakst
nieku ir liels ieguvums, jo, lūk, ir parādījusies interese par viņa 
grāmatām, rakstiem, zīmējumiem. Vēl šodien mālpiliešu vecākajā 

AKTUĀLI

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis
un biedrības “Idoves mantojums” vadītāja Ieva Pauloviča

Turpinājums 10. lpp.
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Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība ”Notici sev!” rudens 
mēnešos īsteno nodibinājuma “Borisa un Ināras Teterevu fonda” 
programmas “Nāc un dari! Tu vari!” projekta “Atkal kopā” (līgums 
Nr.5.2./201349 (ar Mālpils novada domes līdzfinansējumu)) ori
gami un sveču liešanas radošo darbnīcu, ārstnieciskās vingrošanas 
mazo grupu un individuālās nodarbības.

Origami nodarbību dalībniekiem iespējams apgūt origami 
pamat iemaņas, iepazīsties ar materiāliem, instrumentiem un 
iepa zīt dažādas tehnikas darbā ar papīru, attīstīt kompozīcijas 
veido  šanas prasmes un māksliniecisko gaumi, veidot izpratni par 
prak  tisko pielietojumu papīra darbiem ikdienā un svētku reizēs.

Būs iespējams apgūt dažādu veidu figūru izgatavošanu: zvaig
znes no pauspapīra, dzīvnieki, kastītes, eglītes, papīra bumbas, 
locītās kastītes, vāzītes, papīra puķes, iepazīt lietā papīra pielie
tošanu, papjēmašē un daudz ko citu.

Sveču lieša
nas darb nīcā būs 
iespē jams apgūt 
da žā das sveču 
lieša nas tehnikas, 
izga tavo ša nas pa
ņē mie nus, iegūt de ko rēšanas iemaņas, kā arī veidot izpratni par 
sveču praktis ko pielie tojumu ikdienā un svētku reizēs.

Ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās iespējams gan mazajās 
grupās, gan individuāli nostiprināt savu veselību un uzlabot fizisko 
formu, kā arī mazināt dažādu veselības problēmu izpausmes.

Par dalību zvanīt projekta koordinatorei I. Muraško, tālr. 
27100371

“Notici sev!”  
valde

AKTUĀLI

Mālpils Mūzikas un māk
slas skolā jaunais mācību gads 
iesācies ar priecīgu ziņu! Esam 
saņēmuši vēstuli no Taipejas 
(Taivāna), kur 44.  Pasaules 
bērnu mākslas izstādē  – 
konkursā, kurā bija eksponēti 
ap 30 000 bērnu darbu, ar 
port retu “Draudzene” atzinības 
sertifikātu ieguvusi Māk
slas skolas audzēkne Katrīne 
Priekule (sk. Daina Gala
krodze  niece). Kopā ar diplo
mu esam saņēmuši konkursa 
kata logu un uzaicinājumu 
pieda līties šajā konkursā arī 
nākamgad!

Daina Galakrodzeniece Katrīne ar draudzenēm – jeļizavetu un Danielu un sertifikātu (centrā)Portrets “Draudzene”

Sveicam ar panākumiem pasaules bērnu mākslas konkursā!

projekts “Atkal kopā” aicina uz radošajām darbnīcām!

paaudzē ir palikušas nelielas, bet dzīvas atmiņas par Ojāru Jēgenu 
un viņa draugiem bērnības vasarās Mālpilī.

Izcilais latviešu komponists Emilis Melngailis (1874 – 1954) bieži 
koncertējis Mālpilī ar savu kori. Šo biežo viesošanos Mālpilī var izskaid
rot ar to, ka šeit dzīvoja viņa māsa Jūlija Elizabete, kura apprecējās 
ar vietējās Bauguļu skolas skolotāju Fridrihu Medni (1874 – 1917) un 
kuras dēls Edvīns Mednis (1897 – 1967) bija rakstnieks un Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieris. Interesanta sagadīšanās, ka Emīla Melngaiļa 
tuvs draugs bija mākslinieks Jūlijs Madernieks (1870 – 1955), kura 
radinieks (brālis?) K. B. Madernieks (miris 1941.  g.) īsu laiku bija 
Mālpils luterāņu draudzes vakantās mācītāja vietas aizvietotājs (līdz 
1929. g.). Mālpils novadpētniecības krājumā glabājas Mālpils baznīcas 
draudzes iesvētību apliecības, kas ilustrētas ar Jūlija Madernieka vei
dotiem latviešu ornamentiem.

Ķīmijas nozarē mālpilieši var lepoties ar divām nozīmīgām perso
nībām – Augustu Ķešānu (1881 – 1954) un fizikālķīmiķi, pirmo latviešu 
sievieti akadēmiķi Lidiju Liepiņu (1891 – 1985), kura nav mūsu novad
niece, taču viņa ir cieši saistīta ar Skulmju dzimtu – izcilā latviešu 
tēlniece Marta Skulme (dz. Liepiņa, 1890 – 1962) ir viņas māsīca. Bet 
Augusta Ķešāna izcilais pedagoga talants vēl dzīvo viņa studentu 
sirsnīgajās atmiņās.

Kopumā konferencē bija pievērsta uzmanība tikai nelielai daļai 
no daudzajām tēmām, ar ko varētu izcelties Mālpils novads vispā
rējā Latvijas kultūrvēsturē. Mums ir bagātīgs kultūrvēsturiskais 
mantojums, un mūsdienās visā valstī ir aktuāls jautājums par kultū
ras un ekonomikas kopsakarībām. Mums ir jādomā, kā veicināt 

ekonomisko izaugsmi arī caur mākslu un kultūru, kādus tūris ma 
produktus piedāvāt, ko veiksmīgi dara tuvējais Turaidas muzej
rezervāts, arī Cēsu pilsēta.

Pēc konferences notika izstādes “Arheoloģiskās un etnogrāfiskās 
liecības Mālpils novadā” atklāšana Mālpils kultūras centra Izstāžu 
zālē. Tās koncepcija ir plašākai publikai parādīt pēdējo piecu gadu 
laikā novada teritorijā uzieto arheoloģisko savrupatradumu kolek
ciju, kas glabājas Mālpils kultūrvēsturiskā mantojuma krājumā, un 
Mālpils iedzīvotāju  – amatnieku darinājumus, kas tapuši laikā līdz 
1945. gadam. Izstāde būs apskatāma līdz 16. oktobrim. Pašā vakarā 
pie Mālpils muižas konferences dalībnieki un citi interesenti varēja 
baudīt jauku opermūzikas brīvdabas koncertu Evitas Zālītes, Ilonas 
Bageles, Krišjāņa Norveļa un Andra Ludviga izpildījumā.

Liels paldies par sniegto atbalstu konferences un izstādes orga
ni zēšanā Mālpils novada domei un Mālpils kultūras centram, 
Mālpils novada vidusskolai, Latvijas Zinātņu akadēmijai, Turaidas 
muzejrezervātam, Limbažu muzejam, Valsts Kultūrkapitāla fondam, 
SIA “Siguldas Minerālūdens” un Mālpils muižas īpašniekiem. Paldies 
visiem mālpiliešiem un sidgundiešiem, kuri sadarbojās ar mums, 
sniedzot nepieciešamo informāciju un materiālus gan konferences, 
gan arī izstādes vajadzībām!

Piezīme  – interesentiem ir iespēja noskatīties konferences lai
kā uzņemto videomateriālu, kas ir pieejams Mālpils novada kultūr
vēsturiskā mantojuma krājumā, Mālpils novada bibliotēkā un Sid
gundas bibliotēkā. Savukārt izstādi “Arheoloģiskās un etnogrā fiskās 
liecības Mālpils novadā” būs iespējams apskatīt līdz 16. oktobrim.

Biedrība “Idoves mantojums”

Turpinājums no 9. lpp.
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31.augustā Mālpils novada apkaimē skaistā, saulainā pēdējā 
vasaras mēneša dienā notika kārtējais Mālpils novada velobrau
ciens. Šoreiz dalībnieku atsaucība nebija tik liela, kā pēdējos divos 
velobraucienos, bet tas nemazināja sacensību spraigumu. Kopumā 
sacensībās piedalījās 48 dalībnieki. Uzvarētāju laurus savās ve
cuma grupās plūca: Nils Toms Poika, Annija Kaņepēja, Jānis 
Miķelsons, Vismants Caune, Aivars Strauss, Rūdolfs Eberliņš, Alise 
Tuče, Paula Garā, Edvards Žukovskis, Loreta Veica, Toms Steķis. 
Ģimeņu vērtējumā nepārspēta palika Miķelsonu ģimene.

14.septembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 1.posms, kurā piedalījās 7 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2.vietu izcīnīja Edgars Komarovs, 
bet 3.vietā ierindojās jānis jansons.

15. septembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 9.posms, kurā piedalījās 20 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva jānis Lagzdiņš, 2.vietu – Normunds Ozoliņš, 3.vietu – Ingus 
Pinkovskis.

!!! 2.–3.novembrī Mālpils sporta kompleksā notiks čempionāts 
galda spēļu daudzcīņā. Sacensības notiks 5 sporta veidos – novusā, 
galda tenisā, šautriņu mešanā, zolītē un dambretē. Atkarībā no 
dalībnieku skaita, sacensības norisināsies vienu vai divas dienas. 

Vēlams pieteikties līdz 31.oktobrim, lai var saplānot sacensību 
gaitu. Pieteikšanās pa tālruni 29248752 (Ģirts), 27799006 
(Normunds) vai e-pastu: girtos@gmail.com

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Mālpils Sporta kluba velo komanda piedalījās Tartu 
starptautiskajā velomaratonā un veica distanci 89 km garumā. Visi 
dalībnieki to veica mazāk kā 4 stundās.

Augusta mēnesī Rīgas peldēšanas skolai Mālpils sporta 
kompleksā notika treniņnometne. Paldies SIA “Žaks 2” darbi
niecēm par izturību un kvalitatīvu ēdināšanu, par kuru ir ļoti labas 
atsauksmes!

No 4. līdz 22. septembrim Mālpils Sporta klubs sporta 
kompleksā organizēja treniņnometni Krievijas U 23 izlases 
volejbolistiem, kas gatavojās Pasaules čempionātam Brazīlijā. 
Volejbolisti uzturējās Profesionālās vidusskolas kopmītnēs, par 
ēdināšanu rūpējās SIA “Žaks 2”.

18., 20. un 21. septembrī Mālpils sporta kompleksā notika 
treniņspēles starp Krievijas U 23 izlasi un komandām  – “Lāse 
Rīga”, “Tartu” un Ozolnieku “Poliurs”.

Mālpils sporta kompleksa vadītājs  
Valts Mihelsons

SPORTS

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

12. oktobris Pierīgas sporta spēles basketbolā – priekšsacīkstes Pierīgas sporta zāles

13. oktobris plkst. 10.00 Vīnkalna kausa izcīņa novusā – priekšsacīkstes Mālpils sporta komplekss

19. oktobris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 2.posms Mālpils sporta komplekss
19. oktobris Pierīgas sporta spēles basketbolā – finālsacensības Pierīgas sporta zāles
20. oktobris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 10.posms Mālpils sporta komplekss
20. oktobris Pierīgas sporta spēles šautriņu mešanā Saulkrastu sporta centrs
27. oktobris plkst. 10.00 Vīnkalna kausa izcīņa novusā – finālsacensības Mālpils sporta komplekss
2.–3. novembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts galda spēļu daudzcīņā Mālpils sporta komplekss

Sporta ziņas

4.protokols Veiklības stafete bērniem
Vieta Vārds, Uzvārds Vecuma grupa

1.vieta Paula Garā līdz 5.g.vec.meit.
2.vieta Dārta Lielmeža līdz 5.g.vec.meit.
1.vieta Edvards Žukovskis līdz 5.g.vec.zēni
2.vieta Gustavs Steķis līdz 5.g.vec.zēni
1.vieta Loreta Veica virs 5.g.vec.meit.
2.vieta Sabīne Kuriņa virs 5.g.vec.meit.
1.vieta Toms Steķis virs 5.g.vec.zēni
2.vieta Ronalds Ozoliņš virs 5.g.vec.zēni
3.vieta Mārtiņš Lejiņš virs 5.g.vec.zēni
4.vieta Roberts Voroņuks virs 5.g.vec.zēni

mālpils novada velobrauciens 31.08.2013.
31. augustā jau ceturto reizi Mālpilī notika velobrauciens, kurš 

kā katru reizi bija labi apmeklēts un pieprasīts. Tas sākās ar parādes 
braucienu no Mālpils centra pa Krasta un Jauno ielu uz startu pie 
mototrases. Velobrauciens notika dažādās vecuma grupās, bija 
arī brauciens ģimenēm, mazie bērni, līdz skolas vecumam, varēja 
piedalīties velobraucienā un veiklības stafetē stadionā.

Par Mālpils velobraucienu organizēšanu liels paldies SIA “EMU”, 
Aivaram Strausam, par ēdināšanu paldies Sandrai Rušai un viņas 
uzņēmumam. Liels paldies arī jauniešiem, kas palīdzēja organizēt 
velobraucienu, galvenajam tiesnesim, Baibai Krivišai, Andrim 
Kaņepējam, Imantam Ārentam, Aijai Mālkalnei. Visiem ļoti garšoja 
auzu pārslu putra ar ievārījumu un tēju! Uz tikšanos maijā  – 
nākamajā velobraucienā!

Valts Mihelsons

Turpinājums 12. lpp.



 Mālpils Vēstis  SEPTEMBRIS  2013   12 SPORTS UN AKTīVĀ ATPūTA

1.protokols – Ģimenes brauciens 11,5 km
NPK Nr. Ģimene Rezultāts Vieta

1. 015 Miķelsonu ģimene 0:30,45 1.

2. 023 SteķiIlze, Kristaps,
Toms, Gustavs 0:48,19 2.

3. 020 VišķeriAigars,Renārs,Arta 0:50,00 3.
4. 021 VoroņukiRoberts,Vitālijs 0:51,15 4.
5. 019 VišķeriAnniņa,Kārlis 0:52,20 5.

2.protokols – 11,5 km līdz 18 g.vec.
NPK Nr. Vārds, Uzvārds Rezultāts Vieta Grupa

2. 013 Nils Toms Poika 0:32,24 1. Zēni
3. 010 Artis Zvīgzne 0:32,29 2. Zēni
4. 014 Edgars Indrāns 0:32,55 3. Zēni
5. 012 Alens Ozoliņš 0:33,46 4. Zēni
6. 011 Daniels Kiltijs 0:33,47 5. Zēni
1. 018 Annija Kaņepēja 0:39,43 1. Meitenes

3.protokols – 30 km

NPK Nr. Vārds, Uzvārds Rezultāts Vieta Grupa

1. 064 Jānis Miķelsons 0:54,21 1. Vīrieši

2. 47 Artis Dāvidnieks 0:55,47 2. Vīrieši

3. 067 Vismants Caune 0:56,55 1. Seniori 60+

4. 060 Edgars Vunģis 0:56,56 3. Vīrieši

5. 2894 Valters 
Brežinskis 1:01,02 4. Vīrieši

6. 068 Valdis Andiņš 1:01,49 2. Seniori 60+

7. 1018 Aivars Strauss 1:02,16 1. Seniori

8. 1128 Valts Mihelsons 1:06,18 5. Vīrieši

9. 1188 Imants Veics 1:06,51 6. Vīrieši

10. 063 Jānis Upens 1:07,53 3. Seniori 60+

11. 061 Jānis Puriņš 1:09,06 4. Seniori 60+

12. 062 Agris Šulcs 1:10,13 7. Vīrieši

13. 1439 Ģirts Lielmežs 1:12,36 8. Vīrieši

14. 017 Edgars Ziemelis 1:15,27 9. Vīrieši

15. 066 Gvido Žukovskis 1:15,49 10. Vīrieši

16. 016 Rūdolfs Eberliņš 1:19,01 1. līdz 
18.g.vec.

17. 2183 Verners Ieviņš 1:19,02 2. līdz 
18.g.vec.

18. 2895 Niks Poika 1:19,40 3. līdz 
18.g.vec.

19. 022 Maikls
Mihelsons 1:26,26 4. līdz 

18.g.vec.

20. 065 Alise Tuče 1:34,05 1. Sievietes

21. 024 Zane Brakovska 1:37,34 2. Sievietes

Atklāta dabas un tūrisma kājāmgājēju taka gar mergupi!

20. septembrī notika daudzu ļoti gaidīts notikums – dabas takas gar Mergupi atklāšana. 
Tagad arī Mālpils novadam ir sava dabas taka ar skaistiem dabas skatiem, lieliskām kāpnēm, 
tiltiņiem, skatu laukumiem un atpūtas vietām, un arī bagātu kultūrvēstures mantojumu. Visas 
takas garumā var atrast ne tikai labas strauta foreļu makšķerēšanas vietas, bet arī izstaigāt 
Mālpils vēsturi no 14. līdz 20. gadsimtam. Dabas takas garums ir 6.5 km un tā vijas gar Mergupes 
kreiso krastu no Mālpils viduslaiku pilskalna līdz atpūtas vietai pie Oto Skulmes dižozola pretī 
“Skulmju” mājām.

Uz atklāšanas pasākumu kuplā skaitā bija ieradušies Mālpils novada vidusskolas skolēni 
un skolotāji, visus uzrunāja biedrības “Mālpils Zivīm” vadītājs Vladislavs Komarovs, galve
nais darbu organizators takas izveidē Saulis Mihelsons, Mālpils novada domes priekšsēdētājs 

Aleksandrs Lielmežs 
un citi. Pēc atklāšanas 
visi devās pa taku līdz 
atpūtas vietai pie Oto 
Skulmes dižozola, kur 
baudīja maltīti svaigā 
gaisā.

Takas izveidošanu 
no 2013. gada aprīļa 
līdz oktob rim realizēja 
bied rība “Mālpils Zivīm” 
ar Eiropas Ziv saim nie
cības fonda atbalstu.

Esmeralda Tāle

Turpinājums no 11. lpp.
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Klāt ir kārtējais oktobra mēnesis un drīz būs laiks uzsākt ap
kures sezonu. Kā jau iepriekš tika vēstīts, apkurei tiks pieslēgtas 
tās daudzdzīvokļu mājas, kuras būs samaksājušas 95% no 
2012./2013. gada apkures sezonā piestādītajiem rēķiniem. Klāt 
pievienotajā tabulā ir redzami maksājumi uz š. g. 1. septembri. Ja 
ailē “Samaksa procentos” ir skaitlis 95 vai lielāks, tās mājas tiks 
pieslēgtas pie apkures, sezonu uzsākot, bet mājas, kuras nebūs 
sasniegušas šos 95 %, pie apkures pieslēgtas netiks.

Atcerieties, ka daudzdzīvokļu māja ir jūsu kopīpašums un tāpēc 
esiet aktīvi, rīkojiet sapulces, runājiet ar kaimiņiem (jo kaimiņi 
vislabāk ir informēti par nemaksātājiem), mudiniet nemaksātājus 
censties nomaksāt savus parādus. Ja ir nepieciešama informācija 

par nemaksātājiem, lūdzu mājas vecākos vērsties PSIS “Norma K”, 
mēs jums sniegsim ziņas par jūsu mājas parādniekiem.

Lūgums visu to dzīvokļu īpašniekiem, kuros ir veikti vai paš
laik notiek siltumsistēmas remonti un tas nav saskaņots ar 
PSIA “Norma K” siltumdienestu, pieteikties, lai katlu mājai veicot 
pirms apkures sezonas siltumsistēmas hidraulisko pārbaudi, būtu 
infor mācija par iespējamām problēmām.

Izstrādes procesā ir soda procentu aprēķins parādiem, bet 
sakarā ar pāreju uz eiro valūtu, par soda procentu aprēķina sākuma 
datumu tiks paziņots atsevišķi komunālo pakalpojumu kvītīs un 
“Mālpils Vēstīs”.

Ar cieņu, PSIA “Norma K” administrācija

Cienījamie pSiA “Norma K” klienti!

2012./2013. gada apkures sezona

Adrese Parāds uz 
01.10.2012.

Sezonā Sezonā Summa
Aprēķināts 

2012/2013 apkures 
sezonā

Samaksāts par 
2011/2012 apkures 

sezonu

Samaksa procen-
tos par 2012/2013 

apkures sezonu

Atlikušais 
maksājums

Celtnieku 1 2795.25 5318.51 4634.45 87 684.06
Celtnieku 3 598.67 5398.48 4770 88 628.48
Dārza 2 2786 4813.93 4348.21 90 465.72
Dārza 4 5270.61 6564.88 4987.69 76 1577.19
Jaunā 2 3236.1 3928.95 3287.39 84 641.56
Jaunā 4 2162.93 3774.57 2833.08 75 941.49
Jaunā 5 1579.77 4463.75 4149.68 93 314.07
Jaunā 5a 2256.75 2885.11 2906.22 101 –21.11
Jaunā 6 1147.24 5515.40 4682.67 85 832.73
Kastaņu 3 1842.01 5598.95 5450.22 97 148.73
Kastaņu 5 608.98 4761.13 4363.45 92 397.68
Kastaņu 7 877.75 5769.06 5414.22 94 354.84
Krasta 1 594.19 3950.35 3762.73 95 187.62
Krasta 2 1120.79 6144.52 5394.46 88 750.06
Krasta 2/1 1889.63 7012.94 6848.04 98 164.90
Krasta 3 2757.16 3347.51 2895.72 87 451.79
Krasta 4 2159.36 7168.70 6032.27 84 1136.43
Krasta 4/2 925.1 7919.53 7772.02 98 147.51
Krasta 4/3 3463.34 6351.74 6690.39 105 –338.65
Krasta 5 1049.23 8972.27 8982.27 100 –10.00
Ķiršu 1 1388.95 1348.45 1375.51 102 –27.06
Ķiršu 2 29.37 2267.35 2081.51 92 185.84
Ķiršu 4 7435.66 8743.32 7095.15 81 1648.17
Ķiršu 5 3839.18 9869.75 10310.53 104 –440.78
Ķiršu 7 9254.35 13214.61 10870.9 82 2343.71
Nākotnes 2 4388.9 11010.11 9505.42 86 1504.69
Nākotnes 4 7400.87 14091.64 14752.64 105 –661.00
Nākotnes 6 839.8 8697.04 7999.1 92 697.94
Nākotnes 10 1573.68 7042.54 6012.04 85 1030.50
Vecais pasts 182.27 770.36 772.63 100 –2.27

Kopā 75453.89 186715.45 170980.61 92 15734.84

Pašvaldības SIA “Norma K” atvainojas klientiem par ūdens piegādes pārtraukumu 21. un 22. septembrī. Pārtraukums bija saistīts ar 
nopietnu avāriju centrālajā ūdensvadā.

Īpašs paldies “Saules veikala” kolektīvam par sapratni.
PSIA “Norma K” administrācija
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AKCIjA OKTOBRī skaistumkopšanas salonā “ALEKSANDRA D”
Mālpilī, Kalna ielā 6, tālr. 26557139

Skaistumkopšanas salonā “Aleksandra D” OKTOBRĪ klientiem būs pieejami īpaši piedāvājumi 
populārākajiem pakalpojumiem:

•	 GELISH	UV	lakas	uzklāšanai	(ar	manikīru)	PAPILDUS	PAR	BRĪVU	uzaču	korekcija	ar	krāsošanu;
•	 Pedikīram	PAPILDUS	PAR	BRĪVU	parafīna	vanniņa	rokām;
•	 Sejas	procedūrai	ar	GUINOT	kosmētiku	PAPILDUS	PAR	BRĪVU	klasiskais	manikīrs;
•	 Sejas procedūrai Hydraclean PAPILDUS PAR BRĪVU padušu vaksācija;
•	 Klasiskajam	manikīram	ar	MISAS	lakas	uzklāšanu	PAPILDUS	PAR	BRĪVU	skropstu	

krāsošana;
•	 Kāju	vaksācija	visā	garumā –	TIKAI	5	lati!

īPAŠAIS DRAUGU PIEDĀVĀjUMS LīDZ GADA BEIGĀM*:
Veic TRĪS klasiskos manikīrus un saņem CETURTO PAR BRĪVU!

Veic DIVUS pedikīrus un saņem VIENU klasisko manikīru PAR BRĪVU!
* īpašie piedāvājumi savstarpēji nesummējas

Palutināsim sevi rudenī! Uz satikšanos!
Karīna Dombrovska

mālpils kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi
2013./2014. gada sezonā

Kolektīvi Vadītāji Nodarbību 
dienas

Nodarbību 
laiks

Uzsāk 
darbu Vieta

Dalības 
maksa 
mēn.

Pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis I. Daukste Ceturtdiena 18.15 oktobrī 313. t. 3,00 LVL
Jauktais koris S. Vītuma Otrdiena 19.00 oktobrī 302. t.
Folkloras kopa “Mālis” A. Kapusts Trešdiena 19.00 septembrī 305. t.
Senioru vokālais ansamblis "Rezēdas" I. Daukste Otrdiena 13.00 oktobrī 321. t.

Jauniešu deju kopa "Māra" M. Orlova Piektdiena
Sestdiena

21.00
10.00 septembrī skatuve

Vidējās paaudzes deju kopa "Sidgunda" M. GaileDišereite Pirmdiena
Trešdiena 20.00 septembrī skatuve

Vidējās paaudzes deju kopa "Kniediņš" J. Butkeviča Svētdiena 18.00 septembrī skatuve
Amatierteātris “Vēji” L. Cimža Ceturtdiena 19.00 septembrī 305. t. / skatuve
TLM "Urga" I. Sīmansone Trešdiena 16.00 oktobrī 119. t.
Sidgundas sievu vokālais ansamblis 
“Sidgundietes” E. Belicka Pirmdiena 16.00 septembrī

Keramikas studija"Mālpils" 
pieaugušajiem G. Petrevica Pirmdiena

Trešdiena
15.00–19.00
15.00–19.00 septembrī 120. t. 6,10 LVL

Katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 13.00 kultūras centrā uz tikšanos sanāk vecmāmiņu klubiņš “Rezēdas”

Kolektīvi Vadītāji Nodarbību dienas Nodarbību laiks Uzsāk darbu Vieta

Sporta deju klubs "Zīle" I. Zīle Otrdiena
Trešdiena 15.00 septembrī deju zāle

Līnijdejotājas Dz. Rozīte Pirmdiena 18.30 septembrī deju zāle
Mūsdienu deju studija “Nakcītis” 
pirmsskolas vecuma bērniem I. Jakovļeva Trešdiena 17.00 septembrī skatuve

jaunums!
Mālpils kultūras centrs, uzsākot jauno darba sezonu, vēlas piedāvāt bērniem un jauniešiem 
iespēju apgūt:
•	 Teātra	 mākslas	 pamatus,	 darbojoties	 amatierteātrī,	 režisores	 ANTRAS	 AUSTRIŅAS  –	

SEŅKĀNES	vadībā
•	 Apgūt	un	pilnveidot	iemaņas	keramikas	nodarbībās,	darbojoties	Mālpils	kultūras	centra	

keramikas studijas “Mālpils” bērnu grupā pie vadītājas GUNAS PETREVICAS (Sekot 
reklāmai)

Vai tu jau esi kāda kolektīva dalībnieks? ja nē, tad nedomā daudz, nāc un pievienojies!
Lai jaunā darba sezona visiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un vadītājiem ir 

veselīga, radoša un interesantiem notikumiem bagāta!

Kultūras centra telpās darbojas

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība 
“Notici sev!” projekta “Kopā varam vairāk” 

(Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/141/4/R/056) 
ietvaros aicina uz semināru “Asistenta 

pakalpojuma īpatnības” š.g. oktobra 
mēnesī, precīzāka informācija pie pro

jekta vadītājas L. Vaivares, tālr. 26395701. 
Pēc semināra noklausīšanās būs 
iespējams saņemt apliecinājumu.

Aicināti visi, kas sniedz asistenta 
pakal pojumus vai plāno to darīt nākotnē.

“Notici sev!” valde

baznīcas dežurantu saraksts 
2013. gada oktobrim,  
novembrim un decembrim
Oktobris Ameriku ģimene, Liene un Valdis Cērpi.

Novembris Ģērmaņu ģimene, Mārtiņš Grapmanis.

Decembris V. un E. Kalniņi. Kursīšu ģimene.
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jolanta Gulbe – Paškeviča un Hans Antehed
Koncerta projektā “Latvijas sajūtas”

2013.gada 16. novembrī  – plkst. 18:00
Mālpils muižā

Mālpils muiža, ņemot vērā, ka 18. novembris ir Latvijas 
Neatkarības proklamēšanas diena, dāvā iespēju uzdāvināt arī 
sev dāvanu “Latvijas sajūtas” – svinēsim svētkus kopā! 

Koncertā piedalīsies: dziedātāja Jolanta GulbePaškeviča, 
saksofona virtuozs Deniss Paškevičs un Hansa Anteheda Trio: 
Hans Antehed (SE) – klavieres, aranžijas, Edvīns Ozols (LV) – 
bass un Daniels Olsons (SE) – sitamie instrumenti. 

 Koncerta repertuārā iekļautas populārās Raimonda 
Paula ”Balta saule”, “Lūgums”, “Viss nāk un aiziet tālumā”, 
Imanta Kalniņa ”Sitiet bungas”, “Dūdieviņš”, tautas dziesmas 
”Sarkandaiļa roze auga”, “Pusrītā’i saule lēca” un citas. 

Biļetes cena: 15,00 Ls un 12,00 Ls
Biļetes var iegādāties Mālpils muižā un iepriekš rezervējot

pa tālr. +371 67102555 un +371 26666600
Programmas garums 80 minūtes bez pārtraukuma

Papildus vakara iespējas:
Būsiet laipni gaidīti muižas restorānā, iepriekš rezervējot 

galdiņu. Vietu skaists ierobežots. 
Restorānā galdiņu rezervēt pa tālr. +371 67102555  

un +371 26666600 vai rakstot epastu: info@malpilsmuiza.lv
2013. gada 16. novembra īpašais piedāvājums  

(sk. plakātu zemāk):
Lūdzam savlaicīgi rezervēt atpūtas vakaru pa tālruni:  

+ 371 67102555; GSM: +371 26666600 vai epastu: 
info@malpilsmuiza.lv
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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 oktobrī

Līdz 16. oktobrim izstāžu zālē apskatāma izstāde  
ARHEOLOĢISKĀS UN ETNOGRĀFISKĀS LIECīBAS MĀLPILS NOVADĀ
01.10. plkst. 18.00 Cirks “ALLE” lielajā āra teltī pie bibliotēkas ar jaunu starptau

tisku programmu – klauni, akrobāti, žonglieri, gaisa vingrotāji 
un dresēti dzīvnieki. Biļešu cenas 1. rinda – 6 Ls; 2. rinda – 
4 Ls; 3., 4., 5. rinda – 3 Ls. Bērniem no 5 gadiem pilna biļetes 
cena. Līdz 5 gadiem, neaizņemot papildus sēdvietu, – 1 Ls.

05.10. plkst.10.00 TLM studijas “URGA” sanākšana
09.10. plkst. 11.00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” tikšanās. Pie mums viesosies 

kompānijas Tupperware (produkcija namamātēm; ASV) 
pārstāve ar prezentāciju un demonstrējumiem.

18.10. plkst. 18.30 Atsākam ciklu “Laiks vakara sarunai…”  
Šīs sezonas 1. saruna ar dziedošās Vītolu ģimenes tēvu jāni 
Vītolu par sevis izzināšanu, pielietojot HOLODINAMIKAS 
metodi un tās praktiskās pielietošanas iespējām, lai risinātu 
dažādas situācijas savā dzīvē. Dalības maksa: ziedojumi (katrs 
maksā saskaņā ar savu sirdsapziņu un iespējām)

Jānis par holodinamiku saka šādi: “Zinātniska, Rietumos izstrādāta, 
pieņemta un daudzu gadu praksē pārbaudīta, Krievijā papildināta 
garīgas psiholoģijas nozare. Nosaukums un noformējums smalks un 
gudrs, bet būtība vienkārša un dabiska – visu, kas tevī krājies, pārveidot 
mīlestībā. Pašsaprotami, tomēr ne vienmēr vienkārši. Kā patiesi mīles
tībā pārveidot savā prātā, sirdī un ķermeņa kaitēs savāktos aizvainoju
mus, nesapratni, neiecietību, dusmas, naida uzplaiksnījumus un nožēlas 
smeldzi, īgnumu pret sevi, dzīvi un likteni, graujošus uzbangojumus un 
nevarības nogulsnes, un visu citu, ko nezini, kā panest vai nomest? 
Dzīve ir gudra. Ja tā dod uzdevumus, tad paredz veidus kā tos atrisināt. 
Un šī, par holodinamiku nosauktā zināšana, arī ieliek instrumentus tavās 
rokās, lai varētu palīdzēt sev un citiem, augot mīlestības pārradošajā 
spēkā.”

19.10. plkst. 17.00 Inetas Freidenfeldes gleznu izstādes “Ceļā...” atklāšana un 
tikšanās ar mākslinieci izstāžu zālē

25.10. plkst. 19.00 Leģendārās grupas “PĒRKONS” jubilejas koncertturnejas 
“Sapumpurots zars” PAPILDKONCERTS

“Pērkons“ uzstāsies pilnā sastāvā  – Juris Kulakovs (taustiņi), Juris Sējāns (bass, 
vokāls), Leons Sējāns (solo ģitāra), Ieva Akuratere (vokāls), Raimonds Bartašēvics 
(vokāls) un Ikars Ruņģis (sitamie instrumenti).

Jubilejas koncerta devīze: “Galvenais, lai Tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars...” 
Juris Kulakovs: “Sapumpurots zars ir, lai mēs vienmēr būtu ziedoši un prieku nesoši 

sev un pasaulei un visiem saviem tuvākajiem, tālākajiem un mīļajiem”
Biļešu cenas – 4 Ls, 5 Ls, 6 Ls; koncerta dienā – 8 Ls
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Sabiedrisko attiecību speciāliste: iveta Krieviņa, tālr. 28679146 makets sagatavots un iespiests SiA “N.i.m.S.”
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INFORMĀCIjA  SLUDINĀjUMI

Mālpils Kultūras centrs

 SLUDiNĀJUmi
Pērkam biogāzes ražošanai lauksaim
niecības, lopkopības un pārtikas ražošanas 
atlikumus. Interesē daudzumi virs 10 t. 
Tālr. 29251080, epasts: berzibio@inbox.lv
Piedāvaju auklītes darbu Mālpilī, ir augstākā 
izglītība darbā ar bērniem, tālr.  27885851
Piedāvāju pakalpojumus: aršana un mēslu 
ārdīšana, tālr. 27801869
Siguldā SIA “Kristīne RR” meklē krāvēju. 
Alga – 15 Ls dienā, transports tiek nodro
šināts no Mālpils uz Siguldu un atpakaļ. 
Sīkākai informācijai interesēties pa tālr. 
28690337 un jautāt Olgu
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

 LīDZJūtībA
Iedegas svece un izdeg
Savu sveces mūžu.

Skumju brīdī esam kopā ar Solvitu 
un Aivaru Strausiem vīramāti un māti 
Venerandu Gapčuku mūžībā pavadot.

Mālpils novada dome

SVEŠVALODU MĀCīBAS 
PIEAUGUŠAjIEM

Mālpils novada dome un biedrība “Mālpils 
tautskola” 2013./2014.mācību gadā piedāvā 
sekojošas svešvalodu apguves iespējas 
pieaugušajiem:
1) Angļu valoda bez priekšzināšanām  – 

kursu vadītāja Lilita Jomerte, nodarbības 
trešdienās no plkst. 18:00 līdz 19:30

 Angļu valoda ar priekšzināšanām  – kur
su vadītāja Lilita Jomerte, nodarbības 
ceturtdienās no plkst. 18:00 līdz 19:30

 Pirmā nodarbība  – abām grupām kopā 
9. oktobrī plkst.18:00

2) Angļu valodas sarunu klubiņš  – vadītāja 
Ina Turkina, nodarbības pirmdienās no 
plkst.18:00 līdz 19:30

 Pirmā nodarbība – 7. oktobrī plkst.18:00
3) Vācu valodas sarunu klubiņš  – vadītāja 

Līvija Mukāne, nodarbības otrdienās no 
plkst. 17:00 līdz 18:30

 Pirmā nodarbība – 1. oktobrī plkst.17:00

VISAS NODARBīBAS NOTIKS
MūŽIZGLīTīBAS KLASĒ

NOVADA DOMES ĒKAS 2.STĀVĀ 
212. KABINETĀ

(aiz ERGO apdrošināšanas biroja)

Pieteikšanās uz apmācībām  
pa tālr.: 67970893, 26114137 vai  

e-pastu: karte1@inbox.lv


