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APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 

27.07.2016. sēdes lēmumu Nr. 8/13

Grozījumi Mālpils novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 12 “Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā”

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 43. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4. punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecī-
bas organizēšanas kārtību” 9. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3., 9. un 16.1 punktu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par 
ielu tirdzniecību Mālpils novadā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu punktus 41.1., 41.2., 41.3., 41.4., 41.5 sekojošā redakcijā:

N.p.k. Nodevas objekts

Nodevas 
likme 
dienā 
(EUR)

Nodevas 
likme 

nedēļā 
(EUR)

Nodevas 
likme 

mēnesī 
(EUR)

41.1. Tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju – izmantošanai 
pārtikā paredzētiem augkopības, lopkopības un svaigiem zvejas produktiem 
nelielos apjomos un biškopības produktiem. 

1,50 5,- 15,-

41.2. Tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju – grieztiem ziediem, 
zariem, no tiem gatavotiem izstrādājumiem, Ziemassvētkiem paredzētiem 
nocirstiem vai podos augošiem dažādu sugu skuju kokiem, puķu un dārzeņu 
stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumiem, ziemcietēm un sēklām.

1,50 5,- 15,-

41.3. Tirdzniecība ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju – augļu koku un 
ogulāju stādiem, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu.

1,50 5,- 15,-

41.4. Tirdzniecība ar mājas apstākļos ražotiem pārtikas produktiem no pašu ražotās 
lauksaimniecības produkcijas.

1,50 5,- 15,-

41.5. Tirdzniecība ar savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm un savvaļas 
ziediem.

1,50 5,- 15,-

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

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa

Paskaidrojuma raksts
Mālpils novada domes 2016. gada 27. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Grozījumi Mālpils novada domes 2014. gada 

30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā””

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Mālpils novada dome 2014. gada 30. aprīlī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 12 “Par ielu 
tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Mālpils novadā”, kuros noteikts nodevas 
apmērs par tirdzniecību publiskās vietās un to maksāšanas kārtība. Lai veicinātu saimniecisko 
darbību Mālpils novadā un izlīdzinātu nodevas apmēru salīdzinot ar kaimiņu novadiem, pašvaldība 
ir izvērtējusi lietderību un ekonomiskos ieguvumus samazināt nodevas apmēru par tirdzniecību 
publiskās vietās.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozījumiem vairākiem nodevu objektiem tiek samazināts nodevas apmērs 
par tirdzniecību publiskās vietās fiziskām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentē-
jošiem normatīviem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu netiek plānota. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
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Turpinājums 4. lpp.

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2016. gada SEPTEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21. septembrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 21. septembrī, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 21. septembrī, pl.17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 28. septembrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 26. septembrī, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi veicinās saimniecisko darbību un uzlabos uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā, jo Mālpils novadā šobrīd apstiprinātas lielākas nodevas, nekā kaimiņu pašvaldībās.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Būtiskas ietekmes nav. 

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Konsultācijas notikušas ar fiziskām personām, kuras veic ielu tirdzniecību Mālpils novadā. 
Pašvaldība apzinājusi un salīdzinājusi nodevu apmērus kaimiņu pašvaldībās.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa

Izskatīja 18 jautājumus:
1. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
2. Par Latvijas ūdensmotociklu sporta asociācijas iesniegu-

ma izskatīšanu.
3. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
4. Par Mālpils pensionāru padomes iesnieguma izskatīšanu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
8. Par pašvaldības zemju izvērtējumu.
9. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
10. Par atļauju reģistrēt struktūrvienību.
11. Par SIA “Ziņas TV” iesnieguma izskatīšanu.
12. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un peda-

gogu apbalvošanu.
13. Par pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu pārtarifikāci-

jas saskaņošanu.
14. Par pašvaldības dienesta dzīvokļa statusu.
15. Par grozījumu 2013. gada 27. novembra Mālpils novada do-

mes noteikumos “Noteikumi par Mālpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” ap-
stiprināšanu.

16. Par saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2016. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2016. gadam”” apstip-
rināšanu.

17. Par darba grupas izveidošanu Latvijas simtgadei.
18. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
NOLĒMA:

 • Piešķirt finansiālu atbalstu 730,- EUR apmērā no atbalsta 
fonda līdzekļiem Latvijas ūdensmotociklu sporta asociāci-
jai dalības maksai un starptautiskajām sacensību licencēm 

2016. gada Eiropas čempionātā ūdensmotocikliem š.g. 13.-
17. jūlijā Polijas pilsētā Nysa.

 • Piešķirt finansiālu atbalstu biedrībai “Notici sev!” 
500,00 EUR apmērā no atbalsta fonda līdzekļiem personu 
ar invaliditāti, asistentu un citu sociāli mazaizsargāto gru-
pu pārstāvju brauciena 2016. gada 19. jūnijā uz Peoniju 
svētkiem Kalsnavā apmaksai.

 • Piešķirt finansējumu līdz 750,- EUR apmērā no atbalsta 
fonda līdzekļiem transporta izdevumu segšanai Mālpils no-
vada pensionāru pieredzes apmaiņas braucienam uz Igau-
niju š.g. 28. un 29. jūlijā.

 • Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu “Meža Brišķēni”, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 001 0067, kas sastāv no vienas 
zemes vienības 20,7 ha platībā un uz tās esošās mežau-
dzes. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 
65 000,- EUR (sešdesmit pieci tūkstoši eiro).

 • Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu “Meža Ķikuti”, Mālpils no-
vads, kadastra Nr. 8074 004 0007, kas sastāv no viena ze-
mes gabala 11,8 ha platībā un uz tā esošās mežaudzes. 
Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 
62 400,- EUR (sešdesmit divi tūkstoši četri simti eiro).

 • Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu “Meža Saulieši”, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 004 0008, kas sastāv no diviem 
zemes gabaliem 15,6 ha kopplatībā un uz tiem esošās mež-
audzes. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) 
cenu 56 400,- EUR (piecdesmit seši tūkstoši četri simti 
eiro).

 • Atbalstīt SIA “Ziņas TV” projekta “Lai dzīvo bērni” realizāci-
ju, piešķirot finansējumu 150,- EUR (t.sk. PVN) apmērā no 

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI JŪNIJĀ
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Turpinājums no 3. lpp.
projektu līdzfinansējumam paredzētajiem budžeta līdzek-
ļiem.

 • Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un ie-
gūto Zelta godalgu, piešķirt Eimijai Mihelsonei naudas bal-
vu 50,- EUR apmērā un skolotājai Maijai Mackus naudas 
balvu 70,- EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas.

 • Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un ie-
gūto Zelta godalgu, piešķirt Martai Dinkai naudas balvu 
50,- EUR apmērā un skolotājai Dainai Galakrodzeniecei 
naudas balvu 70,- EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas.

 • Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un ie-
gūto Sudraba godalgu, piešķirt Daniilam Lucevičam nau-
das balvu 40,- EUR apmērā un skolotājai Dainai Galakro-
dzeniecei naudas balvu 60,- EUR apmērā pēc nodokļu 
nomaksas.

 • Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un ie-
gūto Sudraba godalgu, piešķirt Nilam Klintsonam naudas 
balvu 40,- EUR apmērā un skolotājai Dainai Galakrodzenie-
cei naudas balvu 60,- EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

 • Grozīt “Noteikumus par Mālpils novada dzimtsarakstu no-
daļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” (Apstiprināti 
Mālpils novada domes 27.11.2013. lēmumu Nr. 18/20) ar 
sekojošo:

Izteikt 4.punktu un tā apakšpunktus sekojošā redakcijā:
“4. Papildus ar likumu reglamentētajiem un valsts nodevu ap-

liktajiem pienākumiem un pakalpojumiem, Mālpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļa sniedz pēc vienošanās sekojošus pakalpo-
jumus par maksu. Maksā ir ietverts pievienotās vērtības nodok-
lis:

4.1. Izziņas izsniegšana no dzimtsarakstu nodaļas arhīva - 
2,- EUR.

4.2. Svinīgas laulības ceremonijas sagatavošana un vadīšana 
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas laulības zālē – 30,- EUR.

4.3. Svinīgas laulības ceremonijas sagatavošana un vadīšana 
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas laulības zālē izņēmuma 
gadījumos (netradicionālā laikā; svētdienās; svētku dienās, ja 
dzimtsarakstu nodaļa var ceremoniju nodrošināt) – 100,- EUR.

4.4. Svinīgas laulības ceremonijas sagatavošana un vadīšana 
citā piemērotā vietā ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – 80,- 
EUR.

4.5. Svinīgas laulības ceremonijas sagatavošana un vadīšana 
citā piemērotā vietā izņēmuma gadījumos (netradicionālā laikā; 
svētdienās; svētku dienās, ja dzimtsarakstu nodaļa var ceremo-
niju nodrošināt) – 140,- EUR.

4.6. Kāzu gadadienas ceremonijas sagatavošana un vadīšana 
dzimtsarakstu nodaļas telpās – 25,- EUR.

4.7. Kāzu gadadienas ceremonijas sagatavošana un vadīšana 
citā piemērotā vietā pašvaldības teritorijā – 30,- EUR.”

Izteikt punktus 6. un 7. sekojošā redakcijā:
“6. Ja laulājamie ir Mālpils pašvaldības iedzīvotāji (vismaz vie-

nam deklarētā dzīvesvieta ir Mālpils pašvaldībā) punktā 4.2, 4.4 
noteiktā maksa tiek samazināta par 50%.

7. Punktā 4.4 un 4.5 minētais pakalpojums ietver: ceremonijas 
vadītāja nokļūšanu izvēlētajā vietā Mālpils novada teritorijā, lau-
lību reģistrācijas procedūru ar apsveikuma uzrunu dzejā un/vai 
prozā, laulības apliecības izsniegšanu/vai nosūtīšanu.

Pakalpojums neietver: maksu par ceremonijas vietas nomu, 
vietas atbilstošu un drošu iekārtojumu, noformējumu, tehnisko 
apskaņošanas nodrošinājumu, citus papildus pakalpojumus.” 
Grozījumi stājas spēkā ar 2016. gada 1. jūliju. Grozījumi netiek 
piemēroti tiem pāriem, kas iesniegumu par laulības reģistrāciju 
ir iesnieguši nodaļā līdz  01.07.2016.

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI JŪLIJĀ

Izskatīja 19 jautājumus:
1. Par dalību projektu ideju priekšatlases konkursā par kul-

tūras mantojuma saglabāšanu.
2. Par ceļa maiņas līgumu.
3. Par rakstu krājumu “Kultūrvēstures avoti un Mālpils no-

vads”.
4. Par dalību rokoperas “Lāčplēsis” iestudējumā un finansē-

juma piešķiršanu.
5. Par atbalstu Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas 250 

gadu jubilejas pasākumam.
6. Par 2015. gada publisko pārskata apstiprināšanu.
7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Mālpils zi-

vīm”.
8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
11. Par turpmāko rīcību ar īpašumu Lielvārdes šoseja 17.
12. Par PSIA “Norma K” pamatkapitāla palielināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12 
“Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdznie-
cību Mālpils novadā”” apstiprināšanu.

14. Par pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju darba algu.
15. Par nometni bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
16. Par piedalīšanos ES fondu projektā “Pasākumi vietējās sa-

biedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

17. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” pedagogu 
pārtarifikāciju.

18. Par riteņtraktora - ekskavatora finansēšanu SIA “Norma 
K” ceļu dienesta vajadzībām.

19. Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
NOLĒMA:

 • Apstiprināt kārtību “Par rakstu krājuma “Kultūrvēstures 
avoti un Mālpils novads” realizēšanu un izmantošanu pre-
zentācijai, dāvināšanai un publiskai lietošanai”. Noteikt 
rakstu krājuma pārdošanas cenu - 8,- EUR (t.sk. PVN). No-
teikt, ka grāmatu var iegādāties Mālpils novada bibliotēkā, 
Kultūras centra kasē un novada domes kasē, kā arī Rīgā, 
apgāda “Zinātne” grāmatu veikalā (noslēdzot atsevišķu sa-
darbības līgumu).

 • Piešķirt Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas 250 gadu 
jubilejas svinībām 300,- EUR no atbalsta fonda līdzekļiem.

 • Palielināt PSIA “Norma K” pamatkapitālu par 39 959,51 
EUR riteņtraktora iekrāvēja – ekskavatora iegādei līzingā. 
Līdzekļus pamatkapitāla palielinājumam paredzēt no ikga-
dējām Valsts mērķdotācijām pašvaldību autoceļu program-
mai un pamatbudžeta.

Pilnu novada domes sēdes lēmumu atklāstu 
skatīt mājas lapā www.malpils.lv 
sadaļā Novada domes dokumenti 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa
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Mālpils baznīcai 250 – ar šo saistās ga-
tavošanās svētkiem, svinēšana un nākot-
nes vīzijas par seno ēku.

Tad nu pēkšņi gluži kā dziesmā pieli-
doja “doma zelta spārniem” un lika man 
pastāstīt, ko zinu par vairāk kā simts gadu 
gara laika nogriežņa raksta zīmējumu.

Manās rokās nonāca kādas priekšlau-
lību iztaujas “Izmeklēšana pirms laulāša-
nas” kopija. 1890. gada trīs oktobra svēt-
dienās Mālpils Luterbaznīcā un Jaunpils 
(Zaubes) Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcā 
vienlaicīgi uzsauca manas skolotājas lite-
ratūrzinātnieces Līvijas Volkovas vectēvu 
Dāvi Volkau un vecomāti Maiju Graudiņ, 
un tagad es lasu viņas sarakstīto grāmatu 
“Blaumaņa zelts”. Acu priekšā simtga-
dīgs, zelta pavedieniem austs vairāku pa-
audžu dzīves audekls, kura sākums mek-
lējams Mālpils baznīcā. Ar Līvijas Volkovas 
palīdzību izdota mūsu ilggadēja draudzes 
priekšnieka Lodziņtēva (Ēvalda Lodziņa*) 
grāmata “Būt tumsā gaišam”.

Pāris desmit gadu vēlāk, ap 1907. 
gadu, kad kalpoja mācītājs Artūrs Plamšs, 
mans tēvs, kas dzimis 1901. gadā, bikli 
stāvējis maliņā pie Ziemassvētku eglītes. 
Mācītājs pienācis un jautājis: “Kam pieder 
pasaule?” “Kungiem, mācītāj,” atbildējis 
malā stāvētājs. “Nē, puisīt,” teicis mācī-

Trīs Ritas un gaišās domas

Līvijas Volkovas 
grāmatas “Blaumaņa 
zelts” vāks

Rita Valnere 
“Mācītāja Ludviga Sidrēvica portrets”, 

gleznots 2008. gadā, tagad apskatāms Mālpils Ev.lut. baznīcā

tājs, “drošam pieder pasaule!”
Trešais stāsts risinās laikā no 1989. 

gada līdz mūsdienām par trīs Ritām un 
mācītāja Ludviga Sidrēvica zelta domām. 
Tas bija 1989. gadā, kad bibliotēkas vietā 
Vecajā Zaķī bija iekārtota aušanas darbnī-
ca. Rita Kargane* palūdza, lai es noaužu 
kādu dāvanu māksliniecei Ritai Valnerei 
par altārgleznu. Tūlīt radās doma, ka tas 
būs auduma strēmeļu celiņš, jeb tautā 
sauktais “lupatdeķis”. Bez draudzes palī-
dzības tas nebūtu tapis, jo materiālu sa-
gatavošana prasa vislielāko laiku. Kad 10 
metrus garais audums bija gatavs, tas 
viegli smaržoja pēc pelējuma, dūmiem un 
bija vēl silts. Rita Vilde, kas dzīvoja vistu-
vāk austuvei, arī visbiežak nesa sagatavo-
to materiālu. Tie bija viņas vīra Jāņa krek-
lu strēmelīšu kamoli. Altārgleznu “Kristus 
– svētītājs” iesvētīja 1990. gada 8. decem-
brī. 

Ar to šis stāstījums nebeidzas, jo 
māksliniece Rita Valnere vēlējās uzglez-
not Ludviga Sidrēvica portretu. Atceros, 
ka mācītāja vēlēšanas bija, lai viņu glez-
notu parastā uzvalkā. Tā radās šis darbs 
ar mācītāju Sidrēvicu ikdienišķās pelēkās 
drēbēs, bet nedaudz ieskicētu melna ta-
lāra krokojumu, sārta auduma fragmentu 
un neparasti zaigojošu fonu, kas māksli-

Ēvalda Lodziņa grāmatas 
“Būt tumsā gaišam” vāks

Gleznotāja Rita Valnere 
un mācītājs Ludvigs 
Sidrēvics altārgleznas 
“Kristus - svētītājs” 
iesvētīšanas dienā, 
1990. gada 8. decembris

Turpinājums 6. lpp.
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Turpinājums no 5. lpp.

Paldies visiem par svētkiem mūsu Mālpilij!
Paldies katram un ikvienam, kurš piedalījās Mālpils luteris-

kās baznīcas 250-tās dzimšanas dienas svinībās. Paldies visiem 
tiem, kuri nerēķināja katru “mazo” summiņu un dāvāja baznīcai 
gan garās baltās, gan mazās pušķu lentes, gan ziedu vītnes un 
pušķus un savu darbu daudzu stundu garumā.

Paldies Gundegai Vanagai un viņas komandai, kuri iztīrīja 
baznīcu, lai varam ienest skaistumu telpās.

Paldies ziedu veikalam un Janai un Rolandam Meijeriem par 
ozollapu vītnēm un puķu pušķiem logu rotāšanai.

Paldies Envijai, Viktorijai, Jurim, Silvijai, Edvīnam, Dainai un 
man par idejām un visu darbu uzraudzību.

6. augusta vakarā ar koncertu, kurā izskanēja izmeklēti skais-
ti garīgās mūzikas skaņdarbi, sākās Mālpils baznīcas 250 gadu 
jubilejas svinības. Klātesošos priecēja Latvijas Radio kora soliste 
Iveta Romancāne, Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” soliste Inese 
Romancāne un ērģelnieks Ingmars Zemzaris. Pēc koncerta ģi-
meniskā atmosfērā pie ugusnkura notika sadraudzības mielasts, 
vēlāk jauniešu vakars ar dziesmām un kopīgu kino skatīšanos.

7. augustā norisinājās centrālais svētku notikums - dievkalpo-
jums, kuru vadīja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) 
arhibīskaps Jānis Vanags un Mālpils draudzes mācītājs Edvīns 
Rumjancevs. Arhibīskaps savā uzrunā vienkārši un pazemīgi at-
gādināja evaņģēlija labo vēsti par to, ka Jēzus ir mūsu vietā no-
miris pie krusta par mūsu ļaunumu, sliktajiem darbiem, nepilnī-
bām un kļūdām. Un tikai tāpēc, ka, būdams Dieva dēls, Jēzus 
nodzīvoja Dieva acīs nevainojamu dzīvi, upurēja savu dzīvību un 
ar savu augšāmcelšanos uzvarēja nāvi, mēs tagad varam būt 
Dieva mīļotie bērni, ja vien pieņemam šo Jēzus upuri par savu 
glābšanu.

Vēl arhibīskaps uzdeva jautājumu: “Mālpils dievnams šeit stāv 
jau gadu tūkštoša ceturksni. Vai jums kādreiz ir radies jautājums 
- kāpēc?” Atcerēsimies visu to paaudžu cilvēkus, kuri cauri gad-
simtiem šeit ir nākuši un nāk. Kuri ir atjaunojuši, uzturējuši un 
šodien skaisti izgreznojuši baznīcu. Un tas ir tāpēc, ka cilvēkiem 
visos laikos ir nepieciešamas attiecības ar Dievu, nepieciešamī-
ba saņemt Svēto Garu. Var teikt, ka garīgā nozīmē, nav nevienas 
svarīgākas vietas Mālpilī par šo dievnamu.

Dievkalpojumā piedalījās arī Zviedrijas luterāņu baznīcas mā-
cītājs un Svētās Birgitas biedrības pārstāvis Dr. Bo Branders (Bo 
Brander) un ASV Luterāņu baznīcas-Misūri Sinodes starptautis-
ko attiecību direktors mācītājs Dr. Alberts Kolvers (Albert B. Coll-
ver).

Esmeralda Tāle

Mākslinieki pēc koncerta (no kr.) - Ingmars Zemzaris (ērģeles), 
Iveta Romancāne (soprāns), Inese Romancāne (soprāns)

Pēc koncerta ar sadraudzības maltīti pie ugunskura iesākās jauniešu vakars ar slavēšanas dziesmām

Mālpils luterāņu draudze svin dievnama 250 gadu jubileju

nieces iztēlē ir viņa labās domas, kas kā zelta plāksnītes zaigo un 
turpina draudzi uzrunāt. Arī šai gleznai, tāpat kā altārgleznai ie-
tvaru izgatavoja meistars Modris Hapanioneks.

Vēlos savas atmiņas nobeigt ar mācītāja Ivara Jēkabsona, kas 
mūsu baznīcā kalpoja gandrīz desmit gadus - no 1995. gada, vār-
diem: “...Nepārpratīsim dievbijības nozīmi, jo tā nav žēlabaina 
gaušanās par dzīvi, bet tā ir fantastisks spēks pārvarēt dzīves 
tumsu sevī un apkārtnē.”*

Lauma Krastiņa

P.S. Uzrakstīt šo rakstu mani vedināja gleznotājas Ritas Val-
neres lūgums pastāstīt draudzei par mācītāja Ludviga Sidrēvica 
portretu.

*Ēvalds Lodziņš – Mālpils Ev. lut. draudzes priekšnieks (1989-
1996)

*Rita Kargane – Mālpils izpildkomitejas priekšsēdētāja (1963-
1967; 1969-1973)

*Citāts no grāmatas “Mālpils”, Mālpils pagasta padome 2005, 
29. lpp.
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Svētku torti fotografē arhibīskaps Jānis Vanags, 
no viņa pa labi mācītājs Dr. Alberts Kolvers (Albert B. Collver) no ASV, 

pa keisi mācītājs Dr. Bo Branders (Bo Brander) no Zviedrijas

Arhibīskapa Jāņa Vanaga svētību saņem visi klātesošie 
un arī Mālpils dievnams

Mālpils baznīca saposta svētkiem

Draudzes locekļi, koris, viesi, atbalstītāji, centrā LELB arhibīskaps Jānis Vanags un draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs 
pie ziedu paklāja, kas veido skaitli 250  

Paldies Ivaram Ošeniekam un Mārtiņam Grapmanim par 
baznīcas plašās apkārtnes sakopšanu.

Paldies afišu un logo autoram Jānim Sausnītim.
Paldies koktēlniekam Jānim Balodim, kurš pagatavoja sveču 

galdu mūsu baznīcai.
Paldies SIA “Mālpils maize” vadītājai Guntai Ozoliņai par gar-

šīgo cienastu.
Un tā vēl un vēl. Darbīgu roku un prātu netrūka. Visus diez vai 

man izdosies piesaukt, tādēļ... Nosaukšu visus dziedātājus, kuri 
iesaistījās dievkalpojuma kuplināšanā:

Baiba Balode, Sarma Ezermane, Dace Purviņa, Dace Kursīte, 
Egita Grolle, Gita Vītoliņa, Vija Štrāle, Antonija Kaukule, Taīda, 
Baiba Lippe, Līga Vērse, Daina Galakrodzeniece, Inese Žubec-
ka, Inese Rasnača, Anita Brence, Agnese Hildebrante, Sandra 
Rogule, Leontina Amerika, Edīte Saleniece, Envija Svikša, Silvi-
ja Grapmane, Una Isājeva, Kristīne Draveniece, Jānis Sausnītis, 
Ivars Akeldams, Jānis Zuters, Guntis Cīrulis, Juris Vītums, Atis 
Aigars, Imants Paukšte, Elmārs Millers, Edgars Vasiļevskis,  
Ivars Ošenieks, Aleksandrs Pļeskačs, Larsens Pulturs.

Sanita Vītuma
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Jau kopš 2008. gada nelielos posmos risinās Mālpils luterāņu 
baznīcas atjaunošanas darbi, ievērojot arhitektes-restauratores 
vecmeistares Ināras Heinrihsones izstrādāto programmu asto-
ņos etapos. Pirmajā etapā notika baznīcas arhitektoniski māksli-
nieciskā izpēte (2008), otrajā – baznīcas zemgrīdas telpas (krip-
tas) tīrīšana un logu atjaunošana (2009–2012), trešajā – baznīcas 
pamatu un mūru sanācija, lai mazinātu mitruma līmeni iekštel-
pās (2012). Šos darbus finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla 

Turpinās Mālpils baznīcas atjaunošanas darbi
fonds, Nīderlandes KNHM fods, Ei-
ropas lauksaimniecības fonds lau-
ku attīstībai (ELFLA), kā arī vairāki 
privātie ziedojumi.

2013. gadā iesākām program-
mas ceturto posmu, kurā paredzē-
ta baznīcas jumta atjaunošana. Vis-
pirms jumta bēniņi tika atbrīvoti no 
vecā, vairs nederīgā siltumizolāci-
jas materiāla gan 2013. gadā, gan arī šogad, 2016. gada aprīlī 
(paldies visiem mālpiliešiem, kas atsaucās aicinājumam piedalī-
ties sabiedriskajās talkās!). Pēc tam jumta tehnisko stāvokli iz-
vērtēja vairāki speciālisti, kuri izstrādāja rekomendācijas jumta 
konstrukcijas saglabāšanai. Šogad, piesaistot Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējumu, tika atjaunots 
jumts baznīcas sakristejai. Galvenie darbi – pastiprinātas esošās 
sijas, kur tas bija nepieciešams, noņemts vecais jumta klājums 
- šīferis un skaidas, papildus uzliktas jaunas latas un trīs kārtās 
uzklāts jauns apses koka jumta skaidu klājums, bēniņos nosilti-
nāti sakristejas griesti. Darbus veica kvalificēti meistari – restau-
rators Edgars Melnis, viņa palīgs restaurators Alberts Krūze, kā 
arī divi jumiķi, kas uzklāja jumta skaidu klājumu.

Paralēli jumta izpētes un saglabāšanas darbiem norisinās arī 
baznīcas atjaunošanas programmas septītā kārta – interjera at-
jaunošana, precīzāk, triju vēsturisko baznīcas bronzas lustru 
restaurācija. 2014. gadā ar Rietumu bankas Labdarības fonda un Restaurators Edgars Melnis (no lab.) ar palīgu Albertu Krūzi veic 

baznīcas sakristejas jumta siju pastiprināšanu

Restaurators Edgars Melnis un 
arhitekte-restauratore Ināra Heinrihsone izvērtē paveikto

Jaunais jumta segums uzlikts!

Jumiķis darbā uz baznīcas sakristejas jumta

Mālpilietis Aldis Lūsis baznīcas bēniņos ar paša uzkonstruēto vinču 
nolaiž veco lustru
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vairāku privātpersonu finansiālu atbalstu tika atjaunota pirmā 
lustra ar 18 sveču (tagad LED spuldžu) vietām. Šogad 29. jūlijā, 
īsi pirms baznīcas 250 gadu jubilejas svētkiem, no Rundāles uz 
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Mālpili tika atvesta otrā restaurētā lustra ar 30 sveču vietām. 
Abas lustras atjaunoja metāla restaurators Jānis Līdaka no Run-
dāles. Šīs lustras restaurāciju atbalstīja Valsts kultūrkapitāla 
fonds, kā arī SIA “Ala Lignea” un vairāku privātpersonu ziedoju-
mi, par ko mēs sakām lielu, lielu paldies! Paldies arī mālpilietim 
Aldim Lūsim, kurš ar savām lieliskajām tehniskajām zināšanām 
palīdzēja pēc iespējas vienkāršāk piekārt lustru tās vēsturiskajā 
vietā.

Kas tagad būs nākamais solis? Mūsu galvenais uzdevums ta-
gad būtu atrast finansējumu baznīcas lielā jumta un zvanu torņa 
atjaunošanai. Tikai pēc tam, kad viss jumts būs atjaunots, varē-
sim domāt par programmas piektā posma īstenošanu, kad atjau-
nosim baznīcas ārsienas.

Paldies visiem finansētājiem, atbalstītājiem, domubiedriem 
un daudzajiem palīgiem!

Biedrības “Idoves mantojums” valde

Vēsturisks mirklis - jaunā lustra pirms pacelšanas ieslēgta, lai 
pārbaudītu, vai deg visas spuldzes! Restaurators Jānis Līdaka (no lab.) 

un elektriķis Aldis Lūsis

Komanda atraisa lustras kristāla piekariņus, 
kas sasieti viens pie otra drošai transportēšanai  

Vēl pēdējais “mākslinieka pieskāriens” - piecus piekariņus varēja 
pielikt tikai lustru paceļot (Jānis Līdaka)

Paldies bijušo lustru darinātājiem - Marheļu ģimenei! 
Šī lustra kalpojusi baznīcā aptuveni 30 gadus
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16. augustā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 
Rīgā un 19. augustā Mālpils novada bibliotēkā notika rakstu krā-
juma “Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads” atvēršanas svētki. 
Grāmata tapusi ciešā sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un 
ar grāmatu apgādu “Zinātne”, un to finansiāli atbalstījusi Mālpils 
novada dome un Valsts kultūrkapitāla fonds. Rakstu krājums ir 
tapis kā loģisks turpinājums konferencei “Mālpils novada kultūr-
vēstures jautājumi”, kas norisinājās 2013. gada 29. augustā Māl-
pils Kultūras centrā.

Izdevumā apkopoti 23 autoru pētījumi par Mālpili un tās ap-
kārtni. Autoru vidū ir gan mālpilieši, gan arī plašākā sabiedrībā 
pazīstami vēsturnieki un savas jomas speciālisti, kuru darbs vai 
pētījumi bijuši vairāk vai mazāk saistīti ar Mālpils novada kultūr-
vēstures jautājumiem. Rakstu tēmas ir ļoti dažādas, sākot ar se-
natni un beidzot ar mūsdienu dzīves norisēm un ievērojamākām 
novada personībām. Arheologs Ritvars Ritums sagatavojis pētī-
jumu par Mālpils novada arheoloģijas pieminekļiem, valodniece 
Dzintra Paegle piedāvā rakstu par lībiešu valodas pēdām Sunta-
žu un Sidgundas vietvārdos, valodnieks Pēteris Vanags analizējis 
latviešu rakstu valodu 17. gadsimta Mālpils baznīcas grāmatās. 
Literatūrzinātniece Māra Grudule raksturo Mālpils un Suntažu 
mācītāja Salomona Guberta 1654. gadā sagatavoto rokasgrāma-
tu labākai saimniekošanai, bet literatūrzinātnieks Pauls Daija – 
Mālpils mācītāja J. G. Agelūta devumu latviešu literatūras vēstu-
rē. Dažu pētnieku uzmanība veltīta arī vietējo muižu vēsturei: 
kultūrvēsturniece Ieva Pauloviča veikusi padziļinātu izpēti par 

slavenāko Mālpils baronu – landrātu Gustavu Vilhelmu fon Taubi, 
arhitektūras vēsturnieks Jānis Zilgalvis dod ieskatu par pēdē-
jiem Mālpils muižas īpašniekiem – fon Grotu dzimtu un tai piede-
rošajām muižām Vidzemē, seno dārzu un parku vēsturniece Ilze 
Māra Janelis savā rakstā aicina atpazīt seno parku pēdas daudzo 
Mālpils novada vēsturisko muižu vietās, savukārt vēsturniece 
Līga Lapa noslēdz muižu vēstures tēmu ar savu pētījumu par 
1905. gada revolūcijas notikumiem Mālpilī, Bukās, Vibrokā, Sid-
gundā un apkārtnē. 

Rakstu krājumā publicēti apcerējumi un atmiņu stāstījumi par 
vairākiem novadniekiem – žurnālistes Līgas Blauas stāsts par 
Skulmju dzimtas pēdām Latvijā un pasaulē, ārstu Ilvas Pūķes un 
Indara Lūkina stāstījums par ārstu Lūkinu dzimtu, ASV dzīvojošā 
novadnieka – bibliogrāfa Jāņa Krēsliņa apcerējums par literātu 
Ojāru Jēgenu, kurš pavadījis bērnības vasaras Mālpilī, ķīmijas 
vēsturnieks Ilgars Grosvalds sagatavojis apcerējumus par diviem 

ķīmiķiem – Augustu Ķešānu un Jāni Lielmežu. Liela daļa mālpi-
liešu un rikteriešu ir pieminēti folkloristes Māras Vīksnas pētīju-
mā par Mālpils novada folkloru, kā arī etnogrāfa un vēsturnieka 
Uģa Niedres rakstā par pagasta magazīnām – labības klētīm, ko 

Klajā nācis rakstu krājums “Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads”

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Humanitāro un sociālo zinātņu 
nodaļas priekšsēdētāja – akadēmiķe Raita Karnīte un LZA prezidents 

Ojārs Spārītis grāmatas atvēršanā Rīgā

Rakstu krājuma atvēršanas svētki Latvijas Universitātes 
Akadēmiskajā bibliotēkā Rīgā, 16. augustā

No kr. - Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, 
apgāda "Zinātne" redaktore Ieva Jansone, kultūrvēsturniece Ieva 

Pauloviča, LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas vadītāja 
akadēmiķe Raita Karnīte un LZA akadēmiķis Saulvedis Cimermanis

Rakstu krājuma atvēršana Mālpils novada bibliotēkā 19. augustā, 
klātesošos uzrunā Mālpils novada domes priekšsēdētājs 

Aleksandrs Lielmežs
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Turpinājums 12. lpp.

Kāzu jubileju ceremonija Mālpils muižā

19. gadsimtā intensīvi izmantoja vietējie zemnieki. Toties fotovēs-
turnieks Pēteris Korsaks iepazīstina lasītājus ar Mālpils fotogrā-
fiem, kuri 20. gadsimta sākumā aktīvi iemūžinājuši gan vietējo 
kultūrainavu, gan arī mālpiliešu un rikteriešu ikdienu un svētkus. 
Mores kauju muzeja vadītāja Anta Brača apraksta mālpiliešu at-
miņas par 1944. gada Mores kaujām, bet vēsturniece Līga Kreiš-
mane kādam varbūt liks atcerēties Siguldas novadpētniecības 
muzeja ekspedīcijas Mālpilī un Sidgundā 1981.–1982. gadā. Inže-
nieris hidrotehniķis Jānis Poprockis dod ieskatu Latvijas Melio-
rācijas un zemkopības muzeja darbībā Mālpilī, savukārt Māra 
Ārente savā plašajā apcerējumā aprakstījusi mākslas dzīves no-
rises Mālpilī, sākot ar Skulmju dzimtas parādīšanos mūsu pusē 
un beidzot ar mākslas dienām un plenēriem mūsdienās. Rakstu 
krājumu noslēdz novada domes priekšsēdētāja Aleksandra Liel-

meža apcerējums par paveikto un iecerēto, apkopojot novada 
vēsturi.

Rakstu krājuma atvēršanas svētkos Rīgā un Mālpilī piedalījās 
rakstu krājuma galvenais virzītājspēks, akadēmiķis un kultūr-
vēsturnieks Saulvedis Cimermanis, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
prezidents Ojārs Spārītis un Humanitāro un sociālo zinātņu no-
daļas vadītāja akadēmiķe Raita Karnīte, Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, kā arī autori, grāmatas sa-
gatavošanas komanda un atbalstītāji.

Interesenti var iegādāties rakstu krājumu (cena ir 8,- EUR) 
Mālpils novada bibliotēkā, Mālpils Kultūras centrā, kā arī Mālpils 
novada domes kancelejā.

Rakstu krājuma sastādītāja Ieva Pauloviča

Mālpilī notiek LPS pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu sanāksme
Divās spraiga darba dienās - 18. un 19. augustā Mālpils nova-

da domes sanāksmju zālē norisinājās Latvijas pašvaldību savie-
nības (LPS) pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu sanāks-
me. Tajā piedalījās LPS priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, LPS 
padomniece Gunta Klismeta, Mālpils novada domes priekšsēdē-
tājs Aleksandrs Lielmežs, sabiedrisko attiecību speciālisti no 40 
novadu un 3 pilsētu pašvaldībām, kā arī semināra organizatores 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Jana Bunkus 
un Mālpils novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta 
Krieviņa.

Pateicoties daudzo lektoru aktuālajām lekciju tēmām, semi-
nāram bija ļoti liela atsaucība, un tajā piedalījās necerēti liels 
dalībnieku skaits. Notika arī diskusija par pašvaldību izdevu-
miem, kuri iznāk gandrīz katrā pašvaldībā. Jana Bunkus klāteso-
šos iepazīstināja ar Kultūras ministrijas sagatavoto Mediju politi-
kas pamatnostādni un pašvaldības informatīvo izdevumu 
vadlīnijām.

Esmeralda Tāle

Pirmo reizi Mālpils novada dome sadarbībā ar Mālpils muižu 
rīkoja pasākumu tiem pāriem, kas laulībā nodzīvojuši vairāk par 
25 gadiem un šogad svinēja savas laulības apaļo jubileju.

Paldies visiem septiņiem brīnišķīgajiem pāriem, kas atrada 

iespēju un uzdrošinājās vēlreiz publiski apliecināt savu laulību!

Viktorija Kalniņa un Anna Višķere

Mālpils ZELTA pāris 2016 
Monika un Juris LIELMEŽI
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Turpinājums no 11. lpp.

Mālpils ZELTA pāris 2016 
Jausma un Helmuts SALIŅI

Mālpils KORAĻĻU pāris 2016 
Anita un Imants PAUKŠTES

Mālpils KORAĻĻU pāris 2016 
Solvita un Aivars STRAUSI
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Turpinājums 14. lpp.

Mālpils PĒRĻU pāris 2016 
Ingrīda un Vitālijs MURAŠKO

Mālpils PĒRĻU pāris 2016 
Vilma un Dainis VIZIŅI

Mālpils KORAĻĻU pāris 2016 
Mairita un Uldis GRĪNBERGI
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Turpinājums no 13. lpp.

No 4. septembra līdz 14. oktobrim Mālpilī 
gleznotāja Kārļa Dobrāja gleznu izstāde

Kārlis Dobrājs: “1961. gadā sāku piedalīšanos republikas iz-
stādēs. 1970. gadā pēc studijām Mākslas akadēmijā dzīvoju un 
strādāju Daugavpilī, kur izveidoju un nodibināju Mākslinieku sa-
vienības Daugavpils nodaļu. 1977. gadā uzsāku pasniedzēja dar-
bu Mākslas akadēmijas zīmēšanas katedrā un tiku ievēlēts 
Mākslas fonda priekšsēdētāja amatā. 1987. gadā nodibināju Lat-
vijas Universitātes Mākslas katedru un biju tās vadītājs līdz 
1991. gadam. Šobrīd tā kļuvusi par LU Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāti. No 1991. gada ar LU bijušā rektora Jura 
Zaķa atbalstu radošo darbu turpinu paša spēkiem uzbūvētajā 
studijā Rīgā, Baznīcas ielā. Mani darbi ir daudzpusīgi. Ilustrētas 
vairākas grāmatas, veidoti interjeri, skulpturāli darbi, gleznoti 
bijušo LU rektoru portreti LU Senāta zālei. Pabeigts krūšutēls bi-
jušajam ASV prezidentam Ronaldam Reiganam Skultē, turpinu 
autobiogrāfisku literāro darbu “Piemineklis Zelta ābele”. Mans 
dzīves gājums nav gluds. Triptihs “Rēbuss” (šajā izstādē ekspo-
nēti divi darbi no šī triptiha - “Gleznotāja” (E. Vēvere) un “Vemjo-
šā” (H. Demakova) piedzīvoja cenzūru Latvijas Mākslinieku sa-
vienības rīkotajā izstādē “Rudens” 2000. gadā. Pārdomas 
turpinās triptihā “Šausminiece un Dedzinātājs”, 2001. gadā. (Arī 
eksponēts šajā izstādē.)

Jēkabpilī, galerijā “Manss” skatāms jauns darbs “Lekūžu uz-
brukums”, diptihs. Lai tas ir mans pienesums mītiskiem tēliem 
latviešu folklorā – lietuvēniem, sumpurņiem, vilkačiem, vellatām 
– tiem piepulcinu – lekūžus, ar to apzīmējot būtnes, kuras uzbrūk 
saviem bērniem.

Mani satrauc tautas izmisums. Saprotu, ka mākslinieka spē-
kos nav to iespaidot, taču izteikt savu viedokli uzskatu par pienā-
kumu. Tā tapuši darbi “Ābolu rijējs” un “Gaismas pils”. Kad glez-
nojot “Gaismas pili”, iecerētais modelis atteicās būt par prototipu 
gleznai, neatlika nekas cits, kā pašam ģērbties plikam.

Taču nevaru iztikt bez saturiski gaišiem darbiem, kaut arī ne 
bez sava zemteksta - “Gleznotāja Una Lekuze” (“Nosirmojusī”), 
2013. gads, un neskaitāmas, saules apmirdzētas klusās dabas - 
“Vecais plaukts”, “Saules puķe”, “Klusā daba ar lielo pudeli”. 
Viens no jaunākajiem – “Terēze no Lizjē”, 2016. gads.

Manas dzīves un radošā mūža gājuma tagadējā posmā rodas 
arvien vairāk nesaprotamā, nespēja rast atbildi uz jautājumu – kā 
latvieši drīkst savu valsti veidot tādu, ka latvietim jāpamet sava 
dzimtā zeme un palikušie, ieskaitot mani, kurš visu savu mūžu 

strādājis, novesti līdz izmisumam. Pats skumjākais – politiķi, 
kuri ir tieši atbildīgi par haosu, ko paši ar savu alkatību un nolai-
dību radījuši, meklē vainu sveštautiešos.

Nevaru rimties. Tā, Diānas Golubeckas rosināts, uzsāku glez-
not Bīskapa Boļeslava Sloskāna portretu... Izlasīju viņa dzīves-
stāstu. Apbrīnojama personība. Sibīrijas nāves nometnes. Spī-
dzināšana, spaidu darbi, moku ceļš no cietumiem uz deportāciju, 
bez jebkāda tiesas sprieduma. 1928. gada februārī ar GPU trīs 
aģentu – troikas lēmumu Boļeslavs Sloskāns tiek izsūtīts uz trim 
gadiem spaidu darbos uz koncentrācijas nometni, kas atrodas 
Solovku salās, Baltajā jūrā. 1933. gadā Latvijas valdība panāk 
viņa atbrīvošanu. Pēc visa pārdzīvotā, zīmīgs ir 1946. gadā teik-
tais: “...ne naidnieki iznīcina tautu, bet tauta pati sevi iznīcina, 
kad morāle pagrimst...” Varbūt te meklējama atslēga mūsu lai-
kam.”

Gleznotājs Kārlis Dobrājs

“Tādi mēs esam”

Kāzu jubileju ceremonija Mālpils muižā



Mālpils Vēstis  AUGUSTS  2016 15AKTUĀLI

No 26. līdz 31. jūlijam Vides izglītības fonds ar Saulkrastu no-
vada domes atbalstu rīkoja jau sesto Ekoskolu forumu, kas šo-
gad bija veltīts jūras un dabas aizsardzības jautājumiem. Tas no-
tika Zvejniekciema vidusskolā un pulcēja vairāk nekā 200 
dalībniekus no 84 izglītības iestādēm, kas iesaistījušās Ekoskolu 
programmā.

Arī šogad Ekoskolu pārstāvjiem bija iespēja izmantot vasaras 
brīvlaiku, lai iegūtu jaunas zināšanas, vērtīgas prasmes un ap-
mainītos ar labākajām idejām vides izglītības jomā. Ekoskolu Jū-
ras foruma mērķis ir pievērst uzmanību dabas aizsardzības jau-
tājumiem un sevišķi Baltijas jūras aizsardzībai.

Pasākuma izglītojošā daļa ļāva dalībniekiem izprast mūsdie-
nu lielākos draudus bioloģiskajai daudzveidībai pasaulē un Latvi-
jā. Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis foruma dalīb-
niekiem stāstīja par mežu aizsardzību, Latvijas Hidroekoloģijas 
centra pētniece Maija Balode iepazīstināja ar ūdeņu ekoloģiju, 
Dabas aizsardzības pārvalde iepazīstināja ar dabas aizsardzību 
Latvijā, bet piedzīvojumu pārgājienu rīkotāju SIA “Purvu bridēji” 
pārstāvis Kristaps Kiziks iepazīstināja ar purvu dabas vērtībām. 
Ieskatu neskartas dabas pasaulē foruma dalībniekiem sniedza 
arī LIFE+ projekta “Mitrāji” fotoizstāde “Purvā no -30°C līdz 
+30°C”, bet saistītajās problēmās sniedza ieskatu homo ecos: iz-
stāde “Klimata liecinieki”.

Apzinoties, ka jebkurš liels pasākums neizbēgami atstāj savu 
ietekmi uz vidi, Ekoskolu foruma laikā tika īstenoti vairāki princi-
pi, kas šo ietekmi samazina – sadarbībā ar SIA “Greenwalk” fo-

ruma laikā tika izmantota sadzīves ķīmija ar samazinātu ietekmi 
uz vidi, netika izmantoti vienreizlietojamie trauki, tika padomāts 
par efektīvu ūdens un enerģijas patēriņu, nokļūšanu uz forumu, 
kā arī, apzinoties mūsdienu industriālās lauksaimniecības grau-
jošo ietekmi uz vidi, tika samazināts dzīvnieku izcelsmes produk-
tu daudzums dalībnieku ēdināšanā.

Lai videi draudzīga rīcība nebeigtos līdz ar forumu, tika piedā-
vātas arī vairākas nodarbības, kurās varēja apgūt videi draudzīgu 
gatavošanu, sabiedriskā monitoringa principus, atkritumu sa-
mazināšanu ikdienā, nederīgo drēbju otrreizēju izmantošanu un 
citas prasmes, kas palīdzēs mazināt ietekmi uz vidi gan foruma 
dalībniekiem, gan visiem Ekoskolu audzēkņiem un arī skolotā-
jiem. Lai uzlabotu Ekoskolu darba efektivitāti, dalībnieki tika ie-
pazīstināti arī ar Edurio aplikāciju.

Forums noslēdzās ar pārgājienu gar jūru, kas veltīts kampa-
ņas Mana jūra piecu gadu jubilejai un jūras piesārņojošo atkritu-
mu problēmai. Pārgājiena laikā tika rīkots publisks pasākums, 
kura dalībnieki uzskaitīja atkritumu daudzumu piekrastē, lai ie-
gūtu vērtīgu informāciju par piesārņojošo atkritumu izplatību.

Ekoskolu programma ir viens no populārākajiem vides izglītī-
bas modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau četrpadsmit 
gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 
200 izglītības iestādes, bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 
vairāk kā 49 000 skolas.

Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodroši-
na visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Envi-
ronmental Education – FEE International) programmu darbību 
un attīstīšanu.

Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv, 
www.twitter.com/videsfonds 

Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas

No Mālpils novada abām skolām forumā piedalījās četri peda-
gogi: Ilze Bērziņa un Anda Vecroze no vidusskolas, Solvita Lapi-
ņa un Dace Purviņa no internātpamatskolas. No vidusskolas fo-
rumu apmeklēja divi izglītojamie: Juta Čabricka un Dārta 
Laizāne.

Mālpils izglītības iestāžu Ekoskolu koordinatores: 
Ilze Bērziņa un Dace Purviņa

Dabas aizsardzība kā piedzīvojums – 
Ekoskolu Jūras forums Zvejniekciemā

Solvita Lapiņa un Dace Purviņa pēta piekrastes 
dzīvās radības un piesārņojumu
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Mūzikas skolas izlaiduma dienā ar skolotāju

Skolotājas gaitu sākums Mālpilī. Brālīša 
lomā internātskolā. (Karlsons vēl lido)

Pēdējā zvana dienā Rēzeknes vidusskolā 
(1 m garā bize tikko nogriezta)

Kad TV ekrānos arvien biežāk parādās 
košu kancelejas preču piedāvājumi, bet 
interneta vietnēs vecāku bažīgie izteikumi 
par to, cik izmaksā viena bērna sagatavo-
šana skolai, kad eksperti pārbauda skolu 
ēku drošību, visiem skaidrs - 1. septem-
bris jau ir pie durvīm. Protams, arī Māl-
pils viduskolai.

Vidus... Tātad vēl kaut kam jābūt, lai 
šodien dzīvē varētu pastāvēt: augstskolai, 
profesionālai skolai, kursiem vai arī dar-
bam, ja vēl nav izdarīta īstā izvēle. Par to, 
kā Mālpils vidusskola pierādīs sabiedrībai 
savu varēšanu veiksmīgi sagatavot skolē-
nus nākošajām dzīves pakāpītēm, saruna 
ar direktores pienākumu izpildītāju Lilitu 
Jomerti. Arī par viņas personību.

Lai nonāktu direktores kabinetā, gan  
krietni jālīkumo, jo remontdarbi vēl rit pil-
nā sparā, bet, kā direktore apgalvo, “suns 
jau pārkāpts”.

Pirmais jautājums par to, kā Lilita Jo-
merte, novērtēta angļu valodas skolotā-
ja, jūtas šajā kabinetā un šajā krēslā.

Divējādi. Šis gads man ir liels zaudē-
jums kā angļu valodas skolotājai, jo ļoti 
pietrūkst radošuma, tiešā ikdienas darba 
ar skolēniem klasē no viedokļa - ko es 
varu viņiem dot. Bet interesanti tas, ka re-
dzu skolu it kā no citas puses, no cita ska-
tu punkta. Daudzas lietas, kas man kā 
skolotājai likās nepieņemamas, kļūst sa-
protamas, vērojot skolas darbu no vadītā-
ja pozīcijām. Agrāk svarīgāk bija aizstāvēt 
skolotāju intereses, bet tagad spēju sa-
prast direktorus.

Katra cilvēka dzīves pamatos ir vecā-
ku ieliktais, no pirmajiem dzīves gadiem 
līdzi paņemtais. Pastāsti, lūdzu, par savu 
bērnības zemi un ģimeni!

Esmu rēzekniete, un vienmēr ar to 
esmu lepojusies. Mamma bija angļu un 
vācu valodas skolotāja, tētis - starppilsētu 
satiksmes autobusa šoferis. Man ir arī 7 

gadus jaunāka 
māsa. Līdz 5 gadu 
vecumam biju sli-
mīgs bērns, bērnu-
dārzā gāju ar pār-
traukumiem. Mājās 
spēlēju skolu ar 
mammas vecajiem 
žurnāliem, bet jau-
kākais bija braukša-
na tēta autobusā, 
kur man pat bija 
speciāls sēdeklītis 
ierīkots. Rēzekni un 
tēta maršrutus iepa-
zinu jau no 2 gadu 
vecuma.

Latgale - tradīcijām bagāts, īpašs no-
vads. Kas Tevī ir no latgaliskā?

Vienmēr esmu vairāk devēja kā ņēmē-
ja. Manī ir sīkstums un spīts - ja esmu 
ieņēmusi ko galvā, tad izdarīšu. Latgalie-
šiem spilgti izteiktas ģimenes vērtības. 
Tas ir arī manī. Uz Latgali braucu mieru 
meklēt, relaksēties, tā izbraukāta krustu 
šķērsu. Kad atgriežos, atkal ir “dopings” 
darboties.

Kādas bija Tavas tālākās izvēles?
Mamma man no 5 gadu vecuma sāka 

mācīt angļu valodu, tētis pēc tautības bija 
krievs un reizēm parunāja arī savā dzim-
tajā valodā, tā ka ar valodām man viss bija 
kārtībā jau agrā bērnībā. Mamma nemitī-
gi skandināja, ka būšu angļu valodas sko-
lotāja. Tas radīja spītu, tāpēc iestājos Ļe-
ņingradas (Pēterburgas) Kalnu institūtā, 
kur sagatavoja dārgmetālu un dārgakme-

ņu pirmapstrādes inženierus. Studijas 
deva iespēju apceļot visu bijušo PSRS līdz 
pat Urāliem, nolaisties šahtās un arī 600 
m dziļā karjerā. Kad sākās politiskās pār-
maiņas, atgriezos Latvijā, bet te apstrādei 
bija pieejams tikai dzintars. Kur strādāt? 
Iestājos Tehniskajā universitātē un beidzu 
Būvkonstruktoru fakultāti. Tas arī atveda 
uz Mālpili, jo tehnikumā pensijā bija aiz-
gājusi skolotāja Jaunslaviete. Mālpilī ap-
precējos. Ieguvu pedagoģijas maģistra 
grādu. Tad Frančeska Ģēvele uzaicināja 
strādāt internātskolā. No viņas daudz 
mācījos, apbrīnoju viņas darbaspējas, 

“Cilvēks pats ir savs spēks!”
(Alberts Bels)

1. septembrī 1. klasē ar visu skolas gadu draudzeni
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Prezidenta kungs, es esmu Lilita Jomerte, 
latviete

Deja mīļa joprojām. 
Trīs skolotājas - Lilita, Lidija un Ilze

2015. / 2016. mācību gada 1. septembris

Divas skolotājas – māte un meita. Piepildījies 
mātes 17 gadus lolotais sapnis – Lilita ir 

angļu valodas skolotāja

idejas, uzņēmību, zināšanas. Radās vaja-
dzība pēc trešā diploma, un tā pēc 17 ga-
diem piepildīju mammas vēlēšanos - kļu-
vu angļu valodas skolotāja.

Vērtību mērs, ko no skolas paņem lī-
dzi turpmākai dzīvei, katram savs. Ko no 
savas Rēzeknes vidusskolas paņēmi lī-
dzi  Tu?

Man ļoti paveicās ar skolotājiem. Vi-
ņiem svarīgākā bija ne atzīme, bet skolē-
na personība. Bērns ar savu pārliecību 
bija primārais. Tas lika mums pašiem sevi 
vērtēt un arī veidot. Brīnišķīgais klases 
audzinātājs Antons Seiksts pamazām pa-
rādīja mums daudz dzīves patiesību, par 
kurām tolaik nemēdza runāt. Bijām labā-
kā klase skolā. Lielā mērā tieši skolotāji 

ielika manī uzņēmību, un ar mammas un 
krustmātes palīdzību, gatavojoties dar-
bam skolā, es spēju studēt, neņemot aka-
dēmiskos gadus, kaut biju jau trīs dēlu 
māte un gaidīju ceturto.

Vai savus skolotājus joprojām uzskati 
par profesijas etaloniem?

 Jā! Noteikti. Lūk, Raiņa vārdi: “Uzde-
vums Tev ir dots:/Likt katrai dvēselei ska-
nēt.” Ne jau par skolotājiem teikti, bet iz-
saka skolotāja darba pamata uzdevumu. 
Mani skolotāji lika mūsu dvēselēm ska-
nēt, un tāpēc arī palikuši sirdī kā paraugs, 
kādam jābūt skolotājam.

Kādas būtiskas atziņas esi guvusi, pil-
dot direktores pienākumus, un kas no 
paveiktā visvairāk priecē?

Ir divas galvenās atziņas. Pirmā - di-
rektors nevar būt vērsts tikai uz skolē-
niem vai tikai uz skolotājiem. Viņam jā-
redz viss darbalauks. Tieši tāpēc, 
pateicoties domes finansējumam, notiek 
šis apjomīgais 1. un 2. stāva remonts.  
Otrā atziņa: iemācies strādāt ar savām 
emocijām, nespried “karstumā”, uzklausi 
visus viedokļus. To es arī mācos.

Esmu atrisinājusi dažus bērniem sva-
rīgus organizatoriskos jautājumus, pie-
mēram, papildus autobusu reisi no rīta un 
vakarā, lai tālāk dzīvojošie bērni varētu 
apmeklēt Mūzikas un mākslas skolu u.c. 
Pārplānoti garie starpbrīži, lai skolēni ne-
skrietu uz centru pusdienot. Ir pagarinātā 
grupa. Esam sākuši iestrādāt atbildības 
sajūtu par savu rīcību: ja esi ko sabojājis, 
jāmaksā; ja esi otram pāri nodarījis, atbil-
di par to. Var piedot palaidnību, bet ne 
otra pazemošanu. Bet, ja taisnība bēr-
nam, tas jāatzīst.

Parunā teikts: “Trīs reizes apdomā, 
tad griez!” Cik reizes apdomā Tu, kad jā-
pieņem nozīmīgs lēmums?

Tas atkarīgs no tā, kāds lēmums jāpie-
ņem. Reizēm risinājums jārod dažu minū-
šu laikā, bet vairumā gadījumu nopietni 
jādomā, kas notiks pēc lēmuma pieņem-
šanas. Ja noteikti zinu, ka man taisnība, 
cenšos to pierādīt.

Cik svarīgs Tev kolēģu atbalsts?
Ļoti svarīgs. Nevar stūrēt kuģi pret vi-

siem, tomēr jāatzīst - visiem labs arī ne-
kad nebūsi.

Un nu par pavisam sadzīviskām, bet 
aktuālām lietām. Kāds ir Tavs viedoklis 
par skolēnu formām? Vai skolā būtu jā-
māca tādas lietas kā etiķete? Uzvedības, 
apģērba, runas kultūra?

Noteikti esmu par formām līdz 14 gadu 
vecumam. Nevar skolu pārvērst par cirka 
arēnu. Ar kultūras jautājumiem jāstrādā, 
vispirms jau ģimenē. Skolā esam izstrā-
dājuši “Labās uzvedības kodeksu” . Klase 
var krāt kredītpunktus, ievērojot uzvedī-
bas noteikumus gan mācību stundās, gan 
starpbrīžos. Par sliktu uzvedību tos var 

arī atņemt. Nonākot direktora krēslā, arī 
šajā jomā redzu vairāk un dziļāk, piemē-
ram, to, ka savulaik noārdīts vairāk kā va-
jadzēja (bet vietā neko neielika).

Kāda ir sadarbība ar novada domi?
Laba. Priecājos par Anitas Sārnas at-

balstu, viņa skolas darbu pazīst līdz sīku-
miem. Tiekos ar Agri Bukovski, Alek-
sandru Lielmežu. Cik viņi var, tik palīdz. 
Gribētos gan vairāk atklātu sarunu ar visu 
kolektīvu. Mana sapņu vīzija - sarunas ar 
visām jomām, jo katrai jomai sava sāpe. 
Mierīgā dialogā visas lietas labāk kārto-
jas.

Kas būtu nākotnē jādara, lai pierādī-
tu, ka Mālpils vidusskola ir ne tikai vi-
zuāli pievilcīga, bet mācību iestāde, ar 
savu seju un vārdu?

Mēs nekad nevarēsim konkurēt ar Si-
guldas ģimnāziju, tā ir pilsētas skola ar 
pavisam citām iespējām. Mums jāmeklē 
“nišas”, ko tieši mēs varam bērniem ie-
dot. Kā minimālos resursus padarīt jēg-

Turpinājums 18. lpp.
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pilnus. Kā un ar ko varam bērnus pārliecināt, ka tieši te viņiem 
būs labi. Viens no variantiem - neliela dienesta viesnīca ar profe-
sionāliem audzinātājiem, lai varētu mācīties arī tālāk dzīvojošie. 
Šajā jautājumā iespējama sadarbība ar profesionālo vidusskolu.

Jāsekmē jaunu skolotāju - personību ienākšana skolā.
Un vēl - ļoti būtiski, lai skolotāju un vecāku kolektīvs katru 

kopīgo darbību un lēmumu uztvertu un analizētu pozitīvi, kon-
struktīvi.

Skolai jābūt ar lielu + zīmi.
Ko novēlēsi Jeļenai Mihejevai, kad viņa atgriezīsies darbā?
Mēs esam pilnīgi dažādas, ar atšķirīgu skatījumu, bet mērķis 

mums viens. Es teiktu: “Lai Tev nepazūd vēlme skolu pacelt arvien 
augstākā līmenī. Nepagursti, nenolaid rokas, es Tev palīdzēšu!”

Ko Mālpils vidusskolas direktore, jauno mācību gadu sākot, 
gribētu novēlēt pārējām Mālpils novada izglītības iestādēm?

Radošu kolektīvu! Priecīgus, laimīgus bērnus! Spēku realizēt 
savas ieceres! Sadarbojoties un viens otru atbalstot, grūtības 
pārvarēsim.

Jā, skola var daudz, bet nevar pilnīgi visu. Pie rokas visus 12 
gadus neturēsi un gudrību ar karoti mutē neieliesi. Var pārlieci-
nāt, bet nevar piespiest. Var rast risinājumu, bet patiesība un 
savstarpējā sapratne dzimst tikai dialogā un sadarbībā. Un 12 
gados ir vērts nonākt līdz atziņai, kas ietverta rakstnieka  Alberta 
Bela vārdos: “Cilvēks pats ir savs spēks!” Dzīve to ir pierādījusi.

Ināra Bahmane

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

10. septembris Pierīgas novadu sporta spēles vieglatlētikas krosā Baldones novads

17. septembris Pierīgas novadu sporta spēles basketbolā - priekšsacīkstes Pierīgas novadu sporta zāles

24. septembris Pierīgas novadu sporta spēles basketbolā – fināli Pierīgas novadu sporta zāles

24. septembris Pierīgas novadu sporta spēles novusā Babītes novads

Sporta ziņas
26. jūnijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Māl-

pils novada pludmales volejbola čempionāta 1. posms. Sacensī-
bās piedalījās 8 pāri. Sacensībās uzvarēja viesi no Iršiem Grejs/
Arzovs, 2. vietā – Māris Čīma un Armands Sirmais, 3. vietā – Toms 
Bičkovskis un Kristaps Butkevičs. 

2.jūlijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Mālpils 
novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā. Sacensībās 
piedalījās 16 pāri. Pirmajā pusfinālā pāris Grosbergs/Priede uz-
varēja Krūmiņu/Mintiku, savukārt otrajā pusfinālā pāris Čīma/
Brālis uzvarēja Ilgavizi/Butevicu. Cīņā par 3. vietu Ilgavizis/Bute-
vics pārspēja Krūmiņu/Mintiku. Finālā Grosbergs/Priede pievei-

ca Čīmu/Brāli.

Paldies sponsoriem, organizatoriem, dalībniekiem un skatī-
tājiem par brīnišķīgo pasākumu!

24. jūlijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Māl-
pils novada pludmales volejbola čempionāta 2. posms. Sacensī-
bās piedalījās 8 pāri. Sacensībās uzvarēja Valters Brežinskis un 
Kristaps Butkevičs, 2. vietā – Ģirts Lielmežs un Intars Palameiks, 
3. vietā – Andis Gvelzis un Rūdolfs Rudzītis.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

SPORTS

Godalgoto vietu ieguvēji pludmales volejbola sacensību 1. posmā Godalgoto vietu ieguvēji pludmales volejbola sacensību 2. posmā

Turpinājums no 17. lpp.
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Labas pārvaldības saukļi sabiedrības infor-
mēšanai

Valsts pārvaldes darbiniek un klient, ESI PIEKLĀJĪGS!

Laba pārvaldība sākās ar pieklājību, ar valsts amatpersonu un darbinieku pre-
timnākošu attieksmi pret cilvēku, kas vērsies ar jautājumu iestādē. Tādēļ labas 
pārvaldības princips kā uzvedības norma paredz pienākumu valsts amatpersonām 
un darbiniekiem būt pieklājīgiem. Savukārt cilvēkiem ir tiesības to prasīt.

Taču jāatceras, ka pieklājība nav tikai ar likumu uzlikts pienākums, tā ir arī laba 
audzināšana. Savstarpēja pieklājība ir labākais veids, kā atrisināt cilvēkam vēlamo 
jautājumu un uzlabot labu pārvaldību.

Tiesībsaraga birojs, 
tālr. 67686768, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Pašvaldību un vispārizglītojošo skolu 
vadībai būtiski pievērst uzmanību vidus-
skolu attīstīšanai un skolēnu piesaistei, 
īpaši laikā, kad vidusskolu skaits Latvijā 
strauji sarūk. Bezpeļņas brīvprātīgo orga-
nizācija ““AFS Latvija” Starpkultūru prog-
rammas” piedāvā efektīvu risinājumu, kā 
piesaistīt vidusskolēnus reģionu skolām 
un veidot vispusīgas vidusskolas tēlu, - 
uzņemt savā reģionā un skolā ārzemju 
viesskolēnus.

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas (IZM) gada sākumā pausto lēmu-
mu, ka tuvākajā laikā vēlams slēgt tās 
skolas, kurās mācās mazāk par 60 skolē-
niem, kā arī neatvērt tās vidusskolas kla-
ses, kurās ir mazāk par 10 bērniem, sva-
rīgi domāt par skolēnu piesaisti 
vidusskolās. Tieši tāpēc “AFS Latvija” ai-
cina pašvaldības apdomāt iespēju savā 
reģionā uzņemt viesskolēnus, kuri mācī-
tos vietējās skolās, jo princips “nauda 
seko skolēnam” attiecas arī uz ārvalstu 
viesskolēniem, kuri uz noteiktu periodu 
ierodas Latvijā.

Jāuzsver, ka, uzņemot reģionos ār-
zemju viesskolēnus, skola iegūst ne tikai 
papildu skolēnu, bet arī starpkultūru pie-
redzi, ko gūst ikviens skolas audzēknis. 
Vairāk kā 25 gadu pieredze, liecina, ka 
apmaiņas programmas jaunietis skolā ik-
dienu padara radošāku, interesantāku un 
krāsaināku. Uzņemot ārvalstu jaunieti 
savā skolā, ieguvēji ir visi – skolēni uzzina 
daudz ko jaunu par citas valsts tradīcijām, 
ikdienā ir iespēja praktizēt angļu valodu, 
savukārt skolotāji uzzina daudz ko jaunu 
par citas valsts izglītības sistēmu.

Lai viesskolēns nonāktu reģionā, va-
ram teikt, ka šajā gadījumā “viesskolēni 
seko ģimenēm”. Ja ārzemju skolēnam 
tiek nodrošināta viesģimene reģionā, tad 
viņš arī mācās konkrētā reģiona skolā. Kā 
liecina pieredze, ārzemju viesskolēni ir 
priecīgi mācīties reģionu skolās, jo tādā 
veidā veiksmīgāk iemācās latviešu valo-
du, kā arī mazākā klases kolektīvā mācī-
bas apgūt ir vienkāršāk,” uzsver “AFS 
Latvija” direktore Ineta Leikuma.

Vairāk informācijas par viesskolēniem 
iespējams atrasts mājas lapā www.afs.
lv/viesskoleni/ savukārt, lai kļūtu par 
viesģimeni nepieciešams aizpildīt anketu 
lapā www.afs.lv vai sazināties ar “AFS 
Latvija” pa tālruni 67280646 vai e-pastu: 
info.latvija@afs.lv.

“AFS Latvija” ir bezpeļņas brīvprātīgo 
organizācija, kas nodrošina starpkultūru 
mācīšanās iespējas vidusskolēniem vai-
rāk nekā 50 valstīs. Tā pārstāv starptau-
tisko asociāciju “AFS Intercultural Prog-

rams”. Organizācija 
darbību Latvijā uz-
sāka 1990. gadā. Šo 
gadu laikā ar organi-
zācijas palīdzību 
mācību apmaiņas 
programmās uz ār-
valstīm devušies vai-
rāk nekā 640 vidus-
skolēnu, savukārt 
Latvijā no citām valstīm uzņemti ap 860 
jauniešu. AFS vispasaules tīklā ir vairāk 
nekā 60 partnervalstu.

Papildu informācija: 
“AFS Latvija” Starpkultūru programmas, 

tālr. 67280646, 
e-pasts: zane.ievina@afs.org, 

www.afs.lv

Iespēja piesaistīt 
skolēnus reģioniem
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Ja Vidzemes iedzīvotāji dienā iegūtu vēl vienu brīvu stundu, 
34,7 % to pavadītu kopā ar ģimeni, lai dotos kopīgā ekskursijā, 
pagatavotu maltīti vai pikniku vai arī apmeklētu kādu kultūras 
pasākumu. Mobilo sakaru operatora Amigo Laimīgās stundas 
ietvaros komunikāciju portālā Draugiem.lv veiktās aptaujas re-
zultāti apstiprina pieņēmumu, ka cilvēki labprāt veltītu vairāk 
uzmanības saviem tuvākajiem, taču ikdienā nespēj atlicināt vi-
ņiem pietiekami daudz laika.

Puse aptaujas dalībnieku gandrīz katru dienu iedomājas, ka 
diena ir pārāk īsa, lai paveiktu visu ieplānoto, tādēļ priecātos par 
vēl vienu brīvu stundu. Vairāk pēc tās kāro sievietes – 81,6 %. 
Aptaujāto vīriešu vidū papildu stundu labprāt izmantotu trīs ce-
turtdaļas vidzemnieku.

Papildu stundu vēlas jaunieši un piecdesmitgadnieki
Visdedzīgāk pēc papildu stundas ilgojas iedzīvotāji vecumā no 

20 līdz 34 gadiem, kā arī piecdesmitgadnieki. Šajās vecuma gru-
pās no brīvas stundas neattiektos vairāk nekā 80 % aptaujāto. 

Ieguvuši papildu stundu, respondenti to galvenokārt pavadītu 
kopā ar ģimeni. 60 % no tiem dotos ekskursijā vai izbraucienā 
kopā ar saviem tuvākajiem cilvēkiem, 28 % apmeklētu kultūras 
pasākumus, bet 24 % gatavotu ģimenes maltīti vai sarīkotu pik-
niku.

Otrā populārākā izvēle papildus stundas pavadīšanai ir izmē-
ģināt kaut ko jaunu. To darītu ceturtā daļa vidzemnieku. Vēl 
13,89 % lieko stundu strādātu, lai gūtu papildu ienākumus, un 
12,5 % izgulētos.

Ja aptaujas dalībniekiem būtu iespēja vienu stundu dienā par 
velti runāt pa mobilo tālruni, 32 % zvanītu savai otrajai pusītei, 
kamēr 29,5 % - draugiem. Šiem cilvēkiem īpaši noderēs Amigo 
dāvātā Laimīgā stunda – iespēja līdz 31. augustam vienu stundu 
dienā zvanīt, sūtīt īsziņas un lietot internetu par velti. Laimīgā 
stunda ne vien dod iespēju sazvanīties ar tuviniekiem, bet arī no-
kārtot sadzīviskus jautājumus, esot ceļā, lai mājās vairāk uzma-
nības varētu veltīt saviem mīļajiem.

Laiku iegūtu plānojot
Puse aptaujāto Vidzemes iedzīvotāju uzskata, ka savu laiku 

izmanto lietderīgi, un viņiem arī ir 
diezgan skaidrs plāns, kā iegūt pa-
pildu brīvu stundu, ja rodas šāda va-
jadzība. 34,7 % iedzīvotāju izveidotu 
darāmo darbu sarakstu un pieturē-
tos pie tā, lai paspētu visu iecerēto, 
piektā daļa mazāk gulētu, bet 15,4 
% darītu vairākas lietas vienlaikus. 
16,7 % pesimistiski raugās uz iespē-
ju saviem spēkiem izkārtot brīvu stundu. Interesanti, ka poten-
ciālo rīcību lielā mērā diktē respondentu vecums. Jaunieši līdz 
24 gadiem lielākoties taupītu laiku uz miega rēķina, bet trīsdes-
mit gadu atzīmi sasniegušie un vecāki drīzāk rūpīgāk plānotu 
laiku.

Tomēr reālai rīcībai ir gatava mazākā daļa aptaujāto. Tikai 
2,5 % respondentu jau ir saplānojuši dienas režīmu, lai vismaz 
vienu stundu varētu nodoties sev tīkamām aktivitātēm, un 14 % 
plāno to drīzumā izdarīt.

“Viena stunda uz mūža fona var šķist nenozīmīgs mirklis, taču 
ar darbu, mācībām un bērnu audzināšanu aizņemtiem cilvēkiem 
katra minūte ir dārga. Kā rāda aptauja, laika visvairāk pietrūkst 
vidējās paaudzes cilvēkiem. Protams, mēs nevaram pagarināt 
diennakti, taču laiku rūpīgi saplānot un neizniekot to sīkumos ir 
mūsu pašu spēkos. Tā itin viegli varēsim atrast vismaz stundu 
vasaras izbaudīšanai kopā ar ģimeni. Lielisks palīgs dzīves orga-
nizēšanā var izrādīties mobilais tālrunis, jo daudz ko var sarunāt 
attālināti un noorganizēt internetā,” iesaka mobilo sakaru opera-
tora Amigo vadītājs Artūrs Freimanis.

40 % aptaujas dalībnieku ir pārliecināti, ka vēl viena brīva 
stunda uzlabotu viņu noskaņojumu un pašsajūtu, 32 % šķiet, ka 
šādā situācijā dienas režīms kļūtu brīvāks, bet piektdaļa garāku 
dienu veltītu jauniem piedzīvojumiem.

Papildinformācija: Inese Blaune, 
Amigo sabiedrisko attiecību konsultante, 

e-pasts: pr@amigo.lv, tālr. 26196529

Trešdaļa vidzemnieku papildu brīvu stundu pavadītu kopā ar ģimeni

Papildināts valsts kompensējamo 
zāļu klāsts un mazinātas zāļu 
cenas

Nacionālais veselības dienests informē, ka no 2016. gada 1. 
jūlija valsts kompensējamo zāļu saraksts ir papildināts ar 24 
medikamentiem un 12 medicīniskajām ierīcēm. Tas palielina 
izvēles iespējas ārstiem un pacientiem, nozīmējot zāļu terapi-
ju. Vairākiem valsts kompensējamo zāļu sarakstā iekļautiem 
medikamentiem ir samazināta cena no 2 % līdz 38 %, kas ļaus 
zāles saņemt lielākam pacientu skaitam.

Kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas jaunas zāles pa-
cientiem ar stenokardiju un pacientiem pēc sirds transplantā-
cijas operācijas. Sarakstā iekļauta arīdzan jauna zāļu kombi-
nācija glaukomas pacientiem, kuri nepanes zāļu terapiju ar 
konservantus saturošām zālēm. Pacientiem ar šizofrēnijas 
spektra diagnozēm paplašinātas zāļu terapijas izvēles iespē-
jas un zāļu pieejamība.

Par nepieciešamo zāļu izvēli un izrakstīšanu pacientiem ir 
jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka 50 %, 75 % vai 

100 % apmērā, atkarībā no 
kompensācijas apmēra kon-
krētai diagnozei, valsts kom-
pensē lētākās zāles ar līdz-
vērtīgu efektivitāti. Ja 
pacientam ir izvēlētas dārgā-
kas zāles, starpība starp lētā-
kajām un dārgākām zālēm ir 
jāsedz pacientam pašam. Tā-
pēc pacienti aicināti pārrunāt 
ar ārstu un farmaceitu lētāku 
zāļu lietošanas iespēju.

Kopumā valsts kompensējamo zāļu sarakstā no 2016. gada 
1. jūlija ir 1 606 medikamenti un 205 medicīniskās ierīces.

Evija Štālberga, 
Nacionālā veselības dienesta  

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, 
tālr. 67045007, 28383970, 

www.vmnvd.gov.lv | www.twitter.com/vmnvd
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Nederīgo 
elektropreču 
savākšana

Elektropreces – ledusskapji, gā-
zes plītis, mikroviļņu krāsnis u.c. 
tiks savāktas

21. septembrī sekojošās 
norādītajās vietās:

 • Mālpilī, Enerģētikas ielā 3, 
pie katlu mājas – plkst. 9:00;

 • Upmalās pie šķiroto atkritu-
mu konteineriem – plkst. 
10:00;

 • Sidgundā pie šķiroto atkritu-
mu konteineriem – plkst. 
12:00.

Lūdzam vest norādītajā laikā!

Samazināta cena 
gāzes baloniem!

SIA “Saurida Latvija”
Jaunās gāzes balonu cenas:

50 litri - 24,50 EUR,
46 litri - 23,00 EUR,
27 litri - 14,00 EUR. 

Gāzes balonu nomaiņa, pārbaude, 
konsultācijas. Jauni reduktori, 

šļūtenes, jaunie gāzes baloni (7, 27 
un 46 litru). Strādājam katru dienu 

(arī vakaros), svētkos un brīvdienās. 
Zvanīt Jums vēlamā laikā! 

Tālr. 29 41 51 20

UZMANĪBU! Āfrikas cūku mēris!
3. augustā laboratoriski ir apstiprināts Āfrikas cūku mēris 
Mālpils novada teritorijā atrastajām beigtajām mežacūkām.

Mālpils pašvaldības atbildīgā persona ir zemnieku konsul-
tants veterinārajos jautājumos Atis Aigars, tālr. 26143151.

CŪKU ĪPŠNIEKIEM

 • Obligāti reģistrēt cūkas Lauksaimniecības datu centra 
(LDC) reģistrā!

 • Ievērot bio drošību - lietot dezinfekcijas paklāju pie ie-
ejas kūtī; nomainīt apavus un apģērbu, apkopjot dzīv-
niekus; nebarot cūkas ar pļautu zāli; nelaist cūkas āra 
aplokos!

MEDNIEKIEM

 • Ņemt 30 - 50 ml asiņu paraugu no visām nomedītajām 

mežacūkām un nogādāt uz Pārtikas un veterinārā die-
nesta Ziemeļpierīgas pārvaldi (Kraujas iela 21/23, 
Rīga, tālr. 67994423, 67994262, e-pasts: Ziemelpieri-
ga@pvd.gov.lv).

 • Līdz atbildes saņemšanai nomedītās mežacūkas ar 
visu ādu uzglabāt dzesētavās. Iekšējos orgānus drīgst 
izņemt un aprakt, bet, ja apstiprināsies, ka cūka bijusi 
slima, tad būs jāuzrāda vieta, kur tie aprakti.

VISIEM

 • Pirms nomedītās vai nokautās cūkas gaļas pārstrādes 
cehā sazināties ar Pārtikas un veterinārā dienesta Zie-
meļpierīgas pārvaldi vai Ati Aigaru, jo iespējams pār-
strādei būs nepieciešams saņemt atļauju.

 • Pirms iegādāties sivēnus, Lauksaimniecības datu cen-
tra (LDC) reģistrā pārliecināties, vai konkrētajai dzīv-
nieku novietnei nav kādi ierobežojumi.
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Policijas ziņas (jūnijs)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.06.2016. līdz 30.06.2016. reģistrēti 145 
notikumi, uzsākti 36 kriminālprocesi, pieņemti 38 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesus, uzsāktas 23 ad-
ministratīvās lietvedības, uzsākta 21 resoriskā pārbaude, 
sastādīti 36 administratīvā pārkāpuma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 11 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsākti 2 kriminālprocesi, pieņemts 1 
lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, sastādīti 3 
administratīvā pārkāpuma protokoli.

01/06/2016

AUTOMAŠĪNAI OPEL ZAFIRA BOJĀTS LABĀS PUSES AIZ-
MUGURĒJO DURVJU STIKLS. MĀLPILS NOVADS, SIDGUN-
DA.

04/06/2016

VITES DĪĶĪ ATRASTS NOSLĪCIS 1970.G.DZ. VĪRIETIS. 
MĀLPILS NOVADS, VITES DĪĶIS.

11/06/2016

1988.G.DZ. VĪRIETIS LIETOJA ALKOHOLISKOS DZĒRIE-
NUS SABIEDRISKĀ VIETĀ, KUR TAS NAV ATĻAUTS. MĀL-
PILS NOVADS, UPMALAS, SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIE-
TURA.

13/06/2016

CEĻU ZEMES NODALĪJUMU JOSLĀ, BEZ VALSTS CEĻU 
DIENESTA ATĻAUJAS, IZVEIDOTA KOKMATERIĀLU KRAUT-
NE. MĀLPILS NOVADS, CEĻŠ: BUKAS-MĀLPILS.

28/06/2016

DEGA ELEKTRĪBAS STABS 2 KVADRĀTMETRU PLATĪBĀ. 
MĀLPILS NOVADS.

Policijas ziņas (jūlijs)

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 
laika periodā no 01.07.2016. līdz 31.07.2016. reģistrēts 171 
notikums, uzsākti 32 kriminālprocesi, pieņemts 31 lēmums 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 19 admi-
nistratīvās lietvedības, sastādīti 37 administratīvā pārkāpu-
ma protokoli. 

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 12 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsākti 2 kriminālprocesi, uzsākta 1 
administratīvā lietvedība, sastādīti 3 administratīvā pārkā-
puma protokoli.

03/07/2016

NO AUTOSERVISA TERITORIJAS, BRĪVI PIEKĻŪSTOT, 
NOZAGTA AUTOMAŠĪNA CHEVROLET LACETTI. MĀLPILS 
NOVADS, MĀLPILS.

10/07/2016

NO VW VENTO NOZAGTAS ABAS VALSTS NUMURA ZĪ-
MES. MĀLPILS NOVADS.

100 kūkas un 1 svecīte

Straujiem soļiem tuvojas skaista jubileja - Latvijas simt-
gade. Šajos svētkos vēlamies sagādāt mūsu dzimtenei dā-
vanu, kas ir pilna ar tās iedzīvotāju siltiem vārdiem un skais-
tām receptēm, ar ko dalīties pašiem un saglabāt nākamajām 
paaudzēm.

Tāpēc mēs, kulinārijas žurnāls “Četras Sezonas” un 
“Rimi Latvija” 2018. gadā Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā 
kopā vēlamies dāvināt grāmatu “100 kūkas un 1 svecīte”. 
Tajā tiks apkopotas Latvijas saimnieču kūku receptes no vi-
siem reģioniem.

Tieši tādēļ aicinām arī Jūsu novada saimnieces un saim-
niekus, vecus un jaunus iesūtīt savas kūku receptes pro-
jekta portālā www.gardezi.lv/100kukas/ līdz šā gada 10. 
oktobrim. Iesūtītās kūkas izvērtēs Latvijas iedzīvotāji un 
“Rimi Gardēžu” komanda, kuras sastāvā ir Signe Meirāne, 
Ilze Jurkāne, Liene Zemīte, Mārtiņš Sirmais, Normunds Ba-
ranovskis, Inga Pūce un Mārcis Mitrevics.

Izmantosim šo brīnišķīgo iespēju pārstāvēt savu novadu 
ar gardu kūkas recepti Latvijai veltītā grāmatā.

Katram no mums ir iespēja sagādāt skaistu un gardu dā-
vanu Latvijai!

Ar cieņu, “Četru Sezonu” un “Rimi” vārdā

Dagne Vaskopa, projektu vadītāja ČetrasSezonas 
Zemitāna iela 2b, Rīga, LV-1012 

mob. tālr. +371 29921522 
e-pasts:dagne.vaskopa@cetrassezonas.lv 

www.cetrassezonas.lv

Uzņemšana Mālpils mūzikas 
un mākslas skolā
no 2. līdz 15. septembrim 
no plkst. 14:00 līdz 18:00 

mūzikas nodaļā Mālpils kultūras centra 310. 
kabinetā, mākslas nodaļā 324. kabinetā
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Kārļa Lejnieka piemiņas kauss 
pludiņmakšķerēšanā 2016

Mālpils makšķernieku biedrība “MĀLPILS ZIVĪM” 
10.  septembrī rīko Kārļa Lejnieka piemiņas kausa izcīņu 
pludiņmakšķerēšanā.

 • Sacensības notiks Pienotavas ūdenskrātuvē.
 • Pulcēšanās un reģistrēšanās pie Centra HES no 6:00 

līdz 6:30.
 • Sacensību norises laiks no 7:00 līdz 11:00.
 • Sacensības notiek bez dalības maksas.
 • Sacensību nolikums atrodams biedrības mājas lapā 

www.malpilszivim.lv.
 • Papildus informāciju pa tālruni 29250880.

Nekustamā īpašuma izsoles
Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšup-

ejošu soli uz Mālpils novada domei piederošajiem nekusta-
majiem īpašumiem:

1. “MEŽA BRIŠĶĒNI”, kadastra Nr. 8074 001 0067, kas 
atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 20,7 
ha platībā, un uz tās esošās mežaudzes.

Nekustamā īpašuma sākuma cena: EUR 65  000, t.sk., 
mežaudze 54 600 eiro, zeme 10 400 eiro. Izsoles solis EUR 
100.

Izsoles dalības maksa EUR 15,- un nodrošinājums 10 % 
apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, 
t.i., EUR 6 500 jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne 
vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2016. gada 12. 
septembrim plkst. 9:45. Izsole notiks 2016. gada 12. sep-
tembrī plkst. 10:00 Mālpils novada domes Mazajā zālē, Nā-
kotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

2. “MEŽA ĶIKUTI”, kadastra Nr. 8074 004 0007, kas atro-
das Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 11,8 ha 
platībā un uz tās esošās mežaudzes.

Nekustamā īpašuma sākuma cena: EUR 62  400, t.sk., 
mežaudze 57 700 eiro, zeme 4 700 eiro. Izsoles solis EUR 
100.

Izsoles dalības maksa EUR 15,- un nodrošinājums 10 % 
apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, 
t.i., EUR 6 240 jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne 
vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2016. gada 12. 
septembrim plkst. 9:45. Izsole notiks 2016. gada 12. sep-
tembrī plkst. 10:15 Mālpils novada domes Mazajā zālē, Nā-
kotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

3. “MEŽA SAULIEŠI”, kadastra Nr. 8074 004 0008, 15,6 ha 
platībā, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no divām ze-
mes vienībām: zemes vienības 12 ha platībā (kadastra apzī-
mējums 8074 004 0011) un zemes vienības 3,6 ha platībā (ka-
dastra apzīmējums 8074 004 0010) un uz tām esošās 
mežaudzes.

Nekustamā īpašuma sākuma cena: EUR 56 400, t.sk. 
mežaudze 47 900 eiro, zeme 8 500 eiro. Izsoles solis EUR 
100.

Izsoles dalības maksa EUR 15,- un nodrošinājums 10 % 
apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, 
t.i., EUR 5 640 jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne 
vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2016. gada 12. 
septembrim plkst. 9:45. Izsole notiks 2016. gada 12. sep-
tembrī plkst. 10:30 Mālpils novada domes Mazajā zālē, Nā-
kotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Pašreizējais izsolāmo nekustamo īpašumu lietošanas 
mērķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība (kods 0201). Nekustamā īpašuma plānotais lietoša-
nas mērķis pēc teritoriālā plānojuma ir zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Sīkāku informāciju par objektiem un izsoles nolikumus 
var saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 
1, Mālpilī, tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors 
Agris Bukovskis, tālr. 29282209.

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 

savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas ieradīsies 19. septembrī pie Mālpils novada domes, 
Nākotnes iela 1.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja 
pieraksta! Sievietēm, kuras saņēmušas uzaicinājuma vēs-
tuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga pro-
grammas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicināju-
ma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

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

Pieraksts pa tālr. 6714 2840 un mob. tālr. 2786 6655 (lū-
gums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numu-
ru). Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai pa e-pastu: 
info@mamografija.lv

Ar cieņu, Jolanta Selezņeva SIA “Veselības centrs 4” 
Mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinātore

Mālpils jauktais koris
atsāk kora sezonu š.g. 6. septembrī plkst. 19:00!

Tie, kuri vēlas dziedāt Latvijas 100gades Dziesmu 
svētkos, ir pēdējais brīdis pievienoties korim, jo 

repertuārs ir plašs un darba daudz!

Sanita un Juris
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Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 286 79146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 6797 0896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
Makets iespiests SIA “Zelta Rudens Printing”
Kandavas iela 39, Rīga, LV-1083, tālr. 6762 4955

      SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBAS

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

SIA “Aggregare” meklē darbam fasētājus. 
Ražotne atrodas 2 km attālumā no Mur-
jāņu sporta ģimnāzijas uz Saulkrastu 
pusi. Fasējam Priežu mizas mulču, šķel-
du, kūdru. Maiņu darba laiks pa 8 h vai 12 
h (atkarībā no noslodzes). Darba samak-
sa – pēc padarītā, min. 20 - 30 EUR/dienā 
un uz augšu. Darbu varēs uzsākt nekavē-
joties. Transportu uz darbu NENODROŠI-
NĀM. Lūdzam interesentus zvanīt pa tālr. 
28668440.

AKMENS APSTRĀDE Piedāvā izveidot 
mazo dārza arhitektūru (strūklakas, soli-
ņi, galdi, skulptūras u.c.). Ēku un ēku daļu 
apdare ar akmeni. Kapu pieminekļi. Visa 
augstākminētā restaurācija. Sertificēts 
akmeņkaļa amata meistars Sandrs Skrib-
novskis, tālr. 29450290

Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. 
Apkures ierīču tīrīšana un remonts. Apse-
košanas aktu sastādīšana. Konsultācijas. 
Normunds Keišs, tālr. 29432853

Sveiciens no Mālpils katoļu draudzes!
Aicinām visus novadā dzīvojošos katoļus un jebkuru interesentu uz tik-
šanos ar Siguldas un Mālpils katoļu draudžu prāvestu Rihardu Rasnaci!
Trešdien, 7. septembrī plkst. 18:00, Mālpils novada domē, Nākotnes 
ielā 1, 2. st. Būs iespēja iepazīties un uzdot interesējošos jautājumus!

Tuvākais pasākums - “Baznīca - draudzes mājas!”
Svētdien, 18. septembrī plkst. 12:00 Siguldas katoļu baznīcas iesvētīšanas 20. gada-
dienas svētku dievkalpojums, kuru vadīs Jānis kardināls Pujats. Visi sirsnīgi aicināti 
pievienoties svētkiem ar savu klātbūtni Siguldā, Raunas ielā 8!

Pr. Rihards Rasnacis 29120606, e-pasts: SiguldasDraudze@gmai.com;
facebook.com/SiguldasDraudze, twitter:@SiguldasDraudze, Esmeralda 26424232

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 Kultūras centra 
pasākumi 2016. gada septembrī

 • Ja Tu vari padalīties ar savā dārzā audzētiem ziediem, priecāsimies tos saņemt, 
31. augustā Kultūras centrā līdz plkst. 15:00, veidojot kopīgu krāšņu ziedu buķeti 
kā sveicienu 1. SEPTEMBRIM – Zinību dienai.

 • 04.09. plkst. 16:00 Mākslinieka KĀRĻA DOBRĀJA gleznu izstādes “TĀDI MĒS 
ESAM” atklāšana Mālpils kultūras centra izstāžu zālē.

 • 14.09. plkst. 9:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” ekskursija uz Rīgas smaržu un 
kosmētisko līdzekļu a/s “DZINTARS” ražotni. Maksa par ekskursiju 10,- EUR. Pie-
teikties Kultūras centra kasē līdz 9. septembrim. /Sekot reklāmai!/

 • 17.09. (sestdien) plkst. 17:00 Simpozija KOPĀ KOKĀ darbu izstādes atklāšana un 
tikšanās ar autoriem Mālpils kultūras centra 2. stāva foajē. Dziedās Ilmārs 
Šterns. Izstāde apskatāma no 17. septembra līdz 7. oktobrim. Izstādes slēgšana 
kopā ar māksliniekiem piektdien, 7. oktobrī plkst. 17:00.

 • 18.09. RUDENS GADATIRGUS.

 • 24.09. plkst. 10:30–15:00 MC “DZELZS ĒRGLIS” rīkotais LATVIJAS MOTO SEZO-
NAS NOSLĒGUMS MĀLPILĪ un AC/DC PROJECT /Lietuva/.

/AC/DC Project ir tribute grupa vienai no labākajām rokgrupām pasaules vēstu-
rē – leģendārajiem AC/DC. Viņi turpina spēlēt AC/DC varenos skaņdarbus jau 17 
gadus, bet tagad tas notiek ne tikai Lietuvas robežās. Viņi jau ir paspējuši pabūt arī 
citur Eiropā - Polijā, Skandināvijas valstīts, kā arī Latvijā un Igaunijā! Grupa sastāv 
no spējīgiem Lietuvas mūziķiem, kuriem piemīt laba atpazīstamība, pateicoties 
muzikālajai virtuozitātei. Jau no pirmā mirkļa uz skatuves AC/DC Project dod klau-
sītājiem to, kas viņiem ir nepieciešams! Roka skaņas, ģitāru solo, leģendārās gru-
pas dziesmu melodijas! Darbojoties jau vairāk kā 17 gadus, tribute grupas dalīb-
nieki apgalvo, ka paši ir ietekmējušies no grupas, veidojot savas kompozīcijas AC/
DC stilā./ /Sekot reklāmai!/

 • 1. oktobrī plkst. 15:00 Mālpils novada SENIORU BALLE.

“Ar mūžiem tāpat kā ar svecēm – 
Deg, kamēr nenopūš vējš.”

(V. Kokle–Līviņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Anitai 
Vīksnei tēvu mūžībā aizvadot.

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

Vajadzīgi cilvēki ogu lasīšanai. Lasām 
katru dienu. Maksājam kārtīgi. Tālr. 
26414736

“Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.“

Visdziļākā līdzjūtība Frančeskai 
Ģēvelei, brāli Antonu Baranovski mūžībā 
aizvadot.

Mālpils novada dome

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skum-
jā brīdī esam kopā ar Daci Kalniņu, tēvu 
mūžībā aizvadot.

SIA “Agrofirma Lobe” kolektīvs


