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Izskatīja 22 jautājumus:
1. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
3. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils iela 7 sada

līšanu un adrešu piešķiršanu.
4. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mālpils inter

nātskola” adreses maiņu.
5. Par Mālpils novada domes 2014.gada 26.februāra sēdes Nr.4 

lēmuma Nr.4/6. 1. punkta precizēšanu.
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
7. Par nekustamā īpašuma Enerģētikas iela 3 un nekustamā īpa

šuma Enerģētikas iela 7 nodošanu pašvaldības SIA Norma K 
īpašumā.

8. Par VAS “Privatizācijas aģentūra” iesniegumu izskatīšanu.
9. Par kārtības “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā tiek pie

šķirta stipendija 10. – 12. klašu izglītojamiem” apstiprināšanu.
10. Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas apstipri

nāšanu.
11. Par saistošo noteikumu Nr. 10 “Mālpils novada pašvaldības 

daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” apstiprinā
šanu.

12. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Par materiālās palīdzības pa
balstiem Mālpils novadā” apstiprināšanu.

13. Par Mālpils sporta kompleksa pakalpojumu tarifu apstiprināša
nu.

14. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā 
projektu konkursā “Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītī
bas iestādēs”.

15. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta pro
jektu konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināša
na transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes 
infra struktūras ieviešanai”.

16. Par piedalīšanos projekta konkursā “Ilgtspējīgu ēku, atjaunoja
mo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu 
tehnoloģiju attīstības”.

17. Par darba laika organizāciju domes priekšsēdētājam, priekš
sēdētāja vietniecei un izpilddirektoram.

18. Par nolikuma “Mālpils novada pašvaldības vienotās grāmat
vedības politika” apstiprināšanu.

19. Par šaubīgo debitoru norakstīšanu.
20. Par jaunbūves noņemšanu no bilances.
21. Par SIA “Gaļas nams” iesnieguma izskatīšanu.
22. Par izsoles nolikumu apstiprināšanu.

NOLĒMA:
•	 Apstiprināt	Mālpils	novada	sporta	kompleksa	sniegto	pakalpo

jumu tarifus, t.sk. PVN:

Trenažieru zāles un sporta zāles maksa

Trenažieru zāles noma (1.30h) 2.85 EUR 

Grupai (6–15 cilvēki) 17.07 EUR 

Trenažieru zāles abonements (8 reizes) 17.07 EUR 

Trenažieru zāles neierobežots apmeklējumu skaits 
mēnesī 25.61 EUR 

Sporta zāles noma 1 h 49.80 EUR 

Sporta zāles noma 2 h 45.53 EUR 

Sporta zāles noma 3 h un vairāk stundas 42.69 EUR 

Sporta zāles noma, sadalot laukumos, 1h 14.23 EUR

Sporta zāles individuāls apmeklējums diennakts 
gaišajā laikā 1h 1.42 EUR

Inventāra noma (teniss, novuss, aprīkojums)

Līdz plkst. 18:00 1.14 EUR

Pēc plkst. 18:00 1.71 EUR

Peldbaseina maksa

Pieaugušajiem 1.15h 3.27 EUR

Baseina maksa 45 min 1.64 EUR

Skolniekiem, studentiem, pensionāriem, 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2.42 EUR

Bērniem līdz 6 gadu (iesk.) vecumam 0.71 EUR

Peldbaseina abonements

Pieaugušajiem 4h mēnesī 12.38 EUR

6h mēnesī 17.07 EUR

8h mēnesī 21.34 EUR

Skolniekiem, studentiem, pensionāriem, 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 4h mēnesī 8.54 EUR

6h mēnesī 12.81 EUR

8h mēnesī 15.65 EUR

Bērniem līdz 6 gadu (iesk.) vecumam:

4h mēnesī 2.56 EUR

6h mēnesī 3.70 EUR

8h mēnesī 4.27 EUR

Peldbaseina celiņa noma  
(ne vairāk kā 8 cilvēki, 1 h) 17.07 EUR

Peldbaseina noma  
(līdz 40 cilvēkiem, 1 h) 71.14 EUR

Baseina apmeklējumam ģimenēm  
sākot no 3 cilvēkiem 20% atlaide

Baseina apmeklējums kolektīviem  
(10+ vairāk cilvēku) atlaide līdz 30%

Baseina apmeklējumam Mālpils novada 
daudzbērnu ģimenēm

atlaide 50% 
(stājas spēkā ar 
01.06.2014.)

Ar saunu saistīti pakalpojumi
P, T, C, Piekt., no 18:00 – 22:00; S,Sv, no 10:00 – 22:00

Pieaugušajiem

Sauna 1h 2.85 EUR

Hidromasāžas vanna 1h 2.85 EUR

Sauna un baseins 1.30h 4.98 EUR

Hidromasāžas vanna un baseins 1.30h 4.98 EUR

Sauna un hidromasāžas vanna 1.30h 5.69 EUR

Sauna, baseins, hidromasāžas vanna 1.45h 7.11 EUR

Skolniekiem, studentiem, pensionāriem,  
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Sauna 1h 2.13 EUR

Hidromasāžas vanna 1h 2.13 EUR

Sauna un baseins 1.30h 2.85 EUR

Hidromasāžas vanna un baseins1.30h 2.85 EUR

Sauna un hidromasāžas vanna 1.30h 3.56 EUR

Sauna, baseins, hidromasāžas vanna 1.45h 4.27 EUR

Bērniem līdz 6 gadu (iesk.) vecumam

Sauna no 5 gadiem 1.42 EUR

Hidromasāžas vanna 1h 1.42 EUR

Sauna un baseins 1.30h 2.13 EUR

Hidromasāžas vanna un baseins 1.30h 2.13 EUR

Sauna un hidromasāžas vanna 1.30h 2.13 EUR

Sauna, baseins, hidromasāžas vanna 1.45h 2.13 EUR

Saunas apmeklējums jebkurā citā sporta kompleksa 
darbības laikā līdz 10 cilvēkiem, vismaz 1 stundu 
iepriekš piesakoties

14.23 EUR

MĀlpils NOVADA DOMEs 26.03.2014. sĒDE Nr.5.
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MĀlpils NOVADA DOMEs sĒŽU GrAFiKs

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21. maijā, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 21. maijā, pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 21. maijā, pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 28. maijā, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 26. maijā, pl. 17.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli 
uz Mālpils novada domei piederošajiem nekustamajiem īpašumiem:

1. “LEJASRAUTĒNI”, kadastra Nr. 8074 001 0250, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 3,72 ha platībā, uz kuras 
atrodas mežaudze. 

Nekustamā īpašuma sākuma cena: EUR 8 000, t.sk., zemes vienības 
cena EUR 2 400, mežaudzes cena EUR 5 600. Izsoles solis EUR 100.

Izsoles dalības maksa EUR 15, un nodrošinājums 10% apmērā 
no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 800 
jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes 
pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2014.gada 19.maijam plkst. 
9.45. Izsole notiks 2014.gada 19.maijā plkst. 10.00 Mālpils novada 
domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

2. “MEŽA URDZĒNI”, kadastra Nr. 8074 004 0169, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 14 ha platībā, uz kuras 
atrodas mežaudze. 

Nekustamā īpašuma sākuma cena: EUR 40 000, t.sk., zemes 
vienības cena EUR 9600, mežaudzes cena EUR 30400. Izsoles solis 
EUR 200.

Izsoles dalības maksa EUR 15, un nodrošinājums 10% apmērā 
no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 4000 
jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes 
pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2014.gada 19.maijam plkst. 
9.45. Izsole notiks 2014.gada 19.maijā plkst. 10.15 Mālpils novada 
domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

3. “OZOLNIEKI”, kadastra Nr. 8074 001 0529, kas atrodas Mālpils 
novadā un sastāv no zemes vienības 3.62 un 1.04 ha platībā, uz kuras 
atrodas mežaudze. 

Nekustamā īpašuma sākuma cena: EUR 7500, t.sk., zemes vienības 
cena EUR 5000, mežaudzes cena EUR 2500. Izsoles solis EUR 100.

Izsoles dalības maksa EUR 15, un nodrošinājums 10% apmērā 
no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 750 
jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes 
pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2014.gada 19.maijam plkst. 
9.45. Izsole notiks 2014.gada 19.maijā plkst. 10.30 Mālpils novada 
domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Pašreizējais izsolāmo nekustamo īpašumu lietošanas mērķis pēc 
VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir mežsaimniecība (kods 
0201). Nekustamā īpašuma plānotais lietošanas mērķis pēc teritoriālā 
plānojuma ir meža teritorija.

Sīkāku informāciju par objektiem un izsoles nolikumus var 
saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bukovskis, tālr. 
29282209.”

Nekustamā īpašuma izsoles

• Atļaut pārdot Dāvanu kartes Mālpils Sporta kompleksa apmeklējumam, 
nosakot Dāvanu kartes minimālo maksu 5,00 EUR un soli 5,00 EUR, ne
nosakot maksimālo summu. Dāvanu kartes derīguma termiņš 6 mēneši 
no iegādes brīža.

•	 Piedalīties	 Izglītības	 un	 zinātnes	 ministrijas	 izsludinātajā	 projektu	
konkursā ar pieteikumu “Vingrošanas inventāra iegāde Mālpils novada 
izglītības iestādēm”. Atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 
3 285,21 EUR apmērā.

•	 Piedalīties	 Klimatu	 pārmaiņu	 finanšu	 instrumenta	 izsludinātajā	 pro
jektu konkursā Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana trans
porta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras 
ieviešanai ar pieteikumu Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana 
transporta sektorā Mālpils novadā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 
53 940,00  EUR (piecdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro 
un 00 centi), no kurām 53 940,00 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši deviņi 
simti četrdesmit euro un 00 centi) ir attiecināmās izmaksas, t.sk. KPFI 
finansējums 37 000,00 EUR un Mālpils novada domes līdzfinansējums 
16 940,00 EUR. Pēc projekta apstiprināšanas, ja nepieciešams, veikt 
izmaiņas budžeta pozīcijās.

•	 Piedalīties	 Eiropas	 Ekonomikas	 zonas	 izsludinātajā	 projektu	 konkur
sa 1. aktivitātē ar pieteikumu par saules elektrostacijas izbūvi pie 
Mālpils sporta kompleksa. Uzdot SIA “Norma K” piedalīties Eiropas 
Ekonomikas zonas izsludinātajā projektu konkursa 2. aktivitātē ar pietei
kumu par šķeldas katla iegādi un uzstādīšanu Mālpils katlu mājai. Uzdot 
izpildinstitūcijai uzsākt projekta sagatavošanas darbus.

•	 Atļaut	 sabiedrībai	 ar	 ierobežotu	 atbildību	 SIA	 “Gaļas	 nams”,	 reģ.	
Nr.  44103081909, juridiskā adrese Rūpniecības ielā 25–15, Valmiera, 
LV – 4201, ceturtdienās no plkst 10.00 līdz 18.30 veikt ielu tirdzniecību ar 
gaļas un citu pārtikas preču produkciju no pārvietojamā mazumtirdzniecības 
punkta Mālpils novada administratīvajā teritorijā pa kustības maršrutu 
Mālpils (tirgus laukums) – Upmalas – Sidgunda – Vite – Mālpils. Atļaujas 
derīguma termiņš – 2014.gada 30.aprīlis.

•	 Atsavināt	 izsolē	 ar	 augšupejošu	 soli	Mālpils	 novada	 domei	 piederošo	
nekustamo īpašumu “Lejasrautēni”, kadastra Nr. 8074 001 0250, kas 
atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 3,72 ha platībā un 
uz tās esošo mežaudzi. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) 
cenu 8 000, EUR (astoņi tūkstoši eiro), t.sk., zemei – 2 400, EUR, 
mežaudzei – 5 600, EUR. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lejasrautēni” 
atsavināšanas to pārdodot izsoles nolikumu. Mālpils novada domes 
Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma izsoli.

•	 Atsavināt	 izsolē	 ar	 augšupejošu	 soli	Mālpils	 novada	 domei	 piederošo	
nekustamo īpašumu “Meža Urdzēni”, kadastra Nr. 8074 004 0169, kas 
atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 14,0 ha platībā un 
uz tās esošo mežaudzi. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) 
cenu 40 000, EUR (četrdesmit tūkstoši eiro), t.sk., zemei – 9 600, EUR, 
mežaudzei  – 30 400, EUR. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Meža 
Urdzēni” atsavināšanas to pārdodot izsoles nolikumu. Mālpils novada 
domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma izsoli.

•	 Atsavināt	 izsolē	 ar	 augšupejošu	 soli	Mālpils	 novada	 domei	 piederošo	
nekustamo īpašumu “Ozolnieki”, kadastra Nr. 8074 001 0529, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no divām zemes vienībām 4,66 ha kopplatībā un 
uz tās esošo mežaudzi. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) 
cenu 7 500, EUR (septiņi tūkstoši pieci simti eiro), t.sk., zemei – 
5 000, EUR, mežaudzei – 2 500, EUR. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Ozolnieki” atsavināšanas to pārdodot izsoles nolikumu. Mālpils novada 
domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma izsoli.

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa
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Mēs, Mālpils internātpamatskolas skolēni un skolotāji, atsau
cāmies kustības “Draudzīgā skola” aicinājumam uz vienojošiem 
pasākumiem “Darbojies! Iepazīsti! Radi! Fantazē!” visās kustības 
skolās laikā no š. g. 14. – 17. aprīlim. Aktivitātes mērķis bija vairot 
piederību kustībai “Draudzīgā skola”, dot klasēm un skolēnu grupām 
iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes, vēl vairāk saliedēt savus 
kolektīvus un iesaistīt tajos jaunus dalībniekus.

Mūsu skolā pasākums norisinājās emocionāli siltā, aktīvā un 
ieinteresējošā gaisotnē. 

Pirmā diena, 14. aprīlis, Mālpils internātpamatskolā pagāja zem 
sporta zīmes – 3. – 9. klašu jauktās komandas izspēlēja volejbolu pāri 
tīklam. Sacensību gars tomēr neaizēnoja galveno vērtību – iecietību 
un saticību. Varbūt tāpēc, ka plecu pie pleca bumbu izspēlēja treš
klas nieki kopā ar lielākiem bērniem – pat no 9. klases. 1. un 2. klases 
skolēni tajā laikā izgāja latviešu tautas rotaļu ceļu. Dienas noslēgumā 
pie vakara tējas tapa katras klases dienas moto fotogrāfijā  – 
piemēram, 6. klases skolēni draudzības vērtību saskatīja vienotā 
sadarbībā un atbal stā, 8. klase  – savstarpējā sirsnīgumā un siltās 
attiecībās. Uzdevums to atklāt fotogrāfijā izdevās lieliski.

Otrā diena, 15. aprīlis, ienesa skolā mazo pirkstiņu kustēšanās 
veiklības un radošas iztēles garu. Tapa mezglotas, pītas, sietas, vītas 
rokas aproces. Dažam izdevās izmezglot rakstus ne tikai savai apro
cei, bet atrast laiku arī dāvanas izveidošanai draugam. Un kas gan 
var sagādāt lielāku prieku par apziņu, ka draugs par tevi ir domājis 
visu dāvanas veidošanas laiku! Prieks bija visiem – gan skolotājiem, 

kas ierādīja bērniem jaunās prasmes, gan 
bērniem, kas ar krāsu dzīpariem iepina 
aprocēs savas tā brīža emocijas.

Pēcpusdienā visi atkal jau jauktās ko
man dās pulcējās uz dziesmu konkursu – ka
raoki. Galvenais ieguvums bija vieno šanās 
dziesmā. Dziedātprieks uzva rēja nogu rumu, 
varbūt kāda īgnumu, varbūt garlaikoša nos – 
kopīgās balsis ieskandināja zāli, atvēra 
vārtus radošajai izpausmei – radīt dzejoli ar 
vārdu “draugs” pamatā. Un tad jau pavisam 
dabīgi radās nepieciešamība iemūžināt 
šos mirkļus kopējās kolektīvu fotogrā
fijās, kurām nosaukums viens  – draudzīgs 
apskāviens.

Dienas noslēgumā visi skolas darbinieki 
noskatījās animācijas filmu “Neparastais 
mājupceļš”.

Trešā diena, 16. aprīlis, noritēja gluži 
sajūtamā fiziskā darba atmosfērā. Laukā 
ap skolu draudzīgas rokas krāsoja, grāba, 
laboja, tīrīja, mazgāja, spodrināja...un vēl un 
vēl. Tika sakopta skolas teritorija: krāsoti 
soli sporta laukumā, atjaunoti uzraksti 
koka norādēm, nogrābti laukumi, izlīdzināti 

kurmju rakumi. Un tādi, entuziasma pilni, visi devās uz radošajām 
darbnīcām: “Darini savu Pūķi”, Puķes un taureņi”, Māksla uz audekla”, 
“Jaunais izgudrotājs”, “Netradicionālie rokdarbi”, “Izcep draugam 
kārumiņu”, “Vitrāža”. Darbošanos kuplināja arī 4 meistardarbnīcas 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā. Un tiešām radošas! Darba gaitā 
uz skolas logiem izlidoja un tur apmetās vitrāžu taureņi, debesīs 
uzlidoja pūķi, no PET pudeļu korķīšiem tapa reaktīvā automašīna un 
startēja sacensībās, smilšu mīkla pārtapa pogās, pašdarinātās rotas 
ielīksmoja meitenes un zēnus, tapa skolas krekliņi ar īpašiem logo.

Vakars bija pilns ar romantiku – 1. – 4. klase izdejojās diskotēkā, 
bet lielāko klašu skolēni devās mazos pārgājienos, lai visi kopā 
paskatītos uz pierasto Mālpili no mazliet cita skatu punkta – ieskatījās 
Mālpils muižas greznajās zālēs, ieraudzīja dejojošos akmeņus pie 
ūdenskrituma vecajās dzirnavās, padzērās garšīgo ūdeni no avota, 
atgādināja sev, ka Mālpils ir sena, skaista kultūrvieta.

Skolas direktore saka lielu paldies visiem, kas iesaistījās, 
atbalstīja un organizēja šīs nedēļas pasākumus.

Bija labi. Ieguvām visi – galvenais, sapratni par to, ka draudzīgā 
kopdarbā var paveikt daudz, ka siltām un mīļām attiecībām ikdienā 
ir milzu vērtība un ka Lieldienas mums būs pārdomu laiks par to, cik 
cilvēks var daudz, ja atveras patiesai cilvēcībai.

Vairāk foto un informāciju var skatīt www.malpilsskola.lv
Mālpils internātpamatskolas skolotāja 

Skaidrīte Logina

Ar sauli sirdī

Mālpils novada vidusskolas 8.klases skolēniem par jauku tradīciju 
ir kļuvusi piedalīšanās “Zelta zivtiņas čempionātā” – skolēnu prāta 
un veiklības sacensībās. Lai nokļūtu pusfinālā, mums nācās izpildīt 
mājas darbu, kura tēma bija: “Misija. Labais darbs”.

Gatavojoties konkursam, nolēmām, ka dosimies uz Mālpils 
novada sociālo aprūpes centru ar pašu ceptu torti, jo sirsnīgs, 
negaidīts pārsteigums iepriecinās visus šī centra ļaudis, padarot 
viņu ikdienu krāsaināku.

Visi klasesbiedri aktīvi iesaistījās idejas īstenošanā. Mājturības 
skolotāja Ilze Rauska atļāva mums darboties mājturības kabi
neta virtuvē, kur mēs cītīgi kūlām olas un sviestu, vārījām krēmu 
un garnējām torti. Šos darbus veicot, mums visiem bija jautrs 
noskaņojums, jo mēs vēlējāmies to sagādāt arī citiem. Tortes 

cepšanai veltījām divas dienas, tās izvērtās par interesantu 
piedzīvojumu. Beidzot torte bija gatava un mēs varējām doties ceļā.

Neviens no aprūpes centra ļaudīm neko nezināja par mūsu 
nodomu un pēkšņo apmeklējumu, tāpēc, ieraudzījuši mūs pie 
aprūpes centra durvīm ar torti rokās, bija ļoti izbrīnīti un pārsteigti.

Mēs bijām gandarīti par paveikto, jo ideja par pārsteigumu tika 
īstenota. Manuprāt, mums biežāk vajadzētu atcerēties ļaudis, kuri 
dzīvo mūsu novada aprūpes centrā un sagādāt viņiem daudz jauku 
brīžu. Viņus vajadzētu apciemot ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, un 
pavadot laiku kopīgās sarunās, mēs varētu arī uzzināt interesantus 
viņu dzīves stāstus.

Mālpils novada vidusskolas 8. klases skolniece 
Madara Cīrule

labais darbs. No sirds uz sirdi.
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Ar tādiem vārdiem ticīgie sveicina cits citu Kristus Augšām
celšanās svētkos. Šis sveiciens ir it kā atskaņas no tās vēsts, kas 
zibenīgi izplatījās Jeruzalemē trešajā dienā pēc Kristus nāves.

Ziņa par viņa augšāmcelšanos bija neapturama pēc tam, kad 
nesen krustā sistais bija apmeklējis savus mācekļus un sūtīja tos 
sludināt Evaņģēliju. “Mēs nevaram nerunāt par to, ko paši esam 
redzējuši un dzirdējuši”, tā lasām grāmatā (Apustuļu Darbi 4,20). 
Cauri gadsimtiem šī vēsts turpina izplatīties, liecinot cilvēkiem par 
pārdabiskās pasaules realitāti un aicinot cilvēkus ticēt Dievam, 
dvēseles nemirstībai un mūžīgai dzīvei pie Dieva. 

Kāda ir Evaņģēlija vadošā doma? Liekas, ka tā ir kodolīgi izteik
ta šajos Kristus vārdos: “Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa 
taisnību.” (Matejs 6,33). Visiem cilvēkiem un it īpaši jauniešiem, 

kam gribas sakārtot savu vērtību sistēmu un sasniegt dzīvē kādu 
lielu mērķi, bet vēl nav izdevies rast gandarījumu par līdzšinējām 
pūlēm, jājautā, kāpēc viņi samērā maz interesējas par reliģiskām 
lietām un Dievu, kas taču ir visaugstākais un beidzamais dzīves 
mērķis? Ticība Dievam un mūžīgai dzīvei varētu daudzus paglābt no 
pesimisma. Varbūt viņiem ir greizi priekšstati par kristīgo reliģiju? 
No tā taču varētu izvairīties, ieskatoties kristīgās ticības pirmavotā – 
Evaņģēlijā. Gadskārtējo reizi svinot Kristus Augšāmcelšanās 
svētkus, novēlu visiem bagātīgu Dieva svētību, kas palīdz cilvēka 
sirdij plašāk atvērties Dieva patiesībai un mīlestībai!

Brālis Kristū Jūsu ev.lut.dr. mācītājs 
Edvīns Rumjancevs

Kristus ir augšāmcēlies!

Atnākot pavasarim, cilvēkā rodas īpašas sajūtas, pozitīvas 
emocijas un radīšanas prieks. Tā tas bija arī šogad, kad Mālpils 
Profesionālajā vidusskolā notika Mākslas dienas, Mālpilī nu jau 
33. Pasākumā piedalījās komandas no Mālpils novada domes un 
Mālpils kultūras centra, vecmāmiņu kluba “Rezēdas”, Mālpils no
vada vidusskolas, Mālpils Mūzikas un mākslas skolas, Ropažu vi
dusskolas, Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās 
vidusskolas.

Pasākuma dalībniekus sveica Mālpils novada domes priekš
sēdētāja vietniece S. Strausa un Mālpils Profesionālās vidus skolas 
direktore F. Ģēvele, novēlot ikvienam interesentam izpaust savas 
mākslinieciskās prasmes un saglabāt ilgstošu draudzību.

Šogad Mākslas dienu dalībnieki savas prasmes varēja parādīt 
četrās radošajās darbnīcās. Pirmajā vajadzēja darboties ar dažā
dām konditoru pagatavotām mīklām, katra komanda veidoja sava 
sapņu putna ligzdu. Nācās krietni pacensties, lai mīklas ruļļi un 
rokas veikli darbotos un izveidotais būtu ne tikai gards, bet arī 
oriģināls. Mēbeļu izgatavotāji palīdzēja komandām tikt galā ar put
nu būra izgatavošanu un mājokļa izrotāšanu. Darbs nebija viegls, 
bet gandarījums par paveikto pēc tam bija liels. Inženiertīklu 
speciālistu uzdevums bija grūts: no dažādu diametru plastmasas 
cauruļu atgriezumiem vajadzēja izgatavot “Pavasara monstriņu”. 
Darba beigās katra komanda savu monstriņu sakombinēja un 
savienoja ar citu komandu veidojumiem. Interjera dizaineri gribēja 
zināt, kas oliņai vēderā.

Mākslas dienas Mālpils profesionālajā vidusskolā

Turpinājums 6. lpp.
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Maijā noslēgsies vērienīgākās skolotāju bezmaksas digitā lās 
mācības programmā “Samsung Skola nākotnei”. Tajā 120 skolo
tāji un direktori no visas Latvijas jau četrus mēnešus apgūst 
digitālās prasmes un gatavo digitālo pārmaiņu projektus savai 
skolai. Projekta mērķis ir rast veidus, kā ar tehnoloģijām uzlabot 
skolēnu sasniegumus mācībās. Skolu komanda, kuras projektu 
“Iespējamā misija” treneri un žūrija novērtēs par ilgtspējīgāko, 
īstenojamu daudzos mācību priekšmetos un, kas vislabāk veicinās 
sadarbību skolā, saņems 10 000 eiro jaunākajām Samsung 
tehnoloģijām.

Noslēdzošajā mācību modulī no 31. marta līdz 4. aprīlim skolotāji 
apgūst video un animāciju veidošanu. “Iespējamā misija” (IM) tre
neri atklāj, kādi ir kvalitatīva video un animāciju priekšnosacījumi, 
un kā ar dažādu rīku palīdzību sarežģītus mācību priekšmetus var 
pasniegt radoši.

lai veicinātu skolēnu zinātkāri mācīties skolotāji no visas 
latvijas apgūst video un animāciju

Turpinājums no 5. lpp.

Tad nu komandām vajadzēja veidot kolāžu no pašlīmējošo plēvju 
gabaliņiem. Darbā tika ņemti arī zīmuļi, flomāsteri un pildspalvas. 
Visapkārt valdīja radoša atmosfēra, darba troksnis un prieks 
dalībnieku acīs.

Lai labāk iepazītu viens otru, katrai komandai bija jāsagatavo arī 
mājas darbs: vajadzēja prezentēt savu komandu, tās nosaukumu, 
stāstīt par savu putnu. Kādi tik putni nebija ieradušies? Pirmais 
atlidoja laimes putns, kas ar savu dzidro balsi priecēja pasākuma 
dalībniekus, tad putns no Āfrikas, kuram bija jau 353 gadi, mazais 
stārķēns un citi lielāki un mazāki putni.

Kamēr komandas strādāja, arī Mākslas dienu vērotājiem bija in
teresanti, jo katrs varēja ielūkoties kādā no radošajām darbnīcām, 
sniegt interviju atraktīvajiem pasākuma vadītājiem Oto un Otīlijai. 
Paldies viņiem! Dalībnieki un viesi saņēma katrs pa veiksmes 
pogai, pasākuma laikā bija iespēja baudīt siltu tēju un kliņģeri.

Mākslas dienu noslēgumā ciemiņi iepazinās ar skolas darbnī
cām un laboratorijām. Ceram, ka priecīgi un gandarīti bija visi, jo 
mākslas spēks iedvesmo radoši un vieno visus.

Paldies par piedalīšanos šajās Mākslas dienās un ceram uz 
tikšanos nākošajā gadā!

Mālpils Profesionālās vidusskolas skolotāja R. Isajeva
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Pirms pusotra gada pašā Mālpils centrā durvis vēra nu jau dau
dzu mālpiliešu iecie nītais veikals “Sena BODE”. Mājīgā noskaņa, 
daudzveidīgais preču sortiments un laipnā apkalpošana raksturo 
“Senās BODES” gaisotni un piesaista daudzus pircējus. Veikala 
īpašnieki vienmēr rūpējušies, lai piedāvājumā būtu svaigi vietējo 
ražotāju produkti.

SIA “MARSVET” veikali “Sena BODE” 
veiksmīgi darbojas Pierīgā – Berģos, Salaspilī 
un Mālpilī, tuvākajā laikā plānots atvērt ce
turto veikalu.

“Senā BODE” novērtēta arī Latvijas mēro
gā – kļuvusi par vienu no laureātiem Latvijas 
tirgotāju asociācijas organizētajā konkursā 
“Latvijas labākais tirgotājs 2013”.

“Pagājušajā gadā pieteicāmies konkur
sam par Latvijas labākā tirgotāja titulu un 
kategorijā tirdzniecības platība līdz 400  m2 
iegu vām laureāta godalgu. Ļoti lepojamies, 
ka mums ir tāds veikals, jo Latvijā veikalu ir 
ap seši tūkstoši, būt labākajiem no tik daudzu 
vidus ir liels gods”, saka veikala īpašnieks 
Mārtiņš Šablovskis.

Konkurss “Latvijas labākais tirgotājs” no
tiek reizi gadā, visu gadu var iesūtīt pieteiku
mus uz konkursu Latvijas Tirgotāju asociācijā. 
Asociācija izveido savu komisiju, kas iero
das visos pie teiktajos veikalos, veic pircēju 

aptaujas un kontrolpirkumus, lai novērtētu tirdzniecības kvalitāti 
un apkalpošanu. Tad vairākās kategorijās nosaka laureātus, kuru 
apbalvošanas pasākums notiek Rīgas domē.

Īpašnieks Mārtiņš Šablovskis uz sver, ka nozīmīgākais ir ik
dienas darbs: “Galvenais mūsu veikala ieguvums un panākumu 

pamats ir darbinieces, kas strādā ar 
augstu atbildības sajūtu un kulturālu at
tieksmi pret pircējiem. Lai cik labi strā
dātu īpašnieki, labs rezultāts veikala 
ikdie nas darbā nav sasniedzams bez 
la bām pārdevējām un visas komandas 
darba. Mēs esam ļoti apmierināti ar 
mūsu darbiniecēm. Viens ir pieteikties 
un uzvarēt konkursā, bet cits katru die
nu apkalpot klientus un uzturēt veikalu 
augstā, labā līmenī.

Gribu izteikt arī komplimentu Mālpils 
pircējiem – cilvēki ir ļoti atsaucīgi! Mums 
jau ir trīs veikali, tāpēc ir iespēja salī
dzināt pircējus dažādās vietās un Mālpils 
tiešām pozitīvi izceļas, jo šeit pircēji ir 
atvērti uz dialogu, bieži nāk ar labiem 
ierosinājumiem! Paldies un uz tikšanos 
“Senajā BODĒ!””

Esmeralda Tāle

AKTUāLI

“”Samsung Skola nākotnei” mēs atklājām daudzus mūsdienīgus 
un pārsteidzošus rīkus, piemēram, Powtoon prezentāciju veidošanai 
un Infogr.am infografikām. Kā noderīgu mācību līdzekli novērtējam 
arī blogus – Mālpils internātpamatskolā blogo ne tikai direktore, 
bet gandrīz katrs skolotājs. Iedvesmotas no Samsung mācībām, 
mēs nododam zināšanas savas skolas skolotājiem un arī ārzemju 
kolēģiem. Skolotājam Turcijā parādīju Prezi platformu un viņš uzreiz 
izveidoja aizraujošu prezentāciju matemātikā pirmajai klasei,” stāsta 
Dace Brūna, Mālpils internātpamatskolas sākumskolas skolotāja.

“Samsung Skola nākotnei” dažādu nozaru eksperti iedvesmo 
dalībniekus būt par pārmaiņu nesējiem un realizēt savas idejas 
gan skolā, gan ikdienā. Dalībnieki tiekas ar “Avārijas Brigādes” 
tēvu un galveno brigadieri – leģendāro Jāni Cimmermani. Tāpat 
iedvesmas lekcijas lasīs animācijas dižgare Dace Rīdūze, digitālo 
mediju speciālists Rolands Laķis, viens no spilgtākajiem mūzikas 
video un reklāmas režisoriem Jurgstulajstus, un Jurģis Krāsons – 
Latvijas labākais kino mākslinieks, kura darbs ir plaši novērtēts arī 
starptautiskajā kino arēnā.

Samsung programmu izsludināja pērn oktobrī, kad papildu 
digitālās prasmes pieteicās apgūt 213 jeb ceturtā daļa Latvijas 
skolu. Visus pieteikumus izvērtēja IM un žūrija, kas arī noteica, ku
ras 30 skolu komandas ir uzņemtas apmācībās.

Visvairāk pieteikumu programmai tika saņemts no kurzem
niekiem – tika pieteiktas 48 skolas, kas ir aptuveni 38% no visām 
skolām Kurzemē. No Latgales un Vidzemes saņemts līdzīgs pietei
kumu skaits – attiecīgi 45 un 44 skolu komandas, kas ir aptuveni 39% 
no visām skolām abos reģionos. No Rīgas un Rīgas rajona interesi 
izrādīja 62 skolu komandas (~32% no visām Rīgas un tās rajona 
skolām), bet no Zemgales 14 (~13% no visām skolām Zemgalē).

Mācības programmā notiek piecos moduļos: pirmais modulis no 
2014.gada 6. līdz 10.janvārim; otrais modulis no 3. līdz 7.februārim; 
trešais modulis no 3. līdz 7.martam; ceturtais modulis no 31.mar
ta līdz 4.aprīlim; piektais modulis no 6. līdz 12.maijam. Vieta: 
Samsung tehnoloģiju telpa Duntes ielā 6.

Vairāk www.draugiem.lv/skolanakotnei

Veikals “sena BODE” “latvijas labākais tirgotājs 2013” laureāts

Veikala “Sena BODE” darbinieces (no kreisās) – Vita A., Natālija R.,  
Beāte D., Ludmila Markova – veikala vadītāja, Aida V.

Veikala “Sena BODE” darbinieces (no kreisās) –  
Kristīne B., Diāna L., Ilga B.
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17.aprīlī biedrība “Mālpils zivīm” sasauca savu biedru ikgadējo 
kopsapulci, kurā valde atskaitījās par paveikto aizvadītajā 2013.gadā 
un ieskicēja tos jautājumus, kas būtu jāveic tuvākā vai tālākā nākotnē. 
Tā kā esam kopskaitā vairāk nekā 100 biedri un mūsu aktivitātes 
un darbības rezultāti skar praktiski jebkuru mālpilieti, šajā rakstā 
mēģināšu pēc iespējas īsāk informēt par tiem arī pārējo sabiedrību.

BĒRNU NOMETNES
Lielākais darbs, ko valde un biedrības atbalstītāji bija veikuši – bērnu 

3 diennakšu vasaras nometnes sagatavošana un novadīšana pagājušā 
gada 26.  – 28. jūlijā Brūnu HES teritorijā, kura kopumā izmaksāja 
1593.89 Ls. Šeit iekļauti izdevumi bērnu ēdināšanai, administratīvajiem 
izdevumiem, kancelejas precēm, balvām, saimnieciskajiem izdevu
miem, degvielai. Visi iesaistītie organizatori par darbu algu nesaņēma, 
visi strādāja sabiedriskā kārtā. Kopā nometnē piedalījās 32 bērni, 
10 organizatori, 5 vieslektori. Par nometni bija ļoti liela interese gan no 
mūsu novada, gan no citu Latvijas reģionu vecāku puses.

Par nometnes norisi mēs jau stāstījām pagājušajā gadā, tāpēc 
šoreiz pāriesim pie nākošā:

ES FONDU LĪDZEKĻU APGUVE
ZIVSAIMNIECĪBAS FONDS (EZF)
•	 	Pagājušajā	gadā	saņēmām	finansējumu	projektam	ar	nosau

kumu “Dabas un tūrisma kājāmgājēju takas izveide gar Mergupi”, kas 
paredzēja izveidot gājēju taku gar Mergupes kreiso krastu virzienā no 
Mālpils viduslaiku pilskalna līdz nekustamajam īpašumam “Mergupes” 
(mācītājmuižai) 6.5 km garumā, tā realizācijai tika piešķirti naudas 
līdzekļi 19 556.24 Ls apmērā. Darbi tika uzsākti 2013.gada pavasarī, 

takas trases garumā tika izzāģēti krūmi, mazvērtīgie un kritušie koki, 
mitrās vietās ierīkotas laipas, izbūvēti tiltiņi pāri gravām, skatu lau
kumi Mergupes stāvkrastos, norādes uz dabas un kultūrvēsturiskiem 
objektiem, ierīkots informācijas stends, atpūtas soliņi. Šo taku tagad 
masveidā izmanto kā makšķernieki, tā arī daudzi tūristi, dabas mīļotāji, 
skolēni, daudzi Mālpils iedzīvotāji un viesi.

•	 Pagājušajā	gadā	bijām	sagatavojuši	 vēl	 vienu	projektu	ar	no
saukumu “Biedrības “Mālpils zivīm” darbības mērķu funkcionālā 
nodrošināšana”. Šis projekts paredzēja biedrības vajadzībām 
iegādāties 8 laivas un Brūnu HES teritorijā izbūvēt ūdensapgādes 
sistēmu no Mergupes pretējā krasta avotiņa līdz bērnu nometnes 
telšu pilsētiņai un ēdināšanas nojumei. Projekta koptāme 5 672 Ls. 
2013. gada rudenī saņēmām lēmumu, ka šim projektam finansējums 
piešķirts pilnā apmērā. Patlaban esam saņēmušu finansējumu 
pilnā apmērā un samaksājuši par laivām, kas jau ir gatavas, atliek 
tikai tās atvest uz Mālpili, reģistrēt tās VP, apdrošināt, katrai laivai 
noteikt materiāli atbildīgo personu, izvietot tās pie mums pieeja
miem ūdeņiem. Jau maija mēnesī biedru un citu interesentu rīcībā 
tiks piedāvātas 8 laivas, kas būs izvietotas Mālpils centra, Mālpils 
HES, Brūnu HES, Rikteres HES, kā arī Suntažu ūdenskrātuvēs. Arī 
ūdensapgādes sistēmas ierīkošana pie Brūnu HES ir uzsākta, līdz ar 
to 2014.gada vasaras nometnes organizācija jau būs daudz augstākā 
līmenī.

•	 EZF	 fonda	 līdzekļu	 piesaistei	 pagājušajā	 gadā	 bijām	 sagata
vo juši un iesnieguši vēl vienu projektu ar nosaukumu “Pieejamības 
nodrošināšana tūristiem līdz Mālpils novada kultūrvēsturiskiem un 
dabas objektiem”. Šis projekts paredzēja izbūvēt kājāmgājēju tiltu 
pāri Mergupei Mālpils viduslaiku pilskalna pakājē, kā arī labiekārtot 
pilskalna pakājē esošā avotiņa teritoriju. Projekta koptāme 19 910 Ls. 
Esam saņēmuši paziņojumu, ka projekts apstiprināts. Tā realizācija ir 
jau uzsākta, ir noslēgts līgums par tilta projektēšanu un būvniecību. 
Visa projekta realizācijas pabeigšana paredzēta š. g. oktobrī. Projekta 
realizācijas rezultātā tiks izbūvēts metāla gājēju tilts pāri Mergupei, 
tiltiņš pāri pilskalna pakājē esošā avota “izgrauztajai” graviņai, pats 
avots attīrīts no smilšu sanesumiem, ierīkota avota ūdens ozolkoka 
tvertne, ierīkota taka gar Mergupi līdz jaunajam tiltam.

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATBALSTAM 
(ELFLA)

2013.gadā bijām sagatavojuši un iesnieguši vairākus projektus ES 
lauksaimniecības atbalsta fonda līdzekļu piesaistei.

•	 	 Pirmais	 projekts	 ar	 nosaukumu	 “Biedrības	 “Mālpils	 zivīm”	
apsaim niekošanā un nomā nodotās teritorijas infrastruktūras uzla
bošana” paredzēja ierīkot makšķernieku un citu interesentu vajadzībām 
17 platformas un rampas Mālpils centra, Sudas HES un Brūnu 
HES ūdenskrātuvēs, paredzot tam nolūkam piesaistīt ES līdzekļus 
19 811.80 Ls apmērā. Diemžēl vasarā saņēmām lēmumu, ka līdzekļu 
trūkuma dēļ šī projekta finansējums atteikts. Mēģināsim šo projektu 
virzīt nākošajos ES struktūrfondu izsludinātajos konkursos.

AKTUāLI

Mālpils makšķerniekiem veiksmīgs aizvadītais gads

Nodarbības vada Andris Upenieks

Nometnes dalībnieki veido zivju nārsta vietas
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•	 Otrais	projekts	ar	nosaukumu	“Bērnu	un	jauniešu	vasaras	no
metnes “ASARĪTIS” funkcionālā nodrošināšana” paredzēja nometņu 
organizēšanas vajadzībām piesaistīt līdzekļus datora, fotoaparāta, 
laminatora, zāles pļāvēja, krūmgrieža iegādei, jaunas mājas lapas 
izveidei, bērnu ēdināšanas nojumes paplašināšanai un pārvietojamo 
tualešu izgatavošanai, kopā par 4 194 Ls. 2013.gada rudenī saņēmām 
lēmumu, ka šim projektam finansējums piešķirts pilnā apmērā. 
Patlaban esam saņēmuši visu finansējumu un jau iegādājušies jaunu 
portatīvo datoru, digitālo fotoaparātu, laminatoru, krūmgriezi un zāles 
pļāvēju. Ir izgatavotas 3 pārvietojamās tualetes, atliek tikai pabeigt 
izstrādāt jauno biedrības mājas lapu. Līdz ar to 2014.gada vasaras 
nometnes organizācija jau būs daudz augstākā līmenī. Šis projekts 
paredzēja arī apmēram tik pat lielu pašas biedrības līdzfinansējumu, 
kuru paredzējām iegūt no pašvaldības dotācijām bērnu ēdināšanai, 
no juridisko un fizisko personu ziedojumiem un no līdzekļiem, ko 
mēs būtu ieguvuši no licencētās makšķerēšanas. Taču mums, 
negaidot paveicās. Par mūsu aktivitātēm ieinteresējās LR Saeima 
un pagājušā gada valsts budžeta grozījumos nometnes “ASARĪTIS 
2014” nodrošināšanai tika piešķirti 5 000 EUR. Tagad mēs varēsim 
samaksāt visiem organizatoriem un vieslektoriem par viņu darbu, 
iegādāties bērniem balvas, metodiskos līdzekļus un veikt daudz ko 
citu. Piebildīšu, ka šogad nometni rīkosim 18., 19. un 20. jūlijā, par 
to esam informējuši sabiedrību savā mājas lapā www.malpilszivim.
lv, kā arī izvietojuši informāciju makšķernieku veikalu tīkla “SALMO” 
veikalos, ar kuriem mums nupat izveidojusies laba sadarbība. Aicinu 
Mālpils novadā dzīvojošo bērnu vecākus savlaicīgi padomāt par savu 
bērnu vecumā no 5 līdz 16 gadiem pieteikšanu uz nometni, domājams, 
ka šogad būs konkurss un varētu pieteikties vairāk kā 50 projektā 
paredzētie bērni.

•	 Trešā	projekta	nosaukums	 “Tūrisma	objektu	 informatizācijas	
sistēmas ieviešana Mālpils novadā”. Šī projekta piesaistei tika 
izstrādāts tūrisma maršruts, kura sākums būtu Sauleskalnā un 
turpinātos pa sekojošo trasi: Sudas tilts – Vīnkalniņa avots – Mālpils 
parks ar baronam G.V. fon Taubem veltīto obelisku un dīķu sistēmu – 
Mālpils muiža – profesionālā vidusskola – Sporta iela ar veco ozolu 
aleju – Mālpils vidusskola – Evaņģēliski luteriskā baznīca – Mālpils 
viduslaiku pilskalns ar tā pakājē esošo avotiņu – Mergupe – jau nais 
gājēju tilts pāri Mergupei – dabas taka – Mālpils kapi – pa dabas taku 
līdz O. Skulmes dižozolam, aptuveni 8 km kopgarumā. Un visa šī 
maršruta garumā projekts paredz ierīkot 15 virziena norādes zīmes, 
vienu lielo informatīvo stendu pie avotiņa stāvlaukuma, 9  mazākus 
stendus pie kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem, kā arī 10 mazākus 
stendiņus pie dabas objektiem. Projekta koptāme 5  645 Ls. Nupat 
esam saņēmuši LAD paziņojumu, ka arī šis projekts ir apstiprināts 
un prasītā naudas summa ir piešķirta. Lai to reāli realizētu, vēl ir 
nepieciešams veikt diezgan lielu organizatorisko un praktisko darbu: 
jāizstrādā maršruta virzienu norāžu shēmu un tā jāsaskaņo ar VAS 
“Latvijas Valsts ceļi”, jāsavāc un jāapkopo visa tā informācija par 
kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem, kura būtu izvie tojama uz 
stendiem un planšetēm, jāpasūta savāktās un apkopotās informācijas 
izdruka tipogrāfijā, jāizgatavo pašas norādes, planšetes un stendus, 
jāizvieto informācija uz šiem stendiem un planšetēm, visas norādes, 
stendi un planšetes jāizvieto tām paredzētajās vietās, jāizstrādā 
šī tūrisma produkta menedžmenta sistēma. Vieni paši mēs to visu 
paveikt nespēsim, tāpēc ļoti ceram uz pašvaldības un pašu Mālpils 
iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstu. Visu to ceram paveikt līdz š. g. ok
tobra  – novembra mēnešiem. Līdz ar šī projekta realizāciju būsim 
ieguvuši faktiski gatavu tūrisma produktu, ko piedāvāt ne tikai mūsu 
novada, mūsu valsts, bet arī citu valstu tūristiem. Tūrisma maršruta 
sīkāks apraksts atrodams biedrības mājas lapā www.malpilszivim.lv.

•	 Ceturtā	 iesniegtā	 projekta	 nosaukums	 “Vides	 aizsardzības	
pasākumu tehniskais nodrošinājums”. Šis projekts paredz iegādāties 
videokameru vides sabiedrisko inspektoru un pašvaldības pilnvaroto 
personu vajadzībām. Ar tās palīdzību varētu dokumentāli fiksēt atklā
tos licencētās makšķerēšanas noteikumu Mergupes un Sudas upēs, LR 
mak šķerēšanas noteikumu un LR Zvejniecības likuma pārkāpumus, 
t. sk. nakts stundās. Bez tam projekta ietvaros paredzēts iegādāties 
interaktīvo tāfeli, ar kuras palīdzību varētu efektīgi un kvalitatīvi rīkot 
vides aizsardzības seminārus, apmācīt biedrības biedrus, bērnus un 
jauniešus vasaras nometnēs. Projekta koptāme 8 978.32 EUR. Šim pro
jektam gaidām LAD izvērtējumu un jau tuvākajā laikā, cerams pozitīva, 
lēmuma paziņošanu.

ZIVJU RESURSU PALIELINāŠANA
•Sadarbībā	ar	SIA	“Skonto	būve”,	pateicoties	valsts	vadošā	 ihtio

loga un vides speciālista Māra Oltes atbalstam, nu jau trešo gadu pēc 
kārtas izdevās realizēt projektu, kurš paredz atjaunot strauta foreļu 
populāciju Latvijas upēs un strautos, arī Mālpils novadā. Tika ielaisti 
50 000 strauta foreļu mazuļi Mergupē, Sudas upē virs Bukām, daļēji arī 
Tumšupē Allažu pagastā. Šis projekts turpināsies arī šogad, paredzot 
50 000 foreļu mazuļu ielaišanu šajās upītēs.

•	Tika	ielaistas	vairāk	kā	50	kg	karūsu	Mālpils	HES	ūdenskrātuvē,	
kā arī ap 200 kg lielās 1.5 – 2 kg karpas Mālpils centra ūdenskrātuvē 
un 200 kg balto amūru, kopumā par to samaksājot 1000 Ls. To varējām 
izdarīt pateicoties mūsu sponsoram – Brūnu HES īpašniekam Guntaram 
Jonītim, kurš ziedoja 200 Ls, SIA “EMU SKULTE” īpašniekam Aivaram 
Strausam, kurš ziedoja 300 Ls, z/s “Pamales” īpašniekam Igoram 
Šaboham, kurš ziedoja 300 Ls, kā arī ieņēmumiem no licencētās 
makšķerēšanas.

•	 Sadarbībā	 ar	 vadošiem	 LR	 izlases	 makšķerēšanas	 un	 spinin
gošanas sporta pārstāvjiem (Kaspars Poišs, Māris Olte), oktobra 
mēnesī Mergupē tika ielaistas 750 pieaugušas 400–500 grami smagas 
foreles.

VIDES UN ZIVJU RESURSU AIZSARDZĪBA
Pagājušajā gadā sabiedrisko vides inspektoru darbs nebija tik 

aktīvs, kāds tas bija citos gados. Taču arī šogad jāizsaka paldies 
pašval dības pilnvarotajai personai Gunāram Krūmiņliepam par 
perso nīgo iniciatīvu makšķerēšanas noteikumu kontroles jautājumos, 
pašvaldības policijas priekšniekam Guntim Lejiņam, sabiedriskajiem 
inspektoriem Saulim Mihelsonam un Edgaram Komarovam, kuri epi
zodiski tomēr veica reidus.

Ievērojamu organizatorisko un praktisko darbību pagājušajā gadā 
bijām veikuši, lai panāktu, ka Mālpils novadā nepieļautu milzīgā cūku 
kompleksa būvniecību nekustamajā īpašumā “KlūgasGrūbas”. Šajā 
sakarībā ļoti aktīvi piedalījāmies sabiedriskās apspriešanas pro
cesā, rakstījām uzsaukumus Mālpils iedzīvotājiem, lai tie piedalītos 
anketēšanā un izteiktu arī savu negatīvo nostāju pret šo ieceri, tika 
sa vāktas ap 1000 anketas. Iesaistījāmies problēmas atspoguļošanā 
tādos masu mēdijos, kā laikraksti “Diena”, “NRA”, “Apriņķa avīze”, 
vairākkārt piedalījāmies Mālpils novada domes sēdēs, iesaistījāmies 
šīs būvniecības SVID analīzes izstrādes darba grupā. Visa tā rezultātā 
kopā ar citiem novada aktīvistiem panācām, ka pašvaldība pieņēma 
lēmumu šī cūku kompleksa būvniecības ieceri noraidīt. Vēlāk ieinte
resētā firma iesūdzēja pašvaldību tiesā par šāda lēmuma pieņem
šanu un pieprasīja to atcelt, taču tiesa prasību noraidīja. Šis process 
parādīja, ka tautai ir liels spēks un kopā mēs varam ietekmēt daudzus 
procesus ne tikai savā pagastā vai novadā, bet arī visā valstī. Cerams, 
ka baidoties no vienotas iedzīvotāju protesta kustības Mālpils novadā, 
kurā, salīdzinot ar citām Pierīgas pašvaldībām, ir saglabāta ekoloģiski 
tīra vide, nākotnē neviens vairs negribēs būvēt tik ekoloģiski bīstamus 
objektus.

AKTUāLI

Foreļu pavairošana 2013. gada rudenī

Turpinājums 10. lpp.
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SACENSĪBU ORGANIZĒŠANA
2013. gadā tika organizētas un novadītas sacensības:
•	 starptautiskas	amatieru	sacensības	karpu	makšķerēšanā;
•	 Kārļa	Lejnieka	atcerei	veltītā	kausa	izcīņas	sacensības	pludiņ

makšķerēšanā;
•	 zemledus	makšķerēšanas	sacensības.
Par darbu šajā aktivitātē jāizsaka pateicība valdes loceklim 

Normundam Naglim, Jurim Lielmežam un Normundam Ozoliņam. 
Vienīgi gribētos, lai būtu lielāka dalības aktivitāte no biedru puses. 
Liels paldies jāizsaka Mālpils novada domei un personīgi Valtam 
Mihelsonam un Ģirtam Lielmežam, kuri sagādāja 12 ļoti skaistus 
kausus K. Lejnieka atceres sacensībām un arī šī gada zemledus 
makšķerēšanas sacensībām.

TALKU ORGANIZĒŠANA
Katru gadu esam atbalstījuši valsts organizētos Lielās talkas 

pasākumus Mālpils novadā, vienmēr mūsu pasākumā piedalījās 
kuplākais (līdz pat 50) dalībnieku skaits. Taču pagājušajā gadā Mālpilī 
Lielajā talkā piedalījās, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, samērā 
neliels dalībnieku skaits, jo tieši tajā dienā bija ļoti slikti laika apstākļi. 
Tomēr arī tie biedri, kuri piedalījās, izdarīja diezgan daudz. Tika savākti 
atkritumi Mālpils centra un Mālpils HES ūdenskrātuvju piekrastes 
zonās. Vasarā tika izpļauta zāle un krūmi Brūnu HES ūdenskrātuves 
piekrastē un bērnu nometnes apmešanās vietās. Daži biedri piedalījās 
arī dabas takas ierīkošanas darbos. Diezgan lielu atsaucību no biedru 
puses saņēmām brīžos, kad bija jāpalīdz gan foreļu, gan karpu, gan 
balto amūru pavairošanas pasākumos.

SABIEDRISKā LABUMA ORGANIZāCIJAS STATUSA NODROŠI
NāŠANA

2010. gadā ieguvām sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas 
ļauj mums piesaistīt uzņēmumu ziedojumus ar noteiktu mērķi, kurš 
atbilst biedrības darbības mērķiem. Veicot šādu ziedojumu, uzņēmums 
var saņemt ievērojamas peļņas nodokļa atlaides, tāpēc arī šogad aici
nu uzņēmumu vadītājus noticēt mums, atbalstīt mūsu aktivitātes un 

ziedot savus līdzekļus mērķu sasniegšanai. Šis statuss ļauj mums 
piesaistīt ES struktūrfondu naudas līdzekļus dažādu ideju realizācijai 
bez pašu naudas līdzekļu ieguldījuma, t. i. izmantot 100% ES finanšu 
līdzekļus. Tāpēc mēs varējām rakstīt tik daudz projektus un šī statusa 
saglabāšanai pievēršam lielu uzmanību. Neviens biedrības valdes lo
ceklis par savu darbu atlīdzību nesaņem, visi strādājam sabiedriskā 
kārtā, visu veicam sabiedrības labā.

MAZLIET PAR NāKOTNES IDEJāM
Protams, gatavojamies arī turpmāk veikt visus tos pasākumus, ko 

esam darījuši līdz šim. Taču bez tiem mums ir divas tādas “utopiskas” 
idejas, ko mēs ar mālpiliešu aktīvu atbalstu varētu realizēt dzīvē. Pirmā 
ideja – atpirkt vai slēgt ilgtermiņa nomu uz zemi zem Mālpils ciema 
vecās peldētavas, pēc tam, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus, izvei
dot visām ES prasībām atbilstošu peldētavu. Otrā ideja – vai nu atjau
not kādreiz slaveno “Velna torni” Torņakalnā, vai, ja tas nav iespējams, 
izbūvēt alternatīvu skatu torni Sauleskalnā, piesaistot ES struktūr
fondu līdzekļus. Abu ideju realizācijai jau ir veiktas dažas aktivi tātes, 
darbojas neliela mālpiliešu entuziastu grupa.

Biedrības “Mālpils zivīm”
valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs

AKTUāLI

sporta ziņas

sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta
7.maijs Pierīgas sporta spēles orientēšanās sportā Saulkrasta novads, Bādciems

11.maijs Pierīgas sporta spēles florbolā Pierīgas novadu sporta zāles
11.maijs plkst.10.00 Ievziedu turnīrs novusā Mālpils sporta komplekss
17.maijs plkst.12.00 Mālpils novada VELOBRAUCIENS Mālpils mototrase
17. maijs plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 9.posms Mālpils sporta komplekss
18. maijs plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 5.posms Mālpils sporta komplekss
25.maijs plkst.12.00 Mālpils novada VELOBRAUCIENS (bērniem) Mālpils stadions

22.martā Mālpils sporta kompleksā notika finālspēles Pierīgas 
sporta spēlēs telpu futbolā. Mālpils komanda cīnījās par 9. līdz 
11.vietai. Nospēlējot neizšķirti pret Sējas novada komandu (3:3) un 
zaudējot Salaspils novada komandai (4:7), Mālpils telpu futbolisti 
ierindojās 10.vietā.

23.martā Babītes sporta kompleksā notika Pierīgas sporta 
spēlēs novusā. Sacensībās piedalījās 11 novadu komandas un 
Māl pils novada komanda (Jānis Jansons, Jānis Dišereits, Tālivaldis 
Zagorskis un Kristīne Kaņepēja) izcīnīja 7.vietu. Individuāli pie 
sa viem galdiņiem visaugstākā vieta bija Tālivaldim Zagorskim – 
4.vieta, Jānim Dišereitam – 5.vieta, Jānism Jansonam – 9.vieta, bet 
Kristīnei Kaņepējai – 6.vieta. Sacensībās uzvarēja Ķekavas novada 
komanda, aiz sevis atstājot Babītes un Olaines novada komandas.

29.martā Mālpils sporta kompleksā norisinājās Mālpils no
vada dubultspēļu čempionāta novusā, kurā piedalījās 14 dalībnieki 

jeb 7 pāri. 1.vietu izcīnīja Tālivaldis Zagorskis un Alfons Suķis, 
2.vietā ierindojās Arnis Janbergs ar Viesturu Bērziņu, bet 3.vietā 
Aleksandrs un Ģirts Lielmeži. 4. un 5.vietu ieņēma attiecīgi Juris 
Jonaitis/VitoldsBlumbergs un Jānis Dišereits/Oskars Janbergs.

13.aprīlī Mālpils sporta kompleksā notika Pavasara turnīrs 
novusā. Turnīrā piedalījās 12 dalībnieki, kuri izspēlēja riņķa 
turnīru. 1.vietu, zaudējot tikai vienā spēlē, pārliecinoši izcīnīja 
Jānis Dišereits. 2.vietu ieguva Tālivaldis Zagorskis, bet 3.vietā, 
pēc papildrādītājiem apsteidzot Oskaru Janbergu, ierindojās Jānis 
Jansons.

!!! Detalizētākai informācijai par Mālpils novada  
VELO BRAUCIENU sekojiet līdzi Mālpils novada  

mājas lapā – www.malpils.lv.
Sporta darba organizators 

Ģirts Lielmežs

SPORTS

Zemledus sacensības centra dīķī

Turpinājums no 9. lpp.
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Šoreiz mūsu dzīves un darba pieredzes bagātās sievas – vārda 
māsas – Annas. Četras jaukas kundzes, katra ar savu, neaizvieto
jamu devumu studijai.

Anna Kavasa – saimniece, audēja, rokdarbniece, biteniece – 
īsta Mājas Turētāja. 80.gados strādāja “Daiļradē” – auda sedziņas, 
galdautus, piedalījās pulciņa rīkotajās izstādēs, vienmēr atsaucīgi 
kuplinot tās ar saviem rūpīgajiem darbiem. Arī savu māju iekārtoja 
radoši. Reiz apciemojot KavasAnniņu, viņa rādīja asprātīgi iekārtoto 
apavu “paslēptuvi”. Kāds vecs skapis bija vertikāli pārzāģēts, no
likts guļus uz grīdas un kurpju kaste – plaukts gatavs. Māju rotāja 
pašausti celiņi, galdsegas, ziedi. Mājā bija daudz gaismas.

Kādā sarunā, pieminot Annu, Līga teica – Viņa nu gan bij’ liela 
saimniece – no vienas siļķes prata 6 dažādus ēdienus pagatavot.

Anna Smeile
 Viņas audumos jūtama dzimtās Cēsu puses gleznainās dabas 

klātbūtne. Meistarīgi atrasti materiāli apvienoti ar faktūrām un 
krāsām radīja acīm tīkamus priekšmetus – lietojamus, siltus un 
praktiskus. Tie reizē rotāja telpu un pašu darinātāju. Aust sākusi 
agrā bērnībā savas mammas stellēs.

Cik viegli iet pa ceļu puteņa laikā, kad vējš pūš no mugurpuses. 
Tādu es atceros mūsu iepazīšanās puteņa dienu un tikpat viegls 
kopīgi pavadītais laiks mūsu kultūras nama lietišķās mākslas 
pulciņā – tagad jau 10 gadus studijā “Urga”. Anna nebija mudināma 
aust vai adīt, sašūt vai apdarināt noausto audumu. Reiz viņa jautāja, 
kā izaust Ainas Alsupes grāmatā atrasto pinuma zīmējuma rakstu. 
Kad sāku kaut ko skaidrot, apcerēt un sacerēt, tad Anna izvilka no 
somas paprāvu auduma gabalu teikdama – tie man būs aizkari. 
Redzēju – auduma raksts jau gatavs. Es nekad nebūtu iedomājusies 
tā izmantot grāmatā redzēto tehnisko zīmējumu.

Par kādu segu Anna teica – tā mazdēlam, kas studē Vidzemes 
augstskolā. Bet par siltajām, melnbalti pelēkajām seģenēm 
pastās tīja, ka tās mantošot mazmeitas. Prieks par to, ka ne ti
kai darba rīkus (stelles, ratiņu), bet arī darba prasmes mazbērni 
pārmantojuši.

2000. gada decembrī Anna Smeile ieguva Tautas daiļamata 
meistara nosaukumu. (Tautas daiļamata meistars – kvalifikācijas 
nosaukums, nodibināts 1960. gadā. To piešķir LPSR Kultūras 
ministrijas kolēģija, pamatojoties uz žūrijas komisijas ieteikumu, 
tiem, kuru darbiem augsts mākslinieciski tehniskais līmenis un 
kuru daiļrade sakņojas tautas mākslas tradīcijās. (LPSR Mazā 
enciklopēdija 3. sējums, izd. “Zinātne” R 1970.))

Mākslas zinātnieks Pēteris Savickis, vērtējot darbus, kavējās 
pie Annas audumiem. Noglaudīja kādu vadmalas gabalu, teik
dams – Tīrradnis. Atceroties šo notikumu, pievienojos teiktajam un 
priecājos, ka esmu savas dzīves skaistā puteņa dienā satikusi savu 
Meistaru – lauku audēju Annu Smeili.

Anna Austra Berga – klusa, mierīga, akurāta, pacietīga 
un pieticīga – kā rāma upe. Aicināta uz tikšanos, Anna saka: “Ko 
nu es, es jau vairs neko nedaru.” Un, kad atnākusi, klusi sēž un 
noskatās kā citas izrāda savus darbus. Vien pašās beigās pieticīgi 
velk no savas somas ārā baltu, smalku tamborējumu. Rakstainie 
cimdi – gan smalkie iziešanai, gan kārtīgi darba cimdi – vēl nesen 
priecēja mūsu acis. Bet smalkie, baltie divvirziena izvilkumi! 
TO DARBU kurš katrs paveikt nevar. Tur jābūt ļoti pacietīgam.

Anna par sevi: “Esmu dzimusi 1933. gada 21. septembrī Ilūkstes 
aprinķī Rubeņu pagasta “Stūrēnu” mājās zemnieku ģimenē. 
No skolām beidzu tikai Rubeņu 7 – gadīgo. Bija sapnis mācīties 
Daugav pils mākslas skolā (“Saules skolā”  – tā sauca to skolu). 
Bet sapnis paliek sapnis. Tas nepiepildījās, jo sākās kolhoza 
laiki. Kā zināms, kolektivizēja visus lopus, zemi un inventāru. 
Sadzīves apstākļi kļuva slikti un tā, trūkstot līdzekļiem, biju spies
ta iet strādāt kolhozā. Vēlāk iestājos Rēzeknes piensaimnieku 
skolā. Pēc skolas beigšanas sāku strādāt Mālpils pienotavā, kur 
nostrādāju līdz 1975. gadam. Darbs bija smags, veselība arī sāka 
klibot. No 1975. gada līdz 1991. gadam strādāju Rīgā par vilciena 
“Jūrmala”pavadoni, kas kursēja maršrutā Rīga – Maskava.

Interese par rokdarbiem man bija no bērnu dienām, uz ko 
pamudināja jau skolā rokdarbu skolotāja un mana mamma. Par 
cik tajos laikos nebija iespējams nopirkt neko no apģērbiem, tad nu 
mamma auda un deva šūt gan kleitas, gan mēteļus no pašaustas 
vilnas drēbes. Auda arī linu palagus un dvieļus. Man bija jāsatin 
audiem dzija spolītēs. Bet par izaustiem gabaliem bija prieks 
visiem – varēja pucēties.

Baltos rokdarbus sāku strādāt jau ganu gaitās. Ganīju lopiņus 
un strādāju rokdarbus. Rokdarbi man patīk vēl šodien. Bez rokdar
biem man gan ir vēl divas mīlestības – tie ir dzīvnieki un puķes.”

Anna Jurisone
Es esmu meitene no Latgales.
No zemes skaistākās, 
Kur Mākoņkalns un Sauleskalns
Viens otru sveicina.

STāSTI  PAR  AMATNIEKIEM

Viena vērpa, otra auda, trešā raksta zīdautiņu

Mālpils kultūras nama lietišķās mākslas pulciņa (vēlāk TLM studija 
“Urga”) izstādes atklāšana 1986.gads, 2. no kreisās Anna Kavasa,

2. no labās Anna Jurisone

Tautas mākslas centrā, Rīgā 2000.gads, no kreisās Anna Smeile,
Anna Jurisone

Turpinājums 12. lpp.
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Lai tiktos ar Jomertu ģimeni, transports nav jāmeklē, jo 
dzīvojam gandrīz vai kaimiņos – pārdesmit soļu, tad 15 pakāpieni, 
atkal pārdesmit soļu, un saruna var sākties.

Straujā, enerģiskā, dedzīgā Lilita un mierīgais, līdzsvarotais 
Rolands ir piecu dēlu vecāki. Puiši bērnībā tepat pa daudzdzīvokļu 
mājas pagalmu skraidījuši, un, šķiet, tas bija pavisam nesen.

Kasparam nu jau 24, un viņš ir loģistikas speciālists VAS “Latvijas 
Valsts meži”.

Artūram ir 23 gadi, viņš studē RTU Automehānikas fakultātē.
Agrim ir 21gads,viņš par studiju vietu izvēlējies Milānu un apgūst 

finanšu menedžmentu.
Arvis un Rinalds ir 14 un 13 gadus jauni Siguldas 1.ģimnāzijas 

audzēkņi.
Mamma Lilita, kā jau visiem zināms, ir Mālpils vidusskolas 

angļu valodas skolotāja.
Tētis Rolands ir tehnologs “Mālpils piensaimniekā”, arī mūsu 

novada domes deputāts.
Lilitai tuva Ārijas Elksnes dzeja, tāpēc pirmais jautājums ar kāda 

dzejoļa rindām:
“…No cik stipra kaula būs / Mūsu glaustie, gludinātie – /Tie, kam 

jānomaina mūs”?

Piedzimu 1937.gada 3.oktobrī Krāslavā. 
Tēvs, mērnieks būdams, nopirka Kombuļu 
muižas parku ar daudziem skaistiem ko
kiem, krūmiem un puķēm. Tā es šai parkā 
vadīju savu bērnību. Pamatskola un vi
dusskola Plātera pilī. Daugava, pils parks, 
jaunības romantika. Skaisti!

Mālpils tehnikums. Un atkal muiža, 
upes, parks. Paliku strādāt tehnikumā par 
noformētāju un prakšu vadītāju.

Un laikam šie skaistie parki, pēckara 
nabadzība rosināja domāt. Zīmuļi un krāsa 
tā norakstījās, ka nevarēja saturēt pirks
tos. Izņēmu serdi (1 cm) no norakstītiem 
zīmuļiem, ar karstu adatu izdedzināju gri
moņu zariņam caurumu, ievietoju serdi. 
Sakalta un man bija gari zīmuļi. Ganos 
zīmēju lellēm kleitas. Krāsoju ar puķu 
lapiņām. Eglītei rotājumus gatavoju no 
bērzu tāsīm, salmiem, krāsainiem papīriem. 
Ganot govis, no doņiem, meldriem pinu groziņus, lasīju zemenes. 

Vēlāk gribējās greznoties. Tamborēju krūšu kabatiņā lieka
mus kabatlakatiņus. No bērzu tāsīm taisīju krelles. Vēlāk nāca 
no saknītēm pīti trauciņi. Ar tiem piedalījos izstādē. Tad nāca 
cimdi, zeķes, jakas, vestes. Dzijas pirku Rīgā, atgriezumu veikalā. 
Sēju, adīju, tamborēju. Vēlāk turējām aitas, vilnu vedām uz Ķoņu 
dzirnavām. Tad bija laba dzija un varēja adīt un tamborēt uz nebēdu.

Mūsu “Urgas” pamatlicēja Priedīšmāte mūs, jaunās meitenes, 
piesaistīja ar saviem skaistiem galdautiem, tepiķiem, celiņiem, 
lakatiem, segām un gardām tortēm. Mums arī tādus gribējās un tā 
sākām aust un arī tortes cept.

Pašreiz adu cimdus, zeķes, audzēju mārtiņrozes, slaucu ka
zas un auklēju mazmazmeitiņu Loti. Un tas ir kā krāsains cimds. 
Ar kat ru dienu parādās jauns krāsains rakstiņš. 

Aktīva un atraktīva, zināšanām bagāta dažādās dzīves jomās – 
īstena Mājas Saimniece. 2000. gadā Anna Jurisone ieguva Tautas 
daiļamata meistara nosaukumu. Pirkstaino cimdu adītāja. Un viņa 
rada nevis parastus cimdus, bet cimdus ar vārdiņiem – Lācene, 
Ceriņš, Vizbulīte. Vienmēr kaut kas jauns, interesants. “Paskat, 
cik skaists cimds sanāca no tā zeķu raksta, ko saņēmu pa 

pastu” – tā Anna. Ne reizi vien esam par viņas gardajām receptēm 
lasījuši preses izdevumos.

Liekas, ka Annas dzīves un darba prieks dzirkstīt dzirkstī un, 
ja ļaujies, sāc dzirksteļot līdzi. Un šogad pabeigtais puspersietis 
(audu mam raksturīga īsa, nevienāda bārkšu virsma) ir pusgadsim
ta ilga sapņa piepildījums. Sapnis par to radies darbojoties pulciņā 
kopā ar Priedīšmāti, redzot viņas austos puspersiešus. Darbs 
3 gadu garumā – sākumā noaužot 17 m garu retinātā vienkārtņa 
audumu, izmantojot mazos kamolīšus, kas palikuši pāri adot zeķes 
un cimdus, tad rūpīgs darbs sagriežot pa retinātām joslām audumu 
slejās un tās savirpinot. Visbeidzot paša paklāja aušana lielajās 
stellēs.

Vēl mūsu studijā, aužot smalkus lina aizkarus un dvieļus, 
adot rakstainus dūraiņus, mācoties it visu, ko dzīve piedāvā, savu 
pieredzi papildina Anna Višķere. Un dažus gadus atpakaļ savus pir
mos lupatu deķīšus noauda Anna Kricka.

Katrs darbiņš un tā darinātāja palīdz pielocīt mūsu studijas 
pūra lādi.

Atmiņās kavējās un materiālus apkopoja
Lauma Krastiņa un Inguna Sīmansone

STāSTI PAR AMATNIEKIEM

Uz gaismas pusi

ĢIMENES – MāLPILS BAGāTĪBA

TLM studija “Urga” 2008.gads, 1. rindā 1. no labās Anna Smeile, 3. rindā 5. no labās Anna Berga,
6. no labās Anna Jurisone

No kreisās – Artūrs, tētis Rolands, Rinalds (klēpī), Valsts prezidente 
Vaira Vīķe – Freiberga, viņas kungs Imants Freibergs, Agris, mamma 

Lilita, Arvis (priekšā) un Kaspars 2002. gadā

Turpinājums no 11. lpp.
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Cik glausti un gludināti ir Jomertu dēli, un kādas ir viņu būtis
kākās rakstura īpašības? Izrādās  – ne glausti, ne gludināti. Ar 
padomu, ar palīdzību, kad bijis nepieciešams, atbalstīti gan, taču 
nekad nav par katru cenu dzīti uz mērķi. Vecāki darījuši visu, lai 
dēli veidotos vispusīgi: modernās dejas palīdzējušas veidot stāju, 
Mākslas skola – izpratni par skaisto, sports – izturību, organizētību, 
neatlaidību. Tālāk katram pašam jālemj, kādā jomā veidot sevi 
turpmāk. Dari, cik vari, bez vecāku aizbildniecības un bīdīšanas. 
Mātei un tēvam tiek prieks par to, kas ar darbu panākts.

Kasparam, kā jau vecākajam, agri nācies uzsākt mācības 
dzīves skolas atbildības fakultātē. Vecāki darbā, bet mazāko brāļu 
gaitas pēc skolas, nodarbību laiki, sagatavošanās tām u.c. – tas 
viss bijis viņa ziņā, un šī prasme organizēt lieti noderējusi vēlāk 
paša dzīvē. Varbūt tieši tāpēc Kaspars ir vislabsirdīgākais un 
viskomunikablākais.

Artūra lielā interese ir tehnika. “Viņš ir īsts tēva dēls – visnopiet
nākais ģimenē. Maz runā, bet, kad pasaka, ir ko klausīties,” saka 
mamma, bet tēvs piebilst: “Neceļ gaisa pilis, bet dara.” Viņš arī 
pirmais no dēliem ir apprecējies.

Agri raksturot mamma neuzņemas, to dara tēvs: “Agris nav 
rāmjos ieliekams cilvēks. Ko ieņēmis galvā, to arī paveiks. Pašam 
savi plāni. Viņš daudz lasa, apgūst daudz informācijas. Dzīvē tver 
mirkli, un no tā paņem visu, kas vajadzīgs tieši viņam.” Izrādās, 
Agris paspējis pat veiksmīgi nokārtot iestājeksāmenus Teātra 
fakultātē un gadu mācījies pie Rolanda Zagorska Improvizācijas 
teātrī, tādēļ viņam nav problēmu uzstāties un komunicēt jebkurā 
auditorijā.

Arvis saviem 14 gadiem ir pārāk nopietns, gluži kā pieaudzis. 
Viņš jau agrā bērnībā atšķīries no vienaudžiem, vairāk vēlējies būt 
vienatnē, ne barā.

Bet smaidīgais pastarītis Rinalds kā kaķis vienmēr uz kājām. Sevi 
ar problēmām neapgrūtina. Patīk ātrums un viss, kas ar to saistās. 

Vai palaidnības arī bijušas? Protams, pie tam agrā bērnībā visai 
interesantas. Viens iesprūdis krāsns mutē, pelnus grābjot; otrs, kas 
meistarīgi pratis pēkšņi nozust, regulējis satiksmi centrā, kamēr 
vecmāmiņa izmisīgi meklējusi; trešais iepirkumu maisā vienmēr 
pratis atrast tieši cepamās eļļas pudeli un ar tās saturu ieziest 
dīvānu; ceturtais ar pannas taukiem veidojis sev frizūru, un vēl…Jā, 
vēl tas, ka mammas diplomdarba melnraksts plaukstiņu nospie
dumu skaita ziņā stipri atgādinājis pētījumu daktiloskopijā.. Vēlākos 
gados visi “problēmgadījumi” noskaidroti pārrunu ceļā, taču ar 
dažām niansēm: ja dusmīga bija mamma, puiši zināja, ka viss ātri 
norims, bet, ja balsi pacēla tēvs, tad nopiet nas nepatikšanas ir klāt.
Ģimenē daudz domāts par to, kā zēnus nodarbināt. Čakijs ienācis 
mājās kā mazs kucēniņš ne tikai tālab, ka Arvim bijušas paniskas 
bailes no suņiem, bet arī tāpēc, lai zēniem būtu pienākums par 
viņu rūpēties. Suni nevar nolikt malā kā apnikušu rotaļlietu. Tagad 
Čakijs izaudzis varens augumā un vienmēr ar vētrainu sajūsmu 
sagaida savus aprūpētājus.

Dēli dzimuši ar visai mazām gadu atstarpēm, skolā sākuši iet 
kriet ni ātrāk par noteikto laiku tepat Mālpilī. Abi vecāki darba cilvēki, 
abi jau ilgi dejo “Sidgundā”, visi pieci dēli vadāti uz treniņiem. Bija 
taču grūti tikt ar visu galā!? Mammas atbilde ļoti līdzīga Elksnes 
dzejas rindai: “Es visu mūžu esmu mīlējusi! Grūtumu nejutu.” Jā, 
laikam nevar būt grūti tas, ko ļoti mīli. Īsto patiesību gan zina tikai 
vecāki paši un Lilitas krustmāte Terēza Isajeva, kurai viņi lielum 
lielu pateicību parādā. Bet visi trīs tic, ka tas, kas bērniem dots, 
atnāk atpakaļ. Šo atziņu gan Lilita, gan Rolands paņēmuši no sa
viem vecākiem un tālāk nodod dēliem. Arī to, ka viņiem savu ģimeņu 
dzīve jāveido pašiem, jo nevar piespiest savu dzīvi izdzīvot citam. 
“Galvenais, lai būtu saskaņa, vispirms jau pašam ar sevi. Mīlestībai 
ir dažādas fāzes, bet saskaņai jābūt visās. Ģimene dod dzīvei jēgu, 
vienalga, cik tajā bērnu,” teic Rolands. Abi ir pārliecināti, ka stipra 
ģimene ir tā, kurā ir savstarpēja uzticēšanās, cilvēkmīlestība un 

kopības sajūta. Kad bērni izaug, nav jau daudz to brīžu, kad itin 
visi var būt kopā – Ziemassvētkos, dažas dienas vasarā, jubilejās. 
Vecākie dēli, kas Latvijā, atbrauc ik pārnedēļu, un interesanti, 
ka tikšanās reizēs visi ir līdzvērtīgi sarunu biedri, vecums nav 
svarīgs. Turklāt šodien ir iespējas sazināties, kad tik ir vēlēšanās, 
un to arī visi regulāri dara. Bilstu, ka tad, kad visiem dēliem būs 
ģimenes, vecāku dzīvoklī būs pagrūti saiet. Rolands smejas, ka 
jubi lejas svinēšot vasarā, kad ārā vietas diezgan. Izrādās, par māju 
domājuši gan  – sākumā tēvs, tad mamma. “Kolēģi man reizēm 
tā kā pārmetuši par dzīvošanu tādā šaurībā,” saka Lilita, “bet tās 
ir mūsu mājas, te izauguši dēli, te katrā stūrītī palikušas kādas 
atmiņas no viņu bērnības.”

Kādā Ārijas Elksnes dzejolī lasām, ka ikvienā ģimenē pienāk 
laiks, kad katru vecāku vārdu un soli, un darbu bērni uz saviem 
svariem liek. Jomertu dēliem būs daudz, ko svērt, jo visam, kas 
dots ar mīlestību, ar skatu uz gaismas pusi, ir īpašs svars.

 Ināra Bahmane

ĢIMENES – MāLPILS BAGāTĪBA

Ceļojumā uz Vāciju, no kreisās – mamma Lilita, Artūrs, Rinalds,  
tētis Rolands, Arvis, Agris 2013. gada jūlijā

Sudrabkāzās, no kreisās – Artūrs, Rinalds, mamma Lilita,  
tētis Rolands, Kaspars, Arvis 2014. gada februārī 
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Senioru ievērībai!

Š.g. 15.maijā Mālpils kultūras centra telpās būs 
iespēja bez maksas saņemt konsultāciju kardio
lo ģijas jautājumos. Konsultēs sirds kardio lo ģijas 
fonda kardioloģe Ingūna RožkalneŽubure. Ejot uz 
konsultāciju, līdzi jāņem visus izmek lē jumus, ja 
tādi ir. Pieteikties kultūras centrā pie dežuranta, 
tālrunis 67925836. Informācija neskaid rību gadī
jumos pie pensionāru padomes priekš sēdētājas 
E.Salenieces, tālrunis 26541054. Esiet aktīvi, ja 
pieteikušies būs mazāk par 10 cilvēkiem, konsul
tācijas nenotiks.

Dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu – 2014

Gadskārtējās suņu un kaķu vakcinācijas Mālpils novada lau
ku teritorijā notiks minētajos datumos. Sākums plkst.16.00 pēc 
sekojoša maršruta:

6. maijā
Lazdas – Vanagi  – Purmaļi  – Ceriņi – Rozēni – Kniediņi  – 

Mežandri – Andricēni – Zavadiņas – Kniediņkrogs – Tuņķi – Sniķeri – 
Kosēni – Dzērves – Mergupes – Snaudas

8. maijā
Salzemnieki – Vecviesturi – Žīburti – Birzkalni – Ērgļi – 

Priednieki – Torņakalns – Induļi – Pakalni – Austrumi – Priedes
9. maijā
Jaunbūņas – Ķešāni – Kārļi – Siksnas – Kalnrautēni – Apenieki – 

Kurlēni – Zemnieki – Timermaņi  – Zemarāji – Upesjaunzemi  – 
Lakstīgalas

10. maijā
Tīneskalns – Kangari – Gaiļurgas – Ozoli – Krastkalni – Gobas – 

Upmaļi  – Upesmedņi – Jaunzemnieki  – Mežsētas – Grīvnieki – 
Āpškalni – Ābelītes – Gaidziņas – Ziedlejas

12. maijā
Viteglītes – Klētnieki – Vildani – Jaunčušļi – Kannenieki – Ģidas – 

Vēveri – Smiltnieki – Ankoriņi – Ādmiņi
13. maijā
Kraukļi – Veckalni – Rijnieki – Viteskalni – Brieži – Vadzeles – 

Brūnas – Birzes – Jaunāres – Mergupsalas
15. maijā
Tūžas – Plakupi – Elki – Dignas – Saulītes – Gravas – Priekuļi – 

Zemgaļi – Auziņas – Vilnīši – Gatves – Lībenes
17. maijā
Tauriņi – Pūlakas – Jaunāmāja – Kalniņi – Kroņi – Veckalns – 

Kalnakreiči – Pavasari
19. maijā
Birztalas – Tālavas – Ezerupes – Ezeri – Krūmaļi – Mežlejas – 

Miglas – Vildēni – Vitmuižnieki – Ceplīši – Līči – Aizkalnes – 
Aizkalnītes – Dzelzceļnieki – Klabi – Līčupes – Parkmaļi

20. maijā
Lipkori – Dravnieki – Miedriķi – Silzemnieki – Ozoliņi – Līgotnes – 

Ozoli – Madaras – Randas – Birzmaļi – Dzelzītes

Sidgundā vakcinācija notiks pie “Koklēm” 22. maijā plkst.17.00

Mālpils centrā vakcinācija notiks stāvlaukumā pie bankas 
(bijušās) 23. maijā plkst.17.00. Ir iespēja vakcinēt arī mājās, 
iepriekš piezvanot un vienojoties par laiku. Atgādinu, ka vakcinācija 
ir obligāta vienu reizi gadā dzīvniekiem no 3 mēnešu vecuma. 
Neaizmirstiet līdzi ņemt vakcinācijas apliecības. Jauna apliecība 
maksā 2 EUR, vakcinācija pret trakumsērgu 7 EUR, kompleksā 
pote (pret suņu mēri, inf. hepatītu, parvovirozi, trakumsērgu) 
15 EUR. Sakarā ar apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem (Nr.3 
21.01.2009) novada kasē jāsamaksā dzīvnieku turēšanas nodeva.

Atis, tālr. 26143151, 67970898

Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem
•	 Nodarbinātības	valsts	aģentūras	darbinieki	pieņem	bezdarb

niekus Mālpils novada domē, Mūžizglītības klasē katra mēneša 
pirmajā otrdienā no 9.00 līdz 16.00.

•	 2014.gada	14.maijā	plkst.10.00	Mālpils	novada	domes	Mazajā	
zālē seminārs par CV (dzīves apraksts) gatavošanu. Semināru vadīs 
sociālā darbiniece Kristīne Levanoviča.

•	 2014.	 gada	 20.maijā	 plkst.	 10.00	 seminārs	Mālpils	 novada	
domes Mazajā zālē Administratīvā procesa pamati. Lektore Antra 
Celitāne.

Darbs skolēnu vasaras brīvlaikā
•	 Pasākumā	varēs	iesaistīties	jaunieši vecumā no 15 gadiem, 

kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestā
dēs. Pasākums norisināsies no 2.jūnija līdz 29.augustam, viena 
skolēna dalības ilgums – 1 mēnesis.

Mālpils novada pašvaldībā varētu tikt izveidotas divas darba vie
tas (ar Mālpils domes līdzfinansējumu), Mālpils sociālās aprūpes 
centrā – viena darba vieta. Mālpils novada dome aicina arī 
uzņēmējus piedāvāt darba vietas jauniešiem vasaras brīvlaikā.

Darba devēji – pašvaldības, biedrības, nodibinājumi un komer
santi – aicināti jau nākamnedēļ pieteikt darba vietas skolēniem 
vasa ras brīvlaikā. Lai pieteiktos, darba devējam būs jāaizpilda NVA 
mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un jāiesniedz NVA filiālē.

Skolēnu pieteikšanās plānota no maija vidus, paredzot, ka pie
teikties pasākumam jaunieši varēs elektroniski NVA mājas lapā vai 
klātienē filiālē.

NODIBINĀJUMA “BORISA UN INĀRAS 
TETEREVU FONDS”

programmas “Nāc un dari! Tu vari!”
projekta “ATKAL KOPĀ” līgums 

Nr.5.2./201349
ar Mālpils novada domes līdzfinansējumu

Projekta noslēguma pasākums
2014.gada 27.maijā plkst.14.00

Mālpils novada domes konferenču zālē
Aicinām piedalīties invalīdu un viņu atbalstītāju
biedrības “Notici sev!” biedrus un interesentus!

Biedrības valde

Projekts atbalstīts
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 2014. gada 

sākumā iesniegtais projekts ziedot.lv izsludinātajam konkursam 
“Sociālās palīdzības sniegšana” tika atbalstīts 2000 EUR apmērā. 

Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāt nūjotājām nūjošanas 
uzgaļus, vienādas saules cepurītes ar biedrības nosaukumu, 

ārstnieciskās vingrošanas bumbas, masāžas bumbas; organizēt 
nūjošanas gidu apmācības; iegādāt izejmateriālus radošajām 

darbnīcām, kas nodrošinātu izstrādājumu izgatavošanu 
Ziemassvētku labdarības tirdziņam. Projekta realizēšanas laiks  

ir 10 mēneši, ko plānojam realizēt 2 daļās –  
pavasara un rudens periodā.

Aicinām piedalīties un atbalstīt biedrības aktivitātes!
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SIA “Norma K” informē, ka 2014.gada marta mēnesī ir 
atsākušies būvdarbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansētajam projektam “Ūdenssaimniecības pakalpo
jumu attīstība Mālpilī” (projekta nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/
VARAM/002).

Tuvākajos mēnešos turpināsies sekojoši darbi:
– ūdens un kanalizācijas tīklu pārslēgšana uz jaunbūvētajiem 

tīkliem;
– ielu segumu atjaunošana būvdarbu vietās;
– atdzelžošanas stacijas iekārtu pārnešana uz jauno ēku;
– darbu uzsāks rekonstruētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Atvainojamies visiem iedzīvotājiem, kurus skar šie būvdarbi 
un informējam, ka periodā, kad tiks pārceltas atdzelžošanas 
stacijas iekārtas, var pasliktināties ūdens kvalitāte, kā arī 
iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi. Par konkrētām 
dienām, kad tiks veikti šie darbi, iedzīvotāji tiks informēti ar 
paziņojumiem pie māju ārdurvīm un informācijas plāksnēm 
novada domes ēkā, kā arī Mālpils centrā.

Būvdarbus paredzēts beigt 2014.gada maija mēnesī.

Par pieteikšanos atbalsta pasākumā 
“Lauku saimniecību modernizācija”

Lauku atbalsta dienesta paziņojums
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu 

pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 
pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” saskaņā ar 
Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, 
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu 
iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” 
un Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1026 
“Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku 
saimniecību modernizācija”” (turpmāk  – Noteikumi Nr.1026) 
jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju 
rekon strukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro 
iekārtu iegādei.

Piecpadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana lau
ku saimniecībām notiks no 2014.gada 9.maija līdz 2014.gada 
9.jūnijam ar publisko finansējumu 4 000 000 EUR (četri miljoni 
eiro), kuru īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 8 (astoņi) 
mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Saskaņā ar Komisijas 2011.gada 27.janvāra regulas (ES) 
Nr.65/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, 
kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbal
sta pasākumiem 24.panta 2.punkta d) apakšpunktu, maksimālās 
attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai lagūnu 
būvniecības projektiem tiek noteiktas 30 (trīsdesmit eiro) EUR/m3 
un betonētajām kūtsmēslu krātuvēm, saskaņā ar Noteikumu 
Nr.1026 5.pielikumu maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā 
finansējuma aprēķināšanai ir noteiktas 49,80 (četrdesmit deviņi 
eiro 80 centi) EUR/m3.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās 
aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “ES at
balsts”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaim
niecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības min
istrijas klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 
2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027803).

Kontaktpersona: LLKC Pierīgas KB projektu vadītāja Nelda 
Mikanova, epasts: nelda.mikanova@llkc.lv, tālr.: +371 29949052

Sagatavots LLKC Pierīgas Lauku konsultāciju birojā  
pēc LAD informācijas

Mālpils ev.lut. baznīcā ikvienam par brīvu pieejama 
humānā palīdzība – apģērbi (vairāk meitenēm un 
jaunietēm, ir arī nelietoti). Tos iespējams saņemt 

svētdienās pēc dievkalpojuma ap 11.20  
(var vie noties arī par citiem saņemšanas laikiem),  

tālr. 29236199 (Anita), 26615238 (Jurģis) 

Atbalsta grupas sanāksmes
atkarīgajiem cilvēkiem 

notiek pirmdienās plkst.18.00, Mālpilī
Kontakttālruņi: 26615238 (Bite), 29475370 (LMT)

Baznīcas dežurantu saraksts 
nākamajiem trīs mēnešiem
Maijs Ieva un Jānis Pauloviči, Santa un Raivis Ozoli, Agrita 

Višķere
Jūnijs Zuteru ģimene, Muraško ģimene
Jūlijs Ruta Misiņa, Biruta Veckunga, Una Isajeva, Jurģis 

Jēkabsons

SIA “MA SERVISS”
Telpu uzkopšanas serviss piedāvā

•	 Telpu	uzkopšana	un	pēc	remonta	tīrīšana
•	 Logu	un	vitrīnu	mazgāšana
•	 Mīksto	grīdas	segumu,	paklāju	un	mēbeļu	ķīmiskā	tīrīšana
•	 Visa	veida	grīdas	segumu	slīpēšana,	mazgāšana,	pulēšana	

un vaskošana
•	 Teritorijas	uzkopšana	un	zāles	pļaušana.
•	 Latvāņu	pļaušana
 Zāģējam un skaldam malku
•	 Stigu,	grāvju,	robežu	un	pameža	tīrīšana
•	 Veicam	dažādus	saimniecības	darbus

Tālrunis informācijai; 26346070 (Armands)
Epasts maserviss@inbox.lv

Pērn ekskursijas laikā tika nolemts šovasar braukt 
divu dienu ekskursijā uz Liepājas pusi. Ekskursija 
notiks augusta sākumā. Maija mēneša avīzītē 
būs informācija par maršrutu un cenu. Sekojiet 
informācijai un sākam krāt naudu!

Pensionāru padomes priekšsēdētāja 
E. Saleniece
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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 2014. gada maijā
Visu maija mēnesi kultūras centra izstāžu zālē apskatāma Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas 
studentu darbu izstāde GRAFIKA: māksla un grāmata

06.05. plkst. 19.00 Latviešu jaunā spēlfilma DŽIMLAI RŪDI RALLALLā!

Veco ļaužu pansionāta iemītnieki jau gadiem ilgi jūtas nevienam nevajadzīgi un traucējoši. Bet tad viņiem rodas 
traka ideja – atteikties no pensijām un doties brīvprātīgi armijā, tā glābjot valsti finanšu krīzes laikā un aizraujoši 
pavadot dzīves pēdējos gadus. Vecīši ir gana gudri, šo notikumu organizējot, un tagad īstie piedzīvojumi sākas. 
Kulminācija visam ir veco ļaužu armijas daļas dalība NATO apvienotajos manevros.
Lomās:
INGRĪDA ANDRIŅA, ĻEVS BIRMANIS, OLGA DREĢE, BAIBA INDRIKSONE, ĢIRTS JAKOVĻEVS, ASTRĪDA KAIRIŠA, 
AIVARS KALNARĀJS, AINA KARELE, LEONS KRIVĀNS, ANTA KRŪMIŅA, JĀNIS KUPLAIS, JURIS LAVIŅŠ, 
VISVALDIS LĀCIS, MARKS LEBEDEVS, PĒTERIS LIEPIŅŠ, JĀNIS LĪBIETIS, JĀNIS PAUKŠTELLO, GUNĀRS 
PLACĒNS, JURIS PUČKA, KASPARS PŪCE, JAKOVS RAFALSONS, ĀRIS ROZENTĀLS, VELTA SKURSTENE, 
TAMĀRA SOBOĻEVA, VELTA STRAUME, JURIS STRENGA, IRINA TOMSONE, ARNO UPENIEKS, ANDRIS VĪTIŅŠ, 
ZIEDONIS LOČMELIS, JURIS ŽAGARS, MĀRTIŅŠ VILSONS, MĀRTIŅŠ EGLIENS, ULDIS DUMPIS, ANITA KVĀLA, 
RŪDOLFS PLĒPIS un citi.
Režisori: Māris Putniņš, Jānis Cimmermanis
Filmas garums – 106 minūtes
Ieeja – 2 EUR

11.05.   PAVASARA GADATIRGUS 
 plkst. 11.00 kultūras centrā filma Tā DULLā STRENGAS DĒĻ JEB VASARA AR ZELTA TEĻU 
  (dokumentālā filma, 53min, krāsaina, stereo, 16:9, latviešu valodā)
Režisores Līgas Gaisas dokumentālā filma ir saistošs, dzīvīgs un ārkārtīgi labestīgs stāsts par visu mīļotā 
aktiera Jura Strengas, kā izrādās, teju desmit gadus rīkoto operas festivālu jeb «pagalmteātri», kurā 
piedalās Klapkalnciema iedzīvotāji. Ieeja: brīva

 plkst. 12.00 KC pagalmā savas māmiņas un citus tirgus apmeklētājus svētkos sveiks  
  Mālpils novada skolu dejotāji

 plkst. 16.00 Mālpils bērnu un jauniešu teātra studijas PIRMIZRĀDE 
  Ērihs Kestners “Punktiņa un Antons”.
Galvenajās lomās: Karīna Elīna Guste – Punktiņa; Tomass Ozoliņš – Antons. Režisore – Antra Austriņa. 
Ieeja – par ziedojumiem

14.05. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” saiets. Viesošanās pie Irēnas Saukumas

31.05. plkst. 18.00 Lustīgs LATGAĻU VAKARS
Programmā jestra un dzīvesprieciga programma ar dziedāšanu, dejošanu, ēšanu, dzeršanu un visu, kas 
piederas pie kārtīgām latgaļu viesībām.

Balle kopā ar Rasmu un Gunāru Igauņiem. Dalības maksa 5 EUR

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
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Mālpils Kultūras centrs

Līgai Miķelsonei
85 gadu jubilejā!

Mammīt,

Tavi gadi kā ābeles baltas,
Tavi gadi kā vīgriezes zied.

Ar vēja spārniem  
aizsteidzas dienas,

Kā gājputni projām tās iet.
Jel apstājies brīdi piekalnē zaļā,
Kur vasarās baltas madaras zied,
Saber savus gadus pīpeņu kausā,

Lai tie puto, smaržo un tvan...

Mīļi sveicam Tevi lielajā jubilejā.
Lai  Tev veselība, spēks
un izturība  arī turpmāk!

Mīļas bučas  
no meitas un mazdēla ģimenes

 slUDiNĀJUMi
AKMENS APSTRāDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru (strūkl akas, 
soliņi, galdi, skulptūras u.c.). Ēku un ēku daļu apdare 
ar akmeni. Kapu piemi nekļi. Visa aug stākminētā 
restaurācija. Sertifi cēts akmeņkaļa amata meistars 
Sandris Skribnovskis, tālr. 29450290
Visu veidu kurināmā apkures katlu pārbūve auto
ma  ti zētai darbināšanai ar birstošo kurināmo (gra
nulas u.c.), apkures katlu skalošana, graudu kalšu 
kur tuvju pārbūve darbināšanai ar graudu pirm
apstrādes atlikumiem, ūdens attīrīšanas sistēmu 
uzstādīšana. Tālr. 22054020 (Ainārs), epasts: 
ainars.canders@gmail.com
Tulpju ziedēšanas laikā varat apskatīt vairāk kā 200 
dažādu sīpolpuķu šķirnes un pasūtīt stād materiālu. 
Samaksa pēc piegādes rudenī. “Idiņi”, (Vitē), tālr. 
67925212, 22023324
SIA “Airīšu purvs” aicina darbā traktoristus un 
strād niekus kūdras pārkraušanai Jūdažos, Sigul
das novadā. Interesentus lūdzam sazināties, zvanot 
pa  tālruni +371 29463786, vai rakstot uz epastu: 
airisu.purvs@gmail.com
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. Apku
res ierīču tīrīšana, remonts. Apsekošanas aktu 
sastādīšana. Konsultācijas. Amata zellis Normunds 
Keišs, tālr.29432853
Pārdodu medu (1 kg  – 5 EUR), bišu maizi (1 kg  – 
21 EUR), propolisu (100 g – 5 EUR), tālr. 26397987, 
Sandra
Piedāvāju zemes apstrādes darbus  – kultivēšana, 
aršana, frēzēšana u.c., tālr. 27801869
Piedāvāju plašu klāstu ar jaunām auto rezerves 
daļām. Sākot no balstiekārtas elementiem, bei dzot 
ar riepām, akumulatoriem un eļļām. 
Piemeklēsim visu vajadzīgo jūsu auto par 
saprātīgām cenām, kā arī piegādāsim.
Mūsu mājas lapa: www.partshop.lv,  
Kon takti: Dzintars@partshop.lv, 26565136, 
Edgars@partshop.lv, 20635939
Pārdodu zemeņu stādus, 0.15 EUR/gab., tālr. 
29295620
Apstrādā mazdārziņus ar zemes frēzi. Tālr. 25985566
Pērk lietotu saldētavu. Tālr. 25985566
Pārdodu plastmasas mucas 200l, plastmasas kon
teineru ar metāla rāmi 1t (1000l), metāla mucas 
ar vāku un aizveri 200l, kā arī pārdodu bebru, je
notu, caunu un sesku slazdus, slazdiem iespējama 
piegāde ar pastu, tālr. 29227761, Aldis

 pATEiCīBA

Paldies radiem, draugiem, kaimiņiem, kuri 
bija kopā ar mums grūtajā brīdī, pavadot mūsu 
mīļo Ivaru Bīriņu pēdējā gaitā.

Sieva, meitas,
mazbērni un mazmazbērni

Lūgums suņu īpašniekiem 
nodrošināt kājāmgājēju un 

velobraucēju drošību, piesienot 
suņus vai nelaižot tos ārpus privātās 
teritorijas! Diemžēl jau ir gadījumi, 

kad cilvēki ir sakosti!


