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2015. gada 29. aprīlī
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes

2015. gada 29. aprīļa
sēdes lēmumu Nr. 4/8

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas 
ierobežojumi Mālpils novada administratīvajā 

teritorijā

Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu un

“Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma”
22. panta otro daļu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 6

Paskaidrojuma raksts 
Mālpils novada domes 2015. gada 29. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Mālpils novada administratīvajā teritorijā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

Saistošo noteikumu projekta nepiecie-
šamības pamatojums

1.1. Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otrā un trešā daļa nosaka, 
ka pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos vai vides apstākļus vai izvērtē-
jot lauksaimnieciskās darbības metodes, pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšli-
kuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētis-
ki modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā, 
aizliegumu nosakot uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

1.2. Ar 2015. gada 30. jūniju zaudēs spēku Mālpils novada domes 2010. gada 28. aprīļa 
saistošie noteikumi Nr. 6 “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā”, ar kuriem noteikts aizliegums ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai Mālpils novada administratīvajā teritorijā uz 5 
gadiem.

1.3. Mālpils novada dome ar 2015. gada 25. marta lēmumu Nr. 3/8 nolēma atbalstīt 
nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā līdz 2025. gada 31. decembrim.

1.4. Lai nodrošinātu ģenētiski modificēto organismu drošu apriti, novērstu un nepieļau-
tu negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu 
ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, nepieciešams pagarināt aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai Mālpils novada administratīvajā teritorijā, pieņemot 
jaunus saistošos noteikumus.

Īss Saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka desmit gadu aizliegumu visā Mālpils novada administratīva-
jā teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus, t.i., līdz 2025. gada 31. 
decembrim.

Saistošo noteikumu projekta plānotā 
ietekme uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmēs.

Saistošo noteikumu projekta iespēja-
mā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmēs.

Saistošo noteikumu projekta iespēja-
mā ietekme uz administratīvajām 
procedūrām

Neietekmēs.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu

6.1. Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

6.2. Saistošie noteikumi tiks publicēti vietējā laikrakstā “Mālpils Vēstis” un mājas lapā 
internetā www.malpils.lv.

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificē-
to kultūraugu audzēšanai Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā, un tie ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām 
personām.

2. Aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus tiek 
noteikts visā Mālpils novada administratīvajā teritorijā.

3. Ar šiem saistošajiem noteikumiem noteiktā aizlieguma 
termiņš ir līdz 2025. gada 31. decembrim.

4. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis” un stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
45. pantā noteiktajā kārtībā.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2015. gada JŪLIJAM un AUGUSTAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Apvienotā Tautsaimniecības un attīstības komitejas, 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 
Finanšu komitejas sēde

29. jūlijā, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 19. augustā, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 19. augustā, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 19. augustā, pl.17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 29. jūlijā, pl.17:00
26. augustā, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 27. jūlijā, 31. augustā, 
pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl.17:00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

MĀLPILS NOVADA DOMES 27.05.2015. SĒDE Nr.5
Izskatīja 18 jautājumus:

1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
3. Par nekustamo īpašumu piekritību pašvaldībai.
4. Par deleģēšanas līgumu ar biedrību “Mālpils Zivīm”.
5. Par grozījumiem pirkuma līgumā.
6. Par privatizācijas pabeigšanu.
7. Par profesionālās izglītības programmu saskaņošanu.
8. Par atļauju uzņemt audzēkņus profesionālās izglītības 

programmās.
9. Par speciālās izglītības programmu īstenošanas saskaņo-

šanu.
10. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas iesnieguma izska-

tīšanu.
11. Par pensionāru padomes priekšsēdētājas iesnieguma iz-

skatīšanu.
12. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
14. Par Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu ap-

rēķināšanas metodikas klientiem, kas pakalpojumu saņem 
no Mālpils novada domes SIA “Norma K” apstiprināšanu.

15. Par Mālpils novada domes 29.04.2015. lēmuma Nr. 4/21 
“Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi 2011. gada 23. 
marta saistošajos noteikumos Nr. 6 “Mālpils novada paš-
valdības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” nolikums” 
apstiprināšanu” atcelšanu.

16. Par pašvaldības 2014. gada publiskā pārskata apstiprinā-
šanu.

17. Par Rinalda Liepiņa atbrīvošanu no administratīvo lietu ko-
misijas priekšsēdētāja amata.

18. Par atļauju rīkot pasākumu “Latvijas-Igaunijas draudzības 
Kauss karpu makšķerēšanā 2015”.

NOLĒMA:
 • Atzīt, ka ir pabeigta kultūras nama kafejnīcas ar palīgtel-

pām 432,9 m2 kopplatībā, kas atrodas Nākotnes ielā 5, Māl-
pilī, Mālpils novadā, un sastāv no 49/1000 domājamām da-
ļām no nekustamā īpašuma Nākotnes iela 5, Mālpils, 
Mālpils novads, privatizācija.

 • Saskaņot profesionālās izglītības programmu “Būvniecība” 
(izglītības programmas kods 33582021), kvalifikācija – ēku 
būvtehniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, īsteno-

šanas ilgums 4 gadi.
 • Saskaņot profesionālās izglītības programmu “Būvniecība” 

(izglītības programmas kods 35b582021) - 3. profesionālās 
kvalifikācijas līmenis, iegūstamā kvalifikācija – ēku būvteh-
niķis, īstenošanas ilgums 1,5 gadi.

 • Atļaut uzņemt audzēkņus 2015. gada septembrī sekojošās 
profesionālās izglītības programmās ar mācību ilgumu 1,5 
gadi:

 ◊ izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (prog-
rammas kods 35b811021), kvalifikācija – ēdināšanas pa-
kalpojumu speciālists;

 ◊ izglītības programmā “Siltuma, gāzes un ūdens tehno-
loģija” (programmas kods 35b582031), kvalifikācija – in-
ženierkomunikāciju tehniķis;

 ◊ izglītības programmā “Kokizstrādājumu izgatavošana” 
(programmas kods 35b543041), kvalifikācija – mēbeļu 
galdnieks;

 ◊ Izglītības programmā “Interjera dizains” (programmas 
kods 35b214031), kvalifikācija interjera noformētājs.

 • Piešķirt finansējumu Mālpils Mūzikas un mākslas skolai 
līdz 3000.00 EUR apmērā keramikas krāsns iegādei no bu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 • Piešķirt finansējumu 726.00 EUR apmērā no atbalsta fonda 
līdzekļiem transporta izdevumu segšanai Mālpils novada 
pensionāru pieredzes apmaiņas braucienam uz Latgali š.g. 
11. un 12. augustā.

 • Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības 2014. gada publis-
ko pārskatu. Mālpils novada pašvaldības 2014. gada publis-
ko pārskatu viena mēneša laikā iesniegt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai mājas lapā 
www.varam.gov.lv. Mālpils novada pašvaldības 2014. gada 
publiskā pārskata pilnu tekstu mēneša laikā pēc apstipri-
nāšanas publicēt Mālpils novada domes mājas lapā www.
malpils.lv. Mālpils novada pašvaldības 2014. gada publiskā 
pārskata pilnu tekstu nodot Mālpils novada bibliotēkai.

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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9. klases absolventi - Armīns Cīrulis, Ričards Eglītis, Simona  
Kaminska, Lilija Laicāne, Līga Kristiāna Lapsiņa, Ieva Skribāne, 

Kitija Vjatere, Linda Zariņa, Esmeralda Belerta, Edgars Citavičus, Līga 
Krēsliņa, Dmitrijs Lindenavs, Kristīne Mihailova, Eduards Ozols, 

Edijs Peka, Sintija Tabaka, Ligita Vjatere, Aldis Zvirgzdiņš, 
klases audzinātāja Benita Kuriņa

Sveicam Mālpils novada izglītības iestāžu absolventus - 
bērnus un jauniešus, kā arī audzinātājus, skolotājus un vecākus!

Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”. Sirsnīgi sveicam jaunos pirmklasniekus!

Mālpils internātpamatskola Mālpils Mūzikas un mākslas skola

Mālpils Profesionālajā vidusskolā pašreiz notiek spraigs 
darbs, audzēkņi atgriežas no kvalifikācijas prakses un gatavojas 
kvalifikācijas eksāmenam, lai iegūtu ēdināšanas pakalpojumu 
speciālista, inženierkomunikāciju tehniķa, mēbeļu galdnieka un 

Mūzikas nodaļas absolventi - Lote Katrīna Cērpa (klavierspēle), 
Krista Kristiāna Osīte (klavierspēle), Elīna Rauska (klavierspēle), 

Arta Višķere (klavierspēle), Alise Pētersone (flautas spēle), Aija Lauva 
(saksofona spēle), Ieva Ozola (saksofona spēle), Marks Krists 

Žukovskis (ģitāras spēle); mākslas nodaļas absolventes - Elva Dancīte,  
Adriana Paula Fjodorova, Ieva Jēkabsone, Adelīna Lāce, Laura Šulca 

ar skolotājiem 

Mālpils Profesionālā vidusskola

interjera noformētāja kvalifikāciju.
Veiksmi audzēkņiem eksāmenos! Izlaidums Mālpils Profe-

sionālajā vidusskolā notika 27. jūnijā. Gaidām jaunus audzēk-
ņus 2015./2016. mācību gadā!

10. grupa “Mazputniņš” - Sindija Asne, Beate Basaraba, 
Kate Basaraba, Alise Bērziņa, Matīss Bogdans, Miks Tomijs Kazakovs, 

Nikolajs Klintsons, Kate Miķelsone, Paula Osīte, Aleks Nikolas 
Pogarcevs, Sindija Raupa, Valentīna Seļivanova, Kalvis Vālbergs, 

Evelīna Voitjuka, Elza Estere Voroņuka, Gints Zaharčuks, 
Gustavs Zegrja, Elizabete Viktorija Zubareva, 

skolotāja Lolita Bērziņa, skolotājas palīdze Dana Ozoliņa

12. grupa “Pūcīte” - Kristaps Mārtiņš Apikāts, Nellija Bērziņa, Elza 
Elīza Boķe, Helēna Buklovska, Jete Alvīne Cērpa, Mareks Dišereits, 

Roberts Epalts, Evelīna Folkmane, Emīls Jansons, Patrīcija Paula 
Lapire, Ralfs Lukačs, Gusts Niklāvs Podračiks, Samanta Stepāne, 

Megija Paula Zaķīte, Markuss Zariņš, skolotājas Inga Žugre un 
Vineta Saulīte, skolotājas palīdze Astrīda Kvietiņa
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Turpinājums 6. lpp.

Mālpils novada vidusskola

AKTUĀLI

9. klases absolventi - Nelda Blumberga, Madara Cīrule, Karīna 
Dvorjaņinova, Marks Gaidels, Annija Kaņepēja, Artems Kozirjackis, 

Santa Kripašova, Justs Andrejs Mārtinsons, Elīna Niedra, Niks Orlovs, 
Ieva Ozola, Dāniels Pozņaks, Beāte Radziņa, Tomass Ruoška, 

Viktorija Seļivanova, Renārs Višķers, audzinātāja Lidija Stašāne

12. klases absolventi - Māris Bugins, Dita Fridrihsone, Alise Graudiņa, 
Marta Kalniņa, Agnese Krīgere, Adelīna Lāce, Nils Miezis, 

Ivita Ozoliņa, Sintija Ozoliņa, Klāvs Sārna, Agnese Stafecka, 
audzinātāja Daila Klintsone

9.s klases absolventi - Edžus Dāvids, Ričards Iesalnieks, 
Mārtiņš Zviedris, Madara Santa Biča, audzinātāja Ligita Odziņa

Mālpils novada vidusskolas 12. klases absolventu vecāki sveic 
klases audzinātāju Dailu Klintsoni

12. n klases absolventi šogad ir Olga Andersone, Kristīne 
Boļbana, Elīna Garā un Dace Zelča. Klases audzinātāja Laima 
Balode. Izlaidums notika 30. jūnijā.

Vēl viens Saules nogrieznis ielīgots
Izlīdzinās diena ar nakti, un aplis noslēdzas: vēl viens Saules nogriez-

nis ielīgots.
Aizvadītajā kultūras centra darba sezonā teātris “Vēji” atzīmēja savas 

radošās darbības desmit gadus. Pielīdzinot cilvēka mūžam, tas nav 
daudz, bet būt kopā, nereti pakļaut savas privātās vēlmes un radīt netve-
ramas vērtības bieži izrādās nopietns pārbaudījums. Tas nepārtraukti 
desmit gadus godam izdevies trīs “Vēju” aktieriem: Guntai Bahmanei, 
Guntai Millerei, Kasparam Amerikam.

Kolektīva dalībnieku mainība reizēm var ietekmēt darba mākslinie-
cisko kvalitāti, toties tiek saglabāta brīvprātīga brīvā laika pavadīšanas 
iespēja.

Mūsu teātra mīlētāji savu dārgo laiku, fizisko un garīgo spēku ieguldī- Amatierteātris “Vēji” 
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Turpinājums no 5. lpp.
juši trīspadsmit dažādu žanru izrāžu veidošanā. Vairākums izrāžu ir  
mūsu - latviešu dramaturgu darbi: Rūta Mežavilka “Klusu”, Dzintars 
Briedis “Svētais karš”, Vizma Belševica “Papīra zirdziņš”, Egīls Šņore 
“Uzticības tests” un latviešu dižmeistari Andrejs Upīts “Laimes lācis”, 
Rūdolfs Blaumanis “Trīnes grēki” - mūsu kolektīva spēlētākā izrāde. Iz-
spēlēti kolektīvam īpaši veidotie uzvedumi: “Kura ir visskaistākā”, 
“Nostaļģija saulrieta krāsā jeb šis un tas par miķelīšiem”, “Teiku mistē-
rijas”, “Eņģeļu pieskāriens”, “Vēstules tālajai zvaigznei”. Aizrautīgs 
darbs tika ieguldīts veidojot izrādes bērniem: “Notikumi rūķu bodē” un 
visumīlētais “Karlsons”.

Vairākumam mūsu skatītāju tas nebūs jaunums, bet atļaušos palepo-
ties. Mūsu teātrim ir savs komponists Dainis Lazdiņš, sava dzejniece Eli-
ta Mieze, par izrāžu vizuālo tēlu rūpējas divas mākslinieces Māra un In-
dra. Ivetta un Juliana apmāca skatuves kustību, deju, bet piemeklēt 
tēlam atbilstošu kostīmu nekad neatsaka Anita. Paldies!

Kolektīvs ilgi nevarēja rast savu īpašo nosaukumu. Tikai pirms divām 
vasarām ieguvām skanīgo un daudznozīmīgo “Vēju” vārdu. Vārdu doša-
nas rituālā guvām arī atsaucīgas kūmas. Krusttēva godā Valdi Lūriņu un 
Rolandu Jomertu, mīļas gādīgas krustmātes Lilliju - Lanu un Egiju.

Šī gada 28. martā Teātra dienu gaisotnē pasākumā “Vēju skapis” no-
svinējām “Vēju” darbības desmit gadus. Šī notikuma sagatavošanā aktīvi 
piedalījās arī teātra jaunā maiņa - bērnu un jaunešu teātra studija Antras 
Austriņas-Seņkānes vadībā.

Savā un kolektīva vārdā sirsnīgs paldies visiem mūsu apsveicējiem un 
laba vēlētājiem!

Otro gadu desmitu izvēlējāmies uzsākt ar orģināldarbu: apjomīgā 
Ivandas Kaijas romāna “Iedzimtais grēks” dramatizējumu.

Visus teātra draugus aicinām satikties rudenī - pirmizrādē!

Mīlot teātra radītājus un skatītājus režisore Liene Cimža

Jūnijs raitiem soļiem tuvojas otrai pusei. Gaisā novirmo tikko pļautas 
zāles smarža... 2014./2015. gada Mālpils Kultūras centra amatiermāk-
slas kolektīvu darba sezona tuvojas noslēgumam. Kāda tā bijusi?

Pats galvenais prieks par to, ka kolektīvu dalībnieku skaits nav rucis, 
bet nācis klāt. Un varam atkārtot visiem jau zināmo – mums ir paši labā-
kie kolektīvu vadītāji, paši labākie un pašaizliedzīgākie dalībnieki, superī-
gākās un atbalstošākās ģimenes un skatītāji, bez kuriem nu nekādi... 
PALDIES, KA JŪS ESAT!

Mums ir augsti sasniegumi - I, II pakāpes diplomi, atzinības raksti. Un 
pāri visam stāv īpašais starojums, ko sajūt tikai tas, kurš ir “iekšā”... Ar 
pilnu krūti izjūt skatuves īpašo pievilkšanās spēku, kolektīva garu un mī-
lestību uz to, ko dara ārpus darba brīvajā laikā. Bieži vien ienāk prātā -  
jābūt trakam vai jukušam, lai ieguldītu tik daudz sava brīvā laika, finan-
ses, varbūt pat atrautu tās no ģimenes, lai izpaustos! Bet ir teiciens – 
Trakajiem pieder pasaule! Un tā arī ir, kamēr mūsu kolektīvi būs ar šo 
pozitīvo trakuma izjūtu un mīlestību uz deju, dziesmu, aktierspēli, gribu 
radoši izpausties, cieņā tiks turēta mūsu vieta un kultūra. Tik ilgi arī 
mūsu mājās būs svētku sajūta un nezināmā gaidas!

Mālpils jauktais koris (diriģente Sanita Vītuma, kormeistars – Juris 
Vītums). Kolektīvs ar labiem panākumiem piedalījies koru skatē Siguldā, 
izcīnot II pakāpi. Vairākkārt uzstājies pašmājās – “Sadzied draugi rude-
nī”, Ziemassvētku ieskaņu koncertos. Viesojies Madlienā koru sadziedā-
šanās koncertā “Madlienas balss” un 30. maijā piedalījies IV Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un mūzikas svētkiem – 120 lielkoncertā “Latvieša 
dziesma Jelgavas vārtos”.

 Jauniešu deju kolektīvs “Māra” (vadītāja Maija Orlova). Kolektīvam 
nākošajā sezonā – 25. Vēlējums: Lai pietiek spēka, lai kājas nepagurst un 
augstu cilājas! Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu 
koncertā – skatē I pakāpe. Uzstājies Mālpils kultūras centra pasākumos 
– Dejo “Māra” un draugi, Ziemassvēku ieskaņu danču koncertos u.c. 
“Māra” viesojusies Garkalnē, Lielvārdē, Jumpravā, Saulkrastos,  Ādažos, 
Valmierā un Lēdurgā. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sidgunda” (vadītāja Māra Gaile – 
Dišereite) 15. novembrī pabijuši Dobelē konkursā “Ābolu maiss”. Salas-
pilī Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu koncertā – 
skatē kolektīvs izcīnījis I pakāpi. “Sidgunda” kuplinājusi arī pašmāju 
pasākumus Ziemassvētku ieskaņu danču koncertus, danču koncertu – 
dejo “Māra” un draugi u.c. Liels gandarījums kolektīvam bija piedalīša-
nās VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētkos Jelgavā š.g. 6. – 7. jūnijā un 20. 
jūnijā došanās uz sadraudzības projekta “Danči pilī 2015” pasākumu 
Jaunpilī. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kniediņš” (vadītāja Julijana Butke-
viča). Kolektīva moto bez izmaiņām – Pastum, pastum, kniedē! Pierīgas 
pašvaldības kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu koncertā – skatē I pa-
kāpe. “Kniediņš” viesojies sadraudzības koncertos Ādažos un Siguldā un 
piedalījies VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētkos Jelgavā š.g. 6. – 7. jūni-
jā.

TLM studija “URGA” (vadītāja Inguna Sīmansone) pats galvenais no-
tikums – 50 gadu jubilejas izstādes “Rokas darba nebijās...” atklāšanas 
sarīkojums 9. novembrī. Studijas vadītāja Inguna “Tradicionālo prasmju 
skolas” darbnīcas “Satiec savu meistaru!” ietvaros noorganizēja Straujas 
Zariņas prasmju darbnīcu “Prievīšu aušana”.  Studija piedalījusies Lat-
viešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgū Latvijas Etnogrāfis-
kajā brīvdabas muzejā. Ar saviem darbiņiem pabūts rokdarbu izstādēs 
“Spilveni mazi un mīļi, lieli un grezni, mīksti un pūkaini” Līgatnē  un “Ce-
riņu neprāts” Dobelē. 31. maijā pašmāju izstāžu zālē tika atklāta TLM 
studijas “URGA” un keramikas studijas “Māl-pils” darbu izstāde “ZEMES 
SPĒKS UN ZEMES MAIGUMS”. Studijas dalībniecei Laumai Tomiņai ar 
saviem rokdarbiem būs gods pārstāvēt Folkloras festivāla “Baltica” ie-
tvaros organizēto amatnieku tirgu Rīgā.

Keramikas studija “Māl-pils” (vadītāja Guna Petrevica). 6. un 7. jūni-
jā studija piedalījās Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gada-
tirgū Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā. Studijas bērni ar 
lieliem sasniegumiem piedalījušies 42. Starptautiskā bērnu un mākslas 
konkursā LIDICE 2014 “Lauku un dārza darbi manā ģimenē” Latvijas kār-
tā, bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursā - izstāde 
“DABA MUMS APKĀRT. PĻAVA - 9”, kā arī vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursā “Trejdeviņas saules lec” Pierīgas novados. Studijas 
darbi pabijuši arī izstādē “Ceriņu neprāts” Dobelē. Viens no krāšņāka-
jiem šīs sezonas notikumiem bija “Māl-pils” dalībnieku darbu izstāde 
“ZEMES SPĒKS UN ZEMES MAIGUMS”, ko atklāja 31. maijā k/c izstāžu 
zālē un ir apskatāma līdz 15. augustam.

Amatierteātris “Vēji” (vadītāja Liene Cimža) 28. martā “Vēju skapī” 
nosvinēja savas radošās darbības 10 gadus. Pagājušā sezonā iestudētā 
izrāde “Karlsons” ir spēlēta vairākkārt mūsu pašu mājās un šī izrāde 
Pierīgas amatierteātru iestudējumu 1. kārtas atlases skatē ieguvusi I pa-
kāpes diplomu. Pašlaik tiek iestudēts jauns darbs – Ivandes Kaijas “Ie-
dzimtais grēks”.

Senioru vokālais sieviešu ansamblis “Rezēdas” (vadītāja Ināra 
Daukste) aktīvi piedalījies koncertos kultūras centrā, kā arī ikgadējos se-
nioru dziedāšanas svētkos “Kopā būt” Salaspilī. “Rezēdas” tradicionāli 
uzstājas Ziemassvētku ieskaņu koncertā, pensionāru Ziemassvētku pa-
sākumā. Jau kuro gadu pēc kārtas, lielākais pārsteigums pārējiem – 
Pašdarbnieku balles, kuros viņas vienmēr izceļas ar interesantu un ele-
gantu šovu. 1. maijā ar savu dziedājumu kuplinājušas senioru kolektīvu 
festivālu “Stalbes pavasaris 2015”.

Bērnu pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis (vadītāja Ināra 
Daukste). Lielākie notikumi - dalība Ziemassvētku adventes koncertā 
Mālpils kultūras centrā, Lieldienu koncertā Mālpils baznīcā un dalība ik-
gadējā bērnu un jauniešu dziedāšanas svētkos - konkursā “LIELDIENU 
BRĪNUMS 2015”.

Jauktais vokālais ansamblis – sekstets “Buona parte” (vadītāja Sa-
nita Vītuma) ar krāšņu koncertu nosvinēja savas pastāvēšanas 18 gadu 
jubileju. Sekstets ar savu muzikālo sniegumu priecējis kultūras centra 

Mālpils Kultūras centra kolektīvi noslēdz krāšņu sezonu
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dzu godalgoto vietu ieguvējas. Pie mums satikšanās vieta ir arī vecmāmi-
ņu klubiņam “Rezēdas”.

Kādam būs atelpa, kādam ne... Kamēr lielie atgūsies, mūsu bērni - 
Mālpils PII deju kolektīvs “Māllēpīte”, vadītāja Sarmīte Eņģele, Mālpils 
novada vidusskolas 3.-4. kl. deju kolektīvs “Atsperīte”, vadītāja Lilita 
Jansone un 7.–9. kl. deju kolektīvs “Dunda”, vadītājs Māra Gaile - Diše-
reite, Mālpils  Profesionālās  vidusskolas kustību teātris, vadītāja Lilita 
Jansone un radošās darbnīcas, vadītāja Gunta Jēkabsone pārstāvēs 
mūsu novadu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos no 7.-
12. jūlijam Rīgā.

Šogad dziesmu un deju svētkos ir iekļauta aktivitāte “Burtu burvība”, 
kuras ietvaros katram novadam bija jāizveido skanīgs stāstiņš, kas tiks 
nolasīts Dziesmu un deju svētku gājiena laikā 12. jūlijā. Uzdevumu sarež-
ģīja noteikumi, ka katram stāsta vārdam jāsākas ar novada sākumburtu. 
Šis atbildīgais uzdevums tika uzticēts Mālpils vidusskolas bērniem, kuri 
radīja novada svētku dalībniekus raksturojošu stāstiņu uz burta “M” .

Mums mājas Mālpilī, mierīga Mergupe, mājīga muiža. Mums Mālpilī 
Māra, māksla mīt. Mēs mākam mīlēt, maizi mīcīt, muzicēt, makšķerēt. 
Mēs mieru mērām metros. Mums mālu mutuļi matos, mums māli mū-
sos, mums mālu monētas, mums mājas – mūžīgi Mālpilī.

Lai vasarā daudz saules, atpūtas un prieka! Uz tikšanos rudenī!

Sandra Rogule

AKTUĀLI

Folkloras kopa “Mālis” 

Deju kopa “Kniediņš” 

Mālpils novada vidusskolas deju kopa “Dunda” 

Deju kopa “Sidgunda” 

Deju kopa “Māra” 

un mākslas izstāžu atklāšanas pasākumus, piedalījies Jaunā tiltiņa pār 
Mergupi aprotāšanā. Un, protams, ar savu uzstāšanos iekarojis  Ādažu un 
Ķeipenes publiku.

Folkloras kopa “Mālis” (vadītājs Andris Kapusts). Kopa piedalījusies 
Bluķa vikšanas vakaros Mālpilī, kā arī Rīgā Doma laukumā. Lielo dienu 
svinējuši gan pašmāju pagalmos, gan Rīgā Līvu laukumā. Svarīgs un pie-
redzes nozīmīgs notikums kopai bija jaundzimušo mālpiliešu sveikšana 
Bērnu svētkos un dalība kāzu rituāla vadīšanā. Priekšā daudz notikumu 
– krustabu un kāzu rituāli, bet pats svarīgākais notikums – dalība Starp-
tautiskajā Folkloras festivālā “Baltica 2015” no 17.-19. jūlijam Rīgā un 
Rēzeknē.

Senioru vokālais sieviešu ansamblis “Sidgundietes” (vadītāja Evija 
Belicka). Lielākais notikums - 17. janvārī  kopā ar draugiem izdziedāja 
savus 59 dziedošos gadus.

Evija Belicka stāsta: “Šī sezona mums bijusi gana ražīga. Tika uzņem-
ti dziedošie draugi Mālpilī, gan izdziedāti dažādi skaņu raksti, sveicot 
draugus Vidrižos, Limbažos un Gaujā. Par tradīciju kļuvusi senioru vokā-
lo ansambļu ilggadējais koncerts – skate, kas šogad notika Sējas pagas-
tā Lojas kultūras namā. Plašāku koncertprogrammu “Sidgundietes” 
sniegušas dažādos kultūras pasākumos Jelgavā, Jaunpilī, Zaubē, Sigul-
dā un Lestenē.

Kolektīva sezona bijusi bagāta ar daudziem jauniem muzikāliem ie-
spaidiem. Par lielāko vērtību uzskatu stabilu koncertsastāva izveidoša-
nos pēdējo divu gadu laikā. Paldies manām dziedātājām par uzticību! Lai 
Jums visiem ziedoša vasara un skaista, dziedoša nākamā sezona!”

Bērnu un jauniešu teātra studija “Pilnmēness” (vadītāja Antra Aus-
triņa – Seņkāne). Ar pagājušās sezonas darbu “Kabarē” pēc Žana Anuja 
lugas motīviem kolektīvs Pierīgas amatierteātru iestudējumu 1. kārtas 
atlases skatē izcīnīja II pakāpi. Jaunākajam sastāvam šajā sezonā tika 
paveikts milzīgs darbs – iestudēta izrāde J. Poruka “Kauja pie Knipskas”, 
savukārt jauniešu sastāvam arī jauna izrāde – Artas Dzīles “Pagrabs”. 
Tiešām patiess prieks par jauniešiem un vadītājas milzīgo entuziasmu!

Mēs varam lepoties,  ka kultūras centrā jau daudzus gadus darbojas 
sporta deju klubs “Zīle”, vadītāja Iveta Zīle un, protams, līnijdejotāju 
grupa “Happy Line”, vadītājas Dzintra Rozīte un Daiga Frīdberga – dau-
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Iecavas novada Dzimtmisas pamatskolā piektajā ikgadējā 
Koku dienā 23. aprīlī bija pulcējušās vairāk nekā 20 komandas no 
Latvijas 18 ekoskolām. Šogad pasākumā piedalījās arī divas ko-
mandas no Mālpils novada vidusskolas. Mūsu skolu pārstāvēja 
Ieva Ozola (9. kl.), Elīna Niedra (9. kl.), Raivo Silnieks (8.a kl.), 
Marta Dišereite (8.b kl.), Madara Liene Ligere (7.a kl.), Laura 
Ozoliņa (7.a kl.), Tomass Ozoliņš (6.b kl.), Roberts Bitnieks (6.a 
kl.), Sanija Dāvida (5.b kl.) un Ieva Ošeniece (5.b kl.).

Sacensībās jauniešus gaidīja visdažādākie uzdevumi 20 pie-
turvietās muižas parkā, liekot sakopot visas zināšanas par mežu, 
kokiem un dabu, pierādīt sportiskumu un spēju sadarboties ko-
mandā.

Kādā no pieturvietām bija  jārāda komandas prasmes tūrisma 
sporta elementos, pārvietojoties pa virvēm, dēlīšiem, citur bija 
nepieciešamas zināšanas praktiskajos darbos – jāatpazīst koki 
pēc lapām un stumbra ripām.

Komandas ļoti aizrāva foto konkurss ar zīmīgu dabas objektu 
meklēšanu un bildēšanos pie tiem muižas parkā. Jau pazīsta-
miem uzdevumiem - krustvārdu mīklām, koku nosaukumu mek-
lēšanai burtu režģī (angļu valodā!) un tautasdziesmu salikšanai 
pareizā kārtībā bija piepulcējusies “mizgrauža” sabojātā Imanta 
Ziedoņa “Zaļā pasaka” un citi atjautības uzdevumi. Jaunums šo-
gad bija tautasdziesmu par dabu noteikšana pēc melodijas.

Interesantu informāciju sniedza Meža konsultāciju pakalpoju-
mu centra speciālisti Agris Kauliņš un Rita Daščiora, rādot sko-
lēniem koku mērīšanas paņēmienus.

KOKU DIENAS Dzimtmisā 2015

Trasē Raivo Silnieks, Sanija Dāvida, Madara Ligere, Tomass Ozoliņš Uzdevumus risina Ieva Ozola, Laura Ozoliņa, Marta Dišereite, Ieva 
Ošeniece un Roberts Bitnieks

Maijā jau piecpadsmito gadu pēc kārtas Mālpils Profesionāla-
jā vidusskolā notika Uzņēmēju diena. Šogad šīs dienas aktualitā-
te bija uzņēmējdarbības spēju attīstīšana Mālpils Profesionālajā 
vidusskolā un Mālpils novadā.

Par paveikto stāstīja skolotāja Dace Kursīte, iepazīstinot ar iz-
glītojamo izstrādātajiem darbiem “No idejas līdz biznesa plā-
nam” mācību priekšmetā komerczinības. Skolotāja Gundega Va-
naga – Janberga informēja par uzņēmējdarbības pulciņa darbu 
skolā, bet V2 grupas izglītojamais Nils Ģēvele iepazīstināja ar 
praktisko veikumu pulciņa nodarbībās – izgatavoto kubu, uz kura 
malām izveidotas dažādas spēles, lai jaunāko klašu skolēniem 
būtu interesantas nodarbes starpbrīžos.

Interesanta bija SIA “RigaBrain” vadītāja Pētera Urtāna lekcija 
“Motivācija un smadzeņu darbība”, kurā lektors atbildēja uz vai-
rākiem jautājumiem: Ko mums dod motivācijas esamība? Kur 

Uzņēmēju diena Mālpils Profesionālajā vidusskolā

Pasākuma noslēguma – garda čuguna katlos vārīta zupa, ar 
ko dalībnieki tika cienāti pēc sacensībām, un apbalvošana. Mūsu 
ņiprākā komanda ierindojās 4. vietā, nedaudz zaudējot uzvarētā-
jiem. Tomēr šoreiz vietu sadalījums nebija galvenais, jo piedalī-
šanās tik aizraujošā pasākumā vien jau bija prieks, azarts un 
laba atpūta.

Kopā ar skolēniem Dzimtmisā viesojās 
skolotāja L. Odziņa
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smadzenēs mājo motivācija? Kā motivācija ir saistīta ar mūsu 
smadzeņu darbību, emocijām un bioķīmiju? Kas būtu jādara, jā-
domā, lai rastos motivācija rīkoties?

Andis Jansons, SIA “Rāmkalnu serviss” tehniskais direktors, 
iepazīstināja ar sava uzņēmuma nākotnes plāniem un aicināja 
izglītojamos mācību praksēs. 

Ar prezentāciju piedalījās arī Mālpils novada jaunākie uzņē-
mēji Larsens Pulturs un Kristaps Holštroms no Mālpils Bioteh-
noloģiju Centra. Klātesošie iepazinās ar uzņēmuma specifiku – 
bioloģiskā mēslojuma ražošanu, izmantojot sliekas. Tāpat 
interesanti bija uzzināt šī uzņēmuma attīstības perspektīvas.

Raitis Zalāns un Alise Kindzule no “Lido” stāstīja par jauniz-
veidoto uztura skolu, kuras mērķis ir iemācīt jau no bērnības lie-
tot veselīgu pārtiku, domāt, ko ēst un kāpēc tieši tas jāēd.

Pasākuma kulminācija bija SIA “Martandi” pārstāvju Ivara 
Rutkovska un Mārtiņa Rozenvalda, kas bārmeņu aprindās pazīs-
tami kā Biezpiens un Rozīne, pamācošais ceļš līdz uzņēmējdar-
bības uzsākšanai, un, protams, vislielākos aplausus izpelnījās 
bārmeņu paraugdemonstrējumi.

Pēc bārmeņu paraugdemonstrējumiem sekoja diskusija par 
sadarbības pilnveidošanas iespējām, kurā aktīvi iesaistījās gan 
uzņēmēji, gan izglītojamie. Svarīgākie secinājumi bija: nav jābai-
dās grūtību, jo tieši grūtībās veidojas karjeras izaugsme, jāanali-
zē sevi katram pašam, jābūt labam, tad arī vieglāk veidosies kat-

ra karjera. 
Uzņēmēju dienas noslēgumā Mālpils Profesionālās vidussko-

las direktore Frančeska Ģēvele pateicās par iespēju tikties un 
diskutēt ar uzņēmējiem un aicināja arī uzņēmējus uz turpmāku 
sadarbību.

R. Isajeva
Mālpils Profesionālās vidusskolas skolotāja

1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aiz-
sardzības diena ar dažādiem pasākumiem bērniem un bērnu aiz-
sardzībai. Saistībā ar šo notikumu 31. maijā Bērnu svētku ietva-
ros Mālpilī novada dome sveica jaundzimušos mālpiliešus, kas 
savu dzīvesvietu deklarējuši Mālpils novadā laika posmā no 2014. 
gada 9. augusta līdz 2015. gada 31. maijam.

Uz svētkiem bija uzaicināti 30 jaundzimušie (15 meitenes un 
15 zēni) ar saviem vecākiem un citiem ģimenes locekļiem.

Tautasdziesmu bērniem dzīves ceļā līdzi deva folkloras kopa 
“Mālis”, savukārt tradicionālo dāvanu - Sidgundas pilskalnā at-
rastā krustiņa atdarinājumu sudrabā pasniedza Mālpils novada 
domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa un Dzimtsarak-
stu nodaļas vadītāja Viktorija Kalniņa.

Visas dienas garumā Mālpils centrā gan bērni, gan viņu vecāki 
varēja baudīt dažādus pasākumus un atrakcijas.

Tie, kas dāvanu savam bērniņam nesaņēma 31. maijā, lūdzam 

Uzziņai
Mālpils 800 gadu jubilejas svinībās 2008. gada 9. augustā 

tika iedibināta tradīcija jaundzimušajiem bērniem Mālpils 
novadā dāvāt sena piekariņa - krustiņa atdarinājumu.

13./14. gs. veidotā bronzas piekariņa oriģināls glabājas 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā. Tas savulaik 
atrasts Mālpils novadā esošajā, kādreiz Daugavas lībiešu 
apdzīvotajā Sidgundas pilskalnā, kas datēts ar 11. - 13. gs.

2008. gadā tā kopiju sudrabā pēc speciāla pasūtījuma iz-
gatavoja SIA “Baltu Rotas”.

Bērnu svētkos sveic jaundzimušos mālpiliešus

to saņemt Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļā (kopbildi iepē-
jams saņemt, darot zināmu savu e-pastu, rakstot uz:

esmeralda.tale@malpils.lv).
Esmeralda Tāle
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31. maijā atklātā keramikas studijas “Māl-pils” un TLMS 
“Urga” izstāde “Zemes spēks un zemes maigums” mūs un mūsu 
viesus priecēs vēl līdz 15. augustam. Izstādē varat apskatīt māla 
podus, tik dažādos veidos un dažādu roku darinātus vienotā kom-
pozīcijā ar ažūrām tamborētām mežģīnēm.

Māls, tapis par podu un ugunī apdedzis, ir šīs izstādes spēks.
Pods kopš vissenākajiem laikiem ir keramikas pamatforma. Sa-
vukārt lins, kas caur saknēm saņēmis zemes spēku un caur cil-
vēka roku pieskārieniem kļuvis par smalku pavedienu, ir šīs iz-
stādes maigums.

Noslēdzot sezonu, neliels atskats uz to, ko keramikas studijas 
“Māl-pils” dalībnieki paveikuši, ko nopelnījuši un kur vēl piedalī-

4. kl. konkursa “Rakstu darbi” noslēguma pasākumā 
Bulduru dārzkopības vidusskolā

sies. Vispirms par jaunākās paaudzes veiksmēm.
2015. gada sākumā noslēdzās VISC rīkotais Latvijas vizuālās 

un vizuāli plastiskās mākslas konkurss ”Trejdeviņas saules lec”, 
kurā trešās pakāpes novērtējumu Latvijas mērogā par darbu 
“Saulīšu šūpulis” ieguva Daniels Ciemiņš.

Par tradīciju kļuvusi piedalīšanās Čehijas Republikas organi-
zētajā starptautiskajā bērnu mākslas izstādē Lidicē. Šī gada 
tēma – gaisma. Pirms darbi nonāca Čehijā, tos vērtēja Latvijas 
žūrija. Elīna Niedra šajā konkursā ieguva atzinību un darbs tālāk 
aizceļoja uz Lidici.

Ļoti veiksmīgi mālpiliešiem noslēgušies VISC organizētā Lat-
vijas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa ”Rakstu 
darbi” divi Pierīgas etapi. Piedāvājām divus darbus – Evijas Ko-
ževņikovas “Mana putnu grāmata”un kolektīvo darbu “Burtu 
zoodārzs”. To veidoja Ance Vērse, Liene Mitrofanova, Lāsma Ka-
lēja, Līna Līdemane, Madara Kursīte, Eduards Veta, Ričards Bi-
čkovskis, Loreta Veica, Daniela Bičkovska, Paula Epalte, Ieva 
Kļaviņa, Juta Čabricka, Dārta Laizāne, Karlīna Ligere un Sabīne 
Daniela Blīgzna. Abi iesniegtie darbi saņēma 1. pakāpes vērtēju-
mu un tiesības piedalīties lielajā Latvijas XI skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku izstādē Latvijas dzelzceļa vēstures mu-
zejā Rīgā. Pēc manām domām, tikpat vērtīga kā pirmā pakāpe ir 
Ropažos iegūtā “Skatītāju simpātiju” balva.

Tikpat labi klājies vēl vienam kolektīvajam darbam. Jau des-
mito reizi Rīgas pilsētas interešu centrs “Auseklis” rīkoja izstādi 

Indras Lapiņas sveču trauki “Persijas ceriņi” 

Ar izstādi “Zemes spēks un zemes maigums” noslēdz sezonu

Izstādes “Zemes spēks un zemes maigums” atklāšana, 
TLMS “Urga” vadītāja Inguna Sīmansone (centrā) ar dalībniecēm 

Izsādes “Zemes spēks un zemes maigums” atklāšana, 
keramikas studijas “Māl-pils” vadītāja Guna Petrevica 

(1. rindā, 3. no kr.p.) ar studijas dalībniekiem 

Podi izstādē “Zemes spēks un zemes maigums”
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Elitas Miezes darbs “Kristībām, kāzām un cerībai”

- konkursu “Daba mums apkārt. Pļava 10”. Mālpilieši šajā kon-
kursā piedalījās septīto reizi. Un atkal veiksme bija ar mums - 
ieguvām 1. pakāpi, par ko saņēmām ļoti jaukas, noderīgas un 
garšīgas balvas. Un vēl mūsu īpašumā nonāca Radošo darbu 
darbnīcas īpašnieka Jāņa Tropa dāvātā speciālbalva. Paldies Jā-
nim Tropam. Darbu “Pļaviņa – mūsu mājas” veidoja – Marta Pet-
kēvica, Gunārs Hildebrants, Rūdolfs Višķers, Kārlis Višķers, 
Ronalds Ozoliņš, Ričards Bičkovskis, Loreta Veica, Sabīne Da-
niela Blīgzna, Karlīna Ligere, Paula Epalte, Ieva Kļaviņa, Juta 
Čabricka un Dārta Laizāne.

Nepagurstoši radoši un ar lielu atbildības sajūtu strādājuši arī 
studijas pieaugušie dalībnieki. Šajā gadā savu veikumu esam rā-
dījuši izstādēs “Spilveni” Līgatnes kultūras namā un “Ceriņu ne-
prāts” Dobelē.

Ja keramiķu piedalīšanos Līgatnes amatu mājas organizētajā 
izstādē “Spilveni” varēja uztvert kā jociņu un padraiskošanos ar 
materiālu, tad pievēršanās ceriņu izpētei izvērtās visai nopietna. 
”Ceriņu neprāts” bija pārņēmis lielāko daļu no studijas dalībnie-
kiem. Rezultātu varēja apskatīt mājīgajā Dobeles amatu mājā no 
9. maija līdz 7. jūnijam.

Sezona noslēgusies pašiem savās mājās, kopā ar TLMS 
“Urga” dalībniekiem veidojot izstādi “Zemes spēks un zemes 
maigums”. Lielais paldies Mārītei (Mārai Ārentei) par palīdzību 
izstādes iekārtošanā un noformēšanā.

Paldies visiem studijas dalībniekiem par izturību, paldies 
kultūras centra darbiniekiem par lielo atbalstu un novada vi-
dusskolai par jauku sadarbību. Uz tikšanos atkal vasaras bei-
gās!

Keramikas studijas vadītāja Guna Petrevica

Pirms 2 mēnešiem atstājām mūsu ceļotājus Teherānā, gaidot 
Turkmenistānas tranzītvīzas. Tagad viņi ir nonākuši Ķīnā – raksta 
tapšanas brīdī Urumči pilsētā. Urumči – Uiguru autonomā apga-
bala galvaspilsēta, apmēram 1,8 milj. iedzīvotāju (Ķīnas mēro-
giem – tāds sīkums vien).

Kā tad ir veicies ceļā? Jāsāk ar to, ka plānus nācās pilnībā 
mainīt, jo Turkmenistānas vīza pēc triju reižu solīšanas tomēr 
tika atteikta, taču Kazahstānas vīza jau rotāja ceļotāju pases.

Turpmāk pēdiņās tulkotie citāti no facebook dienasgrāmatas 
un fragmenti no manas sarakstes ar Ivaru.

29. aprīlis
“Aizbraucam uz Turkmenistānas vēstniecību. Trešo dienu pēc 

kārtas. Ar visiem riteņiem un somām. Jau kā seni paziņas visiem 
regulārajiem vēstniecības apmeklētājiem, sasveicināmies, sē-
žam un gaidām, kad atvērsies mazais lodziņš, lai varētu pa to 
grūst iekšā savas pases. Teorētiski vīzu daļai jāstrādā no 9:00 - 
11:00, bet praktiski - te ir Irāna. Vakar esot atvēries tikai 20 mi-
nūtes pirms 11-tiem. Šodien labāk, jau ap pus desmitiem iedo-
dam savus dokumentus, saņemot jau no vakardienas un 
aizvakardienas pazīstamo un aizdomīgo “paskatīšos, kā tur ir” 
atbildi. Pēc kārtējās pasēdēšanas un gaidīšanas saņemu uzaici-
nājumu piebāzt galvu pie lodziņa un, priecīgi satraukts, sažņau-
dzis dolārus saujā, dodos turp un saņemu lakonisku atbildi: 
“Jums atteica vīzu.” Vissirslikti - ja ir atteikts, otrreiz pieteikties 
vairs nevar. “Neko vairāk nezinu, komisija atteica,” un viss.

Tagad nākamais variants - jāiet uz Azerbaidžānas vēstniecību, 
jādabū vīza tur, jābrauc atpakaļ uz ziemeļrietumiem, gar jūru uz 
Azerbaidžānu, uz Baku, no kurienes ar prāmi jāceļas pāri uz Ak-
tau, Kazahstānu. Tikai nevar zināt, kā tur būs ar faktu, ka esam 
bijuši Armēnijā.

No Irānas ar kuģi gandrīz nekur nevar aizkļūt, labākajā gadī-
jumā uz to pašu Baku.”

4. maijs
“Nu tā, Azerbaidžānas 30 dienu vīza nu mums ir kabatā, viņi 

pat neko neteica par to, ka esam bijuši naidīgajā Armēnijā. Arī 
ielūgumu neprasīja, iztikām ar viesnīcas rezervāciju booking. 
com. Sāksim atkal mīt pedāļus, šoreiz gan sanāk braukt atpakaļ 
tajā virzienā, no kura ieradāmies, bet vismaz pa citu ceļu - sāku-
mā jau iepriekšminēto Chalus ceļu cauri kalniem līdz jūrai, un 
tad līdz Baku gar Kaspijas jūru. Pēc tam nākamais izaicinājums 
- iekļūt laivā uz Aktau, Kazahstānu.

Jau tuvāk Pita sala

MĀLPILIEŠI  CEĻO

Turpinājums 12. lpp.
Turkmenistānai nevēlami - vīzu atteikums
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Droši vien, kāda nedēļa paies līdz Azerbaidžānai. Izmēģinā-
sim, kāds tad jūrā ūdens - vietējie jau saka, ka vēl esot daudz par 
aukstu, lai peldētos, bet viņiem jau arī ārā +26 knapi ir pavasaris.

Chalus ceļš ir bīstams tādā ziņā, ka ir ļoti līkumots un šaurs, 
arī vairāki tuneļi - riteņbraucējiem vienkārši nav īsti vietas.”

Teherāna – Baku, 5. – 14. maijs, 1000 km ar riteni
“Pirmais ceļojuma posms no Teherānas uz Baku daļa bija 

daudzsološs. Tas solīja satriecošas ainavas, stāvus kāpumus un 
vēl stāvākus kritumus, augstumu, kas pārsniedz iepriekšējās 
kalnu pārejas un, protams, trako irāņu satiksmi pa ļoti šauriem 
ceļiem. Mūsu izvēlētais ceļš (Chalus road) ir slavens gan ar savu 
trako satiksmi, gan arī skaistumu. Mūs gaidīja arī vairāki tuneļi 
(garākais 2,5 km). Solījumi piepildījās ar uzviju. Mums bija iespē-
ja pēdējo 500 m kāpumu veikt satiksmes netraucētiem, jo ceļš 
vispār bija slēgts nogruvumu dēļ. Sasnieguši augstāko punktu 
(3200 m vjl), sapratām, ka lejupceļš būs vēl lielāks izaicinājums 
– dažus ceļa posmus klāja bieza sniega kārta, bet pārējos asi 
klinšu bluķi. Mums tomēr izdevās veiksmīgi tikt lejā – nu jau pē-
dējo reizi Irānā.

Zīme, ka esi aizkavējies Irānā par ilgu, ir tas, ka tu irāņu vies-
mīlību jau sāc pieņemt kā savas tiesības. Reizēm ir veselīgi no-
kļūt vietās, kur cilvēki nav tik laipni kā Irānā. Viss notika strauji, 
un, kad bijām jau izbrāzušies cauri Azeri robežpunktam, sapra-
tām, ka vairs nav laika pat īsti atsveicināties no Persiešu impēri-
jas! Irāna, mēs mīlam tevi un noteikti reiz atgriezīsimies!

Ietikt Azerbaidžānā izrādījās simtkārt grūtāk. Īpaši Dainim, 
kuram nācās soļot gar robežsargu rindu, kas rūpīgi salīdzināja 
redzamo seju ar bildi pasē. Pēc tam, kad visas mūsu somas un 
pat riteņi bija rūpīgi noskenēti, tieši Dainim nācās izkrāmēt visas 
savas somas, kurās gan muitniekiem par lielu sarūgtinājumu 
nekas aizdomīgs atrasts netika.

Pēc pirmajiem nobrauktajiem kilometriem sapratām, ka 
esam atgriezušies sūdīgo ceļu realitātē – “sveicināti Azerbaidžā-
nā!”. Pārsimts kilometros pa līdzenumu gar lauku saimniecībām 
lielākos kāpumus un kritumus ceļš mums dāvāja asfalta bedru 
veidā.

Otrajā dienā Azerbaidžānā pamanījāmies pazaudēt viens otru, 
tad atkal satikties, pateicoties ļoti draudzīgam un izpalīdzīgam 
mehāniķim Natigam, kurš arī piedāvāja pēdējo posmu uz Baku 
nobraukt viņa kraveniekā. Šo draudzīgo piedāvājumu pieņēmām 
ne vien tāpēc, ka stiprais pretvējš bija pabojājis mums omu, bet 
galvenokārt tāpēc, ka traucāmies nonākt Baku, lai varētu ātrāk 
tikt pie kuģa biļešu meklējumiem pāri Kaspijas jūrai uz Ka-
zahstānu. Bijām dzirdējuši, ka kuģi ejot tikai reizi 7 – 10 dienās.

7-os vakarā Natigs izlaida mūs pie jaunās prāmju ostas, lai 
mēs varētu noskaidrot par sarakstu. Taču informāciju atradām 
tikai vecajā ostā, kas laimīgā kārtā vēl bija atvērta darbinieku 

pārslodzes dēļ. Šeit mums paskaidroja, ka kuģis uz Aktau ir jau 
šonakt, taču esam par vēlu. Tomēr pēc pārrunām (noteikti izlī-
dzēja krievu valoda), mums lika fiksi iesniegt pases un 110 $ kat-
ram. Un tā – 8-os vakarā mēs stāvējām Baku ostā ar trīs biļetēm 
uz kravas kuģi, kas pāri Kaspijas jūrai vedīs 17 pasažierus, dažus 

vilcienus un smagās 
mašīnas! Ceļojumu 
Dievs ir atkal kopā ar 
mums!”

14. – 16. maijs, 
Baku – Aktau (pāri 
Kaspijas jūrai). Apm. 
400 km ar kuģi

“Mercuri-I galu 
galā izbrauca no os-
tas tikai 12 stundas 
vēlāk. Izrādās, ka tas 
ir viens no vecāka-
jiem ierindā esoša-
jiem kuģiem (to mēs 
vēlāk uzzinājām no 
draudzīgajiem gruzī-
nu kuģa mehāni-
ķiem). Neskatoties 
uz rāmo jūru un spo-
guļgludo ūdens virs-
mu, 1985. g. būvētais 
dienvidslāvu kuģis 
ceļā pavadīja 48 stun-
das (bijām lasījuši, ka rāmā jūrā brauciens ilgstot kādas 18 stun-
das). 17 pasažieriem tas šķita milzīgs un vientulīgs kuģis, taču 
mums bija iespēja izpētīt komandtiltiņu un brīvi klīst pa klājiem. 
Vēl viena jauka lieta – draudzīgo kravas mašīnu šoferu, entuzias-
tisko jūrnieku un kruto vilcienu mehāniķu vidū sastapām dvēseļu 
radiniekus, kas ilgās gaidīšanas un kuģošanas stundas padarīja 
daudz pievilcīgākas un, skat, jau bijām Kazahstānā!”

Aktau – galvenā Kazahstānas Kaspijas jūras osta, apm. 
160 000 iedzīvotāju. Pēc trim Aktau pie koučsērfinga namatēva 
pavadītām dienām ceļotāji dodas uz dzelzceļa staciju, lai trīs 
diennaktis brauktu cauri Kazahstānas tuksnešaino stepju plašu-
miem.

19. – 22. maijs Aktau - Almati, 3500 km ar vilcienu
“Neliela aizķeršanās pie vilciena bija riteņu dēļ - lai nevaja-

dzētu formēt atsevišķu bagāžas biļeti, ko mēs vairs varbūt nepa-
spētu, bet varētu riteņus likt iekšā pašā vagonā, mums nācās 
samaksāt pirmo kukuli līdzšinējā ceļa laikā - vagona “provod-
ņiks” prasīja 15000 kazahu tenges par šo prieku, ko mēs nokau-
lējām līdz 10000 tengēm. Rezultātā, visticamāk, tas tomēr bija 

Turpinājums no 11. lpp.

Redzamu iemeslu dēļ ceļš slēgts, bet uz mums tas neattiecas

Uz kuģa un tā komadtiltiņa
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lētāk, nekā būtu jāmaksā par bagāžas vagonu.
Pats brauciens jau tomēr diezgan interesants - trīs dienas vil-

cienā tomēr bija kaut kas jauns. Vilcienā gan kāds nelietis pama-
nījās nospert ritenim lukturīti, bet tas, protams, braukšanu kā 
tādu īpaši neietekmē.

Par iespaidiem Almati pāragri runāt, vēl jau neko neesam re-
dzējuši. Mūsu namatēvs Dumans gan saka, ka te arī nav īpaši ko 
redzēt. Brauciena laikā no stacijas līdz viņam likās līdzīga Rīgai. 
Dumans ir amatierteātra koordinators, jūnijā viņi dosies tūrē pa 
Kazahstānu un apkārtējām valstīm, šovakar viņiem mēģinājums, 
iesim paskatīties.

Mūsu namatēva vecākiem ir bizness, kurā izplata desas, tāpēc 
mēs visu laiku cepam desas un ēdam desmaizes. Gandrīz jau bi-
jām tikuši galā ar 6 kg desu, ko atnesām pirmdien, bet vakar va-
karā atnesa vēl - zirgu gaļas desas tajā skaitā. Pamēģinājām arī 
pagatavot kamieļa gaļu. Nekādas īpašas atšķirības no parasta 
liellopa nebija, vienīgi nedaudz sīkstāka.

Ja neskaita kamieļa gaļu un ķēves pienu, Kazahstānā ir līdzīga 
postpadomju ēdienkarte kā citur. Beidzot atkal var dabūt biezpie-
na sieriņus!”

Almati ceļotāji uzturējās kādas 2 nedēļas. Laiks tika pavadīts, 
kārtojot Ķīnas vīzas (šoreiz veiksmīgi!), notika arī bilžu un tikša-
nās vakars par ceļojumu ar labām atsauksmēm.

Ivars bija spiests apmeklēt zobārstu - jāsalabo gudrības zoba 
zaudētā plombe. Apkalpošana līdzīga mūsējai, izmaksas arī ap-
mēram tādas pašas.

Almati – lielākā pilsēta Kazahstānā, līdz 1998. g. tās galvaspil-
sēta, apm. 1,5 milj. iedzīvotāju (8% no iedzīvotāju skaita).

7. - 18. jūnijs, Almati – Ķīnas robeža – Urumči
“Šodien izbraucām ārā no kalniem, spot satelītkartē jau var-

būt tik dramatiski neizskatās, bet šī diena braukšanas ziņā bija 
līdz šim visgrūtākā. Tādi kāpumi, kuros uzbraukt nav iespējams 
arī pastumt knapi var. Ceļi - akmeņainas kalnu takas. Noslēgu-
mā vispār kāpām nost un stūmām lejā gandrīz vai pa klintīm.

Iepriekšējā diena arī bija interesanta - pa dienu atkal apde-
gām saulē - man, piemēram, apdegušas ausis, kurām vairs nav 
priekšā matu; pa dienu bija stabili virs +20; vakarā gājām gulēt 
bez telts, bet no rīta pamodāmies sniegavētrā, rezultātā viss bija 
pilnīgi slapjš un auksts. Šonakt temperatūra bija zem 00, ūdens 
pudelēs sasala. Bet augstums vjl nemaz ne pārāk liels ~2500 m.

Šobrīd esam diezgan noguruši, Lauras un Daiņa riteņiem 
problēmas, ko jāsalabo, tāpēc Ķīnā varbūt meklēsim transportu 
jau uz Urumči. Ir baigais karstums, tāpēc ceļamies jau 4:30 no 
rīta un laikā no 12:00 līdz 16:00 nebraucam, bet slēpjamies ēnā.”

Kalniem pāri
“Ceļā no Almati uz Ķīnas robežu bijām ieplānojuši “nelielu” 

līkumu. Doma bija izbraukt cauri Ile-Alatau Nacionālajam par-
kam, kurš atrodas kalnos uz dienvidiem no Almati starp Turge-
nas grēdu austrumos un Čemloganas upi rietumos un ir slavens 
ar izcilām ainavām un dzīvo dabu. Kā jau bija sagaidāms, kaut 
kam bija jānoiet greizi.

Pirmās pazīmes, ka brauciens būs smags, parādījās jau nāka-
majā dienā pēc izbraukšanas no Almati. Pēc jauka uzbrauciena 
kalnā no Turgenas līdz Batanai ceļš pēkšņi kļuva samērā akme-
ņains. Jau pēc pārsimts metriem mūs apturēja barjera, ko ap-
sargāja parka darbinieks. Sākumā viņš atteicās mūs laist tālāk, 
paziņojot, ka tikai vietējiem vai darbiniekiem esot atļauts tur do-
ties. Pierādījumam kalpoja pat diezgan oficiāla izskata papīrs. 
Pēc īsas draudzīgas sarunas mēs pārliecinājām viņu laist mūs 
tālāk un, ignorējot brīdinājumus par vilkiem un lāčiem, nekavē-
joties devāmies uz priekšu. Tas bija garš, stāvs, akmeņains un 
karsts ceļš, kuru pievarējām, tikai pateicoties mūsu stūrgalvībai 
un vēlmei negriezties atpakaļ. Pēc pamatīgas apdegšanas saulē 
mums izdevās sasniegt Asi Plato. Daži posmi bija pārāk akme-
ņaini un stāvi, tāpēc mums nācās stumt mūsu smagi apkrautos 

riteņus.
Nakšņot nolēmām pie nelielas kalnu upītes. Tā kā diena bija 

tiešām karsta, nospriedām, ka telti celt nav vajadzības un varam 
gulēt zem zvaigžņotās debess – kļūda Nr. 1. Naktī pamazām sāka 
līt, taču šķita, ka ne uz ilgu un nav jēgas celt telti – kļūda Nr. 2. 
Kad lietus nepārstāja vēl arvien, nolēmām tomēr uzcelt telti – tā 
nu nebija kļūda. Iemukām teltī, bet jau galīgi slapjās mantas at-
stājām ārā. Diemžēl ar to jautrība nebeidzās. Drīz kļuva vēl auk-
stāks, un mēs pamanījām, ka nu jau snieg. Pēc pāris stundām 
teltī sapratām, ka jādodas ceļā, jo sniegputenis pieņemas spēkā. 
Tas nu bija nožēlojams rīts, tomēr mēs kaut kā pamanījāmies 
sapakot mantas uz riteņiem un atrast dubļainās, ar sniegu klātās 
takas. Visa starpā, Ivars sniegā pazaudēja sandales – kļūda Nr. 3.

Vai tāpēc mēs atgriezāmies uz līdzenā ceļa? Ne velna – Asi 
Plato piedzīvojums ar to tikai sākās!”

Turpinājums 14. lpp.

Ile-Alatau Nacionālā parka ainava

Kempingā, Ile-Alatau Nacionālajā parkā

Jurtā pie kazahu nomadiem sildoties ar karstu tēju
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manību. Decembrī tika iz-
veidotas darba grupas 
projektā plānotās rokasgrāmatas un uzņēmējdarbības mācību 
moduļu izstrādei.

Janvārī saņēmām koordinējošā partnera izveidoto rokasgrā-
matas struktūru, sadalījām pienākumus katras sadaļas izstrā-
dei. Šajā darba grupā strādā Jeļena Mihejeva, Frančeska Ģēvele, 
Gundega Vanaga-Janberga, Ināra Melne un Gunta Bahmane.  
Februārī - martā tika izveidots un pārtulkots angļu valodā rokas-
grāmatas melnraksts koordinatora prasītajās sadaļās.

Martā pārrunājām koordinējošā partnera priekšlikumus, iz-
strādājām struktūru un izvēlējāmies mērķgrupas 12, 24 un 72 

Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību
Noslēgumam tuvojas Mālpils novada domes Erasmus+ prog-

rammas projekta “Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību” (TELE - 
“Teaching Entrepreneurship- Learning Entrepereneurship”) 
pirmais gads.

Projekta īstenošana sākās 2014. gada novembrī, un šobrīd va-
ram informēt par paveikto. Projektu uzsākot, tika izstrādāti vie-
noti projekta organizatoriskās un finanšu vadības dokumenti, 
precizēti katra partnera pienākumi un to izpildes termiņi. Jaunās 
ES izglītības programmas Erasmus+ partnerības projekti būtiski 
atšķiras no mūsu iepriekš labi iepazītajām programmām tieši ar 
izmaiņām finanšu vadībā un ar lielāku obligātās dokumentācijas 
apjomu, tādēļ arī turpmāk pievērsīsim šim darbam sevišķu uz-

PROJEKTI

Turpinājums no 13. lpp.

Taču arī šis piedzīvojums tomēr ir beidzies laimīgi, gan tikai 
cieta riteņi, un tālāk jau par Ķīnu.

“Ķīnas robežu šķērsojām veiksmīgi, satikām tur arī 64-gadīgu 
velobraucēju no Francijas - Patriku.

Robeža bija visnotaļ pamatīga - pirmā sēta un pasu pārbaudes 
jau 5 km pirms pašas robežas, tad vēl kādas divas pārbaudes 
kazahu pusē. Tad seko ~8 km garš koridors “no man’s land” 
starp Kazahstānas un Ķīnas autoritātēm, un tad jau tālāk Ķīnas 
puses somu skenēšana un pasu pārbaudes. Visam tam veiksmīgi 
tikām cauri pat bez kukuļošanas.

Horgosā neizdevās atrast vietu, kur sataisīt riteņus, tāpēc ar 
autobusu pa nakti atbraucām uz Urumči. Ķīnā ir populāri guļam-
autobusi - arī šajā bija tikai guļvietas. Guļamautobuss brauca ap 
660 km un maksāja 160 juaņas (ap 23 eiro) no personas. Riteņus 
šoferis negribēja ņemt un par to prasīja no katra 100 juaņas, ko 
mēs nokaulējām uz vairāk nekā divreiz mazāku summu.

Urumči meklējam, kur sataisīt riteņus, un plānosim tālāko 
ceļu cauri Ķīnai (sanāk ap 6000 km). Esam tikuši kaučsērfinga 
mājvietā – dzīvoklī, kas pieder privātskolai un domāts angļu valo-
das skolotājam no ārzemēm. Taču pašreiz skolotāja nav un esam 
te vieni paši. Daiņa ritenis salabots, Lauras vēl procesā. Domā-
jam, ka pēc pāris dienām varētu braukt tālāk.

Pagaidām nedaudz nenopietni iespaidi par Ķīnu, kas līdzinās 
iespaidiem par Irānu:

1) Karsts - tāpat kā Irānā,
2) Uzraksti nesaprotamā rakstībā - tāpat kā Irānā,
3) Cilvēki nāk klāt un fotografējas ar tevi - tāpat kā Irānā,
4) Cilvēki uzstājīgi runā ar tevi nesaprotamā valodā un neviens 

nesaprot angliski - tāpat kā Irānā,

5) Satiksme - tāpat kā Irānā,
6) Policisti nezin, kur viņu pilsētā kas atrodas - tāpat kā Irānā,
7) Nevaru izņemt naudu no bankomātiem - tāpat kā Irānā 

(Laurai ar Daini gan izdevās no savām kartēm, man vēl jāatrod 
banka, no kuras varētu arī es).”

Tātad ceļš atkal gaida turpinājumu – Ķīnas plašumi noteikti 
sola jaunus izaicinājumus.

19. jūnijā divas stundas izstāvējām rindu rindas un tikām pie 
vilciena biļetēm Urumči - Čengdu svētdienas pēcpusdienā (ātrā-
kie jau bija izpirkti). Vilciens brauks apm. 46 stundas.

Tikai lai tiktu iekšā pie biļešu kasēm, jāiziet divas pasu kontro-
les, divi bodycheck, divi metāldetektori un divreiz jānoskenē 
soma. Laurai rokās bija limonāde, kuru viņai lika padzerties, lai-
kam pārbaudot, vai tur gadījumā nav iekšā inde vai benzīns.”

P.S. Kad lasīsiet šo rakstu, ceļotāji Līgo svētkus un Jāņus Ķīnā 
jau būs nosvinējuši. Mūsu jaunieši ceļā jau ir vairāk nekā 9 mē-
nešus. Ceļš uz sapņa piepildījumu nav viegls, bet to jau viņi arī 
nemeklē. Tāpēc aicinām visus iespēju robežās sekot, just līdzi un 
stāstīt arī citiem. Viņi taču ir mūsējie – mālpilieši! Dzimuši, augu-
ši, skolā gājuši mālpiliešu acu priekšā un kopībā. Viņi nes Latvi-
jas un Mālpils vārdu pasaulē – Latvijas karodziņš pie riteņiem 
plīvo vienmēr. Atbalstīsim viņus kā nu katrs spējam – labs vārds, 
doma, vēlējums un īkšķa turēšana ir svarīga. Arī katrs eiro ceļa 
turpināšanai būtu noderīgs. Patiesībā viņi taču raksta nozīmīgu 
nodaļu Mālpils vēstures jaunajam sējumam.

No jūlija, pateicoties kopdarbam un darbinieku atsaucībai, 
Mālpils bibliotēkā būs apskatāma karte, kas vēstīs par Daiņa,   
Ivara un Lauras gaitām visgarākajā ceļā uz vistālāko vietu. Ja da-
tors nav jūsu labākais draugs, bibliotēkas darbinieki sola palīdzī-
bu atrast informāciju un nosūtīt vēlējumus.

Anita Brence

Piedzīvojumi Ile-Alatau Nacionālajā parkā beigušies laimīgi
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mācību stundu uzņēmējdarbības programmas izstrādei. Aprīlī- 
maijā darba grupa, kurā iesaistījušās Dace Kursīte, Daiga Melce-
re un Gundega Vanaga-Janberga, izstrādāja un pārtulkoja angļu 
valodā mācību moduļu saturu.

7. - 11. jūnijā notika projekta pirmā gada noslēguma sanāks-
me Rumānijā, un kopā ar kolēģiem no Vācijas, Rumānijas, Spāni-
jas, Islandes salīdzinājām un izvērtējām līdz šim paveikto, kā arī 
precīzi saplānojām nākamajā projekta gadā darāmo.

Šī projekta pozitīvo ietekmi vislabāk varēs sajust pēc tā noslē-
guma, kad jaunu pieredzi ieguvušie un jaunizstrādātos mācību 
moduļus praksē pārbaudījušie uzņēmējdarbības skolotāji varēs 
gan pilnveidot mācību procesu Mālpils novada skolās, gan arī 
piedāvāt uzņēmējdarbības kursus pieaugušajiem, radoši kombi-
nējot teorijas un prakses apguvi.

L. Mukāne, projekta vadītāja

PROJEKTI

Projekta pirmā gada izvērtēšanas sanāksmē

Top uzņēmējdarbības mācību moduļi

Rokasgrāmatas izstrāde

Jūnija sākumā 10 viesi 
no Vācijas apmeklēja Māl-
pils pašvaldību, lai iepazītos ar izglītības piedāvājumu, t.sk. pie-
augušo izglītību un diskutētu par starptautiskās profesionālās 
izglītības attīstības jautājumiem. Šis Coneed eG Erasmus+ kurss 
Latvijā ir viens no vairākiem līdzīgiem kursiem, kas tiek īstenoti 
vairākās valstīs saistībā ar izglītības un darbaspēka mobilitāti. 
Pirmie kontakti ar biedrību “Mālpils tautskola” izveidoti jau 2004. 
gadā, un kopīgi ir īstenoti vairāki izglītojoši projekti. Arī šis studi-
ju kurss tika sagatavots ciešā sadarbībā, atbilstoši programmas 
uzdevumiem.

Izpilddirektors iepazīstina ar Mālpili. Priekšplānā 
– izglītība un kultūra

Programmas pirmajā dienā Agris Bukovskis iepazīstināja mā-
cību grupu ar novada sociālo un ekonomisko situāciju. Viņš uz-

Erasmus+ programmas studiju vizīte Mālpilī

Turpinājums 16. lpp.
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Informējam, ka LR Ministru kabinets š.g. 9. jūnijā ir apstipri-
nājis jaunus noteikumus diviem pasākuma “Lauku saimniecību 
un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumiem – “Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecī-
bas” un “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai”. Sekojiet līdz informācijai Lauku atbalsta die-
nesta mājaslapā www.lad.gov.lv !

Šobrīd Lauku atbalsta dienests (LAD) jau ir izsludinājis pro-
jektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Ieguldījumi materiā-
lajos aktīvos” ietvaros:

„ATBALSTS IEGULDĪJUMIEM PĀRSTRĀDĒ”
Projektu iesniegumu pieņemšana šajā apakšpasākumā notiks 

no 2015. gada 6. jūlija līdz 4. augustam. Pieejamais publiskais 
finansējums ir 11 000 000 eiro.

Atbalstāmās aktivitātes:
 • investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, infor-

Lauku atbalsta dienesta aktualitātes
mācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei 
un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu 
pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;

 • pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas at-
bildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu 
pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei pa-
redzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, 
būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, iegul-
dīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būvju novieto-
šanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no 
gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot 
pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem), būvju at-
jaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt:
 • juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas 

lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodar-
bojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi (turpmāk – 

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietva-
ros Lauku atbalsta dienests atbalstīja Mālpils novada domes 
projektu “Tautas tērpu iegāde deju kopai “Sidgunda”” (projekta 
Nr. 14-04-LL01-L413201-000017), kas paredz veicināt Mālpils 
tradicionālās kultūras norisēs iesaistīto iedzīvotāju iniciatīvu un 
darbību, atjaunojot tautas tērpu materiālo bāzi Mālpils kultūras 
centra deju kolektīviem atbilstoši mūsdienu prasībām. Projekta 
īstenošanas laiks – no 2015. gada 16. marta līdz 31. maijam.

Mālpils kultūras centra vecākais deju kolektīvs “Sidgunda” 
jau sen ir pelnījis iegūt jaunus tautas tērpus, kas ļauj gan uzlabot 
dejotāju vizuālo koptēlu, gan celt viņu pašapziņu, gan arī priecēt 
ikvienu deju koncertu apmeklētāju. Šī projekta ietvaros ir iegā-
dāts jauns tērpu komplekts – brunči, ņieburi, galvas lakati un 
apakšsvārki (sievām), kā arī krāšņas vestes (vīriem), ko šuva SIA 
“Musturi” no Rīgas.

Deju kopa “Sidgunda” ar jaunajiem tērpiem jau paspējusi uz-
stāties vairākos koncertos – VIII vidējās paaudzes dejotāju svēt-
kos Jelgavā, sadraudzības koncertos Ulbrokā un Jaunpilī, kā arī 
tepat, Mālpilī, Vasaras saulgriežu nakts mistēriju koncertā.

Projekta kopējā summa sastāda 2  750,33 EUR, tai skaitā 

Deju kopa “Sidgunda” dejo jaunos tautas tērpos

ELFLA finansējums 2 045,70 EUR un Mālpils novada domes līdz-
finansējums 704,63 EUR.

Projekta vadītāja Ieva Pauloviča

Kursu dalībnieks: “Tieši viesnīcu, ēdināšanas un tūrisma jo-
mas uzņēmumi meklē darbiniekus. Jaunie/topošie speciālisti no 
Latvijas te varētu iegūt jaunas zināšanas un pieredzi.”

Līvija Mukāne un Daiga Frīdberga mums pastāstīja par daudz-
veidīgajiem starptautiskajiem izglītības projektiem, kas Mālpils 
novadā ir īstenoti sadarbībā ar gandrīz visu Eiropas Savienības 
valstu partneriem. Sarunā par projektu pieredzi un iespējām pie-
dalījās arī vairākas kolēģes no Mālpils skolām.

Vēlāk mēs ar interesi apskatījām ļoti labi aprīkotās skolas 
mācību darbnīcas.

Pēcpusdienā direktore Jeļena Mihejeva kopā ar kolēģiem mūs 
iepazīstināja ar Mālpils novada vidusskolu, kur tiek piedāvātas 
vakara un tālmācības programmas - aktuāls pieaugušo izglītības 
piedāvājums visiem interesentiem, kas vēlas iegūt vidējo izglītī-
bu.

Kursu dalībnieku vienots secinājums: “Mēs noteikti plānosim 
turpmākos sadarbības projektus ar Mālpili izglītības un sociāli-
ekonomiskajā jomā. Nākamgad tiksimies atkal!”

Heinz- Jürgen Ahlers, projekta vadītājs

svēra, ka izglītība ir viens no galvenajiem novada attīstības mēr-
ķiem, kura sasniegšanai pašvaldība veltī lielu uzmanību. Pēdējos 
gados ir veikti arī nozīmīgi ieguldījumi infrastruktūras attīstībā.

Izglītības un zinātnes ministrijas Ersmus+ projekta vadītāja 
Silvija Kārkliņa detalizēti iepazīstināja ar pieaugušo izglītības ak-
tualitātēm, iespējām un izaicinājumiem Latvijā, par Erasmus+ 
programmas ieviešanu, pievēršot īpašu uzmanību visu izglītības 
piedāvātāju un atbalsta institūciju sadarbības nepieciešamībai.

Par izglītības sākumposmu un starptautisku projektu pieredzi 
pastāstīja PII “Māllēpīte” vadītāja Malda Čelnova.

Kultūras centrā uzzinājām par neformālās mākslinieciskās 
izglītības iespējām pieaugušajiem un Mālpils Mūzikas un māks-
las skolu.

Speciālisti var turpināt izglītību arī Vācijā
Otrajā dienā Coneed eG studiju grupai notika saruna Mālpils 

profesionālajā vidusskolā ar direktori Frančesku Ģēveli. Viņa pa-
stāstīja par skolā apgūstamajām specialitātēm, par skolas panā-
kumiem un aktuālajiem attīstības virzieniem. Vācu viesi informē-
ja, ka tieši šajās jomās Vācijā ir lielas prakšu un darba iespējas.

Turpinājums no 15. lpp.
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IEDZĪVOTĀJI  JAUTĀ

Sporta ziņas

“Kas Mālpils novadā lemj, kurus ceļus un ielas kaisīt ar pret-
putekļu materiālu un kurus nē? Kāpēc pagājušajā sezonā ar šo 
materiālu tika nokaisīts ceļš līdz Mergupes darbnīcām, bet gar 
citu iedzīvotāju nekustamajiem īpašumiem ceļus nekaisa?”

Mālpils iedzīvotājs

“Par to, kurus ceļus un ielas apstrādāt ar pretputekļu mate-
riālu lemj pašvaldības darbinieki, kuri ir atbildīgi par ielu un ceļu 
uzturēšanu. Ceļš virzienā uz Mergupes fermām tika apstrādāts 
ar pretputekļu materiālu, lai pret putekļiem aizsargātu Mālpils 
kapus.”

Mālpils novada dome

30. maijā Baldones novadā Riekstu kalna apkārtnē, notika 
Pierīgas novadu sporta spēles MTB riteņbraukšanā. Mālpils no-
vada komanda (Aivars Strauss, Valters Brežinskis, Jānis Blau-
bergs, Armands Sirmais, Valts Mihelsons, Niks Poika un Elīna 
Niedra), 9 komandu konkurencē, ieguva 7. vietu. Individuāli Ai-
vars Strauss un Valters Brežinskis savās vecuma grupās izcīnīja 
3. vietu.

6. jūnijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Pierī-
gas novadu sporta spēles pludmales volejbolā. Sacensībās pie-
dalījās 9 komandas. Komandas tika sadalītas 3 grupās pa 3 ko-
mandām katrā grupā. Māpils novada komanda (Kristaps 
Butkevičs, Māris Čīma, Valters Brežinskis un Anete Veica) savā 
grupā, ar rezultātu 2:1 (15:12; 10:15; 15:8) pieveica Babītes nova-
da komandu, ar rezultātu 2:0 (15:12; 15:9) Salaspils novada ko-
mandu un ieņēma 1. vietu savā apakšgrupā. Izslēgšanas spēlēs 
Mālpils novada komanda ceturtdaļfinālā ar rezultātu 2:0 (15:12; 
16:14) uzvarēja Baldones novada komandu, bet pusfinālā ar re-

zultātu 0:2 (10:15; 11:15) piekāpās Krimuldas novada komandai. 
Spēlē par 3. vietu mūsējie ar rezultātu 0:2 (8:15; 5:15) piekāpās 
Ropažu novada komandai un tāpat kā pagājušā gadā ierindojās 
4. vietā. Sacensībās uzvarēja Mārupes novada komanda.

7. jūnijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Mālpils 
novada pludmales volejbola čempionāta 1. posms. Sacensībās 
piedalījās 24 pāri, kuri tika ielozēti 6 apakšgrupās (pa 4 koman-
dām katrā grupā). Sešpadsmit labākās komandas no visām gru-
pām tika izslēgšanas turnīrā – astotdaļfinālā. Līdz pusfinālam 
aizspēlējās pāri Grīnbergs/Gulbis, Gertners/Porkofjevs, Krīgers/
Butkevičs un Jonas/Breģis. Pirmajā pusfinālā Grīnbergs/Gulbis 
piekāpās Gertneram/Prokofjevam (1:2), savukārt otrajā pusfinā-
lā Krīgers/Butkevičs zaudēja Jonasam/Breģim (1:2). Cīņā par 
3. vietu Grīnbergs/Gulbis sīvā cīņā izrādījās pārāki par Krīgeru/
Butkeviču (2:1). Finālā Jonass/Breģis pieveica Gertneru/Prokof-
jevu (2:0). Mazajā pusfinālā (cīņā par 5. līdz 8. vietai), uzvarot 
Andrēviču/Simenovu un Bremeru/Brašu, pārāki izrādījās Liel-

SPORTS

pārstrādes uzņēmums),
 • juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības pro-

duktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta un pamatizejvielu 
nodrošinājums (turpmāk - jauns pārstrādes uzņēmums),

 • juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu pārstrādi mājas apstākļos (turpmāk - ražotājs 
mājas apstākļos).

„ATBALSTS IEGULDĪJUMIEM LAUKSAIMNIECĪBAS 
UN MEŽSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪS-
TĪBĀ”

Projektu iesniegumu pieņemšana šajā apakšpasākumā notiks 
no 2015. gada 6. jūlija līdz 2015. gada 4. augustam un valsts nozī-
mes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem 
valdītājiem no 2015. gada 6. jūlija līdz 2015. gada 30. decembrim 
vai līdz laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicētajam paziņoju-
mam par kārtas noslēgumu. Pirmās kārtas pieejamais publis-
kais finansējums apakšpasākumā fiziskām personām, juridis-
kām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir EUR 15 
000 000 un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotā-
jiem vai tiesiskajiem valdītājiem – EUR 15 000 000.

Atbalstāmās aktivitātes:
 • meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā 

pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam pie-
gulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma),

 • laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem 
un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve 
(bez cietā seguma),

 • pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam pie-
gulošo ceļu un ražošanas objektu pievedceļu izveidošana 
ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu 

augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.
Atbalsta pretendents var būt:

 • Meliorācijas sistēmu pārbūvei:
 ◊ Fiziska persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno 

īstenot projektu meža zemē,
 ◊ Lauku saimniecība, kas plāno īstenot projektu lauk-

saimniecības vai meža zemē,
 ◊ Juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla 

daļa ir vairāk nekā 50 % un kas plāno īstenot projektu 
lauksaimniecības vai meža zemē,

 ◊ Pašvaldība, kas veiks pašvaldības nozīmes koplietoša-
nas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauk-
saimniecības vai meža zemē,

 ◊ Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs 
vai tiesiskais valdītājs.

 • Lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai:
 ◊ Kooperatīvā sabiedrība,
 ◊ Lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas 

ražojusi lauksaimniecības produktus un guvusi ieņēmu-
mus no lauksaimniecības produkcijas pārdošanas pē-
dējā noslēgtajā gadā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās 
pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu liku-
mu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs 
vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu ap-
kalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē.

Plašāka informācija pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv 
izvēlnēs “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts iegul-
dījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā”, kā arī zvanot LAD Klientu apkalpošanas daļai pa tālru-
ni 67095000.

Projekta vadītāja Ieva Pauloviča

Turpinājums 18. lpp.
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var apskatīt www.facebook.lv (Mālpils sports).

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

SPORTS

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 

savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas ieradīsies 10. un 24. jūlijā pie Mālpils novada domes, 
Nākotnes iela 1.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja 
pieraksta!

Sievietēm, kuras saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Na-
cionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas 
ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule 
ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR 
MAKSU.

Pieraksts pa tālr. 67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums 
iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru). Sīkā-
ka informācija www.mamografija.lv vai pa e-pastu: info@
mamografija.lv

Kur mācīties pēc 9. klases?
MĀLPILS PROFESIONĀLĀ 
VIDUSSKOLA

2015./2016. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās izglītī-
bas programmās:

 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 
Kvalifikācija: inženierkomunikāciju tehniķis

 • Būvniecība 
Kvalifikācija: ēku būvtehniķis

 • Ēdināšanas pakalpojumi 
Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists 
Kvalifikācija: konditors (mācību ilgums 3 gadi)

 • Kokizstrādājumu izgatavošana 
Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks

 • Interjera dizains 
Kvalifikācija: interjera noformētājs

Pēc pamatizglītības iegūšanas – mācību ilgums 4 gadi.
Ar skolu var iepazīties Jums izdevīgā laikā, iepriekš vie-

nojoties pa tālruni 67925267.

DOKUMENTUS PIEŅEM DARBA DIENĀS no 9:00 līdz17:00
vairāk uzzini skolas mājas lapā: www.malpilsskola.lv

Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV – 2152
tālr. 67925267, fakss 67970907

e–pasts: mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Godalgoto vietu ieguvēji Mālpils novada čempionāta 
pludmales volejbolā 1. posmā

 Labākie mālpilieši pludmales volejbolā - Nauris Krīgers (no kreisās) 
un Kristaps Butkevičs - 4. vietas ieguvēji

INFORMĀCIJA

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

11. jūlijs plkst.18:00 Mālpils novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā Pludmales volejbola laukumi

mežs/Furtats. Labākais MIX pāris – Kristaps Zvaigznītis un Katrī-
na Zvaigznīte. Labākais sieviešu pāris – Samanta Anna Priedīte 
un Linda Ločmele. Detalizētus rezultātus un bildes no pasākuma 

Turpinājums no 17. lpp.
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Policija ziņo
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.05.2015. līdz 31.05.2015. reģistrēti 199 
notikumi, uzsākti 26 kriminālprocesi, pieņemti 39 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesus, sastādīts 41 ad-
ministratīvā pārkāpuma protokols.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 22 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsākti 4 kriminālprocesi, sastādīti 3 
administratīvā pārkāpuma protokoli, uzsāktas 2 administra-
tīvās lietvedības.

03/05/2015 
1973. G.DZ. PERSONA PĀRKĀPA TIESAS NOLĒMUMU PAR 
PAGAIDU AIZSARDZĪBU PRET VARDARBĪBU. MĀLPILS 
NOVADS, MĀLPILS.

03/05/2015 
1973. G.DZ. PERSONA, ESOT SPĒCĪGĀ ALKOHOLA REIBU-
MA STĀVOKLĪ, UZVEDĀS AGRESĪVI, APDRAUDOT SAVU UN 
APKĀRTĒJI DROŠĪBU UN VESELĪBU. MĀLPILS NOVADS, 
MĀLPILS.

06/05/2015 
1948. G.DZ. PERSONA VEIKALĀ NOZAGA PĀRTIKAS 
PRODUKTUS. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, JAUNĀ IELA.

06/05/2015 
1948. G.DZ. PERSONA VEIKALĀ NOZAGA ALKOHOLISKOS 
DZĒRIENUS UN SABOJĀJA PĀRTIKAS PRODUKTU IEPAKO-
JUMU. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, KASTAŅU IELA.

08/05/2015 
NO VELOSIPĒDA MACIŅA, BRĪVI PIEKĻŪSTOT, NOZAGTS 
VIEDTĀLRUNIS. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, ĶIRŠU IELA.

11/05/2015 
UZ GAIĻEZERA SLIMNĪCU NOGĀDĀTA 1942. G.DZ. PERSO-
NA AR MIESAS BOJĀJUMIEM, ALKOHOLA REIBUMS. 
SLIMNĪCĀ IESTĀJUSIES NĀVE. MĀLPILS NOVADS, MĀL-
PILS.

25/05/2015 
NO SIGULDAS SLIMNĪCAS UZŅEMŠANAS NODAĻAS UZ 
SLIMNĪCU RĪGĀ NMP NOGĀDĀJA 2001. G.DZ. PERSONU – 
KĀJAS LŪZUMS, ALKOHOLA REIBUMS. MĀLPILS NOVADS, 
VITE.

SIA “Konstrukciju Montāžas Serviss” 
meklē jaunus komandas biedrus

Metāla konstrukciju montāža (darba augstums līdz 
2,5 m), darbs telpās.
Prasības:

 • Patstāvīga darba pieredze celtniecībā;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • Angļu valodas zināšanas labā sarunvalodas līmenī;
 • Vēlme, iemaņas problēmu risināšanā un cilvēku gru-

pas vadīšanā;
 • Pozitīvs domāšanas veids.

Darbs saistīts ar biežiem īslaicīgiem komandējumiem uz 
Skandināvijas valstīm. Labs atalgojuma līmenis. Tālr. 
29254459, e-pasts: kristaps@mrx.lv, Mālpils. CV un moti-
vācijas vēstuli sūtīt uz norādīto e-pastu līdz 2015. gada 10. 
jūlijam. Jautājumu gadījumā zvanīt.

Pateicība
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” sirsnīgi 

pateicas: Mālpils Mūzikas un mākslas skolai un personīgi 
Jurim Vītumam, Mālpils profesionālās vidusskolas un inter-
nātpamatskolas direktorei Frančeskai Ģēvelei, SIA “Anta-
ris” un personīgi Egijai Donei par pārtikas produktu ziedo-
jumu, Sanitai Vītumai, Anitai Slavikai, Gaidai Prīsei un 
Jurģim Jēkabsonam par atbalstu un palīdzību Invalīdu un 
viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” vasaras saulgriežu 
sporta spēļu sagatavošanā un organizēšanā!

Lai Jūsu ieguldītais darbs dod prieku ikdienā!

“Notici sev!” valde

SIA “Norma K” PAZIŅOJUMS
Saprotot iedzīvotāju ierobežoto maksātspēju un vispārējo 

krīzi valstī, SIA “Norma K” kopš 2008. gada nav mainījusi 
ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas tarifus, bet 
ņemot vērā to, ka septiņu gadu laikā minimālā darba alga ir 
pieaugusi par 58%, elektroenerģijas cena pieaugusi par 
45%, degviela par 13%, pašvaldības SIA “Norma K” ir spies-
ta mainīt ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas tari-
fus.

Dotajā brīdi ir mainījusies arī kārtība ūdenssaimniecības 
tarifu apstiprināšanā. Pamatojoties uz to, ka ir mainīti MK 
noteikumi uzņēmumiem, kas nodarbojas ar ūdens ieguvi un 
to apjoms nesasniedz 100  000 m3 /gadā, šo uzņēmumu 
ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas tarifus vairs 
neapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisi-
ja. Līdz ar to no 2014. gada 13. marta SIA “Norma K” ir iz-
slēgta no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
ūdenssaimniecību reģistra, un turpmāk ūdens un kanalizā-
cijas tarifus apstiprinās Mālpils novada dome.

Iepriekšējo ūdens un kanalizācijas tarifu ir apstiprinājis 
Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu regula-
tors 2008. gada 5. augustā.

2015. gada 17. jūnijā SIA “Norma K” iesniedza Mālpils 
novada domē apstiprināšanai jaunu ūdens un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifa projektu.

 • Jaunais tarifa projekts paredz:
 ◊ Ūdens piegāde - 0,78 EUR/1m3 + PVN,
 ◊ Kanalizācijas novadīšana – 0,97 EUR/1m3 + PVN.

 • Bez skaitītāja:
 ◊ Ūdens piegāde – 4,66 EUR/no 1 cilvēka mēnesī + 

PVN,
 ◊ Kanalizācijas novadīšana – 5,82 EUR/no 1 cilvēka 

mēnesī + PVN,
 ◊ Kopā - 10,48 EUR/no 1 cilvēka mēnesī.

Jaunais ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas ta-
rifs Mālpils novadā stāsies spēkā no 2016. gada 1. janvāra.

Lūgums iedzīvotājiem kuriem vēl nav uzstādīti ūdens 
skaitītāji, izvērtēt iespēju uzlikt ūdens skaitītāju, lai pēc ie-
spējas samazinātu maksu par patērēto ūdeni.

Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru (strūklakas, soliņi, gal-
di, skulptūras u.c.). Ēku un ēku daļu apdare ar akmeni. Kapu pie-
minekļi. Visa augstākminētā restaurācija. Sertificēts akmeņkaļa 
amata meistars Sandrs Skribnovskis, tālr. 29450290

Mālpils novada dome sveic Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkni Lauru Šulcu un skolotāju Maiju Mackus par panā-
kumiem un gūto atzinību 45. Vispasaules skolēnu mākslas 
darbu konkursā Taipejā (Ķīnā) 2014./2015.mācību gadā.
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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

MĀLPILS KULTŪRAS CENTRS

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
Makets sagatavots un iespiests SIA “DOBUMS”
Pērnavas iela 47/B, Rīga, LV-1009, tālr. 67311424

SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

Mālpils kultūras centra pasākumi 
2015. gada jūlijā un augustā

 • Līdz 15. augustam izstāžu zālē apskatāma keramikas studijas “Māl-pils” un 
TLMS “URGA” dalībnieku darbu izstāde “ZEMES SPĒKS UN ZEMES MAIGUMS”.

 • 18. – 19. 07. Folkloras kopas “MĀLIS” dalība “STARPTAUTISKAJĀ FOLKLORAS 
FESTIVĀLĀ BALTICA 2015” Rīgā un Rēzeknē.

 • 6. 08. plkst. 21:00 Koncerts “Vakara impresijas” uz muižas dīķa saliņas kopā ar 
Babītes Kultūrizglītības centra Koklētāju ansambli “BALTI” (vadītāja Valda Ba-
gātā). Sekot reklāmai!

DZEJA

Muzikants (balss, sintezators) spēlē un 
dzied visu laiku labāko latviešu mūziku 
jubilejās, kāzās, izlaidumos u.c. privātos 
un publiskos pasākumos. Tālr. 25985566, 
Dainis

Pļauj zāli ar trimeri pie mājas, dārzā u.c. 
nelielās platībās. Tālr. 25985566

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. 29 41 51 20

SLUDINĀJUMI

Piedāvāju trimera un zāles pļāvēja pakal-
pojumus. Tālr. 29340793

SIA “Aggregare” meklē darbam 
šķirotājus un fasētājus. Ražotne at-
rodas - Loja, Sējas novads. Šķirojam/
fasējam priežu mizas mulču. Maiņu 
darba laiki, pa 8 vai 12 stundām. Ie-
spējams arī transports no un uz dar-
bu.

Šķirotājiem – 500 – 600 EUR/mē-
nesī uz rokas, stundu likme 2.35 
EUR uz rokas, 12 stundu darba laiks 
maiņās.

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

Darbu varēs uzsākt nekavējoties.
Lūdzam interesentus zvanīt pa 

tālruni: 28668995 vai rakstīt uz e-
pastsa adresi: a.mikals@aggregare.
eu

Mālpils
Maza, maza
Māla pils
Mīļā, mīļā
Mālpils,
Apkārt tev ir
Pilsētas,
Iekšā tev ir
Lauku sētas,
Lauku sētās sēkliņas
Ar mīlestību iesētas

Tomēr manā sirdī
Jau tieši tajā brīdī
Kad ES piedzimu
Tu man likies liela
Katra tava iela
Ne tikai liela
Bet arī laba
Un vēl blakus daba!

Nezinītis
Nezināju es nekā.
Nezināju es kā
Runāt skaidru valodiņu,
Nezināju es kā
Saklausīt gudru padomiņu.
Ko lai es zinu?
Nezinu es kaut ko vajadzīgu.
Zinu tikai vienu lietu!
No mākoņiem var sagaidīt
Vēsu lietu.

Demetra, 
Naplionas pamatskolas 2. kl. (Grieķija) 

un Mālpils novada vidusskolas 2. kl. 
skolniece

KAPU  SVĒTKI   2. augustā
Kapusvētku dievkalpojumi, kurus 

vadīs Mālpils ev. lut. draudzes 
mācītājs

Mālpils kapos, plkst. 11:00 
Torņkalna kapos, plkst. 13:00 

Rūķīšu kapos, plkst. 15:00

Mālpils katoļu draudzes kapu svētki

Mālpils kapos, plkst. 15:00

SLUDINĀJUMI

Atjaunosim kopā otro Mālpils baznīcas lustru!
2013. gada sākumā tika restaurēta viena no trim vēsturiskajām Mālpils luterāņu 

baznīcas bronzas lustrām. Šobrīd notiek otras lustras restaurācija par Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda piešķirto finansējumu 3 000 EUR apmērā. Vēsturiski lustru grez-
nojuši kristālstikla piekariņi, kuru iegādei un uzstādīšanai pašlaik finansējuma 
trūkst. Lai šo drabu varētu veikt, papildus nepieciešami vēl 1 982 EUR.

Lūdzam ziedot lustras kristālstikla piekariņu iegādei un uzstādīšanai, lai lus-
tra varētu atgūt savu agrāko krāšņumu un bagātināt Mālpils baznīcas interjeru!

Bankas konts ziedojumiem:
Biedrība “Idoves mantojums” (sabiedriskā labuma organizācija); Reģ. Nr. 

40008119825; SEB banka: LV57 UNLA 0050 0172 8648 6 (ar norādi “Mālpils baznī-
cas lustrai”). Biedrība “Idoves mantojums”


