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Pašvaldību vēlēšanas
Kandidātu saraksti un programmas

Deju kluba “Zīle” dejotāju sasniegumi
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI MARTĀ

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2017. gada MAIJAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 17. maijā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 17. maijā, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

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

DOMES SĒDE 24. maijā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 29. maijā, plkst. 17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Izskatīja 28 jautājumus:
1. Par prioritāri īstenojamajiem projektiem 2017. gadā.
2. Par jauno LEADER projektu sagatavošanas virzību.
3. Par biedrības “Mālpils tautskola” projekta “Daudzfunkcio-

nāla nodarbību telpa” īstenošanu.
4. Par Mālpils novada Attīstības programmas 2012.–2018. in-

vestīciju plāna aktualizēšanu.
5. Par Mālpils novada bibliotēkas Nolikuma apstiprināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu iznomā-

tajām zemēm.
10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
12. Par VAS “Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu.
13. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
14. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldībā 

tiek veikti iepirkumi” apstiprināšanu.
15. Par noteikumu “Institūciju sadarbības kārtība gadījumos, 

ja ir aizdomas par bērna tiesību pārkāpumiem un gadīju-
mos, ja ir konstatēti bērna tiesību pārkāpumi” apstiprinā-
šanu.

16. Par Mālpils novada domes iestāšanos dzimtsarakstu noda-
ļas darbinieku asociācijā.

17. Par Upmalu ciema ūdensapgādes tālāko virzību.
18. Par līguma slēgšanu ar SIA “Norma K” par Mālpils ciema 

ūdens un kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu un uz-
turēšanu.

19. Par līguma slēgšanu ar SIA “Norma K” par pašvaldības 
ceļu, ielu un laukumu ikdienas uzturēšanu.

20. Par pašvaldības SIA “Norma K” gada pārskata apstiprinā-
šanu.

21. Par līgumu ar SIA “MTZ Serviss” un SIA “EXPOTRANS”.
22. Par saistošo noteikumu Nr. 3 “Mājas (istabas) dzīvnieku tu-

rēšanas noteikumi Mālpils novadā” apstiprināšanu.
23. Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Par pašvaldības nodevu par 

mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Mālpils novadā” apstip-
rināšanu.

24. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
25. Par Mālpils novada domes konkursa “Biznesa plānu kon-

kurss komercdarbības uzsākšanai Mālpils novadā” noliku-
ma apstiprināšanu.

26. Par balvas pasniegšanu.
27. Par automašīnu atsavināšanu.
28. Par ārkārtas situāciju Mālpils Profesionālajā vidusskolā.

NOLĒMA:
 • Par prioritāri īstenojamajiem projektiem noteikt:

 ◊ “Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infra-
struktūras attīstība Mālpils ciemā, Mālpils novadā”;

 ◊ “Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infra-
struktūras attīstība Sidgundas ciemā, Mālpils novadā”;

 ◊ “Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infra-
struktūras attīstība Mālpils novadā”.

 • Neslēgt Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentū-
ru par projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Mālpils 
novadā” īstenošanu.

 • Aktualizēt Mālpils novada attīstības programmas 2012–
2018 Investīciju plānu.

 • Apstiprināt 2017. gada 13. februārī notikušās nekustamā 
īpašuma “Meža Ķikuti”, kadastra Nr. 8074 004 0007, kas at-
rodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 11,8 ha 
platībā un uz tās esošās mežaudzes izsoles rezultātus. 
Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “Project Consulting”, Reģ. Nr. 
40003877448, par nekustamā īpašuma “Meža Ķikuti”, ka-
dastra Nr. 8074 004 0007, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 11,8 ha platībā un uz tās esošās 
mežaudzes atsavināšanu par 40 100,- EUR (četrdesmit 
tūkstošiem vienu simtu eiro). Uzdot Mālpils novada domes 
izpilddirektoram veikt kontroli par lēmuma izpildi.

 • Uzdot SIA “Norma K” izvērtēt Upmalu ciema ūdensapgā-
des infrastruktūras pārņemšanas nepieciešamību un veikt 
finansiālo novērtējumu infrastruktūrai, kas nepieciešama, 
lai Upmalu ciema iedzīvotājus nodrošinātu ar ūdensapgā-
des pakalpojumu. 

 • Projekta “Zivju resursu palielināšana Mālpils novada 
ūdenskrātuvēs” realizācijas gadījumā nodrošināt pašvaldī-
bas līdzfinansējumu 1000,- EUR (viens tūkstotis euro 00 
centu) apmērā projekta “Zivju resursu palielināšana Māl-
pils novada ūdenskrātuvēs” īstenošanai.

 • Mālpils novada domē 2017. gada 12. aprīlī saņemts Mālpils 
Profesionālās vidusskolas pedagogu iesniegums, kurā tiek 
brīdināts, ka 10 Mālpils Profesionālās vidusskolas darbi-
nieki varētu pārtraukt darba attiecības, ja netiks atrisināts 
jautājums par Mālpils profesionālās vidusskolas vadību, 
līdz ar to tiek apdraudēta Mālpils Profesionālās vidussko-
las turpmākā darbība. Lai steidzamā kārtā atrisinātu šo 
problēmu un darītu visu iespējamo, lai skolā notiktu mācī-
bu process – sasaukt Mālpils Profesionālās vidusskolas 
darbinieku sanāksmi 2017. gada 13. aprīlī. Panākt, ka Māl-
pils Profesionālās vidusskolas darbs tiek turpināts.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa
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Jau trešo gadu Vidzemes Olimpiskais centrs organizēja jaunā-
ko klašu (2006.–2008. g.dz.) skolēnu sacensības hokejā “Zelta 
Ripa”. Turnīrā piedalījās 12 Vidzemes skolu komandas.

Valmierā viesojāmies 4 reizes. Grupu turnīrā Mālpils novada 
vidusskolas hokejisti izcīnīja 5 pārliecinošas uzvaras pret Matīšu 
pamatskolu 11:5, Cēsu 2. pamatskolu 25:3, Vijciema pamatskolu 
12:0, Valmieras Pārgaujas pamatskolu 14:3 un Raunas vidussko-
lu 25:1.

Pusfinālā sacentāmies ar seniem draugiem no Limbažu nova-
da Pāles pamatskolas. Lai arī izvirzījāmies drošā vadībā 5:2, to-
mēr pretinieki spēja saņemties un raidīja mūsu vārtos 4 ripas. 
Sāpīgs zaudējums 5:6. Šajā turnīrā nebija iespējams izmantot 30 
sek. pārtraukumu, lai mainītu komandas spēles taktiku. Nevaru 
puišiem pārmest par necīnīšanos, jo 5 piedalījās pirmo reizi, 1 –
otro un 2 – trešo.

Spēlē par trešo vietu pieveicām Matīšu pamatskolu ar rezultā-
tu 12:5.

Komandas sastāvs: Oskars Ivanovskis, Ivars Freimanis, Bren-
dons Bogdans, Markuss Krūmiņliepa, Edgars Ermansons, Bren-
dons Fjodorovs, Ralfs Rijkuris un Roberts Dinka.

Komanda saņēma vairākas balvas: medaļas, kausu, biļetes uz 
Latvijas valstsvienības pārbaudes spēli Arēnā Rīga pret Franciju 
un kopīgu kino apmeklējumu Valmierā.

Šajā sezonā 2000.–2004. g.dz. puiši iegu-
va augsto 5. vietu Latvijas Skolu Ziemas 
Olimpiskajā festivālā Ērgļos. Īsa informācija 
par šo notikumu jau tika sniegta, bet papil-
dināšu ar turnīra oficiālo tabulu: 

1. Sergeja Žoltoka vidusskola,
2. Rīgas 3. valsts ģimnāzija,
3. Tukuma Raiņa ģimnāzija,
4. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija,
5. Mālpils novada vidusskola,
6. Ērgļu vidusskola,
7. Āgenskalna Valsts ģimnāzija,
8. Rīgas Teikas vidusskola,
9. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola,
10. Mārupes vidusskola,
11. Ventspils 6. vidusskola,
12. Ventspils 4. vidusskola,
13. Babītes vidusskola,
14. Strenču novada vidusskola,
15. Ogres 1. vidusskola.
2003.–2006. g.dz. hokejisti piedalījās 

Ogres skolotāja-sporta entuziasta P. Placē-

na piemiņas kausa izcīņā Ogrē. 3 komandu konkurencē 3. vieta, 
bet izšķirošajā cīņā tikai ar 1:2 zaudējums pirmās vietas ieguvē-
jiem – Ogres 1. vidusskolai.

Nav viegli cīnīties ar profesionāļiem, kuri trenējas 4–5 reizes 
nedēļā.

Viesojāmies Limbažu novada Pālē, kur 4 x 20 min. spēlē 3 ve-
cuma grupās uzvarējām vietējos jauniešus ar kopējo rezultātu 
14:9. Tieši tāds iznākums un tādā formātā tika fiksēts atbildes 
vizītē Mālpils laukumā. Mūsu novadā vienmēr prieks par atbalstu 
un skatītāju skaitu.

Paldies visiem, kuri palīdzēja nodrošināt 2016. / 2017. gada 
hokeja sezonu: Ermansonu un Fjodorovu ģimenēm, Mālpils no-
vada vidusskolai, sporta kompleksam, novada kokzāģētavām par 
ģērbtuves apkuri, ceptuvei par našķiem-enerģijas atjaunotājiem!

Pateicoties Mālpils novada domes finansiālam atbalstam, jo-
projām apmeklējam Vidzemes ledus halli Ogrē.

Turpināsim 2017. / 2018. gada sezonā!
Ieteikums vecākiem! Esmu pamanījis, ka aktivizējušies skri-

tuļslidotāji. Lūdzu nodrošiniet minimālu aizsargekipējumu! 

Gints Apsītis

Jauno hokejistu sasniegumi 2016. / 2017. gada sezonā
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Pavasaris ar savu skaistumu ir piemērots laiks, lai izceltu 
skaistā sporta veida – sporta deju dejotāju sasniegumus šajā un 
aizvadītajā gadā. Mālpils Sporta deju kluba “Zīle” dejotāji guvuši 
ievērojamus panākumus reitingos, kausa izcīņas posmos un 
čempionātos Latvijā.

Reitingi un Latvijas kausa izcīņas posmi
Janvārī visiem dejotājiem ir kopīgs pasākums, kurā apbalvo 

iepriekšējā gada reitingu un Latvijas kausa izcīņas posmu uzva-
rētājus.

Vienīgais kluba pāris, kas Latvijas reitingos apbalvots jau ce-

Mālpils Sporta deju kluba “Zīle” dejotāju sasniegumi

Reitingu un Latvijas kausa izcīņas posmu godalgoto vietu ieguvēji ar 
deju kluba vadītāju Ivetu Zīli (centrā)

10 deju čempionāts, no kr. – Evelīna Zelča un Marks Cimermanis − 
6. vieta, Amanda Miltiņa un Kristers Rauska − 5. vieta 

Latīņamerikas deju čempionāts, Amanda Miltiņa un Kristers Rauska 
− 3. vieta Latvijā 

Standartdeju čempionāts, Amanda Miltiņa un Kristers Rauska − 
5. vieta 

turto gadu pēc kārtas ir Kristers Edgars Rauska un Amanda Mil-
tiņa. 2016. gada reitingos Junioru I grupā viņi gan Latīņamerikas 
deju, gan 8 deju kopvērtējumā ieguva 6. vietu.

Savukārt Latvijas kausa izcīņas posmu kopvērtējumā Bērnu 
grupā Daniels Genrihs un Elīna Siņica arī ieguva 6. vietu.

Sveicam visus dejotājus ar iekļūšanu finālistu labāko sešinie-
kā!

Čempionāti
2017. gada janvārī, februārī un martā deju kluba “Zīle” dejotā-

ji piedalījās čempionātos. Ne visi pāri, kas dejo, tajos piedalās. 
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Sākot ar šī gada janvāra beigām līdz pat aprīlim, Mālpils Kul-
tūras centrā varēja nodarboties ar zīda apgleznošanu. Šāda ie-
spēja radās pateicoties Līvijas Mukānes iesniegtajam projektam 
Tautskolas ietvaros un Mālpils novada domes atbalstam. Tā bija 
dāvana mālpiliešiem, jo kursi bija bezmaksas, dalībniekiem nā-
cās segt tikai materiālu izmaksas. Cilvēku interese bija liela – 
pieteicās 14 cilvēki, no kuriem 2 veselības un citu iemeslu dēļ 
netika. Kursus vadīja tekstilmāksliniece Daina Galakrodzeniece. 

Daina: “Tik lielam skaitam cilvēku vienlaicīgi šo tehniku nav 
iespējams parādīt, tāpēc nācās grupu sadalīt divās daļās. Strā-
dājām ļoti intensīvi un rezultāts iepriecināja kā mācekles, tā 
mani. Gandrīz visas uzgleznoja divus, dažas pat trīs dabīgā zīda 
lakatus vai šalles. Vairumam nu jau ir pašām savi zīda apglezno-
šanas rāmji un interese turpināt. Man bija patiess prieks dalīties 
savās zināšanās un pieredzē ar tik ieinteresētiem un radoši mo-
tivētiem cilvēkiem. Mūsu kopīgo veikumu varēs apskatīt Kultūras 
centra 2. stāva vestibilā no 8. līdz 14. maijam.”

Irēna Baltalksne: “Ja pati vari apgleznot, radīt kādu aksesuā-
ru – lakatu, šalli, kleitu... apziņa ir lieliska. Mums izdevās izbau-
dīt katru kopā sanākšanas un radošā procesa mirkli kopā ar 
mākslinieci-skolotāju Dainu Galakrodzenieci. Daina ar prieku 
mums katrai deva izsmeļošus padomus un īstu meistarklasi.”

Anita Sārna: “Uzzinot par iespēju apgūt ko jaunu un radošu – 
zīda apgleznošanas prasmi, iesaistījos šajās nodarbībās un varu 
teikt, ka nu es to protu. Apgleznojot zīdu, laiks paskrien nemanot, 
var lieliski atpūsties no ikdienas spriedzes, gūt prieku par paša 
paveikto. Paldies mūsu pasniedzējai Dainai, kura nodarbībās at-
rada laiku ikvienam, lai pamācītu, ieteiktu, palīdzētu. Rezultātā 
man ir pašas apgleznots, skaists rudzupuķu lakats, kurš man 
būs kā paraugs, patstāvīgi nodarbojoties ar zīda apgleznošanu, 
lai atcerētos pasniedzējas padomus gan par zīmējuma elementu 
izvietošanu, kompozīcijas veidošanu, gan par kontūru zīmēšanu, 
gan krāsu laukumu aizpildīšanu, krāsu jaukšanu, pludināšanu, 
sāls izmantošanu. Varu ieteikt ikvienam, kam patīk radoša un 
lietderīga atpūta, iesaistīties šādos kursos, ja tādi tiks organizēti 
arī turpmāk.”

Ilga Lizavetina: “Zīda apgleznošana man interesēja jau sen. 
Kad uzzināju, ka būs iespēja to apgūt, ļoti priecājos. Viss process 
bija kā brīnumu radīšana, ar katru darbiņu, palīdzot Dainai, jutā-
mies drošākas. Tad jau rosījās galvā arvien jaunas idejas un gri-
bējās vēl kādu darbu uzzīmēt. Šajā radošajā procesā es sajutu 
neizsakāmas patīkamas izjūtas un prieku. Liels paldies skolotā-
jai Dainai par sirsnību, pacietību, radošām idejām, apmācot mūs, 
kā arī paldies visām mūsu grupiņas dalībniecēm: Irēnai, Dzintrai, 
Lolitai, Edītei un Ilgai par sadarbību un patīkamo gaisotni un pa-
līdzību darbu radīšanā. Man prieks par pašas apgleznotajiem la-
katiem un šallēm, gribētu vēl kaut ko tādu darīt.”

Ilga Egle: “Esmu ļoti apmierināta par iespēju apgūt ko jaunu, 
vienmēr cenšos izmantot Mālpils Kultūras centrā organizētos 
apmācību kursus. Zīda apgleznošanai kā tehnikai biju pieskāru-
sies jau agrāk, taču šoreiz apguvu jaunus tehniskos paņēmienus 
un apgleznoju sev vienu lakatu un šalli. Vēlētos, lai mūsu Kultū-
ras centrā būtu kāda telpa, kurā varētu aiziet un vēl pagleznot, jo 
man šie kursi bija par īsu.”

Jausma Saliņa: “Bija interesanti, patīkami kopā darboties, un 
esmu gandarīta par paveikto.”

Guna Pozņaka: “Mēs visi jau no dzimšanas savā ziņā esam 
mākslinieki, un ir cilvēki, kuri iemāca mums šos talantus sevī 
saskatīt un atklāt. Paldies par iespēju satikt un iepazīt talantīgus 
un jaukus cilvēkus, par iespēju pieskarties kaut kam tik trauslam 
un vieglam... kā zīds.”

Lolita Bērziņa: “Nebiju domājusi, ka būs tik brīnišķīgi! Bija 
interesanti, aizraujoši. Galvenais – skolotāja no mums dabūja ārā 
mākslinieces. Gribētos vēl kaut ko tādu. Paldies!”

Edīte Stravinska: “Esmu priecīga, ka bija fantastiska iespēja 
iepazīties ar zīda apgleznošanas tehniku un atsvaidzināt zināša-
nas par krāsu mācību. Patika iespēja radoši izpausties, neizvēr-
tējot vai no mākslinieciskā skata punkta, tā būtu pareizi. Mani 
priecē, ka ar šo vaļasprieku var darboties individuāli mājas ap-
stākļos, kas man ir ļoti būtiski.

Lielu pateicību vēlos teikt kursu apmeklētājām par kopā radī-
to draudzīgo un omulīgo atmosfēru. Visskaistākie pateicības vār-
di jāsaka kursu vadītājai Dainai, kura ir harizmātiska, nosvērta, 
atsaucīga un ļoti iedvesmojoša personība!

Būtu ļoti priecīga, ja arī nākotnē būtu iespēja apgūt kaut ko 
līdzīgu kursos vai meistarklasēs – rotu darināšanu, kaligrāfijas 
vai Hennas apgleznošanas tehniku.”

Dzintra Brakovska: “Apgūtā prasme ir lielisks ieguvums ik-

Zīda šalkas Mālpilī

Tur savus spēkus brauc izvērtēt tikai labākie un augstākā kvalifi-
kācijas klasē dejojošie pāri.

Janvārī norisinājās 10 deju (apvienojums – Standartdeju un 
Latīņamerikas deju) čempionāts, kurā Junioru I grupā Kristers 
Rauska un Amanda Miltiņa ieguva 5. vietu, bet Jauniešu grupā 
Marks Cimermanis un Evelīna Zelča – 6. vietu.

Februārī Rīgā notika Standartdeju čempionāts, kurā Junioru I 
grupā Kristers Rauska un Amanda Miltiņa arī ieguva 5. vietu.

Savukārt martā Valmierā notikušajā Latīņamerikas deju čem-
pionātā Junioru I grupā Kristers Edgars Rauska un Amanda Mil-
tiņa ieguva 3. vietu Latvijā, kas ir šī pāra līdzšinējais augstākais 
sasniegums. Sirsnīgi sveicam dejotājus ar šo patiesi lielisko 
sniegumu!

Neskatoties uz to, ka Kristers papildus dejošanai vēl trenējas 

hokejā, bet Amanda – distanču slēpošanā, viņi ir spējuši saplānot 
savu laiku visām aktivitātēm un gūt izcilus panākumus. Protams, 
arī vecāki ir devuši lielu ieguldījumu bērnu sasniegumos dejoša-
nā, veltot savu laiku un rūpes. Sporta deju kluba “Zīle” vadītāja 
izsaka vislielāko pateicību dejotāju vecākiem par darbu, atbal-
stu un sapratni!

Liels paldies par sadarbību arī Mālpils novada vidusskolas di-
rektores p.i. Lilitai Jomertei un Mālpils Kultūras centra direkto-
rei Edītei Priekulei.

Dejotāju ikdiena ir aktīva, kā jau tas ir sportā – daudz treniņu 
un sacensību nedēļas nogalēs. Visām aktivitātēm var sekot līdzi 
deju kluba mājas lapā – www.sdk−zile.lv.

Esmeralda Tāle

Turpinājums 6. lpp.
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Mālpils novada vidusskolā 24. martā notika 1949. gada 25. 
marta deportāciju un komunistiskā genocīda atceres pasākums, 
kurā piedalījās 8.–11. klašu skolēni un Mālpils novadā dzīvojošie 
represētie.

Skolotāja Santa Mihelsone pasākuma ievaddaļā lika mums 
aizdomāties par labā un ļaunā mūžseno cīņu pasaulē un arī katra 
cilvēka dvēselē.

Uz sarunu ar jauniešiem bija ieradušies šo baiso, vēsturisko 
notikumu upuri – Juris Jēkabsons, Elvīra Nagle, Antonida Serma 
un Artūrs Apsītis, kuri uz Sibīriju bija izsūtīti kopā ar tuviniekiem, 
vēl bērni būdami. Savos atmiņu stāstījumos par Sibīrijā piedzīvo-
to un izsūtījuma gadiem dalījās Juris Jēkabsons un Elvīra Nagle, 
kā arī skolotājas Ilze Bērziņa un Daiga Lāce, kuras stāstīja par 
savu tuvinieku un vecāku atmiņām un pārdzīvojumiem Sibīrijā.

Skolēni no 8.a, 8.b, 9.b un 10. klases bija sagatavojuši emocio-
nālu dzeju, kā arī mālpiliešu un sidgundiešu atmiņu fragmentu 
lasījumus par 1949. gada 25. marta deportāciju.

Ar mums kopā šajā dienā bija arī Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, kurš aicināja ikvienam aiz-
domāties, cik liela vērtība ir brīva un neatkarīga valsts, un mēs 
katrs esam atbildīgs par to, lai šīs baisās vēstures lappuses ne-
kad neatkārtotos.

Pēc emocionālā pasākuma zālē visi kopā devāmies uz piemi-

Ieklausies vēstures soļos…
ņas brīdi pie Šopu akmens, bet pēc tam Kultūras centrā noskatī-
jāmies Dzintras Gekas dokumentālo filmu “Tālā zeme Sibīrija”.

Vēlamies saglabāt novadā dzīvojošo atmiņas skolas muzejā, jo 
tās ir vēsturiskas liecības, kā arī iespēja atcerēties, saprast un 
papildināt mūsu redzesloku un izpratni par latviešu tautai būtis-
kiem vēsturiskajiem notikumiem.

Ja arī Jūs esat bijis izsūtījumā un vēlaties dalīties savās atmi-
ņās, mēs labprāt satiktos un ieklausītos jūsu stāstījumā.

Daiga Lāce

vienam, kurš piedalījās šajā projektā. Patika tas, ka strādājām 
grupā. Tas palīdzēja tuvāk iepazīt savus kolēģus, iemācīja rēķi-
nāties vienam ar otru, izturēties atbildīgi un disciplinēti. Likās, ka 
iedvesmojamies un uzlādējamies cits no cita. Skolotāja Daina ir 
radoša personība, kura prot iedrošināt, uzmundrināt, pārliecināt, 
sapurināt, apzināties savus spēkus, ka mēs katrs to VARAM. 
Esmu gandarīta un priecīga par iegūtajām prasmēm, jo mums 
katram izdevās radīt krāšņus, krāsainus, fantasiskus un neat-
kārtojamus darbus.”

Anita Bīriņa: “Liela pateicība par šo iespēju apgūt zīda glez-
nošanu pie tik lieliskas Skolotājas! Daina ir apbrīnojami atvērta, 

zinoša, gudra un iedvesmo sev apkārt esošos cilvēkus, liekot sev 
noticēt, ka: “Tu to vari, Tev sanāks, tikai dari!”

Šeit varēja atdzīvināt savu radošu pusi, un zinu, ka skolotāja 
Daina manī iedzīvināja sajūtu radīt, izpausties un noteikti taps vēl 
un vēl skaisti darbi patstāvīgi.

Gleznošana tā ir kā meditācija, kas, manuprāt, mūsdienu stei-
dzīgajā ritmā ir tieši vietā, tikai ir jāatrod laiks! Tu tikai glezno un 
ļaujies otas plūdumam, domas ir atpūtušās šajā laikā, galva, ķer-
menis sakārtojies, tā ir kā jauna elpa dzīvē.

Un ceru, ka tādi kursi būs vēl un vēl pie lieliskās skolotājas 
Dainas, jo noteikti vēl vairāk cilvēki vēlas un vēlēsies atvērt sevī 
radošo dzirksti, lai ienestu vairāk krāsas un prieka savā dzīvē, jo 
prieks piesaista prieku!”

Paldies skolotājai-māksliniecei Dainai Galakrodzeniecei, pro-
jekta vadītājai Līvijai Mukānei un Mālpils novada domei par ie-
spēju piedalīties projektā!

Zīda apgleznošanas kursu dalībnieki

Turpinājums no 5. lpp.
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Mālpils novada vidusskola jau vairākus gadus piedalās ERAS-
MUS+ projektā “Skola, kurā man patīk mācīties”. Tādēļ atkal ie-
klausījāmies skolēnu kādreiz izteiktajās vēlmēs un…

Saulainā aprīļa piektdienā risināt matemātikas uzdevumus 
patīk vien retajam piektklasniekam, tādēļ abu klašu audzinātājas 
Svetlana Blokina un Daiga Lāce, kas sagadīšanās pēc ir matemā-
tikas skolotājas, nolēma ierasto mācību procesu (stundas darbu 
klasē) aizstāt ar aktīvu un atraktīvu grupu darbu skolas zālē.

Pēc pasākuma skolēni savu attieksmi pauda piecrindēs:
Piekto klašu pēcpusdiena, piekto klašu pēcpusdiena –
Grūta un gudra, forša un jautra,
Skrēju, lēcu, sacentos, rakstīju, domāju un riņķi griezu,

AKTUĀLI

Šajā mācību gadā Mālpils novada vidusskolā karjeras izpētes 
un plānošanas nepieciešamo zināšanu apguves nolūkos, ar lek-
cijām un nodarbībām viesojās NBS karavīri. Novembrī visas die-
nas garumā dažādas nodarbības vadīja NBS Štāba bataljona ka-
ravīri un komandējošais sastāvs. Janvārī bija interesanta tikšanās 
ar Zemessardzes majoru Agri Baranovski, kurš ir absolvējis Māl-
pils vidusskolu un ASV 173. kājnieku brigādes karavīriem. Febru-
ārī 7.–12. klašu skolēniem bija lieliska iespēja tikties uz sarunu 
ar NATO karavīriem. Katrs varēja likt lietā savas angļu valodas 
prasmes un pajautāt par tām lietām, kuras interesē visvairāk.

Kā brīnišķīgs noslēgums šīm NBS informatīvajām dienām, 
5. aprīlī notika koncerts, ko sniedza Nacionālo bruņoto spēku or-
ķestra bigbenda grupas kameransamblis no Liepājas. Tas nebija 
parasts koncerts, bet koncerts ar nelielu stāstu gan par katru 
skaņdarbu, gan par daudzveidīgajiem mūzikas instrumentiem. 
Skolēniem bija iespēja laimēt balvas, pareizi atbildot uz jautāju-
miem par bruņotajiem spēkiem. Koncerta noslēgumā bija iespē-
ja pašiem piedalīties kopīgā dziesmā, spēlējot dažādus intere-
santus un neredzētus mūzikas instrumentus.

Skolēni par pasākumiem:
Mārtiņš (1.b klase): “Patika koncerts, patika pūtēju instru-

menti. To bija tik daudz!”
Ingars un Krists (5.b klase): “No visām tikšanās reizēm ar 

NBS karavīriem, vislabāk patika, kad pie mums viesojās NATO 
karavīri, jo tad varēja ar viņiem parunāt angliski. Koncerts patika 
ļoti. Super! Forši bija, ka beigās varēja paši spēlēt dažādus mūzi-
kas instrumentus.”

Kitija (6. klase): “Man patika koncerts. Patika lielais pūšamais 
instruments, kādu nebiju redzējusi. Patika, kā dziedāja solists.”

Iespējams, ka uzzinājuši vairāk par NBS karavīru ikdienu, uz-
devumiem, darbības pamatprincipiem, pienākumiem, arī kāds 
mūsu skolas audzēknis pēc vidusskolas beigšanas savu nākotni 
saistīs ar militāro karjeru profesionālajā dienestā.

Ineta Sējāne

NBS bigbends pieskandina Mālpils novada vidusskolu

Šādi mācīties mums patīk!
Viss ļoti labi izdevās! Jauki kopā strādājām!
Un daudz ko jaunu izmēģinājām! Galvenais, ka piedalās!

Piekto klašu pēcpusdiena, piekto klašu pēcpusdiena –
Gudrība un sadarbība, atraktīva, interesanta,
Domāt, riņķi griezt, rakstīt, skriet un saprast,
Uztraukums, bet ļoti foršs! Galvenais nav uzvara, bet prieks!
Sadarbība piekto starpā! Man patīk šādi strādāt grupās!

Svetlana Blokina un Daiga Lāce
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Valentīna Skulmes 95 gadu jubilejai veltīts 
1. kriminālžanra lugu festivāls “Zilais karbunkuls”

Latvijas Universitātes Studentu teātris
Robērs Tomā “Astoņas mīlošas sievietes”
Kriminālkomēdija 2 cēlienos

“Astoņas mīlošas sievietes” ir stāsts par astoņām pavisam at-

Bauskas novada Vecsaules amatierteātris
Andris Ūdris “Psihotropais nams”
Režisore Gunta Siliņa

Lugas darbība norisinās mūsdienās kādā Latvijas pilsētā.
Mums ir jauks divstāvu nams ar četriem dzīvokļiem un pagal-

mu, kur Murītim paskrieties – tā saka šīs lugas galvenā varone 
pensionāre Laila Purgaile.

20.–21. maijā Mālpilī
Kāpēc Valentīns Skulme?

Šogad 21. aprīlī Valentīnam Skulmem – 95. Mālpilī ir Valentīna 
Skulmes – 20. gadsimta kultūras cilvēka, savdabīgā aktiera, “iro-
niskā romantiķa” – dzimtas mājas. Vislabāk Valentīnu Skulmi 
pazina viņa laikabiedri.

Ināra Skulme: “Viņam patika lauku puķes; rozes, neļķes viņš 
uzskatīja par banālām.”

Džemma Skulme: “Valentīns nebija cilvēkmīlētājs, tomēr, izjū-
tot pretmīlestību, spēja atplaukt.”

Jurģis Skulme: “Viņš joprojām bija tas pats, kādu viņu zināju 
no laiku laikiem. Ar savām īpatnībām, ar dīvainībām. Nemainī-
gais, ne ar vienu nesajaucamais Paulis Valentīns.”

Kārlis Auškāps: “Viņš bija no tiem nemiera dzītajiem pasaules 
ceļiniekiem – klīstošajiem holandiešiem vai mākslas gariem, 
kuri ilgojās pēc tās pasaules, ko viņi izveidojuši savos sapņos.”

Miervaldis Ozoliņš: “Viņš pats sevī kritizēja kultūras vērtības, 
radot vispārināti filozofisku attieksmi.”

Harijs Liepiņš: “Valentīnam daudz nozīmēja skatītāju mīlestī-
ba. Teātra kritiku viņš uztvēra diezgan sāpīgi, bet tā tomēr viņam 
nebija tik svarīga kā skatītāju atsaucība.”

Gunārs Placēns: “Valentīns bija šerps, kategorisks, ironisks, 
bet viņu tādu pieņēmām, bijām pieraduši.”

Olga Dreģe: “Pārrunās viņš šķita kā citam laikam piederīgs, 
toreizējam periodam viņš savā domāšanā stāvēja pāri.”

Rasma Roga: “Viņš varēja zīmēt, rakstīt un dzejot. Un kur nu 
vēl spilgtie un apfantazētie stāsti par teātra un mākslas vēsturi! 
Likās, ka tādās gudrībās varētu klausīties bez pārtraukuma – 
visu mūžu. Tik savdabīgi interesanta un spilgta aktiera-māksli-
nieka, kāds bija Valentīns Skulme, mums vairs otra nav un diez 
vai kādreiz būs...”

/Silvija Geikina “Ironiskais romantiķis. Valentīns Skulme 
atmiņās, vēstulēs, dienasgrāmatā, rakstos”/

Kāpēc festivāls?
Neparasta un aizrautīga ir šī mīlestība uz teātra mākslu, tā 

vilina un aizrauj. Amatierteātru saimi Latvijā pārstāv 425 ama-
tierteātri ar vairāk nekā 6 400 dalībniekiem. Festivāls – tikšanās 
reize līdzīgi domājošajiem.
Kāpēc kriminālžanrs?

1980. gadā par sezonas naglu kļuva Dailes teātrī iestudētais 
detektīvs ar mūziku un dejām trīs cēlienos “Šerloks Holmss”. 
Šerloku Holmsu – privātdetektīvu, deduktīvās domāšanas pa-
matlicēju – atveido Valentīns Skulme.
Kāpēc “Zilais karbunkuls”?

Karbunkuls – viens no dārgakmeņa almandīna daudzajiem 
nosaukumiem, simbolizē skaistumu, spēku un godību. Akmenim 
ir dažādas nokrāsas, Latvijā vispopulārākais ir “zilais karbun-
kuls”. Jau senatnē daudzas tautas godāja karbunkuļus un piedē-
vēja tiem maģiskas īpašības – spēju atvairīt skumjas, nest prie-
ku, ārstēt sirdi un smadzenes, iekairināt kaisli un tai pašā laikā 
mierināt dusmas. Eiropā karbunkuļus uzskatīja par balles un 
maskarāžu akmeņiem. 

Liene Cimža

šķirīgām sievietēm, kuras vieno viens vīrietis – tēvs, vīrs, brālis, 
znots, draugs, mīļākais, svainis, saimnieks.

Kādā attālā Francijas provincē, savu greznību nokalpojušā, 
vecā mājā ir sapulcējušās astoņas sievietes. Vienīgais vīrietis 
Marsels, ģimenes patriarhs, atrasts savā guļamistabā nogali-
nāts ar nazi mugurā. Telefons sabojāts, māja ieputināta sniegā.

Rutīnas nogurdinātas un savtīgo interešu pārņemtas, viņas 
steidz noskaidrot, kas ir slepkava, kā tas iekļuvis mājā un vissva-
rīgāk, vai slepkava vēl ir šeit. Viņas nenojauš, ka rūpīgi glabātie 
noslēpumi nāks gaismā. Aizdomas krīt uz katru. Katrai ir savs 
motīvs.

Kas katrai no viņām ir slēpjams? Un kura no visām astoņām ir 
vainīgā?

Studentu teātris pirmo reizi atklātībā parādījās 1946. gadā ar 
kompozīciju “Dziedājums par Frici Gaili”. Teātra izveidotāja un 
vadītāja bija režisore Elvīra Elksne, kas tajā darbojās līdz 
1950. gadam. Teātri vadījuši režisori Nora Katlape, Imants Ader-
manis, Ārijs Geikins, Ansis Rūtentāls.

Kopš 1993. gada LU Studentu teātri vada Visvaldis Klintsons. 
Viņš iestudējis M. de Gelderodes “Eskoriāls”, E. Lēmanes “Sol-
terra”, L. Stumbres “Loto”, V. Vīgantes “Palmas zaļo vienmēr”, 
A.J. Stendera “Žūpu Bērtulis”, A. Strindberga “Jūlijas jaunkun-
dze”, L. Stumbres “Liels, spoži sarkans autobuss”, A. Vampilova 
“Pērnvasar Čulimskā”, A.B. Valjeho “Liesmojošā tumsā” (Latvi-
jas amatierteātru Gada izrāde 2009), J. Edlisa “Vārdu sakot – 
kino...”, H. Paukša “Es pagaidīšu aiz durvīm”, V. Šekspīra “Otel-
lo”. Ar Ž. Anuija “Antigone” izrādi teātris piedalījās Universitāšu 
teātru festivālā Bezansonā. Par šo iestudējumu Visvaldim 
Klintsonam piešķirta Rīgas pilsētas kultūras gada balva “Baltais 
zvirbulis”.

Signes Nikolajevas vadībā teātrī darbojas kustību grupa, ku-
ras iestudētās izrādes guvušas augstu novērtējumu starptautis-
kajos festivālos Itālijā, Bulgārijā un Baltkrievijā.

Jaunākā izrāde teātra repertuārā ir R. Tomā “Astoņas mīlošas 
sievietes”. Šī izrāde nav guvusi augstu ekspertu vērtējumu skatē 
“Gada izrāde 2016”, bet skatītājiem patīk.

Festivāla dalībnieki

AKTUĀLI
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Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris
Aiva Birbele “Koridors”
Pilsētas nomales stāsts 2 cēlienos
Režisors Andris Bolmanis
Scenogrāfs Ivars Pirvics
Pirmizrāde: 2015. gada 5. novembrī
Lomās: Elita Majevska (Anna), Arvīds Matisons (Valdis), Roberts 
Avots (Jānis), Liene Krūmiņa (Anitra), Kārlis Bomanis (Georgs), 
un Santa Bērziņa (Diāna).

Lugas darbība risinās mūsdienās kādā remontu ilgi nepiere-

Ozolnieku novada amatierteātris
Džons B. Prīstlijs “Viesnīcas noslēpums”
Detektīvkomēdija 2 daļās

Vēl tikai pāris nedēļu, un “Greenfingers” – pasakainākā kalnu 
viesnīca Anglijā – tiks atklāta. Daļa no personāla jau ieradusies. 
Taču sākas sniegputenis, un pēkšņi uzrodas divas vēlas ceļotājas 
– ekscentriskā Mis Treisija kopā ar savu pārgurušo ceļabiedri Mi-
sis Džernigenu.

Viens mirklis, un Misis Džernigenas istabā atskan sprādziens. 
Un arī pašas Džernigenas – ne noslepkavotas, ne dzīvas – numu-
rā vairs nav. Tāpēc vēl jo dīvaināk šķiet, ka pirms nozieguma iz-
darīšanas šurp ir atsūtīts detektīvs Krauters.

Ikvienam viesnīcas darbiniekam, izrādās, ir kaut kas slēp-
jams. Uz kā sirdsapziņas ir Misis Džernigenas dzīvība? Atbildi 
zina tikai neizbraucamais sniegs...

18. martā Ādažos norisinājās Pierīgas vokālo ansambļu ska-
te, kurā piedalījās divi Mālpils kultūras centra kolektīvi: jauktais 
vokālais ansamblis “BUONA PARTE”, vadītāja Sanita Vītuma, ie-
gūstot I pakāpes diplomu un senioru ansamblis “SIDGUNDIE-
TES”, vadītāja Vija Ādamsone, iegūstot II pakāpes diplomu.

25. martā Mālpils Kultūras centrā notika XXVI Vispārējo lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma “Māras 
zeme” repertuāra apguves skate, kurā piedalījās Ādažu, Carni-
kavas, Inčukalna, Garkalnes, Mālpils, Krimuldas, Ropažu, Sējas, 
Siguldas, Stopiņu un Saulkrastu novadu deju kolektīvi. 

No mūsu novada piedalījās:
 • Mālpils novada vidusskolas bērnu deju kolektīvs “DUNDI-

ŅA”, vadītāja Māra Gaile-Dišereite;
 • Mālpils novada vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “DUN-

DA” /C grupa/, vadītāja Māra Gaile-Dišereite;
 • Mālpils Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “MĀRA” /B 

grupa/, vadītāja Maija Orlova;
 • Mālpils Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“SIDGUNDA” /D grupa/, vadītāja Māra Gaile-Dišereite;
 • Mālpils Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“KNIEDIŅŠ” /E grupa/, vadītāja Julijana Butkeviča.
Visi pieci kolektīvi saņēma godpilnās I pakāpes diplomus.
Bet 9. aprīlī notika vēl divi svarīgi pasākumi – Starptautiskā 

folkloras festivāla “BALTICA 2018” folkloras kopu un etnogrā-
fisko ansambļu skate Mālpilī, kurā folkloras kopa “MĀLIS”, vadī-
tājs Andris Kapusts arī saņēma augsto I pakāpes vērtējumu un 
Siguldas koru apriņķa skate Siguldā, kurā startēja Mālpils Kultū-
ras centra jauktais koris, iegūstot I pakāpes diplomu.

Skates dejas ir izdejotas, dziesmas ir izdziedātas, bet darbs 
neapstājas. Patiess prieks par sasniegtajiem rezultātiem. Pal-
dies dejotājiem un dziedātājiem par ieguldīto milzīgo darbu, en-
tuziasmu, spītu un neatlaidību. Paldies profesionālajiem kolektī-
vu vadītājiem un koncertmeistariem. Pateicamies Mālpils novada 
domei par finansiālo atbalstu tērpu iegādei, transporta nodroši-
nāšanai utt.

Liels paldies arī visiem līdzjutējiem, atbalstītajiem, dejotāju 
ģimenēm un koncertu apmeklētājiem. Aicinām arī turpmāk aktī-
vi iesaistīties pašdarbībā un uz tikšanos koncertos!

Sandra Rogule

Mēs lepojamies!

Baldones amatierteātris “Sudraba nagla”
Lelde Stumbre “Burvīgie blēži”
Režisore Zigrīda Ezeriņa

Kāpēc mēs esam iecietīgi pret krāpniekiem? Paskatieties uz 
burvju māksliniekiem, iluzionistiem, kāršu triku meistariem!

Mēs jūsmojam un aplaudējam skatoties šos priekšnesumus, 
varbūt tāpēc, ka mūsos snauž apslēpts krāpnieks...

Tas, protams, mūs satrauc tomēr viņi demonstrē apbrīnojamu 
veiklību, fantastisku izdomu un izcilu psihologa talantu.

Atjautīgus, drosmīgus, šarmantus mahinatorus Jūs varēsiet 
vērot AT Sudraba naglas izradē “Burvīgie blēži”.

Mālpils kultūras centra amatierteātris “Vēji”
Lelde Stumbre “Liels, spoži sarkans autobuss”
Režisore Liene Cimža

Leldes Stumbres lugās raksturīga realitātes un mistērijas 
mijiedarbība. Tas viņas darbus padara interesantus, neparedza-
mus. “Liels, spoži sarkans autobuss” ir kriminālstāsts par to, kā 
netipiskā dzīves situācijā atklājas cilvēku patiesie raksturi, kā 
ikdienā neapzināmies, cik paralēli iet mūsu ceļi, jo neredzam 
acīmredzamo, nesaprotam pašsaprotamo.

dzējušā, noplukušā, bet koptā kāpņu telpā. Mājā, kuru namīpaš-
nieks gatavojas nojaukt, savas kaislības izdzīvo 6 dažāda vecuma 
personāži – 3 sievietes un 3 vīrieši. Daži gatavojas pārcelties, daži 
cīnās par iespēju palikt. Vēl kādi ir iemīlējušies un nobrieduši at-
klāt savas jūtas. Uzticēšanās, uzdrīkstēšanās, cīnīšanās, mīlestī-
ba, kaisle un atklāsmes, šo visu skatītāji varēs redzēt izrādē “Ko-
ridors”.

Izrādē tiek lietoti necenzēti vārdi, tiek smēķēts un atkailināts 
ķermenis – izrāde ir par dzīvi.

Īsa video anotācija par izrādi: https://www.youtube.com/
watch?v=7Uo9TRIrUp

Bet, kas gan notiek šajā namā, uz kuru tik bieži jābrauc polici-
jas patruļai?...

AKTUĀLI

Skultes amatierteātris
Lelde Stumbre “Burvīgie blēži”
Režisore Ligita Smildziņa
Pirmizrāde: 2017. gada 2. aprīlī

Skultes amatierteātris uzsācis savu darbību 2012. gada rude-
nī. Iestudētas lugas – A. Dzīle “Salons”, R. Blaumanis “No salde-
nās pudeles”, F. Dīrenmats “Vecās dāmas vizīte”, M. Zālīte “Žūpu 
Bērtulis”, izrāde “Mīlēt un dzīvot” pēc Alēna Renē kinofilmu mo-
tīviem.

Uz festivālu Skultes amatierteātris vedīs L. Stumbres lugas 
“Burvīgie blēži” iestudējumu (garums – 1. st.)
Izrādes anotācija

Blēdības. Mazās, lielās, smalkās, rupjās, veiklās, muļķīgās, 
gudrās, smieklīgās, noslēpumainās, šausminošās, pārsteidzo-
šās, paradoksālās, atklātās, neatklātās. Nevainīgās?! Mīļās?! 
Ļaunās?! …Kur aitas, tur cirpēji?!

Izrādē 5 ainas ar un par blēdīšanos: ŠEDEVRIŅŠ, BALONS, 
VILTOTAIS UTRILLO, DIMANTA KAKLAROTA, MĀJA PARADĪZĒ.
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“Turpināt dzīvot… skaisti!” Tā sauc izstādi ar iedvesmojošiem 
foto stāstiem par sievietēm, kuras uzvarējušas krūts vēzi. Autori 
– Jūrmalas fotostudijas “Aspazija” fotogrāfi Andris Sīmanis 
(1958–2016), Ojārs Griķis un Una Liberte. Arī pati Una gājusi cau-
ri krūts vēža slimnieces emocijām. Viņa projektā darbojusies gan 
kā fotogrāfe, gan modele.

Skaistas un pievilcīgas, brīvas, drošas, mirdzošas. Tādas ir šīs 
vienpadsmit sievietes neparastajā fotoizstādē. Atļauties, uz-
drīkstēties – arī tā var dēvēt izstādi, kas Latvijā skatāma pirmo-
reiz. Sievietes uzdrīkstējušās stāties fotokameras priekšā arī 
atkailinātas. Viņas ir veiksmīgi izārstējušās un pašas atzīst, ka 
dzīvo daudz pilnasinīgāk un pilnvērtīgāk. Viņu vidū ir gan augst-
skolas profesore, gan medmāsa un arhitekte, gan uzņēmēja un 
vijolniece un pat ārste onkoloģe.

Izstādes mērķis ir uzmundrināt un iedrošināt sievietes laikus 
doties pie ārsta, veikt izmeklējumus un, ja nepieciešams, ārstē-
ties. Mūsu aicinājums veikt profilaksi nav izteikts caur draudiem, 
bet caur skaistumu, jo sievietēm ir jāsaprot, ka krūtis ir jāsaudzē 
gan jaunībā, gan arī visu turpmāko mūžu, jo tikai tā var pilnvērtī-
gi saglabāt visa organisma veselību, dzīves gribu un prieku, spē-
ju iemīlēt sevi.

Svarīgākais, ka fotogrāfijas skatītāju apbur, aizrauj un liek aiz-
mirst par pasaulīgo. Un domājams, ka tās vairāk par visdažādā-

Neparasta fotoizstāde – sievietes uzvar krūts vēzi
kajiem reklāmas bukletiem pārliecinās sievietes-skatītājas ne-
baidīties no ārstu pārbaudēm, no iespējamās diagnozes un 
iespējamās ārstēšanās. Tas viss ir laicīgs un pārciešams, bet 
sievietes sūtība paliek pāri visam. Un tāda jau, šķiet, bija fotoiz-
stādes būtība.

Fotostudija “Aspazija” ir dibināta 2009. gadā. Pirmā izstāde 
notika Aspazijas mājā – 2009. gada vasarā. Ideja par studijas di-
bināšanu pieder, nu jau mūžībā aizgājušajam, jūrmalniekam 
Andrim Sīmanim, kurš bija arī studijas vadītājs līdz 2016. gada 
aprīlim. Fotostudija savā nosaukumā izmanto izcilās dzejnieces 
Aspazijas vārdu, kas motivē tiekties pēc augstas mākslinieciskās 
kvalitātes. Septiņu gadu laikā fotostudija “Aspazija” ir sarīkojusi 
tuvu pie 40 izstādēm.

Izstādi Mālpils Kultūras centra izstāžu zālē var skatīt visu 
maija mēnesi.

Lielā Talka Mālpils novadā

22. aprīlī notika Lielā Talka – “Latvijai būt zaļai!” Šogad talko-
tāju skaits nebija liels, bet talkas rezultāts – iespaidīgs – kontei-
ners bija balto maisu pārpildīts!

Liels paldies tiem, kas piedalījās šajā talkā: Jānis Zilberts, 
Ilze Bērziņa, Dace Lejiņa, Baiba Lippe, Antra Osīte, Agra Cīrule, 
Epaltu ģimene, Aleksandrs Lielmežs, Tāļu ģimene, biedrība 
“Mālpils zivīm” Vladislava Komarova un Imanta Andersona va-
dībā.

Diemžēl ne visiem rūp tīra apkārtne. Tā, piemēram, ceļa pos-
mā Mālpils–Vite Epaltu ģimene salasīja 23 maisus ar atkritu-
miem! Pa šo ceļu pārvietojas galvenokārt paši Mālpils novada 
iedzīvotāji. Ceļa malas bija pilnas ar no mājām atvestiem un iz-
mestiem atkitumu maisiem.

Sidgundā Imanta Andersona vadībā bija paredzēts sakopt par-
ku, bet rezultātā vāca atkritumus gar upes malu. Šeit talkotāji 
savāca 28 maisus atkritumu!

Katru gadu talko pārsvarā vieni un tie paši cilvēki, kuri diem-
žēl vāc citu izmestos atkritumus. Tāpēc, mālpilieši, padomājiet 
– nepiesārņojiet vidi, kuras kvalitāte ietekmē jūsu dzīves kvalitā-
ti!

Lielajām Talkām vajadzētu kļūt par dienu kad mēs visi pulcē-
jamies, lai kopīgi veidoto kaut ko jaunu – labiekārtotu, apzaļumo-

tu, nevis tikai vāktu atkritumus.
Es ļoti vēlētos, lai Lielajās Talkās iesaistītos arī Mālpils skolu 

jaunieši un iemācītos, šo elementāro lietu – nepiemētāt ar atkri-
tumiem savu apkārtni!

Regīna Zagorska

Mālpils–Vites ceļa malā talko Epaltu ģimene

Mālpils–Nītaures ceļa malā talko Agra Cīrule un Antra Osīte

Savāktie atkritumi Mālpils peldvietā
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2017. gada 3. jūnija PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

Kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas
Vēlētāju apvienība “Mēs Mālpilij”

N. 
p. 
k.

Vārds, uzvārds Dz. 
gads

Reģistrētā 
dzīvesvieta Izglītība Pamata darba vieta Ieņemamais 

amats

1. ANDRIS LINIŅŠ 1979 Limbažu 
novads

Liepājas Pedagoģi-
jas akadēmija

Mālpils Internātpamat-
skola internāta skolotājs

2. VLADISLAVS KOMAROVS 1949 Mālpils 
novads

Daugavpils Pedago-
ģiskais institūts Biedrība “Mālpils zivīm” valdes loceklis

3. ATIS AIGARS 1959 Siguldas 
novads

Latvijas Lauksaim-
niecības akadēmija Mālpils novada dome

zemnieku konsul-
tants veterinārme-
dicīnā

4. GUNTA BAHMANE 1961 Mālpils 
novads Latvijas Universitāte Mālpils novada vidus-

skola
pamatizglītības 
skolotāja

5. FRANČESKA ĢĒVELE 1954 Mālpils 
novads

Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības 
akadēmija

Mālpils Internātpamat-
skola un Mālpils 
Profesionālā vidusskola

direktore

6. PĒTERIS OZOLIŅŠ 1984 Mālpils 
novads

Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte VAS “CSDD”

transportlīdzekļu 
tehniskās kontro-
les inspektors

7. JĀNIS PAULOVIČS 1981 Mālpils 
novads

Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte ZS “Plakupi” īpašnieks

8. LARSENS PULTURS 1992 Mālpils 
novads Juridiskā koledža SIA “MBC Composting” valdes loceklis

9. MĀRTIŅŠ RAUSKA 1985 Mālpils 
novads

Mālpils novada 
vidusskola SIA “Ralfhouse” izpilddirektors

10. SANDRA ROGULE 1967 Mālpils 
novads

Liepājas Pedagoģi-
jas akadēmija Mālpils Kultūras centrs kultūras pasāku-

mu organizatore

KAS MĒS ESAM
Mēs esam mālpilieši, kuriem rūp dabas aizsardzības, vides sa-

kopšanas, veselības aizsardzības, sociālās un izglītības problēmas 
Mālpils novadā. Lai vēl veiksmīgāk varētu risināt ar šīm problē-
mām saistītos aktuālos jautājumus, vēlamies iesaistīties Mālpils 
novada pašvaldības darbā, lietderīgi un efektīvi izmantojot vietējās 
pašvaldības, ES struktūrfondu un citus pieejamos resursus.

MŪSU REDZĒJUMS
Mālpils novadam jāturpina ekonomiski attīstīties. Nozīmīgā-

kās jomas, kuras vēlamies uzlabot, ir vides aizsardzība, teritori-
jas sakopšana un labiekārtošana, bērnu un jauniešu izglītošana, 
veselības aizsardzība, sporta un kultūras dzīves attīstība, tūris-
ma veicināšana.

PĀRVALDE, BUDŽETS, FINANSES
Bezdeficīta režīmā nodrošināt pašvaldībai pastāvīgo funkciju 

izpildi un projektu piesaisti. Izstrādāt tuvāko 10–12 gadu pasāku-
mu plānu budžeta ieņēmumu daļas palielināšanai (projektu pie-
teikumi, investīcijas, kredīti, sadarbība ar VID un uzņēmējiem – 
reālu nodokļu iekasēšana).

IZGLĪTĪBA, FIZISKĀ ATTĪSTĪBA, DROŠĪBA
Investīcijas izglītībā ļaus mums sasniegt attīstītāko ES valstu 

iedzīvotāju dzīves līmeni. Mālpils ir unikāla ar izglītības, sporta 

un kultūras iestāžu kopumu. Mūsu pārliecība, ka Mālpilī jāsagla-
bā visu esošo mācību iestāžu darbība.

GALVENIE DARBI:
 • aktualizēt izglītības darba grupas darbību, kura izstrādās 

rīcības programmu izglītības sistēmas attīstībai Mālpils 
novadā;

 • atbalstīt un veicināt sporta bāzes attīstību Mālpilī, attīstīt 
bērnu rotaļu un sporta laukumu infrastruktūru Mālpils no-
vadā;

 • nodrošināt mācību iestāžu telpas ar mūsdienīgu aprīkoju-
mu un tehnisko bāzi;

 • turpināt uzlabot bērnu un jauniešu drošību uz ielām pie iz-
glītības iestādēm, (regulāri pašvaldības policijas reidi, gā-
jēju pārejas, videonovērošana u.c.);

 • piesaistīt uzņēmējus papildus dzīvojamo fondu izveidei 
speciālistiem Mālpils novadā;

 • uzlabot veselības aprūpes pakalpojumus;
 • sniegt nepieciešamo atbalstu jaunajām ģimenēm ar bēr-

niem.

KULTŪRA, TŪRISMS, INFORMATIZĀCIJA
 • Mālpils Kultūras centrā saglabāt esošos pašdarbnieku un 

amatnieku kolektīvus, veicināt jaunu rašanos;
 • izstrādāt ilgtermiņa tūrisma attīstības plānu, izveidot tūris-

Turpinājums 12. lpp.
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ma un informācijas centra publisku darbību;
 • izstrādāt Mālpils Kultūras centra ēkas renovācijas projek-

tu, meklēt investīcijas šī projekta realizācijai;
 • atjaunot Kultūras centra kafejnīcas pieejamību iedzīvotā-

jiem un apmeklētājiem ikdienā un svētkos;
 • pārveidot un modernizēt esošo Mālpils novada mājas lapu, 

kurā visiem būtu iespēja iesniegt savus priekšlikumus un 
saņemt atbildes;

 • nodrošināt visiem interesentiem speciālistu konsultācijas 
ES investīciju projektu pieteikumu sagatavošanā un līdzek-
ļu piesaistē.

INFRASTRUKTŪRA
 • meklēt investīcijas Parka, Jaunās-Krasta ielas, Mālpils 

Profesionālās vidusskolas teritorijas, pirmsskolas izglītī-
bas iestādes teritorijas rekonstrukcijai, Sidgundas teritori-
jas labiekārtošanai;

 • atjaunot esošos un projektēt jaunus gājēju trotuārus ar at-
bilstošu segumu, lai tos varētu izmantot iedzīvotāji ar īpa-
šām vajadzībām;

 • veikt pašvaldības ielu un ceļu segumu atjaunošanu;
 • pilnībā sakārtot ielu apgaismojumu sistēmu visā Mālpils 

un Sidgundas teritorijā;
 • sakārtot infrastruktūru individuālās apbūves investoru pie-

saistei;
 • veidot dzīvojamo fondu jaunu speciālistu piesaistei;
 • uzsākt esošo Mālpils kapu akmens žoga atjaunošanu un 

izstrādāt jauno kapu projektu;
 • atjaunot publisko peldvietu Mālpils iedzīvotājiem.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Palielināt esošo pakalpojumu un finansējuma apmērus soci-

ālās palīdzības un aprūpes vajadzībām mazturīgajiem iedzīvotā-
jiem, pensionāriem un invalīdiem.

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
 • atbalstīt investīciju piesaisti Mālpils novada komunālās 

saimniecības attīstībai, lai paaugstinātu uzņēmuma snieg-
to pakalpojumu kvalitāti un samazinātu tarifus;

 • turpināt nodrošināt bezmaksas lielgabarīta atkritumu sa-
vākšanu un izvešanu.

DROŠĪBA
Aktivizēt pašvaldības policijas institūcijas darbību un apsar-

dzes firmu stabilu patruļdienesta darbu.

VIDES AIZSARDZĪBA
 • Vides aizsardzības jautājumos sadarbojoties ar biedrību 

“Mālpils Zivīm”:
 ◊ novērst Sudas upes piesārņošanu ar ražošanas notek-

ūdeņiem, krastmalas piesārņošanu ar sadzīves atkritu-
miem;

 ◊ novērst malu zvejniecību Mālpils ciema ūdenskrātuvēs;
 ◊ novērst ūdenskrātuvju aizaugšanu ar ūdenszālēm;
 ◊ veicināt zivju resursu palielināšanu centra ūdenskrātu-

vēs, Sudā un Mergupē;
 • Rekonstruēt pašvaldības SIA “Norma K” pārziņā esošo kat-

lu māju, samazinot izmešu kaitīgumu.

Turpinājums no 11. lpp.

Vēlētāju apvienība “Vienoti Mālpilij”
N. 
p. 
k.

Vārds, uzvārds Dz. 
gads

Reģistrētā 
dzīvesvieta Izglītība Pamata darba vieta Ieņemamais 

amats

1. SOLVITA STRAUSA 1958 Mālpils 
novads

Rīgas Politehniskais 
institūts SIA “EMU Skulte” galvenā grāmatve-

de, īpašniece

2. VALTS MIHELSONS 1966 Mālpils 
novads

Rīgas Tehniskā 
universitāte

Mālpils novada domes 
Sporta komplekss

Sporta kompleksa 
vadītājs

3. VOLDEMĀRS CĒRPS 1971 Mālpils 
novads

Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte

Pašvaldības 
SIA “Norma K” valdes loceklis

4. ALEKSANDRS LIELMEŽS 1952 Mālpils 
novads

Rīgas Politehniskais 
institūts Mālpils novada dome

priekšsēdētājs, 
privatizācijas 
komisijas loceklis

5. LEONTINA AMERIKA 1942 Mālpils 
novads

Latvijas Lauksaimnie-
cības akadēmija

Biedrība “Mālpils sporta 
klubs” valdes locekle

6. ANDRIS APSĪTIS 1965 Mālpils 
novads

Priekuļu Lauksaim-
niecības tehnikums ZS “Lazdukalns” īpašnieks

7. MĀRA ĀRENTE 1955 Mālpils 
novads

Latvijas Mākslas 
akadēmija

Mālpils novada 
Kultūras centrs

Kultūras centra 
izstāžu kuratore

8. AGNESE HILDEBRANTE 1980 Mālpils 
novads

Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte ZS “Virši” īpašniece

9. ROLANDS JOMERTS 1963 Mālpils 
novads

Latvijas Lauksaimnie-
cības akadēmija PKS “Straupe” tehniskais 

direktors

10. ELĪNA JUNGA 1984 Mālpils 
novads Latvijas Universitāte SIA “Kvist” administratīvā 

direktore

11. LINARDS LIGERIS 1985 Mālpils 
novads Latvijas Universitāte Latvijas Lauku konsultā-

ciju un izglītības centrs
uzņēmējdarbības 
konsultants
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Turpinājums 14. lpp.

Vēlētāju apvienība “Mūsu Mālpils”

NOVADA PĀRVALDE
Apvienība iecerējusi veikt pārvaldes struktūru izmaiņas, lai 

centralizētu finanšu un grāmatvedības pakalpojumus un izveido-
tu vienotu novada attīstības dienestu. Pašreiz tiek veidots vieno-
tais klientu apkalpošanas centrs.

Arī turpmāk tiks materiāli atbalstīta katra bērnu piedzimšana, 
sniegta daudzpusīga palīdzība daudzbērnu ģimenēm.

Tiks pilnveidota un attīstīta domes mājaslapa, ar mērķi infor-
mēt par aktualitātēm novadā, skaidrot domes pieņemtos lēmu-
mus, kā arī saņemt un apkopot iedzīvotāju ierosinājumus.

SABIEDRISKĀ DROŠĪBA UN KĀRTĪBA
Apzinoties, ka cilvēkiem jebkurā brīdī var būt nepieciešama 

palīdzība un aizsardzība pret dažādiem apdraudējumiem, tiks 
pastiprināta pašvaldības policijas darbība – sadarbībā ar citām 
institūcijām, kas atbildīgas par iedzīvotāju drošību un sabiedris-
ko kārtību, pastiprināts preventīvais darbs, kas ļaus savlaicīgi 
novērst iespējamos noziedzīgos nodarījumus. Lai nodrošinātu 
labāku kārtību novadā, tiks paplašināta un pilnveidota videono-
vērošana.

IZGLĪTĪBA
Apzinoties demogrāfisko situāciju un riskus, kādus rada prin-

cips – “nauda seko skolēnam”, tiks meklēts optimāls risinājums 
mūsu novada skolu pastāvēšanai. Arī turpmāk tiks materiāli sti-
mulēti un atbalstīti labas sekmes guvušie audzēkņi un viņu sko-
lotāji, lielu vērību pievēršot visu veidu bērnu interešu izglītības 
nodrošināšanai.

Ņemot vērā neskaidros apstākļus profesionālās izglītības 
turpmākajā finansēšanā no Valsts puses, tiks meklētas arī citas 
iespējas, lai nodrošinātu esošās infrastruktūras saglabāšanu un 
tālāku izmantošanu. Sadarbībā ar uzņēmējiem, tiks izstrādātas 
jaunas mācību programmas, kuru realizācija varētu sniegt izglī-
tības pakalpojumus ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušajiem. 
Turpināsim mūžizglītības projektus, dažādojot tos un iesaistot 
arvien vairāk interesentus. Izveidosim jaunu autostāvietu pie 
pirmskolas izglītības iestādes.

KULTŪRA, SPORTS UN BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANA
Arī turpmāk izmantosim sava plašā Kultūras centra iespējas 

visa vecuma iedzīvotāju dažādo interešu apguvei, izpausmei un 
pilnveidošanai, kā arī rīkosim daudzveidīgus plaša mēroga kultū-
ras pasākumus. Atbalstīsim jaunas interešu jomas, kuras ierosi-

nās iedzīvotāji, lai pilnvērtīgāk pavadītu brīvo laiku t.sk. kompak-
ta bērnu rotaļu laukuma izveidi.  Arī turpmāk liela vērība tiks 
pievērsta kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabā-
šanā, startējot visās programmās, kas tiks izsludinātas par šiem 
pasākumiem. Dažādosim mūzikas un mākslas skolas program-
mas, lai ieinteresētu bērnus iegūt profesionālās ievirzes izglītī-
bu. Uzsāksim jaunu pieeju izglītības programmu apguvei, lielāku 
vērību veltot katra audzēkņa individuālām īpašībām un vēlmēm. 

 Turpināsim pilnveidot sporta kompleksa iespējas, lai veselīga 
dzīvesveida cienītāji varētu izmantot brīvo laiku. Organizēsim 
plaša mēroga sporta nometnes un sacensības, lai nostiprinātu 
Mālpili par liela mēroga sporta centru.

SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN VESELĪBAS 
AIZSARDZĪBA

Sociālās palīdzības dienests arī turpmāk sniegs palīdzību ik-
vienam, kurš ir nonācis krīzes situācijā. Liels pieprasījums ir pēc 
sociālās aprūpes pakalpojuma. Ir pasūtīts projekts bijušās Sid-
gundas pamatskolas pārbūvei par Sociālās aprūpes centru. Arī 
turpmāk tiks motivēta brīvā laika pavadīšana un veselīgs dzīves-
veids, atbalstot visus interesentus un biedrības t.sk. pensionāru, 
kas to veicina.

TAUTSAIMNIECĪBA, INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪ-
BA, VIDES AIZSARDZĪBA UN PROJEKTU PIESAISTE

Par spīti tam, ka Mālpils novads netiek pieskaitīts pie attīstī-
bas teritorijām, lielu vērību pievērsīsim iespējām piesaistīt lī-
dzekļus no visiem iespējamiem finansēšanas avotiem, kas veici-
nātu Mālpils publiskās infrastruktūras attīstību. Mūsu mērķis 
– radīt novadā labvēlīgu komercdarbības vidi, kas nodrošinātu 
arvien jaunas darbavietas, kas arī veicinātu dzīvojamā fonda at-
tīstību. Turpināsim aktīvu sadarbību ar visiem uzņēmējiem, īpaši 
ar tiem, kas ir gatavi ieguldīt savus līdzekļus novada attīstībā. 
Turpināsim siltuma avota modernizācijas projekta realizāciju, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu siltumenerģiju. Uzsāksim ēku energo-
efektivitātes projektu realizāciju. Nepietiekošas valsts mērķdo-
tācijas ielu un ceļu uzturēšanai dēļ, atvēlēsim līdzekļus no paš-
valdības budžeta kritiskāko ielu, ceļu un tiltu remontiem. Par ES 
fondu līdzfinansētiem projektiem centīsimies atjaunot Rūpniecī-
bas, Rikteres, Piena ielas un Lejciema ceļu. Turpināsim atbalstīt 
iedzīvotāju un biedrību ierosināto mazo projektu realizāciju infra-
struktūras attīstībai.

N. 
p. 
k.

Vārds, uzvārds Dz. 
gads

Reģistrētā 
dzīvesvieta Izglītība Pamata darba vieta Ieņemamais amats

1. DAINIS PUDELIS 1989 Mālpils 
novads

Latvijas Universitāte 
Juridiskā fakultāte Valsts kanceleja juriskonsults

2. TOMS STAŠĀNS 1986 Mālpils 
novads

Rīgas Stradiņa 
universitāte SIA “Ki2” sociālo mediju 

speciālists

3. JŪLIJA ŅIKITINA 1990 Mālpils 
novads Latvijas Universitāte

Tieslietu Ministrijas 
Ieslodzījuma vietu 
pārvalde

ESF projekta 
“Resocializācijas 
sistēmas efektivitā-
tes paaugstināšana” 
informatīvo pasāku-
mu koordinatore un 
vadītāja asistente

4. ANTRA AUSTRIŅA- 
SEŅKĀNE 1987 Mālpils 

novads
Latvijas Kultūras 
koledža Mālpils novada dome jaunatnes lietu 

speciālists
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Turpinājums no 13. lpp.

PAŠVALDĪBU  VĒLĒŠANAS

3. jūnijs − pašvaldību 
vēlēšanu diena!

Vēlētāju ievērībai:
29. maijā no plkst. 16:00 līdz 20:00 SĀK DARBOTIES VĒLĒ-

ŠANU IECIRKNIS.
30. maijā no plkst. 9:00 līdz 13:00 vēlēšanu iecirknī varēs 

pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar 
kandidātu sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu 
programmām.

NOBALSOT IEPRIEKŠ VARĒS:
31. maijā – no plkst. 17:00 līdz 20:00
1. jūnijā – no plkst. 9:00 līdz 12:00
2. jūnijā – no plkst. 10:00 līdz 16:00
Sidgundas ciema iedzīvotāju ievērībai:
Tā kā Sidgundas ciemā ir likvidēts vēlēšanu iecirknis, paš-

valdība nodrošinās transportu nokļūšanai uz vēlēšanu iecirkni 

Mālpilī:
2. jūnijā:

 • plkst. 11:00 Sidgunda–Mālpils;
 • plkst. 12:00 Mālpils–Sidgunda.

3. jūnijā:
 • plkst. 9:00 Sidgunda–Mālpils;
 • plkst. 10:00 Mālpils–Sidgunda;
 • plkst 13:00 Sidgunda–Mālpils;
 • plkst. 14:00 Mālpils–Sidgunda.

Citām mājsaimniecībām, kurām ir nepieciešams trans-
ports, lai nokļūtu uz vēlēšanu iecirkni, lūgums zvanīt līdz 
2017. gada 18. maijam uz domes kanceleju, tālr. 67970888. Pēc 
pieteikumu apkopojuma, tiks sastādīts maršruts, noteikts 
laiks un iedzīvotāji tiks informēti individuāli.

Mālpils novada Vēlēšanu komisija

“Mūsu Mālpils” pārstāvji godprātīgi un ar augstu 
atbildību rīkosies, lai:

Mālpils novads ir droša, stabila un pievilcīga dzīves vieta ik-
vienam novada un mūsu valsts iedzīvotājam. Dome efektīvi 
saimniekos savos īpašumos, lai to uzturēšana neradītu slogu 
novada iedzīvotājiem.

 • Sociāli atbildīgas politikas īstenošana Mālpils novadā. Paš-
valdības būvju energoefektivitātes paaugstināšana.

Mālpils novadā labi jūtas jaunās ģimenes un pieaug dzimstī-
ba. Novadnieki atgriežas dzīvot un strādā savā dzimtajā vietā. 
Mālpils novadā attīstās un darbojas aizvien vairāk ģimenes uz-
ņēmumu un komersantu. 

 • Atbalstošas vides veicināšana vietējo iedzīvotāju biznesa 
idejām un jaunajām ģimenēm ar bērniem.

 • Kvalitatīva un mūsdienīga medicīniskā aprūpe, kura ir pie-
ejama visiem Mālpiliešiem.

Mālpils novada domes lēmumi ir caurskatāmi mūsdienīgā 
formātā jebkurā laikā un vietā visās populārākajās saziņas ierī-
cēs. Dome uztur kvalitatīvu dialogu ar sabiedrību un pozicionē 
novadu kā vietu Latvijā, kurā ir vērts iegriezties un uzkavēties.  

 • Informācijas laikmetam atbilstošas saziņas ieviešana ar 
pašvaldības iedzīvotājiem – domes sēžu tiešraides, inter-
aktīvas novada tīmekļa vietnes ieviešana. Novada mārke-
tinga stratēģijas izveide un ieviešana, veicinot Mālpils atpa-
zīstamību un pozitīvu tēlu plašsaziņas līdzekļos, Latvijas 

reģionos, Eiropā un pasaulē.

Mālpiliešiem ir plašas iespējas lietderīgai brīvā laika pava-
dīšanai un kvalitatīvas kultūras baudīšanai.

 • Novada Kultūras centra kapacitātes stiprināšana, tehniskā 
aprīkojuma un telpu atjaunošana. Atbalsts vietējiem paš-
darbnieku kolektīviem Mālpils kultūras dzīves popularizē-
šanai. Kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma pielietojuma, 
kā arī sporta notikumu attīstīšana.

Mālpils novadā ir lielpilsētām un reģionu centriem līdzvērtī-
gas bērnu un jauniešu brīvā laika un inteleģences izaugsmes 
iespējas, sekmējot mūsu gaišo prātu patriotismu un ieguldīju-
mu novada attīstībā nākotnē.

 • Aktīvāka novada jauniešu iesaiste novada politikas veido-
šanā un tās īstenošanā. Regulāras investīcijas daudzveidī-
gās, uz bērnu un jauniešu izaugsmi un intelektuālā redzes-
loka paplašināšanu vērstās aktivitātēs.

Mālpils novada izglītības iestādēs iegūtā izglītība ir prestiža. 
Absolventu iegūtās zināšanas un sekmes ir garants augstākās 
izglītības ieguvei valsts budžeta finansētās programmās.

 • Konkurētspējīgas izglītības veicināšana Mālpils novadā, 
augsti kvalificēta mācību personāla un jaunu skolēnu pie-
saiste. ES finansējuma piesaiste izglītības pilnveidei.

Kopā mēs varam panākt izaugsmi Mūsu Mālpilī!

5. MĀRTIŅŠ PUDELIS 1985 Mālpils 
novads

Vidzemes 
augstskola SIA “Rimi Baltic” tiešsaistes risināju-

mu speciālists

6. DACE PELĒKZIRNE 1986 Mālpils 
novads Mālpils vidusskola SIA “AFB” apdrošināšanas 

speciāliste

7. ANDRIS SEŅKĀNS 1987 Mālpils 
novads

Rīgas Tehniskā 
universitāte SIA “Woodpro” rasētājs

8. JURIS BIČKOVSKIS 1981 Mālpils 
novads Mālpils tehnikums - bezdarbnieks

9. JĀNIS BRENCIS 1956 Mālpils 
novads Latvijas Universitāte pašnodarbinātais fotogrāfs
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Bukas muižas ļaudis un saimniecība 17.–18. gadsimtā
(pirmais turpinājums, ievadu lasīt 
“Mālpils Vēstis” februāra numurā)

17. gadsimtā Bukas muižas teritorija nebija viengabalaina. Tai 
piederošās zemnieku sētas atradās dažādās vietās tagadējā Māl-
pils novada teritorijā. 1624. gadā Bukas muižai piederēja Druveļi, 
Šķutes, Mālpils Tuņķi, Strazdi, Rauši, Ģērķēni, Slieķi, Ķevieši, 
Lauskas, Putraimi, tagadējās Mores pagasta teritorijā – Katani, 
Uspīļi, Peļņi, un Vatrānes pagasta teritorijā – Zuši un Skubiņi. 17. 
gadsimta otrajā pusē muižai vairs nepiederēja Ģērķēni, bet tai 
pievienoja Kosēnus, Spaļļus, Plakupus. 18. gadsimta pašās bei-
gās no Bukas muižai piederīgām 22 zemnieku sētām palika tikai 
12: Šķutes, Druveļi, Plakupi, Kliesmetes, Rudiņi, Dīdas, Strazdi, 
Slieķi, Rauši, Lāči, Jaunzemi un Idiņi.

17. gadsimta otrajā pusē Bukas muižas īpašnieks bija Otto 
Reinholds Boks, taču saimniecību viņš iznomāja ritmeisteram 
Johanam Bokam, kurš ar ģimeni dzīvoja šeit un bija arī Mālpils 
baznīcas draudzes priekšnieks. Vairāki Mālpils baznīcas inventā-
ra saraksti, kas sastādīti 17. gadsimtā, atspoguļo muižnieku fon 
Boku ģimenes rūpes par baznīcas interjeru – vecais ritmeisters 
Georgs Boks dāvinājis Mālpils baznīcai apzeltītu kausu ar patē-
nu, jaunais ritmeisters Johans Boks (Georga dēls) tai sagādāja 
zvanu, kas viņam izmaksāja 180 valsts dālderus, un Sv. Vakarē-
diena vajadzībām sudraba kausu ar patēnu, vēlāk pēc dažiem 
gadiem arī lielu alvas kausu ar patēnu, altārgalda vajadzībām 
divus lina pārsegus un atlasa galdautu. Bet Johana Boka meitas 
Helēna Lūcija un Juliāna sagādāja baznīcai jaunas izšūtas sedzi-
ņas, ko paklāt zem kausiem.

Par Bukas muižas ēkām 17. gadsimtā pagaidām ir zināmi vien 
daži fakti, piemēram, 1638. gada muižas revīzijas dokumenti at-
spoguļo ziņas, ka Sudas upes krastā atrodas kunga sēta, bet 
dzirnavas ir sabrukušas, tāpēc jābūvē jaunas. Vēl šajā laikā mui-
žai ir divi rakti dīķi un upe, kurā esot maz zivju.

Muižas īpašnieku prombūtnes laikā saimniecību vadīja galve-
nokārt muižkungi jeb pārvaldnieki. 1623. gadā par Bukas muižas 
saimniecību atbildēja pārvaldnieks Joahims Vainstorks, 1688. 
gadā – Ādams Augustins. Bukas muižā strādājuši vairāki amat-
nieki, kuri gādāja vietējiem ļaudīm un saimniecībai nepiecieša-
mo. 1638. gadā muižā darbojās kalējs Everts, vācietis no Kurze-
mes. Putraimos dzīvoja amatnieks – mucenieks Miķelis, kurš arī 
bijis ienācējs. 1688. gadā Kliesmetēs dzīvoja un strādāja vācu 
tautības kalējs Hinrihs Rullfests. Ar to varētu izskaidrot šo māju 
nosaukuma izcelsmi, kas sākotnēji vācu valodā skanēja kā Klein 
Schmieds Land (Mazā kalēja sēta), kas laika gaitā pārveidojās kā 
Kleesmed. 1697.–1701. gadā Kliesmetēs dzīvoja vācu skroderis 
Peters Helms. Netālu no Bukas muižas kungu mājas atradās ne-
liels krogs. Ziemeļu kara laikā šeit par krodzinieku darbojās 
Andrejs, pēc trim gadiem – Jānis.

Laika posmā no 1700. līdz 1721. gadam, visu Vidzemi plosīja 
Ziemeļu karš un arī mēris, tāpēc vietējo iedzīvotāju skaits bija 
strauji samazinājies. Ja 1700. gadā Mālpils draudzē bija reģistrē-
tas 1865 dvēseles, tad 1710. gadā visā Mālpils draudzē bija uz-
skaitīti tikai 377 draudzes locekļi. Bukas muižā dzīvi palikuši vien 
12, bet miruši 162 cilvēki. Pēc postošā Ziemeļu kara vismaz 16 
gadus muižas dzīvi pārvadīja Georgs Folkmans, ar 1732. gadu 
viņa pienākumus pārņēma Georgs Johansons. Pēc tam līdz pat 
19. gadsimta sākumam vairāki pārvaldnieki te strādāja īsu laiku.

Arī muižas darbinieki bieži mainījās, un interesanti, ka bieži 
vien viņi nebija no vietējo ļaužu vidus. Krogā dzīvoja un strādāja 
igauņu krodzinieks Terro ar sievu Ello. Smēdē kalēja pienāku-
mus veica Johans Litkens, kurš bija apprecējis muižnieka istab-
meitu, igaunieti Grētu. Pēc tam smēdē par kalēju strādāja igauņu 
kalējs Indriķis, kuram šeit dzīvoja arī ģimene – sieva Nedo un 

dēls Hinrihs. Dzirnavās graudus mala vietējais dzirnavnieks 
Toms, pēc tam – zviedru tautības dzirnavnieks Ūlavs Kloken-
bergs, vācietis Johans Heinrihs Kleists. Kungu namā, stallī un 
lopu kūtīs par kalpiem strādāja galvenokārt vietējo zemnieku 
puiši vai meitas – Birita, Dārta, Babe, Marieta, Grieta, vai arī ie-
vestie strādnieki – igauņu meita Grēta, vācu kalpone Ģertrūde.

1730. gada 26. septembrī Tērbatas tiesnesis Oto Vilhelms fon 
Boks pārdeva Bukas muižu Vidzemes konsistorijas ģenerālsupe-
rintendantam (luterāņu baznīcas vadītājam) Heinriham fon Brui-
ningam. Viņa ieguldījums Bukas muižas attīstībā vēl nav no-
skaidrots. Zināms, ka 1735. gadā ģenerālsuperintendents 
dāvinājis Mālpils baznīcai altārsegu un lādi. Pēc viņa nāves 1736. 
gadā muižu mantoja viņa atraitne un dēls Joahims fon Bruinings.

Ap 1769. gadu Bukas muiža piederēja Holandē dienējošajam 
virsleitnantam Salomonam Johanam von Gersdorfam, kurš bija 
precējies ar holandieti Mariju Barbaru. Muižniekam šajā laikā 
piederēja arī netālu esošā Vibrokas muiža, ko ieguvis, mantojot 
to no savas mātes Agnetas Elizabetes fon Gersdorfas, dzimušas 
fon Budenbrokas. Virsleitnants reti uzturējās savos Vidzemes 
īpašumos, jo pildīja amata pienākumus Holandē. Viņa radinieks 
un kaimiņu Akenstakas muižas īpašnieks ritmeistars Salomons 
Johans fon Gersdofs ar sievu Kristīni Šarloti pēc tam mantoja 
Bukas muižu līdz 1784. gadam. Tieši viņa darbības laikā ir novē-
rojama muižas izaugsme dažādās jomās. 

Kādā 1782. gada Bukas muižas saimniecības aprakstā mi-
nēts, ka šejienes kungu māja esot liela, būvēta no laukakme-
ņiem, diemžēl nav minēts nekas vairāk par tās izskatu. Šajā laikā 
Bukas muiža varēja lepoties arī ar savu ķieģeļnīcu, ko paši iz-
mantoja, bet presē arī publicēja sludinājumus, ka šeit iespējams 
dabūt dažāda lieluma labi apdedzinātus ķieģeļus. Ap 1790. gadu 
notika muižas staļļa un klēts pamatu un jumta labošana, arī šīs 
ēkas bija būvētas no laukakmeņiem.

Jau 1774. gadā kādā zemnieka sētas istabā, ko bagātināja ar 
stiklotu logu, iekārtoja nelielu muižas skoliņu, ko ziemas sezonā 
varēja apmeklēt savu zemnieku bērni. Parasti tajā mācījās 6–9 
skolēni. Pārējie bērni (vidēji 65–80) pamatzināšanas lasīšanā, 
rakstīšanā un ticības mācībā apguva galvenokārt mājās, kur vi-
ņus apmācīja pašu vecāki vai lielākie brāļi un māsas. Bukas mui-
žas skola darbojās epizodiski atkarībā no apmeklējumu skaita. 
Pēc 1785. gada skolu slēdza. Vienlaikus ap 1779. gadu Bukas 
muižā bija pieņemts mājskolotājs Fransuā Roks, pēc tam ap 
1782. gadu – Heinrihs Vilhelms Parsovs. Grūti spriest, vai viņi 
mācīja tikai muižā dzīvojošo vāciešu bērnus vai papildus arī zem-
nieku bērnus mazajā muižas skoliņā. Jautājums pagaidām pa-
liek bez atbildes.

Kungu namā bez mājskolotāja bija sastopami arī citi muižas 
ļaudis – 1768. gadā virtuvē darbojās pavārs Gotfrīds Vilhelms No-
rbaums, par muižnieka sulaiņiem strādāja galvenokārt vācieši – 
1769. gadā Johans Rūdolfs Lau, 1778. gadā Otto Johansons, 
1780. gadā Mihaels Andersons, 1782. gadā Johans Vilhelms Šer-
ners un citi.

1784. gadā par Bukas muižas īpašnieku kļuva barons Karls 
Gustavs fon Delvigs. Pēc dažiem gadiem viņš pārdeva saimniecī-
bu Rīgas birģermeistaram Frīdriham fon Barberam, kuram šajā 
laikā jau piederēja Kniediņu muiža.

Nākamajā reizē – par Bukas muižas īpašniekiem, ļaudīm un 
saimniecību 19. gadsimtā.

Kultūrvēsturniece Ieva Pauloviča
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2.–7. aprīlī Mālpils novada vidusskolas dalībnieku grupa 6 
skolēnu un 2 skolotāju sastāvā piedalījās Erasmus+ programmas 
projekta “Uz Eiropas spārniem” sanāksmē Varaždin pilsētā Hor-
vātijā. Lūk, dalībnieku iespaidi:

Mārtiņš Zviedris (11. klase): “Šis brauciens bija piepildīts ar 
izzinošām ekskursijām un muzejiem. Galvenokārt ekskursijas 
bija saistītas ar putnu izzināšanu un pētīšanu. Es iemācījos at-
šķirt putnus. Mēs bijām sadalīti komandās, un bija jāveic visādi 
uzdevumi, un tie, kas beigās savāca visvairāk punktus, uzvarēja. 
Tas veicināja sacensību garu, un visiem bija lielāka interese būt 
labākiem par citiem un tādā veidā iemācīties daudz dažādas lie-
tas par putniem. Es vēl tagad atceros, ka baltie stārķi vidēji dzīvo 
20 gadus un, ja viņi nesatiek savu partneri 10 dienu laikā, viņi 
atrod citu.”

Annija Kaņepēja (11. klase): “Skola, kas mūs uzņēma, un sko-
lēni bija ļoti atsaucīgi un laipni. Bija ļoti piedomāts par projekta 
tēmu un putniem. Bijām dabas parkā Lonjsko Polje, stārķu cie-
matā Čigoč, vērojām putnus arī brīvā dabā, bijām arī Trakoščan 
parkā pie ezera. Ekskursijās piedalījās zinošas ornitoloģes, uzzi-
nāju par putniem daudz jauna. Spēlējām arī putnu sugu atminē-
šanas spēli skolā jauktās komandās, kuras visu nedēļu bija tās 
pašas, izlozētas pēc putnu sugām. Man ļoti patika Varaždina un 
tur piedzīvotais, ieguvu jaunus draugus, jaunas zināšanas, attīs-
tīju savu angļu valodu un pavadīju daudz laika brīvā dabā.”

Krišjānis Bērziņš (12. klase): “Esmu patiesi apmierināts un 
piepildīts ar daudz jauniem iespaidiem. Man un citiem projekta 
dalībniekiem bija iespēja tuvāk iepazīt un vērot putnus. Bija die-
nas, kad binoklis no manām acīm ne brīdi neatvadījās, jo visu 
dienu bija jāvēro putni. Nācās praktizēties arī angļu valodā, jo 
sarunas notika tikai šajā valodā, lielisks angļu valodas treniņš. 
Vēl joprojām kājās ir jūtams neliels nogurums, jo tika pieveikti 
neskaitāmi daudz kilometru, dodoties pārgājienos, pastaigās un 
nelielās orientēšanās spēlēs. Brīžiem nopietnie sejas vaibsti uz 
sejas palika ilgi jo ilgi. Visvairāk man patika iepazīties ar Varaždi-
nas ģimnāziju un pilsētu. Esmu apmierināts ar to, ka man bija 
iespēja iegūt bagātīgu pieredzi visdažādākajās jomās. Protams, 
neiztikt bez neformālās vakara gaisotnes, bet par to nāciet pie 
manis runāt individuāli.”

Skolotāja Ligita Odziņa: “Nedēļa Horvātijā bija piepildīta no 
pirmās līdz pēdējai minūtei. Protams, nozīmīgākās aktivitātes 
saistītas ar putnu pasaules noslēpumu izzināšanu. Novērot, sa-
klausīt, atpazīt – to visu pieredzējušu ornitologu pavadībā, bru-
ņojušies ar binokļiem un putnu grāmatām, mācījāmies izbrauku-
mā Dravas upes palienēs. Tur lidoņu daudzveidība ir patiesi liela. 
Izzinājām metodes, ar kuru palīdzību tiek realizēta putnu uzskai-

te apvidū, veikta gredzenošana. Tālākais 
ceļš veda uz Lonjsko Poljes dabas parku, 
kas lielās putnu daudzveidības (ap 250 
sugu) dēļ iekļauts UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā. Interesantākais 
apskates objekts šeit noteikti bija senais 
ciematiņš Čigoč, kas nes stārķu vārdu. 
Te vai uz katras senās ēkas jumta pa stārķa ligzdai! Dabas parkā 
bija iespēja vērot arī vienu no lielākajām karošknābju jeb plat-
knābja ibisu populācijām visā Eiropā.

Iespēja iepazīt citu kultūru un cilvēkus, dabas vērtības – tas 
noteikti ir šī projekta virsuzdevums. Attālums, kas šķir mūs vi-
sus, ir liels, tomēr kopības sajūta, draudzības saites, kas radušās 
šajās dienās, liecina, ka mūs visus vieno kopīgi uzskati un mērķi. 
Protams, lielākās uzslavas pelnījuši mājinieki. Partnervalstu tik-
šanās noorganizēta un sagatavota ļoti rūpīgi un piesātināti. Gan 
skolotāji, uz kuru pleciem noteikti gūlās lielākais darbs, gan sko-
lēni, kuri patiesi pārsteidza ar lielo atdevi un darboties prieku it 
visā, kas notika.” 

Ieva: “Kaut gan katra diena bija aktivitāšu un dažādu pārbau-
dījumu pilna, mēs visi iepazināmies ar čehu, lietuviešu, spāņu un 
horvātu skolēniem. Bija grūti atvadīties no jaukās kompānijas. 
Ejot pa Zagrebas un Varaždinas pilsētām, likās, ka esmu tepat 
Latvijā, jo pilsētu centri atgādināja Rīgu. Esmu priecīga par jauko 
braucienu un piedzīvojumiem, par kuriem es vēl ilgi neaizmirsī-
šu. Nevaru sagaidīt atgriešanos Horvātijā un projekta dalībnieku 
ierašanos pie mums Mālpils novada vidusskolā!”

Skolotāja Līva Undzenko: “Horvātija lutināja mūs gan ar sau-
lainu laiku, gan brīnišķīgiem iespaidiem par šīs valsts dabu, kas 
dažbrīd ļoti atšķīrās no tik ierastajām Latvijas ainavām. Mūsu 
skolēni, dodoties šajā projektā, bija sagatavojuši prezentāciju par 
melno stārķi, kas ir iekļauts Latvijas īpaši aizsargājamo putnu 
sarakstā. Sarunā ar Čigoč dabas parka uzraugu, viņš izrādīja ne-
izpratni, ka šīs sugas putnu skaits tik strauji sarūk valstī, kuras 

Uz Eiropas spārniem Horvātijā

Mūsu skolēnu grupa

Apgūstam ornitologu iemaņas
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SPORTS

INFORMĀCIJA

Sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

10. maijs Pierīgas novadu 2017. gada sporta spēles orientēšanās sportā Saulkrastu novads 

20. maijs plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 8. posms Mālpils sporta komplekss

20. maijs Pierīgas novadu 2017. gada sporta spēles florbolā Pierīgas novadi 

27. maijs Pierīgas novadu 2017. gada sporta spēles pludmales volejbolā Mālpils sporta komplekss

15. aprīlī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada at-
klātais čempionāts novusā, 3. posms, kurā piedalījās 40 dalīb-
nieki no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI (LNF 
licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie 
spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu ieguva Sandis 
Kalniņš no novusa kluba “Vidzemnieki”, 2 .vietā – Andris Krasts 
no Valmieras, bet 3. vietā – Alfrēds Probaks no novusa kluba “Rī-
dzene”. Labākais no mālpiliešiem Alfons Suķis ierindojās 8. vie-
tā. Vēl starp desmit labākajiem iekļuva Tālivaldis Zagorskis (9. 

Turpmāko pasākumu plānošana

lielāko daļu teritorijas klāj meži. Horvātu skolotāji arī organizēja 
pieredzes apmaiņu par informācijas tehnoloģijām, kuras tiek iz-
mantotas Varaždinas ģimnāzijā un kuras ceru izmēģināt arī 
mūsu skolā. Gan skolēniem, gan skolotājiem bija arī atkalredzē-
šanās ar dalībniekiem no citiem projektiem, kuri ir viesojušies 
mūsu valstī, tādējādi saikne, kas ir radusies, saglabājas arī pēc 
šo projektu beigām. Paralēli skolēnu ekskursijām un entomolo-
ģijas muzeja apmeklējumam, skolotāji aktīvi pārrunāja līdz šim 
paveikto, varēja apskatīt šī projekta gala produktus, kalendāru 
un brošūru, kā arī plānoja vēl paveicamo līdz braucienam uz Lat-
viju. 7.–12. maijā pie mums norisināsies projekta “On the Wings 
of Europe” noslēgums, uz kuru ieradīsies visas dalībvalstis. Tieši 
tāpēc ar katru nedēļu gatavošanās process ir arvien spraigāks, 
lai arī mēs varētu parādīt sevi no labākās puses un radīt tikpat 
draudzīgu un izzinošu gaisotni, kā tas bija Horvātijā. Uz tikšanos 
Mālpilī!”

vieta) un Andris Lagzdiņš (10. vieta). Sieviešu konkurencē uzva-
rēja Sandra Pēča no Vaidavas, 2. vietā Tatjana Rakojeda no Rīdze-
nes, 3. vietā Vēsma Valmiera no Madlienas. TAUTAS klasē 1. vietu 
ieguva Igors Bambulis (Gulbene), 2. vietā – Jānis Āre (Gulbene), 
3. vietā – Ģirts Lielmežs (Mālpils). Paldies sacensību galvenajam 
tiesnesim Viesturam Bērziņam.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Laiks pieteikties kompensācijām!
Kompensācijas par zaudējumiem, kas saistīti ar 
nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarī-
tajiem postījumiem

Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas gājputni. Ja vai-
rums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prieku, tad daļa zemnie-
ku uz šo laiku raugās ar bažām, jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un 
zosis atgūst spēkus, labprāt mielojoties labības laukos, tādējādi 
to saimniekiem sagādājot zaudējumus.

Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja saņemt kompen-
sāciju. To regulē Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi 
Nr. 353 “Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakā-
mi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo ne-
medījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtis-
kiem postījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības 
pasākumu prasības postījumu novēršanai”.

Jāatzīmē, ka kompensācijas iespējams saņemt ne tikai par 
nemedījamo migrējošo putnu nodarītajiem zaudējumiem augko-
pībā, kas ir būtiski tagad pavasarī. Saskaņā ar augstāk minēto 
noteikumu 3. punktu, zaudējumus nosaka, ja:

1. postījumi nodarīti augkopības, akvakultūras, lopkopības vai 
biškopības nozarē;

2. nodarīto zaudējumu apmērs pārsniedz vienas valstī noteik-
tās minimālās mēnešalgas apmēru (euro);

3. postījumu platība augkopībā konkrētajā zemes vienībā nav 
mazāka par 0,05 hektāriem;

4. postījumi akvakultūrai nodarīti zivju dīķos, un katra zivju 
dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru;

5. postījumus akvakultūrai nodara būtiskākās zivjēdāju putnu 
sugas – gārņi (zivju gārnis (Ardea cinerea) vai lielais baltais 
gārnis (Egretta alba)), ķīri (lielais ķīris (Larus ridibundus) 
vai mazais ķīris (Larus minutus)), jūras krauklis (Phalacro-

Turpinājums 18. lpp.
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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) 
2017. gada pirmajā pusgadā plāno veikt izmaiņas traktortehni-
kas vadītāju atestācijas procesā, lai uzlabotu un celtu traktorteh-
nikas eksaminācijas procesa kvalitāti.

Eksaminācijas process sastāv no teorētiskā – eksāmens par 
ceļu satiksmes un drošības jautājumiem, kā arī ekspluatācijas 
drošības jautājumu eksāmens (eksternam) un praktiskā bloka – 
iemaņu eksāmens.

Eksaminācijas teorētisko bloku ir paredzēts elektronizēt (ek-
sāmens jākārto testa veidā).

Savukārt praktiskās vadīšanas eksāmenu pretendents varēs 
pieteikt kā līdz šim – sev tuvākajā VTUA birojā un veikt tuvākajā 
pieejamajā eksaminācijas vietā savā novadā.

Traktortehnikas vadīšanas (iemaņu) eksāmenu pretendents 
var kārtot tikai pēc sekmīgas teorētiskā eksāmena ceļu satik-
smes un drošības jautājumos, kā arī traktortehnikas ekspluatā-

INFORMĀCIJA

corax carbo), zivju ērglis (Pandion haliaetus), jūras ērglis 
(Haliaeetus albicilla), kā arī ūdrs (Lutra lutra).

Kompensācijām var pieteikties:
 • augkopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas se-

zonas laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi katras sezonas 
laikā;

 • akvakultūras nozarē – ne biežāk kā reizi gadā;
 • lopkopības vai biškopības nozarē – par ikreizējiem noda-

rītajiem postījumiem.
Jāņem vērā, ka kompensāciju var saņemt tikai tad, ja zemes 

īpašnieks vai lietotājs postījumu vietā ir veicis šajos noteiku-
mos minētos aizsardzības pasākumus postījumu novēršanai.

Lai pretendētu uz kompensāciju, pieteikums par tās saņem-
šanu pēc postījumu konstatēšanas nekavējoties jāiesniedz Da-
bas aizsardzības pārvaldē vai izmantojot Vienotajā valsts un paš-
valdību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo tiešsaistes 
formu.

Pirms pieteikuma iesniegšanas noteikti jāiepazīstas ar visiem 
priekšnosacījumiem tā saņemšanai: https://likumi.lv/ta/
id/282681-kartiba-kada-zemes-ipasniekiem-vai-lietotajiem-
nosakami-to-zaudejumu-apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsarga-
jamo-nemedijamo.

Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobe-
žojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un 
mikroliegumos

Kompensāciju izmaksu administrē divas institūcijas – Dabas 
aizsardzības pārvalde (DAP) un Lauku atbalsta dienests (LAD). 
Iesniegums katru gadu jāiesniedz DAP līdz 15. maijam un LAD 
līdz 22. maijam. Piesakoties LAD, jāiesniedz vienotais iesnie-
gums LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

DAP jāvēršas, ja:
1. zemes īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā 

(ĪADT), kas nav Natura 2000;
2. zemes īpašums vai tā daļa ar platību mazāk kā 1 ha atro-

das mikroliegumā ārpus Natura 2000,
kur:

 • meža zemēs ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, 
koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē, koku cirša-
na galvenajā cirtē vai koku ciršana kailcirtē;

 • lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana 
vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.

Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu meža zemēs 
piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu.

Kompensāciju nepiešķir dabas pieminekļu – īpaši aizsargāja-
mo koku un akmeņu teritorijās.

Sīkāka informācija, t.sk., ĪADT, kas nav Natura 2000 teritori-
jas, saraksts: https://daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/kom-
pensacijas/.

LAD jāvēršas, ja zemes īpašums vai tā daļa, kas nav mazāka 
par 1ha (meža zeme, izņemot purvu):

1. atrodas Natura 2000 teritorijā;
2. atrodas mikroliegumā,
kur:

 • aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
 • aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
 • aizliegta galvenā cirte;
 • aizliegta kailcirte.

Sīkāka informācija: http://www.lad.gov.lv/files/ladNewsItem-
File/50/2017_info_materials_04apr2017_16_30.pdf.

(Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 
2017, 19. nodaļa “KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMS PAR NATURA 
2000 MEŽA TERITORIJĀM”, 52. lpp.).

Izmaksāto kompensāciju apmērs

Saimnieciskās darbības 
aizliegums

Kompensāciju 
apmērs 

(euro/ha)

DAP LAD

Aizliegta lauksaimnie-
ciskā darbība: lauksaim-
niecības zemēs aizliegta 
uzaršana un kultivēšana 
vai aizliegta visu veidu 
saimnieciskā darbība

44 –

Aizliegta jebkāda 
mežsaimnieciskā 
darbība vai aizliegta 
koku ciršana galvenajā 
cirtē un kopšanas cirtē

157 160

Aizliegta koku ciršana 
galvenajā cirtē 128 120

Aizliegta koku ciršana 
kailcirtē 45 43

cijas drošības jautājumu eksāmena veikšanas.
Sākotnēji plānots, ka teorētisko eksamināciju varēs veikt:
Rīgas reģiona nodaļā – Ogrē un Rīgā;
Vidzemes reģiona nodaļā – Balvos, Madonā un Valmierā.
Traktortehnikas vadītāja eksāmeniem pretendentam jāpiesa-

kās ne vēlāk kā divas darba dienas pirms plānotās eksaminācijas 
norises.

Vadītāju apliecību nomaiņu (beidzies derīguma termiņš, no-
zaudēta, bojāta) varēs veikt jebkurā VTUA birojā.

Neskaidrību gadījumā vai pirms pakalpojuma saņemšanas 
skatīt tīmekļa vietni http://www.vtua.gov.lv/ vai jautāt tuvākajā 
VTUA birojā!

Informāciju sagatavoja: Jānis Mergups-Kutraitis, 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 

sabiedrisko attiecību speciālists, 
tālr. 67027279, 26397648, 

e-pasts: janis.mergups@vtua.gov.lv

Traktortehnikas vadītāju eksaminācija tiek elektronizēta

Turpinājums no 17. lpp.
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N.p.k. Paveiktie darba pienākumi. Skaits

Izsaukumi kopā 24

1 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
pasākumu laikā 3

2 Preventīvie pasākumi skolās

3 Pazudušu personu meklēšana (t. sk.
nepilngadīgas personas)

4 Personas nodotas NMP mediķu rīcībā 1

5 Sniegta pirmā medicīniskā palīdzība 
personām

5.1. Konstatēts, ka persona mirusi

6 Personas nogādātas dzīvesvietā 15

7
Personas nogādātas atskurbšanai uz 
Siguldu, Valsts policijas iecirkni.
Likums par policiju 12. pants 10. punkts.

4

7.1. Personas nogādātas Valsts policijā 
lietvedības izskatīšanai 2

8
Preventīvas pārrunas ar iedzīvotājiem 
(t. sk. ģimenes konfliktu laikā, dzīvesvietu 
apsekošana, pārrunas)

6

8.1. Pieņemti policijas lēmumi par nošķiršanu 2

9 Sadarbība ar NBS sapieriem (izsaukti uz 
sprādzienbīstamiem objektiem)

10
Sadarbība ar Mālpils bāriņtiesu, sociālo 
dienestu, apsaimniekotāju SIA “Norma K”, 
apsekotas dzīvesvietas, veiktas pārrunas

4

11 Ceļu satiksmes negadījumi novada 
teritorijā, kur palīdzēts Ceļu policijai

12 Noķerti autovadītāji alkohola reibumā, kuri 
nodoti Ceļu policijai 1

13 Noķerti autovadītāji bez autovadītāja 
apliecības, kuri nodoti Ceļu policijai 1

14 Dalība skolas sēdēs ar skolas vadību, 
audzēkņiem, audzēkņu vecākiem 3

15

Atklāti noziedzīgi nodarījumi vai iegūta 
informācija par tiem un citi notikumi, kas 
nodoti izskatīšanai pēc piekritības Valsts 
policijai

4

15.1. Riska informācija kriminālpolicijai 2

16
Sadarbība ar dzīvnieku aizsardzības 
biedrību un notikumi, kas saistīti ar 
klaiņojošiem suņiem un kaķiem

17 Sadarbība ar VUGD dienestu

18 Apsekots īpašums ar tiesu izpildītāju

19 Sadarbība ar Valsts mežu dienestu, Valsts 
vides dienestu, Valsts darba inspekciju

20 Piedalīšanās Valsts policijas reidos 1

21 Sastādīti administratīvā pārkāpuma 
protokoli: 18

LAPK 421. pants 1. daļa – smēķēšanas 
noteikumu pārkāpšana 2

LAPK 106. pants – dzīvnieku turēšanas 
noteikumu pārkāpumi 2

LAPK 155. pants 3. daļa – alkohola 
tirdzniecības noteikumu pārkāpšana 1

LAPK 171. pants 1. daļa – alkohola 
lietošana sabiedriskā vietā 5

LAPK 171. pants 2. daļa – alkohola 
lietošana sabiedriskā vietā, atkārtoti 2

LAPK 1711. pants 1. daļa – alkohola 
lietošana sabiedriskā vietā (nepilngadī-
gais)

LAPK 1711. pants 2. daļa – alkohola 
lietošana sabiedriskā vietā, atkārtoti

LAPK 172. pants 3. daļa – alkohols kļuvis 
pieejams nepilngadīgiem

LAPK 167. pants – sīkais huligānisms

LAPK 1693. pants – neakcizētu preču 
iegādāšanās, pārvietošana

LAPK 175. pants – nepakļaušanās policijas 
darbiniekam

LAPK 14923. pants 2. daļa – diennakts 
tumšajā laikā bez atstarojošiem elemen-
tiem

1

LAPK 2001. pants 1. daļa – NBS noteikumu 
neievērošana 2

LAPK 14910. pants 2. daļa – stāvēšanas 
noteikumu pārkāpšana 3

Mālpils pašvaldības policijas paveiktais (1.–31. marts)

Mālpils pašvaldības policijas 
Vecākais inspektors J. Stankēvičs

Gāzes balonu piegāde mājās!
SIA “Saurida Latvija”
Gāzes balonu cenas: 50 litri − 24,50 EUR, 46 litri − 23,00 EUR, 

27 litri − 14,00 EUR. Gāzes balonu nomaiņa, pārbaude, konsul-
tācijas. Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie gāzes baloni (7, 27 un 
46 litru). Strādājam katru dienu (arī vakaros), svētkos un brīv-
dienās. Zvanīt Jums vēlamā laikā! Tālr. 29 41 51 20

INFORMĀCIJA
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Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2017. gada MARTĀ: 48,35 EUR/MWh

Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums
Patērētās MWh Mājas kopējā 

platība m2

Mājas kopējais 
patērētais siltums 

izeikts EUR

1m2 izcenojums 
EURmēn. sāk. mēn. beigās

Celtnieku 1 un 3 2828 2868 40 1579,5 1934 1,22

Dārza 2 1343 1361 18 739,77 870,3 1,18

Dārza 4 1769 1798 29 903,97 1402,15 1,55

Jaunā 2 un 4 2198 2226 28 1029,66 1353,8 1,31

Jaunā 6 1952 1973 21 840,35 1015,35 1,21

Jaunā 5 2147 2178 31 949,63 1498,85 1,58

Kastaņu 3 1511 1532 21 857,47 1015,35 1,18

Kastaņu 5 1364 1382 18 843,84 870,3 1,03

Kastaņu 7 1478 1499 21 861,36 1015,35 1,18

Krasta 1 un 3 2185 2218 33 1097,5 1595,55 1,45

Krasta 2 3154 3201 47 1812,76 2272,45 1,25

Krasta 4/1 2036 2066 30 1075,72 1450,5 1,35

Krasta 4/2 2039 2069 30 1101,4 1450,5 1,32

Krasta 4/3 1764 1788 24 1089 1160,4 1,07

Krasta 5 2435 2471 36 1376,45 1740,6 1,26

Ķiršu 2 711 722 11 376,42 531,85 1,41

Ķiršu 4 2236 2272 36 1193,67 1740,6 1,46

Ķiršu 5 2492 2531 39 1222,23 1885,65 1,54

Ķiršu 7 3516 3568 52 1986,31 2514,2 1,27

Nākotnes 2 2949 2986 37 1550,53 1788,95 1,15

Nākotnes 4 3653 3700 47 1861,21 2272,45 1,22

Nākotnes 6 2171 2203 32 1207,63 1547,2 1,28

Nākotnes 10 1799 1826 27 1024,09 1305,45 1,27

PU “Norma K” klientiem par siltumenerģijas tarifu

Policijas ziņas (marts)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.03.2017. līdz 31.03.2017. reģistrēti 212 no-
tikumi, uzsākti 30 kriminālprocesi, pieņemts 41 lēmums par 
atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 34 resoriskās 
pārbaudes, uzsāktas 38 administratīvās lietvedības, sastādīti 
73 administratīvā pārkāpuma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 24 notikumiem 
Mālpils novadā, uzsāktas 2 administratīvās lietvedības, sastā-
dīti 14 administratīvā pārkāpuma protokoli (t.sk. 6 par alkoho-
lisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, 2 par smēķēšanas 
ierobežojumu pārkāpšanu, 1 par dzīvnieku turēšanas, labturī-
bas, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 5 
par pārkāpumiem ceļu satiksmē).

SIA “Aggregare” meklē darbam fasētājus
Ražotne atrodas 2 km attālumā no Murjāņu sporta ģimnāzi-

jas uz Saulkrastu pusi. Fasējam priežu mizas mulču, šķeldu, 
kūdru. Maiņu darba laiks no plkst. 6:00 līdz 18:00 un no 18:00 

līdz 06:00. Darba samaksa – pēc padarītā, minimums 20–30 
EUR/dienā un uz augšu. Darbu varēs uzsākt nekavējoties. 
Transportu uz darbu NEnodrošinām. Lūdzam interesentus 
zvanīt pa tālr. 28668995.
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Izsoles
Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejo-

šu soli uz Mālpils novada domei piederošo kustamo mantu – 
vieglo pasažieru automašīnu ŠKODA OCTAVIA (turpmāk tek-
stā – automašīna), valsts reģistrācijas Nr. FZ 724 , šasijas Nr. 
TMBKD21Z168081719, krāsa – tumši pelēka, izgatavošanas 
gads – 2006. Automašīna aprīkota ar 2,0 litru 110kW benzīna 
tipa dzinēju un mehānisko sešpakāpju pārnesumu kārbu. Au-
tomašīnai nav spēkā esoša TA, automašīna pēc avārijas.

Automašīnas nosacītā cena: 135,- EUR, (t.sk. PVN). Izsoles 
dalības maksa 10,- EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no 
izsolāmās kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 13,50 EUR 
jāiemaksā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma Māl-
pils novada domes kasē. Izsoles solis 10,- EUR.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz š.g. 15. maijam 
plkst. 9:45. Izsole notiks š.g. 15. maijā plkst. 10:00 Mālpils no-
vada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils no-
vadā.

Sīkāku informāciju par objektu un izsoles noteikumus var 
saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, tālr. 67970888, kā arī www.malpils.lv, kontaktpersona 
– izpilddirektors Agris Bukovskis, tālr. 29282209.

Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejo-
šu soli uz Mālpils novada domei piederošo kustamo mantu – 
vieglo pasažieru automašīnu ŠKODA OCTAVIA (turpmāk tek-
stā – automašīna), valsts reģistrācijas Nr. GN 9553, šasijas Nr. 
TMBZZZ1U4W2057785, krāsa – gaiši pelēka, izgatavošanas 
gads – 1998. Automašīna aprīkota ar 1,8 litru 92kW benzīna 
tipa dzinēju un mehānisko piecpakāpju pārnesumu kārbu. Au-
tomašīnai ir spēkā esoša TA (līdz 05.10.2017.). 

Automašīnas nosacītā cena: 240,- EUR, (t.sk. PVN). Izsoles 
dalības maksa 10,- EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no 
izsolāmās kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 24,- EUR jā-
iemaksā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma Mālpils 
novada domes kasē. Izsoles solis 10,- EUR.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz š.g. 15. maijam 
plkst. 9:45. Izsole notiks š.g. 15. maijā plkst. 10:15 Mālpils no-
vada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils no-
vadā.

Sīkāku informāciju par objektu un izsoles noteikumus var 
saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, tālr. 67970888, kā arī www.malpils.lv, kontaktpersona 
– izpilddirektors Agris Bukovskis, tālr. 29282209.

13. MAIJĀ PLKST. 19:00 
MĀLPILS KULTŪRAS CENTRĀ

MĀLPILS JAUKTĀ KORA JUBILEJAS

KONCERTS
 “VAI JŪS ZINĀT, 

KAS MĒS ESAM...”

KONCERTĀ SKANĒS TIKAI IMANTA KALNIŅA 
DZIESMAS JAUKTĀ KORA, SOLISTU UN 
INSTRUMENTĀLĀS GRUPAS “KĀRKLU BLŪZS”  
/NO MORES/ IZPILDĪJUMĀ

IEEJA: 2,- EUR

No šā gada 11. aprīļa sākas 
pieteikšanās platību maksāju-
miem. Lauksaimnieki tiem var 
pieteikties līdz š.g. 22. maijam, 
iesniedzot Vienoto iesniegumu 
LAD Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā (EPS). Pēdējā diena, kad 
atbalsta maksājumiem varēs pie-
teikties ar kavējuma sankciju, ir 
15. jūnijs.

Lai sniegtu atbalstu tiem lauksaimniekiem, kuriem nav pieej-
ams dators ar interneta pieslēgumu vai nav nepieciešamo dator-
prasmju, LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas lai-
kā organizē klātienes konsultācijas un palīdz aizpildīt 
iesniegumus elektroniski daudzos pagastu centros. Informāciju 
par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt 
LAD mājaslapā izvēlnē “Pieteikšanās platību maksājumiem 
elektroniski”.

2017. gadā ir vairākas izmaiņas platību maksājumu saņemša-
nai. Par tām var lasīt elektroniskā informatīvā materiālā “Infor-
matīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017. gadā”.

LAD atgādina, ka vienlaikus ar pieteikšanos platību maksāju-
miem no 11. aprīļa var pieteikties dīzeļdegvielas, kam piemēro 
samazināto akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai. Atšķiras pieteik-
šanās beigu termiņš – pēdējā diena degvielas pieteikumiem ir 
1. jūnijs.

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimnie-
kiem ne tikai saņemt maksājumus ātrāk, bet arī līdz 26. jūnijam 
pārklājumu labošanu EPS varēs veikt bez soda sankcijām. Šogad 
EPS ir veiktas arī izmaiņas, lai gadījumos, ja lauksaimnieks aiz-
mirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būtu iespējams 
saņemt, tiktu parādīts atbilstošs brīdinājums. Sistēmā nebūs ie-
spējams pieteikt atbalstam arī neatbilstošas platības.

LAD aicina lauksaimniekus neskaidrību gadījumos sazināties 

Sākas pieteikšanās platību 
maksājumu saņemšanai

ar LAD, kā arī apmeklēt konsultācijas un klientu apkalpošanas 
centrus, lai aizpildītu pieteikumus klātienē!

Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 

Tālr. 67027830, 67027384, e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv
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Vēl tikai līdz 15. maijam var 
pieteikt laulību apaļo 
gadadienu svinības!

Mālpils novada dzimtsarakstu 
nodaļa sadarbībā ar Mālpils novada 
domi un Mālpils muižu, turpinot pa-
gājušā gadā iesākto tradīciju, 20. 
augustā organizē Laulību gadadie-
nu svētkus. Paldies visiem, kas at-
saucās aicinājumam un savu dalību 
jau pieteica.

Ja nu kāds tomēr nav pamanījis vai piemirsis par vienrei-
zējo iespēju – savas ģimenes šī gada apaļo dzimšanas dienu 
atzīmēt ar skaistu mirkli ekskluzīvās Mālpils muižas dārzā, 
tad pieteikties vēl var līdz 15. maijam.

Neatkarīgi no laulības noslēgšanas vietas, aicinām visus 
pārus, kuri šogad svin apaļās gadadienas /Sudrabkāzas 
(25), Pērļu kāzas (30), Koraļļu kāzas (35), Rubīna kāzas (40), 
Safīra kāzas (45), Zelta kāzas (50), Smaragda kāzas (55), Di-
manta kāzas (60), Dzelzs kāzas (65), Platīna kāzas (70)/.

Pieteikšanās un informācija – Mālpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļā, tālr. 67970891, 29131556, e-pasts: viktorija@
malpils.lv 

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

AS Kvist Industries grupas uzņēmums, kas veiksmīgi dar-
bojas mēbeļu tirgū jau 3 paaudzēs.

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

Būt labākajiem, lielākajiem mēbeļu ražotājiem Skandi-
nāvijā, kas saviem klientiem piedāvā vispilnīgākos risinā-
jumus.

Saistībā ar darbības paplašināšanos aicinām savai ko-
mandai pievienoties

KOKAPSTRĀDES OPERATORUS 
krāsošanas, pīšanas, montēšanas, 
CNC departamentā

Prasības:
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • pozitīva attieksme pret darbu;
 • spēja strādāt dinamiskā darba vidē.

Mēs piedāvājam:
 • pastāvīgu darbu starptautiskā uzņēmumā;
 • konkurētspējīgu atalgojumu;
 • labus darba apstākļus, sociālās garantijas, veselības 

apdrošināšanu;
 • profesionālās un personiskās izaugsmes iespējas;
 • transportu uz/no darba maršrutos:

 ◊ Gauja–Sigulda–Allaži–Allažmuiža–Upmalas;
 ◊ Līgatne–Augšlīgatne–Sigulda–Jūdaži–Mālpils–Up-

malas;
 ◊ Nītaure–Mālpils–Upmalas;
 ◊ Laubere–Madliena–Ķeipene–Suntaži–Upmalas.

Darba vieta: Tīnes iela 1, Upmalas, Mālpils novads.
Slodzes tips: pilna slodze, maiņu darbs.
Darba uzsākšana: pēc iespējas ātrāk.

Pieteikties vakancei var līdz 2017. gada 18. maijam, iero-
doties personīgi un aizpildot darbā pieteikšanās anketu vai 
sūtot pieteikuma vēstuli ar izglītības un darba pieredzes 
aprakstu ar norādi “Kokapstrādes operators” uz e-pastu: 
lv@kvist.com.

Ja Jums ir jautājumi par izsludināto vakanci, lūdzu sazi-
nieties ar mums ar e-pasta starpniecību vai zvanot darba 
dienās (no 8:00 līdz 17:00), tālr. 67925550, 26461222.

NB! Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks ai-
cināti uz darba pārrunām.

Vairāk informācijas par uzņēmumu www.kvist.com. 

Iedzīvotājiem Mālpils novada pašvaldībā ir

iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas pie 
zvērinātas advokātes Ievas Timermanes

ģimenes tiesību jautājumos, saistību tiesību jautājumos, īpa-
šuma tiesību jautājumos un krimināltiesību jautājumos. Lū-
gums uz konsultācijām pieteikties pa tālruni 67970888. Plā-
notie datumi š.g. 08.05., 05.06. plkst. 10:00.

SIA Impresso – tūrisma nozarē strādājošs inovatīvs, videi 
draudzīgs uzņēmums –

aicina darbā enerģisku, atbildīgu elektromobi-
ļu vadītāju-gidu!

Galvenie darba pienākumi:
 • piedāvāt un veikt ekskursijas ar elektromobili Siguldā 

tūrisma sezonas laikā no 1. maija līdz 31. oktobrim
Prasības:

 • Augsta atbildības sajūta, komunikabilitāte, iniciatīva, 
patstāvība, pozitīva attieksme un prasme pārliecināt;

 • Vadītāja apliecība: B;
 • Ļoti labas latviešu, krievu un angļu valodas zināša-

nas.
Piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu tūrisma sezonas lai-
kā;

 • Maiņu darbu pēc grafika;
 • Ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu;
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • Iespēju apvienot darbu ar mācībām.

CV ar norādi “darbs Siguldā” lūdzam sūtīt uz info@im-
presso.lv līdz 30.04.2017.

www.impresso.lv
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Lieldienu fotomirklis!

Dekorāciju autore: Regīna Zagorska

INFORMĀCIJA

Baltā galdauta svētki 4. maijā
4. maijā par godu Latvijas 

valsts neatkarības atjaunošanas 
dienai visi Mālpils novada iedzī-
votāji ir aicināti svinēt Baltā 
galdauta svētkus.

Šo svētku ideja ir pavisam vienkārša – ģimene, draugi, 
kaimiņi no vienas mājas vai vairākām blakus mājām sanāk 
kopā, lai vispirms sakoptu savas mājas pagalmu un apkārt-
ni. Pēc tam, kad darbiņš padarīts, pagalmā klāj galdu ar 
baltu galdautu un kopīgi svin svētkus, ieturot pašu sarūpētu 
maltīti, un izmanto iespēju pārrunāt ieceres sava pagalma, 
apkārtnes, ciema, novada un valsts nākotnei.

Aicinām Jūs fotografēt savus balti klātos svinību galdus 
un fotogrāfijas atsūtīt uz “Mālpils Vēstīm”, e-pasts: esme-
ralda.tale@malpils.lv

Turpinās fotokonkurss 
ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ

Aprīlī fotogrāfijas 2018. gada Mālpils kalendāram iesūtīja: 
Aija Lauva un Guntars Kļaviņš. Liels paldies Jums par lielis-
kajām bildēm! Fotogrāfijas uzkrājam arhīvā līdz 2018. gada 
kalendāra veidošanas uzsākšanai. Kalendāra tēma ČETRI 
GADALAIKI MĀLPILĪ. Ceram uz Jūsu atsaucību visa gada ga-
rumā! Fotogrāfijas var sūtīt uz e-pastu: esmeralda.tale@

malpils.lv
2017. gada “Mālpils Vēstis” aprī-

ļa numura vāka noformējumā Gun-
tara Kļaviņa fotogrāfija! Apsveicam!

Attēlus “Mālpils Vēstis” titullapas 
noformēšanai var sūtīt līdz katra mēneša 15. datumam (jūlijā 
izdevums neiznāk) uz e-pastu: esmeralda.tale@malpils.lv, 
norādot savu vārdu un uzvārdu. Vāka noformējumam izvēlēsi-
mies vienu no katrā mēnesī iesūtītajiem attēliem. Attēlu tēma, 
tāpat kā kalendāram.

Mālpils Evaņģēliski luteriskās 
draudzes aktivitātes
Dievkalpojumi

7. maijs Ceturtā Lieldienu svētdiena, plkst. 10:00 dievkal-
pojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes mācītājs Edvīns 
Rumjancevs/

14. maijs Piektā Lieldienu svētdiena, plkst. 10:00 dievkal-
pojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes mācītājs Edvīns 
Rumjancevs/

21. maijs Sestā Lieldienu svētdiena, plkst. 10:00 dievkal-
pojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes mācītājs Edvīns 
Rumjancevs/

28. maijs Septītā Lieldienu svētdiena, plkst. 10:00 dievkal-
pojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes mācītājs Edvīns 
Rumjancevs/

4. jūnijs Svētā Gara svētki – Vasarsvētki, plkst. 10:00 Kris-
tību un Iesvētību dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos 
draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

Citas aktivitātes
4. jūnijs Svētā Gara svētki – Vasar-

svētki plkst. 10:00. Pēc dievkalpojuma sa-
draudzība baznīcas dārzā. Lūgums ņemt 
līdzi kādu cienastu sadraudzībai.

Aicinājums visiem, kuri grib un vēlas 
vairāk uzzināt par ticību, reliģiju, lūgšanu 
dzīvi, baznīcu un luterisko mācību nākt uz 
Iesvētību mācību nodarbībām. Iepriekšē-
ja pieteikšanās pie draudzes mācītāja, 
tālr. 29227236, e-pasts: edvins.rumjan-
cevs@inbox.lv.

Pateicība
Draudze pateicas katram talkotājam, 

kas veltīja savu laiku, spēkus un līdzekļus 
baznīcas telpu un teritorijas sakopšanā!

Draudzes padome un mācītājs Edvīns

GATAVOJOTIES LATVIJAS 100-GADEI
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Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
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

      APSVEIKUMI  SLUDINĀJUMI

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!

Sirsnīgi sveicam 
Ainu un Raimondu Seņkānus 

Zelta kāzu jubilejā!
Mazaudriņu saimnieki

Sirsnīgi sveicam 
Marinu un Kārli Mārtinsonus 

Sudrabkāzu jubilejā!
Valentīna un Sergejs Mālpils Kultūras centra pasākumi maijā

 • Visu maiju izstāžu zālē apskatāma izstāde “TURPINĀT DZĪVOT... SKAISTI!”. 
Iedvesmojoši fotostāsti par sievietēm, kuras uzvarējušas krūts vēzi.

 • 04.05. no plkst. 10:00 līdz 12:00 Uzdāvināsim STUNDU SAVA LAIKA sava 
pagalma sakopšanai, lai pēc tam uzklātu baltu galdautu un pie kopīgi sarū-
pēta cienasta visi kopā svinētu BALTĀ GALDAUTA SVĒTKUS. Mēs uzvilksim 
baltus kreklus un uzklāsim baltu galdautu. Nāc arī Tu!

 • 10.05. plkst. 9:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” viesošanās Mālpils novada 
uzņēmumā.

 • 13.05. plkst. 19:00 Mālpils jauktā kora jubilejas koncerts “VAI JŪS ZINĀT, 
KAS MĒS ESAM...” Koncertā skanēs I. Kalniņa dziesmas jauktā kora, solistu 
un instrumentālās grupas “Kārklu blūzs” (no Mores) izpildījumā. Ieeja: 
2,- EUR.

 • 14.05. PAVASARA GADATIRGUS, kurā noteikti ieraudzīsim kaut ko neredzē-
tu, uzzināsim kaut ko jaunu, apskatīsim, aptaustīsim, pagaršosim, pasmar-
žosim, pajautāsim, pakaulēsimies un ... atradīsim meklēto.

 • 17.05. plkst. 17:30 Mālpils Kultūras centra bērnu un jauniešu teātra studijas 
“Pilnmēness” jaunākā sastāva PIRMIZRĀDE Aldis Linē “TEIKSMA PAR 
DZINTARA GLIEMEŽVĀKU”. Režisore Antra Austriņa-Seņkāne. /Ieteicamais 
vecums 4.–8. klašu skolēniem./ Biļetes cena: skolēniem 1,-EUR, pieauguša-
jiem 2,- EUR.

 • 20.–21.05. Pirmais KRIMINĀLŽANRA IZRĀŽU FESTIVĀLS “ZILAIS KARBUN-
KULS”, veltīts Valentīna Skulmes 95. gadu jubilejai.

Festivāla viesi:
 ◊ Latvijas Universitātes Studentu teātris – Robērs Tomā “Astoņas mīlošas 

sievietes”;
 ◊ Baldones amatierteātris “Sudraba nagla” – Lelde Stumbre “Burvīgie 

blēži”;
 ◊ Vecsaules amatierteātris – Andris Ūdris “Psihotropais nams”;
 ◊ Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris – Aiva Birbele “Koridors”;
 ◊ Ozolnieku novada amatierteātris – Džons Bointons Prīstlijs “Viesnīcas 

noslēpums”;
 ◊ Skultes amatierteātris – Lelde Stumbre “Burvīgie blēži”;
 ◊ Mālpils amatierteātris “Vēji” – Lelde Stumbre “Liels, spoži sarkans auto-

buss”.
/Sekot reklāmai!/

 • 26.05. plkst. 19:00 PIRMIZRĀDE! Šīla Dileini “MEDUS GARŠA”. Režisore 
Antra Austriņa-Seņkāne. Lomās: māte – Liene Cērpa, Džo – Lote Katrīna 
Cērpa, Džefrijs – Adrians Rakuzovs, Pīters – Kaspars Ameriks. Stāsts par 
jaunu meiteni, kurai ļoti agri jākļūst patstāvīgai, kad viņu, ar bērniņu zem 
sirds, pamet puisis, bet māte aiziet pie jauna mīļākā. Kā nepazaudēt cilvēkos 
ticību labajam. Ieeja: 2,- EUR.

SLUDINĀJUMI

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

Pērkam mežus un izstrādājam, samaksa 
tūlītēja. Mežu iegādājamies tikai no ze-
mes īpašnieka. Tālr. 29993707, 27801869

SIA “Mālpils Timber” iepērk taras klučus 
diametrā no 14 līdz 30 cm, tālr. 29199399, 
26340698

Piegādāju šķembas, granti, melnzemi, 
smilti, oļus. Tālr. 22339907

Skārdnieka darbnīcas un skārdnieka pa-
kalpojumi Mālpilī, izgatavo un uzstāda 
skārda izstrādājumus. Aldis, 26363556

Pārdod zirgu mēslus Inčukalnā. Tālr. 
28648193

Pārdod vienistabas dzīvokli ar visām ērtī-
bām Mālpilī, tālr. 29510876

Meklējam čaklu, izpalīdzīgu, rūpīgu un 
dzīvespriecīgu kundzi (vai jaunkundzi) uz 
ilgu sadarbības laiku, kura varētu veikt 
ikdienas mājas darbus (tīrīšana, drēbju 
gludināšana) un vajadzības gadījumā arī 
pieskatīt mūsu mazos brīnumus. Darbs 
Mālpils novadā. Ir nepieciešams personī-
gais transports nokļūšanai. Sīkāka infor-
mācija pa tālr. 29444917, Inese

Piedāvā sezonas papildus darbu. Darba 
pienākumi saistīti ar laivu nomu un pie-
gādi, pārsvarā nedēļas nogalēs. Nepie-
ciešams savs auto. Tālr. 27878757

Apstrādā mazdārziņus ar zemes frēzi, 
cena pēc vienošanās. Tālr. 25985566, Dai-
nis

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā visa veida akmens apstrādes 
darbus. Mazā dārza arhitektūra (strūkla-
kas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). Indivi-
duāli risinājumi kapu pieminekļiem un 
aprīkojumam, skulptūras. Ēku un ēku 
daļu apdare ar akmeni. Visa augstākmi-
nētā restaurācija. Sandrs Skribnovskis, 
tālr. 29450290


