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DK “Māra” 25 gadu jubilejas koncerts, 2016. gada 27. marts (foto: J. Brencis)

“Mārai” 25
Mākslas dienām 
Mālpilī 35

Mūzikas skolai 25
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI MARTĀ

2016. gada 24. februārī
Mālpils novadā Mālpilī

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes

24.02.2016. lēmumu Nr. 2/10

Grozījumi 2014. gada 26. marta saistošajos notei-
kumos Nr. 11 “Par materiālās palīdzības pabal-

stiem Mālpils novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
15. panta 7. punktu, 

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

Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta saisto-
šajos noteikumos Nr. 11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus 
grozījumus:

1.1. Papildināt Saistošos noteikumus ar 5.10. punktu šādā re-
dakcijā:

“5.10. Pabalsts piebraucamo ceļu tīrīšanai uz daudzbērnu ģi-
meņu faktisko dzīves vietu ziemas laikā. Pašvaldība sedz 50 % no 
ģimenes apmaksātā pakalpojuma par ceļu tīrīšanu pašvaldības 
SIA “Norma K”. Persona apmaksai iesniedz dokumentus par 
maksājumiem, kas nav vecāki par 6 mēnešiem.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pub-
licēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Priekšsēdētāja vietniece S. Strausa

Paskaidrojuma raksts

Mālpils novada domes 2016. gada 24. februāra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 2

“Grozījumi 2014. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 
11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā””

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Mālpils novada dome 2014. gada 
26. martā pieņēma saistošos 
noteikumus Nr. 11 “Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Mālpils 
novadā”, kuros paredzēti vairāki 
pabalsti daudzbērnu ģimenēm. 
Pašvaldība ir izvērtējusi iespējas 
sniegt atbalstu daudzbērnu 
ģimenēm, daļēji sedzot saņemtā 
pakalpojuma izmaksām par 
piebraucamo ceļu tīrīšanu ziemas 
sezonas laikā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozīju-
miem tiek noteikts, ka pašvaldība 
sedz 50 % no pakalpojuma 
izmaksām par piebraucamo ceļu 
tīrīšanu daudzbērnu ģimenēm 
ziemas sezonas laikā.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos 
radīs nelielu ietekmi pašvaldības 
budžetā, jo tikai dažām daudzbērnu 
ģimenēm ir nepieciešama piebrau-
camo ceļu tīrīšana ziemas sezonas 
laikā.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā 
neietekmēs uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Pašvaldības kompetencē esošos 
jautājumus, kas saistīti ar materiā-
lās palīdzības pabalstiem, risinās 
Mālpils novada pašvaldības 
aģentūra “Mālpils sociālais 
dienests”. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas notikušas ar 
daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem 
un pakalpojuma sniedzēju - paš-
valdības SIA “Norma K”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2

Izskatīja 26 jautājumus:
1. Par maiņas līguma projekta apstiprināšanu.
2. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
3. Par adreses noteikšanu vai maiņu.
4. Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa noteik-

šanu.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
6. Par zemes vienību apvienošanu.
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
9. Par turpmāko rīcību saistībā ar nekustamo īpašumu Liel-

vārdes šoseja 17.
10. Par nekustamā īpašuma iegādi.
11. Par dzīvojamā fonda apvienošanu.
12. Par galvojuma sniegšanu pašvaldības SIA “Norma K”.
13. Par pašvaldības SIA “Norma K” vidēja termiņa darbības 

stratēģijas 2016. - 2018. gadam apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
15. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
16. Par Mālpils internātpamatskolas iesnieguma izskatīšanu.
17. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas ēdnīcas telpu no-

mas maksas apstiprināšanu.
18. Par līdzekļu piešķiršanu Valsts kultūrkapitāla fonda rīkota-

jam konkursam.
19. Par iestāšanos Nacionālo veselīgo Pašvaldību tīklā.
20. Par darba grupas izveidošanu iespējamai augstas klases 

sportistu sagatavošanas volejbola centra vai citas institūci-
jas izveidei.

21. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam.
22. Par līguma slēgšanu ar Jaunsardzes un informācijas cen-

tru.
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23. Par grozījumiem Mālpils sporta kompleksa maksas pakal-
pojumos.

24. Par debitoru parādu norakstīšanu.
25. Par izmaiņām Mālpils novada civilās aizsardzības komisi-

jas sastāvā.
26. Par izmaiņām Mālpils novada medību koordinācijas komi-

sijas sastāvā.
NOLĒMA:

 • Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Meža Ķikuti”, sastāvošu no zemes gabala 11,8 ha koppla-
tībā, kadastra Nr. 8074 004 0007.

 • Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Meža Brišķēni”, sastāvošu no zemes gabala 20,7 ha kop-
platībā, kadastra Nr. 8074 001 0067.

 • Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Meža Saulieši”, kadastra Nr. 8074 004 0008, sastāvošu no 
divām zemes vienībām - zemes vienība ar kadastra apzī-
mējumu 8074 004 0010, platība 3,6 ha, un zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8074 004 0011, platība 12,0 ha. Uzdot 
iepirkumu komisijai nodrošināt nekustamā īpašuma serti-
ficēta vērtētāja novērtējumu un sagatavot izsoles doku-
mentāciju.

 • Apstiprināt 2016. gada 14. martā notikušās nekustamā īpa-
šuma “Sporta iela 12A”, kadastra Nr. 8074 003 0846, kas 
atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienī-
bas 0,3539 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0846) 
izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā 
īpašuma “Sporta iela 12A”, kadastra Nr. 8074 003 0846, kas 
atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienī-
bas 0,3539 ha atsavināšanu par 3 600,- EUR (trīs tūkstoši 
seši simti eiro). Uzdot Mālpils novada domes izpilddirekto-
ram veikt kontroli par lēmuma izpildi.

 • Apstiprināt 2016. gada 14. martā notikušās nekustamā īpa-
šuma “Pils iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 0845, kas atro-
das Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 
0,1385 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0845) iz-
soles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpa-
šuma “Pils iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 0845, kas atro-
das Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 
0,1385 ha atsavināšanu par 1  500,- EUR (viens tūkstotis 
pieci simti eiro). Uzdot Mālpils novada domes izpilddirekto-
ram veikt kontroli par lēmuma izpildi.

 • Dzīvojamās mājas Lielvārdes šoseja 17 apsaimniekotājam 
SIA “Norma K” līdz 2016. gada 1. jūlijam veikt dzīvojamās 
mājas īpašnieku viedokļu noskaidrošanu par turpmāko rī-
cību saistībā ar nekustamo īpašumu Lielvārdes šoseja 17.

 • Piedalīties 1. izsolē, kuru rīko zvērināts tiesu izpildītājs 
Ginters Hmeļevskis, lai iegūtu Mālpils novada domes īpa-
šumā dzīvokli Nr. 6, kadastra Nr. 8074 900 4462, kopējā pla-
tība 48,3 m2, kopīpašuma 4830/53820 domājamā daļa no 
daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Lielvārdes šosejā 15, Up-
malās, Mālpils novadā. Pilnvarot izpilddirektoru Agri Bu-
kovski Mālpils novada domes vārdā piedalīties izsolē un 
solīt cenu, ne augstāku par nekustamā īpašuma tirgus vēr-
tību. Līdz 2016. gada 11. aprīlim iemaksāt zvērināta tiesu 
izpildītāja Gintera Hmeļevska depozīta kontā Nr. LV29 TREL 
9199 0660 0100 0 nodrošinājumu 120,- EUR apmērā.

 • Sniegt pašvaldības galvojumu Mālpils pašvaldības SIA 
“Norma K”, reģistrācijas Nr. 40003312216, kurā Mālpils 
novada domei pieder 100 % kapitāldaļas, 420 000 EUR (čet-
ri simti divdesmit tūkstoši euro) apmērā uz termiņu – 30 
(trīsdesmit) gadi, lūdzot atļaut pamatsummu maksāt ar 
2017. gada 1. janvāri un piemērojot Valsts Kases vai kredīt-
iestādes noteikto procentu likmi projekta “Katlu mājas re-
konstrukcija Mālpilī, I kārta” realizēšanai. V. Cērpam, L. 

Mičulei, B. Reinei – Rukmanei sagatavot pieteikumu galvo-
juma iesniegšanai, pamatojoties uz 25.03.2008. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 196 “Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem”.

 • Piešķirt papildus līdzekļus 3 500,- EUR apmērā no budžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Mālpils internātpa-
matskolai lietus kanalizācijas ar divām nosēdakām ierīko-
šanai un pieslēgšanai pie centralizētās lietusūdens kanali-
zācijas Mālpils internātpamatskolas internātu teritorijā.

 • Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas ēdnīcas tel-
pu nomas maksas:

Nr. Nomas pakalpojumu veids Maksa EUR 
mēnesī bez PVN

1. Virtuves un palīgtelpu noma 
(244,9 m2) 44,08

2. Ēdamzāles noma (245,9 m2) 44,26

3. Ēdnīcas telpu kopējā noma 88,34

4. Ēdnīcas telpu 1 m2 noma 0,18

5. Kafejnīcas telpu noma (87,1 m2) 67,94 

6. Kafejnīcas telpu 1 m2 noma 0,78

Nomas maksā nav ietvertas papildus izmaksas:
1) par ūdens un kanalizācijas izmantošanu un elektroenerģi-

jas patēriņu maksa tiek noteikta saskaņā ar skaitītāju rādīju-
miem;

2) par ēdnīcas telpu apkuri maksa tiek noteikta saskaņā ar  
dienesta viesnīcas faktisko patēriņu attiecībā pret iznomātajiem  
m2;

3) par kafejnīcas telpu apkuri maksa tiek noteikta saskaņā ar  
skolas mācību korpusa faktisko patēriņu attiecībā pret iznomā-
tajiem m2.

 • Piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projek-
tu konkursu mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas 
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ar 
projektu “Mālpils Mūzikas un mākslas skolas materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana”. Piešķirt līdzfinansējumu 
projekta realizācijai 50 % (līdz 5 000,- EUR) apmērā no ko-
pējām projekta izmaksām.

 • Mālpils novada pašvaldībai piedalīties Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā. Par atbildīgo darbinieku, kurš koordinēs 
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju ievie-
šanu Mālpils novada pašvaldībā noteikt Mālpils sporta 
kompleksa medmāsu Jolantu Epalti. Par atbildīgo Mālpils 
novada pašvaldības politisko amatpersonu noteikt Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāju 
Leontinu Ameriku.

 • Atbalstīt Mālpils novadā dzīvojošo politiski represēto per-
sonu dalību visas Latvijas politiski represēto personu sali-
dojumā 2016. gada 17. augustā ar maksājumu 70,- EUR 
(septiņdesmit euro) apmērā salidojuma organizēšanas iz-
devumu segšanai.

 • Baseina apmeklējumam Mālpils novadā deklarētajām poli-
tiski represētajām personām un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem – atlaide 50 % apmērā.

 • Apstiprināt Mālpils novada Medību koordinācijas komisijas 
nolikumu. Papildināt Mālpils novada Medību koordinācijas 
komisiju ar sekojošu sastāvu:

1. Valsts mežu dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 
mežzinis Sandris Graudiņš.

2. Lauku atbalsta dienesta Kontroles un uzraudzības daļas ve-
cākais inspektors Mārtiņš Upmanis.

Turpinājums 4. lpp.
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2016. gada MAIJAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 18. maijā, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 18. maijā, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 18. maijā, pl.17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 25. maijā, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 30. maijā, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

3. Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis Valentīns 
Svikšs.

4. Pierīgas lauku uzņēmēju biedrības valdes loceklis Linards 
Ligeris.

5. Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāve Ilze Silamiķele.

Pilnu novada domes sēdes lēmumu atklāstu skatīt 
mājas lapas www.malpils.lv sadaļā Novada domes dokumenti 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

MĒS  SAVAM  NOVADAM

Turpinājums no 3. lpp.

Šogad iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam “Mēs savam novadam” iesniegti deviņi projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto 
summu 5 767,45 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi euro 45 centi).

25. aprīlī notika iesniegto projektu vērtēšana, un žūrijas komisija vienprātīgi nolēma atbalstīt septiņus projektus, kas bija atbilstoši 
konkursa noteikumiem:

Nr. Nosaukums Projektā paredzētie darbi Piešķirtā 
summa

1.
Pieejamības nodrošināšana 
līdz Mālpils centra ūdens-
krātuvei

Ierīkot papildus un labiekārtot četras jaunas platformas (laipas) makšķer-
nieku un citu interesentu brīvai piekļuvei no krasta līdz makšķerēšanas 
zonai vietās, kur tas nebija iespējams

700,00

2. ZAĻAIS ģimenes atpūtas 
laukums. 1. posms

Nākotnes ielas 2 pagalmā esošā bērnu laukuma demontāža un ZAĻĀ 
ģimenes atpūtas laukuma izveide 700,00

3. Sabiedriskā talka Mālpils 
baznīcā. 2. kārta

Attīrīt Mālpils baznīcas sakristejas bēniņus no nefunkcionējošās siltumizolā-
cijas kārtas, lai speciālisti varētu brīvi piekļūt jumta koka konstrukcijām to 
tehniskā stāvokļa izvērtēšanai

416,40

4.

Pludmales volejbola 
laukuma seguma atjaunoša-
na un apkārtnes labiekārto-
šana

Volejbola laukuma seguma atjaunošana un papildināšana ar smiltīm, āra 
nojumes un solu atkārtota apstrādāšana ar gruntskrāsu, pārbetonēt 
laukuma konstrukcijas, izveidot jaunu akmens bruģa segumu zem nojumes

451,05

5. Biedrības “Notici sev!” 10 
gadu prezentācijas svētki

Pasākums veltīts biedrības 10 gadu darbības jubilejai, iepazīstinot novada 
iedzīvotājus ar biedrības darbības sasniegumiem, aktivitātēm, radīt svētkus 
biedrības biedriem – radošās darbnīcas, prezentācijas, izstāde, saviesīgs 
vakars

350,00

6.
Bērnu un vecāku aktīvās 
atpūtas un izklaides lau-
kums Mergupes krastā

Labiekārtota atpūtas vieta pie kājāmgājēju tilta (pie viduslaiku pilskalna) 
– izveidota ugunskura vieta, bērnu aktīvās atpūtas laukums 700,00

7. Kultūras centra vestibila 
Ziemas dārza rekonstrukcija 

Atjaunot Ziemas dārzu kā vides objektu – demontāža, augu pārstādīšana, 
akmeņu pārkārtošana 700,00

Piešķirtās kopsummas apjoms ir 4 017,45 EUR no Mālpils novada domes budžeta līdzekļiem.

Projektu konkursa koordinatore 
Ieva Pauloviča

Mālpils novada domes atbalstītie iedzīvotāju iniciatīvu projekti 

2016. gada konkursa “Mēs savam novadam” ietvaros
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Turpinājums 6. lpp.

TDK “Māra” ar vadītāju Julianu Butkeviču pēc koncerta Mālpils kultūras namā pirms došanās 
uz pirmo straptautisko festivālu Turnē pilsētā Beļģijā, 1993. gads

TDK “Māra” XXIII Vispārējos latviešu Dziesmu un XIII Deju svētkos ar vadītāju Maiju Orlovu, 
2003. gads, foto J. Brencis

Juliana Butkeviča, Maija Orlova un Māra Gaile-Dišereite Rīgā 
IX Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, 2005. gads

Juliana Butkeviča, Maija Orlova un Māra Gaile-Dišereite Mālpilī 
“Māras” 25 gadu jubilejā, 2016. gada 27. marts, foto J. Brencis

Pavasaris ir laiks, kad saule spīd gai-
šāk, cilvēki ir priecīgāki un vēlas darbo-
ties par prieku sev un citiem, jo tā ir viņu 
nepieciešamība. Šāds pavasaris visu cau-
ru gadu ir tiem, kuri vismaz vienu vakaru 
nedēļā velta dejai, kuriem deju kolektīvs 
ir kļuvis par otro ģimeni, kuriem saule 
sirdī.

Ar jubilejas lielkoncertu “Māras raks-
ti” 27. martā tika atzīmēta deju kopas 
“Māra” 25. dzimšanas diena.

Mālpils Kultūras centra deju kopa 
“Māra” izveidojusies uz Mālpils lauk-
saimniecības tehnikuma jauniešu deju 
kolektīva bāzes 1991. gada rudenī, bet 
savu vārdu nes no 1992. gada Māras die-
nas.

Pirmos astoņus gadus – līdz 1999. ga-
dam “Māru” vada Julijana Butkeviča. Šis 
laiks ir “Māras” ziedu laiks, tie ir nebei-
dzami mēģinājumi un koncerti, svētki un 
festivāli, ārzemju koncertturnejas, tas ir 
kolektīva deju mākslas triumfs, kad tiek 
aizdejots līdz deju kolektīvu finālskatei uz 
Nacionālās operas skatuves un iegūta 
veicināšanas balva.

No 1999. gada un šobrīd “Māru” vada 
un iedvesmo Maija Orlova, turpina iesāk-
tās tradīcijas. Uzņem savā pulkā aizvien 
jaunus un jaunus dalībniekus. “Māra” 
turpina dejot savas dejas – cēlas un drais-
kas, tautiskas un mūsdienīgas, republikā 
atzītas un vienkārši dejotājiem mīļas.

Par mēģinājumu muzikālo pavadījumu 
šajos gados rūpējušās koncertmeistares: 
Dace Kalniņa, Ingrīda Bartkeviča, Ināra 
Daukste un Lote Katrīna Cērpa.

Kopš savas dibināšanas “Māra” ir pie-
dalījusies visos Vispārējos latviešu Dzies-
mu un Deju svētkos. Tā sniedz koncertus 
gan Mālpilī, gan citviet Latvijā, bet visgai-
dītākais skatītājiem un pašiem dejotājiem 
noteikti ir Māras dienas koncerts.

Deju kopai “Māra” 25
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Turpinājums no 5. lpp.

“Māra” pirms 10 gadiem (2006. gads)... ...un tagad, 2016. gada 27. marts, foto J. Brencis

Mirklis no 25 gadu jubilejas koncerta, 2016. gada 27. marts, 
foto J. Brencis

Mirklis no 25 gadu jubilejas koncerta, 2016. gada 27. marts, 
foto J. Brencis

Pāris no “Māras” pirmā sastāva – Irīna Odziņa un Vilnis Seņkāns, 
90-to gadu sākums, dejotāji dejo vēl šodien, foto J. Brencis,

Jubilejas koncertā Māras rakstus izrakstīja:

 • 62 bijušie un esošie “Māras” dejotāji - Aiga Jansone, Alvis 
Bērziņš, Alvils Bērziņš, Angelika Grāvelsiņa, Anita Kalni-
ņa, Anna Dombrovska, Artis Resselis, Dace Hemmele, Da-
nute Ambaine, Diāna Ivanova, Didzis Zuters, Egita Seņkā-
ne, Elīna Ardava, Evija Balode, Gatis Lācis, Guna Zvīgule, 
Guntars Kļaviņš, Ina Biteniece, Ināra Zutere, Ingrīda Juš-
ka, Ingrīda Fridrihsone, Irīna Odziņa, Iveta Kalniņa, Ivo 
Voiceščuks, Jānis Kalniņš, Jānis Mackus, Jānis Ozoliņš, 
Jānis Seņkāns, Jānis Voiceščuks, Jolanta Dinka, Jolanta 
Kļaviņa, Jūlija Ņikitina, Karīna Dombrovska, Kaspars 
Ameriks, Kaspars Dombrovskis, Kaspars Grīnfelds, Kris-
ta Voiceščuka, Kristaps Grīnbergs, Kristīne Lāce, Kristīne 
Petrovica, Kristīne Voiciša, Liene Bērziņa, Liene Cērpa, 
Linards Ligeris, Madara Sila, Maija Orlova, Māra Gaile-Di-
šereite, Mārcis Kaņepējs, Mārtiņš Dišereits, Nauris Ciela-
va, Nauris Dombrovskis, Nauris Krīgers, Oskars Jan-
bergs, Oto Cērps, Rihards Bērtulis, Santa Stabiņa, Sindija 
Jansone, Toms Indriksons, Voldemārs Cērps, Vilnis Seņ-
kāns, Vita Upmale, Zane Brakovska;

 • Māras tēlā iejutās – Gundega Ādamsone;
 • gadalaikus iedejoja Mālpils vidusskolas deju kolektīva 

“Dunda” meitenes;
 • Māras rakstus veidoja Indra Zvīgule, izgaismoja Uģis Rein-

baks, par skaņu rūpējās Voldemārs Cērps;
 • koncertprogrammu sagatavoja Maija Orlova un Māra Gaile 

-Dišereite.
Latvijas Nacionālā kultūras centra ATZINĪBAS RAKSTU sa-

ņēma deju kopas “Māra” vadītāja Maija Orlova par profesionālu, 
mērķtiecīgu darbu un ieguldījumu Dziesmu svētku tradīciju sa-
glabāšanā un popularizēšanā.

PATEICĪBAS RAKSTU par mīlestību uz deju, izturību, pacietību 
un ilggadēju darbību kolektīvā saņēma dejotāji: Māra Gaile–Di-
šereite, Kaspars Ameriks, Liene Cērpa, Gatis Lācis, Mārtiņš 
Dišereits, Jānis Kalniņš, Kristaps Grīnbergs, Jānis Voiceščuks, 
Artis Resselis, Linards Ligeris un Iveta Kalniņa.

Daudzkrāsaini un raibi ir bijuši “Māras” 25 gadi!

Edīte Priekule
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Mākslas dienas Mālpilī 16. aprīlī sākās ar pirms gada mūžībā 
aizgājušās izcilās latviešu gleznotājas Ritas Valneres piemiņas 
brīdi un koncertu Mālpils baznīcā, kurā altāri kopš 1990. gada 8. 
decembra dievkalpojuma rotā mākslinieces dāvinātā altārglezna 
“Kristus - svētītājs”.

Vēlāk Kultūras centra izstāžu zālē sekoja Ritas Valneres pie-
miņas izstādes atklāšana. “Šīs izstādes atklāšanu Mālpilī esam 
gaidījuši jau vairākus gadus. Patiesībā daudzu izstāžu veidošana 
ir tāda “skriešanās ar laiku”, jo vēlamies parādīt to mākslinieku 
- senioru paaudzi, kas vēl ir starp mums. Tāpēc arī ne vienmēr 
izvēle, ko izstādīt, ir par labu jaunajiem māksliniekiem,“ teic iz-
stādes kuratore Māra Ārente.

Diemžēl Rita Valnere vairs nav starp mums, bet uz izstādes 
atklāšanu bija ieradusies viņas meita - māksliniece Ieva Kalniņa. 
Viņa stāsta: “Šī izstāde mammai bija jau gatava, un viņa teica, ka 
uz tās atklāšanu vēlas būt, vēlas runāt ar cilvēkiem, pastāstīt par 
mākslu, par sevi, saviem darbiem, bet diemžēl liktenis bija lēmis 

savādāk. Mana mamma, ejot dzīves ceļu, visā ļoti iedziļinājās. No 
bērnības atceros - viņa gleznoja lielos darbus, un pēc to pabeig-
šanas sekoja grūts posms - pārdomas, šaubas, vai darbs ir izde-
vies, vai nevarēja vēl labāk. Ar tēvu - gleznotāju Eduardu Kalniņu 
- viņa mēdza diskutēt par darbiem, dalīties iespaidos, pārrunāt, 
bez pārdomām darbi parasti netapa.”

Lai arī māksliniecei pēdējā laikā bijis 
mazliet šaubu pilns un nerimstošs jautājums 
- kas būs pēc tam, kad es nebūšu, kas notiks 
ar manām gleznām -, viņas darbu vērtība 
latviešu mākslā, protams, ir ļoti liela. Apjo-
mīga darbu kolekcija apskatāma arī Ģ. Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Tas 
nozīmē, ka viņas māksla kalpo tautai, ir vi-
siem pieejama, kas ir ļoti apsveicami.

Par Mākslas dienu aizsākšanu Mālpilī jā-
pateicas grupai jauno mākslinieku, kas ie-
radās strādāt Mālpils sovhoztehnikumā. 
1981. gadā Māra Ārente, Māra Steķe, Māris 
Steķis, Inese Avota (tagad Štifta), Modris 
Hapanioneks un Andris Pilmanis organizēja 
pirmās Mākslas dienas Mālpilī. Nozīmīgu 
atbalstu Mākslas dienu tapšanai sniedza arī 
sovhoztehnikuma “Mālpils” direktors Kazi-
mirs Anspoks, kurš uz Mālpili bija pārcēlies 
no Rīgas, un mākslas dzīve viņam nebija 
sveša. 

Mākslas dienām Mālpilī 35

JUBILEJAS

Mālpils jauktais koris, vokālais ansamblis “Vokālā bilance” un 
sekstets “Buona Parte” Mākslas dienu koncertā Mālpils baznīcā, 

foto J. Brencis

Gleznotājas Ritas Valneres meita Ieva Kalniņa (no lab.) 
un izstādes kuratore Māra Ārente izstādes atklāšanā, foto J. Brencis

Mākslinieki no Inčukalna, Ropažu un Mālpils novadiem un Suntažu pagasta 
Mākslas dienās Mālpilī 35, foto J. Brencis

Tad Mākslas dienu veidošanu uz laiku pārņēma Mālpils melio-
rācijas un zemkopības muzejs, iesaistījās muzeja māksliniece 
Helēna Medne. Muzejā notika daudzu Latvijā pazīstamu māksli-
nieku izstādes - Martas un Oto Skulmju, Līvijas Endzelīnas, 
Džemmas Skulmes, Līgas Purmales un Miervalda Poļa, Maijas 
Tabakas, Ievas Iltneres un Jāņa Mitrēvica un citas.

Šogad Mākslas dienas Mālpilī atklātas patiesi vērienīgi - Kul-
tūras centra 2. stāva foajē izstādīti 24 mākslinieku darbi. Par 
Mākslas dienu tradīcijas saglabāšanu un iznešanu līdz šodienai 
jāpateicas māksliniecei Mārai Ārentei un komandai, kuru viņa 
vienmēr spējusi saliedēt. Cerams, šāda Mākslas dienu izstāde, 
kurā savus darbus apvieno Mālpils un apkārtnes novadu māksli-
nieki, mūsu pusē kļūs par skaistu tradīciju! Šogad izstādē pieda-
lās šādi mākslinieki: Inčukalna novads - Dace Saulīte, Ieva Kal-
niņa, Pauls Putniņš, Andis Gūtmanis, Ropažu novads - Everita 
Brūvere, Agnese Spridzāne, Dace Grundmane, Gunta Darbava-
re, Valda Lasmane, Līga Slišāne, Zane Biķe, Suntažu pagasts - 
Agnese Ošleja, Ingūna Linde, Andris Linde, Arvils Linde, Māl-
pils novads - Elīna Titāne, Aija Klintsone, Guna Petrevica, 
Lauma Krastiņa, Elita Mieze, Liene Mackus, Maija Mackus, Dai-
na Galakrodzeniece,

Esmeralda Tāle.
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Mālpils Mūzikas skolai 25

SVEICAM!

Sveic skolotāju Ināru Dauksti (no kr.)

Sveic skolotāju Svetlanu Luceviču (no kr.)

Sveic skolotāju Diānu Ulasi (no kr.)

15. aprīlī skolas audzēkņi un pedagogi sniedza īpaši skaistu koncertu 

Skolotāja Diāna Dzelvīte-Lubarte un direktors Juris Vītums

Ticiet vai nē, bet ir pagājuši vairāk kā 25 gadi kopš laika, kad 
1990. gada 23. maijā ar Mālpils ciema Tautas deputātu padomes 
izpildkomitejas lēmumu Nr. 10 tika lemts par Mālpils mūzikas 
skolas atvēršanu. Deputāti noklausījās Mālpils ciema Tautas de-
putātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja A. Lielmeža zi-
ņojumu par Siguldas mūzikas skolas Mālpils filiāles darba rezul-
tātiem 1989./1990. m.g., kurā bija atzīmēts, ka skolā mācījušies 
36 audzēkņi, stundas pasnieguši 4 pasniedzēji un eksāmenos 
parādīti labi rezultāti. Pēc Siguldas mūzikas skolas direktora 
vērtējuma – virs rajona vidējā līmeņa. Ņemot vērā to, ka vēl dau-
dzi bērni bija izteikuši vēlēšanos mācīties Mālpils mūzikas skolas 
filiālē, izlēma, ka to ir nepieciešams paplašināt un piešķirt Māl-
pils mūzikas skolas statusu. Un tā 1990. gada 1. septembrī Māl-
pilī tika atvērta mūzikas skola.

Tagad, pēc 25 gadiem, skolā strādā 17 pedagogi un skola jau ir 
mūzikas un mākslas skola. Ir akreditētas un licencētas 8 mūzi-
kas un vizuāli plastiskās mākslas programmas. Skolā mācās 134 
audzēkņi.

Skolas jubilejas laiks ir īpašs, jo vērtējam paveikto, atcera-
mies skolotājus un absolventus, pateicamies par viņu devumu 
skolas izaugsmē un vēlam izturību un darba prieku visiem, kas 
ikdienā rūpējas par mācību procesa norisi, tā kvalitāti un skolas 
turpmāko attīstību.

Mēs varam lepoties ar mūsu skolas audzēkņiem, kuri nu jau ir 
mūsu skolas pedagogi. Mūzikas nodaļā mūsu bijušais audzēknis 
Konstantīns Petrenko ir skolas ģitāras spēles pedagogs. Māk-
slas nodaļā tās ir Maija Mackus un Liene Mackus. Ar lepnumu 
jāpiemin mūsu skolas labākie audzēkņi - Ilona Haņina un Kon-
stantīns Petrenko, kuri studē Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas aka-
dēmijā un Kaspars Grīnbergs, kurš jau ir absolvējis Holivudas 
mūzikas skolu Losandželosā ASV.

Protams, mēs nekādi nevaram pastāvēt bez saviem galvena-
jiem labvēļiem - Mālpils novada domes. Liels paldies par atbal-
stu! Paldies novada domes speciālistei izglītības jautājumos Ani-
tai Sārnai, ar kuru mums vienmēr bijusi laba sadarbība!

Paldies arī mūsu kopējās ēkas saimniekiem - Mālpils Kultū-
ras centram un tā darbiniekiem!

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strau-
sa novada domes vārdā sveica skolas ilggadējās skolotājas - Di-
ānu Dzelvīti-Lubarti (klavierspēle, skolā strādā 25 gadus), Svet-
lanu Luceviču (klavierspēle, skolā strādā 21 gadu), Ināru 
Dauksti (teorētiskie priekšmeti un akordeona spēle, skolā strādā 
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Aprīļa vidū Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde 
“Māllēpīte” aicināja uz vecāku dienu.

Tā bija iespēja ne tikai no malas vērot, bet arī nedaudz izdzīvot 
sava bērna darba dienu, līdzdarboties fizisko aktivitāšu centrā, 
priecāties par raitajiem tautisko deju soļiem utt.

Paldies audzinātājām par iespēju redzēt viņu daudzveidīgās 
metodes un paņēmienus bērnu prasmju un zināšanu attīstīšanai 
un pilnveidošanai. Tās kā labs paraugs un ierosme noderēs, dar-
bojoties ar saviem bērniem mājās, jo saskaņota un uz pēctecību 
balstīta darbība dod vislabākos rezultātus un bērniem ir vissa-
protamākā.

Angļu valodas nodarbības, ko šogad vada SIA “Little More” 
skolotāja Sanita, apmeklēja ļoti daudzi vecāki. Bija patīkami re-
dzēt, ka nodarbība ir rūpīgi izplānota, lai bērniem būtu intere-
santi darboties gan atkārtojot un nostiprinot jau iepriekš apgūto, 
gan arī mācoties ko jaunu. Skolotāja rūpējās, lai katrs bērns ak-
tīvi piedalītos nodarbībā. Metode, kad apgūstamie vārdi tiek sa-
saistīti ar konkrētām darbībām un žestiem, šķiet piemērota at-
tiecīgajam vecuma posmam. Pašiem bērniem visvairāk patika 
rotaļas un dziesmas, īpaši tad, kad skolotāja arī piespēlēja melo-

Vecāku diena pirmsskolā

Angļu valodas nodarbība
diju uz ģitāras.

Paldies pirmsskolas kolektīvam par darbu!

Daiga Lāce PII “Māllēpīte” padomes priekšsēdētāja

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

11. maijs Pierīgas novadu sporta spēles orientēšanās sportā Saulkrastu novads

14. maijs plkst. 11:00 Mālpils novada VELOBRAUCIENS Mālpils sporta komplekss

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

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

28. maijs Pierīgas novadu sporta spēles MTB riteņbraukšanā Baldones novads

Sporta ziņas
19. martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 

čempionāta šautriņu mešanā 7. posms, kurā piedalījās 7 dalīb-
nieki. 1. vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2. vietu izcīnīja Zintis 
Sniedze, bet 3. vietā ierindojās Edgars Bogdans.

20. martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāta zolītē 3. posms, kurā piedalījās 15 dalībnieki. 1. vietu 
ieguva Ingus Pinkovskis, 2. vietu izcīnīja Viktors Rode, bet 3. vie-
tā ierindojās Ivars Neimanis.

26. martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada at-
klātais čempionāta novusā, 2. posms, kurā piedalījās 50 dalīb-
nieki no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI (LNF 
licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie 
spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu ieguva Sandis 
Kalniņš no novusa kluba “Vidzemnieki”, 2. vietā – Jevgenijs Kat-

SPORTS

AKTUĀLI

kevičs no RVK, bet 3. vietā – Leons Kostovs. Labākais no mālpi-
liešiem Andris Lagzdiņš ierindojās 9. vietā. Sieviešu konkurencē 
uzvarēja Nora Brīve, 2. vietā Evelīna Sirmā, 3. vietā Dzintra Lei-
mane. TAUTAS klasē 1. vieta Aleksandram Lielmežam, 2. vietā – 
Edgars Komarovs, 3. vietā – Ģirts Lielmežs. Paldies sacensību 
galvenajam tiesnesim Viesturam Bērziņam.

16. aprīlī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāta šautriņu mešanā 8. posms, kurā piedalījās 7 dalīb-
nieki. 1. vietu ieguva Edgars Bogdans, 2. vietu izcīnīja Zintis 
Sniedze, bet 3. vietā ierindojās Uģis Briedis.

17. aprīlī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāta zolītē 4. posms, kurā piedalījās 13 dalībnieki. 1. vietu 
ieguva Normunds Ozoliņš, 2. vietu izcīnīja Ārija Kaļiņina, bet 3. 
vietā ierindojās Ivars Neimanis.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

19 gadus), Diānu Ulasi (čella spēle, skolā strādā 12 gadus, no 
2016. gada ir direktora vietniece mācību jomā programmā ins-
trumentālā mūzika).

Sirsnīgi sveicam arī parējos skolotājus - Eviju Belicku (kla-
vierspēle), Edīti Upmali (flautas spēle), Daini Garūtu (saksofona 
spēle), Aleksandru Pļeskaču (sitaminstrumentu spēle), Māru 
Šmiti (vijoļspēle) un Konstantīnu Petrenko (ģitāras spēle)!

Šogad saistībā ar jubileju skola sniegusi jau 5 koncertus - kat-

ra nodaļa savu. Taustiņinstrumentu spēles nodaļa 10. martā, pū-
šaminstrumentu, sitaminstrumentu un stīgu instrumentu spēles 
nodaļa 5. aprīlī. 8. aprīlī savu klases vakaru rīkoja ģitāras spēles 
pedagogs Kostantīns Petrenko. Kā noslēdzošais pasākums bija 
skolas 25 gadu jubilejas audzēkņu un pedagogu koncerts 15. ap-
rīlī.

Mālpils mūzikas skolas direktors Juris Vītums
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23. marta rītā Mālpils novada vidusskolas skolēni, kuri pieda-
lās Erasmus+ programmas projektā “Uz Eiropas spārniem”, kā 
arī čaklākie makulatūras, bateriju, PET pudeļu šķirotāji devās uz 
gleznaino Vidzemes pilsētu – Madonu.

Devāmies ekskursijā, lai Madonas novadpētniecības un māk-
slas muzejā redzētu izstādi “Putni Latvijā un pasaulē”, kurā bija 
apvienoti gan Latvijas foto entuziastu un profesionāļu darbi, gan 
“National Geographic” krāšņās fotogrāfijas. Turpat muzejā ap-
meklējām arī izstādi “Kalendāri”. Gide pastāstīja par kalendāru 
vēsturi, un izrādās, ka pirmie eksemplāri parādījušies jau 18. 
gadsimta piecdesmitajos gados. Turklāt pirmie drukātie latviešu 
kalendāri daudzviet mājās bijuši vienīgie laicīgā satura izdevumi.  

Ja jau tik tuvu bijām Cesvainei, tad, protams, braucām apska-
tīt arhitektūras pieminekli – Cesvaines pili, kas ir mākslas še-
devrs, jo tajā apvienojas arhitektūra, tēlniecība, metālmāksla un 
glezniecība. Tiem, kuri nebija Cesvainē bijuši un pili redzējuši, 
tagad bija iespēja pat to izstaigāt. Joprojām otrais stāvs vēl tiek 
atjaunots pēc lielā ugunsgrēka, bet tornī tikām un skaistos ska-
tus baudījām.

Noslēgumā mūs gaidīja Zinātnes centrs Zinoo Cēsīs, kur sko-
lēniem bija sagatavotas nodarbības divās grupās. Jaunākie dar-
bojās gudrā plastilīna laboratorijā. Tika pārbaudīta ķīmisko vielu 
reakcija un agregātstāvokļu maiņa, bet gala rezultātā katrs uz 

Mālpils novada vidusskolā 2015./2016. m.g. projektu tēma bija 
“Dabas pārmaiņas gadsimta lokos.” No oktobra līdz martam 
skolēni strādāja pie izvēlētām tēmām, un marta vidū notika 2. – 
8. klašu paveikto darbu prezentācijas.

9. klašu skolēni visa gada garumā strādā pie projekta “Gada-
grāmata”. Klases “Gadagrāmata” – tā ir nezūdoša vērtība skolas 
vēsturei, jo katrs skolēns tajā ieraksta savu vēlējumu skolai, sa-
vas spilgtākās atmiņas un piedzīvojumus no skolas dzīves.

Šogad bija sagatavotas interesantas un ļoti atšķirīgas prezen-
tācijas. Priecē tas, ka skolēni bija iedziļinājušies un izzinājuši tās 
problēmas, kas skar vides un dabas aizsardzības jautājumus.

Sākumskolas klašu skolēni bija apzinīgi darbojušies un veiku-
ši izpēti gan par tautasdziesmām, kurās ir apdziedāti dzīvnieki, 
gan par mežkopību laiku lokos, dažādu koku mūžu un laikap-
stākļiem Latvijā.

8.b klases skolēni bija strādājuši grupās pie piecām dažādām 
tēmām: “Automašīnas,” “Ūdens,” “Pārtika,” “Enerģija,” un “At-
kritumi”. Katra grupa bija atradusi to būtiskāko, ar ko ieinteresēt 
klausītājus. Uzzinājām pat to, ka pirmā soda kvīts par 8 km/h 
ātruma pārsniegšanu izsniegta 1904. gadā. Autobraucējs bija 
“traucies” ar 19 km/h. Toties 8.a klases skolēni bija sameklējuši 
no vecāku albumiem senas fotogrāfijas ar Mālpils skatiem, un 
bija gājuši meklēt tās pašas vietas, un nofotografējuši no tā paša 
rakursa. Redzot šīs fotogrāfijas, saprotam, kā mūsu ciemats ir 
mainījies, cik tas ir skaists, zaļš un sakopts, un mēs ar lepnumu 
varam teikt - dzīvojam Mālpilī.

5. klases skolēni katrs savā ģimenes lokā bija pārrunājuši, kā 
varētu taupīt elektroenerģiju. Kopsavilkumā smēlāmies labas 
idejas, jo ir tik daudz lietu, bez kurām ikdienā var iztikt un tik 
daudz veidu kā var taupīt, kaut vai, izejot no istabas, aiz sevis iz-
slēdzot gaismu.

6.b klases tēma bija “Klimata pārmaiņas”, kā rezultātā bija ta-
puši krāšņi un praktiski pielietojami darbi – iepirkuma maisiņi. 
Skolēni maisiņus bija apgleznojuši ar auduma krāsām, izmanto-
jot dabas materiālus kā šablonus. 6.a klases skolēni bija pētījuši 

Uz Vidzemes pērlēm – Madonu un Cesvaini!

māju veda savu gudro plastilīnu. Otrās grupas dalībnieki gaisa 
raķešu nodarbībā uzmeistaroja paši savu raķeti, ar kuru pēc tam 
laukā sacentās lidojuma tālumā un precizitātē. Tas bija jautrs un 
iespaidiem bagāts brauciens, un uz tāda viļņa arī devāmies mā-
jup. 

Mālpils novada vidusskolas vides aktīvisti

Projektu darbu noslēgums Mālpils novada vidusskolā
dinozaurus un to izmiršanas cēloņus, un mums tika piedāvāts 
noskatīties animācijas filmiņas pirmo daļu, kurā stāstīts par to, 
kā uz Zemes nokrīt meteorīts, un kā pēc tam mainās klimats.

Par klimata izmaiņām mums stāstīja arī 7.b klases skolēni. Kā 
mainījusies gaisa temperatūra 150 gados, globālās sasilšanas 
iemesli – šie un daudz citi jautājumi arī mums lika aizdomāties 
par to, ko mēs varam darīt, lai radītu veselīgu un tīru vidi, kā pa-
līdzēt to uzlabot. “Mālpils nedēļā” 1.- 5. klasēm par mūsu novada 
dabas objektiem - Sauleskalnu, dabas taku, Mergupes tiltu - pa-
stāstīja 7.a klases skolēni, jo viņu tēma bija “Mālpils daba laiku 
lokos”.

Katrā ziņā skolēni bija radoši un cītīgi strādājuši, bet, protams, 
ne bez klašu audzinātāju padoma un skubināšanas. Ir ieguldīts 
milzīgs darbs, lai būtu sekmīgs galarezultāts, un paldies par to 
skolēniem un skolotājiem!

Ineta Sējāne
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30. martā Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē “Māllēpīte” 
pulcējās Mālpils novada izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi. 
Tikšanās mērķis - iepazīšanās ar izglītības iestādes darbu, pie-
redzes apmaiņa un iespējamie risinājumi kopīgai tālākai sadar-
bībai.

“Māllēpītes” vadītāja Malda Čelnova dalījās ar klātesošajiem 
savā redzējumā par izglītības sistēmas attīstību, šodienas prob-
lēmām un attīstības iespējām, sadarbojoties ar visām Mālpils 
novada izglītības iestādēm. Balstoties uz savu ilggadējo darba 
pieredzi, darba gados gūtajām atziņām, vadītāja atzīmēja: “Izglī-
tības kvalitāte ir cieši saistīta ar izglītības iestādes vīziju un attīs-
tības plānu daudzu gadu garumā, sadarbību ar vecākiem un sa-
biedrību kopumā un arī nesavtīgu, neatlaidīgu pedagogu darbu.”

Klātesošajiem bija iespēja noskatīties jauku koncertu, apska-
tīt mājīgās grupiņas un piedalīties atklātajās nodarbībās, kā arī 
izvingroties kopā ar skolotāju Inesi Grīnbergu.

Daudziem pedagogiem šī bija pirmā viesošanās reize pirms-
skolas izglītības iestādē “Māllēpīte”.

Mālpils internātpamatskolas pirmsskolas grupas skolotāja 
Ilze Liepa dalās iespaidos: “Tā bija lieliska iespēja apskatīt gru-
pas, darboties kopā ar bērniem, vērot skolotāju darbu. Tas bija 
pats svarīgākais. Ļoti patika bērnu sniegtais koncerts. Bērni mūs 
uzlūdza uz deju, un mēs kopīgi dejojām. Šī man ir vērtīga piere-
dze. Turpmāk vairāk varētu organizēt kopīgus pasākumus.”

Arī Mālpils internātpamatskolas vadība pozitīvi vērtē turpmā-
kās sadarbības iespējas starp abu izglītības iestāžu piecgadīgo, 
sešgadīgo apmācības grupiņām, kā arī piedāvā pedagogiem vai-
rāk mācīties vienam no otra, ņemot vērā, ka abās iestādēs strādā 
ļoti profesionāli pedagogi, kuri ir apmeklējuši dažādus tālākizglī-
tības kursus.

Priecīga par savu kādreizējo darba vietu 
bija Gunta Bahmane no Mālpils novada vi-
dusskolas: “Viesojoties manā pirmajā dar-
bavietā “Māllēpītē”, bija sajūta, ka patiešām 
esam ļoti gaidīti. Visas grupiņas ir gaumīgi 
un interesanti iekārtotas. Sava vieta ir dažā-
diem mācību un metodiskajiem materiā-
liem, rotaļlietām.” Arī logopēdei Sarmai 
Ezermanei no Mālpils internātpamatskolas 
ir savas pārdomas: “Vērojamas dažādas in-
teresantas izmaiņas, un vēlreiz pārliecinā-
jos, cik svarīgs bērnam ir šis pirmsskolas 
vecums.”

Pasākuma dalībniekus iepriecināja gau-
mīgi, bērna vajadzībām iekārtotās telpas. 
Katras grupas īpašā, priecīgi motivējošā 
vide. Par iestādes radošo garu un māksli-
nieciskajām izpausmēm liecināja bērnu 
darbu izstādes gaiteņos, grupās.

Priecājamies, ka “Māllēpītē” bērnu rīcī-
bā ir ne tikai jauka sporta zāle, bet arī īpaša 
sajūtu taka, fizisko aktivitāšu attīstībai izvei-
dota telpa.

Pirmsskolas izglītības iestāde ir pirmais 
pakāpiens izglītības sistēmā, tāpēc mūs in-
teresēja, kā notiek audzēkņu sagatavošana 
skolai. “Māllēpīte” iet laikam līdzi! Nākamie 
skolēni ne tikai aktīvi darbojās ar skolotāju 
piedāvātajām darba lapām, izzinošām rotaļ-
lietām un spēlēm, bet viņiem tika piedāvā-
tas arī nodarbības ar interaktīvo tāfeli. 
Pirmsskolas metodiķe Agnese Kantiševa 
mūs iepazīstināja ar izmantotajām darba 

formām un programmām darbā ar mūsdienīgām tehnoloģijām.
Kopīgajā tikšanās reizē Mālpils novada pedagogi vienojās par 

kopīgajām darba formām, kas tuvinātu visas Mālpils novada iz-
glītības iestādes. Par labu un turpmāk tālāk attīstāmu sadarbī-
bas formu tika atzīti kopīgi tālākizglītības kursi novada izglītības 
iestāžu pedagogiem un darbiniekiem. Būtu lietderīgi veidot kopī-
gas augusta konferences un metodiskos lasījumus, atpūtas pa-
sākumus, radošās darbnīcas, pieredzes apmaiņas pasākumus, 
sadarbojoties dažādu jomu speciālistiem.

Lai veicinātu sabiedrības un ģimeņu iepazīšanos ar izglītības 
iestādēm mūsu novadā, būtu vērts organizēt Ģimenes dienu. Tajā 
vecāki un pedagogi varētu noklausīties interesantas lekcijas, 
kopā ar bērniem darboties radošajās darbnīcās, draudzīgā at-
mosfērā iepazīt izglītības iestādes un pedagogus.

Svarīga ir arī kopīga latviešu tradīciju uzturēšana mūsu nova-
dā. Lai veicinātu dažādu vecumu bērnu piederības sajūta mūsu 
novadam, skolai un rosinātu tos pievērsties veselīgam dzīvesvei-
dam un pozitīvo dzīves kvalitāšu izvēlei, būtu jāatjauno kopīgās 
novada Sporta dienas. Interesants priekšlikums no Mālpils nova-
da vidusskolas pedagogiem - pasaku un grāmatu lasīšana mazā-
kajiem bērniem. Vecāko klašu skolēni dodas pie pirmsskolēniem 
un lasa tiem priekšā.

Lai mums kopīgi izdodas realizēt nākotnes ieceres un Paldies 
Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes vdītājai Maldai 
Čelnovai, metodiķei Agnesei Kantiševai, pedagogiem un maza-
jiem par viesmīlīgo uzņemšanu, skaisto koncertu un interesanto 
dienu jūsu kolektīvā.

Mālpils internātpamatskolas 
sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja Dace Brūna

Pieredzes apmaiņas pasākums Mālpils PII “Māllēpīte”
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Mālpils RAKARI - tie ir mūsu mazie fut-
bolisti, kas nu jau divus gadus cītīgi trenējas 
spēlēt futbolu, tas nekas, ka viņi vēl apmek-
lē bērnudārzu. Kad sākām vadīt nodarbības, 
mūsu treniņos piedalījās Edvards Žukovs-
kis, Anrijs Leikarts, Ernests Grīnbergs, 
Marta Ģērmane, Luete Dundure, Aleksand-
ra Dombrovska, Alekss Zaharovs, Roberts 
Kapiņš, Pauls un Rūdolfs Lāči, Miks Bokal-
ders, Haralds Graudiņš, Verners Bīriņš, vē-
lāk mūsu pulkam pievienojušies arī Niks 
Ozoliņš un Markuss Andersons. Daudz spē-
ka un izturības mazajiem prasa treniņi, bet 
tā ir tikai mūsu darba viena puse. Brīvdie-
nās jāapmeklē turnīri un čempionātu sa-
braukumu spēles.

Gan 2014./2015., gan 2015./2016. gada 
sezonā piedalījāmies Vidzemes telpu futbo-
la čempionāta un Vidzemes futbola vasaras 
čempionāta sabraukumos, esam piedalīju-
šies “Tiger” kausa turnīrā Skonto hallē un, lai gan mazajiem spē-
ļu rezultāti netiek apkopoti, mūsējie izcīnīja daudz uzvaru, tā kā 
visiem skaidrs, ka varam braukt uz turnīriem, un, ja turpināsim 
trenēties, tad arī vēlāk rezultāti neizpaliks.

Īpaši lepni esam par mūsu futbolistiem Edvardu Žukovski un 
Robertu Kapiņu, kuri sacensībās cīnās kopā ne tikai sava vecu-
ma grupā, bet arī pie gadu vecākiem bērniem. Ne mazāks prieks 
ir par mūsu meitenēm - Lueti Dunduri, Aleksandru Dombrovs-
ku, Martu Ģērmani, kuras puišiem laukumā liek saprast, ka fut-
bolā ar meitenēm joku nav. Tā kā sacensības parasti ir brīvdie-
nās, kad reizēm tik ļoti negribas braukt uz sporta zāli, gribam  
atzīmēt tos sportistus, uz kuriem vienmēr varam paļauties, jo 
viņiem noteikti svarīgākas būs komandas intereses un uz spēli 

Mālpils RAKARI

viņi noteikti būs klāt - tie ir Edvards Žukovskis, Anrijs Leikarts,  
Roberts Kapiņš, Pauls un Rūdolfs Lāči, Miks Bokalders, Marta 
Ģērmane, Luete Dundure, Aleksandra Dombrovska, Ernests 
Grīnbergs.

Lieli MALAČI ir visi mūsu mazie RAKARI, bet to visu mēs ne-
varētu sasniegt, ja mums blakus nebūtu tādi atbalstītāji kā 
mūsu vecāki, kuri kopā ar mums ir ne tikai priekos, bet arī bē-
dās un ikdienas smagajā darbā. Par atbalstu viņiem VISLIELĀ-
KAIS PALDIES!

Valdis Klibus, treneris, 
biedrības “Futbola skola “Garkalne”” valdes loceklis

RAKARI Vidzemes čempionātā

Lieldienu prieki

Uzreiz pēc Lieldienām, 30. martā, Saules zaķis aicināja Māl-
pils internātpamatskolas sākumskolas bērnus uz Lieldienu svi-
nēšanu. Viss bija kā īstās viesībās - sagaidīšana, apkampšanās, 
sarunas, jautājumi un atbildes, priekšnesumi, mielasts, dejas, 
atvadu apkampieni un šķiršanās asaras. Sarunas ritēja par Liel-
dienām. Kas tās ir par dienām? Ko tajās dara un kāpēc? Priekš-
nesumi aizrāva visus. 5. klase skolas rūķu lomās izrādīja Valda 
Rūmnieka izrādi “Jukumpasaka”, kā arī nodziedāja skaistas 
dziesmas, kuras ilustrēja ar pašu zīmētiem zīmējumiem. Savu-
kārt 3. - 4. klases skolēni iejutās dažādu pavasara augu un kus-

toņu lomās un pastāstīja, kā vardes rīkoja diskotēku dīķī, sākum-
skolas koris nodziedāja arī atbilstošu dziesmu. Ledenītes pie 
mielasta galda pastāstīja ikvienam, ka pavasarī dzīve ir garšīga 
un salda, ja vien pats to iemācās nosvinēt godam. Un tad latviskie 
danči. Tā tik bija izpriecāšanās! Dejas sekoja viena otrai gan ar 
cisu maisu, gan tūdaliņiem - tāgadiņiem, gan “Kur tu teci, gailīti 
mans?”, gan “Patais’ manim, bāleliņi!”. Jāsaka, ka sviedri lija au-
maļām un kājas jautrā dancī cilājās ne pa jokam! Un tad jau bu-
čas Saules zaķim - atā līdz nākamajiem saulgriežiem!

Skaidrīte Logina

Mālpils internātpamatskola Vislatvijas skolēnu 
mācību uzņēmumu gadatirgū

Bija piektdiena, 25. marta rīts, kad 4 Mālpils internātpamat-
skolas audzēkņi un skolotāja devās uz Rīgu, lai tirdzniecības cen-
trā “Domina Shopping” pārstāvētu skolu Vislatvijas skolēnu mā-
cību uzņēmumu (SMU) pavasara gadatirgū. Šajā gadatirgū 
piedalījās 138 skolēnu mācību uzņēmumi, kas praktiski mācījās, 
kā reklamēt savu uzņēmumu un radīto preci. No mūsu skolas 
gadatirgū piedalījās uzņēmums “Fantāzija” (Laura un Viktorija 
Jaunzemas) ar kreppapīra konfekšu pušķiem un uzņēmums “X2” 
(Armands Vilciņš un Megija Kaminska) ar kvīlinga tehnikā radī-
tām apsveikuma kartiņām. Skolēni darbojās atraktīvi, piedāvājot 
pircējiem savu produkciju, kā arī izsmeļoši atbildēja uz āķīgajiem 

Mālpils internātpamatskolas ziņas
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Maizes ceptuvē “Lāči”

LIDO ēdināšanas kompleksā

žūrijas komisijas lo-
cekļu jautājumiem. 
Bija iespēja iepazī-
ties ar citu skolu 
skolēniem un viņu 
saražoto preci. Uz-
ņēmums “X2” tika 
izvirzīts nominācijai, 
un, lai gan balvu ne-
ieguva, tomēr visi 
bijām gandarīti par 
paveikto. Skolēnu 
mācību uizņēmumi 
skolā darbojas visa 
mācību gada garu-
mā no idejas līdz pat 
realizācijai. Esam 
piedāvājuši savu 
preci ne tikai Vislat-
vijas gadatirgū, bet 
arī Mālpils un Sigul-
das gadatirgos. Pār-
dotā produkcija mo-
tivē darboties vēl 
apņēmīgāk, un, kas 
zina, varbūt starp ta-
gadējiem skolēnu 
mācību uzņēmumu 
dalībniekiem jau ir 
nākamie lielie uzņē-
mēji.

SMU vadītāja 
Zane Čerpinska 

Paldies!

Skatāmies izrādi “Rīga - Maskava”
6. aprīlī Mālpils KC bērnu un jauniešu teātra studija piedāvāja 

noskatīties monoizrādi pēc Sabīnes Košeļevas grāmatas “Rīga - 
Maskava”, ko brīnišķīgi nospēlēja jaunā aktrise Santa Kušķe. 
Paldies izrādes režisorei Antrai Austriņai - Seņkānei un Santai! 
Pēc izrādes dalījāmies pārdomās, atziņās, iespaidos. Lūk, dažas 
domas no jauniešu spriedumiem.

“Es ļoti augstu novērtēju to, ka meitene viena pati varēja no-
spēlēt izrādi. Uzslava viņai!” - Rihards 9. kl., “Cepuri nost teātra 
meitenei, jo, ja es mācītos šīs lugas vārdus, tad to darītu visu 
mūžu. Man izrāde ļoti patika.” - Alekss, 9. kl., “Man ļoti patika 
izrāde, meitene ir lieliska, un viņai ir liels talants. Tā tik turpi-
nāt!” - Ņikita, 9. kl., “Man šajā izrādē patika, kā meitene tēloja un 
ka viņai bija drosme veselu stundu būt vienai pašai ar publiku. 
Manuprāt, teātris bija par mīlestību, par šķiršanās sāpēm un 
tukšumu, ko tās rada.” - Edvards, 8. kl., “No Santas puses bija 
drosmīgi uzdrīkstēties vienai pašai nospēlēt izrādi. Vairākās vie-
tās es raudāju, jo tēlojums man šķita reāls un patiess. Meitenei ir 
liels talants, ceru, ka kādreiz vēl būs kāda izrāde, kurā viņa spē-
lēs.” - Amanda, 8. kl., “Izrāde man ļoti patika. Aktrise spilgti iz-
dzīvoja emocijas, tā, ka es dzīvoju līdzi un ne mirkli nedomāju, ka 
esmu teātrī, man likās, ka tā patiešām notiek. Meitenei ir liels 
talants. Paldies!” - Sintija, 8. kl., “Monoizrāde ir izaicinājums te-

ātrim. Tas ir liels darbs režisoram un aktierim, pie kam, lai izdo-
tos kaut kas patiešām labs, vajag, lai režisora izjūta un iecere 
saskanētu ar aktrises pasaules redzējumu. Šoreiz tā bija. Paldies 
režisorei par spēju zem mūsdienu jauniešu ārišķībām un uzspē-
les saskatīt trauslo, ļoti dzīvo, pulsējošo dvēseles kustību, ko 
Santai izdevās lieliski izdzīvot skatuves versijā.” - Skaidrīte, sko-
lotāja.

Mālpils internātpamatskolas 8., 9. klases skolēni

Ieskats profesijā
Parasti mēs, Mālpils internātpamatskolas 1. kursa skolēni, 

pavasara un rudens brīvlaikos mācāmies, taču šoreiz devāmies 
ekskursijā. Kopā ar mums brauca arī 4 mūsu skolas skolotājas 
- Evija Kļaviņa, Mairita Ivanova, Dace Purviņa un Solvita Lapiņa. 
Mūsu mērķis bija apmeklēt LIDO ēdināšanas kompleksu un pie-
dalīties nodarbībā, ko vadīja uzņēmuma darbinieks, kā arī pabūt 
maizes ceptuvē “Lāči”. LIDO vispirms mūs iepazīstināja ar pre-
zentāciju par uzņēmumu, tad iesaistījāmies nodarbībā - vajadzē-
ja pareizi sagriezt salātu sastāvdaļas un samaisīt tās atbilstošās 
proporcijās. Nodarbības beigās turpat arī ieturējām gardas pus-
dienas.

Uzņēmumā “Lāči” mūs sagaidīja Rūķis. Kopā pabeidzām viņa 
iesākto grāmatu, par ko Rūķis pacienāja mūs ar gardo Lāču mai-
zi. Turpinājumā aplūkojām ražošanas telpas, redzējām, kā top 
maize, arī paši iemēģinājām prasmes maizes kukuļa veidošanā 
un cepšanā.

Visi bijām pārsteigti, ka smagākais maizes kukulis, kas tapis 
šajā ceptuvē, svēris 73 kg.

Kursa audzēknis Edgars Kleins
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Rīgas rajona lauku attīstības biedrība (RRLAB) izsludina pro-
jektu iesniegšanas 1. kārtu Lauku attīstības Programmas 2014. 
- 2020.gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstip-
rinātās stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 13. 
maija līdz 2016. gada 13. jūnijam.

Projekta iesniegumus var iesniegt:
 • klātienē “Rīgas rajona lauku attīstības biedrībā” Birzes iela 

4, Allažu pagasts, Siguldas novads;
 • Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistē-

mā: eps.lad.gov.lv;
 • ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.

gov.lv.
Izsludināto rīcību atbalsta apmēra kopsumma - 590 000 EUR.

Vietējās uzņēmējdarbības attīstība (M1)
Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākša-

na un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.1.)
Pieejamais finansējums 150 000 EUR
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 50 000 EUR - uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, 
ja ieguldījums būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attieci-
nāmām izmaksām;

 • 50 000 EUR – uzņēmējdarbības projektiem;
 • 20 000 EUR – darbinieku produktivitātes kāpināšanas pro-

jektiem.
Atbilstošās darbības Jaunu produktu un pakalpojumu radīša-

nai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai to realizēšanai 
tirgū un kvalitatīvu darbu apstākļu radīšanai;

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, 
t.sk.vides radīšana, labiekārtošana

Pieejamais finansējums 150 000 EUR
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

 • 50 000 EUR – uzņēmējdarbības projektiem;
 • 20 000 EUR – darbinieku produktivitātes kāpināšanas pro-

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

RĪGAS RAJONA LAUKU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAS PAZIŅOJUMS

Mālpils Profesionālā vidusskola sadarbībā ar Mālpils inter-
nātpamatskolu organizēja Uzņēmēju dienas 2016. Programmā 
bija iekļauti pasākumi, kas vieno abas skolas un veido pēctecību, 
jo skolēni no Mālpils internātpamatskolas var turpināt mācības 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā.

Uzņēmēju dienas 2016 atklāja skolas direktore F. Ģēvele. Viņa 
pastāstīja par Uzņēmēju dienu norisi un iepazīstināja ar viesiem 
- uzņēmējiem un Mālpils novada domes pārstāvjiem.

Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi M. Jonāne, T. Pu-
painis, N. Ģēvele, R. Straumanis, M. Zvaigzne un A. Ceimers  
stāstīja par savu dalību “ERASMUS+ ” projektos un mācību prak-
sēs. Iepriekšējā gada absolvente L. Romale dalījās pieredzē par 
savu karjeras izaugsmi un darbu viesnīcā “Annas hotel”. Viņa at-
zinīgi novērtēja iespēju apgūt specialitāti 1,5 gadu laikā ESF 
programmas “Jauniešu garantijas” ietvaros. 

Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji J. Geidāns, K. Zadeiks 
un D. Kazāks pastāstīja par sadarbību ar Mālpils novadu un ie-
spējām sadarboties ar novada izglītības iestādēm. Par aktualitā-
tēm banku darbā stāstīja SEB bankas pārstāve.

Astropsihologs Mārtiņš Geida vadīja nodarbību “Iespēju banka 
- noguldījumi laimes un veiksmes kontos”.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa ro-
sināja audzēkņiem izmantot visas iespējas, ko piedāvā skola, 
vieslektori un meistarklašu vadītāji, lai pilnvērtīgi varētu iekļau-
ties darba tirgū.

Uzņēmums “Certes” skolas informācijas centrā bija izvietojis 
jaunākos mācību tehnoloģiju līdzekļus. Audzēkņiem bija iespēja 
praktiski darboties ar jaunajām tehnoloģijām.

Pēcpusdienā restorāna “Ostas skati” šefpavārs Ingmārs La-
digs - Mūsdienu Latvijas garša 1. sezonas uzvarētājs un TV raidī-
juma “Ēdiena daba” vadītājs - prezentēja praktisku semināru 

“Latvijā audzētu bioloģis-
ko produktu izmantošana 
ēdienu gatavošanā”. Se-
mināru notika projekta 
“Ēdam atbildīgi” ietvaros. 
Ēdienu gatavošanā tika izmantoti Latvijas produkti - reņģes, ķir-
bis, bietes, gurķi, bioloģiskās olas u.c. Audzēkņiem radās priekš-
stats, kā no vienkāršiem produktiem var uzburt garšīgu maltīti.

Lekcijās un seminārā iegūtās zināšanas paplašināja audzēk-
ņu redzesloku un būs noderīgas mācību procesā.

Informāciju sagatavoja: 
Dace Purviņa, Mālpils internātpamatskola 

Ausma Čīma, Mālpils Profesionālā vidusskola

Uzņēmēju dienas 2016

Uzņēmuma “Certes” prezentācija

PROJEKTI
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No 14. līdz 26. martam Mālpils internātpamatskolas Eras-
mus+ programmas starptautiskā projekta “Skolotāju profesionā-
lo un svešvalodu kompetenču uzlabošana kā skolas modernizā-
cijas un internacionalizācijas priekšnoteikums” ietvaros mēs, 
Dace Brūna un Skaidrīte Krūkle, apmeklējām profesionālās piln-
veides kursus Maltā, valodu apmācības skolā “Easy school of 
languages”. Šī skola specializējas angļu valodas apmācībā dažā-
du līmeņu un specializācijas studentiem kā arī pedagogu profe-
sionālās kvalifikācijas pilnveidei.

Mācības tika organizētas divos blokos - pirmajā nedēļā Maltas 
angļu valodas skolotājas Karolīna un Melissa iepazīstināja grupu 
ar dažādu interneta tiešsaistes rīku iespējām valodu apmācībā, 
uzdevumu veidošanā, radošo spēju un prasmju attīstīšanā. No-
darbību laikā apguvām daudzveidīgas informācijas un komuni-

Mācās Mālpils internātpamatskolas skolotāji
kācijas tehnoloģijas in-
teresanta mācību 
procesa veidošanai un 
organizēšanai. Organizējot mācību un audzināšanas procesu 
skolā, jau iepriekš izmantoju blogus, vārdu mākoņus, puzles, 
krustvārdu mīklu un animāciju veidošanas programmas, tāpēc 
skolotājai Karolīnai bija interesanti uzzināt par mūsu pieredzi 
programmu izvēlē. Tāpat liela vērība tika veltīta starpkultūru 
kompetencei - kā, mācoties svešvalodu, iepazīt citas tautas val-
sti, kultūru, reliģiju, nacionālo virtuvi.

Mums tika piedāvāta iespēja apmeklēt sarunu nodarbības pie 
skolotāja Bjorna jauniešu grupā. Mūsu grupā bija cilvēki no dažā-
dām valstīm - Turcijas, Japānas, Beļģijas, Francijas, Vācijas u.c. 
Tas radīja draudzīgu, atvērtu noskaņu, kā arī interesi vienam par 
otru. Mēs ne tikai paplašinājām vārdu krājumu skolotāja piedā-
vātajā tēmā, bet arī vērojām viņa darba metodes un formas.

Otrajā nedēļā valodas skolotāja bija vāciete Maggy. Mēs – vi-
ņas skolēni, un praktiskās valodas stundās nostiprinājām lasīša-
nas, gramatikas, rakstīšanas, runāšanas prasmes. Darbs bija 
intensīvs, orientēts uz savstarpēju komunikāciju un valodas ap-
gūšanu, kontaktējoties vienam ar otru, mazāk izmantojot inter-
neta resursus. Arī šajā grupā studentu skaits bija daudznacio-
nāls.

Malta ir brīnišķīga maza valsts jūras krastā. Brīvajā laikā pē-
tījām dabu, cilvēkus, kultūru. Pārsteidzoši likās, ka 98 % iedzīvo-
tāju ir kristieši un lielā godā tur tikumiskās un ģimeniskās vērtī-
bas.

Maltā iepazināmies arī ar latviešu meiteni no Nītaures Marinu 
Erhan, kas tur dzīvo, ir uzsākusi savu biznesu (viņai pieder pārti-
kas preču veikals). Marinas uzņēmība ir piemērs tam, ka, apņē-
mīgi darbojoties, cilvēks šobrīd jebkurā pasaules malā var uz-
sākt uzņēmējdarbību.

Esam daudz ieguvušas no šiem kursiem gan profesionāli, gan 
cilvēciskajās attiecībās un redzesloka paplašināšanā. Iegūtais 
labi noder kā stundās skolēniem, tā pieredzei kolēģiem. Paldies 
par doto iespēju!

Skaidrīte Krūkle, Dace Brūna

Kopā ar skolotāju Melissu (centrā)

jektiem.
Atbilstošās darbības Lauksaimniecības produktu pārstrādei, 

to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. Tā-
das vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā 
produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai

Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana (M2)
Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sa-

kārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedza-
mībai (R2.1.)

Pieejamais finansējums 145 000 EUR
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 

50 000 EUR.
Atbilstošās darbības vietējās teritorijas, tostarp dabas un kul-

tūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamī-
bu, kvalitāti un sasniedzamību.

Rīcība 2.2. Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība 
un attīstība (R2.2.)

Pieejamais finansējums 145 000 EUR
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 

30 000 EUR.
Atbilstošās darbības sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību 

un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsar-

dzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādoša-
nai.

Projekta īstenošanas termiņš - viens gads no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstip-
rināšanu; būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā 
vai, ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar 
projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināša-
na” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attieci-
nāmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, plānotajām 
darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties RRLAB Alla-
žos, Birzes ielā 4; Siguldas, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Sējas 
novadu pašvaldību mājaslapās: www.rrlab.lv, www.malpils.lv, 
www.sigulda.lv, www.incukalns.lv, www.seja.lv, www.krimulda.
lv.

Kontaktpersona RRLAB koordinatore Inese Pikaļova, tālr. 
67970250, mob. tālr. 26423616, RRLAB administratīvais vadī-
tājs Verners Bērziņš, tālr. 28441636, e-pasts: rrlab@inbox.lv, 
Lauku atbalsta dienesta mājaslapa: www.lad.gov.lv.



Mālpils Vēstis  APRĪLIS  201616 MŪSU  SKOLOTĀJS

Cilvēka dzīvi mēdz salīdzināt ar upi. 
Dzīvei tāpat kā upei ir savi rāmie līči, savi 
brasli, atvari un krāces, bet ietekā tas rā-
mais plūdums. Par skolotājas Ārijas 
Krastiņas dzīvi to var teikt ne tikai simbo-
liskā, bet arī tiešā nozīmē.

Ir 1941. gads. Visapkārt troksnis, 
sprāgst bumbas... Gostiņu iedzīvotājiem 
jāatstāj mājas. Kad Packeviču ģimene ar 
drēbju pauniņām pie rokas jau gabalu no-
gājusi, tēvs saka savām meitām: “Paska-
tieties atpakaļ - tur deg mūsu mājas!” 
Pēc laika nodeg arī otra māja, kur ģimene 
apmetusies, līdz beidzot sākas jauns dzī-
ves posms Pļaviņās, pie pašām lielajām 
Daugavas krācēm. Skaisti, bet prieka 
maz, jo viss jāsāk no nulles. Māte pelnās 

Matemātiķe ar romantiķes dvēseli
lauku darbos un strādā skaistus rokdar-
bus, bet tēvs naktīs apsargā veikalus un 
dara to 30 gadus. Ārija ik rītu soļo 2 kilo-
metrus atpakaļ uz savu skolu Gostiņos, 
un, kad tā pabeigta, sāk mācības Pļaviņu 
vidusskolā. Deklamē sarīkojumos, dzeju 
iemīl uz visu mūžu, dzied skolas korī, bet 
matemātikas stundās uzdevumus atrisi-
na ātrāk kā skolotāja. Un tad jau pēc vi-
dusskolas citu domu  nav kā studijas Cēsu 
Skolotāju institūta matemātikas fakultā-
tē. Tas ir skaists un vērtīgs laiks gan tā-
pēc, ka tiek iegūtas pamatīgas zināšanas, 
gan tāpēc, ka Cēsu Skolotāju institūta 
kori, kas jau kļuvis slavens, pirms tajā sā-
kusi dziedāt Ārija, diriģē jaunais Imants 
Kokars, kurš pats tikko pabeidzis šo insti-

Māsiņas Rita un Ārija (no kr.)

1950. gads. Pabeigta vidusskola

Ģimene mazulītes Ārijas kristību dienā

No Dzintras Mūrnieces “mantotā” 4. klase un vecāki, vidū abas audzinātājas, 1979. gads

1978. gada salidojums. Ārijas “pirmie” pēc 10 gadiem savos solos vecajā skolā”, Mālpilī
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Turpinājums 18. lpp.

tūtu. Tomēr visnozīmīgākais notikums ir tas, ka turpat, tikai vēs-
tures fakultātē, studē Pēteris Krastiņš, labs sportists un dejotājs. 
Viņu satikšanās ir pavisam nejauša (Pēteris iet garām kopmītnei, 
kad Ārija... mazgā kāpnes), bet liktenīga. Institūta laikā viņi sade-
jojas un vēlāk plūc laurus pat konkursos. Arī man laimējās re-
dzēt viņus, valsi griežot, un tas bija tiešām elegants pāris, īpaši 
Ārija gaisīgā gaišzaļā balles tērpā.

Abi jaunie pedagogi dodas darbā uz Tūrkalni. Tajā pašā gadā 
skolā ierodas vēl 4 jaunas skolotājas, ar kurām kontakti saglabā-
ti līdz šai dienai. Ārija jau ir Rīgas Pedagoģiskā institūta studete, 
bet institūts tiek likvidēts, pēdējo kursu 1958. gadā viņa beidz jau 
Latvijas Universitātē. No nākamās - Madlienas skolas, kur Pēte-
ris Krastiņš tiek iecelts par direktoru, atmiņā palikuši ļoti atsau-
cīgie un izpalīdzīgie vecāki. 1966. gada 1. septembris Krastiņiem 
pienāk Mālpilī. Vecās skolas laiku Ārija atceras ar vissiltākajām 
jūtam: “Atsaucīgo skolēnu un draudzīgā skolotāju kolektīva dēļ 
bija ļoti patīkami strādāt, gribējās vienmēr izdomāt kaut ko jau-
nu: interesantus uzdevumus, spēles, organizēt matemātikas ne-
dēļas, iekārtot matemātikas kabinetu (tas kļuva par labāko Rīgas 
rajonā). Tā sagadījies, ka Ārija pārņēmusi vairākas klases no 
Dzidras Mūrnieces, un, to novērtējot, viņa saka “Par šīm klasēm 
vienmēr zināju - tās ir perfekti sagatavotas.” Bijušie skolēni ap-
galvo, ka matemātikā nekādas atlaides nav dotas, skolotāja stun-
dās bijusi stingra un prasīga, bet atradusi laiku arī nopietnām 
sarunām par dzīvi. Tagad viņi to novērtē.

Jaunās skolas laiks nāca ar pavisam citām iespējām, bet sko-
lotāju savstarpējās saiknes vairs nebija tik ciešas - laikam šķīra 
gan garie koridori, gan stāvi, arī kolektīvs bija daudz lielāks.

Ko Ārija uzskata par galveno skolotāja darbā?
“Protams, labi jāpārzin savs priekšmets - matemātika, ko kļū-

daini uzskata par “sausu” .Cik vien iespējams, jāmīl un jāizprot 
bērni.”

Bet ne jau skola vien paņēmusi dzīves laiku. Krastiņi nebija 
mājās sēdētāji, vienmēr rosījās sabiedriskajā dzīvē. Pabūts lielā-
kajā daļā bijušo padomju republiku - Igaunijā, Lietuvā, Ukrainā, 
Baltkrievijā, Moldāvijā, Vidusāzijā. Redzēti Sibīrijas plašumi,  
Karpati, apbrīnots Kaukāzs, izbraukts Gruzijas kara ceļš. Daudz 
ceļojumu bijis arī ar skolēniem. Pēteris sportoja, bet Ārija dzie-
dāja, kā nekā desmit Dziesmu svētki izdziedāti, pirmie - 1952. 
gadā vēl Imanta Kokara vadībā. Un kur tad ansamblis, daudzie 
koncerti un skates.

Pirms pāris nedēļām skatījos Ārijas albumus. Viss sakārtots 
pa gadiem, par katru bija savs stāsts, bet, kad tikām līdz Mālpils 
laikam, ik pēc minūtes atskanēja jautājums: “Vai tu atceries?” 
Un, ja es. saraukusi pieri, ilgāk domāju, Ārijas balsī ieskanējās 
jau nepacietīgāka nots: “Kā, vai tiešām neatceries!? Tu taču arī 
tur biji!” Jā, Ārija notikumus atceras īpaši precīzi, un viņai arī ir 

Daugavmalā ar kori pirms Dziesmu svētku gājiena

Cik gadu desmitu jau aizritējis?

Ārijai vēl laimējās redzēt Staburagu

Vieta tā pati, bet Staburaga vairs nav – tas atrodas Daugavas dzelmē
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ko atcerēties. Tagad dzīves upei ir tas rāmais plūdums, bet, kā 
upes ūdens ietekā nekur neizgaist, tikai ieplūst lielākos plašu-
mos, tā nepazūd arī 57 gadus garajā darba mūžā pieredzētais un 
paveiktais.

Par ko Ārija priecājas šobrīd? Par to, ka bērniem un mazbēr-
niem klājas labi. Ārijai ir meita Lolita, arī pedagogs, un dēls Ai-
vars - tālbraucējs, 4 mazbērni, un drīz ģimenes ciltskokā jau ie-
rakstītajām trijām mazmazmeitiņām pievienosies vēl viens 
mazmazbērniņš. Protams, liels prieks par savu audzināto un 
mācīto skolēnu veiksmēm. Par reizēm, kad esam savā skolā. Par 
labu teātra izrādi, dzeju, interesantu pasākumu, izstādi, filmu, 
koncertu. Par to, ka dzīvē bijusi iespēja ceļot. Par brīžiem, kad 
ekskursiju laikā iznācis atkal satikties ar bērnības upēm. Par to, 
ka dārzā uzziedējusi jaunas šķirnes lilija un izplūkta pēdējā ne-
zāle un loga priekšā izveidotajā dobē uzziedējušas puķes. Par 
jauniegūtu salātu recepti, kad iepriekšējās esam nobaudījuši un 
paši izmēģinājuši. Un, protams, par visu, kas mūsu Mālpils dzīvē 

interesants. Populāro teicienu, ka matemātiķi ir sausiņi, uz Āriju 
nevar attiecināt, jo viņa ir lielisks reālista un romantiķa savieno-
jums.

Rakstīt par viņu bija un arī nebija viegli, jo pēdējos piecus gadu 
desmitus mūsu dzīves ir ritējušas cieši blakus gan ikdienā, strā-
dājot vienā skolā un bieži vienās un tajās pašās klasēs, gan svēt-
ku reizēs, turklāt abas esam vienaudzes un, kā izrādās, tajā lik-
tenīgajā kara dienā esam atradušās ļoti tuvu viena otrai. Kopā 
esam priecājušās un kopā bijušas lielās bēdās, tāpēc, rakstot par 
Ārijas dzīvi, brīžiem pat bija sajūta, ka tas ir arī par mani, tik 
daudz bijis līdzīgu notikumu un pārdzīvojumu.

Ko vēlēt Ārijai jubilejā? Pensija lielāka nebūs, komunālie mak-
sājumi mazāki arī nē. Jaunība bija skaista, bet arī tā vairs neat-
griezīsies, lai kā mēs gribētu. Vēlēsim veselību, optimismu, vēl 
daudz, daudz prieka no saviem mīļajiem piedzīvot un daudz laba 
dzīvē pieredzēt!

Ināra Bahmane

Cienījamie nākamo pirmklasnieku vecāki!

Mālpils novada vidusskola aicina 
Jūs pieteikt bērnus mācībām 
1. klasē 2016./2017. m.g.
Mācību procesā piedāvājam:

 • mācības pamatizglītības programmā, speciālās pamat-
izglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmā iz-
glītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,

 • fakultatīvās nodarbības angļu valodā, peldēšanā, datori-
kā un citos mācību priekšmetos,

 • konsultācijas visos mācību priekšmetos,
 • atbalsta personāla (logopēds, psihologs, speciālais pe-

dagogs) konsultācijas,
 • atbalstu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mā-

cīšanās grūtībām,
 • atbalstu talantīgiem skolēniem.

Papildus piedāvājam:
 • apmeklēt koriģējošās vingrošanas nodarbības,
 • apmeklēt pagarinātās dienas grupas nodarbības (no 

7:30, pēc stundām līdz 18:00),
 • izmantot skolas bibliotēkas, informācijas centra, dator-

klases piedāvātās iespējas,
 • piedalīties interešu izglītības nodarbībās: tautas dejas, 

sarīkojumu dejas, galda spēles, datorpratība, futbols, 
papīra plastika u.c.,

 • piedalīties daudzveidīgos pasākumos, projektos, kon-
kursos.

Lai pieteiktu bērnu mācībām 1. klasē, gaidīsim Jūs skolā 
katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 16:00!

Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi) uz-
rāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas ap-
liecību, aizpilda vienota parauga iesnieguma veidlapu.

Iesniedzamie dokumenti:
 • izziņa par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sa-

gatavošanas pamatizglītības programmas apguvi,
 • bērna medicīniskā karte (veidlapa nr. 026/u),
 • bērna mācību sasniegumu izvērtējums, atbilstoši plāno-

tajiem rezultātiem (ieteicams).
 ◊ Piedāvājam vecākiem individuāli iepazīties ar skolu 

ATVĒRTO DURVJU DIENĀ 3. maijā no plkst. 9:00 līdz 
14:00.

 ◊ Pirmā VECĀKU SANĀKSME - 2016. gada 18. maijā 
plkst. 18:00!

Aicinām savlaicīgi pieteikt bērnu mācībām skolā, lai veik-
smīgi varētu nokomplektēt klases!

INFORMĀCIJA

Vides sakopšana
Liels paldies mūsu novada čaklākajiem talkotājiem, kuri jau 

vairākus gadus piedalās Lielajā talkā:
 • Vladislavam Komarovam un makšķernieku biedrībai 

“Mālpils Zivīm”, kas sakopj ūdenkrātuvju krastus,
 • Baibai Lippei un viņas komandai, kas sakopj Vibrokas 

ceļa malas,
 • Jolantai Epaltei un viņas ģimenei, kas sakopj Vites ceļa 

malas,
 • Mālpils labiekārtošnas dienestam, kas sakopj ceļa ma-

las no Sidgundas pamatskolas līdz Sidgundas centram,
 • Sidgundas iedzīvotājiem, kas sakopj Sidgundas centru,
 • Jānim Zilbertam un viņa komandai,

 • Dinku ģimenei,
 • Ilzei Bērziņai,
 • Ilzes Rauskas audzināmajai klasei,
 • un visiem citiem, kas talko sabiedriskajās teritorijās.

Daudzas sakoptās teritorijas tiek atkal piemēslotas no jau-
na. Cilvēki, kas tās sakopj, noteikti nav tie, kas tās piemēslo. 
Viņi savāc to atstātos atkritumus, kuri ar šādu rīcību parāda, 
ka neciena ne citu darbu, ne savu novadu, un arī paši sevi - 
diemžēl. Padomājiet! Nemēslojiet! Sakopiet!

Lūgums daudzdzīvokļu māju lodžiju īpašniekiem
Nāk vasara - piemērotākais gadalaiks ziedu audzēšanai! 

Izdaiļosim savu dzīvokļu lodžijas ar dažādu ziedu kompozīci-
jām, lai veidotu mūs dzīvesvietu vēl skaistāku!
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2015. gadā Mālpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā

reģistrēts 31 jaundzimušais – 18 zēni un 13 meitenes. Ve-
cāki zēniem ir izvēlējušies tādus vārdus kā: Austris, Domi-
niks, Edgars, Edvards, Ernests, Gustavs, Haralds, Jākobs, 
Markuss, Matīss, Olivers, Patriks, Toms, Raiens, Ralfs, Rai-
monds, Roberts, Rui.

Meitenes, savukārt, nosauktas vārdos: Dārta, Estere, 
Katrīna (2), Karlīna, Keita (2), Kristena, Kerija, Megija, Nelli-
ja, Paula, Railija, Stefānija.

Piecpadsmit bērni dzimuši ģimenēs un piecpadsmit bēr-
niem tēvs dzimšanas reģistra aktā ierakstīts, pamatojoties 
uz vecāku paternitātes iesniegumu. Vienam bērnam tēvs 
nav noteikts.

Sastādīti 27 ieraksti par laulības noslēgšanu. 13 laulību 
reģistrācijas notika dzimtsarakstu nodaļas telpās, 12 – citās 
laulības noslēgšanai piemērotās vietās. Divi pāri laulājās  
Mālpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Reģistrēti 34 miršanas gadījumi. Mirušas 16 sievietes un 
18 vīrieši. Vidējais vecums sievietēm – 80,3 gadi, jaunākajai 
49 gadi, vecākajai 94. Vidējais vecums vīriešiem – 66,8 gadi, 
jaunākajam - 40, vecākajam – 88 gadi.

2016. gada
5. jūnijā ieplānoti Bērnu svētki – jaundzimušo mālpiliešu 

un viņu ģimeņu sveikšana un godināšana;
21. augustā – Kāzu jubileju pasākums. Tiek gaidīti pietei-

kumi no ģimenēm, kuras 2016. gadā svin Sudrabkāzas (25 
gadi), Pērļu kāzas (30 gadi), Koraļļu kāzas (35 gadi), Rubīna 
kāzas (40 gadi), Safīra kāzas (45 gadi), Zelta kāzas (50 gadi), 
Smaragda kāzas (55 gadi), Dimanta kāzas (60 gadi), Briljan-
ta kāzas (70 gadi).

INFORMĀCIJAI: Dzimtsarakstu nodaļa, neatkarīgi no 
personas deklarētās dzīves vietas un civilstāvokļa akta 
noslēgšanas vietas, piedāvā šādus pakalpojumus:

Laulību reģistrācija;
Dzimšanas reģistrācija;
Paternitātes noteikšana;
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa;
Miršanas reģistrācija;
Civilstāvokļa reģistru papildināšana, labošana;
Apliecību un izziņu izsniegšana;
Kāzu jubileju svinīga atzīmēšana;
Konsultācijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos.

Mālpils novada pašvaldība un dzimtsarakstu 
nodaļa sadarbībā ar Mālpils muižu 

2016. gada 21. augustā 
organizē kāzu jubileju pasākumu

Paldies visiem, kas aicinājumam atsaucās! Bet joprojām 
gaidām pieteikumus no ģimenēm, kuras šogad svin Kāzu 
jubilejas: Sudrabkāzas (25 gadi), Pērļu kāzas (30 gadi), Ko-
raļļu kāzas (35 gadi), Rubīna kāzas (40 gadi), Safīra kāzas 
(45 gadi), Zelta kāzas (50 gadi), Smaragda kāzas (55 gadi), 
Dimanta kāzas (60 gadi), Briljanta kāzas (70 gadi).

Lai noskaidrotu dalībnieku vēlmes, vienotos par pasā-
kuma norises kārtību, pārrunātu un precizētu neskaidros 
jautājumus, aicinām jubilārus un viņu pārstāvjus

17. maijā plkst. 19:00 uz tikšanos Dzimtsarakstu nodaļā

Tālruņi informācijai un pieteikumiem: 67970891, 
29131556, e-pasts: dzimtsaraksti@malpils.lv, viktorija@
malpils.lv

Foto: Billijs Locs

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

BRĪDINĀJUMS
Mālpils kapu teritorijā atkritumi ir jāšķiro! Kurās vietās 

kādus atkritumus bērt atļauts vai aizliegts, vēsta attiecīgie uz-
raksti - bioloģiskie atkritumi (puķes, lapas, zari u.c.) jāizmet 
paredzētajās vietās, tuklāt tos nedrīkst izmest kopā ar mai-
siem. Maisiem, svecēm, traukiem u.c. neorganiskajiem atkri-
tumiem ir paredzēti konteineri! Tie, kas neievēro šos noteiku-
mus, tiks sodīti!

Attēlā - atkritumu konteiners pie Mālpils kapiem 2016. 
gada 20. aprīlī, plkst. 8:40. Zīme vēsta - visa veida atkritumus 
bērt aizliegts! Konteiners, kas domāts neorganiskajiem at-
kritumiem un maisi ap to, piepildīti ar zariem, lapām, u.c. 
atkritumiem, kam šeit nav jāatrodas!
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Mālpils novada dome (reģ.Nr. 90000048398) 
aicina darbā

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS 
INSPEKTORU

Amata pienākumi:
 • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, veicot patrulēša-

nu
 • Pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu 

ievērošanas kontrole
 • Administratīvo pārkāpumu profilakse, atklāšana un no-

vēršana
 • Administratīvās lietvedības materiālu noformēšana at-

bilstoši normatīvo aktu prasībām
Prasības pretendentam:

 • Vidējā vai augstākā izglītība (juridiskā izglītība tiks uz-
skatīta par priekšrocību)

 • Atbilstība likuma “Par policiju” 21. panta pirmās daļas 
prasībām

 • Normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas 
darbu, pārzināšana

 • Teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zinā-
šanas, citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par 
priekšrocību

 • Prasme patstāvīgi organizēt darbu savas kompetences 

ietvaros
 • Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes
 • Iemaņas darbā ar datoru (MS Office, internets)
 • B kategorijas autovadītāja apliecība ar vismaz 2 gadu 

pieredzi
 • Laba fiziskā sagatavotība un stresa noturība
 • Pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību

Piedāvājam:
 • Pilnu darba laiku
 • Stabilu atalgojumu
 • Noteiktās pašvaldības darbinieku sociālās garantijas 

(papildatvaļinājums u.c.)
 • Profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas
 • Veselības apdrošināšanu
 • Iespēju ar 50 % atlaidi apmeklēt Mālpils sporta kom-

pleksu
Iesniedzamie dokumenti:

 • CV
 • Pieteikuma vēstule
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
 • Pēc pretendenta ieskatiem citu dokumentu kopijas

Pieteikties līdz 2016. gada 9. maijam personīgi Mālpils no-
vada domes kancelejā Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā 
vai pieteikumu sūtot uz e-pastu: dome@malpils.lv. Papildus 
informācija pa tālruni 29282209.

Uz pārrunām tiks uzaicināti 2. kārtas pretendenti.

SIA “KVIST”
SIA “Kvist” darbību Latvijā uzsāka 2011. gada nogalē un ir 

AS “Kvist Industries” grupas uzņēmums, kas veiksmīgi darbo-
jas mēbeļu tirgū jau 3 paaudzēs.

SIA “Kvist” specializējas augstas kvalitātes liekti līmētu 
mēbeļu un mēbeļu detaļu ražošanā un šobrīd paplašina savu 
darbību, uzsākot arī masīvkoka mēbeļu detaļu ražošanu.

Sadarbojoties ar talantīgiem dizaineriem un labākajām 
Skandināvijas mēbeļu un dizaina kompānijām, “Kvist Indus-
tries” rada produktus, kas nosaka jaunus dizaina, tehnoloģiju 
un kvalitātes standartus, tādējādi īstenojot uzņēmuma mērķi 
– 

būt labākajiem, lielākajiem mēbeļu ražotājiem Skandinā-
vijā, kas saviem klientiem piedāvā vispilnīgākos risinājumus.

DARBINIEKI – MŪSU GALVENĀ VĒRTĪBA
SIA “Kvist” valda pārliecība, ka darbinieki ir uzņēmuma pa-

matvērtība, un mēs varam lepoties, ka šo četru gadu laikā uz-
ņēmums Mālpils novadā ir radījis jau vairāk nekā 480 darba 
vietu. Mēs pastāvīgi meklējam radošus un talantīgus cilvēkus, 
bet tieši šobrīd aicinām savai komandai pievienoties

RAŽOŠANAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJU.
Ja zini, ka tiksi galā ar šādiem darba pienākumiem:

 • ražošanas procesa nodrošināšana atbilstoši ražošanas 
tehnoloģijai,

 • materiālu plūsmas un ražošanas plāna izpildes kontrole,
 • struktūrvienības darba produktivitātes un efektivitātes 

nodrošināšana,
 • ar ražošanu saistītās dokumentācijas administrēšana, 

darbinieku noslodzes plānošana un citu ar amatu saistī-
tu uzdevumu izpilde

un Tev ir izglītība un/vai darba pieredze kokapstrādes jomā 
līdzīgā amatā, turklāt piemīt arī:

 • prasme vadīt komandu,
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta,
 • spēja ātri reaģēt nestandarta situācijās un nodrošināt 

nepārtrauktu ražošanas procesu,
 • spēja strādāt ātri, patstāvīgi un iekļaujoties noteiktajos 

termiņos.
Mēs piedāvājam:

 • pastāvīgu darbu starptautiskā uzņēmumā,
 • motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu,
 • veselības apdrošināšanu,
 • labus darba apstākļus un sociālās garantijas,
 • profesionālās un personiskās izaugsmes iespējas.

Ja esi gatavs jauniem izaicinājumiem un pieredzei, gaidīsim 
Tavu CV un motivācijas vēstuli latviešu un angļu valodā uz e-
pastu: lv@kvist.com (ar norādi “Struktūrvienības vadītājs”) 
līdz 11. maijam.

Zināšanas par kokapstrādes darbgaldu un CNC darbību, kā 
arī spēju sazināties angliski uzskatīsim par priekšrocību.

Papildus informācija par izsludināto vakanci, rakstot uz e-
pastu: lv@kvist.com vai zvanot darba dienās (no 8:00 līdz 
17:00) – mob. tālr. 26461222; tālr. 67925550. Vairāk informāci-
jas par uzņēmumu www.kvist.com

NB! Sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas kandidātiem. 
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SVARĪGA informācija suņu un 
kaķu īpašniekiem
Par dzīvnieku izkārnījumu savākšanu

Cienījamie mājdzīvnieku īpašnieki, Jums ir pienākums sa-
vākt ekskrementus aiz sava suņa un/vai kaķa. Saskaņā ar  
04.04.2006. MK noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” IX. daļas “Mājas 
(istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienāku-
mi” 52.3. punktu dzīvnieka īpašnieka pienākums ir apdzīvotu 
vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskre-
mentus. Tas jādara ne tikai pie daudzdzīvokļu ēkām, bet arī 
parka teritorijā. Dzīvnieku ekskrementus, ievietotus maisiņā, 
drīkst izmest atkritumu urnās un sadzīves atkritumu kontei-
neros.

Kontroli pār šo noteikumu izpildi veic pašvaldības policija. 
Atbildība par šāda veida pārkāpumiem paredzēta Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantā “Dzīvnieku turē-
šanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību ne-
ievērošana”.

Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pār-
vadāšanas prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām no 7 līdz 350 EUR, bet juri-
diskajām personām - no 15 līdz 700 EUR, konfiscējot dzīvnie-
kus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ no-
darīts fizisks vai materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no 15 līdz 700 EUR, bet juridiskajām per-
sonām no 700 līdz 1400 EUR, konfiscējot dzīvniekus vai bez 
konfiskācijas.

Nesen veiktajā pašvaldības policijas reidā iedzīvotāji saņē-
muši brīdinājumus par ekskrementu nesavākšanu. Pagaidām 
naudas sods nevienam nav uzlikts. Konstatēts ka daudzi iedzī-
votāji ir informēti, ka jāsakopj aiz sava dzīvnieka, un to arī dara, 
bet daudzi ignorē brīdinājumus. Tātad, ja Jūs redzat, ka kāds 
nesavāc ekskrementus aiz saviem mīluļiem - aizrādiet, bet ja 
nereaģē, droši rakstiet iesniegumu pašvaldības policijai. Vē-
lams būtu arī nofotografēt dzīvnieku un tā saimnieku.

Par suņu reģistrēšanu
Arī Mālpils novada iedzīvotājiem ir pienākums reģistrēt 

suņus. Šo kārtību nosaka 21.06.2011. MK noteikumi Nr. 491 
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”. Tajos teikts, 
ka visi suņi, kas vecāki par 6 mēnešiem jāapzīmē ar mikroshē-
mām (mikročipiem) un jāreģistrē Lauksaimniecības datu cen-
tra Dzīvnieku reģistrā līdz 2016. gada 1. jūlijam. Suņu reģis-
trācija ir obligāta, bet kaķus var reģistrēt brīvprātīgi. Lūgums 
iedzīvotājiem, kuru suņi ir apzīmēti, pārliecināties par to, vai 
tie ir reģistrēti datubāzē. To var pārbaudīt Lauksaimniecības 
datu centra mājas lapā – www.ldc.gov.lv, sadaļā Pamatdarbī-
bas - Dzīvnieku reģistrā jāievada mājdzīvnieka mikroshēmas 
numurs. Ja suns būs reģistrēts, par to būs redzama attiecīga 
informācija. Ja ne – suns nav reģistrēts. Pieņemamajās dienās 
– pirmdienās un ceturtdienās novada domes ēkā pie zemnieku 
konsultantiem A. Aigara un N. Andrukeles var saņemt Mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas veidlapas, tās aizpildīt un vie-
noties par laiku, kad veikt suņa mikročipēšanu. Nekur nav jā-
brauc, pašvaldībā ir visas iespējas to nokārtot uz vietas. Mikro-
čipēšanas cena ir 25 EUR ar reģistru datubāzē, t.sk. 7 EUR 
nodeva Lauksaimniecības datu centram par dzīvnieka reģis-

trāciju datu bāzē. Visu var samaksāt uz vietas. Lūdzu izmanto-
jiet iespēju. Sods par suņu nereģistrēšanu 7 – 210 EUR.

Par dzīvnieku nodevas samaksu
21.01.2009. saistošie noteikumi Nr. 3 “Par dzīvnieku turēša-

nas nodevu Mālpils pagastā” (ar pilnu tekstu var iepazīties 
mājas lapā www.malpils.lv, Novada domes dokumenti - Sais-
tošie noteikumi - 2009) nosaka suņu un kaķu turēšanas node-
vas uzlikšanas un maksāšanas kārtību Mālpils novadā.

Nodevas maksātāji ir suņa un/vai kaķa īpašnieki, kuri Māl-
pils novada administratīvajā teritorijā tur suni vai kaķi.

Suņu turēšanas nodeva tiek aprēķināta par vienu gadu un 
tās likme ir:

 • par vienu suni Mālpils, Sidgundas un Upmalu ciemu te-
ritoriju daudzdzīvokļu mājās – 7,11 EUR,

 • par otru suni Mālpils, Sidgundas, Upmalu ciemu teritori-
ju daudzdzīvokļu mājās – 14,23 EUR,

 • par vienu suni pārējās dzīvojamās mājās – 4,27 EUR,
 • par otro un katru nākamo suni pārējās dzīvojamās mājās 

– 7,11 EUR.
Kaķu turēšanas nodeva tiek aprēķināta par vienu gadu un 

tās likme ir: 
 • par vienu kaķi Mālpils ciema teritorijā – 1,42 EUR.

Nodeva jāsamaksā katru gadu līdz kārtējā gada 1. jūlijam.
Suņu turēšanas nodeva nav jāmaksā lauku viensētās (ār-

pus Mālpils, Sidgundas un Upmalu ciemu teritorijām) par 
vienu suni. Par otro un katru nākamo suni šajās viensētās 
jāmaksā 7,11 EUR.

Par klaiņojošiem dzīvniekiem
Tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par to, ka, ļoti bieži ap-

kārtnē klīst dzīvnieki, bez to īpašnieku uzraudzības. Mālpils 
novada teritorijā, pēc aptuvenām aplēsēm, varētu būt 700-800 
suņu un aptuveni tik pat daudz, ja ne vairāk kaķu. Saskaņā ar 
sniegto informāciju 2015. gadā Mālpils novadā vakcinēti 272 
suņi un 66 kaķi. Tātad liela daļa iedzīvotāju izturas bezatbildī-
gi, gan pret saviem dzīvniekiem, gan arī pret apkārtējo sabied-
rību.

Saņemot sūdzību par klaiņojošiem suņiem Mālpils pašval-
dības policija vispirms izvērtē apdraudējuma pakāpi. Ja ap-
draudējums ir minimāls, vispirms tiek mēģināts noskaidrot 
dzīvnieka īpašnieku, savukārt ja dzīvnieks izrāda agresivitātes 
pazīmes un apdraud personas drošību, tad noķert dzīvnieku 
tiek izsaukti dzīvnieku patversmes “Meža vairogi” darbinieki 
no Ķekavas, ar kuriem pašvaldībai ir sadarbība.

Klaiņojošus kaķus patversmes “Meža vairogi” darbinieki 
ierodas noķert un sterilizēt pēc pašvaldības policijas lūguma. 
Katrs lūgums izķert kaķus tiek izvērtēts un izlemts, cik lietde-
rīgs tas ir. Kaķu noķeršana ir veiksmīga tikai tajā gadījumā, ja 
cilvēki, kas tos baro, ir gatavi sadarboties ar policiju. Kaķi pēc 
sterilizācijas tiek atvesti atpakaļ uz dzīves vietu.

Raugoties no dzīvnieku labturības noteikumiem, cilvē-
kiem būtu jāpabaro dzīvnieki, kas ir pamesti un badā. Tomēr 
nedrīkst aizmirst, ka bez barības dzīvniekiem ir jānodrošina 
arī vakcinācija, attārpošana, jārūpējas, lai tie nekontrolēti 
nevairotos, tātad - jāveic sterilizācija, suņi jāapzīmē ar mik-
ročipiem, jānomaksā dzīvnieku turēšanas nodeva. Vai, baro-
jot klaiņojošos kaķus pie savām dzīves vietām, esam gatavi 
arī pārējiem izdevumiem, kas saistās ar dzīvnieku uzturēša-
nu?

Aicinām iedzīvotājus vēlreiz pārlasīt normatīvos aktus 
(tekstā pasvītroti), kuri reglamentē dzīvnieku turēšanas no-
sacījumus!
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Par Gada ienākumu deklarāciju 
iesniegšanu

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka 
1. martā ir sākusies Gada ienākumu deklarācijas iesniegša-
na par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem. Gada ienākumu 
deklarācijas gan elektroniski, gan papīra veidā var iesniegt 
VID klientu apkalpošanas centros.

Darbinieki VID klientu apkalpošanas centros sniedz iedzīvo-
tājiem šādus VID pakalpojumus: Gada ienākumu deklarācijas 
pieņemšana gan papīra formātā, gan palīdzība, iesniedzot to 
elektroniski; iesniegumu pieņemšana par elektroniskajām al-
gas nodokļu grāmatiņām, iedzīvotāju ienākuma nodokļa at-
vieglojumu reģistrēšana / anulēšana. Tāpat darbinieki VID 
klientu apkalpošanas centros var sniegt atbalstu un palīdzību 
darbam ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), in-
formējot un apmācot klientus VID e-pakalpojumu izmantoša-
nā.

Brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju aicinām iesniegt 
tos nodokļu maksātājus, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem - sa-
ņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūša-
nas pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas prēmiju 
maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem. 2016. gada laikā 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par 
2015., 2014. un 2013. gadu.

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāci-
ju, izmantojot VID EDS, jo tajā automātiski tiek atspoguļota 
visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, proti, 

nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, 
informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensi-
ju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par 
veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpoju-
miem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie 
izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Sā-
kot ar šī gada aprīli, deklarācijā automātiski tiks atspoguļota 
arī tā informācija, ko par personas veiktajiem maksājumiem 
par izglītību VID būs iesniegušas mācību iestādes.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā “Gada 
ienākumu deklarācija”.

Aicinām iepazīties un izmantot VID mājaslapā pieejamos 
jaunos vizuālos materiālus par Gada ienākumu deklarācijas 
aizpildīšanu un iesniegšanu elektroniski! Šajos vizuālajos 
materiālos VID Elektroniskās sistēmas lietotājiem vienkāršotā 
veidā “soli pa solim” tiek skaidrotas veicamās darbības, lai pa-
reizi pieslēgtos EDS un veiksmīgi aizpildītu un iesniegtu Gada 
ienākumu deklarāciju elektroniski. Vizuālais materiāls būs 
noderīgs gan personām, kas iesniedz deklarāciju BRĪVPRĀTĪ-
GI, kā arī tām personām, kam tā jāiesniedz OBLIGĀTI.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus 
zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, 
konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā, uzdot 
savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā “Uzdot jautājumu VID” 
vai arī VID EDS. 

Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa 

tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389 
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

LAD pieņem iesniegumus 
dīzeļdegvielas piešķiršanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2016. gada 1.  
jūnijam notiek iesniegumu pieņemšana marķētas dīzeļdegvie-
las piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa 
likmi lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 2016./2017.
saimnieciskajam gadam.

2015./2016. saimnieciskajā gadā lauksaimniecības produk-
cijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja to 
izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpār-
vadājumiem.

Dīzeļdegvielu piešķir par to VPM (vienotais platību maksā-
jums) saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, 
par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražo-
šanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas vismaz 285 EUR 
no hektāra (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu).

Dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts, ņemot vērā šādu 
sadalījumu:

augkopība 100 l/ha

augļkopība, ogulāji un dārzkopība 130 l/ha

zālāju platības 130 l/ha

zālāju platības dzīvnieku barības primāram 
ražotājam

60 l/ha

zeme zem zivju dīķiem 60 l/ha

citas kultūras un platības, kuras ir deklarē-
tas un apstiprinātas vienotā platību maksāju-
ma saņemšanai

60 l/ha

Ja papuvju platības pārsniedz 30% no kopējās lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes, kura ir pieteikta vienotā platības 
maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaim-
niecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, atbrīvojumu no akcīzes 
nodokļa nepiešķir visai pieteiktai papuvju platībai.

Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem lauksaimnieks ir 
tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja:

 • audzē zivis vismaz 20 ha platībā;
 • akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akva-
kultūras dzīvniekiem;

 • akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģistrēta Lauksaim-
niecības datu centrā.

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu var iesniegt jebkurā 
LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, kā arī sūtīt pa pastu 
vai iesniegt elektroniski.

Valsts atbalsta daļa, tālr. 67027326 
LAD Klientu daļa, tālr. 67095000
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Par zāļu izplatīšanu un 
to iegādi tīmekļa vietnēs

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) aicina ievērot 
piesardzību, iegādājoties zāles tīmekļa vietnēs (turpmāk – in-
ternetā). Zāļu iegāde nelicencētās tiešsaistes aptiekās, inter-
neta portālos vai no privātiem sludinājumiem rada risku iegā-
dāties viltotas, nekvalitatīvas un apšaubāmas izcelsmes zāles, 
kuru lietošana var būt neefektīva vai gluži pretēji būt bīstama 
veselībai, izraisot neparedzētas blakusparādības vai pat letālu 
iznākumu.

Patlaban no visām 824 licencētajām aptiekām Latvijā tikai 
piecas aptiekas veic bezrecepšu zāļu izplatīšanu, izmantojot 
internetu. Ar šo licencēto aptieku sarakstu var iepazīsties Zāļu 
valsts aģentūras (turpmāk – ZVA) mājaslapas www.zva.gov.lv 
sadaļā “Licencētie farmaceitiskās darbības uzņēmumi” – 
“Tiešsaistes (online) aptiekas”.

Latvijas aptiekām, kas izplata zāles ar interneta starpniecī-
bu, saskaņā ar 2011. gada 19. oktobra Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtī-
ba” un 2007. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” ir at-
ļauts izplatīt tikai Latvijas Republikas Zāļu reģistrā iekļautās 
bezrecepšu zāles. Ar šo zāļu sarakstu iespējams iepazīties 
ZVA mājaslapas sadaļā “Reģistrs” –> “Cilvēkiem paredzēto 
zāļu meklēšanas forma”.

Valsts uzrauga visu zāļu izplatīšanas ķēdi, bet Inspekcija at-

bilstoši kompetencei nodrošina zāļu, t.sk. arī veterināro nar-
kotisko un psihotropo zāļu tirgus uzraudzību. Tādēļ aicinām 
zāles iegādāties tikai licencētās aptiekās, jo tikai tad pircējs 
var būt drošs, ka neiegādāsies zāļu viltojumu.

Vēršam uzmanību, ka iegādājoties zāles interneta aptiekās, 
pircējiem ikreiz jāpārliecinās par vienotā logo esamību. Vieno-
tais logo sastāv no četrām krāsu joslām (pelēkas un trīs no-
krāsu zaļās krāsas), zem kurām ir tās valsts karoga attēls, 
kurā interneta aptieka ir reģistrēta, un teksts ”Spiediet šeit, lai 
pārbaudītu, vai šī tīmekļa vietne darbojas likumīgi”. Klikšķinot 
uz logo aptiekas tīmekļa vietnē, cilvēki tiek novirzīti uz nacio-
nālās zāļu aģentūras, Latvijā – ZVA, tiešsaistes reģistru, kurā 
norādītas visas valstī likumīgi strādājošās interneta aptiekas.

Gadījumā, ja iedzīvotājus neapmierina zāļu izsniegšanas 
kārtība aptiekās, ir aizdomas par iespējami viltotu zāļu izplatī-
šanu vai par zāļu pirkumu pieprasīta nepamatota samaksa, 
iedzīvotājiem ir iespēja vērsties Veselības inspekcijā ar iesnie-
gumu, lai Inspekcijas speciālisti varētu izvērtēt konkrēto gadī-
jumu un veikt pārbaudi.

Vairāk informācijas par zāļu izplatīšanu ir iespējams iegūt 
Inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā “Farmācija” –> 
“Zāļu izplatīšana”.

Informāciju sagatavoja: Veselības inspekcijas 
Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Agita Antonāne, 

tālr. 28342858, 67819677, e-pasti: komunikacija@vi.gov.lv, 
agita.antonane@vi.gov.lv

Atkritumus šķiro jau 55% Latvijas 
iedzīvotāju. “Zaļā josta” izstrādā 
jaunu izglītojošu video plašākai 
sabiedrības iesaistei atkritumu 
šķirošanā

2016. gada februārī izlietotā iepakojuma apsaimniekotājs 
“Zaļā josta” veica iedzīvotāju aptauju, izpētot aktuālākās ten-
dences un šķēršļus atkritumu šķirošanā Latvijā. Apkopojot 
aptaujas rezultātus, tika secināts, ka ir ievērojami audzis to 
Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas ikdienā šķiro atkritumus 
– no 34 % 2014. gadā līdz 55 % šogad. Turklāt 91 % no aptau-
jātajiem iedzīvotājiem, kas atzīst, ka ikdienā atkritumus to-
mēr nešķiro, uzskata, ka viņi apsvērtu iespēju sākt šķirot 
atkritumus, ja tiktu prezentēti reāli pierādījumi, ka atkritu-
mu šķirošana saudzē dabas resursus un nodrošina ekoloģis-
kas dabas saglabāšanu. Tāpēc “Zaļā josta” izstrādājusi jaunu 
izglītojošu īsfilmu “Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi”, 
kurā uzskatāmi demonstrē ieguvumus no atkritumu šķiroša-
nas, māca to darīt pareizi un ļauj ielūkoties otrreizējo izejvie-
lu pārstrādes procesa aizkulisēs.

Īsfilma “Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi” uzskatāmi 
sniedz atbildes uz būtiskākajiem iedzīvotāju jautājumiem par 
atkritumus šķirošanu: kā atkritumu šķirošana uzlabo iedzīvo-
tāju ikdienu, kā atkritumus pareizi šķirot un sagatavot nodoša-
nai, kur tos izmest un kā rīkoties, ja dzīvesvietas tuvumā nav 
atkritumu dalītās vākšanas konteineru, kā arī, kas notiek tālāk 
ar iedzīvotāju sašķirotajiem atkritumiem, kā tie tiek pārstrā-

dāti un ko no tiem iespējams iegūt.
Pētījuma laikā tika identificēti iedzīvotājiem ērtākie infor-

mācijas par atkritumu šķirošanu izplatīšanas kanāli. 70 % res-
pondentu norādīja televīziju kā ērtāko kanālu informācijas ie-
gūšanai par atkritumu šķirošanas nozīmi un veidiem, 67% 
respondentu labprāt šāda rakstura informāciju iegūst interne-
ta vidē, kā arī 61 % vairāk informācijas par atkritumu šķiroša-
nu vēlētos redzēt sociālajos tīklos. Balstoties uz iedzīvotāju 
interesēm, īsfilma “Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi” ir pie-
ejama bezmaksas apskatei un izmantošanai kā uzskates ma-
teriāls vides izglītības nodarbībās visa vecuma auditorijās. Vi-
deo materiāls ir skatāms “Zaļā josta” mājaslapā www.
zalajosta.lv sadaļā Vides izglītība, kā arī “Zaļā josta” Youtube 
kanālā.

Jau šobrīd video demonstrēts vairākās testa grupās, kuru 
pārstāvji – gan jaunieši, gan pieaugušie, gan pensijas vecuma 
iedzīvotāji – atzinīgi novērtē īsfilmā iekļauto informāciju par 
pareizu atkritumu šķirošanu un demonstrēto otrreizējo izej-
vielu pārstrādes gaitu, kas paver skatītājam plašu priekšstatu 
par to, kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi.

Saite uz video “Zaļā josta” mājaslapā: 
http://www.zalajosta.lv/lv/video

Saite uz video Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZFXug3g9dCg

Papildus informācija: 
SIA “Zaļā josta”, Laima Kubliņa, 

tālr. 26710793, e-pasts: laima.kublina@zalajosta.lv, 
www.zalajosta.lv 
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Policijas ziņas (marts)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.03.2016. līdz 31.03.2016. reģistrēti 167 no-
tikumi, uzsākti 42 kriminālprocesi, pieņemti 34 lēmumi par 
atteikšanos uzsākt kriminālprocesus, uzsāktas 16 administra-
tīvās lietvedības, sastādīti 32 administratīvā pārkāpuma proto-
koli.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 21 notikumu 
(no tiem 4 par kūlas ugunsgrēkiem) Mālpils novadā, uzsākti 4 
kriminālprocesi, uzsāktas 3 administratīvās lietvedības, pie-
ņemti 2 lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, sa-
stādīts 1 administratīvā pārkāpuma protokols.

06/03/2016
DEGA PRIVĀTMĀJAS JUMTS PIE SKURSTEŅA 1 KVADRĀT-

METRA PLATĪBĀ. MĀLPILS NOVADS.
08/03/2016
NO MĀJAS PAGALMA NOZAGTA AUTOMAŠĪNA TOYOTA 

LAND CRUISER. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, KASTAŅU IELA.
11/03/2016
NMP BRIGĀDE SNIEGUSI PIRMO NEATLIEKAMO MEDICĪ-

NISKO PALĪDZĪBU 1960. G.DZ. SIEVIETEI, KURAI KONSTATĒTI 
MIESAS BOJĀJUMI, TRAUMA GŪTA ATRODOTIES DARBA VIE-
TĀ. MĀLPILS NOVADS, UPMALAS.

14/03/2016
VP RRP SIGULDAS IECIRKŅA KRPN DARBINIEKI SADARBĪ-

BĀ AR VP RRP KRPP 2. BIROJA 4. NODAĻAS DARBINIEKIEM 
UN VP RRP KPP “SUB” 1. ROTAS 2. VADA DARBINIEKIEM PAR 
ZĀDZĪBU NO VEIKALA, IZLAUŽOT MŪRA SIENĀ CAURUMU, 
AIZTURĒJA PERSONU. MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA.

30/03/2016
NMP BRIGĀDE UZ BĒRNU KLĪNISKO SLIMNĪCU NOGĀDĀ-

JUSI 2000. G.DZ., 2001. G.DZ., 2002. G.DZ. JAUNIEŠUS AR 
DIAGNOZI: SAINDĒŠANĀS AR ĶĪMISKU VIELU - DEZODORAN-
TU. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA.

30/03/2016
1979. G.DZ. VĪRIETIS NODARĪJA MIESAS BOJĀJUMUS 1983. 

G.DZ. SIEVIETEI, KONFLIKTA LAIKĀ VAIRĀKAS REIZES IESI-
TOT AR DŪRI. MĀLPILS NOVADS.

No 4. aprīļa tiks veikti grozījumi 
sešos AS CATA apkalpotajos 
maršrutos

Pielāgojot maršrutus skolēnu vajadzībām un uzlabojot 
pasažieru ērtības, no 2016. gada 4. aprīļa stājas spēkā grozī-
jumi sešos AS CATA apkalpotajos maršrutos. Izmaiņas tiks 
veiktas maršrutā Nr. 6876 Sigulda–Allaži–Mālpils, Nr. 5623 
Sigulda–Allaži–Plānupe–Sigulda, Nr. 5624 Allažmuiža–Stī-
veri, Nr. 3111 Sigulda–Ķipari, Nr. 6269 Saulkrasti–Pabaži un 
Nr. 6642 Sigulda–Saulkrasti.

Pielāgojot maršrutu Nr. 6876 Sigulda–Allaži–Mālpils skolē-
nu vajadzībām, tiks atklāti divi jauni rīta reisi. Turpmāk auto-
buss minētajā maršrutā no Siguldas autoostas izbrauks 
plkst.  7:10, bet no Mālpils – plkst. 8:00. Minētie reisi tiks izpil-
dīti no pirmdienas līdz piektdienai skolēnu mācību laikā. Savu-
kārt pēcpusdienas reisiem tiek mainīti izpildes laiki – maršru-
ta Sigulda–Allaži–Mālpils autobuss no Siguldas autoostas un 
Mālpils turpmāk izbrauks piecas minūtes vēlāk – attiecīgi 
plkst. 15:20 un plkst. 16:15.

Ņemot vērā, ka maršruta Nr. 5623 Sigulda–Allaži–Plānupe–
Sigulda autobuss, kas no Siguldas autoostas izbrauc 
plkst. 7:10, turpmāk pasažieru pārvadājumus vairs nenodroši-
nās, turpmāk skolēni līdz mācību iestādei tiks nogādāti, brau-
cot maršrutā Nr. 6876 Sigulda–Allaži–Mālpils, kuram tiks at-
klāti divi papildu reisi.

Sakarā ar skolēnu dzīvesvietas maiņu maršruta Nr. 5624 
Allažmuiža–Stīveri autobuss, kas no Allažmuižas izbrauc 
plkst. 15:00, no 4. aprīļa vairs nepieturēs pieturvietā Plānupe, 
līdz ar to gaidāmas izmaiņas autobusa kursēšanas grafikā nā-
kamajās pieturvietās.

No 4. aprīļa par 10 minūtēm tiks samazināts maršrutā Nr. 
6642 Sigulda–Saulkrasti ceļā pavadītais, jo attiecīgā ceļa atse-
višķos posmos tika veikti remontdarbi, kā rezultātā ir uzlabo-
jušies braukšanas apstākļi.

Lai nodrošinātu pasažieriem iespēju pagūt uz autobusu, 
kas no Siguldas autoostas brauc uz Rīgu, tiks veikti grozījumi 

maršrutā Nr. 3111 Sigulda–Ķipari. Minētā maršruta autobuss 
no Ķipariem turpmāk izbrauks plkst. 9:30. Savukārt, lai pasa-
žieri, kuri no Rīgas līdz Saulkrastu stacijai brauc ar vilcienu, 
varētu nokļūt mājās Pabažos, maršruta Nr. 6269 Saulkrasti–
Pabaži autobuss no Saulkrastiem izbrauks plkt. 17:35, bet no 
Pabažiem atpakaļ uz Saulkrastiem – plkst. 18:05.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sa-
biedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par brau-
cienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc iz-
sniegtā biļešu skaita.

Par valsts SIA Autotransporta direkciju
Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizē-

tāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komerc-
pārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedris-
kā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā 
transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vieno-
tu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu 
visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virk-
ni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu 
nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teri-
torijā un ārpus tās.

Papildus informācija: 
VSIA Autotransporta direkcijas 

Komunikācijas speciāliste Zane Plone, 
tālr. 67686485, 28627003, e-pasts: zane.plone@atd.lv, 

twitter.com/ATD_LV, facebook.com/AutotransportaDirekcija 
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Mālpils muiža aicina darbā 
PAVĀRU

Mēs savā komandā vēlamies 
redzēt: pozitīvi domājošu, mērķ-
tiecīgu, apzinīgu un pašaizliedzīgu 
līdzstrādnieku, kurš ciena šo pro-
fesiju un gūst gandarījumu šajā 
darbā; kurš ir gatavs nopietni 
strādāt mūsu kopīgā mērķa sa-
sniegšanai.

Prasības kandidātiem:
 • Augsta atbildības sajūta,
 • Spēja izvirzīt prioritātes savā darbā,
 • Profesionālā pavāra izglītība.

Iepriekšējā darba pieredze pavāra amatā tiks uzskatīta 
par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:
 • Izaicinošu un interesantu darbu,
 • Iespēju attīstīt savas profesionālās prasmes un zinā-

šanas,
 • Stabilu darba samaksu.

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: ilze@
malpilsmuiza.lv vai iesniegt Mālpils muižas administrācijā 
līdz šī gada 25. aprīlim.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz otro 
atlases kārtu.

Sākusies pieteikšanās platību 
maksājumu saņemšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šī gada 11. 
aprīļa līdz 23. maijam lauksaimnieki var pieteikties platību 
maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā die-
na, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma 
sankciju, ir 15.jūnijs.

Tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 hektāri vai 
vairāk lauksaimniecības zemes, atbalsta saņemšanai šogad 
obligāti jāpiesakās tikai Elektroniskajā pieteikšanās sistē-
mā (EPS). LAD aicina arī visus pārējos lauksaimniekus ie-
sniegt Vienoto iesniegumu EPS, jo piesakoties platību mak-
sājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāk ieguvumu, 
nekā tad, ja iesniegums iesniegts papīra formātā. Viens no 
ieguvumiem – iespēja saņemt maksājumus ātrāk. Būtiski, 
ka EPS kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesnieg-
šanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. Tikai 
tiem klientiem, kuri būs pieteikušies atbalsta saņemšanai 
EPS, LAD varēs pagūt nosūtīt brīdinājumus par kļūdām, un 
lauksaimnieks paspēs līdz 27. jūnijam iesniegt labojumus, 
nesaņemot par to sankcijas. Šādus labojumus nepagūs 
konstatēt papīra formātā iesniegtajos iesniegumos. Sistēma 
sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pie-
teikties kādam no atbalsta veidiem, ko būs saņēmis iepriek-
šējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.

Lai sniegtu atbalstu klientiem, LAD ir digitalizējis visus 
iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos 
EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pietei-
kumus.

Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams dators ar 
interneta pieslēgumu, kā arī nav nepieciešamo datorpras-
mju, lai varētu iesniegt iesniegumu EPS, LAD no 11. aprīļa 
organizē vairāk nekā 300 klātienes konsultācijas daudzos 
pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteiku-
mus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespē-
ja iesniegt pietikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī 
apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu 
sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Lauksaimnieki, kuri 2016. gadā vēlas iesniegt vienoto ie-
sniegumu papīra formātā, ne vēlāk kā līdz 10. maijam jāie-
sniedz pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma veidlapas 
un kartes sagatavošanu papīra formātā, norādot LAD klien-
ta reģistrācijas numuru. LAD veidlapas un kartes papīra for-
mātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem no 25. aprīļa.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var 
saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas 
centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zva-
not uz informatīvo tālr. 67095000.

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža, 
t. 67027830, 67027384, e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Kur mācīties pēc 9. klases?
MĀLPILS PROFESIONĀLĀ 
VIDUSSKOLA

2016./2017. 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
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV – 2152

vairāk uzzini skolas mājas lapā: www.malpilsskola.lv

tālr. 67925267, fakss 67970907
e–pasts: mpv_lietvede@malpilsskola.lv

BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM” IZSLUDINA DALĪBNIEKU 
PIETEIKŠANOS UZ IKGADĒJO TRĪS DIENU JAUNO MAK-
ŠĶERNIEKU UN VIDES IZGLĪTĪBAS VASARAS NOMETNI 
“ASARĪTIS”. NOMETNES NORISE: 2016. GADA 22., 23. UN 
24. JŪLIJĀ MĀLPILS NOVADA BRŪNU HES TERITORIJĀ.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
ATRODAMI BIEDRĪBAS MĀJAS LAPĀ: www.malpilszivim.lv
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Mālpils evaņģēliski luteriskās 
draudzes aktivitātes, 
2016. gada maijā
Dievkalpojumi

1. maijs - Sestā Lieldienu svētdiena, baznīcā Dievkalpo-
jums ar Sv. Vakarēdienu, plkst. 10:00

8. maijs - baznīcā Dievkalpojums ar Sv.  Vakarēdienu, 
plkst. 10:00

15. maijs - Vasarsvētki, baznīcā mācītāja Edvīna Rumjan-
ceva dzīves 40 gadu pateicības Dievkalpojums ar Sv. Vakarē-
dienu, plkst. 10:00

 • Piedalās Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis 
un Jūrmalas iecirkņa prāvests Andris Krauliņš.

 • Pēc Dievkalpojuma - sadraudzība.

22. maijs - baznīcā Dievkal-
pojums ar Sv.  Vakarēdienu, 
plkst. 10:00

29. maijs - baznīcā Dievkal-
pojums ar Sv.  Vakarēdienu, 
plkst. 10:00

Mūsu baznīca, kas ir Valsts 
nozīmes arhitektūras piemi-
neklis, šogad atzīmē 250 gadu 
jubileju. Mālpils evaņģēliski 
luteriskā draudze visus mīļi aicina piedalīties šī nozīmīgā no-
tikuma svinēšanā.

Sestdien, 2. jūlijā ir plānots pasākums ģimenēm, svētku 
koncerts un jauniešu sadraudzības vakars.

Svētdien 3. jūlijā – Svētku dievkalpojums, kuru vadīs arhi-
bīskaps Jānis Vanags.

Draudzes mājas lapa: www.malpilsbaznica.lv

“Ne jau vienmēr spārnus vajag, lai lidotu…
Domas augstāk par putniem debesīs trauc.
Ne jau vienmēr uguni vajag, lai sildītu…
Lielāka laime, ja sirds siltumā sildīties ļauts…”

/B.Debeļska/

AUDZINĀTĀJ, Jūs mums iedevāt spārnus, lai visaugstā-
kos kalnos mēs varētu aizspārnot, Jūs mums iemācījāt sir-
dīs gaišu, nedziestošu draudzības ugunskuru kurt, mācījāt 
bēdu zem akmeņa salocīt un pāri tai ar dziesmu iet, un ja 
kādam bija auksti, savā sirds siltumā ļāvāt sildīties…

Skaistajā dzīves jubilejā lai mūsu pateicība, draudzība, 
cieņa un mīlestība silda Jūs, lai dod dzīvesprieku, spēku un 
veselību vēl daudz, daudz, daudz baltām dieniņām…!

Visskaistākos pavasara sveicienus audzinātājai 
Ārijai KRASTIŅAI sūta viņas vecākie bērni -

Mālpils pamatskolas 1968. gada izlaiduma absolventi.

APSVEIKUMI

“Var būt, ka jājautā citādāk?
Bet no kurienes Tevī saule nāk, kad citiem ļaudīm ir mē-

ness?
Un kas vēl tā prot, un kas vēl tā māk, ka sirdī nepaliek  

plēnes?
Var būt, ka vispār nav jājautā, un Tu pati zini, ko dari
Un dienā tik slapjā kā kājautā, Tu iemāni pavasari.”

/Knuts Skujenieks/

Mīļi sveicam ilggadējo matemātikas skolotāju Āriju 
Krastiņu skaistajā jubilejā!

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

Dzīvokļa izsole
Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļa īpa-

šumu Nr. 6 Ķiršu ielā 27, Mālpilī, Mālpils novadā, ar kopējo 
platību 32,8 m2. Sākumcena 720,54 euro jeb 18,09 sertifikāti, 
drošības nauda 72,05 euro. Izsole notiks Privatizācijas aģen-
tūrā 03.06.2016. plkst. 10:00. Privatizācijas pieteikums jāie-
sniedz līdz 20.05.2016. plkst. 15:00 K.Valdemāra ielā 31, 
Rīgā, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00. Drošības nauda 
jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsole notiks, ievē-
rojot likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju pri-
vatizāciju” 15. pantā noteikto kārtību. Informācija par dzī-
vokļa īpašumu: http://www.pa.gov.lv/izsoles/ vai pa tālr. 
67021343, 67021374.

Par “SWEDBANK” AS klientu 
informācijas centra darba laiku

Ir pieņemts lēmums no 2016. gada 1. maija pagarināt 
Mālpils klientu informācijas centra darba laiku. Turpmāk 
“SWEDBANK” kienti tiek aicināti Mālpils klientu informā-
cijas centrā, ceturtdienās no plkst. 10:00 līdz 14:00.

Par nekustamā īpašuma nodokli
Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par zemi un mājokli ap-

rēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad 
NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15. au-
gusts un 15. novembris.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, 
bankā un internetbankā. Taču drošākais un ērtākais veids NĪN 
nomaksai ir portāls www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. 

Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, 
kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepiecie-
šamā informācija maksājuma veikšanai.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par 
laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 
0,05 % apmērā no nesamaksātās summas.

Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt Mālpils novada 
domē, Nākotnes ielā 1 vai pa tālruni 67970888.
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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

Pie Kultūras centra kases novietota kastīte 
JŪSU ATSAUKSMĒM UN IDEJĀM!

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 2016. gada maijā

 • Līdz 12. maijam 2. stāva foajē apskatāma izstāde “Māksla ir mums līdzās”. Inču-
kalna Ropažu, Mālpils novadu un Suntažu pagasta profesionālie mākslinieki.

 • Līdz 26. maijam Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma gleznotājas Ritas Valne-
res piemiņas izstāde.

 • 07.05. plkst. 10:30 TLMS “Urga” saiets.
 • 07.05. plkst. 18:00 KONCERTS – pavasara ieskandināšana, piedalās Mālpils 

jauktais koris kopā ar draugiem un kori no Beļģijas.
 • 11.04. plkst. 9:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” brauciens uz Amatu māju Dra-

bešu muižā, iepazīšanās ar tās darbību, piedalīšanās praktiskā nodarbībā. Atpa-
kaļceļā Ieriķu stādu audzētavas apmeklējums. Dalības maksa: Amatu māja 5 
EUR, ceļš 5 EUR. Pieteikšanās līdz 6. maijam pie Kultūras centra dežuranta.

 • 14.05. plkst. 17:00 Deju kolektīvu “Māra” un “Sidgunda” koncerts kopā ar drau-
giem.

 • 15.05. PAVASARA GADATIRGUS.
 • 20.05. plkst. 19:00 Baleta izrāde bērniem “No pumpura līdz ziedam”, piedalās 

Studija Veido Sevi.
 • 21.05. Kultūras centra deju kopas “Sidgunda” dalība pasākumā “Danči pilī” - 

Daugavpilī.
 • 29.05. plkst. 16:00 TLM studijas “Urga” un keramikas studijas “Māl-pils” izstā-

des “Zem divām saulēm” atklāšana izstāžu zālē. Veltījums gada diviem skaistā-
kajiem svētkiem - Saulgriežiem un to centrālajam tēlam - Saulei.

SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBAS

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru 
(strūklakas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). 
Ēku un ēku daļu apdare ar akmeni. Kapu 
pieminekļi. Visa augstākminētā restaurā-
cija. Sertificēts akmeņkaļa amata meis-
tars Sandrs Skribnovskis, tālr. 29450290

SIA “Kokaugi” bez maksas veic lauksaim-
niecības zemju un meliorācijas grāvju at-
tīrīšanu no kokiem un krūmiem. Tālr. 
27714898, e-pasts: info@kokaugi.lv, web: 
www.kokaugi.lv

Pārdod kūtsmēslus, tālr. 26919690

Apstrādā mazdārziņus, siltumnīcas u.c. 
nelielas zemes platības ar zemes frēzi, 
cena pēc vienošanās. Tālr. 25985566, Dai-
nis

Muzikants (balss, sintezators) spēlē lat-
viešu mūziku kāzās, jubilejās u.c. privātos 
un publiskos pasākumos. Tālr. 25985566, 
Dainis

Meklēju iespēju dzīvot un strādāt saim-
niecībā, varu palīdzēt mājas dabos (kuri-
nāt krāsni, sakopt māju un dārzu), tālr. 
28291814, Tatjana

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

“Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss paliek kluss.”

/Ā. Elksne/

Izsakām dziļu līdzjūtību Anitai Vīksnei, 
brāli mūžībā aizvadot.

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

“Tāds klusums, kuram pāri stāvēt
vien sena tautas dziesma drīkst.
Tāds klusums, kāda tikai nāvei...
Varbūt pat tai nav vajadzīgs.

No dziesmām atbrīvoti zari,
un viļņu skaļās mutes ciet,
un basām kājām pavasaris
pār ūdeņiem kā Kristus iet.”

/O. Vācietis/

Izsakām līdzjūtību mūsu skolotājai 
Anitai Vīksnei dzīves smagajā brīdī.

Mālpils novada vidusskolas 
4.a klases skolēni un vecāki

Viss jau sākās pirms gandrīz 10. ga-
diem. Arī šogad mēs esam strādājuši 
“melnu muti” un rezultāts neizpalika. 24. 
aprīlī, tūlīt pēc mūsu pašu skaistā kon-
certa “Mālpils dziesma”, mēs “Buona 
parte” - vai vienkārši BONOPARTI, jau 
agri no rīta devāmies uz Bausku, lai pie-
dalītos vokālo ansambļu skatē. Tā jau bija 
II kārta. Žūrija ļoti stingra. Bauskā trīs 
sieviešu vokālie ansambļi tika atstāti vis-
pār bez kategorijām. Tas ir neizsakāmi 
sāpīgi.

3. pakāpi iegūst tie, kuri tikai dzied, 2. 
pakāpi iegūst tie, kuri labi dzied un 1. pa-
kāpi iegūst tie, kuri dzied izcili. Kā saka 
žūrija, II kārta ir kaut kas īpašs un te sa-
tiekas tikai Latvijas labākie. Intonācijas 
kļūdas šeit netiek piedotas, tad ansam-
blim iedod tikai diplomu par piedalīšanos.

Bet tālāk uz III kārtu tiks tikai tie, kuri 
izcēļas ne tikai ar labu dziedāšanu, bet arī 
vēl ar humoru, šarmu un izdomu. Rado-

šums visur ir nepieciešams. Tādēļ mans 
Jums visiem, vecāki, ieteikums, lieciet 
saviem bērniem dziedāt, dejot un zīmēt, 
jo radošums ir nepieciešams pat grāmat-
vedim un automehāniķim (atvainojiet, ka 
nespēju izdomāt vēl tehniskākas profesi-
jas).

Pavisam Latvijā ir reģistrēti 700 vokā-
lie ansambļi, kuri sadalās grupās: senio-
ri, vīri, sievas un jauktie. Katrā grupā tiek 
meklēti paši labākie. Uz II kārtu tika izvir-
zīti 200 kolektīvi, starp kuriem bijām arī 
mēs - BONOPARTI.

Mēs Mālpili pārstāvējām godam, Jūs 
varat ar mums lepoties. Mēs nopelnījām 
1. pakāpes diplomu un droši varam teikt, 
ka esam lieliski. Samīļojiet katru no vi-
ņiem, kad redzat! Un tie ir Juris Vītums, 
Atis Aigars, Jānis Sausnītis, mūsu jau-
nais, drosmīgais soprāns Egita Grolle, 
Santa Mihelsone un arī es -

Jūsu Sanita.

Sekstets BONOPARTI


