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1. Izdarīt Mālpils novada domes 2010. gada 22. jū
nija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par valsts no
devas atvieglojumiem par apliecinājumiem un 
citu funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā” 
(apstip rināti ar Mālpils novada domes 2010. gada 
22. jūnija sēdes lēmumu Nr. 6/18) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu 3. punktu sekojošā re dak

cijā:
 “3. Noteikt atvieglojumu 58,66 procentu 

apmē rā valsts nodevai par mantojuma 
saraksta sastādīšanu, ja mantojums tiek 
pieņemts nepilngadīgā vārdā.”

Izskatīja 22 jautājumus:
 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
 2. Par adrešu precizēšanu.
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 4. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.

 5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 7. Par zemes vienības platības precizēšanu.
 8. Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūrau

gu audzēšanai Mālpils novada administratīvajā teritorijā.
 9. Par Mālpils novada kapsētas digitalizāciju.

2015. gada 25. februārī Mālpils novada Mālpilī APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes 2015. gada 25. februāra sēdes

lēmumu (prot. Nr. 2/21)

Grozījumi Mālpils novada domes 2010. gada 22.  jūnija 
saistošajos noteikumos Nr. 9 “par valsts nodevas atvieglojumiem  

par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā”
Izdoti pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79. panta otro un trešo daļu,  

likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22. panta trešo daļu  
un likuma “Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu

MĀlpils NOVADA DOMEs 25.03.2015. sĒDE Nr. 3

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Mālpils novada dome vēlas precizēt valsts 
no devas atvieglojumus par bāriņtiesas 
snieg tajiem pakalpojumiem.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz:
1) atvieglojumu valsts nodevai par mantoju

ma saraksta sastādīšanu, ja mantojums 
tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, kā to 
nosaka Bāriņtiesu likuma 79. panta trešā 
daļa,

2) atvieglojumu valsts nodevai par mantoju
ma saraksta sastādīšanu trūcīgām per
sonām (ģimenēm) un maznodrošinātām 
personām, un

3) atvieglojumu valsts nodevai par paraksta 
apliecināšanu saistībā ar parakstu vāk
šanu par likumprojektu vai Satversmes 
grozījumu projektu, kā to nosaka likuma 
“Par tautas nobalsošanu, likumu ierosi
nāšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 
22. panta trešā daļa.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžeta līdzekļu ieņēmumu 
sama zinājums šo grozījumu ietekmē būs 
neliels, jo gada laikā tiek sastādīti 1–2 man
toju ma saraksti, arī pilsoņu aktivitāte li
kum  projektu ierosināšanā bijusi salīdzinoši 
neliela.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbī
bas vidi pašval
dības teritorijā

Grozījumi saistošajos noteikumos tiešā vei
dā neietekmēs uzņēmējdarbības vidi paš
valdības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīva
jām procedūrām

Valsts nodevas atvieglojumus piemēro Māl
pils novada bāriņtiesa.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 
Saistošo noteikumi grozījumi tiks publicēti 
vietējā laikrakstā “Mālpils Vēstis” un mājas 
lapā internetā www.malpils.lv.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs

Mālpils novada domes 2015. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr. 5  
“Grozījumi Mālpils novada domes 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9  
“par valsts nodevas atvieglojumiem par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu  

Mālpils novada bāriņtiesā”” paskaidrojuma raksts

sAisTOŠiE NOTEiKUMi Nr. 5

1.2. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu sekojošā redakcijā:
 “3.1 Noteikt atvieglojumu 79,33 procentu apmērā valsts nodevai par 

mantojuma saraksta sastādīšanu trū cīgām personām (ģimenēm) 
un maznodrošinātām personām.”

1.3. Izteikt noteikumu 4. punktu sekojošā redakcijā:
 “4. Noteikt atvieglojumu 82,46 procentu apmērā valsts nodevai par pa

raksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu 
vai Satversmes grozījumu projektu.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas paš
valdības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs
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 10. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un īres maksas noteik
šanu.

 11. Par Ināras Skulmes iesnieguma izskatīšanu.
 12. Par piedalīšanos projektā “Mālpils mūzikas un mākslas skolas 

Mākslas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”.
 13. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pro

jekta “Proti un dari!” īstenošanā.
 14. Par Mālpils mūzikas un mākslas skolas pārtarifikācijas saska

ņošanu.
 15. Par SIA “Ziņas TV” iesnieguma izskatīšanu.
 16. Par pašvaldības autotransporta pakalpojuma izcenojuma 

apstip rināšanu.
 17. Par maksas noteikšanu par pašvaldības administrācijas ēkas 

telpu izmantošanu.
 18. Par nolikuma “Par Mālpils novada pašvaldības autoceļu fonda 

pārvaldīšanas kārtību” apstiprināšanu.
 19. Par noteikumu “Par naudas līdzekļu uzskaiti” apstiprināšanu.
 20. Par noteikumu “Par Pievienotās vērtības nodokļa uzskaiti” 

apstip rināšanu.
 21. Par noteikumu “Par Mālpils novada pašvaldības vienotās 

grāmat vedības politikas īstenošanu” apstiprināšanu.
 22. Par administratīvo lietu komisijas sastāva papildināšanu.

NOLĒMA:
•	 Atbalstīt	nodomu	noteikt	aizliegumu	ģenētiski	modificēto	kultūr

augu audzēšanai Mālpils novada administratīvajā teritorijā līdz 
2025. gada 31. decembrim. Informēt sabiedrību par nodomu 
noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzē ša
nai Mālpils novada administratīvajā teritorijā līdz 2025. gada 
31. decembrim un publicēt paziņojumu Mālpils novada domes 
informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis” un pašvaldības inter
neta mājas lapā www.malpils.lv. Noteikt sabiedrības viedokļu, 
priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas termiņu – 2015. gada 
28. aprīlis. Noteikt sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebil
dumu iesniegšanas vietu  – Mālpils novada domes kanceleja, 
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV  – 2152, epasts: 
dome@malpils.lv. Nosūtīt informāciju par paziņojumu Zemko
pības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.

•	Noteikt	 sociālā	dzīvokļa	 statusu	dzīvoklim	Nr.	 30	Ķiršu	 ielā  7,	
Mālpilī, Mālpils novadā. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvok
lim	Nr.	17	Ķiršu	ielā	4,	Mālpilī,	Mālpils	novadā.

•	 Noteikt	pašvaldības	sociālā	dzīvojamā	fonda	īres	maksas:
◊	pašvaldības	sociālajam	dzīvoklim	Nr.	30	Ķiršu	ielā	7,	Mālpilī,	

Mālpils novadā – 0.20 EUR/m2;
◊	pašvaldības	sociālajam	dzīvoklim	Nr.	17	Ķiršu	ielā	4,	Mālpilī,	

Mālpils novadā – 0.20 EUR/m2.

◊ Noteikt maksu par elektrību koplietošanas telpām – propor
cionāli faktiskajām izmaksām, aprēķinu veicot reizi ceturksnī.

•	 Atbalstīt	 projekta	 pieteikumu	 “Mālpils	 mūzikas	 un	 mākslas	
skolas Mākslas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. 
Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 
1513,50  EUR apmērā.

•	 Apstiprināt	situācijas	aprakstu	par	projekta	“Proti	un	dari!”	mērķa	
grupas NEET jauniešiem Mālpils novada teritorijā. Piedalīties 
projekta “Proti un dari!” īstenošanā un uzsākt sadarbības līguma 
ar JSPA par projekta īstenošanu slēgšanas procesu, sākot ar 
2015. gada 4. ceturksni. Apstiprināt kontaktpersonu, kura būs 
atbildīga par projekta īstenošanu no pašvaldības puses – Ievu 
Pauloviču, tālr. 67970893, epasts: ieva.paulovica@malpils.lv. 
Pašvaldība apņemas nodrošināt:

•	 Par	pašvaldības	budžeta	līdzekļiem:
◊ mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivi

tātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības 
stratēģiskos partnerus;

◊ projekta administratīvo ieviešanu Mālpils novada pašvaldībā;
◊ projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa 

grupas jauniešu profilēšanas nodrošināšana un 20 % apmērā 
projekta noslēgumā) un nepārtrauktu finansējumu plūsmu 
projekta īstenošanai.

•	 Par	projekta	budžeta	līdzekļiem:
◊ sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi, t.i. mērķa gru

pas jauniešu skaita iesaisti projektā un atbalsta pasākumu 
sniegšanu 2–9 mēnešu garumā atbilstoši izstrādātajai mērķa 
grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām;

◊ projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadī
tāja un mērķa grupas jauniešu mentoru) piesaisti;

◊ projekta īstenošanā iesaistīt vienu vai vairākus stratēģiskos 
partnerus.

•	 Atbalstīt	 SIA	 “Ziņas	 TV”	 projekta	 “Lai	 dzīvo	 bērni”	 realizāciju,	
piešķirot finansējumu 100 EUR (t.sk. PVN) apmērā no projektu 
līdzfinansējumam paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

•	Noteikt	pasažieru	mikroautobusa	autobusa	VW	Transporter	1	km	
pašizmaksu 0.50 EUR (t.sk. PVN). Noteikt maksu par pasažieru 
mikroautobusa	 autobusa	 VW	Transporter	 stāvēšanu	 5.60	 EUR	
(t.sk.PVN)/ stundā.

•	 Apstiprināt	maksu	par	Mālpils	novada	domes	sēžu	zāles	izman
to šanu konferencēm, sanāksmēm 10.00 EUR (t.sk. PVN)/stundā. 
Apstiprināt maksu par Mālpils novada domes aktu zāles izman
tošanu konferencēm, sanāksmēm 20.00 EUR (t.sk. PVN)/stundā.

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

sadaļā Novada domes dokumenti 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

MĀlpils NOVADA DOMEs sĒŽU GrAFiKs 
2015. gada MAiJAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 20. maijā, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 20. maijā, pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 20. maijā, pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 27. maijā, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 25. maijā, pl. 17.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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



 Mālpils Vēstis  APRĪLIS  2015   4

Martā un aprīlī norisinājās Valmieras Olimpiskā centra organi
zētais hokeja turnīrs “Zelta ripa 2015”. Šajās sacensībās piedalījās 
2004.–2006. g. dzimušie skolēni, kuri nedrīkstēja būt specializēto 
sporta skolu audzēkņi. Turnīrā startēja 13 skolu 15 komandas.

Priekšsacīkstēs II grupā mālpilieši pārliecinoši izcīnīja pirmo 
vietu, uzvarot visās 6 spēlēs, ar kopējo vārtu attiecību 113:4.

10. aprīlī Valmieras Olimpiskajā centrā norisinājās fināl
sacensības. Pusfinālā mūsu pretinieki bija Valmieras sākum
skolas I komanda. Spēle izvērtās dramatiska. Vairākkārt nonācām 
iedzinēju lomā, tomēr pamatlaiks beidzās neizšķirti 5:5. Sekoja 
papildlaiks līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem. Mājniekus skaļi 
atbalstīja līdzjutēji. Pēc 2 minūtēm Mālpils komanda guva vārtus. 
Uz ledus lidoja cimdi, nūjas, ķiveres! Sākās līksmošana! Tomēr, 
pēc ilgstošas pauzes un konsultēšanās ar sekretariātu, tiesnesis 
vārtus neieskaitīja. Spēle bija jāturpina. Nepagāja ilgs laiks un 
mūsu komanda guva izšķirošos vārtus. Uzvara!

Fināls. Mālpils novada vidusskola pret Apes novadu. Preti
nieku komandā toni noteica augumā raženāks puisis, turnīra 
rezultatīvākais spēlētājs. Vēl 10 minūtes līdz spēles beigām rezul
tāts saglabājās riskants, tikai 4:3 mūsu komandas labā. Pateico ties 
Mālpils novada vidusskolas spēlētāju raksturam un sportiskajai 
spītībai, spēles izskaņā Apes komandas disciplinētā aizsardzība 
pilnībā izjuka. 5 minūšu laikā tika gūti 5 vārti un kopējais rezultāts 
9:3. Izcīnīta galvenā balva!

Sekoja komandas intervija Vidzemes TV, apbalvošanas cere
monija, fotografēšanās!

Turnīrs bija ļoti labi organizēts, balvas vērtīgas un daudzvei
dīgas, ieskaitot LatvijasSlovākijas valstsvienību pārbaudes spēles 
apmeklējumu “Arēna Rīga”.

Lūk mūsu čempioni: Brendons Fjodorovs, Uvis Strautnieks, 
Kristers Rauska, Roberts Dinka, Renārs Jansons, Olafs Balčūns, 
Māris Balčūns.

“Zelta ripa 2015” čempionu kauss 
Mālpils novada vidusskolai!

AKTUāLI

Ar Raiņa poētisko aicinājumu “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” 
šogad daudzveidīgi un plaši tiek atzīmēts Aspazijas un Raiņa 
150 gadu jubilejas gads.

Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar Latvijas Bērnu un jau
natnes literatūras padomi noorganizēja konkursu, kura galve
nais mērķis bija aktualizēt Raiņa un Aspazijas darbus, idejas un 
dzīvesstāstus. Tā bija iespēja iesaistīt bērnus aizrautīgā lasīšanā 
un radošu uzdevumu veikšanā!

Konkurss tika veidots 3 kārtās un 3 vecuma grupās: 1. – 4. kl.; 
5. – 7. kl.; 8. – 9. kl. 1. kārta notika marta mēnesī Mālpils vidusskolā 
un tajā piedalījās 70 skolēni. Liels paldies skolotājām Svetlanai 
Čelnovai, Anitai Vīksnei, Ērikai Caunei, Guntai Bahmanei un Dailai 
Klintsonei, kas bija atsaucīgas un palīdzēja skolēniem realizēt 
savas idejas skaistos un interesantos darbos. Darbu klāsts un 
daudzveidība pārsteidza. Dzejoļi bija uzzīmēti kā komiksi, bija iz
veidotas dzejoļu grāmatiņas ar ilustrācijām, tika uzrakstīti dom
raksti par savām lellītēm, kā arī pārdomas par Raiņa un Aspazijas 
darbiem. 1. kārtas uzdevumu sarakstā bija arī karogu veidošana 
Aspazijai un Rainim, un šo darbu varēja veikt gan individuāli, gan 
komandās. Atkal pārsteigums par skolēnu izdomu, radošu pieeju 
tam visam.

Protams, bija rūpīgāki un ne tik rūpīgi, interesanti un ar izdo
mu veidoti, kā arī ne tik akurāti darbi. Tāpēc īpaši paslavēt gribas 
Rēziju no 2. klases par ļoti radoši veidotu komiksu grāmatiņu, no 
3.a klases Renāti, kura bija izpildījusi pat trīs uzdevumus, Elizabeti, 
Ričardu, Līnu, Anci, Evu, Madaru, Loretu par rūpīgiem darbiem, 3.b 
klasē vairāk piestrādājuši bija Anastasija, Liene, Krists, Amanda 
D., Sanija. 4. klasi vēlos paslavēt visu, jo viņi izcēlās ar to, ka gan
drīz visiem bija ļoti radoši, asprātīgi, rūpīgi un interesanti darbi: 
Paulas domraksts, Dārtas, Viktorijas, Markusa komiksi, Jutas, 
Kitijas, Danielas, Ievas kā arī pārējo skolēnu dzejoļu grāmatiņas, 
komandās veidotie plakāti. Malači!

Ļoti žēl, ka no skolas uz konkursa otro kārtu varēja braukt 
tikai viens dalībnieks (tādi bija noteikumi), tāpēc, visu izvērtējot, 
uz Salaspili devās 7.a klases skolniece Alise Dreimane. Pierīgas 
reģionam konkurss notika 7. aprīlī, līdzi jāņem bija Aspazijai un 
Rainim veidotie karogi, kuri bija jāprezentē. Konkurence bija 
diezgan liela  – 45 skolēni. Uzdevumi nebija viegli, jo prezentēt 
savus darbus visu priekšā nav joka lieta, tests jau mums, malā 
sēdētājiem, likās diezgan sarežģīts, kur nu vēl dalībniekiem. Bet 
Alise veiksmīgi tika galā, nedaudz pietrūka līdz finālam, bet toties 
ir jauna pieredze, iespaidi un zināšanas. Kamēr žūrija apkopoja 

rezultātus, visiem dalībniekiem bija iespēja tikties ar rakstniecēm 
Ingu Gaili un Inesi Zanderi, kuras pastāstīja interesantus notiku
mus par savu grāmatu rakstīšanas procesu.

Visus konkursa darbus var apskatīt izstādēs skolas bibliotēkā 
un gaitenī pie bibliotēkas. Plakātu, komiksu, dzejoļu grāmatu dar
bu foto, kā arī domrakstus var redzēt un izlasīt vidusskolas mājas 
lapā www.malpilsvsk.lv sadaļā Bibliotēka.

Mālpils novada vidusskolas bibliotekāre 
Ineta Sējāne

Alise Dreimane, 7.a klase

Konkurss “plašais apvārsnis”
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“Zelta ripa 2015” noslēguma rezultāti (vieta, komanda)
 1. Mālpils novada vidusskola
 2. Apes novads
 3. Valmieras sākumskola I
 4. Pāles pamatskola
 5. Valmieras Pārgaujas sākumskola
 6. Limbažu sākumskola
 7. Strenču novada vidusskola
 8. Vijciema pamatskola

 9. Naukšēnu novada vidusskola
 10. Valmieras Viestura vidusskola
 11. Valmieras sākumskola III
 12. Valmieras sākumskola II
 13. Raunas pamatskola
 14. Valkas pamatskola
 15. Matīšu pamatskola

Paldies vecākiem par atbalstu un Mālpils novada vidusskolai par 
izpratni un piedāvāto transportu finālsacensībām.

Cerams, ka nākamajā ziemā slidotāju un hokejistu skaits 
pieaugs!

Gints Apsītis

AKTUāLI

Ko mēs stādīsim?
Kaut gan vēl nav tāds kārtīgs pavasaris, sākam jau just tā 

pazīmes. Jau ilgāku laiku ir bijis silts. Veikalos pārdod sēklas un 
puķu podus. Tas vien liecina, ka pavasaris būs klāt! Katram gada 
laikam ir savs skaistums. Ziemā baudām kā sniega pārslas rada 
skaistas, baltas villaines. Vasarā baudām saules siltumu un jau
kas atvaļinājuma dienas. Rudenī priecājamies par dabas daudz
krāsaino krāšņumu un sabiedrības rosības sākumu. Bet pava
saris – tas ir atdzimšanas laiks. Zeme vēl ir cieta un auksta, bet, 
ja uzmanīgi paskatāmies, šur tur redzam atdzimšanas pazīmes. 
Vietām mazi zaļumiņi izbāzuši savas galviņas un meklē saules 
siltumu. Pavasaris ir arī gatavošanās laiks. Drīz būs jādomā par 
dārziem, jāstāda, jāsēj. Ko mēs stādīsim un sēsim? Cilvēki jau pērk 
sēklas, puķu podus, zemi. Vai arī jūs gatavojaties? Man bija inte
resants piedzīvojums. Pirms dažām dienām iegriezu nazi tomātā 
un atradu, ka tajā bija sākušas dīgt sēklas. Biju pārsteigts – nekad 
neko tamlīdzīgu nebiju redzējis. Man bija izvēle: ēst, izsviest, vai 
iestādīt un cerēt, ka izaugs vairāki tomātu stādi. Nolēmu iestādīt. 
Tagad tik jāaplaista, jāliek saulē, vēlāk jāpārstāda un jāgaida skaisti 
augļi. Vai arī mums Mālpilī neaug sēklas? Varbūt tur, kur tās pa
rasti neredzam. Varbūt sēklas paslēpušās un tik gaida, lai mēs tās 
iestādām. Un kā ar tām sēklām, kas jau sākušas augt vietās kur 
tās parasti neaug? Ēdīsim, izsviedīsim, vai iestādīsim? Lūdzu jums 
ikvienam meklēt mūsu īpašās sēklas un tās iestādīt. Varbūt sēklas 

slēpjas, bet varbūt skaidri redzamas. Un pēc tam, kad sēklas ir 
iestādītas, lūdzu aplaistiet un kopiet tās. Kopsim un lolosim arī 
savu mīļoto Mālpils draudzi, lai vēlāk gūtu varenu ražu un to kopīgi 
baudītu! Izsaku visiem sirsnīgu pateicību par atsaucību draudzes 
vajadzībās! Darbosimies visi kopā mūs mīļajā Mālpils draudzē. 
Es ticu, ka jūsu katra sirdī ir tā labākā sēkla, kas visai Mālpilij 
vajadzīga, lai tās nākotne būtu auglīga un ražena!

MĀlpils DrAUDZE TīMEKlī
Mālpils draudzes lapu www.malpilsbaznica.lv sāk apmeklēt 

daudz cilvēku, arī ārpus mūsu draudzes. Tajā katru nedēļu tiks 
ievie tots dievkalpojumu un norišu kalendārs un fotogrāfijas no 
diev kalpojumiem un citiem notikumiem. Tajā publicēsim arī ziņoju
mus par notikumiem draudzē un atgādinājumus par īpašiem sarī
ko ju miem un aktivitātēm. Lapas pilnveidošanas darbi virzās uz 
priekšu. Lapā varēs arī smelties visjaunākās ziņas un informāciju. 
Sirsnīga pateicība mūsu draudzes loceklim Kristapam Bergam un 
mūsu draudzes priekšniekam Jurim Vītumam, kas lapu izveidoja, 
un ceram visi ar Dieva palīgu arī uzturēt www.malpilsbaznica.lv! 
Aicinām paviesoties mūsu mājas lapā!

Novēlu jums skaistu pavasari!
Lai augšāmceltais Kristus, visas vēstures un dzīvības Kungs, 

svētī jūs visus šajā Lieldienu gaviļu laikā!
Mīlestībā un labestībā, mācītājs un 

vienkārši brālis Kristū Edvīns Rumjancevs

DRAUDZES  ZIŅAS
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Pēc došanās tālāk no kūsājošās dzīvības pārpilnās Tbilisi mūsu 
jauniešu lielais piedzīvojums tikai tā pa īstam sākās. Šī brīža pie
turas punkts ir Irānas galvaspilsēta Teherāna – milzu metropole 
citādā pasaulē ar vairāk nekā 12 miljoniem iedzīvotāju, kur tradī
cijas sastopas un cīnās ar jauno, kur jāmācās piemēroties, nepa
zust un panākt savu. Mērķis – vīzu iegūšana tālākjam ceļam nemaz 
nav vienkārši sasniedzams. Plāni mainās – tālāk riteņi ripos caur 
Turkmenistānu,	 Kazahstānu,	 Kirgizstānu	 un	 Ķīnu.	 Sazināšanās	
kļūst skopāka, internets pieejams retāk, Facebook oficiāli bloķēts. 
Labi, ka ir aplikācija Spot, kur iespējams redzēt ceļotāju pārvie
tošanos. (Ja jau kustās, tātad viss kārtībā!) 

No Tbilisi līdz Teherānai ar riteņiem pieveikti kādi 1300 km – 
grūti, bet skaisti. Izmantojot ceļotāju dienasgrāmatas internetā, 
neliels piedzīvotā pārskats. 23. februārī ar pēdējo gruzīnu čačas 
tostu Ivara bārā “Varšava” ceļotāji atvadījās no pitstopa pa
tvē ruma Tbilisi. (Turpmāk pēdiņās tulkotie citāti no Facebook 
ierakstiem.)

“Kas notiek, ja 3 dienas pārsniedz atļauto uzturēšanās laiku 
Gruzijā? 24. februārī šķērsojām Gruzijas – Armēnijas robežu, un 
ar mums notika tieši nekas. Ne acu nemirkšķinādami, robežsargi 
iespie da mūsu pasēs izbraukšanas zīmogus, apsmēja pašu uzdoto 
jautājumu par velosipēdu pasēm un vēl izteica komplimentu, ka 
Ivaram skaistas acis. Jau pēc pāris minūtēm, saņēmuši zīmogus 
iebraukšanai Armēnijā, braucām pa armēņu zemi. 

Nobrauktais ceļš no Tbilisi līdz Erevānai izrādījās pamatīgs 
pārbaudījums gan mūsu divriteņiem (ceļu kvalitāte ne visur ir 
tā la bākā), gan veselībai (ādu apdedzinoši saules stari dienās un 
stin dzi nošs sals naktīs), gan mūsu fiziskajai un morālajai izturībai 
(braucām gan augšup, gan lejup pa serpentīniem vairākas reizes, 
kopumā no 400 m augstuma Tbilisi līdz pat 2100 m augstumam 
netālu no Sevana ezera Armēnijā).

Erevānā pavadītās 15 dienas neaizmirstamas padarīja tur sa
staptie cilvēki un ar viņiem kopā pavadītais laiks. Pēc ierašanās pie 
mūsu kaučsērfinga namamātes Viktorijas 28. februārī pāris stundu 
laikā jau jutāmies kā mājās viņas “paplašinātās ģimenes” lokā:

Hans Kranz – ģitārspēles meistars, riteņbraukšanas entuziasts 
no Austrijas, kura plānos bija ceļot uz Indiju, bet, iemīloties Ere
vānā, viņš nolēma te kādu brīdi uzkavēties.

Romina Lemme un Adres Lagomarsino  – ceļotāju pāris no 
Argen tīnas, kurš apceļojis vai visu pasauli un pirms Eiropas izpētes 
plāno uzsākt pastkaršu tirdzniecības biznesu.

Shant Kerbabian  – sīriešu “bēglis”, žurnālists, mūziķis, sko
lotājs, kuru vislabāk varētu raksturot 3 vārdi  – vīzija, mērķis un 
virzība.

Meghrig Keshishian  – viens no Erevānas labākajiem šef
pavāriem, kuru raksturo neiedomājami plaša sirds un kaislība darīt 
cilvēkus laimīgus.

Thierry Bussy – 63gadīgs kungs no Francijas, kurš kādā dienā 
izlēma, ka grib apiet apkārt zemeslodei un pašreiz ir šī procesa 
vidū (labāks dejotājs nekā vairums ļaužu).

Victoria Allen – cilvēks ar sirdi okeāna plašumā un kaislību uz 
ceļošanu visuma apjomā. Namamāte, kura katram ļauj justies kā 
ilggadīgam ģimenes loceklim.”

Erevānā pavadītais laiks bija nepieciešams Irānas vīzas saņem
šanai. Šajā laikā mūsu ceļotāji paguva piedalīties starptautiskā 
konferencē par līderības attīstību, sniedzot iedvesmojošus stāstus 
par līderību saistībā ar savu ceļojumu. Tika noorganizēts arī ceļo
jumam veltīts vakars kādā Erevānas kafejnīcā līdzīgs Tbilisi rīko
tajam. Kad vīzas pasēs iespiestas, riteņi ripo tālāk.

“Pēc četrarpus dienām smagas mīšanās pa Armēnijas kalniem 
ieradāmies Kapanā  – kādus 90 km no Irānas robežas. Nelāgais 
laiks pierunāja paņemt vienu brīvdienu. Iepriekšējās bija trakas 
dienas, taču mūsu sniegums bija pārspējis cerēto. Tikai Armēnijas 
kalnos ir iespējams apdegt saulē, riteņojot 2300 m augstumā, lai 
pāris stundu vēlāk, laižoties lejā no kalna biezā un aukstā miglā, 
apsaldētu vaigus. Un tas nemaz viens otru neizslēdz.

Kalniem nerūp tavs nogurums, kalni nepiedod, bet tajā pašā 
laikā tie novērtē īstas pūles – ja tu tiec augšā, tevi vienmēr atalgos. 
Mēs esam pārliecināti, ka īsts skaistums ir jānopelna, un tikai tad 
to var saskatīt un patiesi novērtēt.

Ja visas citas iespējas ir zudušas – neviens nepiedāvā nakts
mājas, tev nav naudas hostelim un tu esi par slinku, lai lietusgāzē 

AKTUāLI

Atvadas no Tbilisi

Ivars – apsaldēšanās pēc saules dūriena

Viktorijas ģimene gatava svinēt dzīves svētkus

Ceļu uz pita salu turpinot
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celtu telti – tu vienmēr vari pārnakšņot alā (ja tādu atrod). Mums 
pēdējā brīdī laimējās vienu atrast. Nakšņošanai alā ir tā milzīgā 
priekšrocība, ka mājvieta nav jāņem līdz, bet to var atstāt turpat.

Jāatzīst, ka armēņu viesmīlība reizēm var kļūt arī nogurdinoša. 
Īpaši, ja nemitīgi tiek uzdoti vieni un tie paši jautājumi, un tev nemi
tīgi jāatbild viens un tas pats. Bet kopumā mēs mīlam armēņus, jo 
viņi ir viesmīlīgākie no līdz šim sastaptajiem ļaudīm!

Par daudzajiem irāņiem/persiešiem, kas ierodas Armēnijā svi
nēt persiešu Jauno, 1394. gadu – Nowruz. Vienkārši Armēnija nav 
islāma valsts, un irāņi te drīkst piemirst dažus islāma likumus.

21. martā izbraucām no Kapanas un plānojām sasniegt Irānu 
tajā pašā dienā. Dzīvē gadās, ka plāni neīstenojas. Pēc 22 km mēs 
attapāmies, ēdot brīnumgardu foreli (mūsu namatēva Tigrana, kurš 
strādā foreļu saimniecībā, laipni cienāti) un klāt piedzerot armēņu 
konjaku un vīnu. Ticiet vai nē, bet mēs saņēmām visus dvēseles 
spēkus un atgriezāmies uz ceļa, lai cīnītos ar vareno Megri pāreju 
(2535 m v.j.l.). Tas, protams, būtu bijis vieglāk, ja ēsts un dzerts 
būtu mazāk, tomēr mēs spējām pāreju pieveikt.

Nākamajā dienā pēc Megri mēs bijām gatavi (pēc pēdējo armēņu 
dramu iztērēšanas par vietējo alu) iebraukt Irānā. Uz robežas bijām 
pārsteigti par to, ka izbraukt no Armēnijas ir daudz grūtāk (visas 
mūsu velosomas tika rūpīgi skenētas) nekā iebraukt Irānā, un 
valūtas kurss ir neiedomājami augsts (1 eiro = 34 000 IRR). Irāna 
sagaidīja mūs ar varenām lietusgāzēm, vēju un ļoti draudzīgiem 
cilvēkiem. Irāņu viesmīlība ir vienkārši pārsteidzoša.

Turpmākās dienas bija pilnas pārsteidzošu piedzīvojumu. Mūs 
uzmodināja robežsargi, kuri nerunāja ne vārda angliski, taču 
bija ekipēti ar diviem draudīga izskata AK47 un diviem mazāk 
draudīgiem suņiem; mums nācās tēlot precētu pāri (precīzāk, 

diviem no mums); mums bija jāpozē neskaitāmos ceļmalas foto, 
bet vienmēr tikām atalgoti par pūlēm (ar draudzīgiem smaidiem, 
saldumiem, sezama sēklām, lavašiem un pat dažiem riāliem); pie 
Marandas pilsētas robežas mūs pēkšņi sagaidīja slavenais warm
showers. org namatēvs Akbar Naghdi; mēs satikām visneparastāko 
franču riteņbraucēju un piedzīvojumu meklētāju Maxime Bodar, 
kurš runāja pārsteidzoši labā angļu valodā; mēs izpētījām divu 
nelielu pilsētiņu – Šabestāras un Kuzekunānas – brīnumus; mēs 
nogriezāmies no ceļa, lai nokļūtu sāls tuksnesī/purvā/pļavās; 
mums paveicās atrast labāko apmetnes vietu Tebrizā (tūristu/
ceļotāju parks); pateicoties dažiem irāņu burvjiem, mēs laiku pa 
laikam varam piekļūt feisbukam (oficiāli tas Irānā ir bloķēts).”

Pašreiz ceļotāji, gaidot vīzas, maina naktsmājas, iespēju robežās 
apceļo apskates vietas (Esfahāhu, Širazu) un iepazīst jauno pa
sauli. Esfahānā naktsmājas ir atrastas ar kaučsērfinga palīdzību. 
Precēšanās ir atmesta – Dainis un Laura tagad ir brālis un māsa. 
Nedaudz padalīšos ar Ivara iespaidiem no mūsu sarakstes:

No bankomātiem naudu dabūt nevar, nevar maksāt ar karti 
un nevar pat pārskaitīt naudu uz Irānu. Varbūt drīz tas mainīsies, 
bet pagaidām vēl viss pa vecam. Naudas jautājums ir ļoti galvu 
jaucošs – pirmkārt, jārēķina milzu skaitļi, otrkārt, naudas vienība 
ir riāli, bet praksē visi lieto veco valūtu – tomanus, tāpēc jārēķina 
dubultā un bieži nevar saprast, vai cenu norāda riālos vai tomanos. 
Protams, vēl persiešu un arābu cipari jāpārzin.

Angliski, lielākoties, neviens neprot, bet pa kādam, ar ko var 
nedaudz sazināties, jau atrodas. Visi irāņi zin “welcome to my coun
try!”, “ hello, mister!” un “where do you come from?”. Un, kaut arī 
šīs ir vienīgās apgūtās frāzes, vēl pajautā: “do you speak English?”

Šeit neizmanto tādas muļķīgas mēbeles kā galdi, krēsli vai 
gultas. Tās nav nepieciešamas, jo ir paklājs – uz tā sēdi un ēd, sēdi 
un skaties TV, atpūties, guli. Nav arī tualetes podu (lai gan divus 
tomēr esam ieraudzījuši), taču tualešu ir pietiekami. Sabiedriskās 
ēdināšanas vietās parasti ir gan krēsli ar galdiem, gan paklājvieta, – 
var izvēlēties. Darbavietās gan mēbeles ir.

Tradicionālais ēdiens – rīsi un kebabs. Kuzekunānas pilsētiņā 
bijām vietējā restorānā. Šķiet, ka rīsi un kebabs ir vienīgais, ko 
tur var dabūt. Rīsu porcijas ir milzīgas  – rīsi un rīsi, kam pāri 
dekoratīviem nolūkiem pārkaisīti koši dzelteni rīsi. Mērces pa
rasti netiek izmantotas, bet ir maziņš sviestiņš, ko pats attaisa un 
iemai sa rīsos. Pie rīsiem ir kebabs un pāris grilēti tomāti. Vēl klāt 
piekož lavašu ar sīpolu un jogurtu, kas diezgan līdzīgs krējumam. 
Izplatītākie augļi, ko ēdam, ir apelsīni un āboli.

Teherāna, protams, atšķiras no ciemiem, kā nekā viena no 
pasau lē lielākajām pilsētām. Braucienā no centra uz parku vien 

AKTUāLI

Turpinājums 8. lpp.

Nakstmājas alā

Šķērsojot Megri pāreju

Tējas pasniegšana Irānā
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pagāja gandrīz 3 stundas. Pa Teherānu pārvietojas ļoti daudz mašī
nu un motociklu, ritenis nav plaši izplatīts, satiksme haotiska, 
bet savi likumi un kārtība šajā haosā tomēr ir. Šajos satiksmes 
džungļos no gājēja un velobraucēja viedokļa tomēr jūtos drošāk kā 
Tbilisi. Veloceliņi ir redzēti tikai parkā. 

Galvenie iespaidi ir par cilvēkiem, kuri grib palīdzēt, kā vien 
spēj, viesmīlību, kas brīžiem kļūst uzmācīga. Pacietību vajag, lai 
pastāstītu, no kurienes esam. Kad sakām, ka esam no “Lettonie”, 
visi parasti krata galvu un pārprasa. Kad atkārtojam ceturto reizi, 
viņi saka: “Ooo, Lituanie!” un tad mums jāpaskaidro, ka Lettonie un 
Lituanie ir divas dažādas valstis, kuras atrodas blakus un kuru no
saukumi viņu valodā skan gandrīz identiski. Šo skaidrošanu katru 
dienu nākas atkārtot neskaitāmas reizes. Toties būsim devuši lielu 
ieguldījumu irāņu ģeogrāfiskajā izglītošanā.

Valsts iestādes sagādā galvassāpes  – gan vīzu pagarināšana, 
gan vēstniecības – līdz šim mums grūti iet, attieksme nav pārāk 
draudzīga. Kazahstāna bija patīkams izņēmums.

Arī satiktie cilvēki visi kā viens vairāk vai mazāk liek noprast vai 
saka, ka valdība viņiem nepatīk. Irānas valdība un cilvēki ir pilnīgi 
nošķirtas lietas.

P.S. Irānas vīza veiksmīgi pagarināta (deportācija nedraud), 
Kazah stānas vīza jau saņemta, 28. aprīlī jāsaņem Turkmenistānas 
tranzītvīza – un ceļš turpināsies...

Anita Brence

AKTUāLI

Turpinājums no 7. lpp.

Agnija Ģērmane. Magnoliju ziedēšana. 2011
Agnija Ģērmane (2. no kr.p.) un Juris Ģērmanis (3. no kr.p.) 

izstādes atklāšanā, 2015. gada 19. aprīlī

Esfahāna, Irāna

Agnija Ģērmane. Tuvošanās
Laikā, kad tuvojamies pavasarim, mums ir dota iespēja atkal no 

jauna tuvoties mākslai, šoreiz Agijas Ģērmanes glezniecībai. 
Viņas gleznās harmoniski apvienojas reālistiskais un ab

straktais, caur ekspresīvi klātiem krāsu laukumiem jūtama laba, 
pamatīga, klasiska glezniecības skola.

“Kāpēc tuvošanās?” Māksliniece stāsta par izstādi un tās no
saukumu: “Savos darbos es esmu cieši, tuvu skatījusies uz lietām, 
te nav nevienas panorāmas, nekas nav attālināts no manis, es 
ne esmu ārpusē. Es vienmēr esmu gleznojusi lietas, kurās pati 
gandrīz esmu iekšā. Patiesībā es dzīvoju smeldzīgi melanholiskā 
sajūtā, nezinu, kāpēc manas bildes ir tik košas un visiem liekas 
priecīgas. Mākslā šīs abas realitātes ir apvienojušās.”

Agnija ir pazīstamā gleznotāja Jura Ģērmaņa meita. Viņa atzīst, 
ka glezniecībā nākas pārvarēt pašai sevi, lai izrautos no ģimenē 
mantotajām mākslas ietekmēm.

Māksliniece stāsta: “Mācoties mana stiprā puse bija zīmēšana, 
tāpēc es savas bildes nebalstu tikai uz krāsu, bet arī uz zīmējumu. 
Man patīk faktūras, jo tās tomēr ir grafiska struktūra.

Manas glezniecības pamatā nav stāsts, pamatā ir neizstāstāms 
stāsts. Es gleznoju to, ko nevar izstāstīt.”

Esmeralda Tāle

Agnija Ģērmane. Iejaukšanās. 2015 (fragments)
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Aprīlī noslēdzās Mālpils Profesionālās vidusskolas četru 
audzēkņu Erasmus+ programmas projekta “Jauna pieredze četru 
specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem” prakses Spānijā. Lūk, 
dalībnieču iespaidi par mācībām, darbu, spāņu kolēģiem un iegūto 
pieredzi:

Lauma Tūtare:”Spānijā mūs sagaidīja ļoti labi, visu pastāstīja 
un paskaidroja, kur strādāsim un kur dzīvosim. Pirmajās dienās 
mums sākās spāņu valodas nodarbības. Tad sākām savas prakses 
gaitas. Strādājām viesnīcā Hotel Abba Granada. Šajā viesnīcā darī
jām visu, kas saistīts ar mūsu profesiju un praksi no ēst gatavo
šanas un galdu klāšanas līdz apkalpošanai, apkalpojām arī nu
muriņos. Ar kolēģiem bija labas attiecības, ļoti labi varējām 
sastrā dāties un darbu veikt organizatoriski. Ja ko nesapratām, viņi 
pa skaidroja vai, ja bija vajadzība, pamācīja. Iemācījāmies pagata
vot dažādus spāņu ēdienus, arī tradicionālos, un jaunus galdu klā
šanas veidus un, protams, vēl daudz ko citu. Šajā praksē viss bija 
lieliski! Spānijā bijām ekskursijās uz visādām skaistām vietām. Šī 
prakse bija lieliska iespēja gan iemācīties ko jaunu, gan pastiprināt 
savas jau esošās zināšanas!”

Ieva Tauriņa: “Prakse Spānijā ir laiks, ko es vienmēr atcerēšos. 
Trīs mēnešus strādāju Hotel Abba restorānā. Guvu pieredzi gan 
viesu apkalpošanā, gan ēdienu gatavošanā. Pārsvarā klienti runāja 
spāņu valodā, kas mums nesagādāja lielus sarežģījumus, jo ap
meklējām spāņu valodas kursus.

Viesu apkalpošanā klājām daudz konferenču, brokastu, pus
dienu un vakariņu galdus, kā arī veicām apkalpošanu numuriņos.

Ēdienu gatavošanā iepazināmies ar spāņu virtuvi, man patika 
gatavot spāņu tradicionālās omletes.

Man patika pilsēta Granada, kur mēs dzīvojām, jo blakus pilsē
tai ir sniegoti kalni un siltais laiks mūs lutināja.”

Liene Ozolzīle: ”Šie 3 mēneši Spānijā bija pieredzes bagāti. 
Mums bija dota lieliska iespēja strādāt 4 zvaigžņu viesnīcā – resto
rānā, kur bija iespēja strādāt gan kā viesmīlei, gan arī veikt pavāra 
pienākumus. Strādājot virtuvē, varēja iemācīties gatavot daudzus 
spāņu ēdienus un daudzas citas lietas, ko Latvijā nav nācies darīt... 

Strādājot par viesmīli, 
darba tik tiešām ne
trūka, īpaši tajās nedē
ļas nogalēs, kad bija ļoti daudz cilvēku. Pašā pirmajā darba ne dēļā 
bija uztraukums par to, vai sapratīšu visus uzdevumus, ko liks iz
darīt. Kolēģi bija vienkārši fantastiski, neko sliktu par viņiem nav 
ko teikt. Nekad nebija brīži, kad darbā būtu garlaicīgi. Labākie ko
lēģi, kādi vien redzēti!

Darba pieredze bija ļoti laba un bagātīga. Ārpus darba katru 
nedē ļu devāmies mācīties spāņu valodu, un šo apmācību noslē
dzām ar eksāmenu.

Bija iespēja doties skaistās ekskursijās, pēc kurām bija patī
kams nogurums, jauki pavadīta diena un jaunas vietas redzētas.”

Liene Kadiķe: “Šī bija labākā pieredze, kāda man ir bijusi. Ka
mēr biju Spānijā, es varēju daudz ko jaunu iepazīt un redzēt.

Darba vietā man uzdeva daudzus darbus, varēju iepazīties ar 
dažādiem tipiskiem spāņu ēdieniem un palīdzēju arī sagatavot visu 
lielajiem banketiem.

Kamēr biju viesmīle, varēju iet uz Room service, kas man bija 
interesanti, jo nekad nebiju domājusi, ka kaut ko tādu darīšu. Prie
cājos, ka varēju būt daļa no šī projekta.”

Informāciju apkopoja projekta vadītāja 
Līvija Mukāne

PROJEKTI

Prakses sākumā janvārī, kopā ar skolotāju Daci Kursīti

Šogad iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam “Mēs savam novadam” iesniegti 12 (divpadsmit) projektu pieteikumi ar kopējo piepra
sīto summu 7 118,95 EUR (septiņi tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro 95 centi). 22. aprīlī notika iesniegto projektu vērtēšana, un žū
rijas komisija vienprātīgi nolēma atbalstīt četrus projektus, kas bija atbilstošākie konkursa noteikumiem:

Nr. Nosaukums Projektā paredzētie darbi Piešķirtā summa

1. Mālpils BMX trases braucamās 
kārtas seguma atjaunošana

Atjaunot dolomīta izsiju kārtu Mālpils BMX trasē 800 m² apjomā. 700,00 EUR

2. Nākotnes ielas 4 pagalma 
labiekārtošana

Labiekārtot Nākotnes ielas 4 pagalmu: atjaunot galdiņu un solus, kā arī smilšu kastes 
koka ietvaru.

700,00 EUR

3. „Eiropas pieturas” puķu dobes 
un saules pulksteņa pamatu 
izveide

Izveidot jaunu Mālpils novada atpazīstamības simbolu – ansambli “Eiropas pietura” ar 
centrālo objektu, saules pulksteni. Projekta ietvaros veikt zemes darbus puķu dobei, 
iegādāties stādus, iebetonēt pamatus saules pulkstenim un izgatavot āra spēli 
“Eiropas pietura”.

700,00 EUR

4. Prasme draudzēties Pasākums “Prasme draudzēties” skolēniem (5.–9. kl.), viņu vecākiem un klašu 
audzinātājiem: klase sagatavo prezentāciju par izlozēto uzdevumu, piedalās radošās 
darbnīcās un kopā ar vecākiem “iecietības stundās”, ko vada biedrības “Dardzedze” 
pārstāvis.

499,68 EUR

Piešķirtās kopsummas apjoms ir 2 599,68 EUR no Mālpils novada domes budžeta līdzekļiem. Paldies visiem projektu iesniedzējiem 
par ieguldīto darbu pieteikumu sagatavošanā! Kaut nebija iespēja atbalstīt tos projektu pieteikumus, kas pilnībā neatbilda konkursa 
noteikumiem, tomēr tie deva vairākas vērtīgas idejas pašvaldības darba pilnveidošanai. Daļa no šo projektu idejām tiks īstenotas, pare
dzot šim nolūkam nepieciešamo finansējumu attiecīgo pašvaldības iestāžu budžetos.

Projektu konkursa koordinatore 
Ieva Pauloviča

pēc prakses spānijā

Mālpils novada domes atbalstītie iedzīvotāju iniciatīvu projekti 
2015. gada konkursa „Mēs savam novadam” ietvaros
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Pašā Mālpils viducī viena otrai pretī atrodas divas nozīmīgākās 
iestādes – Novada dome un Kultūras centrs. Domē pretī priekš
sēdētāja kabinetam atrodas kanceleja, kur savas darba vietas vie
na otrai pretī iekārtojušas abas kancelejas darbinieces  – Santa 
Ozola un Jolanta Epalte. Arī viņu ģimenes par savu dzīves vietu 
izvē lējušās Mālpili.

Santas vecaistēvs Jānis Krūmiņš bijis īstens mālpilietis, dzīvojis 
Kniediņos, Zavadiņās. Vecāmāte Valentīna Vinogradova mācījusies 
Sidgundas skolā. Ģimeni vecvecāki izveidojuši Allažos. Santas tēvs 
dzimis Lubānā, māte  – allažniece. Uz Mālpili ģimene pārnākusi 
dzīvot 1997. gadā, taču Santa savas skolas gaitas sāka jau Mālpilī. 
Pēc vidusskolas beigusi LLU Ekonomikas fakultāti. Ar savu nā
ka mo vīru Raivi, puisi no Garkalnes novada, Santa iepazinusies, 
kad viņš pēc LLU Meža fakultātes beigšanas atnāca strādāt uz 
SIA  “Laiko”. Ģimenē ir divas meitas  – vecākā meita Ieva mācās 
9. klasē, jaunākā – Līva ir trešklasniece. Kad jautāju, kādas sajūtas 
bija, Ievu vedot uz 1. klasi skolā, kur pati necik sen vēl mācījusies, 
Santa smaida – licies, ka pašas skolas gadi tepat blakus vien vēl ir, 
kaut meita jau skolniece.

Abi ar vīru strādājuši “Laiko”, bet, kad tur sākušās problēmas, 
Santa nolēmusi aiziet un pieteikusies pēc sludinājuma uz liet vedes 
darbu Mālpils domē. Tas bijis pareizs lēmums, ko nožēlot nav 
nācies ne brīdi. Šobrīd viņa ir kancelejas vadītāja, bet Santas vīrs 
strādā uzņēmumā ”KVIST” par ražošanas plānotāju.

Jolanta nāk no Lauberes. Viņas izglītības ceļš ir visai daudzpusīgs 
un apjomīgs: Suntažu vidusskola, Māsu skola Rīgas 5. medicīnas 
skolā un paralēli angļu valodas apguve, tad 2g. Programma 
Māszinībās Stradiņa universitātē (paralēli tai Jolanta tikusi arī 
budže ta grupā Bioloģijas fakultātē LU, bet tomēr izvēlējusies medi
cīnu). Ja jau pēc studijām uzaicināta strādāt Veselības ministrijas 
sistēmā, tad skaidrs, ka bijusi spējīga studente.

Vīrs Lauris nācis no Vangažiem, beidzis LLU, ar Santas vīru 
biju ši kursabiedri. Gadu pēc kāzām Jolanta ar vīru nolēmuši at
braukt uz Mālpili, lai apskatītu vīra vecvecāku māju Vites pusē, 
tātad Laura senči bijuši mālpilieši. Vieta ļoti skaista, bet to, cik 
laika zobs nodarījis ēkai, protams, nācies vēl pamatīgi pētīt. Kaut 
arī noskaidrojies, ka atjaunošana nebūs ne ātra, ne viegla, tomēr 
nolēmuši to darīt. Vīrs strādājis brīvdienās, nolīgtie strādnieki dar
ba dienās, un kopš 2007. gada Epaltu ģimene jau dzīvo paši savās 
mājās ar skaistu nosaukumu – “Šalkones”. Pa šo laiku piedzimuši 
divi bērni – meita Paula, kurai ir jau 10 gadi, viņa mācās Mālpils 
vidusskolas 4. klasē, un ņiprais dēliņš Roberts, kam ļoti patīk lego 
un kas vēl pēdējo gadu ir bērnudārznieka statusā.

Novada domē Jolanta nonākusi tāpat kā Santa – pēc konkur
sa 2012. gadā. Viņas vīrs tagad ir SIA „ALA LIGNEA” Lemburgas 
kokzāģētavas vadītājs Sidgundā.

Ir teiciens, ka visi ceļi ved uz Romu. Jebkurā pašvaldībā visi 
ceļi ved uz domi. Arī mālpilieši turp mēro ceļu, risinot dažādus 
savas dzīves jautājumus, un, kā saka Santa un Jolanta, tie esot 
visdažādākie, sākot ar nopietnām un sarežģītām problēmām un 
beidzot ar jautājumu, kur tad te galu galā var televizoru salabot. 

Santa un Raivis 

Līva un Ieva ar vecākiem apceļo Latviju

Ozolu ģimene laivu braucienā pa Gauju

Mālpils nav nekādi dziļie lauki
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Reizēm viņas jūtoties kā uzziņu biroja darbinieces. Vienīgi varētu 
vēlēties, lai cilvēki vairāk ievērotu pieņemšanas dienas. Bet nekas, 
galā jau tiekot. Patiesībā jau kancelejas durvis ir pirmās, ko ver 
domē ienākušie apmeklētāji, un darbinieču attieksme ir zināmā 
mērā domes vizītkarte. Bet, redzot abas smai dīgās un laipnās 
jaunās dāmas, ienācējam rodas pārliecība, ka saņems vajadzīgo 
informāciju, padomu vai palīdzību.

Kādi tad ir mālpilieši? Domas līdzīgas – izdomas bagāti, talan
tīgi, aktīvi, laikam arī Kultūras centra rosīgā dzīve to ietekmē. 
Skatī jumā uz Mālpili kā dzīves vietu ģimenēm abām jaunajām 
sievietēm arī daudz kas kopīgs: “Mālpils ir ļoti latviska. Patīkama, 
sakopta vide (tikai ceļi... jā, ceļi gan varētu būt labāki). Priecē 
nākotnes ieceres – izveidot Mālpilī īpašu Bērnu laukumu, uzcelt 
jaunu estrādi... Vēl būtu jauki, ja centrā atvērtu veikaliņu, kur var 
iegādāties vietējo ražotāju produkciju. Pircēju noteikti netrūktu. 
Bet svarīgākie tomēr ir visi jau esošie pamata nosacījumi, kas 
nepieciešami ģimenei  – skola, bērnudārzs, apgāde un aprūpe, 
iespējas bērniem pilnvei doties.” Abas ģimenes to arī izmanto.
Santas meitas mācās Mūzikas un mākslas skolā, spēlē volejbolu, 
Ieva jau piedalās sacensībās. Jolantas Paula arī mācās Mūzikas un 
mākslas skolā un darbojas Keramikas studijā. Abām ģimenēm ir 
savi vaļasprieki. Piemēram, visiem Ozoliem ir velosipēdi, vecāki jau 
šādā veidā iepazinuši labu daļu Latvijas un nu cenšas ieinteresēt 
arī meitas. Arī pa Mālpili esot jau diezgan paceļojuši. Katru gadu 
ģimene dodas ar laivu braucienā pa Gauju, bet šopavasar iecerēts 
braukt pa mūsu pašu Mergupi. Arī Epalti daudz ceļo, un šai ziņā 
vilinājumu, protams, netrūkst. Santas patīkamā rūpe ir dārzs un 
siltumnīca, arī Jolantai patīk veidot lielas puķu dobes ar daudz un 
dažādām puķēm, pie tam viņa dejo kolektīvā “Sidgunda”.

Gan Santa, gan Jolanta , abas pārliecinātas mālpilietes, nevēlas 
savus bērnus uz kaut ko īpaši “vilkt”un kaut ko strikti noteikt, tālāko 

dzīves ceļu nāksies izvēlēties viņiem pašiem, bet priecātos, ja bērnu 
ģimenes par savu dzīves vietu izvēlētos Mālpili. “Galu galā Mālpils 
nav nekādi dziļie lauki”, piebilst Santa. Mālpilieši droši vien būs 
jau ievērojuši, ka iebraucēji reizēm saka – “Jūsu pilsētā Mālpilī...” 
Pilsēta jau vēl nav, bet kurš ņemsies apgalvot, ka nekad nebūs?

Ināra Bahmane

Lauris un Jolanta 

Epaltu ģimene LEGO atrakciju parkā

Roberts un Paula ar vecākiem AUDI muzejā, Vācijā
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No 10. marta līdz 16. aprīlim Vidzemes 
Olimpiskā centra ledus hallē tika aizvadītas 
bērnu hokeja turnīra “Zelta ripa 2015” 
spēles. Turnīrā piedalījās 15 komandas, 
kas azartiski spēlēs sacentās par labākās 
komandas un labākā hokejistu titulu. Trīs 
skolēnu komandas pārstāvēja Valmieras 
sākumskolu. Ar vienu komandu sacensībās 
startēja Valmieras Pārgaujas sākumskola, 
Valmieras Viestura vidusskola, Limbažu 
sākumskola, Valkas pamatskola, Naukšēnu 
novada vidusskola, Raunas vidusskola, 
Matīšu pamatskola, Pāles pamatskola, 
Mālpils novada vidusskola, Strenču no
vada vidusskola, Vijciema pamatskola kā 
arī Apes novads. Turnīrā piedalījās skolnie
ki, kuri dzimuši laika posmā no 2004. līdz 
2006. gadam. Turnīrs notika sabraukumu 
veidā, spēles aizvadot uz pus laukuma. Lai 
mačos būtu godīga konkurence, “Zelta ripā 
2015” nepiedalījās bērni, kas sporta skolās 
trenējas hokejā vai daiļslidošanā.

Komandas tika sadalītas 2 grupās. 
Mālpils novada komanda (B.Fjodorovs, 
U.Strautnieks, K.Rauska, R.Dinka, R.Jan
sons, M.Balčūns, O.Balčūns) savā apakš
grupā pārliecinoši izcīnīja 1.vietu (113 gūti 
un tikai 4 zaudēti vārti). Pusfinālā Mālpils 
novada komanda pagarinājumā ar rezultātu 
6:5 uzvarēja Valmieras sākumskolas ko
mandu, bet finālā, pēc neveiksmīga spēles 
sākuma (turpinājumā neitralizējot preti
nieku komandas līderi), pārliecinoši tika 
pārspēta Apes novada komanda (9:3).

Individuāli visvairāk vārtus grupu tur
nīrā guva Apes novada spēlētājs Rihards 
Berkolds, kurš pretinieku vārtos raidīja 
72 ripas. Otrais individuāli augstvērtīgākais 
rādītājs Valmieras sākumskolas pārstāvim 
Danam Dukuram, kurš izcēlies ar 57  gū
tiem vārtiem. Trešais rezultatīvākais grupu 
turnīrā bija mālpilietis Brendons Fjodo rovs, 
kura rēķinā 41 gūti vārti, savukārt viņa ko
mandas biedri Mālpils vidus skolas sastā
vā Uvis Dāvids Strautnieks un Kristers 
Rauska ieņēma ceturto un piekto vietu 
ar attiecīgi 35 un 34 gūtiem vārtiem. Info: 
http://vochokejs.lv/

21. martā Mālpils sporta kompleksā 
notika Mālpils novada čempionāta novusā 
5. posms, kurā piedalījās 15 dalībnieki. 
1. vietu ieguva Alfons Suķis, 2. vietu izcīnīja 
Tālivaldis Zagorskis, bet 3. vietā ierindojās 
Andris Lagzdiņš.

22. martā Babītes sporta kompleksā 
notika Pierīgas sporta spēlēs novusā. 
Sacensībās piedalījās 13 komandas. Māl
pils komanda (Andris Lagzdiņš, Alfons 
Suķis, Oskars Janbergs un Daiga Dišereite) 
ieguva 8. vietu. Individuāli pie galdiņiem 
A. Lagzdiņam 7. vieta, A. Suķim 11. vieta, 
O.  Janbergam 6. vieta un D. Dišereitei 
12. veta. Par Pierīgas čempioniem kļuva 
vietējie – Babītes novada novusisti.

12. aprīlī Mālpils sporta kompleksā 
notika Mālpils novada čempionāta novusā 

6.  posms  – noslēdzošais, kurā piedalījās 
16  dalībnieki. 1. vietu ieguva Mārtiņš 
Dišereits, 2. vietu izcīnīja Viesturs Bērziņš, 
bet 3. vietā ierindojās Oskars Janbergs. 
Kopvērtējumā labākie ierindojās šādā 
secībā – Andris Lagzdiņš, Oskars Janbergs, 
Alfons Suķis, Mārtiņš Dišereits, Viesturs 
Bērziņš un Tālivaldis Zagorskis.

18. aprīlī Mālpils sporta kompleksā no
tika Mālpils novada čempionāta šautriņu 
mešanā 8. posms, kurā piedalījās 7 dalīb
nieki. 1. vietu ieguva Edgars Komarovs, 
2.  vietu izcīnīja Normunds Ozoliņš, bet 
3. vietu – Zintis Sniedze.

Sporta darba organizators 
Ģirts Lielmežs

sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

6. maijs Pierīgas sporta spēles orientēšanās sportā Saulkrastu novads

16. maijs plkst. 11:30 Mālpils novada VELOBRAUCIENS Mālpils sporta komplekss

16. maijs plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 9. posms Mālpils sporta komplekss

17. maijs plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 5. posms Mālpils sporta komplekss

30. maijs Pierīgas sporta spēles MTB riteņbraukšanā Baldones novads

Kļūdas labojums
2015. gada “Mālpils Vēstīs” (marts, nr. 163) sporta ziņās par 14. marta priekšsa

cīkstām Pierīgas sporta spēlēs telpu futbolā kļūdaini minēts Mālpils novada koman
das spēlētāja uzvārds. Pareizi ir Edvards Līdemanis.

sporta ziņas
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Ekoskolu Ziemas forums norisinājās no 20. līdz 
22. februārim Ulbrokas vidusskolā. Forumā pie
da lījās 180 dalībnieki no 40 Latvijas skolām. Arī 
Mālpils internātpamatskolas komanda Amanda 
Paegle (7.klase), Linda Zariņa (9.klase) un Dace 
Purviņa (Ekokomandas koordinatore) piedalījās 
šajā pasākumā.

Foruma atklāšanā piedalījās Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs, Ulbrokas 
vidusskolas direktors Normunds Balabka un 
Ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns.

Ekoskolu Ziemas forums apvieno ekoskolu ko
mandas izglītojošai pieredzes apmaiņai, kas dod 
iespēju mācīties un praktiski darboties. Foruma 
mērķis ir veidot izpratni par Ekoskolu pro
grammu, tās saistītajiem jautājumiem un saprast, 
kā dažādas idejas iespējams īstenot praksē, lai tā 
kļūtu par ikdienas rīcību.

Foruma pirmajā dienā dalībniekiem bija iespēja 
pārbaudīt savas zināšanas un spējas Izzinošā 
iesvētību takā, iepazīties ar SIA EKO GETLIŅI 
darbību un ražoto produkciju, FIZMIKS koman
das eksperimentiem un darboties radošajās 
darb nīcās. Skolotāji dalījās pieredzē par vides izglītību skolā un 
praktis ko aktivitāšu īstenošanu skolā un tās apkārtnē. Vides Vēstis 
redaktore, žurnāliste Anitra Tooma dalījās ar savu redzējumu vides 
jautājumos. Vakara noslēgumā bija muzikālais vakars ar grupu 
New Age Travellers.

Otrajā dienā skolēniem un skolotājiem tika piedāvātas nodar
bības un lekcijas par visām Ekoskolu tēmām visas dienas garumā: 

•	 Baltijas	jūra.	Rita	Šantare	(Pasaules	Dabas	Fonds);
•	 Bioloģiskā	pārtika	Latvijā.	Liene	Brizga –	Kalniņa,	kam	pa

ņas BioLoģiski! koordinatore (Latvijas Bioloģiskās lauk
saimniecības asociācija);

•	 Kampaņa	Maisbergs	un	atkritumu	samazināšana,	biedrība	
Homo Ecos;

•	 Kritiskās	 domāšanas	 nozīme	 vides	 aizsardzībā.	 Edmunds	
Cepurītis (Vides izglītības fonds);

•	 Aktīvismu	apkaimēs.	Alija	Turlaja	(Sarkandaugavas	attīstības	
biedrība);

•	 Partizānu	dārzniecība,	sūnu	grafitti.	Renāte	Pablaka.
Radošajās darbnīcās varēja iegūt jaunas iemaņas. Skolēniem un 

skolotājiem bija iespēja apmeklēt Jauno Vides Reportieru, Plakātu 
veidošanas, Argumentāciju, Trafaretu mākslas, Veselīga uztura, 
Tkreklu pārstrādes un Vides nodarbību plānošanas darbnīcu.

Dienas noslēgumā dalībnieki varēja noskatīties dažas īsfilmas, 
piedalīties improvizācijas teātra Improzoo uzvedumā un izdejoties 
ballītē.

Pēdējā dienā visi dalībnieki piedalījās ekspedīcijā Mežs, kur 
komandām bija jāveic dažādi uzdevumi, saistīti ar iepriekšējās 
dienās apgūto. Ekspedīcijas noslēgumā visi vienojās kopbildē zem 
varena ozola zariem.

Forumā pavadītais laiks paskrēja tik ātri, bet iegūts ir ļoti daudz:
“Šogad Ekoskolu Ziemas forums bija jautrs, varēja uzzināt daudz 

ko jaunu un iepazīt interesantus cilvēkus, iegūt jaunus draugus. 
Man vislabāk patika ekskursija uz EKO GETLIŅI, Fizmix eksperi
menti un Improvizācijas teātris. Lekcijās un radošajās darbnīcās 
guvām jaunu pieredzi. Un, protams, ballītes katru vakaru. Kopumā 
forums bija lielisks!” (Amanda Paegle)

“Man patika visa foruma norise. Interesanta bija iesvētību taka, 
kur jau pašā sākumā varēja iepazīt jaunus draugus ar vienādām 
interesēm. EKO GETLIŅI audzē Latvijas tomātus, ko bija iespējams 
arī nodegustēt nodarbībā par veselīgu uzturu un sēklu diedzēšanu. 
Bija patīkami ēst Latvijā audzētus tomātus. “Naksniņas” bija 

sarūpējusi skolotāja, tās bija žāvētas cidonijas. Man ļoti patika 
diskotēka, ko vadīja labs dīdžejs, jo uzklausīja dalībnieku vēlmes. 
Katrā ziņā šis bija labākais pasākums, kurā esmu bijusi, jo iepazinu 
jaunus draugus un labi pavadīju brīvdienas.” (Linda Zariņa)

Mālpils internātpamatskolas Ekokomandas blogā varat 
iepazīties ar mūsu aktivitātēm un dalību Ekoskolu Ziemas forumā – 
http://ekoudens.blogspot.com/2015/02/ekoskoluziemasforums
ulbroka.html

Latvijas Ekoskolu darbību un Ekoskolu Ziemas forumu 
atspoguļo:

•	 Vides	izglītības	fonds –	www.videsfonds.lv, www.twitter.com/
videsfonds

•	 Ekoskolas –	www.draugiem.lv/ekoskolas
Dace Purviņa 

Mālpils internātpamatskolas 
Ekokomandas koordinators

Zināšanu lavīna par vidi Ekoskolu Ziemas forumā
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par Mālpils novada ciemu adrešu 
izmaiņām atbilstoši teritorijas 
plānojumam

Cienījamie Mālpils novada, Mālpils, Sidgundas un Upmalu 
ciemu iedzīvotāji!

Mālpils novada dome ir saņēmusi Valsts zemes dienesta vēs
tuli, kurā lūdz izvērtēt un sakārtot novada teritorijā esošo ciemu 
adrešu atbilstību Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi” prasībām. Adresācijas sistēmas 
noteikumi ēkām ciemu teritorijās paredz tikai ielu nosaukumu 
un numuru.

Mālpils novada pašvaldības speciālisti, veicot esošo nekustamo 
īpašumu adrešu inventarizāciju, konstatēja, ka Mālpils, Sidgundas 
un Upmalu ciemos uz vienas ielas ir gan adresācijas objekti ar ad
resi, kuru veido ielas nosaukums un mājas numurs, gan arī objekti 
ar mājas nosaukumu. Mālpils ciemā atsevišķām ielām numerācija 
sākas secīgi nevis no centra, bet pretējā virzienā un ir ielas ar vie
nādiem nosaukumiem. Savukārt Sidgundas ciemā ir jāprecizē ielu 
nosaukumi, lai varētu viennozīmīgi identificēt daudzdzīvokļu māju 
atrašanās vietu.

Šāda adresācijas sistēma personām, kas doto ciema terito
riju pietiekami nepārzina, var būtiski apgrūtināt vajadzīgā ob
jekta atrašanu, tajā skaitā arī operatīvajiem dienestiem – uguns
dzēsējiem, ātrajai palīdzībai, komunikāciju turētājiem utt.

Lai sakārtotu ciemu teritorijās adrešu atbilstību adresācijas 
noteikumiem, Mālpils novada dome uzsāks adrešu sakārtošanu 
atbilstoši ciema teritorijā izveidotajam ielu tīklam, nomainot arī 
ielu nosaukumus, kas dublējas un ēkām mainot adresi uz ielu nu
muriem.

Īpašniekiem (vai apsaimniekotājiem) sešu mēnešu laikā pēc 
lēmuma saņemšanas būs jāiegādājas ielas nosaukuma un ēku nu
muru plāksnītes par saviem līdzekļiem.

Privātpersonām par adreses maiņu valsts iestādes nav jāin
formē, izņemot, ja īpašumā reģistrēta saimnieciskā darbība, tad 
jāinformē Uzņēmumu reģistrs.

Arī Juridiskajām personām ir jāinformē Uzņēmumu reģistrs par 
adreses maiņu. Tās maiņa ir bez maksas, jo pašvaldība ir pieņē
musi lēmumu par adreses maiņu.

Iedzīvotājiem pašiem par adreses maiņu būs jāinformē “Lattele
com”, “Latvenergo”, SIA “Ragnsells”, bankas un citi uzņēmumi un 
iestādes, ar kurām ir nodibinātas tiesiskās attiecības un kuras var 
interesēt adreses maiņas fakts. Par adreses maiņu jāpaziņo arī 
personām, ar kurām notiek personiskā un lietišķā sarakste, citādi 
vēstule var nesasniegt savu adresātu.

Nomainot adresi, normatīvie akti neparedz obligātu īpašum
tiesību (zemesgrāmatas, robežu plāna) un citu dokumentu 
nomaiņu.

Atbilstoši  Adresācijas sistēmas noteikumiem, pēc pārdēvē
šanas vai pieraksta formas precizēšanas lieto jauno adresi. 
Doku menti, kas izdoti līdz adreses maiņai un kuros fiksēta 
iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā. Ja dokumentu īpašnieks 
vēlas, viņš var veikt to maiņu, bet tas nav obligāti. Turklāt zemes
grā matu apliecībās kā īpašuma unikālie identifikatori ir norā
dīti kadastra numurs un zemes vienības kadastra apzīmējums, kuri  
nemainās.

Tuvāko mēnešu laikā “Mālpils Vēstīs” un domes mājas lapā 
tiks publicēts saraksts, kurā tiks norādīti tie īpašumi, kurus skars 
adrešu maiņa.

Mālpils novada dome

...mēs visu laiku topam...
“Dzimta ir kā velēna vai milzīgs audekls, kuram neredz 

ne sākuma, ne beigu un kurā mēs visi ieaužamies. Audekls 
no stellēm nav noņemts, aušana turpinās, un, par spīti tam, 
ko par mani teic pasaule, sniedz brīnišķīgu līdzdalības un 
vērtības apziņu...

Dzimtas dzīvo savu neatkārtojamo dzīvi laikā un telpā. 
Sastāvot no suverēnām pasaulēm  – ģimenēm, kuras savā 
starpā var labi sadzīvot, bet var arī nesatuvināties, dzimta reizē 
ir saistīts un reizē brīvs lielums. Izvēlas, kā zināms, tikai drau
gus, radi ģimenē un dzimtā ienāk paši...

Mana dzimta un līdz ar to arī es esam nepabeigti, mēs visu 
laiku topam, līdzīgi Zemei...” /Anda Līce. Lielais lakats. – Rīga: 
Nordik, 2014., 51., 52. lpp./

Jā, mēs visu laiku topam, augam, maināmies. Re, kāds 
laiciņš ir pagājis un Mālpils novads bagātāks tapis. Nu, 
protams, ar galveno vērtību – cilvēkiem.

Tāpēc atkal aicinām svinēt svētkus, šoreiz Mālpils novada 
Bērnu svētkus, kas notiks svētdien, 31.maijā.

Jau no rīta plkst.10:00 visas Mālpils ģimenes un svētku 
viesus Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze un tās mācītājs 
Edvīns Rumjancevs aicina uz Bērnu svētku dienai veltītu 
svētbrīdi Mālpils baznīcā.

Plkst.12:00 Saules vārtu kalnā sumināsim jaunos 
mālpiliešus, kuri dzimuši no 2014. gada 1.augustā līdz šī gada 
31. maijam.

Pēc tam pie “Vecpils” mājām pulcēsimies uz gājienu, 
kurā paši sev un citiem rādīsim, ka Mālpils novadā dzīvo dau
dzas stipras un kuplas ģimenes, kas audzina bērnus, tādējādi 
rūpējoties par mūsu nākotni. Aicinām svētku dalībniekus un 
viesus piedalīties bērnu braucamrīku parādē no “Vecpils” 
mājām līdz kultūras centram. Lūgums jau laicīgi izvērtēt sa
vas iespējas, droši ļauties fantāzijai un realizēt vispārdrošākās 
idejas.

Plkst. 14:00 kultūras centra pagalmā savu XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāru izdejos mūsu 
izglītības iestāžu deju kolektīvi.

Svētku laikā būs arī atrakcijas, spēles un pārsteigumi. 
Ceram uz skaistu un saulainu laiku, bet, ja nu tomēr..., tad 
pasākums notiks Kultūras centra telpās.

Viktorija Kalniņa
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Līgatne, no 3. – 5. jūnijs
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienī

bas Padomē laikā norisināsies liels starp
tautisks pasākums – Lauku kopienu parla-
ments “Izaugsmes priekšnosacījumu 
radīšana mazajās pilsētās un lauku reģio-
nos”. Līgatnē pulcēsies lauku kopienu pār
stāvji no visas Latvijas, Eiropas Savienības 
un citām valstīm, lai kopā ar politikas vei
dotājiem un attīstības organizāciju pār stāv
jiem diskutētu ne tikai par lauku un maz
pilsētu kopienu izaicinājumiem, bet arī 
rastu risinājumus un iespējas lauku attīs
tībai.

Šī ir lieliska iespēja mums visiem 
iesais tīties prezidentūras norisē un iz-
teikt viedokli svarīgos jautājumos!

Pasākuma dalībnieki varēs uzklausīt 
iedves  mas stāstus no praktiķiem un eks
per tiem, dalīties ar savu praktisko pieredzi 
un zināšanām, interaktīvā veidā disku tēt 
kopīgās sesijās un darba grupās par šā
diem jautājumiem: 

•	 lauku	 ekonomiskais	 potenciāls	 kā	
pie nesums konkurētspējīgākai ES;

•	 lauku	un	mazpilsētu	 iedzīvotāju	 dzī
ves kvalitātes uzlabošana, pilnvei  do
jot pilsonisko aktivitāti ārpus attīs
tības centriem; 

•	 iedzīvotāju	 mobilitātes	 un	 pakalpo
jumu pieejamības nodrošināšana.

Lauku kopienu parlaments noslēgsies 
ar kopīgi izstrādātu rezolūciju, kas iekļaus 
kopienu un politikas veidotāju apņemša nos 
konkrētām rīcībām nākamajos 2 gados 
un  ilgtermiņā. Rezolūciju ar aicinājumu 
iesais  tīties tās īstenošanā dalībnieki nodos 
atbildīgajām iestādēm Latvijā un Eiropas 
Savienībā. Latvijas kā prezidējošās valsts 
izstrādātā lauku kopienu rezolūcija tiks ie
kļauta arī diskusijās 2015. gada Eiropas 
Lauku parlamentā Skotijā. 

Katras Lauku kopienu parlamenta die
nas vakarā iepazīsimies ar Līgatni un 
apkār  tējiem novadiem, kā arī ar Latvijas un 
citu valstu dalībnieku kopienu ikdienas 
dzīvi, kultūru, tradīcijām, garšām, skaņām 
un dančiem neformālā gaisotnē. 

Pasākuma noslēgumu pavadīsim ceļo-
jošajās darbnīcās, iepazīstot iedvesmojo
šus un praktiskus kopienu attīstības stās
tus, kas tiks veidoti sadarbībā ar biedrību 
“Cēsu rajona lauku partnerība”. 

Uz Lauku kopienu parlamentu ir aici-
nāts ikviens lauku iedzīvotājs, vietējo ko
pienu līderis, nevalstisko organizāciju un 
pašvaldību pārstāvis, deputāts, lauku attīstī
bas jautājumu speciālists, ministriju pār
stāvis un politikas veidotājs. Aicināts ikviens, 
kurš ir gatavs līdzdarboties kva li ta tīvas dzī
ves veidošanā mazajās pilsētās un lauku 
reģionos, lai visā Latvijā ir laba dzīvošana!

Reģistrācija: www.laukuforums.lv
Dalība Lauku kopienu parlamentā ir 

bez maksas!
Lauku parlamenta ideja balstīta uz līdz

dalības demokrātijas un lauku kopienu 
kapaci tātes paaugstināšanu. Parlamenta 
mēr  ķis ir radīt veiksmīgus risinājumus un 
jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot 
dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā, 
nacionālā, kā arī starptautiskā mērogā.

Nepalaid garām iespēju piedalīties arī 
Attīstības forumā!

Paralēli Lauku kopienu parlamenta 
akti vitātēm Līgatnē norisināsies arī Attīstī
bas forums, kuru organizē Latvijas Plat
forma attīstības sadarbībai (LAPAS), pieda
loties Latvijas Lauku forumam. Lauku 
kopienu parlamenta dalībniekiem ir iespē

ja arī iesaistīties Attīstības foruma akti
vitātēs. Papildus informācija, darba kārtība 
un reģistrācija: www.lapas.lv

KONTAKTI
Līva Stupele, Latvijas Lauku forums

Epasts: liva@llf.partneribas.lv,  
tālr. 288 55 427

Vairāk informācijas: 
www.laukuforums.lv

Uz tikšanos līgatnē no 
3.  līdz 5.  jūnijam, lai kopīgi 

radošā procesā veidotu 
priekšnosacījumus mazo pilsētu 

un lauku reģionu iz augsmei!

INFORMāCIJA

Aicinām uz lauku kopienu parlamentu – “izaugsmes priekšnosacījumu 
radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos”!

BiEDrīBA “MĀlpils ZiVīM” iZslUDiNA 
DAlīBNiEKU piETEiKŠANOs UZ iKGADĒJO Trīs DiENU  
JAUNO MAKŠĶErNiEKU UN ViDEs iZGlīTīBAs VAsArAs  
NOMETNi “AsArīTis”

NOMETNEs NOrisE 
2015. GADA 17., 18. UN 19. JŪliJĀ MĀlpils NOVADA 
BrŪNU HEs TEriTOriJĀ

Sīkāka informācija un iesniedzamie dokumenti atrodami biedrības 
mājas lapā – www.malpilszivim.lv
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Kā sākt lietot e-pakalpojumus?
Lētāka, ātrāka saziņa ar valsti jebkurā sev izdevīgā laikā un 

vietā, ir daži no iemesliem, kādēļ vērts apgūt e-pakalpojumus un 
turpmāk sazināties ar valsti internetā. Atliek vien spert pirmo 
soli un pamēģināt kaut vienu no vairāk nekā 200 pieejamajiem 
e-pakalpojumiem. Turklāt atceries, neskaidrību gadījumā vien-
mēr var pajautāt padomu pakalpojuma sniedzējam!

“Priekšdarbi gan prasīja laiku, un dēls palīdzēja datoru sagata
vot. Tomēr to nepieciešams veikt tikai vienu reizi un pēc tam laiku 
un naudu var krietni ietaupīt. Piemēram, lai no Alsungas aizbrauk
tu uz Rīgu parakstīt līgumu un atpakaļ, ceļā pavadītu kādas sešas 
stundas. Tagad parakstu līgumu mājās un nosūtu pa epastu! 
Epakalpojumi un eparaksts noder gan privāto, gan darba lietu 
kārtošanai,” skaidro Suitu sieva Aleta Lipsne, viena no epakalpo
jumu popularizēšanas kampaņas “Valsts ir internetā” vēstnesēm.
1. Nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, ko lieto mājās, 

darbā, bibliotēkā vai citviet.
2. Epakalpojumus vari saņemt:

•	 portālā	www.latvija.lv	 (sadaļā	 “Epakalpojumi”	 un	 “Izvēlies	
epakalpojumus”),

•	 iestāžu	 mājaslapās	 (sadaļā	 “Pakalpojumi”	 vai	 “Epakalpo
jumi”).

3. Daudzi epakalpojumi un datu bāzes ir pieejami bez reģistrā
cijas. Savukārt vairākumam epakalpojumu nepieciešams ap
liecināt savu identitāti, ko var paveikt trīs veidos:
•	 ar	internetbankas	paroli	un	kodu	karti	vai	kalkulatoru,
•	 eID	karti –	epakalpojumus	vari	izmantot	ar	šo	personu	ap

liecinošo dokumentu, ja tajā ir aktivizēts eparaksts,

•	 eparaksta	 viedkarti  –	
risinājums juridiskām 
personām, ko arī var 
izmantot, lai autentifi
cētos.

4. Epakalpojums ir arī jeb
kuru dokumentu vai ie
sniegumu elektroniska parakstīšana ar drošu eparakstu, un 
tam ir tāds pats juridiskais spēks kā papīra formātā parak
stītam. Atliek vien parakstīt un nosūtīt pa epastu!

5. Datora sagatavošana darbam ar eID var šķist laikietilpīga, bet 
turpmāk saziņa ar valsti būs krietni ātrāka un ērtāka. Nepiecie
šamais: 
•	 eID	 ar	 aktivizētu	 eparakstu  –	 ietver	 divas	 iespējas  –	 gan	

auten tifikāciju, lai izmantotu epakalpojumus, gan 120 bez
maksas eparakstus. eID karti var iegūt un eparakstu akti
vizēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē,

•	 kartes	 lasītājs  –	 neliela	 ierīce	 pievienošanai	 pie	 datora,	 ko	
var iegādāties elektropreču veikalos. Ir datori, kuros šāds la
sītājs jau ir iebūvēts,

•	 datora	sagatavošana	darbam –	atliek	apmeklēt	eparaksts.lv	
un instalēt bezmaksas programmatūru, nepieciešamības 
gadī jumā konsultējoties ar eparaksta klientu atbalsta die
nestu (t. 67018989, epasts: eparaksts@eparaksts.lv).

6. Tagad vari sazināties ar valsti internetā un turpmāk atliek vien 
atcerēties:
•	 pirms	apmeklē	iestādi	klātienē,	pārbaudi,	vai	pakalpojums	ir	

pieejams elektroniski,

INFORMāCIJA
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Turaidas muzejrezervāts aicina izbaudīt pavasari un sagaidīt va
saru kopā ar klases biedriem un draugiem, piedaloties interaktīvās 
programmās un aizraujošās spēlēs. Iegūsti patīkamas emocijas, 
izbaudi skaisto dabu un iepazīsti kultūras mantojumu! Atver vārtus 
vasarai Turaidas muzejrezervātā!

Turaidas muzejrezervāta izglītojošo programmu piedāvājums 
skolēniem:

Ciemos pie Turaidas fogta
Ceļojums laikā  – vienreizēja iespēja nokļūt 16. gadsimtā! 

Tikšanās ar pils pārvaldnieku – fogtu, iespēja kļūt par bruņinieku 
vai zemnieku, dāmu vai saimnieci, kā arī apgūt seno rakstību uz 
vaska tāfelītēm un pašrocīgi izgatavot dokumentu.

Programmas mērķauditorija: 4.–12. klase
Dalībnieku skaits: līdz 30 personām 
Programmas cena: 35,57 EUR + ieejas biļetes
Valodas: latviešu, krievu, angļu

ienāc tautasdziesmu pasaulē!
Vai vari nodziedāt kādu latviešu tautasdziesmu? Dziedāsim un 

rotaļāsimies kopā! Iepazīsti Dainu kalnu un tēlnieka Induļa Rankas 
veidotās skulptūras, caur krāsaino tautasdziesmu pasauli un 
spēlēm atklāj mūsu senču dzīves uztveri, darba tikumu un dabas 
ritumu!

Programmas mērķauditorija: 1.–6. klase
Dalībnieku skaits: līdz 35 personām 
Programmas cena: 26,32 EUR + ieejas biļetes
Valodas: latviešu, krievu

Uzvārdu došana Vidzemē
Bērziņš, Stiprais, Grīnbergs….Kas viņiem visiem kopīgs? Vai zini 

kā radušies uzvārdi? Noskaidro, kā cilvēkus atpazina, kad uzvārdi 
vēl nebija, un kāpēc tie reizēm atspoguļo cilvēka rakstura vai 
fiziskās īpašības. Izpēti sava uzvārda izcelsmi!

Programmas mērķauditorija: 4.–9. klase 
Dalībnieku skaits: līdz 35 personām
Programmas cena: 35,57 EUR + ieejas biļetes
Valoda: latviešu

Ko lems līvu likteņzirgs?
Kas bija Kaupo? Vai lībieši ir latvieši? Kura ir zirga dzīvības kāja? 

Iepazīsti Latvijas pamatiedzīvotāju  – lībiešu senvēsturi, kultūru 
un valodu, iesaistoties spēlē un iejūtoties Turaidas līvu tēlos. 
Paviesojies Turaidā pirms 824 gadiem!

Programmas mērķauditorija: 1.–12. klase
Dalībnieku skaits: līdz 35 personām 
Programmas cena: 35,57 EUR + ieejas biļetes
Valodas: latviešu, krievu

Orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts”
Izzini aktīvā veidā Turaidas vēsturisko centru  – atrodi vietas, 

lietas, iepazīsti senus stāstus, izpildi uzdevumus! Garantējam 
sacensību garu un balvas! Garlaicīgi nebūs! 

Programma sagatavota dažādās grūtības pakāpēs.
Programmas mērķauditorija: 4.–12. klase 
Dalībnieku skaits: līdz 40 personām
Programmas cena: 29,88 EUR + ieejas biļetes
Valodas: latviešu, krievu, angļu

No kā būvēta Turaidas pils?
Vai Tu zini, ka Turaidas pils senie ķieģeļi ir jau 800 gadu veci? 

Sajūties kā viduslaiku pils celtnieks, iepazīsti pils mūru dažādos 
ķieģeļus un uzzini, kā tie gatavoti! Uzroti rokas un izveido Turaidas 
pilij jaunu ķieģeli pats!

Programmas mērķauditorija: 1.–9. klase
Dalībnieku skaits: līdz 35 personām 
Programmas cena: 35,57 EUR + ieejas biļetes
Valodas: latviešu, krievu

Programmas lūdzam pieteikt vismaz  
3 dienas iepriekš  

pa tālruni 67971402, mob. tālr. 26572142  
vai epastu: turaida.muzejs@apollo.lv

Vairāk informācijas  
par Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu  

un pasākumiem  
www.turaida-muzejs.lv

UZ TIKŠANOS  
TURAIDAS MUZEJREZERVĀTĀ!

•	 tas	ir	arī	droši,	ja	ievēro	personīgo	piesardzību,
•	 šaubu	vai	neskaidrību	gadījumā	nebaidies	jautāt	padomu	pa

kalpojuma sniedzējam.

Noderīgi kontakti:
Jautājumiem par eID jeb elektroniskās identifikācijas kartes 

pieteikšanu un aktivizāciju
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, tālr. 8300, www.pmlp.

gov.lv
Jautājumiem par e-paraksta lietošanu un datora sagatavo-

šanu darbam
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, tālr. 67018989, 

epasts: eparaksts@eparaksts.lv, www.eparaksts.lv  – svarīgākā 
infor mācija, forums un programmatūra lejupielādei

Epārvaldes integrēto informatīvo kampaņu “Valsts ir inter
netā” īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
ar mērķi informēt par vairāk nekā 300 valsts un pašvaldību 
epakal pojumiem, un mudinātu sabiedrību izvēlēties epakalpoju
mus kā primāro saziņas veidu ar valsti.

Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu tehniskās palī
dzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/19 “Atbalsts Vides aizsardzī
bas un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas 
Savie nības fondu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodro
šināšanai” finansējumu.

Papildu informācijai: Elīna Kalniņa
Kampaņas “Valsts ir internetā” koordinatore

Tālr. 22018527, epasts: elina.kalnina@ka.lv, einfo@ka.lv 

INFORMāCIJA

izdzīvo vēstures stāstus Turaidas muzejrezervātā!
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JAUNUMS. Sakarā ar to, ka valstī strauji uzlabojusies situā
cija attiecībā uz dzīvnieku saslimšanu ar trakumsērgu, veteri
nārmedicīnas likumā ir izdarītas izmaiņas. Turpmāk dzīvnieki 
pret trakumsērgu jāvakcinē reizi divos vai pat trijos gados. To 
nosaka attiecīgās vakcīnas ražotājs, veterinārārsts izdara 
ierak stu vakcinācijas apliecībā, kad paredzēta nākošā vakcinā
cija. Līdz ar to šis ir pēdējais gads, kad notiks suņu vakcināci-
ja pēc noteikta maršruta. Īpašnieka pienākums ir sekot līdzi 
vakcinācijas termiņiem un tuvojoties konkrētajam datumam 
laicīgi par to informēt veterinārārstu. Ja dzīvnieks netiek vakci
nēts norādītajā termiņā, veterinārārsts var pieņemt lēmumu 
dzīvnieku vakcinēt katru gadu. Atgādinu, ka suņu vakcinācija 
pret trakumsērgu jāuzsāk no 3 mēn. vecuma.

PAR ČIPĒŠANU. Visiem suņiem, kas 6 mēn. vecumu būs sa
snieguši līdz 2016. gada 1. jūlijam, (tātad arī visi pieaugušie 
dzīvnieki) ir jābūt apzīmētiem ar mikročipu un reģistrētiem 
valsts vienotajā datu bāzē, kuru uztur Lauksaimniecības datu 
centrs. To nosaka MK noteikumi Nr. 491 no 21.06.2011. Pašlaik 
Mālpils novadā reģistrēti tikai 33 suņi.

Šogad suņu un kaķu vakcinācijas Mālpils novada lauku teri
torijā notiks minētajos datumos. Sākums plkst.16:00 pēc se
kojoša maršruta:

6. maijā
Lazdas – Vanagi – Purmaļi – Ceriņi – Rozēni – Kniediņi – Mež
andri – Andricēni – Zavadiņas – Kniediņkrogs – Tuņķi – Sniķe
ri – Kosēni – Rencēni – Snaudas – Kūlīši.

8. maijā
Salzemnieki – Vecviesturi – Žīburti – Birzkalni – Lauciņi – Ērgļi – 
Priednieki – Skujkalni – Caunītes – Rumpji – Ošlejas – Robiņi – 
Torņakalns – Medņi – Induļi – Pakalni – Austrumi – Priedes.

9. maijā
Jaunbūņas – Kārļi – Siksnas – Kalnrautēni – Apenieki – Kurlē
ni – Zemnieki – Timermaņi – Zemarāji – Lakstīgalas.

11. maijā
Kangari – Gaiļurgas – Ozoli – Krastkalni – Gobas – Upmaļi – 
Upesmedņi – Jaunzemnieki – Mežsētas – Grīvnieki – Āpškalni – 
Gaidziņas – Ziedlejas.

12. maijā
Viteglītes – Klētnieki – Ciedrītes – Vildani  – Jaunčušļi – Ģidas – 
Vēveri – Smiltnieki – Kalnmārtiņi – Ankoriņi – Ādmiņi.

13. maijā
Kraukļi – Bauguļi – Veckalni – Viteskalni – Rijnieki – Brieži – 
Vadzeles – Brūnas – Šalkones – Jaunāres – Mergupsalas – Rāt
sbirznieki.

14. maijā
Rīti – Plakupi – Elki – Dignas – Saulītes – Gravas – Čiekuriņi – 
Priekuļi – Ausekļi – Zemgaļi – Auziņas – Vilnīši – Lībenes – Lie
piņas.

15. maijā
Tauriņi – Pūlakas – Jaunāmāja – Kalniņi – Kroņi – Upītes – Vec
kalns – Kalnakreiči – Pavasari.

16. maijā
Birztalas – Ezerupes – Ezeri – Krūmaļi – Miglas – Vildēni – Vit
muižnieki – Ošiņi – Ceplīši – Līči – Aizkalnes – Birzītes – Klabi – 
Līčupes – Parkmaļi.

18. maijā
Lipkori – Klintskalni – Tērces – Miedriķi – Dadzīši – Silzemnie
ki – Ozoliņi – Ozoli – Madaras – Randas – Birzmaļi – Dzelzītes.

Sidgundā vakcinācija notiks pie “Koklēm” 21. maijā 
plkst. 17:00

Mālpils centrā vakcinācija notiks stāvlaukumā pie bijušās 
bankas 22. maijā plkst.17:00. Ir iespēja vakcinēt arī mājās, 
iepriekš piezvanot un vienojoties par laiku. Neaizmirstiet līdzi 
ņemt vakcinācijas apliecības! Jauna apliecība maksā 2 EUR, 
vakcinācija pret trakumsērgu 7 EUR, kompleksā pote (pret 
suņu mēri, inf.hepatītu, parvovirozi, trakumsērgu) 15 EUR. 

Atis, 26143151, 67970898

Darba piedāvājums
SIA “Aggregare” meklē darbam šķirotājus un fasētājus. Ra

žotne atrodas – Loja, Sējas novads. Šķirojam/fasējam priežu 
mizas mulču. Maiņu darba laiki, pa 8 vai 12 stundām. Iespē
jams arī transports no un uz darbu.

Šķirotājiem – 500 – 600 EUR/mēnesī uz rokas, stundu lik
me 2.35 EUR uz rokas, 12 stundu darba laiks maiņās.

Fasētājiem  – pēc padarītā, cik safasē maisus, tik ir, 
min 20 EUR/dienā un uz augšu.

Darbu varēs uzsākt nekavējoties.
Lūdzam interesentus zvanīt pa tālruni 28668995 vai rakstīt 

epastsa adresi: a.mikals@aggregare.eu

Mālpils novada dome (reģ.Nr.90000048398) 
izsludina pretendentu pieteikšanos uz 
autobusa vadītāja amata vakanci.
Prasības pretendentam:
•	 Vispārējā	vidējā	vai	profesionālā	izglītība;
•	 D	 kategorijas	 autovadītāja	 apliecība	 ar	 kvalifikācijas	 

kodu (95);
•	 Pieredze	pasažieru	pārvadāšanā;
•	 Prasme	organizēt	savu	darbu;
•	 Augsta	atbildības	sajūta,	precizitāte	un	atsaucība;
•	 Labas	saskarsmes	un	komunikācijas	prasmes.
Darba pienākumi:
•	 Vadīt	autobusu	noteiktā	 laikā	un	maršrutā	vai	saskaņā	ar	

rīkojumiem;
•	 Sekot	materiālā	atbildībā	nodotā	transportlīdzekļa	tehnis

kajam stāvoklim, nodrošināt tā savlaicīgu apkopi, ja nepie
ciešams – veikt vai organizēt remontdarbus;

•	 Atbildēt	par	pārvadājamo	drošību.
Piedāvājam:
•	 Noteiktās	pašvaldības	darbinieku	sociālās	garantijas	 (pa

pildatvaļinājums u.c.);
•	 Veselības	apdrošināšanu;
•	 Iespēju	ar	50%	atlaidi	apmeklēt	Mālpils	sporta	kompleksu;
•	 Darbiniekam	 tiek	 noteikts	 summētais	 darba	 laiks	

(4,13 EUR/h), kā arī iespējams darbs brīvdienās un svētku 
dienās.

Iesniedzamie dokumenti:
•	 Pieteikuma –	motivācijas	vēstule;
•	 Īss	dzīves	gājuma,	 izglītības	un	darba	pieredzes	apraksts	

(CV);
•	 Izglītības	dokumentu	kopijas;
•	 Pēc	pretendenta	ieskatiem	citu	dokumentu	kopijas.

Pieteikšanās termiņš un kārtība:
Dokumentus iesniedz, nosūtot elektroniski uz epasta ad

resi dome@malpils.lv vai personīgi Mālpils novada domes 
kancelejā (Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV2152). 
Pieteikšanās termiņš līdz 2015. gada 8. maijam plkst.15.00

Dzīvnieku vakcinācija 
pret  trakumsērgu – 2015
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Cienījamie Mālpils novada iedzīvotāji!
Aicinām Jūs uz atklāto Mālpils novada vidusskolas filiāles 

Sidgundas pamatskolas skolēnu vecāku kopsapulci un tikša
nos ar Mālpils novada domes pārstāvjiem Sidgundas pamat
skolā š.g. 13. maijā plkst. 18:00.

Aicināti Mālpils novada, īpaši Sidgundas ciema, sabiedrības 
pārstāvji.

Mālpils novada vidusskola

slUDiNĀJUMi

Lēti iznomāju celtniecības aprīkojumu, tehniku un instrumentus. 
Mālpilī. Perforātori, motorzāģi, krūmgriezis, leņķa slīpmašīnas, 
metāla detektori, lāzernivilieris ar uztvēreju, betonmaisītājs, 
metināmie aparāti, skrūvmašīnas, aprīkojums plastmasas un 
kapara cauruļu lodēšanai, domkrati, viņčas, figurzāgis, cirkulārais 
zāģis, cauruļu lokāmais, trepes, urbjmašīnas, fēni, iegremdējamais 
sūknis, hidrafors, auto piekabe 2,5 x 1,5 x 1,6 m un citi instrumenti, 
mob. tālr. 27449781, Juris

Piedāvājam bruģēšanas pakalpojumus: rakšanas darbi, 
planēšana  – bobkat pakalpojumi, trotuāru un ceļu apmales 
montāža, bruģakmens ieklāšana, kāpņu betonēšana, mūrēšana, 
vajadzīgo materiālu sagādāšana, apzaļumošanas darbi, kanalizāciju 
un lietus ūdeņu sistēmu montāža, sētas stabu montāža. Zvaniet 
laicīgi, kamēr sezona nav sākusies un materiālus vieglāk dabūt! 
Rindas pamazām veidojas! Māris, tālr. 26313281

Mūrēju iekšējos un ārējos kamīnus, kamīngrillus, priekšroka 
jūrmalniekiem, Mālpils, tālr. 25652216, Laimonis Benušis

Atbalsts vistrūcīgākajām personām
P/a “Mālpils sociālais dienests” tuvākajā laikā sāks iz

sniegt pārtikas pakas vistrūcīgākajām personām.
2015. gadā ir paredzētas būtiskas izmaiņas ES finansētajā 

pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanā vistrūcī
gākajām personām:

1) pārtikas pakas saņems tikai personas, kurām sociālais 
dienests būs piešķīris trūcīgas personas statusu. Ja izziņas 
termiņš būs 3 mēneši, izziņas derīguma perioda laikā varēs 
saņemt tikai divus pārtikas komplektus katrai izziņā norādītai 
personai, bet ne vairāk kā vienu komplektu katrai personai 
kalendāra mēneša laikā. Ja izziņas periods būs 6 mēneši, 
tad – 4 komplektus.

Piemēram  – izziņa derīga 01.05.2015.  – 31.07.2015. Šajā 
periodā katrai izziņā norādītai personai tiks piešķirti divi pār
tikas komplekti. Tās var izņemt maijā un jūnijā, vai maijā un 
jūlijā, vai jūnijā un jūlijā, bet abus pārtikas komplektus neva
rēs saņemt jūlijā.

2) trūcīgas ģimenes ar bērniem šajā atbalsta pasākumā 
saņems arī materiālās palīdzības komplektus:

– higiēnas un saimniecības preces tiks izsniegtas katram 
bērnam vecumā līdz 18 gadiem. Ja izziņa piešķirta uz 3 
mēnešiem, tad viens šāds komplekts katram bērnam 
visā izziņas periodā. Ja izziņa izsniegta uz 6 mēnešiem – 
tad divi komplekti katram bērnam izziņas periodā.

– skolas soma vai individuālie mācību līdzekļi vienu reizi 
kalendāra gadā bērniem no 5–16 gadiem.

Lūgums trūcīgu ģimeņu ar bērniem vecākus līdz 
30.05.2015. informēt sociālo darbinieci darbam ar ģimenēm 
ar bērniem Dagniju Valteri (tālrunis 67185873, izņemot treš
dienas), kādu atbalstu Jūs labprātāk saņemtu – skolas somu 
vai individuālos mācību līdzekļus.

Mālpils novada dome ir saņēmusi Kultūras un izglītības 
fonda “Upe” piedāvājumu iesaistīties ar finansiālu atbalstu 
viņu organizētajā nometnē bērniem ar īpašām vajadzībām 
2015. gada vasarā no 2. augusta līdz 8. augustam Līgatnē. No
metne paredzēta bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem, ku
riem, balstoties uz veselības pārbaužu rezultātiem, būtu ne
pieciešama dalība nometnē.

Pēc rīkotāju informācijas, lai segtu dzīvošanas, ēdināšanas 
izmaksas un darbinieku algas, viena bērna dalība 7 dienu no
metnē izmaksā 190,00 EUR. 

Pašvaldība būtu gatava līdzfinansēt uzturēšanos šajā no
metnē bērniem ar invaliditāti.

Līdzfinansējuma apmērs būtu atkarīgs no tā, cik ģimenes 
pieteiktos uz šo iespēju aizsūtīt savu bērnu (us) uz nometni. 
Starpība būtu jāsedz ģimenei.

Lūdzam izvērtēt šo iespēju un pieteikties, līdz 2015. gada 
18. maijam, uzrakstot iesniegumu Mālpils novada domei.

Nometnes pilnu aprakstu var atrast www.malpils.lv 

par zemes lietošanas un zemes apauguma 
veidu statistisko apsekojumu  
jūsu pašvaldībā

SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biro
ja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes apauguma un lietoša-
nas situācijas, kā arī to izmaiņu apsekojumu Baltijas valstīs 
t.sk. arī jūsu pašvaldībā. Apsekojums notiks no 2015. gada 
maija līdz oktobrim (projekts LUCAS 2015, http://ec.europa.
eu/eurostat/web/lucas/overview).

Latvijā apsekojumā iekļauti pavisam 4498 ģeogrāfiski pun
kti, kuri var atrasties jebkuros zemes apauguma veidos (lauk
saimniecības zeme, zālāji, meža zemes, apbūvētas teritorijas, 
transporta tīkli utt.) Apsekotāji noteiks zemes apauguma un 
lietošanas veidu, redzamu meliorācijas sistēmu esamību un 
ainavas struktūrelementus.

Apsekotāji darbosies saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai 
aprakstītu un nofotografētu izvēlēto punktu, kā arī lai ap
rakstītu situāciju 250 m garā līnijā no punkta uz austrumiem. 
Vienā no katriem 10 punktiem tiks paņemts 500 g smags aug
snes virskārtas paraugs. Paraugs tiks analizēts laboratorijā 
un izmantots ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem mēr
ķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, aug
snes modeļu validācijai un organisko vielu satura noteikšanai 
augsnē, kas ir būtisks klimatu ietekmējošs faktors.

Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga 
statistikai, un tā neatspoguļos nekādus personiskas dabas 
datus vai datus par zemes īpašumiem. LUCAS 2015 apsekoju
ma dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, 
pie tam tie arī nav piemēroti šādam mērķim.

Ar cieņu, Ivars Pavasars
SIA Vides eksperti valdes loceklis

23.05. plkst. 9.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas”  
EKSKURSIJA uz vissaulaināko pilsētu – Dobeli.

•	 Līgas un Aivara Beņķu Skaisto un praktisko ideju dārza apmeklējums;
•	 Izcilā selekcionāra Pētera Upīša ceriņu dārzs krāšņākajā ziedē

šanas laikā;
•	 Plkst.16.00 Koncerts dārzā.

(Interesentiem pieteikties pie k/c dežuranta līdz 13.maijam.)
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Mālpils kultūras centra pasākumi  
2015. gada maijā
• Līdz 26. maijam izstāžu zālē apskatāma mākslinieces AGNIJAS ĢĒRMANES 

gleznu izstāde “TUVOŠANāS”.
• 06.05. plkst.18:00 Svētku sarīkojums, veltīts Starptautiskajai ģimenes dienai, 

“SKANOŠā LIGZDA”. Piedalās Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības ko
lektīvi.

• 10.05. PAVASARA GADATIRGUS
• 10.05. plkst. 16:00 EKSKLUZĪVS ŠOVS! Jolanda Suvorova un Draugi piedāvā: 

VARIETE/BURLESQUVE “90 MINŪTĒS APKāRT PASAULEI”. Parodijas, maģiskas 
pārvērtības, erotiski pigori, anekdotes, jautri danči, krāšņi tērpi, limeriksi, humo
reskas, humoristiski pekstiņi. Biļešu cenas 5 EUR  – iepriekšpārdošanā; 7 EUR  – 
koncer ta dienā.

• 12.05. plkst. 13:00 “Martai Liepiņai – Skulmei 125”. 1890. gada 13. maijā Mālpils 
pagasta “Ādmiņos” dzimusi pirmā sieviete – tēlniece Latvijas mākslas vēsturē Marta 
Liepiņa – Skulme.

• 12. 05. no plkst. 13:00 Talkas “Skulmēs” un “ādmiņos”. Piedalās: Vecmāmiņu 
klubi ņa “Rezēdas” dalībnieces, kultūras centra darbinieki, Mālpils profesionālās 
vidus skolas audzēkņi un Mālpils novada vidusskolas skolēni. Liepiņu stādīšanas 
AKCIJA „Mēs savam novadam”. Pulkā aicināts ikviens mālpilietis!

• 13. 05. plkst. 15:00 un plkst. 19:00 Dokumentālā filma par Martu Skulmi „Avangarda 
amazone”.

• No 11. līdz 18. maijam Kultūras centrā apskatāma izstāde par tēlnieci Martu 
Liepiņu – Skulmi.

• 13.05 plkst. 20:00 Folkloras kopa “MāLIS” un vad. Andris Kapusts ielūdz dziedošos 
amatiermākslas kolektīvus un visus interesentus uz MERGUPES JAUNā TILTIŅA 
APROTāŠANU. Tiksimies “Saules vārtu” kalnā!

• 24.05. plkst.18:00 Grupas “GALAKTIKA” koncerts “LABVAKAR, DRAUGI!”. Biļešu 
cenas 5 un 7 EUR (Biļetes var iegādāties kultūras centra kasē un “Biļešu paradīzē”).

• 31.05. BĒRNU SVĒTKI (plašāka informācija 14. lpp.)
Plkst.12:00 Jaundzimušo mālpiliešu sveikšana “Saules vārtu” kalnā.
No plkst. 12:00 Laukumā pie bibliotēkas darbosies piepūšamās atrakcijas, automo
biļi u.c. izklaides.
Plkst. 14:00 Deju uzvedums “Burtu spēles”. Piedalās BPII “Māllēpīte” un Mālpils 
novada vidusskolas tautas deju kolektīvi.
Plkst. 15:30 Teātra izrāde visai ģimenei – Juris Zvirgzdiņš “Kā BRāLĪTIS TRUSĪTIS 
UZVARĒJA LAUVU” (Suntažu kultūras nama amatierteātris “Sauja”, režisors Didzis 
Cauka). Ieeja par brīvu.
No plkst.16:30 Mālpils mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas RADOŠāS 
DARBNĪCAS un skolēnu pašu veidoto MULTIPLIKāCIJAS FILMU SKATE k/c 
deju zālē.
No plkst. 17:00 “TIEM, KAM 8 UN VAIRāK!” Mālpils parkā “Šķēršļu trases” pārva
rēšana un trīs individuālās disciplīnas lielākiem un mazākiem aktīvās atpūtas 
bāzes “EŽI” instruktoru vadībā. Sekot reklāmai!

• 31. 05. plkst. 16:00 Keramikas studijas “Māl-pils” un TLMS “Urga” darbu IZSTāDES 
“ZEMES SPĒKS UN ZEMES MAIGUMS” atklāšana izstāžu zālē.

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

Metinātāja/santehniķa pakalpojumi, kon
sul tācijas. Karstā/aukstā ūdensvada iz
būve, atdzelžošanas iekārtas. Apkures sis
tē mas aprēķināšana. Apkures sistēmas, 
katlumājas, akumulācijas tvertnes, radia
toru uzstādīšana. Konstrukciju/iekārtu 
montāža/demontāža un pārbūve. Tehnikas 
remont darbi, varu izbraukt uz objektiem, 
ir savs metināšanas ģenerātors. Tālr. 
27449781, Juris

Mālpils dārzniecībā pārdod vasaras puķu, 
tomātu, gurķu un citus stādus. Informācija 
pa tālr. 29298658, Andris Bīriņš

Meklēju darba dienās līdzbraucēju uz Rīgu. 
Tālr. 29430521

Apstrādā mazdārziņus, siltumnīcas un ci
tas nelielas zemes platības ar zemes frēzi. 
Tālr. 25985566, Dainis

Gaļas pārstrādes uzņēmums “Food Expert 
S&L” meklē darbiniekus darbam gaļas 
pārstrādes cehā un autovadītāju preču 
izvadāšanai. Adrese: “Papardes”, Sidgunda, 
Mālpils nov., mob. tālr. 26558361

Masāžas pakalpojums mājas vizītē, izbrau
kums ar savu inventāru (ceļa izdevu mi 
nav iekļauti procedūrās) klasis kās, relak
sējošās, vitaminizējošās, ārst nieciskās, 
ķermeni koriģējošās u.c. procedūras. 
Pen sionāriem, bērniem un cilvēkiem ar 
kustī bas traucējumiem atlaide. Pieraksts 
savlaicīgs pa tālr. 29463252, epasts: 
kami76@gmail.com, http://atputaskuure.
blogspot.com

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 restau
rācija. Sertificēts akmeņkaļa amata meis
tars Sandrs Skribnovskis, tālr. 29450290

SIA “Saurida Latvija”
50, 27 un 5 litru tilpuma gāzes balonu 

nomaiņa, pārbaude, konsultācijas.
Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie 
gāzes baloni (7, 27 un 46 litru).

Gāzes plīts remonts.
Strādājam katru dienu (arī vakaros), 

svētkos un brīvdienās.
Zvanīt Jums vēlamā laikā!

Tālr. 29415120

KAsEs DArBA lAiKs

OTRDIEN un CETURTDIEN
14:00 – 18:00

TREŠDIEN un PIEKTDIEN
11:00 – 14:00

Kase atvērta 2 stundas pirms 
pasākuma. Tālrunis uzziņām 

67925836 vai 29195459


