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1. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada domes 27.07.2016. 
lēmumā Nr. 8/3 “Par rakstu krājumu “Kultūrvēstures avoti 
un Mālpils novads””.

2. Par atbalstu detālplānojuma izstrādei.
3. Par Mālpils novada Attīstības programmas 2012.–2018. in-

vestīciju plāna aktualizēšanu.
4. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
6. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
7. Par nekustamā īpašuma nosaukuma precizēšanu.
8. Par kadastra datu aktualizāciju.
9. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma “Lejas Liepiņas” un ”Sniedzes iela 

3” ierosināšanu atsavināt un atsavināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela 1” atsavināšanas 

ierosināšanu.
12. Par kārtību, kādā likvidē mežacūku līķus Āfrikas cūku 

mēra I, II un III riska zonās.
13. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
14. Par dalību ES fondu SAM 9.2.4.2 pasākuma “Pasākumi vie-

tējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi-
laksei” projektu konkursā.

15. Par sadarbību ar pašvaldībām un dalību ES fondu SAM 
5.5.1. projektu ideju priekšatlases konkursā par kultūras 
mantojuma saglabāšanu.

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

17. Par Mālpils novada vidusskolas izglītības programmu sa-
skaņošanu.

18. Par Mālpils novada vidusskolas 10. klases atvēršanu 
2016./2017. mācību gadā.

19. Par interešu izglītības programmu finansēšanu.
20. Par Mālpils internātpamatskolas jubileju.
21. Par pašvaldības SIA “Norma K” traktortehnikas izmanto-

šanas tarifa apstiprināšanu.
22. Par biedrības “Dzelzs Ērglis” iesnieguma izskatīšanu.
23. Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprinā-

šanu.
24. Par amatu savienošanu J. Stankēvičam.
25. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
NOLĒMA:

 • Rakstu krājuma “Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads” 
pārdošanas cena ir 8,00 EUR.

 • Piešķirt detālplānojuma izstrādei nekustamajā īpašumā 
“Akmeņkalns”, Mālpils novads, kurā paredzēta labiekārto-
šana, t.sk. auto stāvlaukuma izbūve finansējumu līdz 
1500,00 EUR apmērā no atbalsta fonda līdzekļiem.

 • Slēgt līgumus ar Mālpils novada teritorijā esošajiem med-
nieku formējumiem (biedrībām) par Mālpils novada terito-
rijā atrasto mežacūku līķu likvidēšanu. Noteikt, ka lēmuma 
pirmajā punktā noteikto pakalpojumu sniegšanu mednieku 
formējumi (biedrības) saņem atlīdzību 2016. gada 18. jan-
vāra Vienošanās 28. punktā noteiktajā apmērā. Uzdot Māl-
pils novada domes izpilddirektoram noslēgt līgumus par 
Mālpils novada teritorijā atrasto mežacūku līķu likvidēša-
nu.

 • Piešķirt invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev!” 
finansējumu 330,00 EUR apmērā septembra – decembra 
mēnešiem pieaugušo neformālās izglītības programmas 

“Nūjošana” īstenošanai, programmas vadītāja darba sa-
maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām.

 • Piešķirt invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev!” 
finansējumu 330,00 EUR apmērā septembra–decembra 
mēnešiem pieaugušo neformālās izglītības programmas 
“Mājturība” īstenošanai, programmas vadītāja darba sa-
maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām.

 • Plānojot 2017. gada budžetus, ņemt vērā un iespēju robe-
žās nodrošināt invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Noti-
ci sev!” ierosināto pieaugušo neformālās izglītības pro-
grammu īstenošanu.

 • Uzdot invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev!” 
vadībai katru mēnesi iesniegt atskaiti par izlietotajiem fi-
nanšu līdzekļiem.

 • Atbalstīt Mālpils sporta kompleksa licencēto pieaugušo 
neformālās izglītības programmu “Esi aktīvs ūdenī” un 
“Veselības vingrošana” realizēšanu, nodrošinot finansēju-
mu septembra–decembra mēnešiem 660,00 EUR apmērā.

 • Atbalstīt Mālpils Kultūras centra licencēto pieaugušo ne-
formālās izglītības programmu “Mūzika visiem” un “Runa 
un kustība” realizēšanu, nodrošinot finansējumu septem-
bra–decembra mēnešiem 495,00 EUR apmērā.

 • Piedalīties darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskajā atbalsta 
mērķī “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpoju-
mus” projektu ideju konceptu priekšatlasē, sadarbojoties 
ar citām Vidzemes pašvaldībām. Atbalstīt projektu koordi-
natores ierosinājumu saglabāt, attīstīt un pilnveidot divus 
novadā esošos valsts nozīmes kultūras mantojuma objek-
tus – Mālpils viduslaiku pili (Nr. 2124) un Mālpils luterāņu 
baznīcu (Nr. 8488). Atbalstīt projektu koordinatores ierosi-
nājumu radīt jaunu, līdz šim nebijušu pakalpojumu – Tūris-
ma informācijas centra izveidi. Uzdot izpildinstitūcijai uz-
sākt darbus pie Mālpils viduslaiku pils (un tajā iekļautās 
brīvdabas estrādes) darbības stratēģijas izstrādi līdz 2016. 
gada 5. decembrim. Lūgt Mālpils Ev. lut. draudzi sadarbībā 
ar Mālpils Kultūras centru līdz 2016. gada 5. decembrim 
izstrādāt Mālpils luterāņu baznīcas darbības stratēģiju.

 • Uzdot Mālpils novada vidusskolas direktora p.i. L. Jomertei 
sagatavot metodiku pedagogu darba slodzes noteikšanai 
Mālpils novada vidusskolā, ņemot vērā izglītojamo skaitu 
klasē un mācību priekšmetu, ko pedagogs māca. Uzdot 
Mālpils internātpamatskolas direktorei Frančeskai Ģēvelei 
sagatavot metodiku pedagogu darba slodzes noteikšanai 
Mālpils internātpamatskolā, ņemot vērā izglītojamo skaitu 
klasē un mācību priekšmetu, ko pedagogs māca. Uzdot 
Mālpils Profesionālās vidusskolas direktorei Frančeskai 
Ģēvelei sagatavot metodiku pedagogu darba slodzes no-
teikšanai Mālpils Profesionālajā vidusskolā, ņemot vērā 
izglītojamo skaitu kursā un mācību priekšmetu, ko peda-
gogs māca. Izstrādāto metodiku pedagogu slodžu sadalei 
iesniegt līdz 2016. gada 19. septembrim izskatīšanai Soci-
ālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē. Uzdot 
izglītības speciālistei A. Sārnai izstrādāt noteikumus “Kār-
tība, kādā Mālpils novada pašvaldība sadala valsts piešķir-
to mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās iz-
glītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai” un iesniegt izskatīšanai Sociālo, izglītības un 
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2016. gada OKTOBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

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

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

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

DOMES SĒDE 26. oktobrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 24. oktobrī, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

kultūras jautājumu komitejas sēdē.
 • Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības 

programmu realizēšanai atbilstoši interešu izglītības pro-
grammu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 
lēmumam, nosakot Mālpils novada vidusskolai 58 %, Māl-
pils internātpamatskolai 22 %, Mālpils Profesionālajai vi-
dusskolai 20 % no valsts piešķirtās mērķdotācijas.

 • Piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta Mālpils nova-
da vidusskolas, Mālpils internātpamatskolas, Mālpils Pro-
fesionālās vidusskolas, Mālpils pirmsskolas izglītības ie-
stādes “Māllēpīte” un Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
interešu izglītības programmu realizēšanai, nodrošinot 

visu saskaņoto interešu izglītības programmu īstenošanu.
 • Noteikt universālā riteņtraktora-ekskavatora sniegto pa-

kalpojumu izcenojumus:
 ◊ Mālpils novada domes pasūtījumiem – 20 EUR/h, bez 

PVN,
 ◊ pārējiem pasūtījumiem – 24 EUR/h, bez PVN.

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

Iveta Krieviņa

Mālpils novada dome (turpmāk tekstā – Dome) 2016. gada 9. 
septembrī saņēma Ginta Apsīša 2016. gada 7. septembra iesnie-
gumu, kurā lūgts Domes priekšsēdētāja un “Normas K” vadības 
skaidrojums par apkures izmaksu paaugstināšanu.

Iesniegumā norādīts, ka īsā laikā apkures izmaksas tiek pa-
augstinātas jau otro reizi, kopumā par aptuveni 35 %. Iesniegumu 
uz 17 lapām parakstījuši 318 iedzīvotāji.

Gribu izteikt atzinību gan iesnieguma iniciatoram, gan visiem, 
kuri nav vienaldzīgi par lēmumiem, kas tiek pieņemti, skar viņu 
intereses un seko tam līdzi. Tas dod iespēju plašāk skaidrot cen-
tralizētās siltuma apgādes situāciju Mālpils ciemā un liecina par 
to, ka pietrūkst pietiekošas informācijas par šiem jautājumiem. 
Ievērojot iesniegumā apgalvoto, Dome sniedz sekojošu skaidro-
jumu:

Jūsu iesniegumā minētais, ka apkures izmaksas īsā laika 
posmā tiek paaugstinātas par aptuveni 35 %, neatbilst patiesībai 
un ir uzskatāms par maldību.

Par siltumenerģijas (par MWh) tarifa izmaiņām skatīt tabulu 
Nr. 1:

2008. g. 2009. g. 2013. g. 2016. g.

Apstiprināts
10.10.2008.

Apstiprināts
07.10.2009.

Apstiprināts
05.06.2013.

Projekts uz 
09.09.2016.

32,19 LVL
45,71 EUR

30,58 LVL
43,42 EUR

33,98 LVL
48,35 EUR 56,37 EUR

Pret iepriek-
šējo tarifu -5,0 % +11,4 % +16,6 %

Projekta priekšlikums ir tarifu paaugstināt pret 2013. gadā 
noteikto par 16,6 %. Tarifs varētu būt spēkā ne ātrāk kā no 2017. 
gada 1. februāra.

2016. gada projektā, ja salīdzina pat ar 2008. gadu, ir plānots 
tarifa pieaugums par +23,3 %. Tāpēc nav saprotams, no kāda in-
formācijas avota iesniegumā ir minēts, ka tarifu ir plānots pa-
augstināt par 35 %!

2. Kas un kāpēc nosaka tarifus?
Sabiedrisko pakalpojumu (tajā skaitā arī siltumenerģijas ap-

gādes) sniegšanas kārtība tiek regulēta ārējā normatīvajā aktā, 
proti, likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu Mālpils ciemā sniedz 
pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitāls 100 % pie-
der Mālpils novada domei, SIA “Norma K”, tāpēc tā atbilstoši pie-
minētā likuma 19. panta pirmajai daļai aprēķina tarifus saskaņā 
ar noteikto aprēķināšanas metodiku un pēc savas iniciatīvas vai 
regulatora pieprasījuma iesniedz regulatoram aprēķināto tarifu 
projektus kopā ar aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo iz-
maksu pamatojumu.

Savukārt tieši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
(SPRK) izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto, no-
teiktā kārtībā aprēķināto, tarifu projektu un tarifus veidojošo iz-
maksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja regu-
lators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai 
tarifu aprēķina projektā minētās tarifus veidojošās izmaksas ir 
nepamatotas, tas 10 darbdienu laikā var uzdot sabiedrisko pa-
kalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt 
tarifu projektu.

Jauna tarifa projekta pamats ir tas, ka šajā laika posmā ir 
mainījušās galvenās tarifa pozīciju izmaksas. Skatīt tabulu Nr. 2:

Par siltumapgādes pakalpojumu tarifiem Mālpils ciemā
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Tabula Nr. 2 2008. g. 2009. g. 2013. g. 2016. g. 2017. g. Īpatsvars tarifā

Siltuma dienesta darbinieku vidējā atlīdzība 
pirms nodokļu nomaksas EUR 518 477 454 630 18%

Minimālā alga EUR 228 256 285 370 380

Pret iepriekšējo +12,3 % +11,3 % +29,8 % +33,3 %

Minimālo algu skaits atlīdzībā 2,27 1,86 1,59 1,70 1,66

Pret iepriekšējo –8,0 % –4,8 % +38,7 %

Elektrība EUR/kWh  0,06 0,083 0,104 0,126 16 %

Pret iepriekšējo. +38,3 % +25,3 % +21,2 %

Šķelda EUR/beramie m3 7,12 7,54 9,32 9,32 38 %

Pret iepriekšējo +5,9 % +23,6 % +0,0 %

Pamatlīdzekļu nolietojums gadā EUR 45 922 58 000 11 %

Pret iepriekšējo +26,3 %

Pārējās izmaksas gadā EUR 73 554 89 000 17 %

Pret iepriekšējo +21 %

Palielinās arī tarifa sadaļa Pamatlīdzekļu nolietojums, jo par 
Eiropas fondu, kapitālsabiedrības un pašvaldības līdzekļiem ir 
atjaunoti siltuma saimniecības pamatlīdzekļi par 1 450 000 EUR, 
t.sk. kapitālsabiedrības kredīts 308 424 EUR. Arī pašreiz notiek 
katlu mājas rekonstrukcijas 1. kārtas projekta realizācija par 
387 000 EUR. Paredzēta arī 2. kārta.

Palielinās arī pārējie (remonta, saimnieciskie, ķimikāliju, kre-
dīta atmaksas u.c.) izdevumi, kas nepieciešami, lai siltuma saim-
niecība sekmīgi darbotos.

Tarifa aprēķina metodika paredz arī, ka uzņēmumam jāplāno 
peļņa. Sk. tabulu Nr. 3:

2009. g. 2013. g. 2015. g. 2016. g. (projektā)

Peļņa –9 270 
EUR

–25 432 
EUR

–83 176 
EUR +860 EUR

Kā redzam, komercsabiedrība ir strādājusi ar zaudējumiem. 
Auditori ir aizrādījuši, ka tarifs ir par zemu, jo apdraud komerc-
sabiedrības ilgtspēju, un ilgi uzņēmums ar tādiem zaudējumiem 
nevarēs darboties.

Paldies visiem pakalpojuma saņēmējiem par labu samaksas 
disciplīnu, jo ievērojami ir samazinājies parādnieku skaits un 
summa.

Ar parādniekiem visu laiku notiek dialogs par parādu nomak-
su un, ja tas ir nesekmīgs, seko tiesu darbi. Sk. tabulu Nr. 4:

2009. g. 2013. g. 2016. g.

Parādnieku skaits 121 159 98

Summa 103 407 
EUR

156 474 
EUR 114 321 EUR

Domes priekšsēdētājs, kā kapitāldaļu turētāja pārstāvis, un 
dome regulāri seko līdzi komercsabiedrības darbībai un saskaņo 
arī tarifa projekta iesniegšanas laiku (skatīt 1. tabulu 2009. gada 
krīze) SPRK. Bija paredzētas tarifa izmaiņas jau 2015. gada vidū, 
lai tas stātos spēkā ar 2015./2016. gada apkures sezonu, jo tad 
tarifa paaugstinājumam bija pamats, ka minimālā darba samak-
sa pieauga par 26 % un elektrība par 21 %, bet dažādu apstākļu 

dēļ tas netika izdarīts. Domes priekšsēdētājs un deputāti labi ap-
zinās, ka pastāv likumsakarība starp siltuma tarifa lielumu un 
iespējām par šo tarifu nopirkt pakalpojumu, jo mājsaimniecībām 
tie ir ievērojami izdevumi. Tāpēc ļoti svarīgi ir “nepazaudēt pakal-
pojumu ņēmēju ar pārāk augstu tarifu un nenogremdēt uzņēmu-
mu ar pārāk zemu tarifu”. Ir virkne tarifa pozīciju, kas nav atka-
rīgas no komercsabiedrības, un par tām ir jāmaksā pēc līgumiem. 
Vienīgā pozīcija, ar ko var ietekmēt tarifu pati komercsabiedrība, 
ir darba samaksa. “Norma K” siltuma saimniecībā nav augsta 
atlīdzība (tikai 77 % no vidējās tautsaimniecībā), un ir lielas prob-
lēmas par šādu atlīdzību nokomplektēt darbiniekus.

Ja salīdzina 2016. gada septembra tarifu ar citām šķeldas kat-
lu mājām Latvijā, tad var redzēt, ka tas nav augsts.

Sk. tabulu Nr. 5:

“Ludzas bio-enerģija” 46,06

“Norma K”, Mālpils 48,35

“Fortum”, Jelgava 49,17

“Kuldīgas siltumtīkli” 49,8

“Pļaviņu KP” 50,2

“Madonas siltums” 50,68

“Rūjienas siltums” 54,57

Gulbene 55,71

“Limbažu siltums” 56,02

“Krāslavas nami” 56,66

“Talsu bio-enerģja” 57,09

“Simone-Alūksne” 57,75

“Ventspils siltums” 58,3

“Wesemann-Sigulda” 65,92

Tāpēc, ja ir uzskats, ka ar šo tarifu par 1 m2 apkurināmās pla-
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tības ir jāmaksā vairāk kā tajās vietās, kur tarifs ir augstāks, tad 
ir jāveic ēku energoefektivitātes pasākumi. Pirmais, ko var darīt 
uzreiz, ir precīzāk regulēt siltuma padevi atkarībā no āra gaisa 
temperatūras – gan katlu mājā, gan dzīvojamās mājās, gan dzī-
vokļos, ja tas ir iespējams. Jāveic ēku siltināšana, jo tiek atvērtas 
ES fondu programmas, kas līdzfinansē šo pasākumu. Dome aici-
na iedzīvotājus un māju apsaimniekotājus aktīvai rīcībai, lai iz-
mantotu šo atbalsta programmu, atjaunotu savus mājokļus un 
padarītu tos energoefektīvus.

Informēju iedzīvotājus, lai nerastos šādi pārpratumi un uz-

traukumi nevietā, gan domes priekšsēdētājs, gan vietniece, gan 
deputāti, gan izpilddirektors, gan “Norma K” vadība ir vienmēr 
gatava atbildēt uz jebkuru iedzīvotājus interesējošu jautājumu.

Vienlaicīgi dome atbalsta Jūsu iesniegumā izteikto domu, ka 
iedzīvotāju sapulces būtu organizējamas Mālpils novada iedzīvo-
tājiem pieņemamā laikā, kuram nevajadzētu būt darba dienas 
vidū. Citreiz mēģināsim panākt, lai SPRK organizē šādas sanāks-
mes citā, iedzīvotājiem pieņemamākā, laikā.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

PROJEKTI

AKTUĀLI

2014. gada septembrī Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra (JSPA) uzsāka Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu 
“PROTI un DARI!” (projekta Nr. 8.3.3.0./15/I/001), kas tiek īste-
nots Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas pe-
rioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. 
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jau-
niešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organi-
zāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros. Projekta mērķis ir 
attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti 
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinā-
tības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģen-
tūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos 
vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos 
bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organi-
zāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projektā kā galvenā mērķa grupa tiek iesaistīti jaunieši vecu-
mā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, ne-
apgūst arodu, nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki.

Projekta, kas norit no 2014. gada septembra līdz 2018. gada 
decembrim, ietvaros tiek īstenoti divi posmi:

 • Mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā (jaunieša uzrunā-
šana, motivēšana piedalīties projektā, konsultēšana, indivi-
duāla mērķa grupas jaunieša profilēšana, individuālās pa-

Projekta “PROTI un DARI!” 
īstenošana Mālpilī

sākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija);
 • Atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem 

saskaņā ar viņu individuālajām pasākumu programmām.
Projektu īsteno JSPA sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldī-

bām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos 
partnerus (valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibi-
nājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji), lai kopīgi 
apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos 
mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta 
ietvaros.

Arī Mālpils novada dome piedalās šī projekta īstenošanā kopš 
2016. gada 25. maija, kad tika parakstīts sadarbības līgums ar 
JSPA. Mālpils novada pašvaldības lielākie stratēģiskie partneri 
projekta īstenošanā ir P/A “Mālpils sociālais dienests” un Invalī-
du un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!”. Paredzēts, ka pro-
jekta ietvaros tiks iesaistīti astoņi Mālpils novadā dzīvojošie jau-
nieši. 2016. gada jūlijā dalību projektā veiksmīgi uzsāka divi 
Mālpils novadā dzīvojošie jaunieši, septembrī pievienosies vēl 
viens jaunietis.

Vairāk informācijas par projektu var atrast Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.
gov.lv.

Ieva Pauloviča

16. septembrī bijušais Mālpils pagasta padomes izpilddirek-
tors Alfrēds Šķilters, kurš amatā bija no 1994. līdz 1999. gadam, 
svinēja savu skaisto 85 gadu jubileju.

Uz nelielu sarunu ar viņu par Mālpilī aizvadītajiem darba ga-
diem ierodos Līvānkalnā Alfrēda un viņa sievas Rasmas mājās ar 
skaisti ziedošu dārzu.

Kāds bija Jūs ceļš uz Mālpili?
“Mana dzimtā puse ir Sēlpils. Tur pabeidzu 7-gadīgo pamat-

skolu, un mans sola biedrs teica: “Braucam uz Rīgu stāties Valsts 
tehnikumā!”. Sēdāmies vilcienā un braucām. Rezultātā viņš ek-
sāmenos izkrita, bet es iestājos! Divus kursus nomācījos, tad ie-
mīlējos un 19 gadu vecumā apprecējos ar Veltu. Man bija tikai 
nedaudz pāri divdesmit gadiem, kad iesauca Padomju Armijā. 

Alfrēdam Šķilteram 85
Gandrīz četrus gadus pavadīju atšķirts no ģimenes. Bija jābrauc 
cauri visai Krievijai uz Tālo Austrumu reģiona Piejūras apgabala 
ciemu Novaja Moskva dienēt Klusā okeāna flotē. Tur mēs ar lo-
katoru “taustījām” debesis līdz pat Japānai, un vienu otru ameri-
kāņu lidmašīnu arī “aizsūtījām jūras virzienā”, kā toreiz teica.

Jau pirms došanās uz armiju bijām iesākuši celt māju Ķenga-
ragā. Atnācu no armijas, turpināju mājas celtniecību, pabeidzu 
arī Rīgas Valsts tehnikumu un ieguvu profesiju - elektrotehniķis.

Sāku strādāt Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcā (RER) Sar-
kandaugavā, tajā laikā tur strādāja ap 6000 cilvēku. Kādu reizi 
mani uzrunāja kāds ceha kolēģis: “Ejam iestāties Rīgas Politeh-
niskajā institūtā!” Aizgājām arī. Kolēģis eksāmenos izkrita, bet 
mani uzņēma. Institūtā mācījos vakara maiņā un beidzu ar inže-
niera-elektromehāniķa diplomu.
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Man Rīga sāka apnikt, sievas vecāki 
nomira, mēs palikām trijatā ar meitu Dai-
nu un sievu Veltu. Esmu no laukiem nācis, 
droši vien tāpēc arī dzīve Rīgā negāja pie 
sirds.

Nonākšana Mālpilī arī bija nejaušība. 
Tajos laikos avīzēs sāka propogandēt, ka 
laukos dzīve ir ļoti laba. Man ienāca prātā 
doma aiziet uz Lauksaismniecības minis-
triju painteresēties, kādas iespējas ir 
strādāt laukos. Es līdz ministrijai nemaz 
netiku, ēkas pirmajā stāvā bija Rīgas rajo-
na lauksaimniecības pārvalde. Iegāju tur, 
trāpījos tieši pie inženieriem un pajautāju, 
vai nevajag kādu darbinieku Rīgas rajonā? 
Jā, man atbild, Mālpilī vajag. Tā es satikos 

AKTUĀLI

Turpinājums no 5. lpp.

Alfrēds pie dzimtajām mājām “Vecaudzēm” 
Sēlpilī, (7 g.v.), 1938. gads

Alfrēds dienestā Padomju Armijā 
Krievijas Tālajos Austrumos, 

1953. gads

Alfrēds ar pirmo sievu Veltu Sudrabkāzās, 
1975. gads

Līvānos noskatot jaunās mājas Mālpilij, 20. gs. 80-tie gadi

ar Mālpils galveno inženieri, sarunāju 
darbu un pārnācu dzīvot uz Mālpili. No 
sākuma jau tā neierasti bija, tomēr 20 
gadi pilsētā nodzīvoti un tagad laukos. 
Uzreiz nemaz nevarēju pierast. Uz mani tā 
jocīgi skatījās, bet ar laiku viss nokārto-
jās, mani pieņēma. 1971. gadā sāku strā-
dāt par galveno enerģētiķi Mālpils sov-
hoztehnikumā. Nebija pat laika iejusties 
jaunajos apstākļos, dzīve ierāva savā mu-
tulī, uzreiz vajadzēja padotajiem organizēt 
darbus. Pirmo pusgadu nodzīvoju Briš-
ķēnos jumta istabiņā. Vēl tagad atceros, 
cik naktīs tur bija auksti. Pēc kāda laika 
arī sieva pārcēlās uz Mālpili, meita palika 
dzīvot Rīgā.”

Kā Mālpils attīstījās laikā, kad Jūs at-
nācāt?

“1972. gadā Mālpils sovhoztehnikuma 
direktora amatā stājās Aivars Krūmiņš. 
Un tajā pašā gadā sovhoztehnikumam 
pievienoja padomju saimniecību “Spar-
taks”. Jau nākošajā gadā sākās vērienīga 
paraugciemata celtniecība, kas būtiski 
izmainīja Mālpils centra izskatu.

Savu pirmo dzīvokli es dabūju jaunajās 
mājās Kastaņu ielā 7. Vienu otru kastaņ-
koku gar šo ielu es arī iestādīju!

Nepagāja ilgs laiks, kad mūsu vēlākais 
kaimiņš Heinis Jurisons saorganizēja visu 
kantori braukšanai uz Līvāniem, skatīties, 
kādas mājas ceļ Līvānos. Tur pie rūpnīcas 
jau redzējām pirmo uzcelto māju. Izstai-
gājām un secinājām, ka pietiekoši labas. 
Pirmās mājas tapa pēc oriģinālā zviedru 
projekta, kāds ir arī mūsu mājai. Pēc tam 
kvadratūru samazināja, jo uzskatīja, ka 
mājas platības norma ir 60 m2. Un tā Māl-
pils Līvānkalnā tapa ap 40–50 mājām un 
tikai kādas sešas ir būvētas pēc zviedru 
projekta, pārējās jau pēc samazinātā pro-
jekta. Līvānkalnā pirms apbūves bija pļa-
va. Uz mājām pieteicās paši, aicināt tie-
šām nevienu nevajadzēja. Tā mēs te 
dzīvojam kopš 1979. gada. Paši izbūvējām 
pagrabstāvu – kurtuvi un garāžu – tas jau 
projektā nebija.

Mana otrā sieva 
Rasma šeit dzīvo 
kopš 1997. gada. 
Šogad 24. decembrī 
mums būs 19 gadu 
laulības jubileja. 
Rasma ir no Krū-
miņliepu dzimtas, 
dzimusi Suntažos, 
bet kopš trīs gadu 
vecuma ir sidgun-
diete.”

Jūs esot arī ta-
gadējo novada do-
mes priekšsēdētā-
ju Aleksandru 
Lielmežu uz Mālpili 
atvedis!

“Jā, tā jau sanāk! Būvniecības apjomi 
bija lieli, ciematā mājas auga viena pēc 
otras, bet tās jau vajadzēja arī apkurināt. 
Bija jābūvē katlu māja, un tajā bija pare-
dzēts augstspiediena tvaika katls. Meklē-
jām zinošu speciālistu, kas varētu tikt ar 
šo darbu galā un pēc tam vadīt jauno kat-
lu māju. Vairs precīzi neatceros, no kā es 
uzzināju, ka Aleksandrs Lielmežs ir bei-
dzis Rīgas Politehnisko institūtu un iegu-
vis rūpniecības siltumenerģētiķa specia-
litāti. Viņa brālis Juris jau dzīvoja Mālpilī 
un arī vecāku mājas bija netālu – Sunta-
žos. Aizsūtīju savu palīgu Vilni Siliņu uzai-
cināt jauno speciālistu Aleksandru uz 
pārrunām. Viņš jau bija norīkots darbā uz 
kolhozu “Uzvara” Bauskas rajonā, taču 
pārrunām piekrita un, ilgi nedomājot, pie-
ņēma mūsu priekšlikumu kļūt par jaunās 
katlu mājas vadītāju. Tā iznāk, ka es atvi-
lināju uz Mālpili tai ļoti nozīmīgu cilvēku. 
Kad 1987. gadā pensijā devās Mālpils cie-
ma izpildkomitejas priekšsēdētāja Kira 
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Nododot pilnvaras Mālpils pagasta padomes jaunajam 
izpilddirektoram Vladislavam Komarovam (no lab.), 1999. gads

Alfrēds Šķilters (centrā ar ziediem) un kundze Rasma ar draugiem (bijušajiem kolēģiem) 
85 gadu jubilejā, 2016. gada 16. septembrī

Visi Mālpils pašvaldības izpilddirektori – (no kr.) Agris Bukovskis (no 2009. g.), Vladislavs 
Komarovs (1999–2009), Alfrēds Šķilters (1994–1999), 2016. gada 16. septembrī, 

izpilddirektora kabinetā

Alfrēda un Rasmas Šķilteru laulības, 1997. gada 24. decembris

Vīksne. Savam postenim viņa atstāja divus 
kandidātus, viens no tiem bija Aleksandrs 
Lielmežs. Deputātu balsojums tad arī izšķī-
ra viņa likteni.”

Kā Jūs kļuvāt par izpilddirektoru un ar 
kādiem darbiem iezīmējās šis laiks?

“Pēc tam, kad es 1989. gadā aizgāju no 
galvenā enerģētiķa amata, strādāju vēl da-
žādos citos amatos, līdz 1994. gadā kļuvu 
par Mālpils pagasta padomes izpilddirekto-
ru. Tas bija smags laiks, nesen bijām atgu-
vuši valstisko neatkarību, bija daudz nebū-
šanu un neskaidrības. Taču jau tad dalīja 
Eiropas līdzekļus, un nauda tika arī Mālpilij.
Mēs izmantojām to, lai savestu kārtībā pa-
stāvīgi plīstošos ūdensvadus, kas bija ne-
kvalitatīvi uzbūvēti. Bija jāpārbūvē sūkņu 
stacija un attīrīšanas iekārtas. Kanalizācijas 
ūdens pārvads pāri Mergupei bija bojāts, tas 
bija jāatjauno.

Padomju laikā celtais ūdenstornis bija 
katastrofālā stāvoklī, betons bija tik ļoti ne-
kvalitatīvs, ka, pieskaroties ar roku, pilnīgi 
izšķīda. Bijām noraizējušies, ka tornis varē-
tu sabrukt. Tā kā situācija bija tiešām drau-
doša, tad uzstājām, lai piešķir naudu reno-
vācijai. Kad saņēmām 20 tūkstošus latu, 
nekavējoties ķērāmies pie torņa kapitālā 
remonta. Meistari no Daugavpils tornim ap-
lika armatūru un praktiski sabetonēja no 
jauna. Ūdens patēriņš ciematā bija diezgan 
ievērojams, tāpēc papildus izrakām vēl vie-
nu dziļurbumu.

Izpilddirektora amatā nostrādāju līdz 
1999. gadam, kad 68 gadu vecumā nolēmu 
aiziet pensijā. Manas pilnvaras pārņēma 
Vladislavs Komarovs.”

Kā Jūs pavadījāt no darba brīvo laiku?
“Patiesībā vaļaspriekiem laika nebija. 

Kaut gan – nē, dziedāju Mālpils ciema jauk-
tajā korī un pāris reizes pat piedalījos Dzies-
mu svētkos. Nedaudz spēlēju arī akordeonu, 
tagad tas uzdāvināts Mālpils mūzikas un 
mākslas skolai, lai jaunā paaudze mācās 
spēlēt!”

Veselību un možu garu vēlot arī turp-
mākajos gados–

Esmeralda Tāle
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Pirms 7 gadiem 
pie Mālpils sporta 
kompleksa izveidotā 
BMX trase šobrīd at-
radusi labus saim-
niekus – mālpiliešus 
– Steķu ģimeni. Abi 
Ilzes un Kristapa 
dēli - Toms un Gus-
tavs, uzrādot arvien 
labākus rezultātus, 
trenējas BMX gan 
Valmierā, gan Mālpi-
lī jau vairākus ga-
dus. Tomēr ir jautā-
jums – vai ir nozīme 
uzturēt un attīstīt 
trasi, ja to treniņiem 
izmanto vien divi cil-
vēki? Mālpils trase 
gaida jaunus brau-
cējus, un, kā saka 

Kristaps, jo vairāk, jo labāk! 
Kas ir BMX un kā viss sākās?
BMX (Bicycle Motocross jeb divriteņu kross) ir riteņbraukša-

nas sporta paveids, kurā sacensības notiek speciāli veidotās 
350–400 metru garās trasēs ar šķēršļiem un virāžām. BMX riteņ-
braukšana ir jauns Olimpiskais sporta veids.

Ilze: “Kristaps bija aktīvs motokrosa braucējs. Pirms pāris ga-
diem kāds Kristapa draugs, kas dzīvo Madonā un kura meita no-
darbojas ar braukšanu BMX, uzaicināja mūs skatīties sacensības 
Rīgā. Pēc neilga laika arī Madonā Smecersilā par projekta naudu 
izveidoja ļoti labu trasi. Toms tajā laikā jau brauca ar parasto div-
riteni. Vienā viesošanās reizē Madonā mūsu draugi uzaicināja arī 
Tomu pamēģināt izbraukt trasi. No kluba paņēmis riteni un ķive-
ri, viņš uzkāpa uz aizbrauca! Saprata, ka patīk un izdodas! Kopš 
tās dienas Toms arī sāka trenēties Madonas trasē savā – 7 gadu 
vecuma grupā. Tas bija 2014. gada sezonas sākums – maijs.

Lai sagādātu viņam pirmo BMX riteni, aizbraucām uz sacensī-
bām Mārupē ar domu, ka varbūt kāds jau izaudzis braucējs pār-
dos savu divriteni mums, jo iesākumā negribējām ieguldīt jauna 
riteņa iegādei. Tā kā bērni ļoti ātri aug un jau pēc neilga laika 
vajadzīgs jauns ritenis, ir ierasta prakse iegādāties riteņus vie-
nam no otra.

Toma pirmā sezona un pirmās sacensības aizritēja Madonas 
trasē. Pēc tam Valmierā BMX klubā “Tālava” (šajā BMX trasē tre-
nējas Latvijas olimpieši, arī Māris Štrombergs).”

Kas paveikts Mālpils trasē?
Kristaps: “Kad Toms sāka trenēties BMX, sākām domāt arī, 

kā uzlabot Mālpils trasi. Kopā ar trases autoru Arti Žentiņu plā-
nojām trases uzlabošanas pasākumus. Ļoti vēlējāmies iekusti-
nāt arī Mālpils sabiedrību – bērnus, jauniešus un viņu vecākus – 
domāt par iespējām trenēties BMX.

2014. un 2015. gadā piedalījāmies projektu konkursos “Mēs 
savam novadam”. Organizējām talkas un par piešķirto finansēju-
mu atjaunojām trases risi, uzlabojām tās ģeometriju, veicām 
profilaktisku dolomīta šķembu klājuma atjaunošanu, drošībai 
uzstādījām planšeti ar trases izmantošanas noteikumiem, kā arī 
pārbūvejām virāžas un starta kalnu, kas tagad paredzēts četriem 
braucējiem.

Rakstot projektu, apzinājām potenciālos braucējus, un atsau-
cība uz šiem pasākumiem bija ļoti laba. Trases atjaunošanā 2015. 
gadā mums palīdzēja Sūnu ģimene no Suntažiem, protams, palī-

dzēja arī daudzi mālpilieši, bet diemžēl pēc tam trenēties neviens 
neuzsāka.

Mēs vēlētos saprast, vai mālpiliešiem ir interese par šo sporta 
veidu. Vai trases uzturēšana un uzlabošana ir kopējs mērķis, vai 
tikai vienas ģimenes iniciatīva? Jā, šobrīd ir jautājums – vai tur-
pināt attīstīt Mālpils trasi? Pašlaik situācija nav iepriecinoša, tra-
ses uzturēšana ir uz mūsu ģimenes pleciem. Trīs reizes gadā ir 
jāorganizē zāles pļaušana, kā arī sakopšana, jo, tā kā trasei ir 
maza noslodze braucēju trūkuma dēļ, tur pulcējas jaunieši, kas 
aiz sevis, protams, nesakopj.”

Nākotnes perpektīvas
Kristaps: “Mālpils trase ir salīdzinoši mazāka par citām. Paš-

laik tajā ir tikai pamatelementi, bet būtu vajadzīgi vien nelieli pa-
pildinājumi, lai Mālpils trase kļūtu par labu Rīgas reģiona treniņu 
līmeņa trasi. Tam nedaudz pietrūkst elementu skaits. Veicot ne-
lielu pārbūvi, tā varētu būt ļoti laba treniņu trase bērniem un jau-
niešiem līdz 14 – 15 gadu vecumam. Tad, kad sasniegts junioru 
un elites vecums, tad, protams, jāmeklē cita trase, bet tādas jau 
Latvijā ir tikai dažas.

Lai rīkotu sacensības, Mālpils trasei būtu jākvalificējas par 
čempionātu trasi. To nosaka pēc izmērāmiem parametriem. Pla-
tuma ziņā trase atbilst prasībām, bet vajadzētu asfaltēt virāžas, 
lai tajās, uzņemot ātrumu, būtu mazākas iespējas paslīdēt. To-
mēr, lai veiktu pārbūvi, jāsaskata pamatojums – būs braucēji vai 
nē.

Optimāli ir, ja treniņi BMX notiek katru dienu. Tā kā Latvijā vei-
dojas arvien jauni BMX klubi un to biedriem ir vajadzīgas trases, 
kur trenēties, Mālpilij ir iespējas piesaistīt bērnus un jauniešus 
arī no tuvākās apkārtnes. Rīgas Mežaparka trase jau ir pārapdzī-
vota. Otra tuvākā trase rīdziniekiem ir Mārupē. Labs piemērs 
Mālpilij varētu būt Preiļi, kur arī par projekta naudu uzcelta ne-
liela, bet ļoti laba trase.”

Ilze: “Esam Valmieras kluba braucējus ar vecākiem aicinājuši 
arī uz Mālpili, un viņi bija patīkami pārsteigti par mūs trasi, kas 
atrodas tik labā vietā – ciemata centrā, apkārt laba infrastruktū-
ra (auto stāvvieta, citas sporta iespējas). Mālpils trasi varētu at-
tīstīt par labu nometņu trasi, jo netālu ir apmešanās vietas, ēdi-
nāšana, parks, sporta komplekss, droša vide. Piemēram, 
Smiltenes trase atrodas gandrīz nekurienē, apkārt nav nekādas 
infrastruktūras.”

Laužot aizspriedumus par BMX
Kristaps: “Iespējams, ka bērniem ir interese par BMX un vi-

ņus vajadzētu uzrunāt, bet daudzi vecāki bloķē bērnu vēlmes, jo 
valda dažādi stereotipi par šo sporta veidu. Pirmkārt, ka tas ir ļoti 
bīstams, otrkārt – dārgs. Bet pārdomāsim, ko mēs visi parasti 
redzam televīzijā – kā brauc pieaugušie lielajā sportā, kur viņi 
paši atbild par to, ko dara un uz kādiem riskiem iet. Tur mēs re-
dzam visus bīstamos lēcienus un smagos kritienus. Bērni BMX 
trasē līdz 12 gadu vecumam vispār nelec. Bīstamība ne tuvu nav 
tik liela, kā cilvēki ir iztēlojušies. Ja BMX būtu tik bīstams, tad 
Latvijā nenotiktu bērnu un jauniešu sacensības ar 300 dalībnie-
kiem katru vasaras nedēļas nogali. Iesaku vecākiem paskatīties 
bērnu sacensības! Dārdzībai var vilkt paralēles ar hokeju, un ho-
kejā Mālpils bērni trenējas.”

Ko bērns iegūst?
Kristaps: “Bīstamība šajā sporta veidā ir maza, savukārt bērni 

iegūst lielisku sportisko formu, spēku, izturību, veiklību. Treniņi 
ir ar pietiekamu grūtības pakāpi, lai iegūtu trenētu ķermeni, kas 
noder arī visos citos sporta veidos. Futbols, volejbols, peldēšana 
pēc treniņiem BMX padodas viegli. Mūsdienu bērniem ir diezgan 
grūti atrast aizraujošu nodarbošanos, bet BMX bērniem patie-
šām patīk.

BMX ir individuāls sporta veids, bet tajā pašā laikā tas ir kon-

Mālpilij visas iespējas kļūt par BMX centru!

Toms un Gustavs
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līdz 12 gadu vecumam. Obligāti nepieciešama ķivere un cimdi, 
bet, protams, arī ceļu un elkoņu sargi, bruņu krekls un piemēro-
tas bikses. Tikai no 14 gadiem var sāk braukt bez bruņu krekla.

Iespēja ir arī pamēģināt braukšanu Valmieras lielajā trasē. 
Tur ir ABC skoliņa iesācējiem, kurā ir pieejami riteņi un ķiveres, 
jāpaņem līdz tikai cimdi, elkoņu un ceļu sargi.

Arī treneri ir iespējams sarunāt, ja ir tāds uzstādījums, bet 
iesākumā var pamēģināt arī tāpat.

Ja Mālpils trasē nākošajā sezonā uzsāktu trenēties 10 bērni, 
tad tas varētu būt labs sākums!”

Novēlam Tomam nākošajā sezonā būt pirmajā astotniekā un, 
protams, arī uz uzvarētāju pjedestāla, bet Mālpils trasei iesā-
kumam 10 jaunus braucējus un uz augšu!

Ar Ilzi un Kristapu Steķiem sarunājās Esmeralda Tāle 
Vairāk informācijas: facebook.com/BMXMalpilstrase

takta sporta veids. Ir jāpierod braukt kopā ar citiem. Rezultāts ir 
atkarīgs ne tikai no paša veiklības, bet arī no tā, ko dara citi. 
Bērns var viens pats ļoti labi izbraukt trasi, bet, tikko līdzās ir 
braucēji, tā jau ir pavisam cita situācija. Ja bērns nav braucis 
kopā ar citiem, tad iespējams sasniegumi izpaliks. Sacensībās 
visi brauc vairāk vai mazāk barā un ir jāmācās izrauties. Šis spor-
ta veids trenē arī domāšanu un reakciju, jo priekšā jebkurā brīdī 
var rasties šķēršļi. Patiesībā tas māca arī stratēģisko domāša-
nu.”

BMX – sporta veids visai ģimenei
Ilze: “BMX ir izteikts ģimenes sporta veids. Ir daudzas ģime-

nes, kurās brauc brāļi un māsas, mēs neesam vienīgie. Bērni 
brauc sacensībās jau no 4 gadu vecuma, katrs savā vecuma gru-
pā, kuras dalās pa gadiem. Cik gadu bērnam paliek attiecīgajā 
gadā, tajā grupā viņš arī brauc, neskatoties vai dzimšanas diena 
ir janvārī vai decembrī.

BMX ir arī tāds puišu un tētu sporta veids, kurā, kopīgi darbo-
joties, remontējot un mazgājot riteņus, veidojas labākas, stiprā-
kas attiecības viņu starpā.

BMX, protams, ir arī meiteņu sporta veids, jo braucēju vidū 
viņu ir ļoti daudz. Meitenēm ir atsevišķas grupas, bet sacensībās 
viņas var mērot spēkus arī ar puišiem, kas ir gadu jaunāki. Mei-
tenēm tiek dota tāda priekšrocība. Valmieras klubā brauc arī Līva 
Glāzere, kas ir Latvijas čempione.

Mūsu ģimenes pieredzējušākais braucējs – Toms ir ticis tajā 
vecuma grupā, kura pašlaik ir super spēcīga. Tajā brauc 4 – 5 
pasaules līmeņa braucēji, kas pasaules čempionātos pretendē 
uz pirmo astotnieku. Pagājušajā gadā mums likās neticami, ka 
Toms varētu sasniegt viņu līmeni, bet šogad mēs saprotam, ka 
pietrūkst pavisam maz. To parāda arī kopvērtējums. Toma vecu-
ma braucēju Latvijā ir ap 40, un Toms bija 12. vietā, Gustavs sa-
vukārt 10. vietā no 30 bērniem (pēc Latvijas SMS čempionāta). 
Tātad ļoti labi rezultāti! Tas pierāda, ka, daļēji trenējoties Mālpilī, 
daļēji Valmierā, šādus rezultātus ir iespējams sasniegt!

Tomā var redzēt īstu cīņas sparu, kad viņš sacenšas ar savas 
grupas puišiem. Piemēram, viņa grupā brauc Markuss Ozoliņš, 
kurš šogad pasaules čempionātā Kolumbijā izcīnīja 2. vietu. Lat-
vijā ir daudz labu braucēju – aizpagājušajā gadā Eiropas finālā no 
astoņiem puikām četri bija no Latvijas.

Toms, noslēdzot trešo sezonu Valmieras klubā, īsi pirms devī-
tās dzimšanas dienas savā vecuma grupā izcīnīja 1. vietu, iegūs-
tot Latvijas meistara BMX 2016 titulu! Ar katru medaļu, protams, 
aug arī pašapziņa un vecākiem ir prieks un gandarījums!”

Kas nepieciešams, lai pamēģinātu?
Kristaps: “Mēs visus aicinām izmēģināt Mālpils trasi ar la-

biem BMX riteņiem, kas ir mūsu rīcībā, jo tikai atvedot bērnu uz 
izmēģinājuma braucienu var saprast, vai šis sporta veids viņam 
patīk vai nē. (Kristaps 29254459, Ilze 29168587)

Mālpils trase, ievērojot noteikumus, ir pieejama visiem, kas 
vēlas braukt. Trasē bērns nevar braukt bez vecāku klātbūtnes 

Toms sacensībās

Toms (centrā), izcīnīta 1. vieta – Latvijas meistara BMX 2016 tituls

Visa ģimene kopā!

Gustavs sacensībās
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stāstāmas, gleznas ir skatāmas un, ja ir vajadzīgs paskaidro-
jums, tad glezna nav izdevusies.”

Mākslinieks īpaši atzīmēja, ka pirmo reizi ir izstādīti darbi –
bīskapa Boļeslava Sloskāna portrets (2016) un franču karmelītu 
klostermāsas, baznīcas doktores Terēzes no Lizjē portrets 
(2016). Bīskapa portretu mākslinieku pamudinājis gleznot viņa 
dzīvesstāsts, ar kuru viņš iepazinies, pateicoties savai skolniecei 
Diānai Golubeckai.

Izstādi ar savu klātbūtni pagodināja arī Viņa Ekselence Romas 
Katoļu baznīcas Jelgavas diecēzes bīskaps emeritus Antons 
Justs, kuru bīskaps Boļeslavs Sloskāns iesvētīja par priesteri. 
Viņš veltīja pateicības vārdus māksliniekam Kārlim Dobrājam 
par nesen tapušo bīskapa portretu.

Bīskapam Boļeslavam Sloskānam ir īpaša vieta baznīcas vēs-
turē. Viņš ir vienīgais latvietis, par kuru Vatikāns ir uzsācis beati-
fikācijas procesu jeb pasludināšanu par svētīgo. Pirmai solis šajā 
procesā tika sperts 2004. gadā, kad oficiāli ar pāvesta Jāņa Pāvi-
la II izsludinātu dekrētu tika atzīti Boļeslava Sloskāna tikumi un 
varonība un viņš nosaukts par godināmo. Daudzus pārseidza bīs-
kapa dziļā dievbijība, miers, sirsnība un pazemība. Viņa gluži pār-
dabiskais starojums, kas saskatāms arī mākslinieka gleznotajā 
portretā, katru tikšanos esot darījis par īpašu garīgu piedzīvoju-
mu. Viņš, tāpat kā ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji, cietis no pa-
domju represijām – izsūtīts uz Sibīriju, izturējis daudzus garīgus 
un fiziskus pārbaudījumus padomju cietumos.

Protams, izstādē ir arī daudzi citi darbi ar saviem stāstiem, ko 
apskatīt aicināti visi!

Esmeralda Tāle

Šogad ar īpaši gaidītu gleznotāja un pedagoga Kārļa Dobrāja 
izstādes atklāšanu sākusies jaunā sezona Mālpils Kultūras cen-
tra izstāžu zālē. Sarunas ar mākslinieku par izstādes veidošanu 
Mālpilī aizsākušās jau 2009. gadā, un šobrīd varam apskatīt ļoti 
bagātīgu un daudzveidīgu mākslinieka darbu klāstu.

Izstādes kuratore un mākslinieka skolniece Māra Ārente ar 
prieku sveica visus klātesošos, atzīmējot, ka šoreiz uz izstādes 
atklāšanu, pateicoties informācijai arī sociālajos tīklos, ieradu-
šies īpaši daudz mākslas cienītāju.

Atklājot izstādi, Māra atzīmēja: “Kad saviem audzēkņiem ap-
kopoju uzskates materiālus par žanriem, liela daļa tajos ir gan 
Kārļa Dobrāja, gan Intas Dobrājas (mākslinieka sievas – red.) 
darbi. Tajos vislabāk var parādīt portretu, aktu un kluso dabu.” 
Arī šajā izstādē lielu daļu aizņem tieši šo žanru darbi – nenoveco-
jošā, vienmēr aktuālā un mums tik tuvā glezniecības klasika, 
kura balstīta regulāros vecmeistaru darbu pētījumos.

Kārlis Dobrājs izstādes atklāšanā teica: “Liels paldies, Māra, 
ka šī izstāde ir izdevusies tāda, kādu biju iecerējis! Man ir patiesi 
patīkams pārseigums, kā mani darbi šeit kopā izskatās!

Jauno laiku izstāžu organizatori vēlas, lai mākslinieks sniegtu 
izstādes koncepciju, bet es parasti savas izstādes nosaucu – 
gleznas vai gleznas un zīmējumi. Tomēr laiks diktē savu, un šajā 
izstādē ir apskatāmi darbi, kas ir ļoti dokumentāli. Parasti notiek 
tā, ka nevis es izvēlos, ko gleznot, bet mani izvēlas kāds notikums 
vai personība. Šajā izstādē diapazons ir loti plašs – no izciliem 
varoņiem līdz antivaroņiem. Tāda ir dzīve. Tāpēc es izstādi tā arī 
nosaucu – mēs esam visādi, lūk, tādi mēs esam. Mūsos ir gan 
labais, gan ļaunais, gan tumšais un gaišais, gan prieks un bēdas. 
Par katru darbu ir savs stāsts, tomēr es domāju, ka gleznas nav 

Kārlis Dobrājs: “Lūk, tādi mēs esam!”

No kr. – gleznotājs Kārlis Dobrājs un izstādes kuratore Māra Ārente Gleznotāji Kārlis un Inta Dobrāji

Brīnišķīgu muzikālo noskaņu radīja Lote Cērpa un Ieva Ozola

Pie bīskapa Boļeslava Sloskāna portreta, Kārlis Dobrājs (no lab.) un 
bīskaps emeritus Antons Justs
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Turpinājums 12. lpp.

Mālpils Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi 
2016./2017. gada sezonā

Bērnu vokālais ansamblis
Sveiciens pašiem mazākajiem! Mālpils Kultūras centra bērnu 

vokālais ansamblis aicina mazos dziedātājus vecumā no 4 līdz 7 
gadiem! Kopā radoši izpaudīsimies ansamblī, attīstīsim bērniņa 
muzikālo dzirdi, ritma izjūtu, pirmās vokālās iemaņas un iegūsim 
pirmo skatuves pieredzi. Pirmā tikšanās kopā ar vecākiem piekt-
dien, 7. oktobrī plkst. 19:00. Nodarbības notiks pirmdienās plkst. 
18:30 sākot ar 10. oktobri. Vadītāja Evija Belicka (tālr. 26484158).

Bērnu un jauniešu teātra studija “Pilnmēness”
NĀC SPĒLĒT TEĀTRI!
Mālpils bērnu un jauniešu teātra studija “Pilnmēness” uzņem 

jaunus dalībniekus pamatskolas un vidusskolas grupās.
 • Mācīsimies aktiermeistarības pamatus.
 • Iejutīsimies dažādos tēlos.
 • Apgūsim skatuves runu.
 • Daudz smiesimies.
 • Iestudēsim izrādes.
 • Pavadīsim laiku jautrā kompānijā.

Nodarbības notiek Mālpils kultūras centrā 5.–7. klases skolē-
niem pirmdienās un otrdienās plkst. 17:30, 8.–12. klases grupai 
trešdienās plkst. 18:00, ceturtdienās plkst. 19:00.

Uz tikšanos! Vadītāja Antra Austriņa-Seņkāne (tālr. 22338703).

Amatierteātris “Vēji”
Vējš izkustina mierīgus ūdeņus, negaisa mākoņus, smilgas 

skaras, putna dūnas. Mainīgais un nepastāvīgais vējš – kā visa 
mūsu dzīve. Dzīve kā teātris un teātris kā dzīve. Ja esi atvērts vi-
siem vējiem, ja vēlies pelēkas dienas košas krāsot, nāc uz ama-
tierteātri “Vēji” un topi par vēju. Sanākam ceturtdienās plkst. 
19:00. Režisore Liene Cimža (tālr. 29384354).

Mālpils jauktais koris
Vīri, pietiek vieniem dziedāt dušā, nāciet dziedāt kopā ar 

mums!
Mūsu kora vīri: Ivars Akeldams, Ivars Ošenieks, Jānis Sausnī-

tis, Atis Aigars, Ilmārs Valters, Dainis Lazdiņš, Krišjānis Bērziņš, 
Larsens Pulturs, Juris Vītums.

Laipni aicinām dziedošos mālpiliešus pievienoties mūsu jau-
dīgajam kolektīvam. 2018. gadā būs Lielie Dziesmu svētki. Vi-
siem, kuri vēlas pievienoties, atlikušo divu gadu laikā būs jāap-
gūst ļoti grūts un plašs repertuārs. Darba būs daudz, būs 
jāpastrādā arī mājās. Tā kā mēs daudz mācāmies, mēs arī daudz 
un kvalitatīvi izklaidējamies. Gada laikā koris dodas vismaz čet-
ros izbraucienos ciemos pie citiem koriem, kur mēs gan uzstāja-
mies, gan ballējamies, kā arī uzņemam savā Kultūras centrā ci-
tus korus. Jauni dziedātāji ir mīļi aicināti! Mēģinājumi otrdienās 
plkst. 19:00. Diriģenti: Juris (tālr. 29469789) un Sanita (tālr. 
29373342).



Mālpils Vēstis  SEPTEMBRIS  201612

Turpinājums no 11. lpp.

Vokālais ansamblis “Buonaparte”
Seksteta dziedātāji:  Juris Vītums, Atis Aigars, Jānis Sausnītis, 

Egita Grolle, Sanita Vītuma, Santa Mihelsone. Vadītāja Sanita Vī-
tuma (tālr. 26063277). 

Sieviešu vokālais ansamblis “Vokālā bilance”
Ansamblī dzied: Baiba Balode, Kristīne Draveniece, Sanita Vī-

tuma, Baiba Ieviņa, Līga Vērse, Dace Kursīte, Egita Grolle un 
čells – Diāna Ulase. Vadītāja Sanita Vītuma (tālr. 26063277).

Folkloras kopa “Mālis”
Gadskārtu ieražas un ģimenes svētki ir folkloras kopas “Mā-

lis” piepildījums. Ja Tu vēlies būt kopā ar mums un izzināt latvis-
ko dzīvesziņu – nāc, pievienojies! Sanākam trešdienās plkst. 
19:00. Vadītājs Andris Kapusts (tālr. 26063277).

Jauniešu deju kopa “Māra”
Vai zināji, ka gatavošanās 2018. gada Deju svētkiem ir jau sā-

kusies? Pievienojies jauniešu deju kopai “Māra” – būs piedzīvoju-
mi, jaunas dejas, pozitīvas emocijas un jauni draugi. Gaidīsim 
piektdienās plkst. 21:00 un sestdienās plkst. 10:00 uz skatuves. 
Vadītāja Maija Orlova (tālr. 26519663).

Vidējās paaudzes deju kopa “Kniediņš”
Ja Tev ir divas kājas un smaidoša galva, tad Tu iederies vidējās 

paaudzes deju kopā “Kniediņš”! Ja gribi tikt uz nākošajiem 2018. 
gada Deju svētkiem, tad nāc šosezon. Nenokavē! Mēģinājumi 
otrdienās plkst. 20:00. Vadītāja Julijana Butkeviča (tālr. 26261870).

Keramikas studija “Māl-pils”
Māls ir viena no senākajām matērijām, ko cilvēce pazīst, un 

tas tiek pieminēts daudzu tautu teikās par pasaules radīšanu. Un 
ne bez iemesla, jo tas ir kā radīts radīšanai. (S. Ziemele).

Ja esi gatavs radīt – nāc un pievienojies keramikas studijas 
“Māl-pils” dalībniekiem! Vadītāja Guna Petrevica (tālr. 26694851).

AKTUĀLI
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Senioru vokālais ansamblis “Sidgundietes”
Sieviešu senioru vokālais ansamblis “Sidgundietes” jau dau-

dzus gadus dzied sev un citiem par prieku. Un, lai prieks būtu vēl 
lielāks, savā pulciņā aicinām jaunas dalībnieces labākajos ga-
dos. Nodarbības trešdienās plkst. 18:00. Vadītāja Vija Ādamsone 
(tālr 26462864).

Tautas lietišķās mākslas studija “Urga”
Mēs aužam, adām, tamborējam, šujam, grebjam, pinam, ce-

pam un darām daudzas citas lietas. Ja arī Tu gribi iemācīties vai 
dalīties ar citiem savā meistarībā, vai vienkārši padižoties ar 
savu veikumu, nāc pie mums – uz Tautas lietišķās mākslas stu-
diju “Urga”. Bet, ja 2018. gada Dziesmu svētkos un/vai Latvijas 
100-gades godos vēlies saposties savā, paša darinātā tautas tēr-
pā, tad ir pēdējais brīdis pievienoties mūsu pulkam. Vadītāja In-
guna Sīmansone (tālr. 26686676).

Senioru ansamblis “Rezēdas un Dadži”
Ja Jūs vēlaties ļoti labi pavadīt laiku jaukā kolektīvā, dziesmā 

rast prieku, atslēgties no ikdienas, pievienojies senioru ansam-
blim “Rezēdas un Dadži”. Pagājušajā sezonā pievienojās vīru 
balsis – Dadži. Sanākam trešdienās plkst. 13:00. Vadītāja Ināra 
Daukste (tālr. 2643923).

Vidējās paaudzes deju kopa “Sidgunda”
Ja esi jautrs, atraktīvs, smaidīgs, priecīgs un laimīgs, tad tiec 

gaidīts vidējās paaudzes deju kopā “Sidgunda” pirmdienās, treš-
dienās no plkst. 20:00. Mēs kopīgi gatavojamies Latvijas valsts 
100-gadei. Būsim redzami laukuma vidū vai pie vārtiem... Vasarā 
gribam braukt pa Daugavu ar plostu. Plosts ir, airi ir, vajadzīgi 
airētāji un meitas – barotājas! Vadītāja Māra Gaile-Dišereite (tālr. 
26335434).

AKTUĀLI

Vecmāmiņu klubiņš “Rezēdas”

Vecmāmiņu klubiņš “Rezēdas” sanāk katra mēneša otrajā 
trešdienā plkst. 13:00. Mēs dodamies ekskursijās, tiekamies ar 
interesantiem cilvēkiem pie tējas tases, uzzinot ko jaunu. Vien-
kārši iekrāsojam savu ikdienu. Esi gaidīts mūsu pulciņā!
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12. oktobrī plkst. 17:00 Mālpils novada bibliotēkā
rakstnieces, žurnālistes, sabiedriskās darbinieces

Ivandes Kaijas (Antonijas Lūkinas)
140 gadu atceres sarīkojums

“IVANDE KAIJA UN VIŅAS LAIKS”

Sarīkojumā piedalās literatūrzinātnieces Gundega Grīnuma, 
Eva Eglāja – Kristone un vēsturniece Ineta Lipša.

Literatūrzinātniece Gundega Grīnuma stāstīs par Ivandes 
Kaijas un latviešu “lielā dzejniekpāra” Aspazijas un Raiņa vēstuļu 
apmaiņu, kas ir saistoša, intriģējoša “saruna pa trim” daudzu 
gadu garumā. Šo saraksti var raksturot kā informatīvi bagātu un 
literāri augstvērtīgu epistolāru romānu. Tā sākums meklējams 
1910. gada rudenī, kad uzņēmīgā daktera Fēliksa Lūkina kundze 
no Rīgas pilsoniskajām aprindām negaidīti ielauzās savu lielo 
garīgo autoritāšu – Piektā gada emigrantu Aspazijas un Raiņa 
Kastaņolas divvientulībā, lai viņu vadībā apgūtu “īso kursu” 
rakstniecībā un feminisma mācībā un pievērstos mērķtiecīgam 
literāram darbam. Kopš satuvināšanās Kastaņolā abi dzejnieki 
viņu “literārajai audžumeitai” Ivandei Kaijai kļuva par draugiem 
uz mūžu.

Literatūrzinātniece Eva Eglāja-Kristone iepazīstinās klausī-
tājus ar Jauno sievieti jeb femme forte, kura iemieso sevī spēcīgu 
sievietes tēlu 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, kas 
meklē alternatīvas, atraujas no stereotipiem un izaicina vīrišķo 
pasaules kārtību. Jaunā sieviete atšķiras no dominējošā gadsim-
tu mijas sievietes tēla, tā nosaka savus mērķus un var sekmīgi 
konkurēt ar vīrieti. Viņa ir arī aktīva konflikta risināšanā: tā vietā, 
lai ļautos ciešanām un paciestu situāciju, viņa uzņemas iniciatīvu 
un mēģina pagriezt likteni savā labā. Līdzās Aspazijai tieši Ivande 
Kaija ir viena no tā laika Jaunajām sievietēm. Viņas daiļrade ie-
kļaujas virzienā, ko dēvē par Jauno sieviešu romānu. Likumsaka-
rīgi, ka 1913. gadā vairākās Latvijas pilsētās nolasītajā lekciju 
ciklā “Jaunā sieviete latviešu literatūrā un dzīvē” piesaukts arī 
Ivandes Kaijas romāns “Iedzimtais grēks” (1913).

Vēsturniece Ineta Lipša stāstīs par laiku līdz Ulmaņa apvērsu-
mam 1934. gadā un tieši par sieviešu centieniem kļūt par depu-

Ivande Kaija un viņas laiks

tātēm, par to, kā sievietes veidoja īpašas sieviešu partijas un kā 
centās tikt ievēlētas Saeimā gan no sieviešu listēm, gan no kopē-
jām listēm. Ivande Kaija bijusi ne tikai romānu rakstniece, bet arī 
politiski izteikti aktīva. Viņa mēģināja tikt uz Satversmes sapul-
ces vēlēšanām, taču visus nodomus izjauca slimība. Ko gan Ivan-
de Kaija būtu teikusi, ja būtu varējusi aktīvi piedalīties valsts po-
litiskajā dzīvē? Kurā pusē viņa būtu savu vietu saskatījusi?

Laipni aicināti visi interesenti! Ieeja bez maksas!

Dace Krilovska

Antonija, Aspazija un Rainis Kastaņolā (Šveicē) pirms 1920. gada, 
foto no Indara Lūkina personīgā krājuma

Kultūras centra organizētajam Rudens gadatirgum 20

Tradicionālais gadatirgs Umurkumurs, 2016. gada 18. septembris
Tirgus Vecis (Voldemārs Cērps) pie sāļās tortes – dāvanas tirgotājiem 

un apmeklētājiem, kas bijuši uzticīgi Mālpils tirgum visus šos gadus 

Mālpils Kultūras centrs saka lielu PALDIES tirgus VECIM 
Voldemāram Cērpam, kurš visus šos 20 gadus ir uzrunājis tirgus 
apmeklētājus un tirgotājus un ir kļuvis par mūsu Rudens tirgus 
neatņemamu sastāvdaļu!

Paldies ikgadējiem tirgus atbalstītājiem:

“Mālpils maizei”, “Mālpils piensaimniekam”, veikalam 
“Sena bode”, Sandrai Rušai un Mārītei Daņiļevičai.

Personīgi - Benitai Rublovskai, TLM studijai “Urga”, Olgai 
Volosatovai, Voldemāram Grezmanim, Milleru ģimenei un Ilzei 
Vanagai-Dinstmanei!
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Zinību diena ir nosvinēta. Laiks sēsties skolas solā, lai uzsāk-
tu  ne vieglo un visai garo mācību gadu. Būs  cītīgi jāmācās, bet 
tas ir vieglāk paveicams, ja apkārt tavi draugi un domubiedri. Vai 
garā vasara nav  skolas bērnus un skolotājus nedaudz atsvešinā-
jusi?

Tāpēc - nekas tā nesaliedē kolektīvu kā kopīgas aktivitātes, 
šķēršļu pārvarēšana un prieks par uzvaru - ar šādu devīzi šogad 
iesākās mācību gads. Nedaudz netradicionāli – ne ar pirmajām 
mācību stundām, bet  sportiskām aktivitātēm brīvā dabā, kuru 
laikā nācās vistiešākajā nozīmē pārvarēt šķēršļus, būt veikliem, 
radošiem un atbildīgiem. Aktīvās atpūtas diena šogad  ar tūrisma 
elementiem - ir kopīgiem spēkiem jāuzceļ telts,  pareizi jāiekuri-
na ugunskurs, jāpiepumpē laiva, ja nu ceļot nāktos pa ūdeni. Ir 
jāiemācās sasiet tūrisma pamatmezglus, bet, ja kāds pa ceļam 

Skolēnu rokās sagulušas asteres un gladiolas. Tas liecina ti-
kai par to, ka 1. septembris ir klāt. Ziedi tiks klašu audzinātājiem.

Šurp grāmatas, uz skolu, es būšu teicamnieks…
Skola mūs šogad pārsteidza, bet ar ko? Ar skaistām, izremon-

tētām telpām. Labāk lai stāsta skolēni, kādas bija šīs dienas izjū-
tas.

1.a klases skolēni saka: Anrijs – patika klausīties skolotājā, 
patika saņemt skolas dienasgrāmatu un 1. klases pasi. Patrīcija 
– patika, kā lielie puiši mūs veda pie skolas un patika dāvanas. 
Ance Eva – esmu lepna, ka mana mamma runāja skolas priekšā.

Visu pirmīšu teikto nevaram pieminēt, bet secinājums ir viens 
– pirmklasnieki ar lielu sajūsmu ir ienākuši mūsu pulkā.

Skolotājas Ilzes 3.b klases skolnieks Ēvalds saka – pagājušajā 
gadā mācījos citā skolā, kad atbraucu atpakaļ mācīties, man bija 
liels prieks atgriezties tik skaistā savā skolā. Sabīne 3.b – Man 
ļoti patika krāšņā, skaistā skola, tā izskatās kā bitīte.

5.b klases skolēni visi kā viens bija nobijušies, jo viņus sagai-
dīja jauna klases audzinātāja jaunās telpās. Izrādījās, tik traki 
nav, jauna un laba.

Marta saka – 1.septembrī biju laimīga, ka beidzot sākusies 
skola, jo satiku visus savus draugus. Ronalds saka – es jutos dī-
vaini. Ziniet kāpēc? Nezināju, ka skolā būs tik daudz izmaiņu, cik 
krāsaina tā kļuvusi!

Eduards savukārt jutās liels, jo mācīsies jau 5. klasē.
8.b klases skolnieks Elvins saka – 1. septembrī, ienākot skolā, 

man iepatikās skolas jaunais dizains un modernās mēbeles. Pa-
tika, ka gaiteņos ir soli, uz kuriem apsēsties. Pie dežurantes ir 
televizors un daudz ērtu dīvāniņu. Ceru, ka skolu saglabāsim 
tādu vienmēr! Arī 3. un 4. stāvs tiks izremontēts tikpat skaists.

Arī 9-to klašu 
skolēniem ir savs 
sakāmais. Laura no 
9.a klases saka – pa-
modos un biju saviļ-
ņota, ka beidzot sāk-
sies skola, varēšu 
satikt draugus, ko 
vasarā nesatiku. Bija 
dīvaini, kad mums 
kā devītajiem lika iet 
tikai tad, kad pārējie 
jau bija nostājušies. 
Tikai tad īsti sapratu, 
cik šis gads būs no-
pietns, jo esmu jau 9.klasē!

Leo – atvēru durvis un man apžilba acis no skaisti izremontē-
tās skolas. Skola bija kļuvusi jaunatnīga, ar lieliski izstrādātu di-
zainu. Leo brālis Nils piebilst – un tik ātri viss izremontēts!

Samantai no 9.b klases savukārt 1. septembris asociējas ar 
krāsainu rudeni, tāpat kā mūsu skolas pirmie divi stāvi.

Savukārt Liāna Signija 9.b klasē saka – 1. septembri negaidīju 
ar sajūsmu, jo šogad mācīšos 9. klasē. Būs grūti!

1. septembra pasākums bija ļoti jauks. Pirmklasnieki, manu-
prāt, neaizmirsīs savu pirmo skolas zvanu, jo viņi kopā ar divpa-
dsmitajiem izskatījās jauki.

Lai mums visiem veicas jaunajā mācību gadā!

Skolēnu 1. septembra izjūtas apkopoja skolotāja Daila

Tūrisma – aktīvās atpūtas diena Mālpils novada vidusskolā
sasirdzis – draugu pienākums to saudzīgi nogādāt drošībā. Pro-
tams, tam visam pa vidu nākas pārvarēt dažādas šķēršļu joslas 
– gan “purvus”, gan ložņāt pa grūti pārvaramām vietām. Ar “tar-
zānlēcienu” sausām kājām jānokļūst pāri platam “grāvim”, jāsa-
gādā ūdens un vakariņas…

Kurš uzvarēja?
 Šoreiz  tas nebija galvenais. Svarīgākais – atkalsatikšanās 

prieks, draugu iepazīšana  jaunās situācijās, atziņa, ka skolotājs 
ir tavs palīgs, ne bargais uzraugs.

Un, ja vēl laiks ir jauks un finišā pie skolas sagaida silta, garda 
zupa, tad  skaidrs: jaunais darba cēliens - mācību gads – ir iesā-
cies godam.

Skolotāja Ligita

1. septembris Mālpils novada vidusskolā



Mālpils Vēstis  SEPTEMBRIS  201616 MŪSU  SKOLOTĀJS

Kurš gan nezina ierasto iedalījumu – 
jaunie skolotāji un vecie skolotāji! Paziņas 
jau gan mūs, vecos, pieklājīgi mierina, 
sak, jūs jau nemaz vēl tik veci neesat. Ar 
prātu jau apzināmies, ka gadi kaulus lauž 
gan, bet, kad sākam atmiņās kavēties, 
patiesi kļūstam jaunāki, jo šķiet, ka daudz 
kas bijis pavisam nesen... Šis gads ir cie-
nījamām jubilejām, tātad arī atmiņām ba-
gāts – Dzidrai Mūrniecei, Ārijai Krastiņai, 
bet šomēnes – mūzikas skolotājai Birutai 
Lūkinai. Patiesībā no mūzikas jau viņa ne-
kur nav aizgājusi. No Jokumu mājas 
sliekšņa vien raugoties, jau var sākt dzie-
dāt! Uz vienu pusi “Caur sidraba birzi 
gāju”, uz otru “Div’ pļaviņas es nopļāvu”, 
bet pāri ceļam – “Vai, priedīte, vai, eglīte”. 

Tik skaties un dziedi! Kad rīta svaigumā  
pārlaid skatu sakoptajai apkārtnei, sirds 
atveldzējusies visai dienai. Bet nu lai atti-
nas Birutas atmiņu un dziesmu kamoliņš!

“Pretī man gadiem pāri skan vēl tā-
lais bērnības laiks.”

Birutas, Kravaļu ģimenes otrās mei-
tas, bērnība pagāja mātes mājās Rītupē, 
pie pašas Latvijas robežas. Tēvs bija ro-
bežsargs, māte kopa mājas soli. “Agrā 
bērnība man bija saules pielieta puķu pļa-
va,” stāsta Biruta. “Gadiem ejot, viss šķiet 
vēl gaišāks. Atceros rotaļas ar kaimiņu 
bērniem, pavasaros ņemšanos pie pār-
plūdušām pļavām. Darbi un nedarbi līdz 
pat vēlam vakaram. Bet visskaistākā bija 
dziedāšana mājās. Tēvs spēlēja vijoli, gi-
tāru, trompeti, akordeonu. Kad bijām jau 
četras māsas (Anna un Vera – jaunākās), 
tēta gitāras pavadījumā dziedājām gan 
tautasdziesmas, gan sadzīves dziesmas, 

arī mammai bija skaista, samtaina balss.” 
Kara laiku Biruta atcerēties negrib, tad 
bijis ļoti smagi, bet pēckara gadi Stacijas 
7-gadīgajā skolā gan palikuši labā atmi-
ņā, jo direktors Kārlis Ozoliņš bijis ļoti cil-
vēcīgs, daudz stāstījis par dzīvi, mācījis 
dziedāt.

“Dziesmu, manu košu dziesmu tai 
mazāji galviņā!”

Balvu 1. vidusskolas gados mūzika dzī-
vē ienāk ar jauniem notikumiem: skolas 
korī Birutai vairākkārt uztic dziedāt solo.  
1955. gadā visi brauc uz Dziesmu svēt-
kiem. Tas ir gads, kad atklāj Mežaparka 
estrādi. “Dziedātprieks un sajūsma par 
redzēto bija neaizmirstami,”atceras Biru-
ta, un vēl tagad, par to stāstot, viņas balsī 

ir aizkustinājums. “No Dziesmu svētku 
kora tiku izvirzīta noskatīties Marģera Za-
riņa operu “Uz jauno krastu”. Tas bija liels 
pagodinājums. Operas teātris gan nebija 
man svešs – ciemojoties pie krustmātes 
Babītē, centos apmeklēt izrādes, noskatī-
jos “Traviatu”, “Aīdu”, Otello”un citas. 
Man ļoti patika operas gaisotne. Šīs izjū-
tas dzīvas vēl joprojām.”

Pēc vidusskolas Biruta dodas uz Val-
mieras pedagoģisko skolu, lai iegūtu mū-
zikas pedagoga izglītību. Tur viņa ātri vien 
tiek ievērota un saņem piedāvājumu vadīt 
kori kolhozā “Lāčplēsis”, ko vēlāk ieskaita 
kā prakses darbu. Seko divi ļoti spraiga 
darba gadi Lubānas vidusskolā un ar MRS 
kori. Ar dažiem pēdējās klases skolēniem 
tikai 3 gadu starpība, un mēģinājumi “iz-
nest cauri” jauno skolotāju, protams, ir. 
Piemēram, stundas laikā pēkšņi sāk kus-
tēties puķes uz palodzēm, jo tām piesieti 

diegi, citreiz skaļi sāk zvanīt modinātājs. 
Bet tas jau nav ļauni.

Kad paveras jaunas iespējas – Konser-
vatorijā atver Mūzikas pedagoģijas noda-
ļu, tie, kas Birutu pazīst, iesaka tajā mācī-
ties. Izbraukāt no Lubānas materiāli 
neiespējami, bet tad izrādās, ka mūzikas 
skolotāju meklē... Mālpils vidusskola.  
1960. gada Dziesmu svētkos Biruta pieda-
lās ar Madonas kultūras nama kori un no 
mēģinājumiem brīvajā laikā dodas uz 
Mālpili “izlūkos”.

“Draugs, atbrauc, kur Mergupe loku 
rāmi liec!”

Brauciens liekas tāds dīvains – meži 
vien, meži vien. Ceļabiedrene – mālpiliete 
sola parādīt ceļu uz skolu. Pie Mergupes 

“Kā man izdziedāt savu dzīvi?”

Skaista ir jaunība...

Vienā no daudzajiem interesantajiem 
labinieku salidojumiem vecajā skolā

Birutas ģimene: Biruta, dēls Jānis, meita Inguna, vīrs Gunārs, 1975. gads
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Turpinājums 18. lpp.

tilta abas šķiras, un Biruta gar upi dodas norādītajā virzienā. 
Saule spoguļojas ūdenī, un sirds saka priekšā – man te patīk. 
Skolas direktors Roze gan brīnās – parasti jau svešinieki nākot 
pa galveno ceļu, bet jaunā skolotāja atsmej, ka viņa redzējusi to 
īsto skaistumu. Rudenī Biruta jau ir Mālpilī. Uz visiem laikiem.

“Kāda, draugs, ir tava daļa te, zem saules, te, zem saules 
šīs?”

1960. gada rudens Mālpilī sākas mierīgi, slodze daudz mazā-
ka kā Lubānā, bet  labi vien ir, jo studijas Konservatorijā prasa 
savu. Toties te ir ļoti dziedoši bērni, izveidojas liels un skanīgs 
koris. Pirmā mācāmā klase tagad jau ir pensionāri – Mārīte He-
niņa, Alda Gubāte, Rudīte Kilbloka un citi, visi labi dziedātāji. 
Konservatorijas Valsts eksāmenu Biruta kārto Mālpilī, tehniku-
ma zālē, un tas visā skolas dzīvē ir liels notikums. Jāstrādā no-
pietni, jo, gatavojoties skolēnu Dziesmu svētkiem, katru gadu 
jāpiedalās koru skatēs un pēc to rezultātiem vērtē mūzikas sko-
lotāju darbu, bet Biruta ar savējiem vienmēr nopelna diplomus. 
Izdziedātos Dziesmu svētkus kopā saskaitīt viņa nemaz neņe-
mas, bet spilgti atmiņā palikušas izjūtas, kad lielo kori vadījušas 
spožākās mūzikas personības – Vīgners, brāļi Kokari, Dūmiņš, 
Račevskis... “No Leonīda Vīgnera gūts visvairāk, jo pie viņa vairā-
kus gadus dziedāju kordiriģentu korī. Ļoti augstas prasības bez 
atlaidēm, bet tas bija ļoti svētīgs laiks,” stāsta Biruta. “Un līdz šai 
dienai sirdī palikuši Gaujienā gūtie iespaidi, kur bija brīnišķīgs 
Jāzepa Vītola simtgadei veltīts pasākums.” Runājot par šodienas 
muzikālo dzīvi, viņa priecājas, cik daudz mums jaunu talantīgu 
mūziķu, cik brīvi un atraisīti tagad ir bērni dziedot un cik augsts 
ir Dziesmu svētku līmenis. Lai tā būtu, liels darbs jāieliek. Žēl 
tikai, ka koru skaits samazinās.

Tā, lūk, jau 56 gadi Mālpilī aizritējuši. No 1964. gada Biruta ir 
Lūkina. Tagad abi ar Gunāru kopj savus Jokumus. Bērni Inguna 
un Jānis jau savā dzīvē. Ingunai ir meita Baiba, Jānim divas mei-
tas – Elīna un Ilze – un dēls Gustavs. Elīnas ģimenē aug trīs Biru-
tas mazmazbērni: Paula (vienīgā no ģimenes mācās mūzikas 
skolā), Jēkabs un Edgariņš. Birutas dienas aizrit, rušinoties pa 
dārzu, sagatavojot ziemai rudens ražu, pa reizei pieskatot mazo 
Jēkabu un, protams, sekojot visam, kas mūsu zemītē un pasulē 
notiek. Īpaši jau mūzikas dzīvē.

“Kamēr vien akmens augs, tu būsi mans draugs.”
Tā sagadījies, ka ar savām draudzenēm Biruta tiekas biežāk 

Biruta 80 gadu jubilejā ar ģimeni, 2016. gada 24. septembris

Koru skate Vangažos, iegūta 3. vieta, 1986. gads

4 māsiņas: Velta (jau aizsaulē), Vera, Anna un Biruta
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Sporta ziņas

21. maijā Igaunijas pilsētā Kadrinā FINSO STARPTAUTISKAJĀ 
REITINGA TURNĪRĀ novusā dubultspēlēs, mālpilieši Andris 
Lagzdiņš un Alfons Suķis ieņēma godpilno 3. vietu.

27. augustā Mālpils sporta kompleksā notika LR veterānu in-
dividuālais čempionāts novusā sievietēm 50+ un 70+ grupās. 50+ 
grupā uzvarēja Irēna Vilkoica, 2. vietā Ilze Lāce, 3. vietā Dina 
Kriščuka (visas no Rīgas). 70+ grupā uzvarēja Biruta Babra (Aiz-
kraukle), 2. vietā Benita Vīksne (Rīga), 3. vietā Maija Bindemane 
(Ogre).

28. augustā Mālpils pludmales volejbola laukumos norisinā-
jās Mālpils pludmales karaļa titula izcīņa, kurā piedalījās 8 labā-
kie mālpilieši. Turnīrs notika pēc klasiskā “King of the Beach” 
izpēles formāta. Aizraujošās un interesantās cīņās par “Mālpils 
pludmales karali 2016” tika kronēts Māris Čīma, kurš izšķirošajā 
cīņā (ar Nauri Krīgeru) pieveica Kristapu Butkeviču, kuram palī-
dzēja Maikls Mihelsons. Bez jau nosauktajiem, cīņās piedalījās 
arī Mareks Barsovs, Silvestrs Endelis, Kristers Strušus un Ģirts 
Lielmežs.

17. septembrī Zaķumuižas sporta zālē notika Pierīgas sporta 
spēles basketbolā – priekšsacīkstes. Mālpils komanda spēlēja 
vienā grupā ar Ropažu un Babītes novada komandām. Mālpils 
komanda uzvarēja Inčukalna novada komandu (40:30) un zaudēja 
Ropažu novada komandai (41:47), grupā ieņēma 2. vietu un izcī-
nīja tiesības spēlēt par 4. līdz 6.vietai.

17. septembrī 
Mālpils sporta kom-
pleksā notika Māl-
pils novada čempio-
nāta šautriņu 
mešanā 1. posms, 
kurā piedalījās 8 da-
lībnieki. 1. vietu ie-
guva Edgars Bog-
dans, 2. vietu izcīnīja 
Edgars Komarovs, 
bet 3. vietā ierindo-
jās Normunds Ozo-
liņš.

18. septembrī 
Mālpils sporta kom-
pleksā notika Māl-
pils novada čempio-
nāta zolītē 7. posms, kurā piedalījās 8 dalībnieki. 1. vietu ieguva 
Ārija Kaļiņina.

Informācija!!! Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā 
notiks katra mēneša trešajā sestdienā.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

SPORTS

Turpinājums no 17. lpp.
nekā ar māsām, jo attālumi dara savu – Velta, vecākā, nu jau ir 
aizsaulē, Anna dzīvo Talsos, bet Vera – Pēterburgā. Māsām viena 
profesija – skolotājas. Draudzenes visam mūžam ir divas – sigul-
diete Olga Jakāne un inciemiete Gaida Ozola, arī skolotājas. Ar 
Gaidu Biruta reizē mācījusies Valmierā. Šī draudzība ir pārbaudī-
ta vērtība, jo visas trīs ir kopā jau garus gadu desmitus, izpriecā-
ti prieki un izbēdātas bēdas. Tikšanās reizes, kas notiek pat vai-
rākas reizes gadā ir veldze sirdij un optimisms garam. Vienmēr 
ir, par ko runāt un ko darīt. Un visas trīs zina, ka tā tas būs visu 
dzīvi, “kamēr vien akmens augs”.

“Pa septiņiem vārtiem var ienākt, var ienākt cilvēkā prieks.”
Kāpēc tieši pa septiņiem? Varbūt tāpēc, ka septiņas dienas 

nedēļā un septiņas krāsas varavīksnē? Kas ir šie septiņi vārti Bi-
rutai? Pirmie laikam Mūzika, kas jau šūpulī ielikta. Tā dvēseli 

LR veterānu individuālā čempionāta novusā sievietēm dalībnieces “Mālpils pludmales karalis 2016” dalībnieki

“Mālpils pludmales karalis 2016” – 
Māris Čīma

veldzējusi un visu dzīvi gaišāku darījusi. Tad vēlme, lai ģimenē 
visiem viss būtu labi. Mājas izjūta. Skaistā Latvijas daba un cen-
šanās arī ap sevi radīt skaistumu. Labi draugi un kaimiņi. Prieks 
par visu labo, kas notiek Māpilī, Latvijā un pasaulē (Biruta jau 30 
gadus dokumentē visus svarīgākos notikumus – unikāla hroni-
ka). Atmiņas par visu labo, gaišo, skaisto, vērtīgo, kas pašas dzī-
vē astoņos gadu desmitos noticis.

“Nu mans kamols ir gadiem biezs.”
Astoņi gadu desmiti! Daudz? Nē, jo vēl ne mazums jāpiedzīvo: 

jāredz, kā izaug mazdēls un mazmazbērni, kā koncertā uzstājas 
jau pieaugusī Paula, jātiekas ar draugiem... Tātad – “Tev taču pa-
saulē šajā ir jādzīvo ilgi vēl!”

Ināra Bahmane
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Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

1. oktobris Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā – priekšsacīkstes Mālpils sporta komplekss

8. oktobris Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā – fināli Pierīgas novadu sporta zāles

15. oktobris Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā sievietēm Ropažu novads

15. oktobris plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 2. posms Mālpils sporta komplekss

16. oktobris plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 8. posms Mālpils sporta komplekss

22. oktobris Pierīgas novadu sporta spēles šautriņu mešanā Saulkrastu novads

22. oktobris Vīnkalna kausa izcīņa novusā Mālpils sporta komplekss

29. oktobris Pierīgas novadu sporta spēles peldēšanā Babītes novads

Sācies jauns mācību gads, sākusies jauna treniņu sezona. 
Taču “RAKARI” tā īsti brīvdienās nav bijuši – vasarā bija jāpieda-
lās gan Vidzemes čempionāta spēlēs, gan Rīgas pilsētas čempio-
nātā. Lai sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus, nopietni 
strādājām ne tikai treniņos mājās, bet arī vasaras futbola nomet-
nē ”Brazilian Football Camps” un treniņos Aglonā. Protams, ne 
viss izdevās kā gribējās, tāpēc saprotam, ka, lai sasniegtu plāno-
to, nopietni jātrenējas, jābūt atbildīgiem par savu darbu, savu 
komandu.
2016. gada Vidzemes jaunatnes futbola čempionāta rezultāti:

 • 2004. gada komanda – B grupa 2. vieta;
 • 2005. gada komanda – A grupa 4. vieta;
 • 2006. gada komanda – B grupa 2. vieta;
 • 2007. gada komanda – A grupa 1. vieta.

Šajā čempionātā piedalījās arī mazie RAKARI, kuri dzimuši 
2008. un 2009. gadā, kas startēja bez rezultātiem.
Rīgas pilsētas 2016. gada Jaunatnes čempionāta rezultāti:

 • 2005. gada komanda – B grupa 1. vieta;
 • 2007. gada komanda – A grupa 4. vieta.

“RAKARIEM” sākas jauna treniņu sezona
Paldies, visiem “RAKARI” futbo-

listiem, viņu vecākiem un visiem fa-
niem, kuri atrada laiku piedalīties 
visās spēlēs un sabraukumos vasa-
ras brīvdienās! Jūs esat lieli MALAČI!

Par darbu lielu paldies sakām mūsu lielajiem puišiem – Kār-
lim Višķeram un Brendonam Bogdanam, Marekam Dišereitam 
un Robertam Epaltam. Šogad plānojam sākt izlases treniņus arī 
2009.–2010. gadā dzimušajiem bērniem, kuri šajā vasarā jau pie-
dalījās čempionāta sabraukumos. Šajā spēlēs drosmīgi cīnījās 
Edvards Žukovskis, Roberts Kapiņš, Luete Dundure, Ernests 
Grīnbergs, Pauls un Rūdolfs Lāči, Miks Bokalders, Marta Ģērma-
ne, Anrijs Leikarts. Šie bērni uzaicināti trenēties arī “RAKARU” 
izlases sastāvā. Vasarā čempionāta spēlēs piedalījās arī 3 skolas 
puikas – Daniels Vilciņš, Gints Zaharčuks un Daniels Krūmiņlie-
pa. Protams, ne mazāk svarīgs ir mūsu mazo rakaru cīņas spars 
un trenēties prieks – paldies viņiem un viņu vecākiem!

Futbola skola “Garkalne”
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Sakarā ar to, ka Mālpils novada dome un PSIA “Norma K” ir 
saņēmusi daudzu Mālpils iedzīvotāju parakstītu vēstuli, kurā 
pausts satraukums, ka siltumtarifs tiks paaugstināts par 35 %, 
kas absolūti neatbilst patiesībai un, ņemot vērā, ka Mālpils nova-
da domes priekšsēdētājs ir sagatavojis precīzu aprakstu par sil-
tuma tarifa izmaiņām, es vēlos sniegt papildus skaidrojumu par 
tarifu apstiprināšanas noteikumiem un nedaudz pastāstīt par 
PSIA “Norma K” siltuma dienesta darbību kopumā.

Siltuma tarifa izmaiņu process ir sekojošs: Sabiedrisko Pakal-
pojumu Regulēšanas komisija (SPRK) pakalpojuma sniedzēju, 
mūsu gadījumā – PSIA “Norma K”, aprēķinātos tarifu projektus 
izvērtē un apstiprina atbilstoši likumam (Likums par Sabiedrisko 
pakalpojumu regulatoriem), metodikai (SPRK padomes lēmums 
Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinā-
šanas metodika”) un citiem normatīvajiem aktiem. Siltumapgā-
des pakalpojumu tarifi tiek noteikti tādā apmērā, lai pakalpoju-
ma saņēmēju (lietotāju) veiktie tarifu maksājumi segtu 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas rentabilitāti. Tarifa projek-
tā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpo-
juma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas. Iesniedzot tarifu 
projektu izskatīšanai Regulatorā, sabiedrisko pakalpojumu snie-
dzējam jāiesniedz tarifa projektu veidojošo izmaksu pamatojums 

un to apliecinoša dokumentācija, kā arī tarifu izvērtēšanas gaitā 
jānodrošina cita papildu informācija, ko pieprasa Regulators. 
Pašreiz notiek aktīvs kopīgs darbs ar SPRK, lai izvērtētu siltuma 
tarifu un atbildētu uz dažādiem SPRK interesējošiem jautāju-
miem par siltuma tarifa pozīcijām. Iedzīvotāju vēstulē tika iz-
teikts pārmetums, ka iedzīvotāju sapulce tiek organizēta ļoti ne-
izdevīgā laikā, konkrēti plkst. 12:00 dienā, informējam, ka 
sapulces laiku nosaka SPRK un to PSIA “Norma K” nevar ietek-
mēt.

Par PSIA “Norma K” siltuma dienesta darbu
Vasaras sezonā siltuma dienestā tiek nodarbināti tikai pieci, 

paši nepieciešamākie darbinieki, lai veiktu dažādus siltumsaim-
niecības remontdarbus. Vasaras sezonas laikā tiek remontēta 
tehnika, lai apkures periodā varētu netraucēti nodrošināt šķel-
das padevi, tiek veikti dažādi darbi pie katlu mājas iekārtām 
(mainīti, atjaunoti pelnu padeves šneki, tīrīti skaloti ātrsildītāji un 
citi līdzīgi darbi). Šie darbinieki vasaras sezonā izmanto arī atva-
ļinājumus, kā arī aizvieto citu PSIA “Norma K” dienestu darbinie-
kus atvaļinājuma laikā.

Apkures sezonas laikā Mālpils ciema katlu mājā ir nodarbinā-
ti 14 darbinieki. Ņemot vērā katlu mājas darbības specifiku, ap-
kures sezonas laikā darbinieki nevar būt pārliecināti par savu 
darba laika grafiku, jo avāriju laikā tiek mobilizēti nepieciešamie 

Paziņojums par tarifa projektu
Mālpils pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Norma K”, vienotais reģ. nr. 40003312216, Nākotnes iela 1, 
Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, 2016. gada 29. jūlijā Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltum-
enerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķi-
nāts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifu aprēķināšanas metodiku”.

Sabiedriskā 
pakalpojuma 
veids

Spēkā 
esošais 

tarifs 
(bez PVN)

Piedā-
vātais 
tarifs 
(bez 
PVN)

Tarifa palielinā-
jums / samazi-

nājums (%)

Siltumapgāde 48,35 56,37 +16,59

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. no-
vembri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar pakāpenisku konku-
rētspējīga atalgojuma palielināšanu un daļēju iepriekšējo 
gadu zaudējumu segšanu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo infor-
māciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par 
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu lieto-
tājs var SIA “Norma K” administrācijas telpās Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, Mālpils novadā darba laikā 8:00–12:00 un 13:00–16:00, 
iepriekš sazinoties ar valdes locekli Voldemāru Cērpu pa tāl-
runi 27728115.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstvei-
dā vai elektroniski var iesniegt SIA “Norma K” Nākotnes ielā 
1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152, e-pasts: normak@apollo.
lv, fakss 67925741, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, e-pasts: 
sprk@sprk.gov.lv, vai tās reģionālās struktūrvienības adre-
sē) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīva-
jos aktos noteiktajā kartībā.

Šajā paziņojumā sniegtajai informācijai ir tikai informatīvs 
raksturs, jo gan tarifa lielumu, gan tarifa stāšanās spēkā lai-
ku apstiprinās Sabiedrisko pakalpojumu Regulēšanas komi-
sija. Lūgums sekot līdzi turpmākajai informācijai!

SIA “Norma K” 

SVEŠVALODU KURSI PIEAUGUŠAJIEM
Mūžizglītības klasē Mālpils novada domes ēkas 2. stāvā

Kursi Norises laiks Pirmā nodarbība Kursus vada

Angļu valodas kursi Pirmdienās 10. oktobrī, plkst. 18:00 Lilita Jomerte, tālr. 26567746

Angļu valodas sarunu klubs Ceturtdienās 13. oktobrī, plkst. 17:30 Ina Turkina, tālr. 26529274

Vācu valodas sarunu klubs Otrdienās 4. oktobrī, plkst. 17:00 Līvija Mukāne, tālr. 26114137

Aicinām gan iepriekšējo gadu dalībniekus, gan arī jaunus interesentus!
Plašāka informācija pa tālr. 26114137 vai e-pastu: karte1@inbox.lv (Līvija Mukāne)

Par siltumtarifu apstiprināšanas noteikumiem
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Aerofoto līdz 500 m augstumam
Piedāvāju aero (no gaisa) fotografēšanu un filmēšanu līdz 

pat 500 metru augstumam.
Topogrāfiskā karte no putna lidojuma palīdzēs Jums plā-

not un paskatīties uz īpašumu no cita skatu leņķa.
Māju jumtu, mežīpašumu, purvu un citu grūti sasniedza-

mu vietu apsekošana. Zvanīt droši –
Raimonds Grollis, mob. tālr. 29112800.

Aerofoto: Raimonds Grollis

darbinieki, neskatoties uz diennakts stundu un uz to, vai konkrē-
tam darbiniekam ir brīvdiena. Pateicoties darbinieku operativitā-
tei, Mālpils ciema iedzīvotāji iepriekšējo sezonu laikā nav izjutuši 
apkures pārtraukumus ilgākus par trim stundām, kaut gan avā-
rijas ir bijušas samērā nopietnas.

Par siltuma padevi daudzdzīvokļu ēkām
Veicot darbības ar siltuma regulēšanu, SIA “Norma K” vadās 

pēc valstī pieņemtajiem dokumentiem: Enerģētikas likuma; MK 
noteikumiem Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas 
noteikumi”; LBN 211-08 “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie 
nami”; “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvoja-
mā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa 
īpašuma lietošanu”. Katlu mājas darbība tiek nodrošināta pēc 
noteiktas tabulas, ņemot vērā āra gaisa temperatūru klientiem 
tiek padots siltumnesējs ar konkrētu temperatūru. Ar šo tempe-
ratūras grafiku ir iespējams iepazīties Mālpils novada interneta 
mājas lapā www.malpils.lv

Daudzdzīvokļu ēkās iemītniekiem nereti problēmas rada ne-
vienlīdzīga siltuma padeve. Kādā dzīvoklī iedzīvotāji spiesti regu-
lāri vēdināt telpas, jo ir pārāk karsts, turpretī citos cilvēkiem ir 
auksti, jo radiatori nespēj telpas apsildīt. Vislabākais risinājums 
šādos gadījumos ir ēkas siltumapgādes sistēmas balansēšana, 
ko var veikt ar stāvvadu regulēšanas vārstiem, taču faktiski tos 
izmantot nav iespējams, jo dažiem ir noņemti rokturi, aizsērēju-
šas apvadcaurules, iestrēguši krānu ieliktņi u.c. SIA “Norma K” ir 
siltuma piegādātājs līdz mājai. Par mājas iekšējo siltuma sistē-
mu ir atbildīgi paši iedzīvotāji, to apsaimniekojot individuāli vai ar 
kāda uzņēmuma palīdzību (SIA “Norma K” vai SIA “Sanlaine”). 
Par šīs sistēmas sakārtošanu lemj mājas iedzīvotāji kopsapulcē 
un paredz noteiktu apsaimniekošanas naudas uzkrājuma izlieto-
jumu šim mērķim un to ārpus apkures sezonas.

Otrs mājas siltuma sistēmas nesabalansētības iemesls ir pat-
vaļīga radiatoru maiņa un siltuma sistēmas pārbūve, kas izjauc 
mājas kopējo balansu. Jebkura radiatoru maiņa vai kāda cita 
pārbūve ir jāsaskaņo gan ar siltuma dienestu, gan apsaimnieko-
tāju, lai noskaidrotu, vai uzstādītās jaudas nav par lielu vai mazu, 
kā arī vai nav samainīti cauruļu diametri. Jo vairāk ir samainītu 
radiatoru ēkā, jo vairāk ir nesabalansēta mājas siltumapgādes 
sistēma. Lai uzlabotu siltumapgādi arī padomju laika radiatoros, 
tos ir iespējams skalot, lai uzlabotu ūdens cirkulāciju.

Turpmāk apkures sezonas laikā katra mēneša “Mālpils Vēs-
tīs” tiks publicēts apkopojums par daudzdzīvokļu māju siltuma 
patēriņu un kvadrātmetra izmaksām iepriekšējā mēnesī. Vēla-
mies vēlreiz uzsvērt, ka ļoti nepieciešams, lai katrā daudzdzīvok-
ļu mājā būtu energoatbildīgā persona, kuru PSIA “Norma K” 
speciālisti apmāca regulēt mājas kopējo siltuma padevi, kura 
uztur pastāvīgu saiti ar siltuma piegādātāju un informē to par 
problēmām, kas radušās siltumapgādes jomā konkrētajā daudz-
dzīvokļu mājā. Atgādinām arī, ka apkures sezonas laikā visu 
diennakti ir pieejams informatīvas tālrunis katlu mājā 67925775, 
uz kuru zvanot, var informēt par siltuma neatbilstību vai siltuma 
sistēmas bojājumu. Visi zvani tiek reģistrēti un problēmas tiek 
novērstas rindas kārtībā, prioritāra, protams, ir avārijas novērša-
na.

Par komunālo maksājumu parādniekiem
Pēc katras apkures sezonas PSIA “Norma K” darbinieki apko-

po informāciju, izskatot katra parādnieka lietu atsevišķi, un visi 
parādnieki, kuru komunālais parāds pārsniedz 400 EUR saņem 
brīdinājuma vēstuli par parāda nomaksu konkrētā termiņā. Ja 
tas netiek izdarīts un arī vienošanās par parāda nomaksu ilgākā 
laika periodā netiek noslēgta, PSIA “Norma K” vēršas tiesā pret 
komunālo maksājumu parādnieku. Šobrīd ir aktuālas 25 tiesve-
dības. 2015. gadā kavējumu nauda par laikus nenomaksātiem 
komunālajiem rēķiniem sastādīja ~ 10 000 EUR.

Par nākotnes iecerēm

PSIA “Norma K” ar Mālpils novada domes atbalstu 2014. gadā 
izstrādāja tehnisko projektu par Mālpils ciema katlu mājas re-
konstrukciju, nomainot esošo apkures katlu pret diviem jauniem 
1.5 MW un 3 MW šķeldas apkures katliem. Šī tehniskā projekta 
mērķis bija piedalīties ES fondu atbalstītos projektos un ar to 
līdzfinansējumu veikt rekonstrukciju, bet, tā kā vēl joprojām nav 
izsludināta pieteikšanās uz kādu no fonda programmām, vasaras 
sākumā tika nolemts sadalīt tehnisko projektu divās kārtās un 
par aizņēmuma naudu uzstādīt 1.5 MW katlu, jo pašreizējam 
šķeldas katlam šī būs 23. sezona un tas ir kritiskā tehniskā stā-
voklī. Septembra sākumā tika noslēgts aizdevuma līgums ar 
Valsts Kasi un saņemts aizdevums 387 000 EUR apmērā uz 30 
gadiem, lai veiksmīgi varētu uzstādīt apkures katlu, kurš spēs 
nodrošināt siltumu apkures sezonas “siltajos” mēnešos, tas ir 
oktobrī, novembrī, martā, aprīlī, atkarībā no gaisa temperatūras, 
kā arī nodrošināt minimālu siltumu ārkārtas avārijas situācijās 
esošajam 4 MW katlam. Projekta II kārta tiks realizēta ar kādu no 
ES fondu atbalstiem, kuri “atvērsies” nākamā gada pavasarī. Kad 
kopējais projekts noslēgsies, Mālpilī būs izveidota mūsdienīga 
kaltu māja ar iespēju nodrošināt kvalitatīvu siltumu Mālpils cie-
ma iedzīvotājiem, jo siltumtrašu sistēma Mālpilī ir nomainīta un 
tuvākajā nākotnē tā neprasīs lielus kapitālieguldījumus.

Nobeigumā PSIA “Norma K” administrācija lūdz iedzīvotājus 
par jebkuru neskaidru jautājumu, kas saistīti ar komunālajiem 
pakalpojumiem vispirms vērsties pie mums telefoniski, vai per-
soniski, tāpēc atkārtoti publicējam mūsu tālruņu numurus:

 • Valdes loceklis Voldemārs Cērps – 27728115;
 • Siltumdienesta vadītājs Raimonds Taranda – 26450752;
 • Ūdens un kanalizācijas dienesta vadītājs Jānis Griķis – 

28358840.
Atsevišķu paldies gribu pateikt Jaunās ielas 2 nama vecāka-

jai R. Viļumai, jo viņa vienīgā piezvanīja un pārliecinājās, ka in-
formācija par siltumtarifa celšanu par 35 % pilnībā neatbilst 
patiesībai!

Ar cieņu, PSIA “Norma K” valdes loceklis Voldemārs Cērps
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Policijas ziņas 
(augusts)

Valsts policijas Rīgas reģiona pār-
valdes Siguldas iecirknī laika perio-
dā no 01.08.2016. līdz 31.08.2016. 
reģistrēti 173 notikumi, uzsākts 51 
kriminālprocess, pieņemti 52 lēmu-
mi par atteikšanos uzsākt krimināl-
procesu, uzsāktas 19 administratī-
vās lietvedības, sastādīti 45 
administratīvā pārkāpuma protokoli. 

Šajā laika periodā reģistrēta in-
formācija par 12 notikumiem Mālpils 
novadā, uzsākti 3 kriminālprocesi, 
uzsāktas 2 resoriskās pārbaudes, 
sastādīti 2 administratīvā pārkāpu-
ma protokoli.

02/08/2016
VEICOT OPERATĪVOS PASĀKU-

MUS, AIZTURĒTAS TRĪS PERSONAS, 
PIE KURĀM ATRASTAS UN IZŅEM-
TAS NARKOTISKĀS VIELAS. MĀL-
PILS NOVADS, MĀLPILS.

18/08/2016
1991. G.DZ. VĪRIETIS DARBA VIE-

TĀ GUVIS TRAUMU. MĀLPILS NO-
VADS.

20/08/2016
NO KRAUTUVES IZDARĪTA KOK-

MATERIĀLU ZĀDZĪBA. MĀLPILS NO-
VADS.

27/08/2016
VEICOT LAUKSAIMNIECĪBAS 

DARBUS AR KOMBAINU, TAS AIZDE-
GĀS. MĀLPILS NOVADS.

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

Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai

Valsts pārvaldes darbiniek, ESI ATKLĀTS!
Laba pārvaldība nozīmē arī atklātību. Tas nozīmē, ka valsts un pašvaldības iestā-

dei pēc savas iniciatīvas vai pēc cilvēka lūguma ir pienākums nodrošināt, lai sabied-
rībai būtu pieejama informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei ir pienā-
kums radīt. Piemēram, cilvēkam ir tiesības prasīt informāciju par iestādes darbu, 
sniegtajiem pakalpojumiem, par iestādes paveiktā darba rezultātiem, iestādē no-
darbināto personu skaitu, atalgojumu u.c. Šādas informācijas sniegšana nodrošina 
veiksmīgu valsts pārvaldes un cilvēku sadarbību un uzlabo labu pārvaldību.

Taču jāatceras, ka iestāde nedrīkst sniegt informāciju par citu cilvēku datiem.

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

Mālpils muiža aicina darbā PAVĀRU
Mēs savā komandā vēlamies redzēt: pozitīvi domājošu, 

mērķtiecīgu, apzinīgu un pašaizliedzīgu līdzstrādnieku, kurš 
ciena šo profesiju un gūst gandarījumu šajā darbā; kurš ir ga-
tavs iegūt jaunu pieredzi un pilnveidoties mūsu kopīgā mērķa 
sasniegšanai.

Prasības kandidātiem:
 • Augsta atbildības sajūta;
 • Spēja pieņemt izaicinājumus un apgūt jaunas iemaņas;
 • Profesionālā pavāra izglītība vai pieredze/dzīves veids pavāra profesijā;
 • Iepriekšējā darba pieredze pavāra amatā ir vēlama, bet ne obligāta.

Mēs piedāvājam:
 • Izaicinošu un interesantu darbu;
 • Iespēju attīstīt savas profesionālās prasmes un zināšanas;
 • Darbu vienā no labākajiem restorāniem un izaugsmes iespējas;
 • Stabilu darba samaksu.

Motivācijas vēstuli un CV, lūdzam sūtīt uz e-pastu: ilze@malpilsmuiza.lv vai 
iesniegt Mālpils muižas administrācijā līdz šī gada 15. oktobrim.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu.
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Piesaki savu kandidātu Mālpils novada 
pašvaldības balvai “GODA NOVADNIEKS” 
un “GADA CILVĒKS”

Ar mērķi godināt un pateikties pašvaldības iedzīvotājiem 
par ieguldījumu Mālpils novada attīstībā un pozitīvā tēla vei-
došanā, kā arī godināt labākos sava aroda, amata vai radošā 
darba veicējus, Dome aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties 
un pieteikt kandidātus Mālpils novada pašvaldības balvai 
“GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS”.

Pretendentus nominācijām var pieteikt līdz 2016. gada 
23. oktobrim ikviens novada iedzīvotājs, organizācija, uzņē-
mumu kolektīvs, komersants, biedrība, iestāde un pašvaldī-
ba.

Pieteikuma veidlapas iespējams saņemt un nodot: Kul-
tūras centrā, Mālpils novada bibliotēkā, Sidgundas bibliotē-
kā, Mālpils novada domē.

Aizpildītās veidlapas iespējams nosūtīt arī elektroniski 
uz e-pastu: dome@malpils.lv, pa pastu Mālpils novada do-
mei (Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152).

Balva tiks pasniegta Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienas svinīgajā pasākumā.

Nekustamā īpašuma izsoles
Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu 

soli uz Mālpils novada domei piederošajiem nekustamajiem īpašu-
miem:

1. “LEJAS RUDIŅI”, kadastra Nr. 8074 001 0523, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 2,44 ha platībā un 
kūts neapmierinošā stāvoklī.

Nekustamā īpašuma sākuma cena EUR 5  000,-. Izsoles solis 
EUR 100,-.

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

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2016. gada 17. oktobrim 
plkst. 9:45. Izsole notiks 2016. gada 17. oktobrī plkst. 10:00 Māl-
pils novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

Pašreizējais Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pēc VZD 
kadastra informācijas sistēmas datiem ir zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nekustamā īpašuma plānotais izmantošanas veids pēc terito-
riālā plānojuma ir lauku zemju teritorija.

2. Kopīgā izsolē - “GALILEJAS”, kadastra Nr. 8074 003 0859, kas 
atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,28 ha platī-
bā un “RUMBAS”, kadastra Nr. 8074 003 0100, kas atrodas Mālpils 
novadā un sastāv no zemes vienības 2,33 ha platībā.

Nekustamā īpašuma sākuma cena EUR 8  700,-. Izsoles solis 
EUR 100,-.

Izsoles dalības maksa EUR 15,- un nodrošinājums 10 % apmērā 
no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 870,- 
jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes 
pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2016. gada 17. oktobrim 
plkst. 9:45. Izsole notiks 2016. gada 17. oktobrī plkst. 10:15 Māl-
pils novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

Pašreizējais Nekustamā īpašuma “GALILEJAS” lietošanas 
mērķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir reliģisko 

organizāciju apbūves zeme.
Pašreizējais Nekustamā īpašuma “RUMBAS” lietošanas mērķis 

pēc VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nekustamo īpašumu plānotais izmantošanas veids pēc terito-
riālā plānojuma ir lauku zemju teritorija.

3. Otrā izsolē -“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 52 000,-. Izsoles solis 
EUR 100,-.

Izsoles dalības maksa EUR 15,- un nodrošinājums 10 % apmērā 
no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 5 200,- 
jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes 
pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2016. gada 17. oktobrim 
plkst. 9:45. Izsole notiks 2016. gada 17. oktobrī plkst. 10:30 Māl-
pils novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

Pašreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pēc VZD ka-
dastra informācijas sistēmas datiem ir zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). Nekustamā 
īpašuma plānotais lietošanas mērķis pēc teritoriālā plānojuma ir 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

4. Otrā izsolē - “MEŽA ĶIKUTI”, kadastra Nr. 8074 004 0007, kas 
atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 11,8 ha platī-
bā un uz tās esošās mežaudzes.

Nekustamā īpašuma sākuma cena EUR 49 920,-. Izsoles solis 
EUR 100,-.

Izsoles dalības maksa EUR 15,- un nodrošinājums 10 % apmērā 
no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 4 992,- 
jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes 
pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2016. gada 17. oktobrim 
plkst. 9:45. Izsole notiks 2016. gada 17. oktobrī plkst. 10:45 Māl-
pils novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

Pašreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pēc VZD ka-
dastra informācijas sistēmas datiem ir zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). Nekustamā 
īpašuma plānotais lietošanas mērķis pēc teritoriālā plānojuma ir 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

5. Otrā izsolē - “MEŽA SAULIEŠI”, kadastra Nr. 8074 004 0008, 
15,6 ha platībā, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no divām 
zemes vienībām: zemes vienības 12 ha platībā un zemes vienības 
3,6 ha platībā un uz tām esošās mežaudzes.

Nekustamā īpašuma sākuma cena EUR 45 120,-. Izsoles solis 
EUR 100,-.

Izsoles dalības maksa EUR 15,- un nodrošinājums 10 % apmērā 
no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 4 512,- 
jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes 
pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2016. gada 17. oktobrim 
plkst. 9:45. Izsole notiks 2016. gada 17. oktobrī plkst. 11:00 Māl-
pils novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

Pašreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pēc VZD ka-
dastra informācijas sistēmas datiem ir zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). Nekustamā 
īpašuma plānotais lietošanas mērķis pēc teritoriālā plānojuma ir 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Sīkāku informāciju par objektiem un izsoles nolikumus var sa-
ņemt Mālpils novada domes kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bukovs-
kis, tālr. 29282209, www.malpils.lv.
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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. 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 iespiests SIA “Zelta Rudens Printing”
Kandavas iela 39, Rīga, LV-1083, tālr. 67624955

      SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

SLUDINĀJUMI

APSVEIKUMS

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

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

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!

“Un kas par to, ka gadu vesels klēpis
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds,
Lai sajustu – cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļu kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd.”

(K. Apškrūma)

Sveicam Birutu Lūkinu 
80 gadu jubilejā!

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

Mālpils Kultūras centra 
pasākumi 2016. gada oktobrī

 • Līdz 7.oktobrim 2. stāva foajē apskatāma Simpozija izstāde “KOPĀ KOKĀ”.
 • Līdz 14.oktobrim K/c izstāžu zālē KĀRĻA DOBRĀJA izstāde “TĀDI MĒS ESAM”.
 • 01.10. plkst. 15:00 Dāmas un kungi labākajos gados! Mālpils kultūras centra SE-

NIORU BALLE “Raimonda Paula dziesmu noskaņās”. Jūs lustinās EDGARS ZIŅ-
ĢE no Kuldīgas, Sporta deju kluba “Zīle” dejotāji, senioru dāmu deju kopa “Dāmī-
tes” no Siguldas pagasta un vietējie pašdarbnieki. Lūgums transportu pieteikt pie 
K/c dežuranta vai pa tālr. 67925836.

 • 08.10. plkst. 10:00 TLMS “Urga” pirmā šīs sezonas sanākšana.
 • 12.10. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” saiets ar rudens krāsu paletes 

akcentu tērpā un savu īpašo rudens recepti no “vecmāmiņas pūra lādes”.
 • 16.10. plkst. 16:00 LMA Gleznošanas nodaļas studentu darbu izstādes atklāšana 

izstāžu zālē.
 • 18.10. plkst. 14:30 Mālpils bērnu un jauniešu teātra studijas “Pilnmēness” mo-

noizrāde “Rīga – Maskava”. Izrāde veidota pēc Sabīnes Košeļevas grāmatas ar 
apakšvirsrakstu “21. gadsimta mīlasstāsts”. Un par to arī izrāde – par pirmo īsto 
mīlestību. Izrāde ir arī par laiku, kad asinis rinķo visstraujāk, kad zāle ir viszaļākā 
un mūzika skan visskaļāk. Spēlē – Santa Kušķe. Režisore – Antra Austriņa-Seņ-
kāne. Ieejas maksa 1,- EUR.

 • 19.10. plkst. 13:00 VALMIERAS TEĀTRA VIESIZRĀDE bērniem 2. daļās Ģula Ur-
bans “VISĀM PELĒM GARŠO SIERS”. Ieejas maksa 4,- EUR.

 • 19.10. plkst. 19:00 Mālpils folkloras kopa “Mālis” un vadītājs Andris Kapusts ai-
cina pieminēt un godināt katrs savus priekštečus un dzīves skolotājus VEĻU VA-
KARĀ Mālpils kultūras centra Deju zālē. Senču godināšanas pasākumā piedalī-
sies mākslinieks, zīmju un dzīvesziņas pētnieks un popularizētājs Valdis Celms 
un Suntažu folkloras kopa “Saule” ar vadītāju Andu Ābeli. Ieeja 2,- EUR.

Rudens ir laiks, kad daba un cilvēki gatavojas ziemas sagaidīšanai. Aktīvais vasaras 
darbu cēliens aiz muguras, un mēs vairāk varam atvelēt laika sevis un pasaules izzinā-
šanai, saskarsmei ar senčiem. Jau izsenis šajā laikposmā dzimtas savās mājās pulcē-
jās kopā, lai godinātu priekštečus – atcerētos un pieminētu labos darbus sarunās, 
dziesmās, teiku stāstos, mīklās, rotaļās.

 • 29.10. plkst. 16:00 Mālpils kultūras centrā – “Sadzied draugi rudenī!”. Koncert-
programmā “Pašas skaistākās dziesmas” piedalās Mālpils jauktais koris, vad. S. 
Vītuma un draugi: Ropažu jauktais koris, vad. K. Sarma; Zaubes jauktais koris, 
vad. S. Vītoliņa; “Burtnieks” /Rīga/, dir. A. Pundurs; “Dzīne” /Rīga/, dir. A. Gailis; 
“Laudate Charismata” /Rīga/, dir. J. Misiņš; Rīgas Tehniskās koledžas koris 
“Mīts”, vad. A. Auziņa; “Domino” /Rīga/, vad. E. Fiskovičs. Ieeja bez maksas!

 • 03.11. plkst. 19:00 Jaunajā koncertprogrammā “Kungi Uzlūdz Dāmas” uzstāsies 
Guntis Skrastiņš, Artis Robežnieks, Andris Skuja, Žoržs Siksna un Dainis Por-
gants, kā arī izcilais saksofona virtuozs Raivo Stašans. Biļetes var iegādāties K/c 
kasē, biļešu cenas 8,- un 10,- EUR.

UZMANĪBU, ŠAJĀ SEZONĀ MĀLPILS KULTŪRAS CENTRĀ!!!
Aicinām pieteikties BALETA PULCIŅĀ meitenēm /5 -7 g./, vad. Lilita Jansone, tālr. 

26485878. Pirmā kopā sanākšana OTRDIEN, 4. OKTOBRĪ PLKST. 19:00 3. stāva foajē.
VESELĪBAS VINGROŠANĀ AR AEROBIKAS ELEMENTIEM visiem vecumiem, trenere 

Baiba Basaraba, tālr. 29285500. Pirmā sanākšana CETURTDIEN, 6. OKTOBRĪ plkst. 
18:30 deju zālē. Līdzi ņemt paklājiņu.

Vajadzīgi ābolu lasītāji Sidgundā, saim-
niecībā Liepkalni – Vēži. Tālr. 29440751

Pļauj zāli ar trimeri. Tālr. 25985566

Muzikants (balss, sintezators) spēlē kā-
zās, jubilejās u.c. privātos un publiskos 
pasākumos. Tālr. 25985566, Dainis

PĀRDOD labas kvalitātes lapu koku mal-
ku (3 metri). Minimālais daudzums 20 m3. 
Tālr. 26212943

Gaļas pārstrādes uzņēmums “Food 
Expert S&L” meklē darbiniekus darbam 
gaļas pārstrādes cehā. Transports tiek 
nodrošināts. Adrese: “Papardes”, Sid-
gunda, Mālpils nov., mob. tālr. 28685938


