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Mālpils novada kultūrvēsturiskās vietas – Mālpils novada vidusskolas Sidgundas filiāles ēka (būvēta 1876./1877. g.), foto I. Brencis

3 x labākas iespējas dabas 
tūristiem
Nāc, pievienojies 
pašdarbības 
kolektīviem!
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Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli uz Mālpils novada domei piederošo 3 dzīvokļu īpašumu Nr. 1, 
Nr. 2 un Nr. 5 Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā, 
pārdošanu kopumā.

Nekustamais īpašums sastāv no:
1) dzīvokļa Nr. 1 29,8 m2 platībā un 2980/20330 domājamām 

daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, ka
dastra Nr. 8074 900 4214, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10, 
Upmalās, Mālpils novadā;

2) dzīvokļa Nr. 2 31,6 m2 platībā un 3160/20330 domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, ka
dastra Nr. 8074 900 4215, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10, 
Upmalās, Mālpils novadā;

3) dzīvokļa Nr. 5 14,3 m2 platībā un 1430/20330 domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, ka
dastra Nr. 8074 900 4216, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10, 
Upmalās, Mālpils novadā.

Nekustamā īpašuma izsole

Izskatīja 10 jautājumus:
1. Par zemes iznomāšanu rūpnieciskajā zonā.
2. Par nekustamā īpašuma nodalīšanu iznomāšanai.
3. Par 2014.gada 25. jūnija domes lēmuma Nr. 8/9 precizēšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
5. Par pašvaldības 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
6. Par bēru izdevumu kompensāciju.
7. Par izmaiņām pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais die

nests” amatu sarakstā.

8. Par Amatnieku tirdziņa rīkošanu.
9. Par suvenīru tirdzniecību.
10. Par atbalstu projektam “Lai dzīvo bērni”.

NOLĒMA:
•	 Atbalstīt	ieceri	iznomāt	zemi	apmēram	3	ha	platībā	Rūpniecības	

ielā 9, Mālpilī, Mālpils novadā rūpnieciskās ražošanas vajadzībām.
•	 Atbalstīt	 SIA	 “Ziņas	 TV”	 projektu	 “Lai	 dzīvo	 bērni”,	 piešķirot	

finansējumu 100,00 EUR apmērā.
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Izskatīja 25 jautājumus:
1. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3. Par izsoles nolikuma apstiprināšanu.
4. Par zemes nomas līguma anulēšanu.
5. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma mērķu maiņu.
8. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par koku ciršanu ārpus meža 

Mālpils novadā” apstiprināšanu.
9. Par dalību tematiskajos tīklos Latvijas Pašvaldību savienības 

projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veikt
spējas uzlabošana” ietvaros.

10. Par biedrības “Idoves mantojums” iesnieguma izskatīšanu.
11. Par izmaiņām amatu sarakstos.
12. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā.
13. Par izglītības iestāžu gatavību 2014./2015. mācību gadam.
14. Par komisijas izveidošanu interešu izglītības programmu izvēr

tē šanai un mērķdotācijas sadalei.
15. Par Mālpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma 
apstip rināšanu.

16. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības, 
vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu.

17. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
18. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
19. Par sadarbību ar Vidzemes plānošanas reģionu.
20. Par biedrības MC Dzelzs Ērglis iesnieguma izskatīšanu.
21. Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
22. Par atļauju publicēt Mālpils novada ģerboni.
23. Par atbalstu dalībai projektā “Pasākumi centralizētās siltum

apgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.
24. Par īres līguma pagarināšanu.
25. Par interešu izglītības programmu finansēšanu.

NOLĒMA:
•	 Atsavināt	 mutiskā	 izsolē	 ar	 augšupejošu	 soli	 Mālpils	 novada	

domei piederošos trīs dzīvokļu īpašumus  – Nr. 1 ar kadastra 
Nr. 8074 900 4214, Nr. 2 ar kadastra Nr. 8074 900 4215 un Nr. 5 ar 
kadastra Nr. 8074 900 4216, ar zemi, kuri atrodas Lielvārdes šosejā 
10, Upmalās, Mālpils novadā, pārdodot tos kopumā. Noteikt visu 
trīs dzīvokļu īpašumu nosacīto (sākuma) cenu 1400 EUR (viens 
tūkstotis četri simti euro), t.sk. zeme 1395 EUR (viens tūkstotis 
trīs simti deviņdesmit pieci euro). Apstiprināt dzīvokļu īpašumu 
“Lielvārdes šosejā 10” atsavināšanas to pārdodot izsoles noli
kumu. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un 
veikt dzīvokļu īpašumu izsoli.

•	 Apstiprināt	saistošos	noteikumus	Nr.9	“Par	koku	ciršanu	ārpus	
meža Mālpils novadā”.

•	 Piedalīties	projekta	“Lietpratīga	pārvaldība	un	Latvijas	pašvaldību	
veiktspējas uzlabošana” tematiskajā tīklā – pašvaldību izglītības 
un kultūras tīkls (T4). Izvirzīt par konkrētā tīkla projekta ekspertu 
speciālisti izglītības jomā pašvaldībā Anitu Sārnu.

•	 Slēgt	 sadarbības	 līgumu	 ar	 Vidzemes	 plānošanas	 reģionu	
par vienota Vidzemes stenda izveidi izstādē “Riga Food 2014”, 
stenda uzstādīšanu un vietas izveidi. Segt Vidzemes plānošanas 
reģionam radušos izdevumus vienotā Vidzemes stenda izveidē 
par 1 (vienu) vietu EUR 70.00 apmērā.

•	 Atļaut	Biedrībai	MC	Dzelzs	Ērglis	rīkot	Moto	Sezonas	noslēguma	
pasākumu š.g. 27. septembrī no plkst. 12.00 – 14.00 Nākotnes 
ielā, Mālpilī.

•	 Atļaut	pašvaldības	SIA	“Norma	K”	piedalīties	izsludinātā	projekta	
“Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 
paaugstināšanai” 6.projektu iesniegumu atlases kārtā. Ja pro
jekts tiek apstiprināts, sniegt galvojumu PSIA “Norma K” kredīta 
saņemšanai finanšu institūcijā par nepieciešamo finanšu sum
mu, kas tiks uzrādīta publiskajos iepirkumos, kuri tiks veikti pēc 
pozitīva atzinuma par projekta iesniegumu no Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras.

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iveta Krieviņa
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Ata Ieviņa fotogrāfiju izstāde, kas šoruden atklāta dzejas 
mēnesī – septembrī, mūs ieved atkalredzēšanās priekā ar spilgtām 
literatūras personībām. Fotogrāfs ilgus gadus un intensīvi bijis 
klāt visdažādākajos mākslas notikumos. Pateicoties Ojāra Vācieša 
muzeja direktorei Ivetai Ķīsei un speciālistei Vitai Mekšai, literatūra 
pirmā	 ir	 tikusi	pie	dziļāka	 ieskata	mākslinieka	arhīvā,	bet	 tikpat	
plašas izstādes varētu tapt arī mūzikai, teātrim un īpaši vizuālajām 
mākslām.

Atis Ieviņš Latvijas Mākslas akadēmijā ieguvis tekslilmākslinieka 
diplomu, bet jau studiju laikā aizrāvies ar fotografēšanu un, kā 
izskanēja izstādes atklāšanā, “gluži nemanot kļuvis par “latviešu 
Endiju	Vorholu””.

Tūlīt pēc akadēmijas Atis Ieviņš sāka preses fotogrāfa kar
jeru,	 un	 kopš	 tā	 laika	 viņa	 arhīvā	 krājas	 visdažādākie	 notikumi	
un personības. Tomēr vissvarīgākā iezīme, kas Ieviņu atšķir no 
citiem preses fotogrāfiem, ir viņa mākslinieka gēns, kas spilgti 
izpaužas arī šīs izstādes darbos. Tie nav vienkārši portreti, izstādē 
redzams, ka Ieviņš fotogrāfiju prot padarīt par mākslas darbu ne 
tikai brīdī, kad atskan fotoaparāta klikšķis, bet arī pēc tam, attēla 
ceļā pie skatītāja. Tā vairs nav reportāža no septiņdesmitajiem ga
diem, bet gan atsevišķi jēgpilni stāsti, kurus veido ne tikai plikas 
bildes vai to virknējumi, bet arī krāsa, kustība, tonalitātes maiņa 
un citas kvalitātes, kas šķiet gluži kā atceļojušas laikā no Ieviņa 
kādreizējiem sietspiedes darbiem.

Šim ceļam Ieviņš vienmēr ir pratis atrast uzticamu līdzgaitnieku – 
sietspiedes	 laikos	 tas	 bija	 Aldonis	 Klucis,	 kurš	 prata	 tehniski	
realizēt jebkuru Ieviņa māksliniecisko ieceri, bet tagad, kad pār 
pasauli valda datorgrafika, par lielisku palīgu Atim kļuva Jevgeņijs 
Gocko no fotodarbnīcas J. Vītiņš un partneri. Šādā sadarbībā 

NOVADA DOMES LĒMUMI

mĀLpiLS NOVADA DOmeS SĒŽU GrAFiKS 
2014. gada OKTOBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 22. oktobrī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 22. oktobrī, pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 22. oktobrī, pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 29. oktobrī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 27. oktobrī, pl. 17.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Mālpils novada dome informē, ka ar Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 18.augusta lēmumu ir iz
beigta tiesvedība administratīvajā lietā Nr. A420506613, kas tika ierosināta, pamatojoties uz SIA “Mālpils 
Agro” pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, uzliekot par pienākumu Mālpils novada domei 
akceptēt cūku intensīvās audzēšanas fermas ar biogāzes ražotni nekustamajā īpašumā “Klūgas – Grūbas” 
ar	kadastra	apzīmējumu	8074	001	0225	būvniecības	ieceri	un	izsniegt	plānošanas	un	arhitektūras	uzdevumu	
cūku intensīvās audzēšanas fermas ar biogāzes ražotni būvniecībai zemesgabalā “Klūgas – Grūbas” ar ka
dastra apzīmējumu 8074 001 0225, jo SIA “Mālpils Agro” atteicās no pieteikuma un lūdza izbeigt tiesvedību 
šajā lietā. Tas nozīmē, ka Mālpils novadā netiks būvēta intensīvā cūku nobarošanas ferma ar 17 000 cūku 
novietnēm.

Paldies visiem atbalstītājiem, kuri aktīvi iesaistījās PRET šo būvniecības ieceri!
Mālpils novada dome

Nekustamā īpašuma sākuma cena: 1400 EUR, t.sk. 
zeme 1395 EUR. Izsoles solis 10,00 EUR.

Izsoles dalības maksa 10,00 EUR un nodrošinājums 
10% apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās 
cenas jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk 
kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

AKTUĀLI

Fotogrāfs Atis Ieviņš stāsta par darbu tapšanu

Turpinājums 4. lpp.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2014. gada 6. oktobra 
plkst. 9.45. Izsole notiks 2014. gada 6. oktobrī plkst. 10.00 Mālpils novada 
domes Mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Sīkāku informāciju par objektu un izsoles nolikumu var saņemt Mālpils 
novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, tālr. 67970888, kontakt
persona – izpilddirektors Agris Bukovskis, tālr. 29282209.

Atis ieviņš. Fotostāsti
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Lai dotu vairāk iespēju pavadīt brīvo laiku aktīvi un zaļi, izbau
dot lauku vidi ar visām 5 maņām – redzot, vērojot dabas norises, 
sadzirdot, sajūtot to, īpaši ģimenēm ar bērniem, kurām tik svarīgs 
kopā pavadītais laiks, biedrība KrastGroup pie mājām “Strazdi” 
realizē projektu “3x labākas iespējas dabas tūristiem: Virziens – 
Mālpils. Austrumi.” Līdzekļi iegūti Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrības projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.–
2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” pasākuma 
“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Kā arī tika izman
tots biedrības dalībnieku līdzfinansējums. Projekta īstenošanas 
laikā ir uzstādīta mājiņa ar āra terasi, uzsākta tūrisma informācijas 
uzkrāšana un sakārtošana.

Te varēs ne tikai gūt informāciju, bet arī saņemt ceļojumu 
maršrutu lapas, piedalīties sabiedriskās aktivitātēs. Pie tūristu 
namiņa ir ierīkota labiekārtota piknika vieta apmeklētāju atpūtai un 
maltīšu pagatavošanai. Centīsimies pamazām uzzināt arvien vairāk 
par interesantiem dabas objektiem tuvākajā apkārtnē, savvaļas 
augiem, putniem, dzīvniekiem. Ceļotaji varēs mums palīdzēt, dalo
ties ar saviem iespaidiem, ieteikumiem un dāvinot fotogrāfijas. Jā, 
arī kāda krūzīte un tējas zāļu buntīte noderētu.

Jau ir notikuši vairāki kopīgi pasākumi, ceļojumi pa Kniediņa 
pusi. Katrs, kas vēlas piedalīties nākamajos tiek aicināts rakstīt uz 
epastu, lai saņemtu info par nākamajiem pasākumiem.

Oktobra mēnesī tūristu namiņš ir atvērts apmeklētajiem. 
Iesakām:

Kājām gājējiem: Dodoties garākā brīvdienu pastaigā, vai turpi
not ceļu pēc Mergupes dabas takas iziešanas, izvelēties Namiņu 

kā galamērķi. Atpūsties, iedzert tēju un apēst līdzpaņemtās sviest
maizes pirms mājupceļa. (Mālpils – “Strazdi” 4.5 km)

Velosipēdistiem un auto braucējiem: Veikt ceļojumu pa 
Kniediņiem, saņemot namiņā ceļojuma lapu, ar informāciju un 
īpašiem uzdevumiem ceļojuma laikā. (20km)

Tūristu namiņš šoruden atvērts apmeklētājiem visu oktobra 
mēnesi no 10.00 – 18.00 piektdienās, sestienās, svēdienās. Ziemā tikai 
pēc papildus informācijas. Kontaktinformācija: krastgroup@inbox.lv, 
tālr. 27806770, aktuāla informācija arī Mālpils mājas lapā.

Biedrības KrastGroup vārdā Dzinta Krastiņa

tapušie mākslas darbi iegūst to glezniecisko vispārinājumu, kas 
attālina izstādē redzamos darbus no utilitārās fotogrāfiju pasaules.

Protams, Ata Ieviņa stāstus nav iespējams pārstāstīt – pirmkārt, 
to šajā izstādē ir vairāk nekā 30, un otrkārt – tie taču ir jāskatās, 
nevis jālasa par tiem avīzē. Tiesa, daļai portretu ir zināms sakars 
ar avīzi, jo, piemēram, Andreja Eglīša, Knuta Skujnieka, Imanta 
Ziedoņa un vēl dažu izstādes varoņu fotogrāfijas savulaik tapušas, 
ilustrējot intervijas Neatkarīgās pielikumā Mēs, bet nu jau tās dzīvo 

pašas savu dzīvi un attēlos nolasāms brīžiem pavisam kas cits, 
nekā savulaik intervijās.

Nepamet klusa cerība – kaut nu arī citu kultūras lauciņu muzeji 
pamudinātu	Ati	Ieviņu	vēlreiz	pārcilāt	viņa	arhīvus,	veidojot	arvien	
jaunus kultūrvēstures šķērsgriezumus.

Pēc Kristīnes Matīsas  
(2007)

Ata Ieviņa fotostāstus  – Literārā dzīve no 1970.tajiem līdz 
mūsdienām var skatīt līdz 6.novembrim Mālpils kultūras centra 
izstāžu zālē.

AKTUĀLI

Turpinājums no 3. lpp.

No 25. augusta līdz 29. augustam Mālpils novadā notika Bērnu 
un jauniešu dienas nometne “Esmu “zaļš” un lepns par savu no
vadu” projekta līguma Nr.120/169. Nometni varējām realizēt 
patei coties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītajam pro
jektu konkursam vadlīnījā “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes 
“Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar 
invaliditāti” ietvaros.

Nometnē piedalījās 12 bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 24 ga
diem. Nometnes mērķis – veicināt Mālpils novada bērnu un jauniešu 
ar invaliditāti izpratni par vidi, dabu, tādejādi paplašinot viņu red
zeloku, iepazīstot dzimtās vietas dižkokus, dižakmeņus, vietējo dabu, 
ekoloģiju un cilvēka vietu tajā, izveidojot ciešāku saikni ar dabu.

Tas bija izzinošu, pētniecisku, veselību veicinošu aktivitāšu un 
pasākumu kopums 5 dienu garumā, kas veicināja novada bērnu 
un jauniešu plašāku izpratni par vidi, lepnumu par dzimto novadu, 
sniedza ieskatu par dzimtā novada aizsargājamiem objektiem, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ekosistēmu aizsardzību. 
Visas nometnes aktivitātes bija paredzētas pretī novada bibliotēkai 
uzceltajās baltajās nojumēs, taču ilglaicīgais, stiprais lietus un vējš 
centās bojāt plastmasas konstrukcijas. Mēs tās labojām, cēlām no 

jauna. Tā bija neatlaidīga cīņa ar vēju, mūsu sīkstuma, gribasspēka 
un stipruma pārbaude. Tomēr neraugoties uz nelabvēlīgiem lai
ka apstākļiem, nometnes dalībnieki bija apņēmības, optimisma 
pilni un daudz laika pavadīja dabā. Dalībnieki nometnes laikā 
atklāja Mālpils parka 2 lielākos ozolus, kuriem pēc dalībnieku 
mērījumiem ir piešķirams dižkoka statuss, apguva prasmes atpazīt 
koku pēc lapām, augļiem, koksnes, koka mizas, iemācījās strādāt 
ar mērlentām, lupām, dažādos veidos noteikt koka augstumu, 
mācījās darboties un sadarboties, dzirdēt un sadzirdēt, klausīt, 
klausīties un ieklausīties.

Nometnes dalībnieku un vecāku aptaujas anketas liecina, ka 
Mālpils novadā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem no dažādām 
sociālām grupām ir vajadzīgas nometnes, kas bagātinātu bērnu 
vasaru.

Pateicība Mālpils novada domei par atbalstu un personīgi depu
tātei Leontinai Amerikai par sagādāto cienastu nometnes noslē
guma pasākumā.

Paldies lieliskajai nometnes darbinieku, aktivitāšu vadītāju 
komandai par radošo izdomu, sadarbību un gaismu, ko starojāt 
lietainajā laikā.

“esmu “zaļš”un lepns par savu novadu”

3x labākas iespējas dabas tūristiem: Virziens – mālpils. Austrumi.
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VIDUSSKOLAS ZIŅAS

Mācību gads Mālpils novada vidusskolā ir sācies ar aicinājumu uz 
labo domu, labo darbu maratonu, kuru šogad uzsāks 351 skolēns, 
53 skolotāji, 15 skolas darbinieki.

Īpaši vēlamies sveikt mūsu skolas kuplo pirmklasnieku un 
viņu vecāku saimi, kas droši iesoļoja skolā uz savu pirmo mācību 
stundu.

2. septembrī uz pirmo sanāksmi kopā pulcējās Skolas padome. 
Ir patiess prieks redzēt un apzināties, ka mums ir milzīgs vecāku 
atbalsts un ieinteresētība par skolas dzīvi. Skolas padomes vadītāja 
iepazīstināja klātesošos ar pavasarī veiktās aptaujas rezultātā 
iegūtām atziņam, vecāku skatījumā skolas stiprajām pusēm, kā 
arī jomām, kur būtu jāstrādā pie uzlabojumiem.

Kopīga darba rezultātā tapa arī ieteikumi izmaiņām skolas 
Iekšējās kārtības noteikumos, Skolas padomes reglamentā, kā 
arī idejas un ieteikumi skolas vārda popularizēšanai un prestiža 
celšanai.

Esam pārdomājuši sadarbības virzienus, iespējas un tuvākā 
laika uzdevumus, kas darbību vērsīs veiksmīgu un uz mērķi 
orientētu. Vecāki ir ieinteresēti Vecāku biedrības dibināšanā 
un ir gatavi arī aktīvi tajā darboties, lai kopīgiem centieniem, 
sadarbojoties ar skolu un pašvaldību, realizētu vienu no novada 
stratēģiskiem mērķiem – pieejama un kvalitatīva izglītība visām 
vecuma grupām, veicinot Mālpils kā izglītības, kultūras un sporta 
centra veidošanos.

Paldies visiem vecākiem, kas atrada laiku un bija kopā ar mums, 
neskopojās ar idejām, labiem vārdiem un pozitīvām emocijām. 
Uz tikšanos 21. oktobrī!

Līdz ar 1.  septembri sākas jauns darba cēliens un jaunas 
apņemšanās, nesot jaunus sasniegumus un mērķus. No mums 
pašiem būs atkarīgs, vai kārtējais mācību gads būs vēl viens 
pakāpiens augšup mūsu turpmākajā zinību ceļā.

Sācies jauns mācību gads mālpils novada 
vidusskolā

Liels paldies biedrības “Notici sev!” biedriem, bērnu vecākiem 
par sagādātajiem ziediem ziedu ceļa uz skolu veidošanai.

Sirsnīgs paldies SIA “Dona M” kolektīvam un personīgi Egijai 
Jansonei par garšīgo maltīti 4 reizes dienā, pretīmnākošo, pozitīvo 
attieksmi.

Paši nometnes “Esmu “zaļš” un lepns par savu novadu” dalīb
nieki raksta:

Visslabāk man patika nometne “Esmu “zaļš”un lepns par savu 
novadu”, jo tad varēja sportot un peldēt sporta kompleksā. Pēc no
metnes es sāku aktīvāk apmeklēt mūsu biedrību “Notici sev!”. Man 
ļoti patīk mūsu nodarbību audzinātāja Līga.

Elīna Blanka

Mēs iepazinām lielisku dabas pētnieku Ati Matisonu, kurš mums 
visiem ļoti iepatikās. Mēģinājām pazīt koku lapas, tās nozīmējot 
un meklēt parkā. Braucām iepazīt dzīvniekus uz “Salmiņiem”  – 
Mini Zoo. Domāju, ka visiem bērniem un pieaugušajiem visspilgtāk 
palicis atmiņā papagailis – Zilidzeltenā ara, kura mūs iepriecināja 
ar saviem smieklīgajiem trikiem. Ļoti daudzi bērni priecājās par 
dižozolu, kurš atradās Zaubē. Mums bija jānomēra un jāpieraksta 
garums un platums, bet nometnes vadītāja Lūcija izdomāja, ka 
mums visiem vajadzētu apķert ozolu un izskaitīt, cik cilvēki ir 
vajadzīgi, lai vienu dižozolu apķertu. Es gāju apkārt un skaitīju. 
Man sanāca septiņi vai astoņi cilvēki. Mana vismīļākā vieta  – 
Mālpils parks. Caur lupu vērojām sūnas un ķērpjus, Atis ik pie 

nākamā koka jautā, vai zināt, kas tas par koku? Tad sākās lielā 
minēšana... Visi bija ļoti laimīgi par piektdienas sauli, jo visu nedēļu 
laiks mūs nemaz nelutināja – visu laiku lija lietus un bija nejauks 
vējiņš. Paldies Lūcijai un Ingrīdai par lielisko nedēļu. Mēs visi būtu 
priecīgi, ja nākamajā vasarā atkal satiktos!

Annija Vītuma

Augusts atnāk ne tikai ar bagātu ražu, bet arī ar pārsteigumiem. 
Kristapam un man bija iespēja piedalīties projektā “Esmu “zaļš” 
un lepns par savu novadu”. Šoreiz gribu pievērst uzmanību vairāk 
fiziskajām aktivitātēm, kuras vadīja skolotājs Andris. Viss bija 
izdomāts līdz pēdējam sīkumam  – veiklības un sadraudzības 
trasītes, kā arī peldēšana.

Es domāju, ka ieguvēji bija visi. Pateicoties iespējai apmeklēt 
sporta centru, sākoties rudenim, gribam turpināt iesākto – apmeklēt 
peldēšanu. Novēlam skolotājam Andrim un Annijai priecīgu 1. sep
tembri. Paldies nometnes vadītajai Lūcijai un Ingrīdai. Mēs būtu 
priecīgi, ja nākamajā vasarā arī varētu apmeklēt līdzīgu nometni!

Ar cieņu Anita un Kristaps

Pārdomas par nometni 
“Esmu “zaļš”un lepns par savu novadu” 

apkopoja projekta vadītāja Lūcija Vaivare

Annijas Vītumas un Ingrīdas Muraško foto
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Lai skolas laiks būtu interesantāks, cenšamies iesaistīties dažādās aktivitātes ārpus 
skolas. “Mūsu mazo pārgājienu” izgājām, multfilmu uzfilmējām… Vajadzētu vēl kaut ko… 
Bija informācija par Kartupeļu Brālību un spēli. Lai notiek! Reģistrējāmies kā komanda, 
kura aprūpēs kartupeli Dzeltens.

…un tā no 15. maija līdz 8. septembrim visi pēc sastādītā grafika aprūpējām podā iestādīto 
kartupeli. Bet tas jau bija pats vieglākais darbs. Vēl katru dienu 3 x jāievieto kartupelis.lv 
mājas lapā video, foto un ieraksti, kuros jāatspoguļo Dzeltenā dzīve, pārdomas, emo cijas… 
Tas patiešām nebija viegli. Kopā ievietojām 304 publikācijas nopelnījām 5963  punktus 
un no 153 komandām ieguvām 7. vietu. Bijām priecīgi, ka varējām piedalīties Kartupeļa 
brālības organizētajos Ražas svētkos. Mēs saņēmām balvas par Neparastāko kartupeli 
un fotogrāfijām “Kartupelis laiku lokos” (bildes ir kalendārā) un vienkārši jauki pavadījām 
laiku. Paldies mūsu ģimenēm un draugiem par palīdzību tad, kad bija pilnīgs ideju izsīkums 
un laika trūkums.

Kartupeļa Dzeltens draugi – sākām kā trešklasnieki,
beidzām kā ceturtie Mālpils novada vidusskolā

Sācies jauns mācību gads un arī jauni notikumi. Kā katru rudeni 
septembra sākumā skola tiek izrotāta ar skolēnu darinājām ziedu 
un dārzeņu kompozīcijām. Tās ar lielu interesi apskatīja arī skolēnu 
vecāki un delegācijas dalībnieces no Ziemeļkipras, kuras Mālpils 
novada vidusskolā viesojās 8. septembrī. Skolotājas apmeklēja 
arī vidusskolas muzeju, kurā tā vadītāja Laima Balode izrādīja 
muzeja materiālus un pastāstīja par muzeja darbību. Skolotājas 
bija ļoti ieinteresētas un daudz labas idejas tiks aizvestas arī uz 
Ziemeļkipru. Delegācija viesojās arī Mālpils internātpamatskolā un 
Mālpils profesionālajā vidusskolā.

1989. gada 23. augustā 2 miljoni Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
iedzīvotāju sadevās rokās un izveidoja “Baltijas ceļu”. Ir pagājuši 
25 gadi un 17. septembrī Mālpils novada vidusskolas un Mālpils 
internātpamatskolas skolēni un skolotāji, sadodoties rokās, vieno
jās draudzības ķēdē, lai atcerētos notikumu “Baltijas ceļš”.

VIDUSSKOLAS ZIŅAS

Spēle “Draugs podā  
vai Kartupeļa dienasgrāmata”

Septembris mālpils novada vidusskolā

16. maijs – Dzeltens pirmo dienu skolā

Kartupelis pilnā plaukumā vasaras vidū

Kartupeļu brālības Ražas svētkos

Skolēnu veidotās dārzeņu kompozīcijas

“Baltijas ceļu” atceroties
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Ļoti runīga, darbīga, un lustīga, nekad 
nav garlaicīgi viņas kompānijā, čakla, pa
tiesa, sirdscilvēks, pieņem mūs tādus kādi 
esam, apbrīnojama spēja aizraut, ieraut, 
vienmēr ar smaidu un optimismu pāri visām 
dzīves likstām un grūtībām, fantastiska 
dzīves gudrība un pieredze, apskaužamas 
darba	spējas,	humora	 izjūta!!!	Lielā	dzīves	
skolotāja, ar viņu varam parunāties un izru
nāties par visu, liela maizes cepēja un skais
tu audeklu darinātāja, enerģijas un opti
misma lādiņš un, visbeidzot, Mālpils dvēsele. 
Tādu mēs, “Urgas” dalībnieki, redzam mūsu 
studijas ilggadīgo vadītāju Laumu Krastiņu. 
Bet mūsu studijā darbojas vēl viena Lauma. 
Lauma Tomiņa  – enerģiska, joku plēsēja, 
dzīvespriecīga, īsta daudzbērnu māmuļa, 
vecmāmiņa, viņas lolojumi dzīvo gan Latvijā, 
gan citās valstīs, ļoti čakla adītāja un pīrāgu 
cepēja, atsaucīga, ar jautru dvēseli, kolosālu 
izdomu, kārtīga un laba adītāja, darbīga un 
joku pilna, dzīvesgudra, iznesīga latviešu 
sieviete! Atbildīga, rūpīga, ļoti precīza un 
akurāta rokdarbniece, arī dārzniece. Lauma 
Krastiņa ir mūsu studijas labākā audēja, bet 
Lauma Tomiņa  – čaklākā adītāja. Tomēr ir 
kāds amats, ko viņas dara abas – cep maizi. 
Abas kopā to darījušas gan Āraišu dzirnavās, 
gan Brīvdabas muzejā. Lūk, neliels stāstiņš, 
kurš tapis pēc kādiem amatu svētkiem 
2008. gada augustā, kur abas cepušas maizi. 
Tā autore ir Lauma Tomiņa.

Viena diena L.K. un L.t. dzīvē
Bijām uzaicinātas uz aroda svētkiem 

Jūrmalā, Zvejnieku Brīvdabas muzejā 
demonstrēt maizīšu cepšanu. Mēs  – tas ir 
Lauma Krastiņa un Lauma Tomiņa, turpmāk 
tekstā L.K. un L.T. Būtībā uzaicināta bija 
L.K., bet L.T. tika parauta līdzi.

Tā nu skaistā augusta rītā, bruņojušās ar 
vajadzīgajiem amata rīkiem un piedevām, 
devāmies ceļā ar autobusu uz Rīgu. Man 
līdzi bija spainītis ar izejvielām – sagrieztiem 
sīpoliem un gaļu (pīrādziņu pildījumam), 
kas autobusā ne visai labi oda, bet mēs 
pacietām. Vilcienā gan spainīti uzliku uz 
augšējā plaukta, bet tomēr bija jūtams 
viegls sīpolu smārds.

Laimīgi nonācām galamērķī  – Jūrmalā, 
Lielupē, Zvejnieku Brīvdabas muzejā. 
Jāatzīst, ka agrāk pat nojausmas nebija par 
tāda esamību. Skaisti! Priedes uz pakal
niem, mellenāji ar visām ogām, dēļu celiņi 
no namiņa uz namiņu, vecs kuģis, visur 
tīkli sakārti un skaista, jauna guļbūve, kurā 
brīnišķīga virtuve. Un tur Boriss!!! Kungs 
labākajos gados kurināja mums krāsnis un 
visādi citādi bija patīkams.

Iekārtojāmies, saģērbāmies “formās”  – 
“Urgas” krekliņos un garos, austos 
priekšautos. Tad pie lietas – iejaucām mīklu 
milzīgi lielā abrā, sakārtojām pannas.

L.T. pīrādziņu pildījums bija jau gandrīz 
gatavs pieminētajā spainītī, atlika tikai 
pievie not olas un zaļumus.

L.K. maisīja biezpienu, (tam bija jūtama 
skābuma pieskaņa) ar sviestu un ķimenēm 
karašiņu virsmām. Jāpiebilst  – produkti 
mums tika doti.

Patīkams mirklis  – mūs pacienāja ar 
svaigi kūpinātām butēm. Mielojāmies pie ļoti 
liela galda iepretī virtuves durvīm, pārklāta 
ar zaļu, rupju zvejas tīklu.

Process sākās (varētu teikt – šovs sākās).
Mīkla bija uzrūgusi, krāsnis izkurējušās. 
Boriss, malku sanesis un lielo krāsni saskru
ķējis, pazuda. Sāka ierasties viesi. Mēs abas – 
L.K. un L. T. sakarsušas, sasarkušas inten
sīvi veidojām pīrāgus un krāsnī iekšā un 
ārā...iekšā un ārā...Cilvēki nāca arvien vairāk 
un vairāk  – abos atvērtajos logos “lūrēja”, 
parei zāk sakot, mūs vēroja apmeklētāji, arī 
durvīs  – nāca un gāja, mūs fotogrāfēja un 
izjau tāja par procesu, ko mēs veicām.

Sākums bija solīds  – saceptie apaļīgie, 
smar žīgie pīrādziņi un karašiņas skaisti 
rindo jās uz lielā zvejnieku galda pītās pa
plātēs. Apmeklētāji cienājās, nāca atkal 
virtuvē, pētīja mūsu darbu, fotogrāfēja. Bet 
tālāk  – cilvēku nāca arvien vairāk, viss uz 
galda uzliktais tika apēsts un sākās virtu
ves “šturmēšana”. Tik daudz roku un rociņu 
sniedzās pēc katras izvilktās karstās pan
niņas. Viss izceptais pazuda momentā. 
Cilvēki bija visur  – logos, durvīs, virtuvē. 
Pat man aiz muguras starp mīklas abru un 
krāsni bija iespraukusies solīda kundze. “Es 
no	Stok	holmas” –	viņa	teica.	Process	gāja	uz	
beigām, mīkla arī. Pēdējo panniņu veidoju 
ar “skābā” biezpiena virsiņu, protams, uzla
botu ar lauku oliņām un cukuru. To gaidīja, 
iznā kam no krāsns visi. Tikko izrautu, karstu 
(nemaz nesamelošu) sadalīju burtiski sīkos 
kumosiņos, lai pēc iespējas vairāki varētu to 
nogaršot kā kādu brīnumu. Ar to arī mans 
pīrāgu “uznāciens” bija cauri.

Turpinājās L.K. karašiņas ar skābā biez
piena virsmām, nekas netraucēja ēst gribē
tājus – viss aizgāja. Pēdējās karašas krāsnī, 
mīkla beigusies, abra izkasīta. Priecājos  – 
tas “košmors” būs cauri. Bet kas tev Dieviņ! 
Skatos L.K. biezpiena masa ar ķimenēm, 
svies tu un mīklas piedevu bļodā tikai aug 

augumā un čaukst, izdvešot skābu smārdu. 
Viss cauri – abra tukša, pīrāgi visi apēsti, bet 
publika neizklīst, jo, lūk, tai bļodā vēl kaut 
kas notiek! Tālāk L.K. ņem emaljēto kas
troli, liek to čaukstošo masu iekšā un sāk 
klārēt gaidošajai publikai: “Tagad taisīsim 
īstu lauku sieru, liksim uz plīts un vārīsim.” 
(L.T. smīnu slēpdama, kasa abru un klusē 
no pārsteiguma) Viss notiek  – siers vārās, 
ka pļekst vien, publika atstāj virtuvi cerībā 
uz “īstu lauku sieru”. Process turpinās. 
L.K. pazūd, virtuvē palieku viena, siers vārās 
pļe, pļe, pļe. Novelku katlu uz plīts malas, 
eju meklēt L. K. Viņa mierīgi tērzē ar at rastu 
drau dzeni pie lielā zvejnieku galda, cilvēki 
stai gā gaidās uz sieru. Saucu: “Lauma nāc, 
siers vārās!”, L.K. atnāk, uzvelk siera kat lu at
pa kaļ uz plīts un pazūd. Turpinu no vākt trau
kus. Skatos – siers atkal vārās pļe, pļe, pļe! 
L.K. nav. Eju meklēt, redzu  – viņa ar kādu 
dūšīgu kundzi nūjo pa pagalmu. Atkal saucu: 
“Lauma nāc, siers pārvārās!!” Jāat gādina, 
ka apmeklētāji joprojām gaida. Atnāca L.K., 
iznesa beidzot siera katlu ārā, nolika uz lielā 
zvejnieku galda, kurš apklāts ar zaļu, rupju 
zvejnieku tīklu. Kas par “lauku sieru”!! No 
skābā biezpiena uzrūguša kopā ar ķimenēm 
un rauga mīklas piedevu. Visi ap kārt kā 
traki uz to karsto “lauku sieru”! Ar bal tiem 
plast masas šķīvīšiem rokās ielenca L.K., uz 
tiem viņa uzmeta pa karstai pļeckai siera, 
ēda ar pirkstiem, jo cita rīka nebija. Citi bija 
salauzuši barankas un ķēksēja pa katlu. Drīz 
vien visa siera masa bija izsmelta, par “īstā 
lauku siera” garšas augsto kvali tāti ne viens 
nešaubījās. Vienīgi man jāpiezīmē, ka ilgi un 
dikti kasīju to katlu, lai varētu atstāt tīru.

Kad virtuve bija sakopta, trauki nomaz
gāti, diena jau bija pievakarē. Varējām doties 
mājās. Mājās pārbraucām labi. Viss.

Vēl ir stāstiņi par to kā brauca maizi cept 
uz Brīvdabas muzeju Berģos, kā gāja kāzi
niekiem vārtus taisīt. Bet par to citreiz.

Materiālus apkopoja Inguna Sīmansone

Saderam mēs, māsiņas, abas divas dzīvodamas

Lauma Krastiņa Lauma Tomiņa
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Kā gan viss dzīvē sakrustojas! Lietaviešu ģimeni pazīstu jau ilgus 
gadus – bērni mācījās mūsu skolā, viņus – Daigu un Aigaru – mācīt 
iznāca arī man. Nu jau abiem sen ir savas ģimenes. Tā nu sagadījās, ka 
mācīju arī Aigara vecāko dēlu Mārtiņu un Daigas meitu Ilandu. Aigara 
sieva Pārsla strādā manā bijušajā skolā, līdz šim mācību gadam pat 
manā klases telpā, un, izrādās, ka manas pirmās audzināmās klases 
meitene bijusi Smiltenē Pārslai klases audzinātāja. Pasaule tiešām ir 
maza! Nu esmu apņēmusies šo abu ģimeņu stāstus sapīt vienā rakstā. 

Rātni sēžu Mālpils vidusskolas 1.a klasītes solā (tas gan nav 
viegli) un runājos ar audzinātāju Pārslu Lietavieti, smaidīgu, laipnu, 
sirsnīgu. Pārslas balss, tāda maigi melodiska, tieši piemērota maza
jiem skolnieciņiem, kas ienākuši svešā vidē.

Kā sācies gads? Pārsla optimistiska  – jauki bērni viņas klasītē. 
Tātad varam mierīgi pāriet pie galvenā jautājuma – ģimenes, kura var 
lepoties ar trim dēliem.

Mārtiņš,vecākais dēls, jau ir LU students. Mazuļa gados bijis 
visnemierīgākais, pirmo gadu māmiņa nav zinājusi, kas tas ir – labi 
izgulēties. Pēc diviem gadiem piedzimis Ints. Puisēni ātri iemācījušies 
kopā darboties, lielu kašķu nav bijis. Interesanti un mīļi, ka pirmās 
koka rotaļlietas gatavojuši tētis un mamma kopā – tie bijuši klucīši.

Nu jau arī Ints ir students – mācās LLU 1.kursā. Ja Mārtiņa stiprā 
puse	ir	eksaktā	novirziena	priekšmeti	un	tehniskās	lietas,	tad	Intam	ir	
mākslinieka dvēsele, viņš arī beidzis Mālpils mākslas skolu, diplom
darbs – apgleznots zīda lakats. Varbūt kādreiz dzīve iegrozīsies tā, ka 
gribēsies atgriezties pie Mākslas skolā apgūtā?

Kad pēc 10 gadiem ģimenē ieradies pastarītis, visu mīlulītis Jānis, 
tagad 4. klases skolnieks, mājās miera vairs nav bijis: trešais tēva 
dēls izrādījies visatraktīvākais, viskustīgākais, viskomunikablākais, 
vienaudžu bariņā vienmēr līderis.Arī ļoti patstāvīgs, pats izlēmis, ka 
mācīsies Mālpils mūzikas skolā. Abiem vecākiem brāļiem gan viņš 
reizēm nervus pabojājot, bet abi mīļi atzīst, ka dzīve bez Jānīša nu 
nekādi nebūtu iedomājama, piemēram, kad Jānītis pārrodas, to no
teikti dzird visā mājā.

Pārsla ar lielu cieņu runā par savu vīru: “Viņš ir cilvēks, uz kuru 
droši varu paļauties  – stabils un mierīgs. Mani “pietur” un nomie
rina, kad par daudz satraucos.” Vecāki respektē gan dēlu izvēles, 
gan viens otra “lauciņus” ģimenes dzīvē. Daudz kas izlemts un darīts 
kopā – dārzs iekopts, šķūnītis uzcelts utt. Kopā patīk paceļot. Viens no 
skaistākiem un emocionālākiem pasākumiem bijis Pārslas dzimtas 
salidojums Taurupē, kur sabraukuši ap 170 cilvēku!

Abām radu ģimenēm ir vairākas līdzības  – abas savus bērnus 
audzina par patstāvīgām personībām, viena otrai palīdz, kad tas 
nepieciešams, abas ļoti pateicīgas saviem vecākiem, kas viņus 
vienmēr atbalstījuši un palīdzējuši, un abām patīk būt kopā ģimeņu 
svētku brīžos.

Brežinsku ģimenē Annija ir vecākā meita, Valters divus gadus 
jaunāks, bet Ilanda ir pastarīte. Bērnu tēvs nu jau viņsaulē, katra 
bērna raksturā atstādams pa līnijai.

Daiga ir agronome – daiļdārzniece, un darba vieta šobrīd ir Mālpils 
internātskola, bet par savas profesijas skaistākajām un vērtīgākajām 
lappusēm viņa uzskata Rundāles pilī nostrādātos divus gadus, rožu 
dārza pirmsākumu. Šai laikā tika piedzīvots īpašs notikums – toreizējās 
prezidentes Vairas VīķesFreibergas inaugurācijas ceremonija.

Savus pirmos dzīves gadus bērni pavadīja lauku mājā, diezgan 
noslēgtā vidē. Kad ģimene pārnāca uz Mālpili, viss bija pavisam citādi. 
Daiga strādāja, bērni dažkārt palika mājās vieni. Tad, protams, visu 
laiku bija jādomā, vai mājās viss kārtībā. Annija, kā jau vecākā, auklēja 
mazo Ilandu. Satika labi, kaut raksturi tālākajos gados veidojušies 
atšķirīgi. Annija mērķtiecīga, taupīga, cītīgi mācījās, vasarās arī 
strādāja. Pēc Mālpils vidusskolas izvēlējās mācīties LU, prakses laiku 
nostrādāja tepat Mālpilī, savā skolā, tagad ir pilntiesīga matemātikas 
skolotāja, strādā Slokā un mācās LU maģistrantūrā. Valters, klusākais 
no	visiem,	jau	zēna	gados	iepazinis	tehniku,	tāpēc	izvēlēts	ceļš	uz	LLU.	
Ļoti taupīgs, naudu, vasarās strādājot, sev vēlamām lietām sakrājis 
pats, šobrīd tā jau ir automašīna. Ilanda ir visaktīvākā no visiem, gud
ra, izdarīga, vienmēr pilna galva idejām. Mamma saka, ka viņai viss 
padodas bez īpašām pūlēm. Brālis reizēm pārmetis, ka viņa vasarās 
nestrādā, taču šovasar gan, kā par brīnumu, redzējām Ilandu rosāmies 

ĢIMENES – MĀLPILS BAgĀTīBA

Krustām šķērsām tā dzīvīte rit!

Tētis Aigars un mamma Pārsla ar savu pirmdzimto Mārtiņu

Brāļu trio – Ints, atraktīvais Jānītis un Mārtiņš Juniori 1997. gadā

Abu draudzīgo ģimeņu kopbilde Inta 9. kl. izlaidumā
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6. septembrī Mālpils pludmales volejbola laukumos norisinājās 
Mālpils pludmales karaļa titula izcīņa, kurā piedalījās 8 labākie 
mālpilieši pēc šī gada sacensību kopvērtējuma (diemžēl 2 dalībnieki 
traumu dēļ nestartēja, bet viņu vietā startēja citi). Turnīrs notiks pēc 
klasiskā	“King	of	 the	Beach”	 izpēles	formāta.	Pirmo	reizi	sacensību	
vēsturē piedalījās viena dāma – Anete Veica, kura automātiski izcīnīja 
labākas pludmales karalienes titulu. Finālčetriniekā iekļuva Kristaps 
Butkevičs, Mareks Barsovs, Nauris Krīgers un Toms Bičkovskis. Pirmās 
2 vietas ieņēma Kristaps un Nauris. Lielajā finālspēlē Kristaps par savu 
pārinieku izvēlējās Tomu, bet Nauris izvēlējās Mareku. Sīvā, aizraujošā 
cīņā pārāki izrādījās Kristaps ar Tomu un līdz ar to par Mālpils plud
males karali jau trešo gadu pēc kārtas kļuva Kristaps Butkevičs.

13. septembrī Mālpils novada apkaimē skaistā, saulainā dienā 
notika kārtējais Mālpils novada velobrauciens. Kopumā sacensībās 
piedalījās vairāk kā 50 dalībnieki. 11 km ģimeņu braucienā uzvarēja 
Vihlo	ģimene,	aiz	sevis	atstājot	Fjodorovu	un	kuplo	Kalniņu	ģimeni.	
11 km distancē labākie savās vecuma grupās bija Edgars Indrāns un 
Aleksandrs Lielmežs. Nopietnajā 30 km distancē nepārspēti savās ve
cuma grupās palika Kristers Kovgers, Niks Poika, Aivars Strauss un 
Laima Leitāne. Pārējie rezultāti Mālpils mājas lapā, Mālpils Vēstīs un 
facebook (Mālpils sports).

Paldies tiesnešiem, atbalstītājiem un paldies dalībniekiem par 
atsaucību.

14. septembrī Mālpils sporta kompleksā notika Vīnkalna kausa 
izcīņa novusā  – priekšsacīkstes, kurā piedalījās 11 dalībnieki. 
1.vietu (10 spēlēs piedzīvojot vienu zaudējumu) ieguva Viesturs 
Bērziņš, 2.vietu  – Mārtiņš Dišereits, 3.vietu dalīja Jānis Dišereits, 

Jānis Jansons un Oskars Janbergs, 
bet labāks koeficients izrādījās 
Jānim. Vēl finālā, kur par Vīnkalna 
kausu cīnīsies 8 labākie novusisti, 
iekļuva Alfons Suķis, Tālivaldis 
Zagorskis un Aleksandrs Lielmežs. 
Pārējie dalībnieki (arī tie, kuri 
nepie dalījās priekšsacīkstēs) cīnī
sies par Cerību kausu. Sacen
sības notiks 12.oktobrī, sākums 
plkst.10.00.

20. septembrī Mālpils sporta 
kompleksā notika Mālpils nova
da čempionāts šautriņu meša
nā 1.posms, kurā piedalījās 
3  dalīb nieki. 1.vietu ieguva 
Edgars Komarovs, 2.vietu izcīnīja 
Normunds Ozoliņš, bet 3.vietā 
ierin dojās Miks Gailis.

21. septembrī Mālpils sporta 
kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 9.posms, kurā 
piedalījās 17 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Artūrs Vairogs, 2.vietu  – 
Ingus Pinkovskis, 3.vietu – Dzintars 
Narnickis.

pa veikalu TOP. (Tikai uz dārza pusi, kā izrādās, nelūkojas neviens. Tas 
pilnīgi atstāts mammas aprūpē, sak, netraucēsim viņu!) Šobrīd Ilanda 
jau ir Vidzemes augstskolas studente, būs žurnāliste un viņai piešķirta 
Vītolu stipendija.

Daiga bērnus nekad nav iegrožojusi, tāpēc izauguši patstāvīgi, 
paši par savu dzīvi lemt spējīgi, un ir bijis diezgan daudz liela prieka 
un lepnuma brīžu par viņu paveikto. Un kā ne – katru gadu Mālpils 
vidus skolas mācību gada noslēguma pasākumā “Zelta stunda” bērni 

godināti, bet Ilanda 12. klasē bijusi pat latviešu valodas un literatūras 
Valsts olimpiādes laureātu vidū. Tieši Ilandai arī pieder ģimenes 
spārnotākais teiciens, ka viņai nekad nebūšot tik labi bērni, kā mam
mai esot viņi visi trīs. Tātad mammu Daigu var apskaust!

Bet es apskaužu labā nozīmē abas šīs ģimenes, kas tik cieši tu
ras kopā, ir tik draudzīgas, savstarpēji izpalīdzīgas un pozitīvas. Kāds 
domātājs tā arī teicis: “Ar negatīvu prātu nevar dzīvot pozitīvu dzīvi.”

Ināra Bahmane

ĢIMENES – MĀLPILS BAgĀTīBA

SPORTS

Ilandas izlaidumā šovasar Brālēna Inta žetonvakarā 2014. gadā

Sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

11. oktobris Pierīgas novadu sporta spēles basketbolā Pierīgas novadu sporta zāles
12. oktobris plkst.10.00 Vīnkalna kausa izcīņa novusā – finālsacensības Mālpils sporta komplekss
18. oktobris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 2.posms Mālpils sporta komplekss
19. oktobris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 10.posms Mālpils sporta komplekss

25. oktobris Pierīgas sporta spēles peldēšanā Babītes sporta komplekss

Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs Aleksandrs 

Lielmežs novada velobraucienā
Sporta darba organizators

Ģirts Lielmežs
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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. 
Tomēr sadzīves atkritumu konteinerā nedrīkst ievietot lapas, za
rus, ielu saslaukas, celtniecības atkritumus, riepas, izdedžus, 
pelnus un bīstamos atkritumus.

Aicinām iedzīvotājus aizdomāties, kādas sekas var radīt 
neatbilstošu atkritumu, piemēram, izdedžu ievietošana atkritumu 
konteinerā, kas var radīt tā aizdegšanos vai celtniecības atkri
tumu ievietošana, kas lielā svara dēļ var radīt konteinera salūšanu 
iztukšošanas laikā.

Konteineru bojāšanu rada ne tikai neatbilstoši atkritumi, bet 
arī to mērķtiecīga blīvēšana. Piemēram, konteinerus nedrīkst 
pārkraut, 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 “RagnSells” Klientu centru pa 
tālr. 67281246. Pretējā gadījumā, papildus apjoms netiks savākts.

par atkritumu šķirošanu
Atkritumu konteineru punktos atrodas šķiroto atkritumu kontei

neri dažādiem atkritumu veidiem: papīram, plastmasai un stiklam. 
Minētos punktus tiek aicināti izmantot ne tikai apkārtējo māju 
iedzī votāji, bet arī visi pārējie novadā dzīvojošie iedzīvotāji.

Kartonam un papīram paredzētajā konteinerā drīkst ievie
tot kartona un papīra iepakojumu, avīzes, žurnālus, reklāmas 
materiālus, katalogus, biroja papīru un grāmatas. Kartona un 
papīra iepakojumam jābūt tīram un sausam.

par konteineru izmantošanu mālpils novada teritorijā

Turoties līderos, pārsteigumu sagādāja Nils Poika

INFORMĀCIJA

Neskatoties uz sasitumiem, sacensības līdz galam izturēja arī  
Verners Ieviņš

Velobrauciena rezultāti
1.protokols – Ģimenes brauciens 11 km
NPK Ģimene Rezultāts Vieta

1. Vihlo	ģimene 0:29:26 1.
2. Fjodorovu ģimene 0:35:09 2.
3. Kuplā Kalniņu ģimene 0:38:01 3.
4. Kalniņu ģimene 0:38:08
5. Kantiševu ģimene 0:43:12
6. Višķeru ģimene 0:44:07
7. Zuteru ģimene 0:45:33
8. DK Sidgunda 0:50:51
9. Vilcmeieru ģimene 0:51:50

10. Petrovu ģimene 0:54:00

2.protokols – 11 km
NPK Vārds, Uzvārds Rezultāts Vieta grupa

1. Edgars Indrāns 0:25:09 1. Zēni
2. Nils Toms Poika 0:28:31 2. Zēni

3. Artis Zvīgzna 0:31:07 3. Zēni

4. Aleksandrs Lielmežs 0:34:06 1. Seniori 60+
5. Alberts Freimanis 0:39:13 4. Zēni

 

3.protokols – 30 km
NPK Vārds, Uzvārds Rezultāts Vieta grupa

1. Kristers Kovgers 0:52:34,2 1. Vīrieši
2. Oļegs	Meļehs	 0:52:34,4 2. Vīrieši
3. Edgars Vuņģis 0:52:55,6 3. Vīrieši
4. Artis Dāvidnieks 0:52:55,9 4. Vīrieši
5. Armands Sirmais 0:52:56,2 5. Vīrieši
6. Valters Brežinskis 0:52:56,6 6. Vīrieši
7. Kristaps Egle 0:52:58 7. Vīrieši
8. Valts	Mihelsons	 0:54:42 8. Vīrieši
9. Niks Poika 0:54:51 1. līdz 19.g.vec.

10. Māris Čīma 0:57:21 9. Vīrieši
11. Verners Ieviņš 0:57:28 2. līdz 19.g.vec.
12. Aivars Jurgels 0:58:08 10. Vīrieši
13. Ivo Laktiņš 0:59:11 11. Vīrieši
14. Aivars Strauss 0:59:12 1. Seniori 50+
15. Laima Leitāne 1:02:48 1. Sievietes
16. Dace Linde 1:02:50 2. Sievietes
17. Ģirts Lielmežs 1:02:51 12. Vīrieši
18. Imants Veics 1:05:28 13. Vīrieši
19. Rūdolfs Ziemelis 1:09:06 3. līdz 19.g.vec.
20. Gvido Žukovskis 1:10:42 14. Vīrieši
21. Kaspars Briedis 1:16:04 15. Vīrieši
22. Sandra Lielmeža 1:18:04 3. Sievietes
23. Alise Tuče 1:22:22 4. Sievietes
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Noras Ikstenas vārds latviešu literatūrā plaši pazīstams. 
Ne  vien ar sākotnēji izsmalcināto rakstīšanas stilu, personības 
valdzi nājumu, bet arī žanru daudzveidību. Lasītāju atzinību guvuši 
romāni “Dzīves svinēšana” un “Jaunavas mācība”, stāstu krājumi 
“Nieki un izpriecas”, “Maldīgas romances”, “Dzīves stāsti”.

Rakstniece pievērsusies arī biogrāfiskajai prozai, smalkjūtīgi 
iepazīstinot ar pirmskara rakstnieci un politiķi Annu Rūmani  – 
Ķēniņu, uzņēmēju, latviešu kultūras dzīves atbalstītāju trimdā 
Bruni Rubesu, indiešu un sakrālo deju izpildītāju Viju Vētru, rakst
nieci Māru Zālīti, Regīnu Ezeru. Kopā ar Imantu Ziedoni tapusi 
grāmata “Nenoteiktā bija” un aizkustinošs stāsts par trimdas 
rakst nieku Dzintaru Sodumu “Vīrs zilajā lietusmētelītī”.

Savukārt meistarība eseju žanrā atklājas krājumos “Sīlis 
spoguļstiklā” un “Šokolādes Jēzus”.

Nora Ikstenas romāns “Dzīves svinēšana” tulkots igauņu, 
dāņu, zviedru un gruzīnu valodā. Romāns “Jaunavas mācība” iz
dots Igaunijā un Lietuvā. Stāstu krājums “Dzīves stāsti” tulkojums 
angļu valodā iznācis Kanādā.

Rakstniece aktīvi iesaistījusies Latvijas kultūrpolitikas veido
šanas procesos. Bijusi Nacionālās kultūras padomes priekš
sēdētāja, Latvijas Literatūras centra valdes priekšsēdētāja. 
Piedalījusies gadskārtējo “Prozas lasījumu” organizēšanā.

Noras Ikstenas 
daiļ rade un sa bied
riskā darbība novēr
tēta ar Litera tūras 
gada balvu, Spīdolas 
stipen diju, saņemts 
Triju Zvaig žņu or
denis.

Vienu no jaunākajiem darbiem “Dievmātes draudzene” rakst
niece velta “maniem ļaudīm Gruzijā”. Kā viņa pati atzīstas: “Mums, 
joprojām slēptiem viensētniekiem, noslēgtajiem baltiešiem, Gruzijā 
atveras sirds slūžas. Pati sevi ne reizi vien esmu pieķērusi pie 
domas, ka te, Dievmātes draudzenes klēpī, man jādomā skaidrāk 
un īstāk. Jādomā neikdienišķāk, mēģinot citādo pieņemt par savējo 
un savējam piešķirt citādā vaibstus.”

Pavisam nesen iznākušajā grāmatā “Ulubeles pasakas” kopā ar 
autori ļaujamies brīnumu pasaulei. “Ulubele var atrasties jebkur, 
kur vien cilvēks raugās uz pasauli vērīgām acīm un mīlošu sirdi un 
saglabājis bērnišķi ticošu dvēseli.”

Uz tikšanos ar rakstnieci laipni aicināti visi interesenti!
Ieeja bez maksas

INFORMĀCIJA

tikšanās ar rakstnieci Noru ikstenu 
22.oktobrī plkst. 17.00 Mālpils novada bibliotēkā

Mālpils kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. 2014./2015. gada sezonā

Kolektīvi Vadītāji Nodarbību dienas Nodarbību 
laiks Uzsāk darbu Vieta

Pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis I. Daukste Trešdiena 18.00 oktobrī 313.t.

Jauktais koris S.Vītuma Otrdiena 19.00 oktobrī 302.t

Folkloras kopa “Mālis” A.Kapusts Trešdiena 19.00 septembrī 305.t.

Senioru vokālais ansamblis “Rezēdas” I.Daukste Otrdiena 13.00 oktobrī 321.t

Jauniešu deju kopa “Māra” M.Orlova Piektdiena
Sestdiena

21.00
10.00 septembrī skatuve

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

Vidējās paaudzes deju kopa “Kniediņš” J.Butkeviča Ceturtdiena 19.00 septembrī skatuve

Amatierteātris “Vēji” L.Cimža Ceturtdiena 19.00 septembrī 305.t./skatuve

TLM “Urga” I.Sīmansone Trešdiena 16.00 oktobrī 119.t.

Senioru vokālais ansamblis “Sidgundietes” E. Belicka Otrdiena 17.00 septembrī 214.t

Keramikas studija “Mālpils” bērniem, jauniešiem un 
pieaugušajiem

G.Petrevica P,O,T,C/bērni/
P,T/pieaugušie/ 15.00–19.00 septembrī 120.t.

Bērnu un jauniešu teātra studija “Pilnmēness” A.AustriņaSeņkāne Otrdiena, 
Ceturtdiena, 
Piektdiena

17.00–21.00 septembrī Deju zāle/305.

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

Kultūras centra telpās darbojas
Sporta deju klubs “Zīle” I.Zīle Otrdiena 15.00 septembrī deju zāle

Līnijdejotāju grupa “Happy Line” Dz. Rozīte Pirmdiena 18.30 septembrī deju zāle

Vai tu jau esi kāda kolektīva dalībnieks? Ja nē, daudz nedomā un negaidi, nāc un pievienojies!
Lai jaunā darba sezona visiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un vadītājiem ir veselīga, radoša un īpašiem notikumiem bagāta!

Aizliegts ievietot netīru un mitru kartonu un papīru, vienreiz
lietojamos traukus, salvetes un tualetes papīru. Lai atkritumu 
konteineri tik ātri nepiepildītos un netiktu radīts apgrūtinājums 
citiem iedzīvotājiem, tad kartona kastes pirms ievietošanas atkri
tumu tvertnē ir jāsaloka.

Plastmasai paredzētajā konteinerā drīkst ievietot tikai tukšas, 
saplacinātas plastmasas PET pudeles no dzērieniem un plēvi.

Minētajā konteinerā aizliegts ievietot saimnieciskās lietas, 
plastmasas trauciņus t. sk. jogurta, siera, desu un citu produktu 
iepakojumus, rotaļlietas, vienreizlietojamos traukus.

Stiklam paredzētajā konteinerā drīkst ievietot tīras un tukšas 
stikla pudeles, tīras stikla burkas un citu stikla taru.

Aizliegts konteinerā ievietot spoguļu stiklu, logu stiklu, stikla 
traukus, lampiņas, iepakojumu no bīstamiem atkritumiem.

Līdz 20. oktobrim papildus tiks uzstādīti konteineri šķirotiem 
atkritumiem Mālpils pašvaldības iestādēs un Sidgundas centrā 
Zvaigžņu ielā, Upmalās aiz autobusu pieturas un Mālpilī pie katlu 
mājas, šos konteinerus varēs izmantot visi novada iedzīvotāji.

Informāciju sagatavoja SIA “RagnSells”
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KASES darba laiks: 

OTRDIEN 14.00 – 18.00 TREŠDIEN 11.00 – 14.00 
CETURTDIEN  PIEKTDIEN
Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma. Tālrunis uzziņām 67925836 vai 29195459

Mālpils kultūras centra pasākumi 2014. gada oktobrī
Līdz 6. novembrim kultūras centra izstāžu zālē apskatāma ATA IEVIŅA Izstāde – fotostāsti 
LITERĀRĀ DZīVE NO 1970.tajiem LīDZ MŪSDIENĀM

01.10. plkst. 13.00 “Valmieras kinostudijas” jaunā izrāde bērniem “Rio Rio!”
 Jautrs un muzikāls detektīvstāsts par diviem zilajiem papagaļiem – Blū un Pērlīti, ku
rus malumednieki atraduši katru savā pasaules malā un saveduši kopā džungļos pie Rio. 
Šie retie putni ir pēdējie savas sugas pārstāvji. Tieši tāpēc malumednieki ir ieinteresēti su
gas turpinājumā, lai pēc tam dārgi pārdotu viņu pēcnācējus. Blū un Pērlīte sākotnēji viens 
otru pat nepieņem, līdz starp viņiem rodas simpātijas un abi nolemj bēgt no malumednieku 
ieslodzījuma. Bēgšanas piedzīvojumos brīvības meklētāji iepazīst izpalīdzīgo buldogu Luisu, 
lielo tukanu Rafu un citus eksotiskos dzīvniekus. Viss jau būtu labi, ja nebūtu marmosets 
(mērkaķītis) Mauro, kurš traucē papagaiļiem īstenot bēgšanas plānu. Beigu beigās, patei
coties draugu palīdzībai, Pērlīte un Blū izcīna ilgi gaidīto brīvību.
 Izrādes mūzikas autors – Emīls Zilberts, režisors un dziesmu tekstu autors – Imants 
Strads, izrādes tēlos iejutīsies Valmieras teātra aktieri un Rīgas viesmākslinieki. Izrādes 
garums –	1 h 5 min	 /bez	starpbrīža/.	Mērķauditorija –	bērni	vecumā	no	4	 līdz	12	gadiem.	
Biļetes cena – 3 EUR

04.10. plkst. 10.30 TLMS “Urga” sanākšana
08.10. plkst.13.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās
29.10. plkst. 17.00 Jaunā spēlfilma “IZLAIDUMA gADS”. Režisors Andris Gauja.
   Biļetes cena 2 EUR /Sekot reklāmai/
31.10. plkst. 18.30 Atsākam ciklu “Laiks vakara sarunai...” – 1. tikšanās ar enerģētiku  

 speciālistu un rīkstnieku Māri Zvauni par tēmu “Sadzīviskā  
 enerģētika ar uzsvaru uz ūdeni”. Dalības maksa 5 EUR

UZMANīBU, grupas “JUMPRAVA” fani!
7. novembrī plkst. 19.00 grupa “JUMPRAVA”, svinot savus 30, sniegs koncertu Mālpils kultūras 
centrā. Biļešu cenas 6, 8 un 10 EUR /biļetes jau var iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs/

mālpils novada domes izdevums “mālpils Vēstis” informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Adrese: Nākotnes iela 1, mālpils, mālpils novads, LV-2125 par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
Sabiedrisko attiecību speciāliste: iveta Krieviņa, tālr. 28679146 makets sagatavots un iespiests SiA “N.i.m.S.”
e-pasts: iveta@malpils.lv pērnavas iela 47/b, rīga, LV-1009, tālr. 67311424

INFORMĀCIJA   SLUDINĀJUMI

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 amata meistars 
Sandris Skribnovskis, tālr. 29450290

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

Pērkam lauksaimniecības zemi. Tālr. 
26681177, 26652300

Piedāvāju aršanas pakalpojumus. Tālr. 
27801869

CIGUN iesācēju grupa uzsāk veselības vin gro
šanu PIRMDIENU vakaros plkst.18.30. Lai pie
teiktos un papildinformācijai tālr. 26514181 – 
Solvita, sertificēta CIGUN instruktore

Jūsu problēmas  
mēs uztversim kā savas:

•	Windows	OS	(XP/VISTA/7/8)	
instalēšana, konfigurēšana, 
apkalpošana;

•	 Datorprogrammu	uzstādīšana,	
apkalpošana, kļūdu labošana. 

•	 Datora	aizsardzība	pret	vīrusiem	
un	hakeru	ielaušanos;

•	 Informācijas	kopēšana	un	
atjaunošana;

•	 Datortehnikas	sastāvdaļu	
diagnosticēšana;

•	 Lietotāju	konsultēšana;
•	 Bezvadu	WiFi	tīkla	uzstādīšana;
•	 Serveru	instalācija	un	

konfigurēšana, datortīkla 
administra tora pakalpojumi;

•	 Problēmu	attālināta	risināšana.

Pasūtījumus pieņem no 8.00  
līdz 20.30 bez brīvdienām.

Saziņai tālr. 67925823; mob. 25474817;
epasts unijas.datori@gmail.com

IK “Ūnijas datori”, vienotais  
reģis trācijas numurs : 40002165017

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

SIA “Norma K” aicina darbā:
•	sētnieku labiekārtošanas 

dienestā;
•	kurinātāju Centrālajā katlu mājā.

Pieteikšanās:
sētniekam pa tālruni 26437370 vai 

personīgi pie Regīnas Zagorskas;
kurinātājam pa tālruni 26450752 

vai personīgi pie Raimonda Tarandas

Svešvalodu mācības pieaugušajiem
9.oktobrī plkst.18:00 Mālpils novada domes kon

fe renču zālē uz tikšanos ar angļu valodas skolotājām 
Lilitu Jomerti un Inu Turkinu ir aicināti tie, kas vēlas 
papildināt savas angļu valodas zināšanas.

Turpmāk angļu valodas mācības notiks pirmdienu 
vakaros, bet sarunu kluba tikšanās – ceturtdienās.

7.oktobrī plkst.17:00 nodarbības atsāk vācu 
valo das sarunu klubs. Tiekamies Mūžizglītības 
klasē Mālpils novada domes ēkas 2.stāvā.

Informācija un pieteikšanās, kā arī Jūsu ierosi
nājumi par to, kādas mācības pieaugušajiem vēl 
būtu nepieciešamas: pa tālruni 26114137 vai rakstot 
uz epastu karte1@inbox.lv

Līvija Mukāne

Paldies visiem 2013. gada 
un 2014. gada pirmās puses 
jaundzimušo vecākiem, kuri 
piedalījās Mālpils novada 
svētku pasākumā 9.augustā.

Ja nu kādu iemeslu dēļ 
nevarējāt ierasties, aicinu 
Mālpils pašvaldības dā va
nu saņemt dzimtsarakstu 
nodaļā.

Mālpils dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja 

Viktorija Kalniņa


