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Izskatīja 28 jautājumus:
 1. Par Mālpils novada vidusskolas direktora iecelšanu amatā.
 2. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
 3. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
 4. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
 5. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
 6. Par Mālpils novada domes 2014.gada 26.februāra domes sēdes lēmu-

ma Nr. 4/12 atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 9 “Par koku ciršanu 
ārpus meža Mālpils novadā” apstiprināšanu.

 7. Par Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta sēdes Nr.5 lēmuma 
Nr. 5/4. precizēšanu.

 8. Par pašvaldības SIA “Norma K” pamatkapitāla denomināciju un pa-
lielināšanu.

 9. Par projekta “Mālpils siltumapgādes pārvaldes sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana” virzību.

 10. Par Mālpils ciema katlu mājas rekonstrukciju.
 11. Par kopsavilkuma ziņojuma par kapitālsabiedrību finansiālās darbības 

ietekmi uz valsts vai pašvaldības budžetu izdevumiem apstiprināšanu.
 12. Par pašvaldības SIA “Norma K” saimnieciskā gada pārskata apstipri-

nāšanu.
 13. Par Mālpils novada domes saimnieciskā gada pārskata apstiprināšanu.
 14. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA “Norma K”.
 15. Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Par ielu tirdzniecību un nodevas ap-

mēru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā” apstiprināšanu.
 16. Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Grozījumi Mālpils novada domes 2013.

gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.

 17. Par 2014.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr. 10 “Mālpils novada 
pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība” pre-
cizēšanu.

 18. Par 2014.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.11 “Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” precizēšanu.

 19. Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm.
 20. Par skolēnu nodarbinātību vasarā.
 21. Par kultūras un izglītības fonda “Upe” iesnieguma izskatīšanu.
 22. Par darba grupas izveidošanu projektam “Lietpratīga pārvaldība un 

Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”.
 23. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
 24. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Mālpils Zivīm”.
 25. Par pašvaldības pilnvaroto personu vides aizsardzības jautājumos ap-

stiprināšanu.
 26. Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu.
 27. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai.
 28. Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.

NOLĒMA:
•	 Iecelt	 Jeļenu	 Mihejevu	 par	 Mālpils	 novada	 vidusskolas	 direktori.	

Nosūtīt lēmumu saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai. 
Izpilddirektoram pēc lēmuma saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes 
ministriju, noslēgt atbilstošu darba līgumu.

•	 Veikt	denomināciju	pašvaldības	SIA	“Norma	K”	(reģistrācijas	numurs	
40003312216, juridiskā adrese Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils no-
vads, LV 2152) pamatkapitālam no latiem uz eiro, izsakot to EUR 1 110 
335,-	 (viens	miljons	simtu	desmit	 tūkstoši	 trīs	simti	 trīsdesmit	pieci	
euro) apmērā, kas sadalīts 1 110 335 daļās, ar katras daļas vērību viens 
euro. Denominācijas rezultātā radušos vērtību – 32 centus izmaksāt 
kapitālsabiedrības dalībniekam – Mālpils novada domei. Palielināt 
pašvaldības	 SIA	 “Norma	 K”	 pamatkapitālu	 par	 EUR	 8	 038,-	 (astoņi	
tūkstoši trīsdesmit astoņi euro), Mālpils novada domei izdarot naudas 
ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu 
skaitu. Iedalīt līdzekļus pašvaldības SIA “Norma K” pamatkapitāla 
palielināšanai EUR 8038,- apmērā no pašvaldības budžeta sadaļas 
06.602. “Autoceļi”.

•	 Atsavināt	 Mālpils	 novada	 domei	 piederošo	 nekustamo	 īpašumu	
Enerģētikas iela 3, Mālpils, Mālpils novads, kas sastāv no vienas 
zemes	vienības	0,8652	ha	platībā,	nedzīvojamās	ēkas	–	katlu	mājas,	
inženierbūves – skursteņa, inženierbūves – skursteņa un nedzīvojamās 
ēkas	–	katlu	mājas	EUR	40	000,-	 (četrdesmit	 tūkstoši	euro)	 vērtībā,	
un nekustamo īpašumu Enerģētikas iela 7, Mālpils, Mālpils novads, 
kas	sastāv	no	vienas	zemes	vienības	0,82	ha	platībā	EUR	6	000,-	(seši	
tūkstoši euro) vērtībā, abus nekustamos īpašumus ieguldot pašvaldības 
SIA “Norma K” pamatkapitālā. Palielināt pašvaldības SIA “Norma K” 

pamatkapitālu	par	EUR	46	000,-	(četrdesmit	seši	tūkstoši	euro),	Mālpils	
novada domei izdarot mantisko ieguldījumu pamatkapitālā un pretī 
saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu.

•	 Apstiprināt	pašvaldības	SIA	“Norma	K”	pamatkapitālu	EUR	1	164	373,-	
(viens	miljons	simtu	sešdesmit	četri	 tūkstoši	 trīs	simti	septiņdesmit	
trīs euro) apmērā, kas sadalīts 1 164 373 daļās. Apstiprināt pašval-
dības SIA “Norma K” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 
Apstiprināt pašvaldības SIA “Norma K” statūtu jauno redakciju. 
Pilnvarot pašvaldības SIA “Norma K” valdes locekli Voldemāru Cērpu, 
nodro šināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo do-
kumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un tā 
informēšanu par pašvaldības SIA “Norma K” pamatkapitāla izmaiņām, 
grozījumiem Statūtos un dalībnieku reģistrā. Pašvaldības SIA “Norma 
K” valdes loceklim V.Cērpam nodrošināt pieteikuma par pamatkapitāla 
denomināciju un palielināšanu, kā arī Statūtu jaunās redakcijas un 
dalībnieku reģistra reģistrēšanu komercreģistra iestādē līdz 2014.gada 
30.maijam. Pašvaldības SIA “Norma K” valdes loceklim V.Cērpam 
2014.gada jūnija Domes sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma izpildi.

•	 Uzdot	pašvaldības	SIA	Norma	K	slēgt	līgumus	ar	iepirkumu	procedūras	
uzvarētājiem	pēc	atbildīgās	iestādes	(LIAA)	pārbaudes	pozitīva	atzinu-
ma saņemšanas projekta “Mālpils siltumapgādes pārvaldes sistēmas 
efektivitātes paaugstināšana” realizēšanai. Sniegt pašvaldības galvoju-
mu Mālpils pašvaldības SIA “Norma K”, reģistrācijas Nr.40003312216, 
kurā Mālpils novada domei pieder 100% kapitāldaļas, 477 655.00 EUR 
(četri	 simti	 septiņdesmit	 septiņi	 tūkstoši	 seši	 simti	 piecdesmit	pieci	
euro)	apmērā	uz	termiņu	–	30	(trīsdesmit)	gadi,	lūdzot	atļaut	pamat-
summu maksāt ar 2015.gada 1.janvāri un piemērojot Valsts Kases vai 
kredītiestādes	noteikto	procentu	likmi	ES	Kohēzijas	fonda	līdzfinansētā	
projekta “Mālpils siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana””, ID Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/015 realizēšanai.

•	 Uzdot	 pašvaldības	 “SIA	 Norma	 K”,	 atbilstoši	 izstrādātajam	 projek-
tam, gatavot projekta pieteikumu katlu mājas rekonstrukcijai kādā no 
fondiem, kas nodrošina visizdevīgākos līdzfinansējuma nosacījumus, 
nedalot kārtās.

•	 Segt	 dalības	 maksu	 50%	 apmērā	 daudzbērnu	 ģimenēm	 par	 katru	
bērnu, kurš apmeklē maksas nodarbības, t.sk. sporta nodarbības Māl-
pils novadā. Izpildinstitūcijai izstrādāt kārtību šī lēmuma izpildei un 
iesniegt Domei apstiprināšanai precizētus saistošos noteikumus.

•	 Piedalīties	Nodarbinātības	 valsts	 aģentūras	 skolēnu	 nodarbinātības	
pasā kumā vasaras brīvlaikā. Uzdot izpildinstitūcijai izvērtēt savas 
iespējas līdz 9 darba vietu nodrošināšanai skolēnu nodarbinātības 
pasā kumā. Aicināt Mālpils novada uzņēmējus izmantot šo programmu.

•	 Izsniegt	uz	5	gadiem	Mālpils	pašvaldības	pilnvarotās	personas	vides	
aizsardzības jautājumos apliecību sekojošiem biedrības “Mālpils zivīm” 
biedriem:

  1. Gunāram Krūmiņliepam;
  2. Imantam Andersonam;
	 	 3.	Saulim	Mihelsonam;
  4. Normundam Ozoliņam;
  5. Jurim Lielmežam;
  6. Andrim Rakuzovam;
  7. Normundam Naglim;
  8. Gintam Zundem;
  9. Vladislavam Komarovam;
  10. Andrim Upeniekam.
•	 Atļaut	 IK	 “Beata-Marija”,	 ierīkot	 āra	 kafejnīcu	 blakus	 pastāvīgajām	

veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, 
uzstādot no a/s “Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā ar 
12  apmek lētāju sēdvietām. Atļaujas darbības laiks no 2014.gada 
1.maija līdz 1.septembrim, saglabājot pašvaldībai tiesības pārtraukt 
āra kafejnīcas darbību, ja pašvaldības policija konstatē sabiedriskās 
kārtības noteikumu pārkāpumus, kā arī uz laiku apturēt atļaujas 
darbību, rakstiski brīdinot uzņēmēju 1 dienu iepriekš. Āra kafejnīcas 
darba laiks darbdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 23.00, sestdienās no 
plkst. 9.00 līdz. plkst. 24.00, svētdienās no plkst. 11.00 līdz. plkst. 21.00.

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

sadaļā Novada domes dokumenti

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Iveta Krieviņa

MĀLPILs NOVaDa DOMEs 30.04.2014. sĒDE Nr.6

NOVADA DOMES LĒMUMI
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MĀLPILs NOVaDa DOMEs sĒŽU GRaFIKs 
2014. gada JŪNIJaM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 18. jūnijā, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 18. jūnijā, pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 18. jūnijā, pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 25. jūnijā, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 30. jūnijā, pl. 17.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

2014.gada 26.martā
Mālpils novada Mālpilī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10
Apstiprināti ar Mālpils novada domes

26.marta sēdes lēmumu Nr.5/11

Mālpils novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes  
statusa noteikšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un
43.panta trešo daļu

1. Vispārīgie jautājumi
1.	 Saistošie	noteikumi	(turpmāk –	noteikumi)	nosaka	Mālpils	novada	paš-

valdības	(turpmāk	–	pašvaldība)	daudzbērnu	ģimenes	statusa	noteik-
šanas kartību.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Pašvaldības daudzbērnu ģimene ir Mālpils novada pašvaldības ad-

ministratīvajā teritorijā deklarēta ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk 
bērnus	(kopējus	vai	atsevišķus),	tai	skaitā,	audžuģimenē	ievietotus	un	
aizbildnībā esošus, un visi ģimenes locekļi faktiski dzīvo vienā dzīves-
vietā Mālpils novadā.

2.2. Vecāki – tēvs, māte, likumiskais pārstāvis.
2.3. Bērni:

2.3.1. nepilngadīga persona, kura atrodas vecāku aizgādībā;
2.3.2. nepilngadīga persona, kura atrodas aizbildnībā saskaņā ar bā-

riņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa 
iecelšanu;

2.3.3. nepilngadīga persona, kura ievietota audžuģimenē saskaņā ar 
bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

2.3.4. pilngadīga persona, kura līdz 24 gadu vecumam sekmīgi klātienē 
tur pina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības 
pakā	pēm	 (pamatizglītība,	 vidējā	 izglītība,	 augstākā	 izglītība),	
atro das vecāka vai cita likumiskā pārstāvja apgādībā un nesastāv 
laulībā.

2.4. Reģistrs – pašvaldības daudzbērnu ģimeņu uzskaites sistēma.
2.5. Sociālais dienests – Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils so-

ciālais dienests”, kas administrē daudzbērnu ģimenes statusa noteik-
šanas kārtību Mālpils novada administratīvajā teritorijā.

3.	 Noteikumu	izdošanas	mērķis	–	veikt	pašvaldības	daudzbērnu	ģimeņu	
uzskaiti, nosakot pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu un izsnie-
dzot statusu apliecinošu dokumentu, tādējādi, nodrošinot pašvaldības 
daudzbērnu ģimenēm vienkāršotu procedūru pašvaldības atbalsta un 
palīdzības saņemšanai.

3. Reģistrācija
4. Pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrācija tiek nodrošināta Sociālā 

dienesta telpās, kas atrodas Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
5. Lai reģistrētu ģimeni pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā, viens no 

vecākiem	vai	viņa	pilnvarota	persona	(turpmāk	–	iesniedzējs)	iesniedz	
pieteikumu Sociālajā dienestā.

6. Ģimeni Pašvaldības daudzbērnu ģimenes reģistrā reģistrē šajos sais-
tošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

7. Sociālā dienesta darbinieks iesniedzēja klātbūtnē pārbauda pieteikumā 
norādītās ziņas:

7.1. pārliecinās par pieteikuma iesniedzēja identitāti, saskaņā ar iesniedzē-
ja uzrādīto personu apliecinošu dokumentu;

7.2. pārbauda ziņas par bērniem Iedzīvotāju reģistrā;
7.3. par aizbildnībā esošiem bērniem iesniedzējs uzrāda bāriņtiesas lēmu-

mu par aizbildnības nodibināšanu;
7.4. par audžuģimenē ievietotiem bērniem iesniedzējs uzrāda bāriņtiesas 

lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

7.5. par bērniem, kas ir vecāki par 18 gadiem, iesniedzējs uzrāda douku-
mentus, kas apliecina, ka bērns sekmīgi turpina mācības un atrodas 
likumiskā pārstāvja apgādībā.

8. Nepieciešamības gadījumā Sociālais dienests tiesību aktos noteiktajā 
kartībā iegūst informāciju un nepieciešamos dokumentus no valsts un 
pašvaldību institūcijām.

9. Sociālais dienests pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, faktis-
ko un tiesisko apstākļu pārbaudes pieņem lēmumu par daudzbērnu 
ģimenes	statusa	piešķiršanu	ģimenei	vai	atteikumu	piešķirt	ģimenei	
daudzbērnu ģimenes statusu. Pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā 
ģimeni reģistrē pašvaldības daudzbērnu ģimenes reģistrā un izsniedz 
izziņu, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu.

10. Pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss tiek noteikts no reģistrācijas 
dienas uz periodu līdz 12 mēnešiem. Sociālais dienests pārrauga reģistrā 
iekļautās informācijas patiesumu, aktualizējot pieejamo informāciju.

11.	 Ģimenei	piešķirtais	daudzbērnu	ģimenes	statuss	tiek	atcelts	ar	Sociālā	
dienesta lēmumu, ja notiek izmaiņas ģimenes sastāvā:

11.1. viens no bērniem sasniedz 18 gadu vecumu un nav iesniegti dokumen-
ti par izglītības turpināšanu, kā rezultātā ģimene neatbilst noteikumu 
2.3.1 un 2.3.4 apakšpunktam;

11.2. beidzas bāriņtiesas lēmumā norādītais termiņš par bērna ievietošanu 
audžuģimenē;

11.3. ģimenē dzīvojoša persona līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai neturpi-
na klātienē iegūt izglītību, un/vai sākusi strādāt, un/vai stājusies laulī-
bā, kā rezultātā ģimene neatbilst noteikumu 2.3.4. apakšpunktam;

11.4.	pastāv	cits	 tiesisks	pamats	ģimenei	piešķirtā	daudzbērnu	ģimenes	
statusa atcelšanai.

12. Iestājoties šo noteikumu 10. punkta minētajam periodam, ģimeni var 
atkārtoti reģistrēt un noteikt tai pašvaldības daudzbērnu ģimenes sta-
tusu pēc noteikumu 5.punktā minētā pieteikuma saņemšanas un tā 
pārbaudes, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

13. Sociālā dienesta darbinieks pieņem pieteikumus no iesniedzējiem at-
kārtotai daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanai vienu mēnesi pirms 
10.punktā noteiktā perioda beigām. Ja pieteikums saņemts noteiktajā 
termiņā un pārbaudīta tajā sniegtā informācija, pašvaldības daudzbēr-
nu	ģimenes	statuss	attiecīgajai	ģimenei	tiek	piešķirts	no	nākamās	die-
nas pēc 10.punktā noteiktā perioda beigām.

4. Pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu apliecinoši dokumenti
14. Pašvaldības daudzbērnu ģimenei ir tiesības saņemt rakstisku izziņu 

par atbilstību Mālpils novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statu-
sam	(turpmāk	–	izziņa).

15. Izziņā pašvaldības daudzbērnu ģimenes sastāvā netiek norādīti bērni, 
kuri neatbilst šajos noteikumos norādītajam prasībām.

16. Izziņa ir derīga šo noteikumu 10.punktā noteiktajā laika periodā. Ja 
saskaņā ar noteikumu 13.punktu ģimenei tiek atkārtoti noteikts paš-
valdības daudzbērnu ģimenes statuss, tad tiek izsniegta jauna izziņa.

5. Izziņu anulēšana, atkārtota izsniegšana
17. Pašvaldības daudzbērnu ģimenei ir pienākums paziņot pašvaldībai par 

jebkuriem apstākļiem, kas ietekmē pašvaldības daudzbērnu ģimenes 
statusu.

18. Sociālajam dienestam ir tiesības pārbaudīt pašvaldības daudzbērnu 
ģimenes atbilstību šajos noteikumos pašvaldības daudzbērnu ģimenei 
noteiktajām prasībām, ja tas ir saņēmis informāciju no citām perso-
nām, kas varētu ietekmēt pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu.

19. Gadījumā, ja konstatē, ka ģimene neatbilst pašvaldības daudzbērnu ģi-
menei noteiktajam statusam, Sociālais dienests pieņem lēmumu par 
attiecīgās ģimenes izslēgšanu no pašvaldības daudzbērnu ģimenes 
reģistra, vienlaikus Sociālais dienests atzīst par nederīgu ģimenei iz-
sniegto izziņu.

NOVADA DOMES LĒMUMI
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Paskaidrojuma  
raksta sadaļas

Norādāmā  
informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā 
daļa, nosaka, ka ģimene ir dabiska bērna attīs-
tības un augšanas vide un katram bērnam ir 
neat ņemamas tiesības uzaugt ģimenē. Valsts un 
pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu 
ģimeni, un sniedz tai palīdzību.
Noteikumu	mērķis	veikt	pašvaldības	daudzbērnu	
ģimeņu uzskaiti, nosakot pašvaldības daudzbērnu 
ģimenes statusu un izsniedzot statusu aplieci-
nošu doku mentu, tādējādi nodrošinot pašval dības 
daudz  bērnu ģimenēm atvieglotu procedūru paš-
val dības atbalsta un palīdzības saņemšanai.
Ar šiem noteikumiem daudzbērnu ģimenes sta-
tuss Mālpils novadā tiek saglabāts arī pēc tam, 
kad vecā kais bērns sasniedz 18 gadu vecumu, bet 
ne ilgāk kā līdz 24 gadiem, ja bērns turpina apgūt 
izglītību.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Mālpils novada paš-
valdības daudzbērnu ģimenes statusa noteik šanas 
kārtību.

3. Informācija par 
plānoto projek ta 
ietekmi uz paš-
valdības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek progno-
zēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu. Nelielu ietekmi uz pašvaldību budžetu 
radīs izziņu un apliecību izgatavošana.

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

Neietekmē.

5. Informācija par 
ad mi nistra tīvajām 
proce dūrām

Jaunas institūcijas veidošana saistošo noteikumu 
ieviešanai nav nepieciešama. Institūcijas, kurās 
privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Mālpils pašvaldības aģentūra 
“Mālpils sociālais dienests”.
Saistošie noteikumi noteiks administratīvo proce-
dūru pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa 
noteikšanai un statusa apliecinoša dokumenta 
saņemšanai.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas notikušas ar Mālpils pašvaldības 
izglītības iestāžu pedagogiem, sociālā dienesta 
darbiniekiem, kas strādā ar ģimenēm, kurās aug 
bērni, ar daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs

2014.gada 26.martā
Mālpils novada Mālpilī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11
Apstiprināti ar Mālpils novada domes

26.marta sēdes lēmumu Nr.5/12

Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 7.punktu,

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu,
19.12.2006.Ministru kabineta noteikumu

Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”43.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.1.	Saistošie	noteikumi	(turpmāk –	noteikumi)	nosaka	materiālās	palīdzī	bas	

veidus	Mālpils	novadā,	palīdzības	apmēru,	piešķiršanas	kārtību	un	to	per-
sonu loku, kam ir tiesības saņemt noteikumos minētos materiālas palī-
dzības pabalstus, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

1.2.	Pašvaldība	 materiālas	 palīdzības	 pabalstus	 (turpmāk	 –	 pabalstus)	
piešķir	 personām,	 kuras	 savu	 pamata	 dzīvesvietu	 ir	 deklarējušas	
Māl pils novadā un ir sasniedzamas Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā, izņemot aizbildņus un audžuģimenes.

1.3.	Pabalsti,	neizvērtējot	(ģimenes)	personas	ienākumus,	ir	Mālpils	novada	
pašvaldības	brīvprātīga	iniciatīva	(izņemot	punktus	6.2.1	un	6.2.2),	ar	
mērķi	atbalstīt	sociāli	mazaizsargātās	iedzīvotāju	grupas,	īpaši	bērnus,	
tādējādi rūpējoties par katras personas pamatvajadzību nodrošināšanu.

1.4.	Pabalstus	 piešķir	 un	 izmaksā	Mālpils	 novada	 pašvaldības	 aģentūra	
“Mālpils	sociālais	dienests”	(turpmāk	–	Sociālais	dienests)	apstiprinātā	
budžeta ietvaros.

II. Materiālās palīdzības pabalstu veidi
2.1. Mālpils novadā ir šādi materiālās palīdzības pabalstu veidi:

2.1.1. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;
2.1.2. pabalsti daudzbērnu ģimenēm;
2.1.3. pabalsti audžuģimenei; 
2.1.4. pabalsts aizbildnībā esošam bērnam;
2.1.5. pabalsts valsts svētkos – 18.novembrī – politiski represētajām 

personām;
2.1.6. pabalsts tuberkulozes slimniekiem, kuri ārstējas ambulatori;
2.1.7.	 pabalsts	 hroniskiem	 nieru	 mazspējas	 slimniekiem,	 kuriem	

nepie	ciešama	hemodialīze.
III. Materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība
3.1.	Par	pabalstu	piešķiršanu	lemj	Sociālais	dienests,	saņemot	personas	

iesniegumu un tam pievienotos lēmuma pieņemšanai nepieciešamos 
dokumentus, vai arī izmaksājot pabalstu noteiktajai iedzīvotāju kate-
gorijai – aizbildņiem un audžuģimenēm, saskaņā ar Mālpils novada 
bāriņtiesas sniegto informāciju.

3.2. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteikto kārtību.

3.3.	Sociālais	 dienests	 piešķirto	 pabalstu	 personai	 var	 izmaksāt	 skaidrā	
naudā, pārskaitīt personas norādītajā kontā, apmaksāt pakalpojumu 
vai izsniegt mantā.

IV. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts
4.1. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts ir Mālpils novada pašvaldības 

brīvprātīga	iniciatīva	ar	mērķi	uzlabot	demogrāfisko	situāciju	Mālpils	
novadā un sniegt materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību 
nodrošināšanai.

4.2. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijas Republikas 
pilsoņiem,	 nepilsoņiem	 un	 ārvalstniekiem,	 kuriem	 piešķirts	 perso-
nas kods, un vismaz vienam no bērna vecākiem pamata dzīvesvieta 
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20. Izziņu par ģimenes atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam izsniedz 
atkārtoti, ja iepriekš izsniegtā izziņa:

20.1. nozaudēta;
20.2. kļuvusi lietošanai nederīga;
20.3. prettiesiski atņemta;
20.4. mainījušies personas dati.
21. Lai atkārtoti saņemtu izziņu, persona uzrāda personu apliecinošu do-

kumentu un iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā pamatota nepiecieša-
mība izziņu saņemt atkārtoti.

22. Ja iepriekš izsniegtā izziņa kļuvusi lietošanai nederīga vai mainījušies 
personas dati, persona uzrāda iepriekš izsniegto izziņas oriģinālu.

23. Ja izziņa tiek atzīta par nederīgu, Sociālā dienesta darbinieks izdara 
atzīmi izziņas oriģinālā – “ANULĒTS”, norāda Sociālā dienesta lēmumā 

minēto datumu, no kura izziņa tiek anulēta, atzīmes izdarīšanas datu-
mu, darbinieka amatu, vārdu, uzvārdu, parakstu.

24. Sociālajam dienestam ir tiesības aizturēt izziņu, ja tas konstatē, ka izzi-
ņa ir nederīga un anulēta.

6. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
25. Mālpils novada pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” iz-

dotos administratīvos aktus un faktisko rīcību persona var apstrīdēt 
Mālpils novada domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

26. Mālpils novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai 
faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā.

7. Noslēguma jautājums
27. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūliju.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs

Paskaidrojuma raksts
Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Mālpils novada pašvaldības  

daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”
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Mālpils novada pašvaldības teritorijā ir deklarēta ne mazāk kā 12 mē-
nešus pirms bērna piedzimšanas, ar nosacījumu, ka bērna pamata 
dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Mālpils novada 
pašvaldības teritorijā.

4.3. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 285,00 
par katru jaundzimušo bērnu.
4.3.1. Tiesības saņemt pabalstu 100% apmērā par katru jaundzimušo 

bērnu, ja abi vecāki, vai persona, kura adoptējusi bērnu vai per-
sona,	kura	ar	Bāriņtiesas	lēmumu	iecelta	par	aizbildni	(turpmāk –	
Pabalsta pieprasītājs) ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna 
piedzimšanas, ir deklarējusi savu pamata dzīves vietu Mālpils 
novadā un jaundzimušā dzīvesvieta tiek deklarēta Mālpils novadā.

4.3.2. Tiesības saņemt pabalstu 50% apmērā par katru jaundzimušo 
bērnu, ja tikai viens no bērna vecākiem ne mazāk kā 12 mēnešus 
pirms bērna piedzimšanas ir deklarējis savu pamata dzīves 
vietu Mālpils novadā, un jaundzimušā dzīvesvieta tiek deklarēta 
Mālpils novadā.

4.3.3. Tiesības saņemt pabalstu 50% apmērā par katru jaundzimušo 
bērnu, ja bērnam ir noteikts tikai viens vecāks, kurš ne mazāk kā 
12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir deklarējis savu pama-
ta dzīves vietu Mālpils novadā, un jaundzimušā dzīvesvieta tiek 
deklarēta Mālpils novadā. Ja gada laikā pēc bērna piedzimšanas 
bērnam tiek atzīta vai noteikta paternitāte, vecākiem ir tiesī-
bas saņemt pabalstu vēl 50% apmērā par katru jaundzimušo, 
ja bērna tēva pamata dzīvesvieta ir deklarēta Mālpils novadā ne 
mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.

4.4. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas vai 
aizbildņa iecelšanas dienas, izņemot punktā 4.3.3 noteikto.

4.5. Lai saņemtu pabalstu, Pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā, 
iesniedzot rakstveida iesniegumu pabalsta pieprasīšanai.

4.6.	Lēmums	 par	 pabalsta	 piešķiršanu	 tiek	 pieņemts,	 pamatojoties	 uz	
iesnie gumu un pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pie-
eja mās ziņas par jaundzimušo un viņa likumiskajiem vai ieceltajiem 
aizbildņiem.

4.7.	Pabalstu	ģimenei	(personai)	izmaksā	ne	vēlāk	kā	viena	mēneša	laikā	
pēc iesnieguma saņemšanas.

V. Pabalsti daudzbērnu ģimenēm
5.1.	Pabalsti	daudzbērnu	ģimenēm	ar	mērķi	atbalstīt	Mālpils	novadā	dekla	-

rētās un dzīvojošās daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem, snie -
dzot Mālpils novada Daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrētajām ģime-
nēm materiālu atbalstu bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai.

5.2.	Pabalsts	mācību	līdzekļu	iegādei	(mācību	pabalsts)	EUR	30,00	apmērā	
par katru bērnu, kurš apgūst vispārizglītojošo izglītību Mālpils novada 
vidusskolā vai profesionālo izglītību Mālpils profesionālajā vidusskolā, 
un	EUR	15,00	apmērā	par	katru	bērnu	obligātās	izglītības	vecumā	(5 un	
6 gadus vecs), kurš apmeklē Mālpils pirmsskolas izglītības iestādi. 
Pabalsts	tiek	piešķirts	vienu	reizi	mācību	gadā.

5.3. Gadījumos, kad ģimene, kura ir reģistrēta Mālpils novada Daudzbērnu 
ģimeņu reģistrā un par kuru ir informācija, ka 5.2 punktā minētais 
pabalsts	var	tikt	iztērēts	neparedzētiem	mērķiem,	Sociālajam	dienes-
tam ir tiesības minēto pabalstu izsniegt mantā.

5.4.	Pabalsts	 ēdināšanas	 pakalpojumu	 izdevumu	 segšanai	 (turpmāk	 –	
ēdināšanas pabalsts):
5.4.1. Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādē 50% apmērā no 

ēdināšanas izdevumiem katram bērnam;
5.4.2. Mālpils novada vidusskolā 50% apmērā katram bērnam no paš-

valdības apstiprinātās maksas par kompleksajām pusdienām;
5.4.3. starpība starp faktiskajām izmaksām un valsts budžeta līdzek-

ļiem vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai.
5.5. Sociālais dienests apmaksā ēdināšanas pakalpojumu saskaņā ar Mālpils 

pirmsskolas izglītības iestādes un Mālpils vidusskolas sastādītajiem 
aktiem par daudzbērnu ģimeņu bērnu iestāžu apmeklētību iepriekšējā 
mēnesī.

5.6.	Ēdināšanas	pabalstu	pirmsskolas	 izglītības	 iestādē	piešķir	no	1.sep-
tembra līdz 31.decembrim un no 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

5.7.	Ēdināšanas	pabalsts	tiek	piešķirts	no	iesnieguma	pieņemšanas	dienas.
VI. Pabalsti audžuģimenei
6.1.	Pabalstus	 audžuģimenei	 piešķir	Sociālais	 dienests	 par	 katru	bērnu,	

kurš ar Mālpils novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots audžuģimenē.

6.2.	Audžuģimenei	tiek	piešķirts:
6.2.1. pabalsts bērnu uzturam – EUR 96,00 mēnesī;
6.2.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei – EUR 45,00 

mēnesī;
6.2.3. pabalsts bērna pamatvajadzību nodrošināšanai – divas reizes 

gadā augusta un decembra mēnesī EUR 100,00 apmērā par kat-
ru audžuģimenē ievietoto bērnu. 

6.3.	Pabalstu	piešķiršanas	pamats	 ir	Mālpils	sociālā	dienesta	un	audžu-
ģimenes līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē.

6.4. Sociālais dienests ir tiesīgs prasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par 
pašvaldības	piešķirto	līdzekļu	izlietojumu.

VII. Pabalsts aizbildnībā esošam bērnam
7.1.	Pabalstu	aizbildnībā	esošam	bērnam	piešķir	Sociālais	dienests	katram	

aizbildnībā esošam bērnam, kurš dzīvo Mālpils pašvaldības terito rijā, 
vai bērnam, kuram ar Mālpils bāriņtiesas lēmumu ir nodibināta aiz-
bildnība. Sociālais dienests pabalstu EUR 100,00 apmērā izmaksā di-
vas reizes gadā – augusta un decembra mēnesī bērna pamatvajadzību 
nodrošināšanai.

7.2.	Pabalstu	piešķir	saskaņā	ar	Mālpils	novada	bāriņtiesas	sniegto	infor-
māciju par aizbildnībā esošiem bērniem.

7.3. Sociālais dienests un bāriņtiesa ir tiesīgas prasīt aizbildnim sniegt 
pārskatu	par	pašvaldības	piešķirto	līdzekļu	izlietojumu.

VIII. Pabalsts politiski represētajām personām
8.1.	Pabalsts	politiski	 represētajām	personām	ar	mērķi	sniegt	mate	riālu	

atbalstu politiski represētajām personām pamatvajadzību nodro-
šināšanai.

8.2.	Tiesības	saņemt	pabalstu	ir	personām,	kurām	piešķirts	politiski	rep-
re sētās personas statuss un to pamata dzīvesvieta ir deklarēta Mālpils 
novada administratīvajā teritorijā.

8.3. Pabalsta apmērs ir EUR 35,00.
8.4.	Pabalstu	 politiski	 represētajām	 personām	piešķir	 un	 izmaksā	 vienu	

reizi gadā – Valsts svētkos – 18.novembrī.
8.5.	Sociālais	dienests	pieņem	lēmumu	par	pabalsta	piešķiršanu	saskaņā	

ar aktualizētu Mālpils novada pašvaldībā deklarēto politiski represēto 
personu sarakstu un iesniegumu.

IX. Pabalsts tuberkulozes slimniekiem, kuri ārstējas ambulatori un hro
niskiem nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemo
dialīze

9.1. Pabalsts tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori:
9.1.1. pabalsts pārtikas iegādei EUR 2,00 dienā – vienu mēnesi gadā;
9.1.2.	 pabalsta	piešķiršanas	pamats:	personas	 iesniegums	un	 izziņa	

no Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras, ka persona 
ārstējas ambulatori.

9.2.	Pabalsts	 nieru	mazspējas	 slimniekam,	 kuram	 nepieciešama	 hemo-
dialīze:
9.2.1. pabalsta apmērs EUR 50,00 mēnesī;
9.2.2.	 pabalsta	 piešķiršanas	 pamats:	 personas	 iesniegums	un	 ārsta	

izziņa	par	hemodialīzes	nepieciešamību.
X. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
10.1. Ja tiek pilnībā apmierināts pieprasījums pēc materiālas palīdzības 

pabalstiem, Sociālais dienests informē Pabalsts pieprasītāju par 
piešķirtās	materiālās	palīdzības	apmēru.

10.2. Ja netiek apmierināts Pabalsta pieprasītāja lūgums un materiālās palī-
dzības pabalsts tiek atteikts, Pabalsta pieprasītājs par to tiek infor mēts 
rakstveidā, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kartību.

10.3. Ja pabalsta pieprasītājs nepiekrīt Sociālā dienesta lēmumam, viņš ir 
tiesīgs Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Sociālā die-
nesta lēmumu apstrīdēt Mālpils novada domē.

10.4. Mālpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Admini-
stratīvajā rajona tiesā.

XI. Noslēguma jautājumi
11.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.jūliju.
11.2. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Mālpils no-

vada domes 2012.gada 29.februārī apstiprinātie saistošie noteikumi 
Nr.3 “Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs

Paskaidrojuma raksts 
Mālpils novada domes 26.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz Mālpils novadā materiālās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem pamatā notiek normatīvajos ak-
tos noteikto pašvaldības autonomo funkciju ietvaros.
Izņēmums ir Mālpils novada domes 2012.gada 29.februārī apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.  3 
“Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā”. 

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums 6. lpp.
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Mālpils ir skaista vieta ar pakalniem, upēm, mežiem un pirms vairāk 
kā simts gadiem stādītām ozolu un liepu alejām. Tādas ir arī bijušās 
Vibrokas muižas ozolu un liepu alejas. Latvijā tik daudz nemaz šādu 
skaistu, garām liepām noaugušu aleju nav saglabājies. Abas alejas ir 
iemīļota pastaigu vieta, diemžēl, ik gadu Lielās talkas laikā tiek savākts 
liels daudzums atkritumu. Arī braucošo automašīnu šoferīši nav bez 
vainas, jo ceļa malās mētājas viss, kas kļuvis lieks viņu glaunajos auto. 
Mašīnas	salonam	taču	jābūt	spodram,	vai	ne?	Pie	rokas	neviens	nav	
pieķerts	un	nav	jau	ko	gausties,	katram	sava	pasaule	un	vērtības...

Šogad tīrījām Vibrokas ielu, atbrīvojām liepu aleju no atvasēm un 
sausajiem zariem, kā arī ceļu, kas no Vibrokas ielas ved uz peldētavu. 
Nu jā, tur gan bija ko darīt, jo abi grāvji līdz augšai pilni. Mazdārziņu 
būdas loga izsistie stikli visi sabērti grāvī un pļaviņā. Ai, ai, ko tad, ja 
pats	kādreiz	lēksi	pāri	grāvim?

Prieks, ka ir ģimenes, kuras ieaudzina savos bērnos mīlestību un 
cieņu pret Latvijas dabu. Tāda ir arī man kaimiņu mājās dzīvojošā 
Rakuzovu ģimene – Andris un Natālija, kuri gadu no gada kopā ar sa-
viem bērniem Adrianu un Samantu ir Lielās talkas dalībnieki. Paldies 
visiem, kuri atsaucās talkas aicinājumam ne tikai šogad, bet arī 
iepriek šējos gados. Gribu pateikt paldies Andrim, Natālijai, Adrianam, 
Samantai Rakuzoviem, Gatim Zariņam, Mārim Seņkānam un viņa 
dēlam un saviem bērniem Maijai, Lienei un Jānim Mackus.

Atsaucoties uz Mālpils novada domes Mālpils Vēstīs februāra 
numurā sagatavoto atbildi par to, kāpēc Vibrokas ielā tika nozāģēti koki, 
varu teikt, ka esmu parakstījusies zem viena no šiem iesniegumiem, 
kurā tika lūgts attīrīt Ķiršu ielas gājēju celiņu no krūmiem, bet Vibrokas 
ielā ozolu alejai nozāģēt ceļam pāri pārkārušos nokaltušos zarus, kuri 
tiešām apdraud gan gājējus, gan autobraucējus. Ozoli nav tāpēc jāzāģē, 
ja kāds no to zariem nokaltis vai miza bojāta. Koki ir jākopj, tie aug gad-
simtiem ilgi. Jums arī neviens galvu tāpēc negriež nost, ja iesāpas kāds 
no zobiem. Labs piemērs ir Mālpils muiža, kur ozoli ir skaisti sakopti.

Ar cieņu, Baiba Lippe

Vibrokas alejas

AKTUĀLI

Turpinājums no 5. lpp.

2. Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Pielietojot praksē esošo materiālās palīdzības sniegšanas sistēmu, Mālpils novada pašvaldība 
ir konstatējusi, ka līdz šim nav pietiekami izmantots normatīvajos aktos noteiktais regulējums par 
pašvaldības pienākumiem un tiesībām sniegt palīdzību ģimenēm ar bērniem, it īpaši daudzbērnu 
ģimenēm.
Daudzbērnu ģimene ir viena no sociāli mazaizsargātām grupām, jo ģimenei, kurā aug trīs un vairāk 
bērni, ir lielāki finansiālie izdevumi, lai nodrošinātu visu bērnu aprūpei, veselībai un attīstībai 
nepieciešamo. Tāpat pie sociāli mazaizsargātiem pieskaitāmi bērni, kas dzīvo aizbildņa ģimenē vai 
audžuģimenē.
Valsts un pašvaldības pienākums ir dažādā veidā atbalstīt ģimenes ar bērniem, īpaši ņemot vērā 
nelabvēlīgo demogrāfisko situāciju Latvijā.
Bērna piedzimšanas pabalsts, kas tika atjaunots pirms pāris gadiem, ietekmē dzimstības palielināšanos, 
tomēr ģimenēm, kuras audzina bērnus, nepieciešams regulārs atbalsts.
Mālpils	novada	dome	uzskata,	ka	ir	lietderīgi	atsevišķus	materiālās	palīdzības	veidus	apvienot	vienā	
normatīvajā aktā, izdodot saistošos noteikumus, kas reglamentēs tiesības saņemt papildu materiālo 
palīdzību	ģimenēm	vai	atsevišķi	dzīvojošām	personām,	neizvērtējot	ienākumus.

3. Īss Saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts

Izmantojot pašvaldībai ar likumu “Par pašvaldībām” 12.pantā noteiktās tiesības attiecīgās admi-
nistratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas un šī paša likuma 
43.panta trešajā daļā deleģētās tiesības izdot saistošos noteikumus pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu 
īstenošanai, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punkta un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
26.panta trešajā daļā noteikto, ievieš jaunus pašvaldības palīdzības veidus.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Tiks ieviesti jauni palīdzības veidi, kam 2014.gada 2.pusgadā nepieciešams finansējums ap 
EUR 27760,00, gadā ap EUR 43000,00.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tieši neietekmē.

6. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Jaunas institūcijas veidošana saistošo noteikumu ieviešanai nav nepieciešama.

7. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas notikušas ar aizbildņiem, audžuģimenēm, daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem, kā arī 
ģimenes ārstiem.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs
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Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumā un Mālpils 
novada domes saistošajos noteikumos Nr.11 “Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Mālpils novadā” noteiktā kārtībā, Mālpils 
novada Dome atklātā konkursā ir izvēlējusies sadzīves atkritu-
mu apsaimniekotāju Mālpils novada administratīvajā teritorijā – 
Ragn-Sells SIA.

Tas nozīmē, ka Ragn-Sells SIA piedāvājums konkursā tika 
atzīts par visizdevīgāko – cena par 1  m3 sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu tika piedāvāta viszemākā – 7.50 EUR + PVN, kas 
iedzīvotājiem ir lētāk nekā līdz šim.

Ragn-Sells SIA ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas 
Latvijā savu darbību uzsāka 2004.gadā. Uz šo brīdi Ragn-Sells SIA 
atkritumu	 šķirošanas	 komplekss	 atrodas	 Ķekavas	 novadā	 un	 ir	
joprojām viens no modernākajiem kompleksiem Latvijā. Uzņēmums 
veiksmīgi izmanto Zviedrijas kompānijas pieredzi, kas ir vairāk nekā 
100 gadu ilga atkritumu un otrreizējo resursu apsaimniekošanas 
jomās un gadsimta laikā no maza ģimenes uzņēmuma, kura 
vienīgais transports bija zirga pajūgs, ir izaugusi starptautiska 
kompānija, kas darbojas 6 valstīs.

Ragn-Sells SIA ir pieredze sadarbībā ar pašvaldībām un iedzī-
votājiem, līdz ar to uzņēmums ir spējīgs nodrošināt kvalita tīvus 
pakalpojumus saviem Klientiem, gan veicot atkritumu izve-
šanu, gan sniedzot informāciju par atkritumu dalītu vākšanu. 
Ragn-Sells SIA ir saņēmis ISO 9001 kvalitātes vadības un ISO 
14001 vides pārvaldības sistēmas sertifikātus un, ņemot vērā 
skandināvu pieredzi, esam spējīgi un ieinteresēti pozitīvi ietekmēt 
vides apstākļus reģionā.

Ragn-Sells SIA savu darbību Mālpils novada administratīvajā teri-
torijā uzsāks 2014.gada 1.augustā un sākot ar minēto datu mu līguma 
slēgšana par atkritumu apsaimniekošanu ar Ragn-Sells SIA ir obli-
gāta visām fiziskajām un juridiskajām personām ar cenu 7.50 EUR + 
PVN apmērā par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Fiziskām un juridiskajām personām, kurām iepriekš ir bijis 
noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu, jaunais Līgums 
tiks izsūtīts pa pastu divos eksemplāros, līdz š.g. 23.jūnijam, no 
kuriem viens būs jāatgriež RagnSells SIA nedēļas laikā no tā 
saņemšanas.

Gadījumā, ja Līgums netiek saņemts augstāk norādītajā da
tumā, vai arī Jums iepriekš nav bijis noslēgts Līgums par atkri tumu 
apsaimniekošanu, Jūs to varēsiet izdarīt sākot, ar š.g. 23.jūniju 
zvanot uz RagnSells SIA klientu centru pa tālruni 67281246 no 
8:00–18:00, vai rakstot uz kompānijas epastu – info@ragnsells.lv 
vai aizpildot pieteikumu elektroniski RagnSells SIA mājaslapā, 
sadaļā slēgt līgumu.

Papildus sniedzam praktisku informāciju par konteineru izman-
tošanu	un	atkritumu	šķirošanas	iespējām.

Sadzīves atkritumu konteineri ir zaļā vai pelēkā krāsā un ir 
paredzēti tikai un vienīgi mājsaimniecībās radītiem atkritumiem. 
Sadzīves	atkritumi	ir	visi	nešķirotie	atkritumi,	kuri	rodas	ikdienā.	
Sadzīves atkritumu konteinerā nedrīkst ievietot lapas, zarus, ielu 
saslaukas, celtniecības atkritumus, riepas, izdedžus, pelnus un 
bīstamos atkritumus.

Aicinām iedzīvotājus aizdomāties, kādas sekas var radīt neat-
bilstošu atkritumu, piemēram, izdedžu ievietošana atkritumu 
kontei nerā, kas var radīt tā aizdegšanos vai celtniecības atkritumu 
ievietošana, kas dēļ lielā svara iztukšošanas laikā var radīt kon-
teinera salūšanu.

Konteineru bojāšanu rada ne tikai neatbilstoši atkritumi, bet 
arī	 to	 mērķtiecīga	 blīvēšana.	 Piemēram,	 konteinerus	 nedrīkst	
pār kraut, jo pārkraujot tiek pieļauts konteinera apgāšanās risks, 
kas var radīt cilvēku savainojumus, kā arī sabojāt konteineru. Lai 
novērstu atkritumu, smaku, putekļu vai citu vielu izplatīšanos no 
konteinera, kas varētu radīt iedzīvotāju veselības traucējumus, 
konteinera vākam jābūt aizvērtam.

Gadījumā, ja Jums rodas papildus atkritumu apjoms, lūdzam, 
pieteikt tā izvešanu zvanot uz SIA “Ragn-Sells” Klientu centru pa 
tālr. 67281246. Pretējā gadījumā, papildus apjoms netiks savākts. 
Uz konteineriem, kuros būs sablīvēti atkritumi vai tie būs pārkrauti, 
tiks uzlīmēta brīdinoša uzlīme un konteiners netiks iztukšots vai 
arī	Jums	 tiks	piestādīts	 rēķins	par	papildus	atkritumu	 izvešanu.

Atkritumu	konteineru	punktos	atradīsies	arī	šķiroto	atkritumu	
konteineri dažādiem atkritumu veidiem: papīram, plastmasai un 
stiklam. Minētos punktus tiek aicināti izmantot ne tikai apkārtējo 
māju iedzīvotāji, bet arī visi pārējie novadā dzīvojošie iedzīvotāji.

Kartonam un papīram paredzētajā konteinerā drīkst ievie tot 
kartona un papīra iepakojumu, avīzes, žurnālus, reklāmas mate-
riālus, katalogus un biroja papīru. Kartona un papīra iepakoju-
mam jābūt tīram un sausam. Aizliegts ievietot netīru un mitru kar-
tonu un papīru, vienreizējos traukus, salvetes un tualetes papīru. 
Lai atkritumu konteineri tik ātri nepiepildītos un netiktu radīts 
apgrūtinājums citiem iedzīvotājiem, tad kartona kastes pirms 
ievietošanas atkritumu tvertnē ir jāsaloka. 

Plastmasai paredzētajā konteinerā drīkst ievietot tukšas, sapla-
cinātas plastmasas PET pudeles no dzērieniem un plēvi. Minē-
tajā konteinerā aizliegts ievietot saimnieciskās lietas, rotaļlietas, 
vienreizējos traukus.

Stiklam paredzētajā konteinerā drīkst ievietot tīras un tukšas 
stikla pudeles, tīras stikla burkas un citu stikla taru. Aizliegts kon-
teinerā ievietot spoguļu stiklu, stikla traukus, lampiņas, iepako-
jumu no bīstamiem atkritumiem.

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
Jūsu atkritumu apsaimniekotājs RagnSells SIA

AKTUĀLI

Mālpils novada vidusskola ir Eko skola un aktīvajai 7.b klasei 
un viņu audzinātājai Ilzei Bērziņai bija apnicis sēdēt skolas solā. 
Gribējās kaut ko labu paveikt savā un sabiedrības labā.

Varbūt	kaut	ko	satīrīt	un	sakopt?
Lielā talka notiek katru gadu, bet Mālpils parkā atkritumi ļoti 

kaitinoši pievērš uzmanību arī pirms un pēc tās. Nu ko! Cimdus 
rokās, parka malā līnijā stāties, izretoties, sarunāt satikšanās 
vietu pie kultūras nama un pasākums var sākties. Rezultāts ieprie-
cinošs – 30 minūtēs 11 maisi ar visdažādākajiem atkritu miem. Un 
pašiem tiešām labi padarīta darba sajūta! 

Mēs par tīru Latviju!
Mālpils novada vidusskolas 

7. b klase

Esam aktīvi!

Cienījamie Mālpils novada iedzīvotāji un uzņēmēji!
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Pēc intensīvām piecu mēnešu digitālajām apmācībām bez
maksas programmā “Samsung Skola nākotnei”, ir noskaid
roti digitālajām pārmaiņām un inovācijām atvērtākie skolotāji 
Latvijā. Tie ir skolotāji, kuri sīvā 30 skolu konkurencē uzrādīja 
labākos rezultātus un izstrādāja pārliecinošākos projektus, kā 
ar tehnoloģijām uzlabot skolēnu sasniegumus mācībās un radīt 
skolās mūsdienīgu un radošu vidi.

“Samsung Skola nākotnei” programmas finālā 22.maijā tik-
sies	 un	 par	 10	 000	 eiro	 jaunākajām	 Samsung	 tehnoloģijām	
sacen tīsies skolotāji no Bauskas sākumskolas, Dobeles Valsts 
Ģimnāzijas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Madonas 1. vidus-
skolas, Mālpils internātpamatskolas, Rīgas 6. vidusskolas, Talsu 
2. vidus skolas, Ulbrokas vidusskolas, Valmieras vājdzirdīgo bērnu 
internātvidusskolas – attīstības centra un Zemgales vidusskolas.

Lai	 motivētu	 skolēnus	 un	 ar	 digitālo	 tehnoloģiju	 palīdzību	
mācības padarītu par aizraujošu piedzīvojumu, skolotāji ir iece-
rējuši skolās radīt interaktīvo muzeju, ierīkot digitālās klases, 
attīstīt tālmācības iespējas, risināt zīmju valodas tulku problēmas 
vājdzirdīgiem bērniem un radīt virtuālu mācību vidi bērniem ar 
attīstības traucējumiem.

Savukārt komunikācijai ar skolēniem, skolotāji saredz iespēju 
vēl plašāk nodarbību laikā izmantot sociālos tīklos, bet intereses 
veicināšanai stundās izmantot interaktīvus uzskates materiālus – 
infografikas un prezentācijas. Tāpat skolotāji ir apņēmušies palīdzēt 
apgūt digitālās prasmes arī citiem skolotājiem, skolēniem un viņu 
vecākiem, savās skolās un novados rīkojot radošās nodarbības.

Skolotāju sniegumu programmā vērtēja izglītības jomas eks perti 
– Latvijas Universitātes rektors prof. Mārcis Auziņš, “Iespējamā 

misija” pārstāvji, publi cists Pauls 
Bankovskis,	Rīgas	Tehniskās	universi-
tātes	 pasniedzējs	 un	 mūziķis	 Kārlis	
Kazāks, UNESCO LNK izglītības sek-
tora vadītāja Ilze Dalbiņa un citi.

“Izglītības programma “Samsung Skola nākotnei” ir parādījusi, 
ka Latvijas skolām ir iniciatīva un vēlme digitāli attīstīties. 
Informāciju	 un	 komunikāciju	 tehnoloģijas	 nav	 iespējams	 atraut	
no pārējā mācību procesa. Tāpēc tikai integrēts risinājums, kas 
demonstrē pārmaiņas skolas kultūrā un vadībā, būs ilgtspējīgs 
un noteikti pozitīvi ietekmēs arī mācību sasniegumus,” skolu 
sniegumu vērtē žūrijas pārstāvis un IZM resora informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju vecākais eksperts Rūdolfs Kalvāns.

“Būtiski, ka Latvijas skolu direktori un skolotāji ir ne tikai iein-
teresēti	 IKT	mērķtiecīgā	 izmantošanā	mācībās,	bet	arī	nebaidās	
mācīties un apgūt jaunas zināšanas paši. Zinošs skolotājs ir 
kvalitatīvas izglītības atslēga, tāpēc ceram, ka programmas ietva-
ros apgūtās prasmes skolotāji plaši izmantos darbā, ieinteresējot 
skolēnus un uzlabojot to mācību rezultāts,” uzsver Ilze Dalbiņa, 
UNESCO LNK izglītības sektora vadītāja.

“Samsung Skola nākotnei” fināls notiks 2014.gada 22.maijā. 
Tajā 10 finālisti prezentēs digitālos pārmaiņu projektus savām 
skolām un programmas žūrija noteiks radošāko, pārliecinošāko un 
motivētāko skolu, kas saņems 10 000 eiro jaunākajām Samsung 
tehnoloģijām.

Samsung partnerībā ar “Iespējamo misiju” programmu izslu-
dināja pērn oktobrī, kad papildu digitālās prasmes pieteicās apgūt 
213 jeb ceturtā daļa Latvijas skolu. Šī ir jau otrā Samsung izglītības 

AKTUĀLI

Noskaidroti digitālajām pārmaiņām atvērtākie skolotāji Latvijā

Katru gadu aprīlī Latvijā ir putnu dienas. Daudzviet klaudz 
āmuri, jo tiek gatavoti putnu būrīši. Putnu vērotāji aicina ziņot par 
pirmajiem gājputniem, kuri atgriezušies no siltajām zemēm. Bet 
visvairāk par putnu dienām liecina agrie pavasara rīti, kad mosta-
mies, ja ārā aiz loga uzstājīgi un, brīžos, kad vēl gribas pagulēt, 
kaitinoši, skan putnu dziesmas. Arī Mālpils novada vidusskolā 
skanēja dziesmas, gan ne putnu, bet mūsu pašu 2.–4.klašu kora 
un ciemiņu no Siguldas mūzikas skolas kora klases izpildījumā.

Maijā akcijas “Atpakaļ uz skolu” ietvaros valsts amatpersonas, 
nevalstiskajā	sektorā	strādājošie	un	citi	Eiropas	Savienības	 (ES)	
jautājumu eksperti tradicionāli dodas uz skolām, lai ar jauniešiem 
dalītos savās zināšanās un darba pieredzē par ES. Mūsu skolā 
viesojās Eiropas komisijas tulkotājs Uldis Priede.

Mālpils novada vidusskolas DVAJ Daiga Lāce

Pavasara skaistāko svētku piekšvakarā Mālpils novada vidus-
skolā ar smaidiem sejā un mīlestības pārpilnām sirsniņām jau-
nāko klašu skolēni gaidīja sev svarīgākos cilvēkus pasaulē, savas 
māmiņas, lai priecētu viņas ar sirsnīgu koncertu.

Māmiņ, es tevi mīlēšu, kamēr vien mākoņrindas slīdēs
Un baltas pīpenes gar ceļa malām plauks.

Māmiņ, es tevi mīlēšu, kamēr vien saule spīdēs
Un vējš no lapām rasa lāses trauks.

Mālpils novada vidusskolas DVAJ Daiga Lāce

Putnu dienas Mālpils novada 
vidusskolā

Visas puķes bez plūkšanas, māmiņ, 
Tev dāvināt vēlos es

Mātes diena Mālpils novada vidusskolā

Mātes diena Mālpils novada vidusskolā
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2014.g.30.aprīlī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrība (Biedrība) jau astoto reizi pasniedza balvas konkursa 
“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” uzvarētājiem. Balvai bija 
pieteikti 52 entuziasma pilni, darbīgi un pašaizliedzīgi bibliotekāri 
no	 visas	 Latvijas.	 Katrā	 reģionā	 nominācija	 tika	 piešķirta	 tikai	
vie nam pretendentam. Arī no mūsu novada lasītāji šai balvai bija 
pieteikuši DACI KRILOVSKU. Pateicoties viņiem, mēs uzzinājām 
daudz interesantu faktu par Daci, kura ikdienā ir kopā ar mums jau 
daudzus gadus. Mēs varam būt lepni, ka Tevi pazīstam!

Neliels ieskats vēstulēs....

strādāt bibliotēkā – tā ir misija
Dacīte  – tā mālpilieši visbiežāk saka, runājot par novada 

bibliotēkas vadītāju Daci Krilovsku, tātad savējo. Un kā ne, ja Māl-
pils bibliotēkā nostrādāti jau teju 40 gadi.

Konkursa nosaukumā ir skaista un visai ietilpīga vārdkopa  – 
Gaismas nesējs. Bet, lai nestu gaismu citiem, vispirms tā jārada 
sevī. Pašam jābūt gaišam, atvērtam, zinošam cilvēkam. Mūsu 
Dacīte tāda ir.

Lai cilvēki nāktu uz bibliotēku, jābūt kaut kam vairāk par formālu 
ierakstu lasītāja kartē un izsniegtu grāmatu. Dacei šis “kaut kas” 
piemīt. Vispirms jau tā ir cieņas pilna attieksme pret ikvienu 
bibliotēkas apmeklētāju, vienalga, vai tas ir vecs cilvēks vai bērns, 
ienācis pirmoreiz vai ir jau ilggadējs lasītājs. Katrs tiek sagaidīts ar 
smaidu, laipnu vārdu, ar piedāvājumu no jauno grāmatu plaukta, 
ar izteiksmīgu ieteikumu, arī padomu, ja nepieciešams. Pat tādi, 
kas īsti nezina, ko grib, neaiziet tukšā. Arī gaišās, gaumīgi sakoptās 
telpas rada sajūtu, ka esi gaidīts.

Dace prot iepriecināt savus lasītājus, atrodot interesantas 
personības, visbiežāk, protams, grāmatu autorus, un uzdāvina 
emocijām	 bagātas	 pēcpusdienas,	 pieaicinot	 gan	 mūziķus,	 gan	
mūsu amatierteātra aktierus, gan skolēnus. Cilvēki zina, ka būs ko 
redzēt un dzirdēt, tāpēc nāk, un bibliotēkas zālīte bieži ir piepil dīta 
līdz pēdējai vietai. Kā nenāksi, ja ir iespēja tikties ar Māru Zālīti, 
Annu Žīguri un Juku Rislaki, Ingunu Baueri, Ingu Ābeli, Gunāru 
Dukšti, Anitu Mellupi, Skaidrīti Kaldupi, kādreizējo mālpilieti dzej-
nieku	Juri	Reihleru,	Andu	Līci,	Leldi	Stumbri,	Knutu	Skuje	nieku,	
Janīnu Kursīti, Džemmu Skulmi, Jāni Peteru, savulaik arī ar 
Imantu Ziedoni. Ja nosauktu visus, kas uzrunājuši mālpiliešu sir-
dis, saraksts būtu vairākkārt garāks. Arī pašu literāti nav aizmirsti, 
Dace vairākkārt tos pulcējusi kopā uz savu darbu lasījumiem un 
atklā jusi citiem pat nenojaustus talantus.

Par Daces organizētajām ikvasaras ekskursijām cilvēki intere-
sējas jau pavasarī, dažkārt pat nejautājot par maršrutu, jo zināms, 
ka vienmēr tiek apceļotas jaunas vietas, kas reizēm pat nav atro-
damas nevienā tūrisma ceļvedī, un ka brauciens būs izplānots līdz 
sīkumiem. Braukt gribētāji to jau ir novērtējuši.

Ikdiena?	Kā	jau	bibliotēkā.	Nāk	lasītāji,	ar	kuriem	jāparunājas,	
jāapspriežas ar kolēģi Mārīti Žuravļevu par darāmo, jāiekārto jauna 
izstāde nākamajam jubilāram, jāpalūkojas, ko dara datormīļi savā 
telpā un bērni savā, jāsakārto dokumenti un vēl, un vēl… Mārīte 
saka, ka viņām nekad netrūkst ne Daces ideju, ne kopā darāmo 
darbu. Abas labi sastrādājas, kad nepieciešams, viena otru aizstāj 
vai papildina.

Bet	ko	domā	lasītāji?
Bibliotēka atrodas kultūras nama ēkā, tātad ir viens spilgts 

gaismas stars no mūsu rosīgā Kultūras centra dāvātās gaismas. 
Kultūras centra direktore Edīte Priekule saka: “Dace ir sava ceļa 
gājēja, tāpēc pasākumu reizēs mēs vienmēr tiekam pārsteigti. 
Uzaicinātie autori ir īpašas personības. Savā darbavietā viņa prot 
radīt mājīgumu, un cilvēki to sajūt.”

Mālpils novada padomes priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža 
vērtējums ir augsts:

AKTUĀLI
iniciatīvas aktivitāte Latvijā. 2013.gada vasarā Valmierā notika no-
metne, kurā 15 skolotāji un 15 skolēni no visas Latvijas profesionāļu 
vadībā apguva video, foto, animāciju un aplikāciju veidošanu un 
radīja digitālus mācību materiālus matemātikā, fizikā, bioloģijā, 
ķīmijā	un	informātikā.	Plašāk	par	“Samsung”	izglītības	aktivitātēm	
var uzzināt mājaslapā www.draugiem.lv/skolanakotnei.

Par “Samsung Electronics”
“Samsung	 Electronics”	 ir	 pasaulē	 vadošais	 tehnoloģiju	 ražo-

tājs, kas lietotājiem visā pasaulē paver jaunas iespējas. Līdz ar 
nerimstošo darbu inovāciju izstrādē mēs attīstām un pārvei-
dojam TV produktu, viedtālruņu, personālo datoru, printeru, ka-
meru,	mājsaimniecības	 ierīču,	 LTE	 sistēmu,	medicīnas	 iekārtu,	
pusvadītāju un LED risinājumu klāstu. Mēs nodarbinām aptuveni 
270 000 cilvēku 79 pasaules valstīs, un mūsu produktu ikgadējais 
pārdošanas apjoms pārsniedz 187,8 miljardus ASV dolāru. Lai 
uzzinātu par mums vairāk, lūgums apmeklēt interneta vietni 
www.samsung.com.

Vairāk www.draugiem.lv/skolanakotnei

Gaismas nesēja Mālpilī

Turpinājums 10. lpp.
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“Dace Krilovska ir zināmā mērā unikāla personība – izvēlējusies 
profesiju visam mūžam. Viņa mīl savu darbu, dara to no sirds, un 
cilvēki savukārt mīl viņu, uzticas. Dotais atgriežas pie devēja. Dacei 
raksturīgs radošums, izdoma, pasākumi daudzveidīgi, pārdomāti. 
Mūsu bibliotēka strādā daudz plašāk, kā noteikts.”

Pensionāre Skaidrīte Misiņa ir bibliotēkas apmeklētāja no 
1962. gada,	kad	strādāja	Daces	priekšteči,	tātad	Daci	pazīst	no	viņas	
pirmās darba dienas: “Visas Daces ir gaiši cilvēki, bet bibliotēkas 
Dacīte ir īpaša. Viņai piemīt apbrīnojams iekšējais skaistums, tāpēc 
arī bibliotēkai ir tik gaiša, labestīga aura.”

Mūsu enerģiskā simtgadniece Lidija Sīmane apmeklē bibliotēku 
vēl tagad un gatavojas cept sklandraušus nākamajam bibliotēkas 
viesim aktierim, nu jau arī rakstniekam Kasparam Pūcem. Lūk, 
viņas teiktais: “Dace ir ļoti atsaucīga, laipna, palīdzēs visādos 
jautājumos. Ļoti prasmīga sava darba darītāja.”

Mālpils vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Daila Klintsone priecīga, ka jau vairākus gadus turpinās radoša 
sadarbība ar novada bibliotēku un personīgi Daci: “Man viņa ir 
Gaišais tēls. Dace skolā regulāri tiekas ar skolēniem, un viņas 
interesantajā, saturīgajā stāstījumā ieklausās gan mazie, gan 
jaunieši, kuri nemaz nav tik viegli paskubināmi uz lasīšanu. 
40  minūtes paiet nemanot. Mēs labprāt piedalāmies bibliotēkas 
pasākumos, un galvenais – viņa dzīvo līdzi laikam”

Papildinot skolotājas teikto, gribu pastāstīt, ka sadarbība ar 
Daci sākās jau ļoti sen, vēl Mālpils 8-gadīgās skolas laikā, un trīs 
1979.gada absolventes apguva biblitekāra profesiju Kultūras dar-
binieku	tehnikumā.	Andai	Vecrozei	Mālpils	vidusskolas	bibliotēka	ir	
vienīgā darbavieta, un nu jau vairākus gadus kopā ar viņu strādā arī 
Ineta Sējāne, bet Margita Mālniece vada Līvānu pilsētas bibliotēkas 
bērnu nodaļu. Visām trijām ir augstākā izglītība savā specialitātē. 

Kad tapa šī vēstule, vairāki mālpilieši teica: “Tas labi, ka rakstīsi 
par Dacīti. Viņa to pelnījusi. Un vēl pasaki, ka viņa ir savā īstajā vietā, 
viena no tiem, ar kuriem Mālpils novads lepojas. Gaišs cilvēks!”

Jā, nest cilvēkiem gaismu – tas ir Mālpils novada bibliotēkas 
vadītājas Daces Krilovskas dzīves aicinājums, viņas misija.

Mālpiliešu domas apkopoja un arī savas pierakstīja 
Ināra Bahmane

Mālpils bibliotēkas lasītāja kopš 1967.gada

Daces mūža mīlestība
Ar Mālpils novada bibliotēku un bibliotekāri Daci Krilovsku aktīvu 

sadarbību un pazīšanos sāku ap 2007.gadu. Tad bija apgūta puslīdz 
visa mājas bibliotēka. Un pamazām Dace uztaustīja manas vēlmes, 
intereses, vajadzības grāmatu pasaulē, saprotot, ka “grāmatas ir 
spoguļi,	tajās	var	redzēt	tikai	to,	kas	jau	ir	tevī	pašā”	(K.R.	Safons).

Acīm redzams, ka grāmatas un tas, ko tās sniedz lasītājiem, 
ir Daces “mūža mīlestība”. Kā labam apkalpojošās sfēras darbi-
niekam, mūsu bibliotekārei piemīt īpašs talants – pakalpot. 
Pakalpot tā, lai lasītājs saņemtu savu īpaši izvēlēto grāmatu. Viņa 
vienmēr zina ar dažām īsām atziņām raksturot grāmatu, ieteikt 
lasītājam uzdomātās vietā līdzīga žanra literatūru. Tiek paziņots 
telefoniski, ka pieprasītā grāmata ir saņemama, saprotot, ka bieži 
ir tā, ka attiecīgā periodā tā vajadzīga “kā ēst”. Bieži mums abām 
(domāju	–	ne	tikai	ar	mani)	 izvēršas	plašas	sarunas	par	 izlasīto.	
Dacīte bieži pastāsta un pārliecina, ko vērts lasīt un kāpēc.

Bibliotekāre Dace ir īsta lasītāju gaumes audzinātāja un izkopēja. 
Par to liecina viņas vēlme iepirkt tās vērtīgākās grāmatas. Te palīdz 
viņas	 erudīcija,	 ieklausīšanās	 profesionālu	 kritiķu	 vērtējumos,	
lasītāju atsauksmēs.

Un vēl. Pilnu mājīgās bibliotēkas zālīti vienmēr pulcē Daces 
organizētās tikšanās ar grāmatu autoriem, bieži papildinātas ar 
Mālpils mūzikas un mākslas skolas audzēkņu priekšnesumiem. 
Pēdējā tikšanās bija ar I. Baueri, 24.martā būs ar Kasparu Pūci. 
Tikšanās ar autoriem veidotas ar domu, ka viņu grāmatas ir vērts 
izlasīt. Dabīgi, ka pēc interesantām sarunām rodas pastiprināta 
interese par darbiem.

Katru gadu vismaz vienu reizi bibliotekāre Dace Krilovska rīko 
ekskursijas ar autobusu pa kultūras cilvēkiem svarīgām vietām 
Latvijā. Maršruti tiek izstrādāti smalki, līdz pēdējai minūtei aizpildīti 
un pārdomāti. Ekskursijās esam iepazinuši Ed.Virzas, O. Vacieša, 
J.Akuratera, J.Jaunsudrabiņa, J.Raiņa, Aspazijas u.c. rakstnieku, 
kā arī citu ievērojamu cilvēku dzīves un darbavietas.

Gadiem ilgi ar patiesu ieinteresētību Dace Krilovska ir formējusi 
novada	 (un	 ne	 tikai)	 cilvēku	 pilnasinīgu	 gara	 dzīvi,	 kurā	 ielikta	
nepieciešamība pēc grāmatas un kultūras visplašākā nozīmē.

Cerot uz bibliotekāra – GAISMAS NESĒJA tēla iemūžināšanu 
vismaz kādā mākslas žanrā – 

lasītāja un pasākumu dalībniece
Benita Rublovska

Gaisma izstaro gaismu
 – tādu es redzu mūsu Mālpils bibliotēku. Es šeit sastopos 

gan	 ar	 rūpīgi	 sakārtotiem	 gadu	 gredzenu	 un	 laikmetu	 līkloču	
atspīdumiem, gan ar visjaunākajiem notikumiem tuvākā apkārtnē, 
gan tālām zemēm un debesu zīmēm. Arī nedzirdēti vārdi, teicieni 
un asprātīgi izteicieni te dzirdami, ka var pabrīnīties. No kurie-
nes	Tev	 tāda	valoda,	Dace?	No	vecātēva –	Lubānas	pusē	 tā	esot	
runājuši. Jāsteidzas pierakstīt, kas tepat mūsu bibliotēkā mīt ik 
dienas. Bagātība – latviešu valoda.

Laipnība pret visu gadu gājuma lasītājiem un prasme ieteikt 
tieši to grāmatu, kas apmeklētājam iet pie sirds. Pasaku stundas 
pavisam mazajiem. Bērnu lasītavā senie skolas soli aicināt aicina 
apsēsties ar grāmatu un izbaudīt blakus datoru telpas noska-
ņas kontrastu. Dažādas pasaules un tas viss uz vietas – mūsu 
biblio tēkā. Pie sienām Mālpils Mākslas skolas audzēkņu senie 
darbi.	Sarīkojumos	skan	Mūzikas	skolas	 topošo	mūziķu	sniegtie	
skaņdarbi, citreiz amatierteātra dalībnieku lasījumi vai vidus-
skolēnu sagatavota programma par attiecīgo tēmu. Sarīkojumi 
vienmēr kupli apmeklēti, klausītāji iesaistās sarunās, jo Dace prot 
izvilināt vārdu pat no visklusākā bibliotēkas apmeklētāja. Katram 
gribas izteikt savas domas, un nav jākaunas pajautāt ko neskaidru.

Pārdomas par dzirdēto, redzēto un izlasīto ir tā lielā bagātība, 
kas arī veido gadu gredzenu gaišos rakstus un mājo mums tepat 
līdzās	Mālpils	 bibliotēkā	 ar	 brīnišķīgu	 skatu	 caur	 spodrām	 logu	
rūtīm uz veco parku visos gadalaikos.

Lauma Krastiņa 

Pirmā ciemošanās bibliotēkā
Jaunais mācību gads sācies arī pirmsskolas izglītības iestādē 

“Māllēpīte”. Viens no galvenajiem uzdevumiem sagatavošanas gru-
pas bērniem ir iepazīties ar grāmatu un mācīties ar to atbilstoši 
darboties. Radīt interesi par grāmatu.

Jau vairākus gadus pirmsskolas izglītības iestāde sadarbojas 
ar Mālpils novada bibliotēku. Arī šoruden “Māllēpītes” grupas 
bērni devās ekskursijā uz bibliotēku. Ar gandarījumu jāpiezīmē, ka 
daudzi bērni zināja, kas ir bibliotēka un kur tā atrodas. Mūs laipni 
sagaidīja smaidīgā bibliotekāre Dace Krilovska, kura iepazīstināja 
ar bibliotēkas telpām, garajiem grāmatu plauktiem. Pārsteidza 
tas, ka vienuviet var būt tik daudz grāmatu un visas sakārtotas 
pēc alfabēta. Datoru telpā bija vislielākā sajūsma, jo tagad dators 
nevienam bērnam nav svešs. Tāpat ļoti patika bērnu lasītavā ve-
cie skolas soli, pie kuriem arī visi izmēģināja sēdēt un uzmanīgi 
klausīties bibliotekāres teiktajā.

Dace interesanti bija sagatavojusi bērnu iepazīstināšanu ar 
sēnēm, jo tieši tobrīd mūsu grupiņa apguva tēmu “Sēnes”. Skatī-
jāmies grāmatas, klausījāmies tautasdziesmas, dzejoļus un minē-
jām mīklas. Bibliotekāri pārsteidza, ka bērni ne vien zina nosaukt 
sēnes, bet orientējas ēdamajās un neēdamajās sēnēs. Vēl bērni 
kopā ar Daci izpētīja alfabētu no mākslinieces Ivetas Sproģes 
atraktīvās grāmatiņas “Alfabēts”, pierādot, ka visi jau pazīst bur-
tus. Ciemošanās noslēgumā katrs bibliotēkai veltīja zīmējumu 
ar skaistāko sēni un parakstu. Lai ir ko atcerēties no sava pirmā 
apmeklējuma bibliotēkā.

“Māllēpītes” grupas bērni un skolotājas 
Inga Rimicāne, Inita Krilovska

AKTUĀLI

Turpinājums no 9. lpp.
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ATKAL KLĀT JŪNIJS – ZIEDU MĒNESIS! 2013./2014.  GADA 
MĀLPILS KULTŪRAS CENTRA PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVU DARBA 
SEZONA TUVOJAS NOSLĒGUMAM. KĀDA TĀ BIJUSI?

Varam tikai priecāties, ka pašdarbnieku skaits šajā sezonā ir 
audzis. Ir piepulcējies klāt vēl viens kolektīvs – bērnu un jauniešu 
teātra studija ar jaunu un atraktīvu vadītāju Antru Austriņu – 
Seņkāni.

Kolektīvu vadītāji ar saviem dalībniekiem ļoti lepojas un pub
lika uzgavilē, jo tik pašaizliedzīgu pašdarbnieku nav nekur, kādi 
ir mūsējie.

Mums ir augstākās pakāpes, Iās un IIās pakāpes diplomi, 
atzinības raksti, bet tas viss ir milzīgs kolektīvu, arī ģimeņu kop
darbs. Iesaistīti ir visi – pašdarbnieks, viņa tuvinieki, draugi... 
Tā ir vienota ķēde! Un, kamēr mūsu kolektīvi pastāvēs un prieks 
kopā būt būs lielāks par citām vērtībām, mēs svinēsim svētkus – 
sevī, savās mājās un novados!

Mālpils jauktais koris, vadītāja Sanita Vītuma. Moto – kopā 
dziedam un atpūšamies! Kolektīvs ar savu uzstāšanos priecējis ne 
tikai Mālpils vietējo publiku, bet arī aicināts uzstāties kaimiņu pa-
gastos	–	Siguldā,	Inčukalnā,	Sējā	un	citās	vietās.	Jaukākais	ir	tas,	
ka kolektīvam ir piepulcējušies jauni dalībnieki.

Jauniešu deju kolektīvs “MĀRA”, vadītāja Maija Orlova. Deju 
kolektīvs var lepoties ar Pierīgas pašvaldību tautas deju kolektīvu 
skatē – koncertā iegūto I pakāpes diplomu. “Mārai” ir daudz 
draugu, ar kuriem kopīgi koncertēt Latvijas novados – Lielvārdē, 
Valmierā, Salaspilī, Saulkrastos u.c.

Vadītāja Maija ir ļoti pateicīga saviem jauniešiem, kuri strā-
dādami Rīgā, nenogurstoši rod iespēju, prieku un mīlestību braukt 
uz mēģinājumiem, paliekot uzticīgi “Mārai”.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “SIDGUNDA”, vadītāja Māra 
Gaile – Dišereite. Š. g. 22. martā ar vērienīgu uzstāšanos nosvinēja 
savu 30 gadu jubileju. Ar ļoti labiem panākumiem piedalījies deju 
skatē  – konkursā “Dobeles ābolu maiss”, Jaunrades deju skatē 
Valmierā un “Piļu” svētku koncertā Salaspilī. Kolektīva augstākais 
sasniegums  – izcīnīta augstākā pakāpe Pierīgas pašvaldību 
kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu koncertā – skatē.

Mālpils kultūras centra kolektīvi noslēdz raženu sezonu

Mālpils jauktais koris

Jauniešu deju kolektīvs “MĀRA”

Jauniešu deju kolektīvs “MĀRA”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “SIDGUNDA”, 30 gadu jubilejā 
2014. gada martā

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “SIDGUNDA”, 30 gadu jubilejā 
2014. gada martā

AKTUĀLI
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Vadītāja Māra – “Es visus varu tikai apbrīnot, kā pēc tik 
garām darba stundām, divas reizes nedēļā, viņi rod laiku ilgiem 
mēģinājumiem. Citreiz atnāk pārguruši, bet mēģinājuma beigās, 
iegūta otrā elpa... Humoriņš. Attiecības. “Pavilkšana uz zoba”... Šīs 
sezonas augstākais kolektīva novērtējums – milzīgais kopdarbs, 
šī	brīnišķā	kopsajūta...	Un	pats	galvenais	–	mēs	mākam	kopīgi	ar	
ģimenēm atpūsties, iesaistot arī pārējos! Tas ir tas, kas piesaista, 
dēļ kā ir vērts...”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “KNIEDIŅŠ”, vadītāja Julijana 
Butkeviča. Moto – Pastum, pastum, kniedē!

Kolektīvs ir gandarīts par izcīnīto I pakāpes diplomu Pierīgas 
pašvaldības kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu koncertā – 
skatē. Ir pabūts kaimiņu pagastos Morē, Nītaurē u.c. Priecē, ka 
kolektīvam nākuši klāt jauni dejotāji.

Mīļus vārdus par kolektīvu saka vadītāja Julijana – “Viņi īpaši 
nesaspringst,	 visu	 uzņem	 viegli,	 bez	 kreņķa...	 Ļoti	 “izauguši”,	
nākusi klāt pieredze...”

AKTUĀLI

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “SIDGUNDA”, 30 gadu jubilejā 
2014. gada martā

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “SIDGUNDA”, 30 gadu jubilejā 
2014. gada martā

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “KNIEDIŅŠ”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “KNIEDIŅŠ”

Amatierteātris “VĒJI”

Amatierteātris “VĒJI”

Turpinājums no 11. lpp.
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Amatierteātris “VĒJI”, režisore Liene Cimža. Šajā sezonā ar 

muzikālo izrādi “Enģeļa pieskāriens” pabūts Siguldā un Morē. 
Iestudēts arī A. Elksnes un J. Grota literārs uzvedums “Vēstules 
tālajai zvaigznei”. Šobrīd kolektīvs strādā pie jaunas izrādes bērniem 
un pieaugušajiem “Karlsons” pēc A. Lindgrēnas darba motīviem. 
Kolektīvs šovasar piedalīsies Latvijas amatierteātru XIII salidojumā 
Ventspilī, bet jau rudenī svinēs savu 10 gadu jubileju.

“Mainīgi ir mani vēji, un bezvējā jūru nepārvarēt... Tāpēc esmu 
priecīga, pat laimīga tajos mirkļos, kad visi Vēji pūš vienā virzienā. 
Un tas ir – ceļavējš. Un vēl – mīlu Mālpils agros rītus: Vēji vēl 
rāmi, maizītes smarža kāpj debesīs, un viss vēl tik notiks, viss vēl 
būs...” – patiesā cieņā Liene.

Bērnu pirmsskolas ansamblis, vadītāja Ināra Daukste. 
Ansamblim šajā sezonā nomainījies sastāvs. Lielākie notikumi – 
dalība Ziemassvētku adventes koncertā Mālpils kultūras centrā, 
Lieldienu koncertā Mālpils baznīcā un dalība ikgadējā bērnu un 
jauniešu dziedāšanas svētkos – konkursā “LIELDIENU BRĪNUMS 
2014”.

Vadītāja Ināra – “Neprognozējami, bet ļoti interesanti... Visu 
laiku kaut kas jāizdomā, lai noturētu bērnu uzmanību. Pašai jābūt 
kā bērnam...”

Bērnu un jauniešu teātra studija, vadītāja Antra Austriņa – 
Seņkāne. Teātrim šī bija pirmā darba sezona, bet jau ir iestudētas 
trīs	 izrādes	–	uz	Ziemassvētkiem	“Kraukšķītis”	pēc	M.	Stārastes	
pasakas motīviem. Arī skatītāji un pasākuma apmeklētāji atzinīgi 
novērtēja jauno mākslinieku sniegumu: “Vēlos pateikt lielu paldies 
par Ziemassvētku pasākumu bērniem. Prieks par to, ka beidzot 

svētkus uzbur paši Mālpilieši, kas ir daudz sirsnīgāk, dzīvāk! Vakar 
bērni	izrādi	skatījās	ar	aizrautību.” –	I.	Steķe

Tikko maija mēnesī paveikts liels darbs – Ē. Kestners “Punktiņa 
un Antons”. 25. maijā piedzīvos pirmizrādi jauniešu sastāva izrāde 
“Kabarē” pēc Žana Anuja lugas motīviem. Režisore Antra – “Man 
ir patiess prieks par jauniešiem, viņu atbildības sajūtu, centību 
un milzīgo entuziasmu, ar kādu notiek viss process. Priecājos 
par padarīto, par visu, ko varu viņiem sniegt un, galvenais, par 
rezultātu.”

Senioru vokālais ansamblis “REZĒDAS”, vadītāja Ināra 
Daukste.

AKTUĀLI

Bērnu un jauniešu teātra studija

Bērnu un jauniešu teātra studija, izrāde “Kabarē”

Senioru vokālais ansamblis “REZĒDAS”

Senioru vokālais ansamblis “SIDGUNDIETES”

Bērnu pirmsskolas ansamblis

Turpinājums 14. lpp.
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Ansamblis aktīvi piedalījies koncertos kultūras centrā un 
apkārtnē, kā arī ikgadējos senioru dziedāšanas svētkos “Kopā būt” 
Salaspilī. Lielākais pārsteigums pārējiem – Pašdarbnieku balles 
šovi, kuros “Rezēdas” vienmēr ir “vakara naglas”.

Vadītāja Ināra – “Optimistiskas, labvēlīgas, ļoti pretimnākošas, 
paklausīgas, vienmēr gatavas strādāt. Jā, tādas ir viņas...”

Senioru vokālais ansamblis “SIDGUNDIETES”, vadītāja Evija 
Belicka. Moto – Dziedam savam priekam!

Ansamblis uzstājies senioru amatieru kolektīvu saietā “Kopā 
būt” Salaspilī, Mazzalves, Jaunjelgavas un Mārupes sadraudzības 
koncertos u. c. 2015.gada janvārī kolektīvs svinēs savu 60 gadu ju-
bileju.

Vadītāja Evija par savu kolektīvu – “Milzīgs dzīvesprieks, 
impulsivitāte, radošums un savstarpējā uzticēšanās – gan muzikāli, 
gan visādi citādi... Tās ir tās lielākās vērtības...“

TLMS “URGA”, vadītāja Inguna Sīmansone. Aprīlī “Tradicionālo 
prasmju skolas” ietvaros aicināja piedalīties atvērtajā darbnīcā 
“Satiec	savu	meistaru”	–	“No	aprēķina	līdz	audumam”.	Š.	g.	7. un	
8.	 jūnijā	 piedalīsies	 Latviešu	 tautas	 lietišķās	 mākslas	 darinā-
jumu gadatirgū Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā. 
TLM studija “Urga” pošas nozīmīgam notikumam rudenī – 50 gadu 
jubi lejas sarīkojumam.

Folkloras kopa “MĀLIS”, vadītājs Andris Kapusts. Vadītājs 
Andris – “Folkloras kopai “Mālis” šis bija nozīmīgs gads. Vispirms 
jau	 tika	 nosvinēta	 pirmā	 jubileja	 –	 5	 gadi!	 Tas	 nav	 daudz,	 taču	
kolektīvam tas ir izveidošanās un saliedēšanas posms, kas 
nekad nav vienkāršs. Kopā ir apvienojušies ļaudis, kuriem tiešām 
tīk tradicionālā dzīvesziņa un dziedāšana. Eiropas Savienības 
lauksaimniecības fonda projekta konkursa ietvaros kopa tikusi 
arī	pie	skaistiem	arheoloģiskajiem	tērpiem.	Par	ko	patiess	prieks	

kopas dalīb  nie  kiem 
un, domājams, tie 
priecēs arī mū su 
skatītājus. Sva-
rīgs notikums bija 
fes tivāla “Baltica 
2015” atla ses ska-
te, kas tika veiks-
mī gi pārvarēta ar 
labu novēr tē jumu. 
“Mālis” demon-
s trē ja grūtu, 
sa rež  ģītu, bet 
ska nīgu program-
mu  – Lielvārdes 
rotā šanas dzies-
mas. Vis beidzot 
gata  vojamies sa -
viem pirmajiem 
ģimeņu godiem, 
jo jūnijā ar at-
bils tošām tau-
tas tradīcijām un 
dzies mām svinē-
sim krus tabas 
dalīb  nieces Ilonas Haņinas pirmajam dēliņam, bet jūlijā dosimies 
uz starp tautisko folkloras un amatnieku festivālu Beļģijā. Ar prieku 
gaidī sim arī jaunus dalībniekus!”

Keramikas studija “MĀLPILS”, vadītāja Guna Petrēvica ar 
inte resantu un skaistu izstādi 1. decembrī nosvinējusi savu 5 gadu 
jubileju.	Vēl	pieaugušie	piedalījās	2013.gada	beigās	tautas	lietišķās	

AKTUĀLI

Tautas lietišķās mākslas studija “URGA”

Folkloras kopa “MĀLIS”

Folkloras kopas “MĀLIS” 5 gadu jubilejas svinības

Folkloras kopas “MĀLIS” dalībniece Edīte 
arheoloģiskajā tērpā

Keramikas studija “MĀLPILS”
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Jau trešo gadu Mālpils Kultūras centra 
izstāžu veidotājiem ir veiksmīga sadarbība ar 
Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem  – 
izstāžu zālē regulāri tiek atklātas studentu 
darbu izstādes. Arī šis gads nav izņēmums – 
27. aprīlī atklātā izstāde ir pirmā, kurā apskāmi 
tik daudzu Grafikas nodaļas studentu darbi.

Īpašais izstādē ir tas, ka tajā varam ne ti-
kai baudīt grafikas smalkās  formas, bet arī 
iepa	zīties	 ar	 dažādām	grafikas	 tehnikām,	 to	
instru mentiem un materiāliem.

“Es gribēju parādīt, kā darbi top, tāpēc 
izstā dē eksponēju lietas un instrumentus, 
ku rus skatītājs parasti neredz,”saka izsādes 
kura tore Ausma Šmite.

Latvijas Mākslas akadēmijā studentiem ir 
iespēja apgūt divus grafikas vir zienus – grafi-
kas mākslu un grāmatu grafiku, kas ietver 
grāmatas dizainu un ilustrāciju. Par izstādes 
vienojošo motīvu izstādes kuratore izvēlējusies 
tieši ilustrāciju, tāpēc atlasīti darbi, kas vai nu ir 
ilustrācijas vai tuvojas ilustrācijai – ir stāstoši, 
gandrīz komiksu veidā.

Izstādes darbi tiešām ir ļoti interesanti 
un daudzveidīgi – daži pārsteidz ar lie lajiem 

formātiem, kas tomēr ir piepildtīti gan līni-
ju un laukumu, gan arī satura ziņā, citiem 
izman	totas	netradicionālas	tehnikas	un	neti-
piski materiāli. Grāmatas, kas veidotas vienā 
eksemplārā	var	izšķirstīt,	uzvelkot	rokās	bal-
tus cimdus!

14.maijā	izstādi	apmeklēja	un	grafiķu	Ani-
tas Rupeikas un Dārtas Stafeckas stās tījumu 
par	 grafikas	 tehnikām	 klausījās	 arī	 Mālpils	
Profesionālas vidusskolas Interjera dizaina 
nodaļas audzēkņi. Tā kā mācību prog rammā 
grafika ir viena no tēmām Stilu un dizaina 
vēsturē, tad šāda iespēja redzēt, kā gra fika 
top praksē, pie tam nebraucot uz aka dēmiju, 
bija ļoti vērtīga.

Trešā kursa audzēkne Evelīna Kalniņa Sūb-
re dalās savos iespaidos par izstādi: “Izstā des 
atmosfēru uzbūra studentes, kas ļāva ielūkoties 
savā ikdienā, darbu tapšanas procesā. Darbi ir 
oriģināli vienā vai dažos eksem plāros, radoši, 
katrs ar savu stāstu. Māksli nieki savas spējas 
parādījuši	 gan	 tradicionālajās	 tehnikās,	 gan	
pašu	 radītajās	 autortehnikās.	 Mani	 visvairāk	
saistīja Evijas Timmas Novikas darbs “Astoņas 
dienas”	(papīrgriezums),	rūpīgs	darbs	ar	pār-
do mātu kompozīciju. Šo darbu es noteikti no-
vie  totu ēdamistabā pie sienas, tas rada ļoti 
omu līgu atmosfēru un romantisku gaisotni. 

Esmu kopumā ļoti apmierināta ar izstādes 
apmeklējumu un vēlētos vēl apmeklēt stu-
dentu izstādes, kas ļauj ieskatīties mūsu vien-
audžu radītajā mākslā.”

Esmeralda Tāle

mākslas	izstādē	“Keramikas	svečturi.	Gaisma	līgo	Latvijā”	Latvijas	
dzelzceļa vēstures muzejā Rīgā. Aprīlī “Tradicionālo prasmju 
skolas” ietvaros aicināja piedalīties atvērtajā darbnīcā “Satiec 
savu meistaru!” – “Mitra māla priekšmeta dekorēšana”. Bērni 
piedalījās konkursā “Daba mums apkārt. Pļava 9” Rīgā ar diviem 
darbiem un ieguva – kolektīvais darbs 1. vietu savā vecuma grupā 
un	individuālais	darbs	(skat.	bildīte)	3.	vietu.

Aktīvi iesaistījās TLMS “Līgatne” organizētajā izstādē “Raibie 
taureņi rokdarbos”. Lielākie sasniegumi – 8.kl. skolnieces Karīnas 
Dvorjaņinovas dalība Starptautiskajā bērnu radošās mākslas 
konkursā	Čehijas	Republikā,	iegūstot	augstāko	vērtējumu	“Lidices	
roze”. Vēl jāmin vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss 
“Trejdeviņas saules lec”, kur arī Karīna Dvorjaņinova un Daniels 
Ciemiņš ieguva I pakāpes diplomus. Mālpils vidusskolā priecēja 
skolēnu darbu izstāde – “Par prieku māmiņām un pavasarim”.

Š. g. 7. un 8. jūnijā studija savu dalību pieteikusi Latviešu tau-
tas	lietišķās	mākslas	darinājumu	gadatirgū	Latvijas	Etnogrāfiskajā	
brīvdabas muzejā Rīgā.

Moto – Lai māli mūs lipina kopā, dziedē un priecē!
Mēs lepojamies, ka pie mums aktīvi darbojas sekstets “Buona 

Parte”, vadītāja Sanita Vītuma. Jau otro sezonu strādā Ivettas 
deju studijas pirmsskolas deju grupa “Nakcītis”, vadītāja Ivetta 
Tamane. Nevaram savu māju iedomāties bez sporta deju kluba 
“Zīle”, vadītāja Iveta Zīle un, protams, enerģiskās līnijdejotāju 
grupas “Happy Line”, vadītāja Dzintra Rozīte un Daiga Frīd
berga, kas piedalās daudzās sacensībās un vienmēr izcīna god-
algotas vietas.

Pie mums tikšanās vieta ir arī vecmāmiņu klubiņam 
“REZĒDAS”.

BET ATELPA BŪS TIKAI ĪSU BRĪDI... JO MĒS VISI ĻOTI 
GATAVOJAMIES VISNOZĪMĪGĀKAJAM ŠĪS VASARAS NOTIKUMAM – 
MĀLPILS NOVADA SVĒTKIEM 9. AUGUSTĀ. UZ TIKŠANOS!

Informāciju apkopoja kultūras centra pasākumu organizatore 
Sandra Rogule

Pirmsskolas deju grupa “Nakcītis”

AKTUĀLI

Līnijdejotāju grupa “Happy Line”Sekstets “Buona Parte”

GRaFIKa: māksla un grāmata
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Priekšpēdējās sanāksmes (27.04.–02.05.) dalībnieku Sabīnes, 
Evijas, Sintijas un Valtera iespaidi:

“Brauciens uz Portugāli bija lielisks! Nevarējām sagaidīt, kad nu 
beidzot kāpsim lidmašīnā, bet tas pat pienāca ātrāk, nekā cerējām. Pats 
brauciens bija diezgan nogurdinošs – izlidojām agri no rīta, līdz ar to 
gandrīz neviens no mums nebija gulējis. Pirmās dienas Portugālē mūs 
burtiski izsūca – visas dienas sākās agri un beidzās tikai ap 1 vai 2 naktī.

Mūsu galvenais uzdevums bija sagatavot Latvijas leģendu par 
Turaidas rozi kā teatrālu uzvedumu. Mēģinājumi bija saspringti, jo viss 
notika mācību un pulciņu starpā, bet tomēr mums izdevās īstenot mūsu 
ideju, un gala rezultātu ļoti pozitīvi novērtēja ne tikai vietējie, bet arī citu 
dalībvalstu dalībnieki. Mums gan trūka cilvēku uzvedumam – braucām 
tikai	4,	un	2	vīriešu	lomas	tēloja	meitenes	(Sabīne	un	Sintija).	Brīžiem	
bija diezgan grūti iejusties lomās, bet kad jau bijām uz skatuves, emoci-
jas un īstais tēlojums nāca dabīgi. Nedaudz amizants mirklis bija vienā 
no mēģinājumiem uz Gil Vincente teātra skatuves – Valteram vajadzēja 
pacelt	Eviju	(Viktors	un	Maija)	un	nonest	no	skatuves,	bet	mūsu	latviešu	
tautas	tērpa	brunči	 ir	 tik	biezi,	ka	Valteram	Eviju	teju	 izdevās	pacelt	
un nenoraut svārkus. Lieliskus iespaidus atstāja uzstāšanās teātrī – 
bija ļoti interesanti skatīties citu iestudētos uzvedumus un uzzināt viņu 
leģendas.	Mūsu	favorīti	bija	horvāti	un	vācieši.	Horvātiem	bija	lieliski	
sagatvots	 uzvedums	 par	 čigānu	 grāfu	 ar	 tradicionālajiem	 mūzikas	
instrumentiem, dejām un pat dziesmu! Turpretim vāciešu uzvedums 
par	nodevību	Furstenfeldā	bija	ne	tikai	ļoti	interesants,	bet	arī	humora	
pilns, jo viņi nebaidījās savā darbā iekļaut dažus jociņus un pasniegt 
tik seno leģendu modernākā skatījumā. Spāņiem bija ļoti krāšņs un 
skaļš uzvedums – kā jau jautri un skaļi cilvēki, viņi nebaidījās savā 
Mansaboras leģendā izmantot pat petardes. Un kur nu bez vēderdejām! 
Visvairāk mūs interesēja, kā savu leģendu par Pardubices ģerboni 
pasniegs	skolēni	no	Čehijas	–	kā	tad	viņi	attēlos	pus-zirgu?	Un	viņiem	
tas	 izdevās!	Spilveni,	kartons	un	zeķes	pakaviem!	Un	protams,	pašu	
Portugāļu leģenda – gaiļus redzējām visur un vienmēr, un nu beidzot 
sapratām, kas tajos gaiļos tik īpašs.

Brauciena laikā ne tikai iepazinām daudz jauku cilvēku un ieguvām 
draugus, bet arī pavisam citu kultūru, tradīcijas. Pirmo reizi ieraudzījām 
okeānu un ar aizrautību vērojām un iepazinām interesantus augus, 
kas ieskāva skaisto Portugāles dabu. No mūsu portugāļu draugiem 
un ekskursijām uzzinājām diezgan daudz par Portugāles vēsturi un 
izcelšanos. To pašu ekskursiju laikā varējām izstaigāt daudzas senas 
baznīcas, kas ir tūkstošiem gadu vecas, bet vēl joprojām darbojas. 
Apskatījām dažādas pilis un pat dabūjām izbraukāt pa kalniem. Skati 
ir ļoti burvīgi! Braucienu laikā pabijām 3 pilsētās – Porto, Braga un 
Barcelos. Porto devāmies izpētīt slavenas vīna darītavas – gids mums 
pastāstīja, kā gatavo Porto vīnu. Bija intereanti uzzināt, kā to īsti dara, 
un pārsetidza tas, ka vēl aiz vien tiek izmantotas tās pašas metodes 
kas pirms daudziem gadiem. Mums palaimējās, jo mēs bijām Barcelos 
brīdī, kad norisinājās Svēto Krustu festivāls. Vienā no dienām varējām 
izbaudīt arī pilsētas svētkus  – cilvēku pilnas ielas, skaļa mūzika, 

bungas, cilvēki tērpos, suvenīri, smaidīgi cilvēki... Patīkama atmosfēra! 
Varējām apmeklēt viņu skolu un ielūkoties portugāļu bērnu skolas 
dzīvē un ikdienā, un salīdzināt ar mums un citu valstu ciemiņiem.

Paši portugāļi kā cilvēki ir ļoti forši! Tā kā viņi jau Latvijā bija 
ciemojušies, mēs nevarējām sagaidīt, kad atkal redzēsimies. Viņi ir ļoti 
atvērti, jautri un sirsnīgi cilvēki, ar kuriem superīgi pavadījām laiku. Ar 
viņiem kopā ne tikai apskatījām pilsētu, bet arī devāmies uz atrakciju 
parku.	Karuseļi	taču	patīk	visiem!

Portugāļiem ir raksturīgi tas, ka viņi nav tik punktuāli kā mēs, latvieši. 
Bieži nācās gaidīt cilvēkus, vai kaut kas bija iekavējies. Interesanti bija arī 
tas, ka diena sākās agri, bet teātra festivāla pasākumi beidzās ļoti, ļoti 
vēlu,	sevišķi,	ņemot	vērā	divu	stundu	laika	nobīdi.	Pēc	pirmajām	3	dienām	
mēs bijām nomocīti visi – nebijām gulējuši un tā kārtīgi atpūtušies, līdz 
ar to bija grūti citreiz pat autobusā nosēdēt neiemiegot. Viņi, savukārt, 
brīnījās, ka mēs visur esam pirmie, vai arī esam ļoti laicīgi ieradušies.”

Projektā vēl atlikusi projekta sanāksme Vācijā, kurā piedalīsies seši 
skolēni un divas skolotājas. Par viņu iespaidiem  – nākamajā avīzes 
numurā.

PROJEKTI

Nr. Nosaukums Projektā paredzētie darbi Piešķirtā summa

1. Hokeja laukuma – slidotavas 
renovācija

Atrakt slidotavas borta apakšējos dēļus, nomainīt salauztās koka detqaļas, 
pārkrāsot bortus, nomainīt aizsargtīklus.

695,30 EUR

2. Satikšanās Zilo ezeru zemē Mālpiliešu, kuru saknes meklējamas Latgalē, apzināšana; izstrādāt Latgaļu 
vakara pasākuma plānu, gatavot ielūgumus un afišas, veidot izstādi, uzaicināt 
viesus no Latgales

700,00 EUR

3. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas 
āra trenažieru laukuma izveide 
CETURTAIS SOLIS

Sagatavot	 laukuma	pamatni	 jauna	āra	 trenažiera	 (kāju	 /	gurnu	muskulatūras	
trenēšanai) uzstādīšanai; labiekārtot apkārtējo vidi, organizēt projekta noslē-
guma pasākumu.

700,00 EUR

Mālpils novada domes atbalstītie iedzīvotāju iniciatīvu projekti 
2014. gada konkursa “Mēs savam novadam” ietvaros

Mālpils novada vidusskolas sidgundas  
struktūrvienības Comenius programmas  
projekta “Leģendas mūs vieno”
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Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” gada garumā 
realizēja projektu “Atkal kopā”, kura finansētājs ir nodibinājums “Borisa 
un Ināras Teterevu fonds”, ar Mālpils novada domes līdzfinansējumu.

Projekta nodibinājuma “Borisa un Ināras Teterevu fonds” finan-
sējums	ir	5769,75	EUR	(4055,00	LVL),	novada	domes	līdzfinansējums	
725,66	EUR	(510,00	LVL).

Projekta	ietvaros	tika	realizētas	sveču	liešanas,	origami	un	floris-
tikas radošās nodarbības. Kā arī pagājušajā vasarā notika ekskursija 
uz	Igauniju	uz	Pjuhticas	klosteri,	ar	Tartu	pilsētas	apskati	un	nakšņo-
šanu kempingā pie Peipusa ezera. Valsts svētku laikā apmeklējām 
“Staro Rīga” pasākumu un 2014.gada 25.maijā apmeklējām Valmieras 
teātra izrādi “Provinces anekdotes” Valmie ras teātrī. Projekta ietva-
ros tiks organizētas ārstnieciskās vingro šanas individuālās un grupu 
nodarbības.

Projekta ietvaros tika nodrošinātas tējas pauzes radošo darbnīcu 
dalībniekiem, kā arī paredzēts cienasts biedrības Invalīdu dienas 
pasākuma un Ziemassvētku eglītes svinībām. Tika iegādātas preces 
pasākumu galda klājumam.

Projekta īstenošana noslēdzās ar projekta “Atkal kopā” noslē guma 
prezentācijas pasākumu, kura laikā varējām atskatīties uz projekta 
īstenošanas sasniegumiem un ieguvumiem.

Projekta	mērķa	grupa	bija	 inva	līdu	un	 viņu	atbalstītāju	biedrības	
“Notici sev!” biedri – personas ar funkcio nā liem traucējumiem, trūcī-
gas un maz nodrošinātās personas.

Radošo darbnīcu dalībniekiem bija 
iespēja apgūt jaunas iemaņas un pras-
mes,	 īpaši	 floristikas	 nodarbību	 dalībniekiem,	 kuru	 nodarbības	
sakrita ar Lieldienu gaidīšanas laiku. Viņiem bija iespēja savus 
darbiņus izlikt Lieldienu izstādē, Mālpils kultūras centra pasākumu 
apmeklētāju apskatei.

Realizējot projektu, tika sniegts ieguldījums projekta aktivi tāšu 
dalībnieku – personu ar invaliditāti un personu ar zemiem ienāku-
miem saturīga brīvā laika pavadīšanas  – relaksācijas, atpūtas, 
rado šu prasmju apgūšanas un savstarpējas komunikācijas jomā, 
uzla	bots	 dalībnieku	 psihoemocionālais	 un	 veselības	 stā	voklis.	 Tas	
savukārt ilgtremiņā atstās pozitīvu ietekmi uz mikrokli matu akti vi-
tāšu dalībnieku ģimenēs un uz visu novada sabiedrību kopumā.

Pozitīvas emocijas, savstarpēja komunikācija, domu apmaiņa snied-
za ieguldījumu projekta aktivitātēs iesaistīto personu paš moti vācijas 
paaugstināšanā pārvarēt invaliditātes sekas, un aktīvāk iesaistīties 
sabiedriskajā dzīvē.

Personu ar zemu pašnovērtējumu: invalīdu, bezdarbnieku, maz no-
dro šinātu personu integrācija sabiedrībā ir visas sabiedrības ieguvums.

Paldies Mālpils novada domei par līdzfinasējumu un Mālpils kultū-
ras centram par atbalstu projekta īstenošanā!

Biedrības “Notici sev!” valde

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis divus mednieku kluba 
“Sidgunda” projektus, kas šobrīd tiek veiksmīgi īstenoti ar Eiropas 
lauksaimniecības	fonda	lauku	attīstībai	(ELFLA)	finansējumu.

Projekts “Mednieku nama izveide Mālpils novadā”	 (līguma	
Nr.  13-04-LL01-L413202-000002) paredz pilnveidot saturīgu, izglīto-
jošu un videi draudzīgu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu iespējas 
iedzīvotājiem Mālpils novadā, nodrošināt to realizēšanai nepiecie-
šamo	 infrastruktūru.	Šī	mērķa	 īstenošanai	biedrība	dzīvojamo	māju	
“Sidgundas Ošiņi”, kas celta 1924.gadā kā mežsarga māja rekonstruēs 
par	mednieku	namu.	Ēka	ir	sliktā	tehniskā	stāvoklī,	lai	to	izmantotu	sa-
biedriskiem	mērķiem	–	tai	jāmaina	jumts	un	logi,	jāremontē	pamati	un	
grīdas, jāierīko ūdens pievads un kanalizācija, kā arī jāizbūvē piebūve, 
kur izveidot tualetes telpu. Lai ēku varētu izmantot mednieku nama 
funkcijai, tai ir arī jāmaina telpu plānojums, izveidojot vienu lielāku 
telpu, kur var sapulcēties cilvēki.

Projektu īstenosim līdz šī gada 14.augustam. Projekta kopējā sum-
ma	sastāda	15	516.32	EUR	(10	904.93	LVL),	no	kura	ELFLA	finansējums	
ir	12	805,85	EUR	(9000,00	LVL).

Otrajam projektam “Medību biatlona un distanču slēpošanas 
trases izveide un aprīkojuma iegāde Mālpils novadā”	 (līguma	
Nr. 13-04-LL01-L413204-000021)	mērķis	 ir	 izveidot	medību	biatlona	
un	distanču	slēpošanas	trasi	un	iegādāties	šim	aktīvās	atpūtas	veidam	
nepieciešamo aprīkojumu, nodrošinot iespējas apkārtējo medību 
biedrībām rīkot sacensības šajā sporta veidā. Ar šo projektu vēlamies 
popularizēt	 distanču	 slēpošanu	Mālpils	 novadā,	 izveidojot	 trasi,	 kas	
ļautu arī pārējiem novada iedzīvotājiem aktīvi sportot un atpūsties. 
Projekta ietvaros iegādāsimies mazas jaudas pneimatiskās šautenes 
un specializētu transportlīdzekli, kas aprīkots ar specifisko funkciju 
veikšanai	paredzētu	iekārtu	–	distanču	slēpošanas	klasiskā	soļa	trases	
veidotāju komplektā ar pārvadāšanas piekabi.

Projektu īstenos līdz šī gada 9.jūlijam. Projekta kopējā summa 
sastāda	14	854,33	EUR	(10	439,68	LVL),	no	kura	ELFLA	finansējums	ir	
12	805,85	EUR	(9000,00	LVL).

Projektu vadītājs  
Agris Bukovskis

PROJEKTI

Mednieku klubs “sidgunda” īsteno savas idejas

Projekts “atkal kopā” ir noslēdzies

4. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas 
āra trenažieru laukuma izveide 
TREŠAIS SOLIS

Sagatavot	 laukuma	 pamatni	 jauna	 āra	 trenažiera	 (brīvdabas	 trenažieris	
ORBITREKS) uzstādīšanai; labiekārtot apkārtējo vidi, organizēt projekta 
noslēguma pasākumu.

700,00 EUR

5. “Saules vārtu” nogāzes 
sistemātiska sakopšana

Regulāri uzturēt sakoptu vidu Saules vārtu kalnā, projekta ietvaros iegādājoties 
trimmeri un pļaušanai nepieciešamo degvielu.

700,00 EUR

6. Lipkoru laipas atjaunošana Atjaunot	Lipkoru	laipu	pāri	Lielajai	Juglai	(atrodas	avārijas	stāvoklī,	ir	bīstama	
gājējiem un velobraucējiem). Iegādāties dēļus un skrūves koka seguma nomaiņai.

690,00 EUR

7. Videosemināru cikls “Garīgās 
izdzīvošanas skola”

Organizēt	 videosemināru	 ciklu	 (12	 videolekcijas	un	 7	 teorētiskās	nodarbības)	
cilvēkiem ar esošu un/vai prognozējamu invaliditāti, vismaz 20 personām, kam 
jāmācās sadzīvot ar fiziskām sāpēm, depresiju un atstumtību. Finansējums: 
videolekciju	 komplekta	 un	 DVD	 disku	 iegādei	 (lekciju	 kopiju	 izveidei	 katram	
dalībniekam) un mācību brošūru pavairošanai

597,10 EUR

Piešķirtā	kopsumma:	4 782,40 EUR no Mālpils novada domes budžeta līdzekļiem
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HK Mālpils	jau	otro	sezonu	piedalās	EHL	(Entuziastu	hokeja	līgā).	
Iepriekšējā sezona bija gana veiksmīga, izcīnītas bronzas medaļas 
regulārajā turnīrā, tomēr grupu sadalījums bija tāds, ka Mālpils ko-
manda nekvalificējās izslēgšanas spēlēs. Savukārt, šogad Mālpils 
komanda	spēlēja	vienu	līmenīti	augstāk	(pavisam	tādi	bija	6).	Divīzijā	
bija 12 komandas, kas sadalītas konferencēs pa 6 komandām. Regu-
lārajā sezonā tika izcīnītas sudraba medaļas un pārliecinoši iekļūts 
Play-off jeb izslēgšanas spēlēs. Pirmajā kārtā ļoti sīvā cīņā sērijā ar 
3:1	tika	pieveikta	komanda	Rupuči.	Otrajā	kārtā	
ar 3:2 komanda Hokejam.lv. Un Lielajā finālā 
Mālpils komanda spēkojās ar HK Jaunais Vilnis. 
Sērija ritēja līdz vienas komandas 4 uzvarām, 
un jāsaka, ka tikai vienā spēlē Mālpils koman-
da nekontrolēja spēles gaitu, kā rezultātā tika 
izcīnīta	uzvara	ar	rezultātu	4:1	(pa spēlēm	4:1,	
4:3, 0:2, 3:1 un 4:2).

11.maijā Mālpils sporta kompleksā norisi-
nājās Mālpils novada Ievziedu turnīrs novusā, 
kurā piedalījās 6 dalībnieki. 1.vietu izcīnīja 
Oskars Janbergs. 2.vietu ieguva Tālivaldis 
Zagorskis, bet 3.vietā – Jānis Jansons.

17.maijā Mālpils sporta kompleksā notika 
Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā 
9.posms	 (noslēdzošais),	 kurā	 piedalījās	
6 dalīb nieki. 1.vietu ieguva Edgars Komarovs, 
2.vietu izcīnīja Normunds Ozoliņš, bet 3.vietā 
ierindojās Miks Gailis. Kopvērtējumā 1.vietu 
ieguva Edgars Komarovs, 2.vietā – Normunds 
Ozoliņš,	bet	3.vietā	–	Alfons	Suķis.

17.maijā pie Mālpils moto trases tika 
dots starts kārtējam Mālpils novada velo
brau cienam. Kopumā sacensībās piedalījās 
46 dalīb nieki. 11 km ģimeņu braucienā uzvarēja 
Brežinsku	ģimene,	aiz	sevis	atstājot	Steķu	un	
Dinku ģimenes. 11 km distancē labākie savās 
vecuma grupās bija Edgars Indrāns, Elīna 
Niedra un Aleksandrs Lielmežs. Nopietnajā 
30 km distancē nepārspēti savās vecuma 

grupās palika Edgars Vunģis, Jēkabs Cers, Aivars Strauss un Beata 
Kozgere. Pārējie rezultāti Mālpils mājas lapā – www.malpils.lv.

Pateicība tiesnešiem: Baibai Krivišai, Anetei Veicai, Katei 
Mārtinsonei,	 Andrim	 Kaņepejam,	 Kristai	 Mihelsonei,	 Kristapam	
Butkēvičam,	 Naurim	 Krīgeram,	 Dagnijai	 Mihelsonei,	 Tomasam	
Rouškam,	 Maiklam	 Mihelsonam.	 Pateicamies	 arī	 Imantam	
Ārentam, Aijai Mālkalnei, Mālpils pašvaldības policijai. Sacensību 
noslēgumā garšīgā Sandras Rušas gatavotā auzu pārslu putra 

dalībniekiem atgrieza iztērēto enerģiju. 
Paldies arī atbalstītājiem: SIA EMU, 
SIA Ala Lignea, Mālpils novada domei. 
Paldies dalībniekiem par atsaucību! Uz 
tikšanos vasaras nogalē!

18.maijā Mālpils sporta kompleksā 
notika Mālpils novada čempionāts zolītē 
5.posms, kurā piedalījās 16 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Grigorijs Kozļakovskis, 
2.vietu – Ingus Pinkovskis, 3.vietu – 
Normunds Ozoliņš.

Uzmanību!!! Beidzot sociālajos 
tīklos var lasīt arī par Mālpils sporta 
aktualitātēm. Facebook ir izveidota 
lapa Mālpils sports, kurā ir pieejama 
informācija par aktuālajiem sporta 
notikumiem Mālpilī – tuvākās sporta 
sacensības, rezultāti, bildes un citi 
sportiski notikumi, kuros piedalās 
mālpilieši. Meklējiet un pievienoja-
ties Mālpils sports lapai un operatīvi 
saņemiet aktuālo informāciju.

Pienākusi vasara un tuvojas plud
males volejbola sezona. Šogad plud-
males volejbola sacensības ir plāno tas 
4 posmos, tai skaitā 1 nakts posms. 
Kopvērtējumā tiks vērtēti 3  labā kie 
posmi. 7 labākie dalīb nieki pēc kop-
vērtējuma rezultātiem un 1  uzaici  nā-
tais pēc organizatoru ieska ta pieda līsies 

tradicionālajās pludmales volejbola sacensībās “Mālpils plud
males karalis 2014”, kurās noskaidros labāko Mālpils pludmales 
volejbolistu	šajā	gadā	un	kas	notiks	augusta	beigās	(plānotais	da-
tums – 30.augusts). Plānotos sacensību datumus var apskatīties 
gan	avīzē,	gan	Mālpils	mājas	lapā,	gan	arī	facebook	(Mālpils	sports).

Sporta darba organizators 
Ģirts Lielmežs

SPORTS

sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

25. maijs plkst. 12.00 Mālpils novada VELOBRAUCIENS (bērniem) Mālpils stadions

7. jūnijs plkst. 11.00 Mālpils	novada	čempionāts	pludmales volejbolā, 1. posms Pludmales volejbola laukumi

15. jūnijs plkst. 10.00 Mālpils	novada	čempionāts	zolītē, 6. posms Mālpils sporta komplekss

28. jūnijs plkst. 11.00 Mālpils	novada	čempionāts	pludmales volejbolā, 2. posms Pludmales volejbola laukumi

25. jūlijs plkst. 19.00 Mālpils	novada	čempionāts	pludmales volejbolā, 3. posms Pludmales volejbola laukumi

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

Velobrauciena uzvarētājs Edgars Vunģis

Entuziastu hokeja līgas uzvarētāji – HK Mālpils Mālpils velobrauciena dalībnieki
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Mālpils novada VELOBRAUCIENS 17.05.2014. – REZULTĀTI
1. PROTOKOLS – ĢIMENES BRAUCIENS 11 KM

N. p. k. Ģimene Rezultāts Vieta

1. Brežinsku ģimene – Daiga, Annija, Ilanda 0:38,55 1.

2. Steķu	ģimene	– Ilze, Kristaps, Gustavs 0:42,35 2.

3. Dinku ģimene – Jolanta, Roberts, Marta 0:47,35 3.

2. PROTOKOLS – 11 KM

N. p. k. Vārds, Uzvārds Rezultāts Vieta Grupa

1. Edgars Indrāns 0:29,00 1. Zēni

2. Elīna Niedra 0:36,14 1. Meitenes

3. Aleksandrs Lielmežs 0:36,58 1. Seniori 50+

4. Annija Kaņepēja 0:40,44 2. Meitenes

5. Elīza Veica 0:41,57 3. Meitenes

6. Artis Zvīgzne 0:42,21 2. Zēni

7. Alens Ozoliņš 0:42,25 3. Zēni

8. Toms	Steķis 0:42,32 4. Zēni

9. Ieva Ošeniece 0:47,16 4. Meitenes

3. PROTOKOLS – 30 KM

N. p. k. Vārds, Uzvārds Rezultāts Vieta Grupa

1. Edgars Vuņģis 0:56,21 1. Vīrieši

2. Oļegs	Meļehs	 0:56,23 2. Vīrieši

3. Inguss Andersons 0:56,24 3. Vīrieši

4. Artis Dāvidnieks 0:56,33 4. Vīrieši

5. Jānis Laubergs 0:56,37 5. Vīrieši

6. Mikus Sarma 0:57,11 6. Vīrieši

7. Māris Čīma 0:59,51 7. Vīrieši

8. Gundars Lipiņš 1:01,03 8. Vīrieši

9. Jēkabs Cers 1:03,18 1. līdz 19.g.vec.

10. Verners Ieviņš 1:05,14 2. līdz 19.g.vec.

11. Aivars Strauss 1:06,11 1. Seniori 60+

12. Lauris Starovojtovs 1:07,29 9. Vīrieši

13. Pēteris Jurgelāns 1:07,30 10. Vīrieši

14. Agris Evertovskis 1:08,53 11. Vīrieši

15. Niks Poika 1:10,16 3. līdz 19.g.vec.

16. Edgars Balodis 1:11,45 12. Vīrieši

17. Rūdolfs Eberliņš 1:11,52 4. līdz 19.g.vec.

18. Ģirts Lielmežs 1:11,53 13. Vīrieši

19. Roberts Strauss 1:11,58 14. Vīrieši

20. Jānis Puriņš 1:13,01 2. Seniori 60+

21. Beate Kozgere 1:14,40 1. Sievietes

22. Mareks Jansons 1:26,47 15. Vīrieši

23. Ričards	Petrovskis	 1:26,48 5. līdz 19.g.vec.

24. Dace Skuja 1:27,07 2. Sievietes

25. Imants Veics 1:27,08 16. Vīrieši

26. Sandra Lielmeža 1:28,47 3. Sievietes

27. Līva Rudzeiša izst. Sievietes

28. Valts	Mihelsons	 izst. Vīrieši
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Arī mūsu pulciņā darbojas puiši un 
šoreiz stāsts par viņiem.

VALENTĪNS MARHELIS.
Barikāžu	 laikā	Marheļu	 ģimene	atsau-

cās aicinājumam ziedot darbus barikāžu 
aizstāvjiem. Meistara pinumus ievēroja 
žurnālists Juris Veitners un 1991.  gada 
martā apciemoja ģimeni Sidgundas 
“Pļavgaļos”. Raksts, kurš tapa pēc šī ap-
ciemojuma, publicēts laikrakstā “Darba 
Balss” 1991.gada martā. Daži fragmen-
ti no raksta “...kad braucu pie dažādu 
kārbiņu, kārbu un kurvju darinātāja, Tautas 
daiļamata	 meistara	 Valentīna	 Marheļa,	
tikko kā bija nojauktas tagad visā Eiropā 
zināmās Rīgas barikādes. Bija iestājies it 
kā miers. Bet trausls kā nule pārvilcies le-
dus tumšai dzīlei, spožs, bet viltīgs, kam īsti 
nevar ticēt...”

“Bet tie skali mani vienmēr ir ļoti vilkuši. 
Dzelzs nekad nav devusi tādu prieku...
Sākumā jau tikai tā, pa jokam, šo to uztai-
sīju, kad dēlam derēja skolai, kādam 
kaimiņam tortes kārbu, līdz sāku pie tā 
piedo māt stingrāk – tā Valentīns.”

“Viņš jau visādi meklē ko jaunu. Lai būtu 
interesanti. Esam piedalījušies arī izstādēs 
Latvijā un Igaunijā, tepat rajonā. Ļoti liela 
un skaista bija pagājušo Dziesmu svētku 
izstāde	 Mežaparkā	 –	 tā	 atkal	 ir	 Marheļa	
kundze	un	šķiet,	ka	viņa	ļoti	labi	iejutusies	
“ģimenes uzņēmumā”.”

“Pirms punkta pielikšanas tiem, kas 
Marheļu	 ģimeni	 nepazīst,	 gribu	 teikt,	 ka	
tieši viņi ir ļoti daudz darījuši, lai sakārtotu 
Mālpils baznīcu. Godprātīga amatnieka 
strādātais redzams visiem.”

Liekas Juris Veitners ir pateicis visu. 
Bet Valentīnam piemita īsta mākslinieka 
dvēsele – viņš ne tikai pina, viņš bija arī ļoti 
muzikāls un pat rakstīja dzeju. Lūk viens no 
viņa dzejoļiem, gluži kā radīts maija mēnesī 
svinamajai Mātes dienai:

Kā salda smarža,
Kas atmiņu man glāsta...
Tā stāsta
par tēva drusciņ salīkušo, sirmo stāju,
spieķis	palīgā	kad	nāk.
Par māti un viņas dziļo mīlestības skatu,
kas gribētu vēl daudz ko bērnam teikt.
Bet viņa klusē.
Vai sapratīs, vai mācēšu tā pateikt,
lai	sirds	to	saprast	varētu?
Ak dziļā izjūta – mīlestības smeldze!
Kur	dzimsti	tu?
Kur iesākuma avots tavs,
ka	cauri	gadu	tūkstošiem	vēl	plūsti?
Bez tevis, mātes mīlestība dziļā,
zeme sen jau iznīkusi būtu.
To tiešām jūtu.
Kas gan zeme
bez	mātes	mīlestības	būtu?
Valentīnam ir 6 bērni, 19 mazbērni un 

13 mazmazbērni. Pats meistars teicis, ka 
viņa mācekļi un palīgi bija dzīvesbiedre un 
dēli. Tā arī dēli ir apguvuši šo amatu. Mūsu 
studiju izstādēs ir pārstāvējis ILMĀRS. 
Viņš beidzis 17.mākslas mēbeļnieku 
skolu un divgadīgās Tautas Universi tātes 
kok griešanas nodaļu. Ilmārs strādājis 
Alūksnes mobilo strēlnieku bataljonā par 
kapelānu. Kādu laiku strādājis Norvē ģijā. 
Pašlaik atgriezies Latvijā, grozus nepin. 
Bet, ja vajag, prot daudz dažādus koka 
darbus.

PĒTERIS LIEPIŅŠ.
Dzimis 1931.gadā Vestienā 9 bērnu 

ģimenē. 1938.gadā kā audžubērns Bertas 
un Jāņa Gruntes ģimenē ieradies Sid-
gundas “Vildenos”. Mācījies Suntažu 
skolā. Pēc pamatskolas beigšanas gribējis 
mācīties Bulduros par dārznieku, bet bijis 
jāatgriežas strādāt lielajā audžu vecāku 
saimniecībā. Vēlāk padomju laikā apguvis 
mākslīgās	 apsēklošanas	 tehniķa	 amatu	
un tā arī nostrādājis līdz pensijai. Jautāts 
par to, kā nokļuvis līdz grozu pīšanai, viņš 
saka, ka kartupeļu grozus iemācījies pīt 
jau Suntažu skolā mājturības stundās. Bet 
80-to gadu beigās sācis domāt par iespēju 
piepelnīties. 1989.gadā Mālpils kultūras 
namā tika organizēti klūdziņu pīšanas 
kursi. Pēteris šeit saskatīja iespēju un arī 
patikšanu. Tā 20 gadu garumā Pētera darbi 
priecējuši mūsu acis ne vien izstādēs, bet 
arī tirdziņos. Droši vien ne vienam vien 
mālpilietim mājās ir kāds Pētera radīts 
darbiņš. Un ne tikai mālpiliešiem, ar sa-
viem darbiņiem Pēteris divas reizes bijis 
Beļģijā. Radošs ir ne tikai Pēteris, bet arī 

viņa ģimene. Klūgu sagatavošanā liels 
palīgs bijusi sieva Zina, meita Lilita ir 
liela rokdarbniece un znots Aldis ne tikai 
pats	 tapo	 (tapošana	 ir	 rokdarbu	 tehnika,	
kurā darbi tiek gatavoti uz grābekļa, pave-
dienu pār zariem pārceļot ar pirkstiem vai 
tambor	adatas	 palīdzību),	 bet	 šo	 tehniku	
mācījis mūsu studijas meitenēm.

MODRIS HAPANIONEKS.
Maija bērns no baltās kazas pilsētiņas.
Par Modri Hapanioneku rakstīt – tas 

ir riskanti. Tie, kuri viņu pazīst, zina, ka 
Modrim nepatīk vārdi, kur nu vēl skaļi un 
publiski. Tomēr jubilejas reizē jāpapildina 
tos vārdus, kurus par Modri pasaka Raksti 
kokā.

Modris Hapanioneks “oficiāli un doku-
mentāri” ir mēbeļu galdnieks – tā ir goda 
profesija, tomēr Modri nevar nosaukt 
par galdnieku vien. Viņš savā būtībā ir 
mākslinieks, kuram netīk sausi fakti vai 
skaitļi, ja vien tie nav saistīti ar kādas 
mēbeles izgatavošanu. Tādēļ par Modri 
jāraksta	 “mākslinieciski”.	 Kā?	 Tā,	 lai	 pa-
teiktu ne jau to, kur un kad cilvēks ir mācī-
jies, strādājis, vai un cik grādus ieguvis, bet 
mēģinātu	 atklāt	 (cik	 nu	 pats	 cilvēks	 ļauj)	
viņa dzīves ritmu un dvēseli.

Kā	Modris	dzīvo	un	strādā?	–	dažbrīd	ar	
īstena radoša cilvēka vērienu, gandrīz “pa 
gaisu	vien”	kā	19.gadsimta	romantiķi,	bet	
tad atkal ar koka pamatīgumu un pat koka 
smagnējību,	taču	pats	būtiskākais	–	ar	da-
bai vien piemītošu dvēseles un filosofijas 
klātbūtni it visā, ko viņš dara. Cilvēki dažkārt 
mēdz būt pārlieku steidzīgi, nereti pavirši, 
bet	dabā	viss	notiek	precīzi	un	harmoniski.	

STĀSTI PAR AMATNIEKIEM

PULCIŅĀ, PULCIŅĀ / BĀLELIŅI PULCIŅĀ; 
I bitīte medu nes, / Pulciņā strādādama.

Valentīns Marhelis pie saviem pinumiem, 
20. gs. 90tajos gados

Pēteris Liepiņš pie saviem pinumiem
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Tāpat	dzīvo	un	strādā	Modris.	Brīžiem	šķiet,	
vai tik dzīve neaizskrien garām, vai nebūtu 
vairāk pašam jāiejaucas laika plūdumā, bet 
tad izrādās – viss darīts pareizi.

No	kurienes	viņš	tāds?
No mazas pilsētiņas Daugavas krastā, 

par kuru ir pantiņš: “Pilsētiņa maza, 
maza, viņas simbols balta kaza”, un tā ir 
Jaunjelgava; no mājas, kur vāzē vienmēr 
bija kāds zieds – to vienmēr vāzē ielika 
Modra mamma, un aizejiet pie Modra – kaut 
maza un trausla vijolīte būs vāzē uz galda; 
no mājas, kuras saimnieks bija Modra tēvs, 
uzvārdā Dziedātājs; no galdnieka darba 
vērojumiem Baltezera bērnu sanatorijā; 
no audžumātes adījumu un tamborējumu 
rakstiem; no Daugavas krastiem ar bēr-
nības rītiem ganībās, no Gaujas ievām un 
lakstīgalām – tas viss veidojis Modri par 
galdnieku ar mākslinieka pasaules izjūtu.

Kā audums var rosināt mākslinieku radīt 
tērpu, tā koka raksti rosina koka meistara 
radošo	garu.	Taču	ne	katram	dots	 talants	
izlasīt koka vēstīto. Lai izlasītu un ļautos 
kokam, tas jāmīl. Jāmīl – kā mēs mīlam tu-
vus cilvēkus. Modris saviem skolniekiem, 
nāka majiem koka meistariem, māca: 
“Pēc galdnieka ēveles pieskārieniem ko-
kam jābūt tik maigam un gludam kā 
sievietes ādai!” Vai šādā skolotājā puiši 
var	 neieklausīties?	Bet	 ne	 tikai	 koki	 dāvā	
savus	 rakstus	 meistaram.	 Prasmīgs	 (un	
arī diplomēts!) galdniek meistars, kāds ir 
Modris, kokā ieraksta savus sirds un prāta 
rakstus. Tā, kokam ar meistaru satiekoties, 
veidojas tie raksti, kurus ieraugām mēs.

Raksti kokā... – tas ir dabas skais-
tuma un cilvēka meistarības vēstījums 
vienā veselā, un paldies Modrim par šiem 
RAKSTIEM KOKĀ!

Šīs rindas par Modri rakstījusi viņa 
draudzene Anta 2011.gadā, kad Mālpils 
kultūras centra izstāžu zālē bija skatāma 
Modra 60 gadu jubilejas izstāde. Zinot to, ka 
koka meisaru skaits Latvijā diemžēl sarūk, 
mēs lepojamies ar to, ka Modris darbojas 
mūsu studijā, labprāt piedalās izstādēs. Arī 

pagājušā gada Dziesmu svētku izstādē bija 
apskatāmi	Modra	virpotie	koka	šķīvji.

GATIS ZARIŅŠ.
Dzimis 1958.gadā Mālpilī. Visu savu apzi-

nīgo mūžu Gatis dzīvo “Liepkalnu” mājās 
(tagad	 Ķiršu	 iela	 4a).	 Darba	 gaitas	 raibu	
raibās – sētnieks, ceļu daļā pogu spaidītājs 
uz akmens drupinātāja, strādnieks gaterī, 
kultūras	 namā	 galdnieks,	 santehniķis,	
siltumtehniķis.	Kā	paraugs	Gatim	bijis	viņa	
krusttēvs Nikolajs Siliņš  – kalējs, gald-
nieks, mājamatnieks, dievturis. Viņš gata-
vojis koka karotes un, braucot ciemos, 
vienmēr atvedis dāvanā mazas karotītes 
ar	 iededzinātām	zīmēm	 (tās	 iededzinājusi	
krusttēva sieva). 1978.gadā Gatis sasli-
mis	 ar	 botkinu	 un	 uzturējies	 Inčukalna	
slimnīcā kopā ar kokgriezēju, juvelieri Juri 
Rudzīti	 (amatu	apguvis	pašmācības	 ceļā).	
Slimnīcā arī Juris ierādījis Gatim amatu. 
Tur tapis pirmais darbiņš  – no saknes 
izgriezta	čūska.	Pēc	slimošanas,	mammas	
rosināts, gatavoja koka brošiņas. Bet doma 
par karotēm vēl joprojām sēdēja iekšā, tikai 
nebija instrumentu ar ko strādāt. 1989. ga-
dā, strādājot pienotavā par metinātāju, 
uzkala 4 grebekļus no kara laika bumbu 
šķembām,	kas	atrastas	Kniediņu	mežu	ko-
kos. Tajā gadā bija daži izmēģinājumi, bet 
savu pirmo paša darināto karoti 1992.gada 
martā uzdāvinājis māsai vārda dienā. Ar to 
tad arī sācies karošu gatavošanas laiks. 
Par savu amatu Gatis saka – “koka plastika, 
koka grebšana, karošu gatavošana ar filo-
zofiju, stāstu. Atrastā koka pagalē, saknē, 
zarā saskatīt interesantas lietas, krāsas, 
rakstus. Daudz jālasa, jāskatās, jāvēro, lai 
būtu ar ko salīdzināt, piemēram, karote – 
ronis	vai	karote –	haizivs.	Materiāls –	kas	
citiem bezceris, tas man pamatmateriāls. 
Daba pati parāda, tikai saskati.” Gatis ir gu-
vis atzinību 2010.gada izstādē – konkursā 
“Koks tautas mākslā”, kas norisinājās 
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 
izstāžu zālē. Ar savu īpašo attieksmi pret 
koku un savu darbu Gatis ir iemantojis 
cieņu un apbrīnu. Lūk viena. “Brīvdabas 

muzeja krājumā glabājas dažas no Gata 
veidotajām skulptūrkarotēm. Neesmu gan 
tā nopietnāk pētījusi šī autora daiļradi, bet 
pirmajā acu uzmetienā jau top skaidrs, ka 
cilvēks mīl koku neizsakāmi! Ikkatrs savā-
dais	 izcilnītis,	 katra	 koka	 šķiedras	 sav-
dabība, krāsas nianse viņam lielā mīlestībā 
saskatīta un izcelta, simtām reižu nopulēta, 
pielabota pēc sava prāta, līdz beidzot meis-
tars iegūst vēlamo. Jo neparastāks koka 
gabaliņš, jo meistaram interesantāki darbi! 
Nezin vai ir vēl kāda Latvijā augoša koka 
vai krūmu suga, no kuras Gatis nebūtu 
mēģinājis izvilināt laukā dvēseli! Un, kad 
materiāls tā samīļots, tas sāk skanēt! 
Ska nēt formu un krāsu balsīm, priecējot 
ska tī tājus. Paldies meistaram par viņa 
skais tajiem un interesantajiem darbiņiem, 
novēlu turpmāk saskatīt atkal jaunus un 
jaunus brīnumus kokā. Ar cieņu Latvijas 
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Krājumu 
nodaļas vadītāja Daina Kraukle.”

Mūsu studijā darbojas arī viens grāmat-
sējējs – JĀNIS FELDMANIS. Šo amatu ap-
guvis sava tēva Laimoņa Feldmaņa iedves-
mots. Laimonis bija Tautas daiļamata 
meistars,	beidzis	Lietišķās	Mākslas	vidus-
skolas ādas plastikas nodaļu. Mālpils skolā 
mācījis ādas apstrādi. Gan ar saviem, gan 
bērnu darbiem piedalījies mūsu izstādēs. 
Jānis beidzis poligrāfijas mākslas arod-
skolu, strādājis Preses namā pie žurnālu 
gatavo šanas. Mācījis mums gatavot bloci-
ņus, kārbiņas, maciņus. Savu iespēju robe-
žās Jānis labprāt iesaistās studijas darbā.

Vienmēr atsaucīgi ar saviem klūdziņu 
pinumiem mūsu izstādes papildinājuši 
IVARS un VERONIKA DŪMIŅI, Sidgundas 
skolas skolotājs PĀVELS LAPA. Klūdziņu 
pīšana Mālpils novadā aizsākusies 
astoņdesmitajos gados Sidgundas kultūras 
namā skolotājas Veras Zīles vadībā. Ar sa-
viem mākslinieciskajiem metālkalumiem 
mūsu izstādes papildinājis arī metālkalējs 
ALEKSANDRS KALVĀNS.

Materiālus apkopoja Lauma Krastiņa 
un Inguna Sīmansone

STĀSTI PAR AMATNIEKIEM

Modris Hapanioneks (centrā), 2011. gadā savā 60 gadu jubilejas izstādē 
Mālpils kultūras centra izstāžu zālē

Gatis Zariņš pie saviem darinājumiem (no labās),
20. gs. 90tajos gados Turaidā
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Mālpils novada vidusskola un struktūrvienība Sidgunda pamatskola 
uzņem izglītojamos 4 klātienes izglītības programmās:

•	 Pamatizglītības	programma	(kods –	21011111).
•	 Vispārējās	vidējās	izglītības	vispārizglītojošā	virziena	programma	(kods –	31011011).
•	 Speciālā	pamatizglītības	programma	 izglītojamiem	ar	garīgās	attīstības	 traucē-

jumiem	(kods –	21015811).
•	 Speciālā	 pamatizglītības	 programma	 izglītojamiem	ar	mācīšanās	 traucējumiem	

(kods –	21015611).

Gaidīsim visus mācīties gribētājus!!!
Sīkāka informācija mūsu mājas lapā www.malpilsvsk.lv un pa tālruni 67925340 vai 

28689674

Mālpils novada vidusskola 
uzņem izglītojamos 2 neklātienes 

izglī tības programmās:
•	 Pamatizglītības	 otrā	 posma	 7.	 –	 9.	 kl.	

neklā	tienes	izglītības	programma	(kods	
23011113).

•	 Vispārējās	vidējās	 izglītības	vispār	izglī-
tojošā virziena programma neklātienei 
(31011013).
Apmācības formas: 
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 

plkst.1530, apmācības daļēji notiek elek-
troniski.

Nepieciešamie dokumenti, stājoties 
pamat skolā:
•	 jāuzrāda	pase,
•	 liecība,
•	 medicīniskā	izziņa	(veidlapa	Nr.	026/u)
•	 nepilngadīgajiem	 izglītojamajiem	 jāie-

rodas kopā ar kādu no vecākiem/aiz-
bildņiem
Nepieciešamie dokumenti, stājoties 

vidusskolā:
•	 pamatizglītības	apliecība	un	sekmju	iz-

raksts	(jāuzrāda	oriģināli),
•	 medicīniskā	izziņa	(veidlapa	Nr.	027/u),
•	 jāuzrāda	pase,
•	 visas	esošās	vidusskolas	 liecības,	sek-

mju izraksti vai personas lieta, ja tāda 
ir	(stājoties	10.klases	2.semestrī,	11.	un	
12.klasē)

Gaidīsim visus mācīties gribētājus!!!
Sīkāka informācija mūsu mājas lapā 

www.malpilsvsk.lv un pa tālruni 67925340 
vai 28689674

 

Lasītāju zināšanai! 
/lai nebūtu jāpārmaksā.../

2014.gada 1.jūlijā stāsies spēkā 
grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 
27.oktobra noteikumos Nr.1250 “Notei-
kumi par valsts nodevu par īpa šuma 
tiesību	un	ķīlas	 tiesību	nostip	rināšanu	
zemesgrāmatā”, kur viens no punktiem 
paredz, ka valsts nodevu par īpašuma 
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 
nosaka, piemērojot koefi cientu 1,5, ja 
no dienas, kad parakstīts dokuments, 
kas apliecina nostiprināmās tiesības, 
pagājuši vai rāk nekā seši mēneši. Ar 
šiem grozī jumiem valsts mudina darī-
juma partnerus nekavēties ar savu tie-
sību nostip ri nāšanu zemesgrāmatā un 
izdarīt to sešu mēnešu laikā.

Tāpēc aicinu ikvienu pārskatīt savus 
senāk noslēgtos darījumus un pārlie-
cināties, vai tie ir nostiprināti zemes  grā-
matā, lai valsts nodeva nebūtu jāmaksā 
paaugstinātā apmērā.

Mālpils novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja 

Anna Višķere
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Mālpils novada dome aicina 
darbā Juristu (nepilna slodze  

20 h nedēļā)
Galvenie amata pienākumi
•	 Izstrādāt	spēkā	esošiem	normatīvajiem	

aktiem atbilstošus pašvaldības ārējo 
un iekšejo normatīvo aktu, lēmumu un 
līgumu projektus

•	 Analizēt	pašvaldības	darbinieku	(amat-
personu) sagatavoto un iesniegto doku-
mentu	(t.sk.	lēmumu)	projektus,	sniegt	
atzinumus par tiem

•	 Sniegt	juridiskās	konsultācijas	un	skaid-
rojumus par normatīvo aktu prasībām 
pašvaldības institūcijām, darbiniekiem 
(amatpersonām)	darba	pienākumu	kva-
li	tatīvai	 pildīšanai	 (valsts	 pārvaldes	 un	
pašvaldības darbības jomā)

•	 Sastādīt	 procesuālos	 dokumentus	
(piemē	ram,	 iesniegumus	 iestādēm	 un	
pie tei kumus tiesām, blakus sūdzības, 
ad mi nistratīvos aktus)

•	 Pārstāvēt	 pašvaldības	 intereses	 tiesu	
iestādēs, kā arī citās valsts un pašval-
dību iestādēs

•	 Nodrošināt	 likuma	 normu	 ievērošanu	
domē

Prasības pretendentiem
•	 Augstākā	 juridiskā	 izglītība	 vai	 pēdējo	

kursu students
•	 Vismaz	 1	 gada	 darba	 pieredze	 jurista	

dar bā un pieredze pašvaldību tiesību 
jomā tiks uzskatīta par prioritāti

•	 Teicamas	latviešu	valodas	zināšanas
•	 Labas	iemaņas	darbā	ar	datoru
•	 Precizitāte	un	atbildība	par	veicamajiem	

pienākumiem
•	 Komunikācijas	un	 sadarbības	 veido	ša-

nas prasmes
Piedāvājam:
•	 Nepilnu	darba	laiku	–	20	stundas	nedēļā
•	 Stabilu	atalgojumu
•	 Noteiktās	pašvaldības	darbinieku	sociā-

lās	garantijas	(papildatvaļinājums	u. c.)
•	 Iespēju	darbu	savienot	ar	mācībām
•	 Profesionālās	pilnveidošanās	un	izaug-

smes iespējas
•	 Veselības	apdrošināšanu
•	 Iespēju	ar	50%	atlaidi	apmeklēt	sporta	

kompleksu
Iesniedzamie dokumenti
•	 Pieteikuma	–	motivācijas	vēstule
•	 Īss	 dzīves	 gājuma,	 izglītības	 un	 darba	

pieredzes	apraksts	(CV)
•	 Izglītības	dokumentu	kopijas
•	 Pēc	 pretendenta	 ieskatiem	 citu	 doku-

mentu kopijas

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Dokumentus iesniedz, nosūtot elektro-

niski uz e-pasta adresi: dome@malpils.lv,  
vai iesniedzot personīgi Mālpils novada 
domes	kancelejā	(Nākotnes	iela	1,	Mālpils,	
Mālpils novads, LV-2152)

Pieteikšanās termiņš līdz 2014.  gada 
1. jūlijam plkst. 15.00

Mēs katrs esam kā puzles gabaliņš Dzīves lielajā gleznā.
Ikkatrs iederamies savā vietā! 

Ikkatra vieta mūsu kopējā dzīves telpā ir ar savu devumu!

Aicinām arī Tevi līdzdarboties, dalīties ar savām domām, 
sajūtām un idejām, kā veicināt mūsu dzīves telpas attīstību.

Ko varam paveikt kopā!

Gaidām uz tikšanos 4. jūnijā plkst. 16.30
Mālpils novada domes ēkas 2.stāvā Mūžizglītības klasē

Veiksmīgai tikšanās norisei vēlams savu dalību pieteikt
igmalpils@inbox.lv vai pa tālr. 29361817, var ierasties arī bez pieteikšanās

Domubiedru grupa
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No tām saulainākām dienām
Vainags bērnu bērniem vīts.
Krāsām mīlīgām un košām
Dzīves kamols gados tīts.

Lai Jums saules staru pirksti
Savus glāstus nenoliedz.

Ejot tālāk dzīves taku,
Mīļas, gaišas dienas sniedz.

Vissirsnīgākie  
sveicieni Martai  

un Jānim  
Vanagiem 

55. kāzu jubilejā!

Regīna

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 jūnijā

 Līdz 13. jūnijam kultūras centra izstāžu zālē apskatāma Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas 
nodaļas studentu darbu izstāde GRAFIKA: māksla un grāmata

06.06. plkst. 18.00 Mālpils kultūras centra jauniešu teātra studijas izrāde “KABARĒ”,  
  režisore Antra Austriņa – Seņkāne, ieeja izrādē no 13 gadu vecuma,  
  dalības maksa – 2 EUR

07.–08.06.  TLMS “URGA” un keramikas studijas “MĀL-PILS” dalība Latviešu  
  tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgū Latvijas Etnogrāfiskajā  
  brīvdabas muzejā Rīgā

07.06. plkst. 19.00 Jauki, jauki Dieviņš dara, 
  Vasariņu sūtīdams: 
  Puķes zied, putni dzied 
  Pieguļnieki stabulē.

  Kultūras centra pašdarbības kolektīvu koncerts “Ak, vasara, vasariņa!”  
  kultūras centra pagalmā

11.06. plkst. 8.30 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” ekskursija uz Rīgu.  
  Apmeklēsim:  
  • “Laimas” šokolādes muzeju;  
  • Lielāko Baltijā Orhideju dārzu;  
  • Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā pasaulslavenā modes vēsturnieka  
  A. Vasiļjeva kolekcijas izstādi “Dumpis buduārā”, veltītu 20.gs. 70-to gadu modei.  
  Dalības maksa kopā ar transportu 14 EUR. Interesentiem pieteikties kultūras centrā  
  pie dežuranta līdz 9. jūnijam.

14.06.  Folkloras kopas “Mālis” dalība pasākumā “Novadu dienas Rīgā 2014”  
  Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā

18.06. plkst. 18.00 Jāņu ielīgošana MĀLPILĪ 
  No plkst. 17.00 – pašmāju ražotāju tirdziņš “Viss Jāņu galdam”  
  (sieri, pīrāgi, medus, alus, keramika, lins...)

  No plkst. 18.00 – kā ielīgot svētkus ar dziesmām, rotaļām, senču tradīcijām  
  un rituāliem ierādīs folkloras kopa “MĀLIS”, TLMS “URGA” un keramikas  
  studija”MĀL-PILS”

  • Aicinām visus nākt ar jāņuzāļu pušķi, lai kopīgi izveidotu Lielo Jāņu vainagu!

  Pašmāju ražotājiem savu preci tirdziņam pieteikt kultūras centrā pie dežuranta  
  vai pa tālr. 67925836 līdz 16. maijam

23.06.  no plkst. 23.00  Jāņu nakts ZAĻUMBALLE pilskalna estrādē. Spēlē grupa ar jaunu  
  nosaukumu “NEKTĀRS” (Linards un draugi)

29.06. plkst. 17.00 Mālpils kultūras centra amatierteātra “Vēji” izrāde maziem un lieliem bērniem  
  ”KARLSONS” pēc A. Lindgrēnas darba motīviem, biļetes cena 2 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

APSVEIKUMI   INFORMĀCIJA   SLUDINĀJUMI

Mālpils Kultūras centrs

 sLUDINĀJUMI

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā	izveidot	mazo	dārza	arhitektūru	
(strūklakas,	 soliņi,	 galdi,	 skulptūras	
u.c.). Ēku un ēku daļu apdare ar ak meni. 
Kapu pieminekļi. Visa augstākminētā 
res tau rācija. Sertificēts akmeņkaļa am-
ata meistars Sandris Skribnovskis, tālr. 
29450290

K/S “Kabatiņas” pēc individuālā 
pasūtījuma izgatavo un pārdod bišu stro-
pus, dārza galdus un solus. Interesēties 
pa tālruni 29264779.

Apstrādā mazdārziņu ar zemes frēzi. 
Tālr.: 27752904

Meklēju aukli 5 un 8 gadus veciem 
puišiem, Sidgundā, mob. tālr. 20233658

Pamatojoties uz saņemto 
informāciju no Valsts SIA 

“Autotransporta direkcija”, 
informējam, ka maršrutā Nr. 5591 
“Sigulda – Mālpils” no 2014. gada 
12. maija tiek atklāti jauni reisi – 
Nr. 14, plkst. 13.45 no Mālpils ar 
izpildi no pirmdienas līdz sest
dienai un Nr. 16, plkst. 21.05 no 
Mālpils ar izpildi katru dienu.

Lūgums malkas tirgotājiem ieplānot 
malkas piegādāšanu objektos  

pirms ceļu rūgšanas pavasaros.


