
Mālpils Vēstis  AUGUSTS  2017 1

AUGUSTS  2017  (189)

MālpilsVēstis

Foto: Guntars Kļaviņš

MĀLPILS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS      BEZMAKSAS

Mazā olimpiāde 2017
Kāzu jubileju svinības Mālpils muižā

Mālpiliete pirmajā Latvijas 
simtgadnieku salidojumā Rundālē



Mālpils Vēstis  AUGUSTS  20172 NOVADA  DOMES  LĒMUMI

2017. gada 29. martā
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 2017. gada 29. marta 

sēdes lēmumu Nr. 3/22 
ar 2017. gada 28. jūnija  

sēdes lēmuma Nr. 9/7 precizējumiem

MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TURĒŠANAS NOTEIKUMI 
MĀLPILS NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 10. punktu, 44. panta pirmās daļas 1. punktu Dzīvnieku 

aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu, Ministru 
kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491 “Mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11. punktu, Ministru 
kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 678 “Klaiņojošu 

suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16. punktu, Ministru 
kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266  “Labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 

demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 
13.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasī-

bas, kādas jāievēro, turot suņus, kaķus, mājas (istabas) dzīvnieku 
īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, klaiņojošo dzīv-
nieku izķeršanas kārtību Mālpils novada administratīvajā terito-
rijā.

2. Noteikumos lietotais termins Mājas (istabas) dzīvnieki – 
Noteikumu izpratnē suņi, kaķi.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt:
3.1. veselīgas un tīras vides nodrošināšanu Mālpils novadā, lai 

mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēku ve-
selībai, drošībai un mantai, kā arī nodrošināt mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrāciju un novērst to klaiņošanu;

3.2. zaļo zonu apstādījumu bojāšanas novēršanu, teritorijas 
sakoptību, koplietošanas telpu (inženierkomunikāciju) bojāšanas 
novēršanu, sanitāri higiēniskās situācijas uzlabošanu Mālpils 
novadā.

4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām per-
sonām Mālpils novadā, kuru īpašumā vai valdījumā ir mājas (is-
tabas) dzīvnieki.

5. Par klaiņojošiem mājas (istabas) dzīvniekiem Mālpils nova-
da administratīvajā teritorijā jāziņo Mālpils novada pašvaldības 
policijai.

6. Par ievainotu dzīvnieku vai dzīvnieka līķi sabiedriskajās vie-
tās Mālpils novada administratīvajā teritorijā jāziņo Mālpils nova-
da pašvaldības policijai.

7. Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai vai epidēmijai, 
pēc tam, kad Pārtikas un veterinārais dienests noteiktajā kārtībā 
ir paziņojis par dzīvnieku infekcijas slimības iespējamo izplatīša-
nos, Mālpils novada domes izpilddirektors nekavējoties izdod rī-
kojumu, kurā nosaka attiecīgus ierobežojumus Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā.

II Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi
8. Mālpils novada administratīvajā teritorijā mājas (istabas) 

dzīvnieku īpašnieks reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku, izņemot 
kaķi, datu bāzē Lauksaimniecības datu centrā vai pie praktizējo-
ša veterinārārsta.

9. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina 
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu pra-

sībām.
10. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pie-

nākums:
10.1. nodrošināt Mājas dzīvnieku vakcināciju atbilstoši norma-

tīvo aktu prasībām;
10.2. nodrošināt suņiem kakla siksnu ar tai piestiprinātu no-

rādi par suņa īpašnieka vai turētāja kontaktinformāciju, kad tas 
atrodas ārpus dzīvokļa vai mājas (vai mājas iežogota pagalma);

10.3. nepieļaut dzīvnieku klaiņošanu;
10.4. nodrošināt, ka mājas (istabas) dzīvnieki daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju koplietošanas telpās un Mālpils novada pašval-
dības publiskajās vietās, tostarp privātmājām pieguļošajās teri-
torijās nenokārto savas dabiskās vajadzības. Gadījumā, ja tas 
notiek, mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks nekavējoši sakopj at-
tiecīgo vietu;

10.5. nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieku iekļūšanu publiska-
jās iestādēs un stadionos, izņemot, ja dzīvnieku atrašanās attie-
cīgajā teritorijā saistīta ar to demonstrēšanu un saskaņota ar 
publiska pasākuma organizatoru.

11. Aizliegta Mājas (istabas) dzīvnieka atrašanās:
11.1. bērnu rotaļu laukumos;
11.2. peldvietās;
11.3. pludmalē;
11.4. publisku pasākumu vietās pasākumu laikā;
11.5. vietās, kurā uzstādītas speciālas zīmes (piktogrammas) 

vai aizliegums noteikts citos normatīvajos aktos.
12. Par katru gadījumu, kad mājas (istabas) dzīvnieki ir kon-

taktējušies ar plēsīgiem dzīvniekiem vai klaiņojošiem mājas (is-
tabas) dzīvniekiem, vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, vai ir 
aizdomas par mājas (istabas) dzīvnieka saslimšanu ar trakum-
sērgu, īpašniekam vai turētājam nekavējoties jāziņo par to prak-
tizējošam veterinārārstam vai Pārtikas un veterinārā dienesta 
teritoriālajai struktūrvienībai un jāveic nepieciešamie pasākumi 
savu (cietušo vai slimo) mājas (istabas) dzīvnieku izolācijai.

13. Ja no mājas (istabas) dzīvnieka ir cietis cilvēks vai cits 
dzīvnieks, mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam par to nekavējo-
ties jāziņo policijai, praktizējošam veterinārārstam un medicīnas 
iestādei, tādējādi nodrošinot mājas (istabas) dzīvnieka apskati un 
medicīnisko palīdzību cietušajai personai. Mājas (istabas) dzīv-
nieka īpašnieks vai turētājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
atlīdzina cietušajam zaudējumus.

III Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas (ista-
bas) dzīvnieku izķeršana

14. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu Mājas (is-
tabas) dzīvnieku izķeršanu Mālpils novadā veic persona, ar kuru 
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par Mājas (istabas) dzīvnieku iz-
ķeršanu un nogādāšanu patversmē, un kurš to var veikt norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Pēc dzīvnieka identifikācijas datiem (kakla siksna ar kon-
taktinformāciju, mikroshēma vai tetovējums), nosakot mājas (is-
tabas) dzīvnieka īpašnieku, dzīvnieku ķērājs rīkojas atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajam. Izmaksas, kas saistītas ar dzīv-
nieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi sedz mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašnieks.

IV Noteikumu izpildes kontrole un atbildība
16. Noteikumu prasības savas kompetences ietvaros uzrauga 

un kontrolē Mālpils novada pašvaldības policija.
17. Par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskas un juridiskas per-

sonas tiek sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

18. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par šo No-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
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teikumu neievērošanu ir tiesīgas Mālpils novada Pašvaldības po-
licijas amatpersonas. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata 
Mālpils novada domes Administratīvā komisija.

19. Par Noteikumu neievērošanu iekasētā soda nauda tiek iz-
lietota klaiņojošu dzīvnieku ķeršanai un dzīvnieku 14 (četrpad-
smit) dienu uzturēšanas izmaksu segšanai dzīvnieku patversmē.

V Noslēguma jautājumi
20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Mālpils novada domes 2017. gada 29. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 3 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Mālpils 
novadā”.
Īss Saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Mālpils 
novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un 
ceturto daļu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās 
izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra 
noteikumu Nr. 678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16. punktu.

Saistošie noteikumi nosaka mājas dzīvnieku turēšanas un klaiņojošo vai bezpalīdzīgā 
stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību. 

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Mālpils pagasta padomes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par 
dzīvnieku turēšanu Mālpils pagastā” nepieciešams precizēt mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanas kārtību Mālpils novadā, tai skaitā noteiktos aizliegumus, un ietvert normas par 
suņu apzīmēšanu ar mikroshēmām, jo ar 2016. gada 1. jūliju suņiem jābūt apzīmētiem ar 
mikroshēmu un reģistrētiem mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu bāzē, kas ir vienotās 
informācijas sistēmas “Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma” sastāvdaļa.

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Mālpils novadā, lai 
mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, samazināt mājas 
dzīvnieku radīto traumu skaitu, kā arī novērst dzīvnieku klaiņošanu.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu

Neietekmē

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Neietekmē

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz administratīvajām 
procedūrām  

Saistošo noteikumu uzraudzību un kontroli veiks Mālpils novada pašvaldības policija.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc 
projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.malpils.lv un Mālpils novada 
domes informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.
Sabiedrības pārstāvju izteiktos priekšlikumus vai iebildumus – paredzēts izvērtēt pēc to 
saņemšanas. 

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa

publicēšanas Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis”.

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Mālpils pagasta padomes 
2008. gada 9. jūlija saistošos noteikumus Nr. 9 “Par dzīvnieku 
turēšanu Mālpils pagastā”.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2017. gada SEPTEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 20. septembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde 20. septembrī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 20. septembrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
DOMES SĒDE 27. septembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Privatizācijas komisijas sēde 25. septembrī, plkst. 17:00 204. kab. SOLVITA STRAUSA

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, plkst. 17:00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI
JŪNIJĀ
Izskatīja 20 jautājumus:

1. Par nomas līgumu noslēgšanu.
2. Par nomas līgumu izbeigšanu.
3. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
7. Par precizējumiem 29.03.2017. saistošajos noteikumos 

Nr. 3 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Māl-
pils novadā”.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-
nu.

9. Par projekta “Simtgades bērni” atbalstīšanu.
10. Par pensionāru padomes priekšsēdētājas iesnieguma iz-

skatīšanu.
11. Par piedalīšanos projektā “Simt Latvijas Avotu!”.
12. Par naudas balvas piešķiršanu Aleksandram Lielmežam.
13. Par atlīdzības noteikšanu domes priekšsēdētāja vietnie-

kam.
14. Par grozījumiem Mālpils Profesionālās vidusskolas mak-

sas pakalpojumu izcenojumos.
15. Par pārstāvju deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības 

komitejās un apakškomitejās.
16. Par grozījumiem 2010. gada 27. janvāra saistošajos notei-

kumos Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums”.
17. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības program-

mu saskaņošanu.
18. Par dienesta pārbaudes ziņojumu par Mālpils Profesionā-

lās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas direktores 
F. Ģēveles finansiālās darbības likumību un lietderību.

19. Par Celtnieku ielas 1 iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu.
20. Par LEADER projekta “Sabiedrisko aktivitāšu paplašināša-

na un pieejamības nodrošināšana Mālpils Kultūras centra 
Mazajā zālē” finansējumu.

NOLĒMA:
 • Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei 

piederošo nekustamo īpašumu “Jaunā iela 7”, Mālpils no-
vads, kadastra Nr. 8074 003 0743, kas sastāv no vienas ze-
mes vienības 0,2906 ha platībā un adresi Jaunā iela 7, Māl-
pils, Mālpils novads. Noteikt nekustamā īpašuma 
pārdošanas (sākuma) cenu 10 000,- EUR (desmit tūkstoši 
eiro).

 • Piešķirt finansējumu līdz 800,- EUR apmērā no atbalsta 
fonda līdzekļiem transporta izdevumu segšanai Mālpils no-
vada pensionāru pieredzes apmaiņas braucienam uz Lietu-
vu š.g. jūlija beigās.

 • Veikt izmaiņas Mālpils novada domes 24.02.2016. lēmumā 
Nr. 2/13 noteiktajos Mālpils Profesionālās vidusskolas 
maksas pakalpojumu izcenojumos, papildinot tos ar:

 ◊ 13.1. punktu – aktu zāles īre – viena diena 60,- EUR (t.sk. 
PVN);

 ◊ 14.1. punktu – Spoguļzāles īre – viena diena – 30,- EUR 
(t.sk. PVN).

 • Deleģēt sekojošus Mālpils novada domes pārstāvjus Latvi-
jas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās:

 ◊ Finanšu un ekonomikas komitejā – deputāts Aleksandrs 
Lielmežs;

 ◊ Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā – domes 
priekšsēdētājas vietnieks Valts Mihelsons;

 ◊ Izglītības un kultūras komitejā un tās apakškomitejās – 

deputāte Jūlija Ņikitina.
 • Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas ESF “Jauniešu 

garantija” finansētās profesionālās izglītības programmas:
 ◊ “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 32a 811 02 1) – 2. pro-

fesionālās kvalifikācijas līmenis, iegūstamā kvalifikācija 
– pavārs, īstenošanas ilgums 1 gads;

 ◊ “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 32a 811 02 1) – 2. pro-
fesionālās kvalifikācijas līmenis, iegūstamā kvalifikācija 
– konditors, īstenošanas ilgums 1 gads.

 • Pagarināt dienesta pārbaudes ziņojuma par Mālpils Profe-
sionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas di-
rektores finansiālās darbības likumību un lietderību ie-
sniegšanas termiņu līdz 2017. gada 25. jūlijam.

 • Atbalstīt siltummezgla izbūvi dzīvojamā ēkā Celtnieku ielā 
1, Mālpilī. Jautājumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu iz-
lemt pēc iepazīšanās ar siltummezgla izbūves tehnisko 
projektu un faktisko izdevumu tāmi. Noteikt, ka Pašvaldī-
bas atbalsta summa nedrīkst pārsniegt 3 000,- EUR.

 • Atbalstīt izmaiņas projektā “Sabiedrisko aktivitāšu paplaši-
nāšana un pieejamības nodrošināšana Mālpils Kultūras 
centra Mazajā zālē” (Nr. 16-04-AL32-A019.2202-000002) 
un nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu projekta īste-
nošanas vajadzībām 7350,69 EUR apmērā.

JŪLIJĀ
Izskatīja 22 jautājumus:

1. Par Informācijas sistēmas drošības dokumentu apstiprinā-
šanu.

2. Par budžeta grozījumu apstiprināšanu.
3. Par Mālpils novada pašvaldības 2016. gada publiskā pār-

skata apstiprināšanu.
4. Par telpu nomu.
5. Par zemes gabalu daļas iznomāšanu VAS “Ceļu satiksmes 

drošības direkcija”. 
6. Par izglītības programmas īstenošanas saskaņošanu.
7. Par pārstāvja izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstī-

bas padomei.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu.
9. Par nomas līguma noslēgšanu.
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
12. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu piederī-

bas izvērtēšanu.
13. Par tirgus rīkošanu Mālpils novada svētku laikā.
14. Par kandidātu izvirzīšanu konkursam “Latvijas labākais tir-

gotājs 2017”.
15. Par līdzfinansējumu īsfilmai par jauniešu drošību.
16. Par mūzikas albuma iegādi pirmklasnieku sveikšanai.
17. Par plānošanas dokumenta darbam ar jaunatni izstrādi.
18. Par sadarbību, sagaidot Latvijas simtgadi un godinot Brīvī-

bas cīņu varoņus.
19. Par pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidi.
20. Par Futbola skolas “Garkalne” iesnieguma izskatīšanu.
21. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu.
22. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

NOLĒMA:
 • Noteikt nedzīvojamo telpu nomas maksu, Mālpils novada 

pašvaldības nekustamajā īpašumā kadastra Nr. 8074 005 
0003, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, 2,00 EUR/
m2, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Uzdot Mālpils 
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novada pašvaldības izpilddirektoram izvērtēt noslēgtos lī-
gumus par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, un nepieciešamības gadījumā sa-
skaņā ar normatīvajiem aktiem veikt grozījumus.

 • No 2017. gada 1. oktobra noteikt nedzīvojamo telpu nomas 
maksu, Mālpils novada pašvaldības nekustamajā īpašumā 
Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā, 3,00 EUR/m2, neie-
skaitot pievienotās vērtības nodokli. Vienošanos par grozī-
jumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā sagatavot Māl-
pils novada pašvaldības administrācijai. Kontroli par 
lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada pašvaldības izpilddi-
rektoram.

 • Saskaņot vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā vir-
ziena izglītības programmas (programmas kods 31011011) 
īstenošanu Mālpils novada vidusskolā.

 • Izvirzīt Solvitu Strausu par Rīgas plānošanas reģiona attīs-
tības padomes locekļa kandidāti.

 • Atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils nova-
da domei piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 5 ar kadastra 
Nr. 8074 900 4216, kurš atrodas Lielvārdes šosejā 10, Up-
malās, Mālpils novadā. Noteikt dzīvokļa īpašuma nosacīto 
(sākuma) cenu 350,- EUR (trīs simti piecdesmit euro), t.sk. 
zeme 173,18 EUR (simtu septiņdesmit trīs euro un 18 cen-
ti). Apstiprināt dzīvokļa īpašuma “Lielvārdes šoseja 10–5” 
atsavināšanas, to pārdodot, izsoles nolikumu. Mālpils no-
vada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt dzīvok-
ļa īpašuma izsoli.

 • Samazināt Mālpils internātpamatskolas un Profesionālās 
vidusskolas sporta stadiona nomas maksu Futbola skolas 
“Garkalne”, Reģ. Nr. 40008161502, vasarā rīkotajām treni-
ņu nodarbībām par 50 %, t.i. 2,50 EUR/stundā.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

7. jūlijā Mālpils Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici 
sev!” ar novada atbalstu rīkoja saviem biedriem ekskursiju uz 
Kurzemes pērli Ventspili.

No Mālpils izbraucām 7. jūlijā agri no rīta, jo priekšā bija garš   
ceļš – vairāk kā 200 km. 

Pirmā pietura mūsu garajā tūrē bija tikšanās ar sadraudzības 
invalīdu biedrību “Labas pārmaiņas” no Puzes pagasta. Vispirms 
apskatījām nelielu invalīdu darinātu darbu izstādi, noklausījā-
mies īsu biedrības darbības atspoguļojumu. Pēc mazas ekskur-
sijas pa Puzes ievērojamākajām vietām, atvadījušies no drau-
giem, turpinājām ceļu tālāk uz Ventspili.

Pēc vairāk kā trīs stundu brauciena ieradāmies Ventspilī, no-
runātajā vietā mūs sagaidīja gide, ar kuru tika apspriestas dienas 
gaitas un izvēlēti apskatāmie objekti. Pēc apspriedes ieturējām 
nelielas brokastis, tad devāmies pie jūras, tā atradās netālu no 
brokastu vietas. Tad norunātā laikā kāpām autobusā un gides pa-
vadībā turpinājām pilsētas apskati, klausoties izsmeļošus stās-
tus par katru redzēto objektu. Redzējām savdabīgās govju skulp-
tūras dažādās pilsētas vietās, kā arī daudzveidīgās puķu dobes, 
pat skulptūras no puķēm. Piemēram: “Puķu govs”, “Ziedu pulks-
tenis”, “Basketbola bumba”, “Zaķu ģime-
ne”. Pie dažiem objektiem bija iespēja nofo-
tografēties. Ņemot vērā daudzveidīgo dobju 
un puķu skulptūru izveidi, pilsēta tiek dēvē-
ta par Latvijas puķu galvaspilsētu.

Braucot pa pilsētu vēl redzējām ekskur-
siju kuģīti, kas veica ekskursiju pa Ventspils 
ostas akvatoriju un Ventas upes grīvu. Do-
doties uz nākošo objektu, redzējām enkuru 
taku, kur bija izvietoti milzu jūras enkuri no 
kuģiem. Tad devāmies uz šaursliežu dzelz-
ceļa Mazbānīša trasi, kurā baudījām izklai-
des braucienu. Mazos vagoniņus vilka tvai-
ka lokomotīve, kas būvēta 1916. gadā. 

Pēc brauciena turpinājās pilsētas apska-
te. Redzējām vairākas strūklakas, kas ko-
pumā esot deviņas, par kurām dzirdējām 
gides interesanto stāstījumu. Braucām ga-
rām Ventspils Olimpiskajam centram, kur ir 

daudzveidīgs sporta komplekss dažādu sporta veidu attīstībai. 
Laika trūkuma dēļ par vairākiem objektiem tikai noklausījāmies 
gides izsmeļošo raksturojumu.

Pēdējais objekts bija vasaras pasākumu vieta “Reņķa dārzs”, 
kur notiek vasaras koncerti. Nobeigumā atvadījāmies no jaukās 
gides, sākām ceļu mājup noguruši, bet laimīgi par brīnišķīgo 
ekskursiju, arī pati daba bija sagādājusi skaistu, saulainu dienu.

Mājupceļā vēl iegriezāmies Desu ciemā – tur mēs apskatījām 
saimniecības “Lejnieki” mini zoo un postsociālisma simbolu un 
lietu apskati. Saimnieks mūs cienāja ar sklandraušiem un tēju, 
kas vārīta uz ugunskura.

Atbraukuši mājās, sirsnīgi pateicāmies mūsu biedrībai “Notici 
sev!” un tās komandai par jauki pavadīto ekskursiju, pateicāmies 
arī labajam šoferītim Aivaram Melceram par sirsnību, sapratni 
un atbalstu. Paldies arī Mālpils novada domei par iespēju pavadīt 
brīnišķīgu dienu!

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” biedres 
Anna Majevska un Inita Germova

Jaukā diena Ventspilī
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15. jūlijā Rundāles pils Baltajā zālē notika Latvijas pirmais 
simtgadnieku salidojums. Projekts ir pilsoniska iniciatīva, kas 
radusies, atsaucoties valdības aicinājumam veidot sabiedriskas 
aktivitātes, sagaidot valsts simtgadi.

Tajā piedalījās arī mālpiliete Lidija Sīmane, kura šī gada janvā-
rī nosvinēja savu 103. dzimšanas dienu.

Salidojuma dalībnieki bija 33 cilvēki, tie kuriem šobrīd ir 100 

Latvijas pirmajā simtgadnieku salidojumā piedalās mālpiliete 
Lidija Sīmane

un vairāk gadu, no visiem četriem Latvijas novadiem. Pavisam 
Latvijā šobrīd dzīvo 42 valsts “vienaudži”.

Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis ar kundzi un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūr-
niece. Klātesošos uzrunāja arī Rundāles pils muzeja direktors 
Imants Lancmanis.

Simtgadnieki bija aicināti uz Rundāles pili doties pa mūzikas 
aleju, kurā ar dziesmām un dejām visus priecēja arī Mālpils no-
vada folkloras kopa “Mālis”.

Svinīgajā pasākumā, kas bija patiesi sirsnīgs un aizkustinošs, 
klātesošie varēja noklausīties koncertu. Tajā uzstājās vīru koris 
“Absolventi”, bērnu vokālais ansamblis “Dzeguzīte”, operas so-
listi Kristīne Gailīte un Juris Jope, dziedošie aktieri Rūdolfs Plē-
pis un Andris Bērziņš, kā arī citi mākslinieki.

Lidija Sīmane Latvijas pirmajā simtgadnieku salidojumā Rundāles pilī 
kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un kundzi Ivetu

Lidija ar ģimeni – mazdēlu Ivaru, vedeklu Inesi un mazmazmeitiņu 
Ievu

14. jūlijā Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālma-
jors Leonīds Kalniņš svinīgā ceremonijā pateicās valsts un paš-
valdību pārstāvjiem, kā arī sadarbības partneriem par sniegto 
atbalstu starptautisko militāro mācību “Saber Strike 2017” nori-
sei Latvijā.

Latvijā starptautisko militāro mācību “Saber Strike 2017”aktī-
vā fāze norisinājās Ādažu poligonā no 3. līdz 15. jūnijam. No 9. 
līdz 14. jūnijam militārās mācības notika arī ārpus poligona – 
Amatas, Mālpils, Ogres, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novados, 
kur bataljona līmeņa vienības, pārvietojoties ar bruņutehniku, 
veica mācību uzdevumus ar zemju īpašniekiem saskaņotās teri-
torijās. Šādas mācības ar tik lielu Latvijas un sabiedroto spēku 
vienību karavīru un bruņutehnikas iesaisti ārpus poligona Latvi-
jas teritorijā notika pirmo reizi.

Mācībās Latvijā piedalījās vairāk nekā 2000 karavīru no Latvi-
jas, Lietuvas, Itālijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Polijas un Slovā-
kijas, kā arī ASV. Mācību laikā tika uzlabota dalībvalstu sadarbī-
ba, gatavības un kaujas spējas, kā arī demonstrēta sabiedroto 
spēja ātri reaģēt un pārvietot spēkus visā reģionā.

Militārās mācības “Saber Strike” ir ikgadējas ASV vadītas ap-
vienotās sauszemes un gaisa spēku mācības, kas tiek organizē-
tas jau kopš 2010. gada.

Pašvaldībām pateicas par sniegto atbalstu militārajās mācībās 
“Saber Strike 2017”

Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Leonīds Kalniņš 
pasniedz Goda rakstu Mālpils novada pašvaldībai (att. priekšēdētājas 

vietnieks Valts Mihelsons). Foto: Armīns Janiks, 
Jaunsardzes un informācijas centrs

Arī turpmāk Nacionālie bruņotie spēki plāno rīkot militārās 
mācības ārpus poligona.
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Pasākuma noslēgumā varēja skatīt frag-
mentus no topošās dokumentālās filmas 
“Piedzimt kopā ar Latviju” (producents Lū-
kass Mairis Marcinkēvičs). Arī šī “Jāņa Lap-
sas piemiņas biedrības” veidotā filma ir pil-
soniskā iniciatīva ceļā uz lielo Latvijas 
jubileju.

Mūsu Lidiju sveica Mālpils novada domes 
deputāts Aleksandrs Lielmežs un folkloras 
kopa “Mālis”.

Salidojuma dalībniekiem bija iespēja 
baudīt atjaunotās Rundāles pils krāšņumu, 
rožu dārza un parka skaistumu.

“Salidojums ir kas vairāk nekā tikai kopā 
sanākšana. Tā ir iespēja mūsu valsts vien-

Valsts “vienaudži” pasākuma svinīgajā daļā 
Rundāles pils Baltajā zālē

Lidiju sveic Aleksandrs Lielmežs, folkloras kopa “Mālis”... ...un Valsts prezidents ar kundzi

Lidija ar Valsts pirmo pāri, ģimeni un folkloras kopu “Mālis”

audžiem iziet sabiedrībā, satikties, iepazīties, apmainīties kon-
taktiem. Tā ir iespēja plašākā kontekstā skatīties uz ieto ceļu 
kopā ar Latvijas valsti simts gadu nogrieznī. Tas ir apliecinājums, 
ka valsts simtgades ceļā svarīgs ir katrs Latvijas cilvēks, katra 
mūža darbs, katrs stāsts” – tādu atziņu pauduši simtgadnieki un 
viņus pavadošie cilvēki, kā arī pašvaldību vadītāji.

Informācija no: biedribarasa.lv; aprinkis.lv; irliepaja.lv: 
apkopoja Esmeralda Tāle

Mālpils novada svētki – MAZĀ OLIMPIĀDE 2017
5. augustā Mālpils stadionā un Pludmales volejbola laukumos 

notika novada svētki – MAZĀ OLIMPIĀDE 2017. Sacensībām sep-
tiņās pamatdisciplīnās – komandas veiklības stafete, basketbola 
metieni grozā, futbola sitieni vārtos, airēšana, hokeja metieni 
vārtos, volejbola servēšana un šaušana ar lāzera pistoli – kopā 
bija pieteikušās 24 komandas. Individuāli varēja piedalīties spēka 
sacensībās (pievilkšanās, roku saliekšana, iztaisnošana), ģime-
nes stafetē (orientēšanās) un atrakcijās bērniem un ģimenēm uz 

rezultātu.
Kopvērtējumā olimpiskajā sešiniekā iekļuva: Dome – 6. vieta, 

KVIST – 5. vieta, Sidgundas pastalas – 4. vieta), Māra – 3. vieta, 
IRSPĒLE – 2. vieta un EMU – 1. vieta. Sirsnīgs paldies visām 
ģimenēm, komandām un individuālajiem olimpiādes dalībnie-
kiem par lielo atsaucību, azartisko iesaistīšanos un cīņas spa-
ru! Jūs bijāt aktīvi, un tas ir galvenais!

Esmeralda Tāle

Turpinājums 8. lpp.
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Ģimenes stafetes ORIENTĒŠANĀS PARKA KOKOS rezultātu kopsavilkums

N.p.k. Komandas nosaukums Starta laiks Finiša laiks Rezultāts (minūtes) Vieta 

1. Māra 16:07 16:17 10 I
2. Superīgākās 16:04 16:20 16 II
3. Dinkīši 16:10 16:30 20 III
4. Trejmeitiņas 15:30 15:50 20 III
5. Eglīši 16:18 16:39 21 4.
6. Paplašinātā ģimene 16:25 16:47 22 5.
7. SuperStašāns 14:16 14:40 24 6.
8. Ozoli 15:55 16:19 24 6.
9. Dome 15:38 16:02 24 6.

10. FARIONA 15:48 16:13 25 7.
11. Mālpils džungļi 16:00 16:26 26 8.
12. Grīnbergi 15:04 15:31 27 9.
13. Lupatas 15:04 15:31 27 9.
14. Soc. meitenes 15:43 16:13 30 10.
15. Ugunīgais trio 14:45 15:15 30 10.
16. Alisīte 15:40 16:17 32 11.
17. Stiprie 15:10 15:43 33 12.
18. Superkomanda 15:25 16:00 35 13.
19. Pandas 14:55 15:30 35 13.
20. Miķelīši 15:20 15:56 36 14.
21. Ķirsīši 14:30 15:06 36 14.
22. Mālpils sporta klubs 14:51 15:28 37 15.
23. Olimpija 14:40 15:17 37 15.
24. Andersoni 14:07 14:48 41 16.
25. Ak, dieniņās! 15:35 16:16 41 16.
26. Sīči 14:34 15:19 45 17.
27. Tīģeri 15:00 16:11 71 18.

MAZĀS OLIMPIĀDES 2017 rezultātu kopsavilkums

Komandas 
nosaukums

Komandas 
stafete 
/vieta/

Basketbols 
/vieta/

Futbols 
/vieta/

Airēšana 
/vieta/

Hokejs
/vieta/

Volejbols
/vieta/

Šaušana
/vieta/ Punkti 

Vieta /
kopvērtē-

jums/
Mālpils sporta klubs 8 8 7 13 12 13 17 78 13
Rakari 1 11 7 10 24 1 24 16 93 16
Brum Brum 24 3 9 9 10 7 5 67 11
Bitīt matos 18 5 8 10 7 4 9 61 9
13.c klase 16 7 8 14 9 8 14 76 12
SAC skuķi 15 4 9 7 9 12 8 64 10
EMU 2 1 8 4 4 2 1 22 1
1. cehs un draugi 1 8 12 11 7 5 12 56 8
IRSPĒLE 3 2 1 6 11 1 2 26 2
Vējiem līdzi 19 10 9 15 8 13 7 81 14
Sidgundas pastalas 7 11 2 1 3 7 13 44 4
Dome 17 6 6 5 2 7 6 49 6
Māra 9 6 4 3 12 3 3 40 3
Pastalas 14 8 24 24 6 6 10 92 15
KVIST 12 4 3 8 5 9 4 45 5
Rakari 2 5 7 9 24 24 24 24 117 17
Rakari 3 4 24 24 24 24 24 24 148 19
Rakari 4 13 24 24 24 24 24 24 157 22
Trīs Musketieri 10 24 24 24 24 24 24 154 21
Dinku Ģimene 6 8 5 2 10 8 11 50 7
Ķirsīši 24 12 24 17 24 24 24 149 20
Ātrās zvaigznes 24 9 10 12 24 12 24 141 18
Notici Sev! 24 10 24 24 24 24 24 154 21
FARIONA 24 24 24 16 24 24 24 160 23



Mālpils Vēstis  AUGUSTS  2017 9AKTUĀLI

Turpinājums 10. lpp.

Individuālās sacensības – pievilkšanās, roku saliekšana, iztaisnošana
Vārds Uzvārds Pievilkšanās* Roku saliekšana, iztaisnošana* Summa Vieta
Raimonds Tāle 7 40 54
Roberts Tāle 8 43 59
Dairis Andersons 19 81 119 3. vieta
Sīmanis Bičkovskis 17 57 91
Marks Vecainis 30 53 113
Daniels Kozirjackis 20 95 135 2. vieta
Eduards Austriņš 15 56 86
Artis Zvīgzne 17 60 94
Kristiāns Vereteņikovs 15 20 50
Edgars Kristovskis 15 50 80
Edvīns Hincenbergs 16 30 62
Nils Miezis 36 70 142 1. vieta
Edijs Skarbimiegs 14 50 78
Jurijs Fjodorovs 10 30 50
Santa Ozola – 15 15
Solvita Strausa – 15 15
Raimonds Krūmiņliepa 6 43 55
Artjems Kozirjackis 14 25 53
Alberts Freimanis 17 70 24
Marko Cimurs 17 57 91
Edvards Babkins 2 75 79

*Pievilkšanās punkti tiek reizināti ar 2 Roku saliekšana iztaisnošana ar 1

Foto: Jānis Brencis, Māra Ārente, Jolanta Kļaviņa

Fotomirkļi no MAZĀS OLIMPIĀDES 2017



Mālpils Vēstis  AUGUSTS  201710 AKTUĀLI

Turpinājums no 9. lpp.
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Turpinājums 12. lpp.
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Kāzu jubileju svinības Mālpils muižā

Mālpils novada svētkos tūlīt pēc komandu parādes un svētku 
karoga svinīgas pacelšanas Mālpils novada domes priekšsēdētā-
ja Solvita Strausa un Dzimsarakstu nodaļas vadītāja Viktorija 
Kalniņa sveica jaundzimušos mālpiliešus un viņu vecākus.

Uz pasākumu bija aicināta 41 ģimene. Tās, kuras Mālpils no-
vadā deklarēto iedzīvotāju sarakstu ir papildinājušas ar bērniņu, 
kurš dzimis laikā no pagājušā gada 1. jūnija līdz šī gada 1. augus-
tam. Tās ir 17 meitenes un 24 zēni. Bija ieradusies lielākā daļa 
– 30 ģimenes.

Domes priekšsēdētāja Solvita Strausa īpaši pateicās tām ģi-
menēm, kuras uzdrošinājušās audzināt trīs un vairāk bērnus, kā 
piemēru minot tos, kuru ģimenē dzīvo gan tētis, gan mamma, un 
savus bērnus audzina kopā: Sanita un Mārtiņš Ģērmaņi, kuri pa-
gājušā gada decembrī sagaidīja savu 3. bērnu; Dina un Eduards 
Zandbergi, kuri audzina 4 bērnus; Inese un Vitālijs Voroņuki, ku-
riem 3. bērns piedzima šī gada februārī; Maija un Juris Kolodini, 

kuriem piedzima dvīņi, līdz ar to viņi šogad kļuva par 4 bērnu ģi-
meni, kā arī Dace un Edvīns Rumjancevi, kuru ģimenē kopš šī 
gada jūnija aug 4 bērni.

Jaundzimušajam bērniņam tika dāvinātas trīs lietas:
1. Puķu ieskauts vārdiņš – lai dzīve skaista kā puķu dārzs.
2. Mālpils senā rota – lai atcerētos, cik vēsturiskā vietā šūpu-

lis kārts.
3. Sporta Komandas “Jaunais mālpilietis” krekliņš – lai ir cī-

ņas spars un lai nekad neapstājas pie sasniegtā.

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Viktorija Kalniņa, tālr. 67970891, 29131556, 

e-pasts: dzimtsaraksti@malpils.lv, viktorija@malpils.lv 
fotogrāfijas var saņmet, rakstot uz augstāk minētajiem 

e-pastiem vai esmeralda.tale@malpils.lv

Jaundzimušo mālpiliešu sveikšana novada svētkos
Turpinājums no 11. lpp.
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Jau otro gadu Mālpils novada dome sa-
darbībā ar Mālpils muižu 20. augustā rīko-
ja pasākumu tiem pāriem, kas laulībā no-
dzīvojuši 25 un vairāk gadus un šogad svin 
savas laulības apaļo jubileju.

Paldies visiem deviņiem brīnišķīgajiem 
pāriem, kas atrada iespēju un uzdrošinā-
jās vēlreiz publiski apliecināt savu laulību, 
sakot “Jā!”

Šogad šie pāri bija: Anna un Alberts 
Mucenieki (laulībā 60 gadi), Jevgēnija un 
Vladislavs Komarovi (laulībā 45 gadi), 

Solveiga un Voldemārs Blumbergi (laulībā 40 gadi), Lidija un 
Vladimirs Torgašovi (laulībā 35 gadi), Lūcija un Jānis Vaivari 
(laulībā 30 gadi), Dace un Arvils Vilciņi (laulībā 30 gadi), Una un 
Sergejs Tobotas (laulībā 25 gadi), Liene un Voldemārs Cērpi 
(laulībā 25 gadi), Edīte un Modris Gulbji (laulībā 25 gadi).

Viktorija Kalniņa un Anna Višķere

Mālpils DIMANTA pāris 2017
Anna & Alberts MUCENIEKI

Mālpils SAFĪRA pāris 2017
Jevgēnija & Vladislavs KOMAROVI

Mālpils RUBĪNA pāris 2017
Solveiga & Voldemārs BLUMBERGI

Mālpils KORAĻĻU pāris 2017
Lidija & Vladimirs TORGAŠOVI

Turpinājums 14. lpp.

Mālpils PĒRĻU pāris 2017
Lūcija & Jānis VAIVARI

Foto: Sandra Lielmeža
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priekšmeti. Arī sports bija sirdij tuvs. Ļoti patika skolotājas Inā-
ras Jakovļevas latviešu valodas stundas, viņas ieinteresētība par 
katru bērnu, un tas laikam bija viens no impulsiem pedagoga 
profesijas izvēlē. Atceros, ka vienā domrakstā pat uzrakstīju: gri-
bu būt tāda kā skolotāja Ināra Jakovļeva.

Manā mācību laikā pēc Mālpils līkloču bijis diezgan. Pēc 
9. klases iestājos Mālpils lauksaimniecības tehnikumā, to beidzu 
kā ekonome. Tad ceļš uz LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultā-
ti. Pēc studijām strādāju par skolotāju Rīgā un pa vakariem – par 
audzinātāju Mālpils internātskolā. Tas nu bija tiešām noslogots 
laiks. Tad direktore Frančeska Ģēvele uzaicināja mācīt matemā-
tiku internātpamatskolas bērniem. Šaubījos, bet viņa prata pie-
runāt un pārliecināt, ka spēšu. Tā arī notika. Kad sāku mācīt ma-
temātiku Mālpils vidusskolā, man jau bija pamatīga pieredze, jo 
internātskolas bērni bija ļoti dažādi un pie metodēm, lai būtu 
rezultāts, tur nācās krietni piestrādāt. Pie tam pa šo laiku biju 
beigusi Daugavpils universitātē matemātiķus. Vidusskolā sāku 
audzināt arī klasi, kuru godam aizvadīju līdz vidusskolas beigša-

Uz galda fotogrāfiju kaudzīte un padzeltējušas Mālpils vidus-
skolas liecības. Tajās piecinieki kā karavīri ierindā, pārīti četri-
nieku pat pamanīt nevar. Čaklā meitene, šo liecību īpašniece, ir 
tagadējā Mālpils novada vidusskolas direktore Jeļena Caune, to-
reiz Mihejeva. Jeļenas mamma pēc studiju beigšanas saņēma 
norīkojumu uz Mālpils tehnikumu, te satika savu nākamo vīru, te 
piedzima abas meitas – Jeļena un Ilona, un nu jau viņa ir vecmā-
miņa 4 mazbērniem – Tomam, Kristeram (Ilonas bērni), Jutai un 
Matīsam (Jeļenas bērni). Ilona dzīvo un strādā Rīgā, bet Jeļena ir 
mālpiliete. Tāpat kā vecāki arī abas māsas sirdis atdevušas sko-
lai, tātad īsta pedagogu ģimene.

Jeļena bērnībā “skolas”nav spēlējusi. Dakterus gan. 1. klases 
mācības lellēm notikušas tad, kad pati sākusi iet skolā.

“Mana pirmā audzinātāja bija skolotāja Kozlovska, sirsnīga, 
mīļa un rūpīga, vēlāk – skolotājs Vosloboiņikovs Pieradu ātri, viss 
padevās viegli, izņemot vizuālo mākslu. To kompensē mana mei-
ta, viņai ir radoša dvēsele un lieliska izdoma šajā jomā. Īpaši 
mani saistīja matemātika, ģeogrāfija, ķīmija, tātad eksaktie 

Viss labais top kopīgā darbā

AKTUĀLI

MŪSU  SKOLOTĀJS

Turpinājums no 13. lpp.

Mālpils PĒRĻU pāris 2017
Dace & Arvils VILCIņI

Mālpils SUDRABA pāris 2017
Una & Sergejs TOBOTAS

Mālpils SUDRABA pāris 2017
Liene & Voldemārs CĒRPI

Mālpils SUDRABA pāris 2017
Edīte & Modris GULBJI
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rījuma pilnu jauno 
darba cēlienu, gri-
bas sarunu beigt ar 
viņas vēlējumu māl-
piliešiem: “Būt iein-
teresētiem novada 
dzīvē, atbildīgiem 
par katru bērnu, rā-
dīt labu piemēru, 
dalīties pieredzē, 
neskopoties ar la-
biem padomiem un 
idejām, lai ar lepnu-
mu par katru no vi-
ņiem varētu teikt: 
MŪSĒJAIS, MĀLPI-
LIETIS!”

Ināra Bahmane

Jeļenas ģimene: mamma, māsiņa Ilona, Jeļena un tētis

Jā, direktores stāja jau redzama

1988. gada 1. septembris, 
Jeļena – 5. kl. skolniece

Diplomā ierakstīts – ekonome Vēl viena pakāpe – LU 2017. gada 25. augusts. Atkal pie 
skolas. Jeļena Caune – Mālpils 

novada vidusskolas direktore

nai.  Ļoti laba klase bija!
Tālakais laiks piedāvāja jaunus izaicinājumus, jaunu pieredzi: 

2009. gadā sāku strādāt par mācību pārzini, tad nācās pildīt di-
rektora v.i. pienākumus, kaut patiesībā vēl pat neapzinājos, ko 
nozīmē vadīt skolu. Taču pieredze pamazām krājās, un, kad tika 
izsludināts konkurss uz skolas direktora amatu, vairs smaguma 
sirdī nebija. Ja jau liktenis divreiz tev piedāvā vienu un to pašu  
iespēju, pieņem šo izaicinājumu!

Darbs ļoti patīk, jo ir radošs. Skolas direktors nevar būt sauss 
administrators.”

Skolotāju viedokļi ir dažādi. Jautāju, vai direktore to spēj saba-
lansēt un sevi noturēt “rāmjos”.

“Tas mani nebaida. Pie kopsaucēja vienmēr var nonākt. Es 
priecājos, ja skolotāji atnāk un pasaka, kas nav kārtībā, ko vaja-
dzētu mainit. Skolas darbs ir komandas darbs, un, ja tā ir, rezul-
tātiem ir jābūt. Saprotu, ka skolotājiem nav viegli, nereti iznāk 
būt arī sociālajiem darbiniekiem, bet dzīves situācija šobrīd ir 
tāda, kāda nu tā ir. Mums ir svarīgi apzināties sākumpunktu,t.i., 
kādu bērnu esam saņēmuši, un tad izplānot tālāko virzību. Mani 
visvairāk varētu sadusmot tikai netaisnība pret bērniem, jo sko-
las dvēsele taču ir tieši viņi. Skola pastāv viņu dēļ. Tā ir skolēnu 
vide, un viņiem, tāpat arī skolas pedagogiem un darbiniekiem te 
jājūtas labi.

Mūsu atbalsta punkts, protams, ir vecāki. Sadarbība un sapra-
šanās ir absolūti nepieciešamas, un, lai tas būtu, pie tā vienmēr 
ir jāstrādā. Skolai un vecākiem jābūt vienotiem prasībās, tikai tad 
būs rezultāti. Aicinu vecākus nākt uz skolu, ja ir neskaidrības, 
nebaidīties! Svarīgi,lai mums vienmēr būtu objektīvs skats uz ko-
pīgi darāmo! Viss labais taču top tikai kopīgā darbā.”

Kas ir pats būtiskākais skolas direktora darbā? Atbilde seko 
bez vilcināšanās: “Būt pārliecinātam par ideju un spēt ieintere-
sēt kolektīvu. Nevar darīt to, kam netic!”

Jeļena nav tikai skolas direktore. Viņai ir arī otrs, vēl atbildī-
gāks “amats” – māmiņa diviem bērniem. Meita jau gan ir labs 
palīgs, bet dēliņš vēl uzmanāms un pieskatāms. Kā ar visu tikt 
galā? Vai par brīvo laiku jāīzmirst? Izrādās – nē! Patīk strādāt 
dārzā, vienmēr kaut ko jaunu iekārtot, iestādīt. Arī zeķes adīt un 
kaut ko izšūt. Kādu gardu kūku izcept. Bet, protams, tas notiek 
daudz retāk kā agrāk.

Novēlot direktorei veiksmi personīgajā dzīvē un ražīgu, ganda-

MŪSU  SKOLOTĀJS
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Pārpublicējums no laikraksta “Dzimtenes Balss” (Nr. 34, 
1982. gada 19. augusts)

“Skaisti ir Mālpils pusē šajā augusta svētdienā. Zaļo ganības, 
dzeltē rudzu un miežu lauki, zied kartupeļi, līgo saule un smaržo 
vasara. Augšā, ap lielceļa slaidajām eglēm, virmo sveķu un skuju 
karstais smārds. Lejā, gravā, dižais Ivandes Kaijas Draudzības 
akmens veldzē sānus tīkami vēsajos Mergupes ūdeņos. Pa vidu, 
uz pašas kraujas malas, simtgadīgu liepu un ozolu paēnā ieslē-
pusies neliela divstāvu māja, sarkaniem ķieģeļiem un tumšbrū-
niem dēļiem apšūdināta. Kopš šīs dienas [1982. gada 8. augusta] 
to rotā vienkārša un glīta plāksne ar uzrakstu: “Šajā mājā dzīvoja 
un strādāja tēlniece Marta Skulme un gleznotājs Oto Skulme.” 
Kopš šīs dienas viena telpa mājas galā – tieši tā, kur kādreiz tika 
veidots un gleznots, – ir atvērta apmeklētājiem.

Marta Skulme, Mālpils zemnieka Andreja Liepiņa meita, bija 
pirmā sieviete tēlniece latviešu mākslā. Uzdrīkstēties un spēt – 
tā bija viņas daļa. Un viņa iespēja daudz – pastāvēt līdzās tādiem 
spēka vīriem kā Kārlis Zāle, Teodors Zaļkalns, Emīls Melderis. 
Ar teicamu plastikas izjūtu apveltīta, viņa ir 
radījusi savdabīgus, zemnieciski smagnēja 
pamatīguma, reizē garīga gaišuma un sie-
višķīga jūtīguma pilnus tēlus, spēcīgus kā 
lauku mājas stipri, būvētus un ar zemi sa-
augušus. Piemiņas istabā Mālpilī skatāmi 
vairāki portreti, kā arī figurālu kompozīciju 
meti, kuros jaušamas gan tēlnieces mākslai 
raksturīgās monumentalitātes iezīmes, gan 
arī siltas sirsnības strāvojums, kam ar ne-
lielo telpu it kā viens pārdzīvojuma mērs, uz 
katru apmeklētāju atsevišķi, uz klusu divsa-
runu ar viņu tiecēts.

Otis Skulme bija izcils gleznotājs un sce-
nogrāfs, liela viņa dzīves un darba daļa 
saistās ar Dailes teātri. Ekspozīcijā skatāmi 
dekorāciju meti, dažkārt pat tikai vēl ideju 
“vizuāli pieraksti” – Raiņa “Ugunij un nak-
tij”, Ibsena “Pēram Gintam”, Goldoni “Sievu 
valodām”, kostīmu zīmējumi dažādām izrā-
dēm, laikmetam un stilam atbilstoši, kādu 
tēla pamatiezīmi trāpīgi atsedzoši. No stāj-
glezniecības izraudzīti daži tuvinieku por-
treti, vairākas ainavas, kas atveido Skulmju 
māju un tās tuvējo apkārtni. Vietas raksturī-
gums te saaug ar dzimtās zemes tēla vispā-
rinājumu – tā ir Latvijas vasara, koki un pa-
kalni diži un spēkpilni, zaļums tīrs un 
spodrs, kā nesena lietus spirdzināts.

Esot šajā istabā, esam izjutuši divu lielu 
personību klātbūtni, varbūt uztvēruši kādu 
mirkli no tā saspriegtā garīgā strāvojuma, 
kādā mākslinieki ir aizvadījuši savu darbīgo 
mūžu. Te nav ne varēts, nedz gribēts atsegt 
divas radošas patības to pilnībā un dziļumā. 
Ir vien spējams pieskarties kam būtiskam, 
gūt rosinājumus meklēt tālākas un plašā-
kas mūsu tautas kultūras sakarības. Šī taču 
ir māja, kur reižu reizēm bijis Ota brālis 
gleznotājs Uga Skulme, ciemojies Eduards 
Smiļģis un Burhards Sosārs, “Iedzimto grē-
ku” rakstījusi Ivande Kaija, aizritējušas 
Džemmas Skulmes bērnu dienu vasaras, 
krustojušās vēl daudzu citu mūsu kultūras 
darbinieku gaitas. Šobrīd dārzā stāv “Smiļ-

ģa akmens”, netālu no mājas – profesores Lidijas Liepiņas liepa, 
pāri gravai pakalnā – Ota Skulmes ozols.

Pirms šīs svētku dienas ir bijis neskaitāmi daudz citu, kam 
stipra darba sūruma garša. Māja bija jāatjauno, dārzs un tuvākā 
apkārtne jāsakopj, istaba jāiekārto. Tas nozīmē – skulptūrām jā-
sagādā paliktņi, gleznām, dekorāciju un kostīmu metiem ielogi. 
Ik lietai jāatrod vieta, lai viss kopā radītu to neatkārtojami valdzi-
nošo un veldzējošo gaisotni, kādā te reiz dzīvoja un strādāja abi 
mākslinieki.

Lielāko daļu eksponātu atveda mākslinieku meita Džemma 
Skulme. Visu darbu dvēsele un nerimtīgs “dzinējs” bija šejienes 
ārste rentgenoloģe Ināra Skulme un viņas dzīvesbiedrs Dailes te-
ātra aktieris Valentīns Skulme. Taču bez viņiem – vēl savi divi des-
miti mālpiliešu, kuru vārdi tagad lasāmi baltā papīra lapā jaunat-
vērtajā piemiņas istabā uz galda. Te arī visa šī notikuma pati 
dziļākā jēga, te jūtams mākslas un tautas savstarpējās nepiecie-
šamības saiknes dzīvais pulsējums. Cik svarīgi savulaik saknes 
izjust bija Martai un Otim Skulmēm, atkal un atkal dzimtas mājās 

Svētdiena Mālpilī (pirms 35 gadiem)

“Skulmju” muzeja atklāšanā runā Džemma Skulme, (pa lab. no Džemmas) 
Ināra un Valentīns Skulmes, 1982. gada 8. augusts

“Skulmju” viesi (no kr.) Džemma Skulme, Imants Ziedonis, Ināra Skulme, Jānis Stradiņš, 
1984. gads, foto: Juris Krieviņš
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Sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

12. septembris Pierīgas novadu sporta spēles vieglatlētikas krosā Baldones novads

16. septembris Pierīgas novadu sporta spēles basketbolā vīriešiem Pierīgas novadi

23. septembris Pierīgas novadu sporta spēles basketbolā vīriešiem Pierīgas novadi

30. septembris Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā vīriešiem Mālpils sporta komplekss

25. jūnijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Māl-
pils novada pludmales volejbola čempionāta 2. posms. Sacensī-
bās piedalījās 6 pāri vīriem un 6 MIX pāri. Vīru konkurencē uzva-
rēja Jānis un Mārcis Jirgensoni, 2. vietā – Mārtiņš Pentjušs un 
Artis Bogdans, 3. vietā – iepriekšējā posma uzvarētāji Valters 
Brežinskis un Māris Čīma. MIX grupā 1. vietu, ieguva Gints Gai-
ķens un Baiba Kučika, 2. vietā – Māris Viļkins un Ieva Lapiņa, bet 
3. vietā – Andris Akmentiņš un Madara Akmentiņa. 

2016. gada nogalē Lauku atbalsta dienests apstiprināja divu 
Mālpils novada domes projektu pieteikumus, kam piešķīra finan-
sējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(turpmāk ELFLA).

Projekts “Sabiedrisko aktivitāšu paplašināšana un pieejamī-
bas nodrošināšana Mālpils Kultūras centra Mazajā zālē” (Nr. 
16-04-AL32-A019.2202-000002) īstenots līdz 2017. gada 10. au-
gustam. Tā ietvaros ir iegādāta jauna gaismas un skaņu aparatū-
ra Mazajai zālei un uzbūvēta uzbrauktuve jeb panduss labākai 
vides pieejamībai, līdz ar to ir sakārtots vēl viens objekts ārpus 
Kultūras centra sienām. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 
25  794,69 EUR, tai skaitā 16 599,60 EUR jeb 64 % sastāda ELFLA 
finansējums un pārējos 9 195,09 EUR jeb 36 % sedza Mālpils no-
vada dome.

Šobrīd Kultūras centrā notiek būvdarbi otra projekta “Mālpils 
kultūras centra skatuves renovācija un lifta ierīkošana” (Nr. 
16-04-AL32-A019.2201-000002) ietvaros. Visas vasaras garumā 
nomaina lielās skatuves grīdu un uzstāda jaunus kora podestus. 
Drīzumā uzbūvēs liftu no pirmā uz otro stāvu, tādējādi nodrošinot 
labāku vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem un 
jaunajām ģimenēm ar maziem bērniem. Projekta kopējās izmak-
sas sastāda 35 641,35 EUR, tai skaitā 20 071,17 EUR jeb 56 % fi-
nansē ELFLA un 15 570,18 EUR jeb 44 % – Mālpils novada dome. 
Šo projektu paredzēts pabeigt līdz 2017. gada 1. oktobrim.

Mālpils novada domes projektu koordinatore  
Ieva Pauloviča

Ar Eiropas fondu līdzfinansējumu uzlabo infrastruktūru 
Mālpils Kultūras centrā

PROJEKTI

SPORTS

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

22. jūlija vakarā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika 
Mālpils novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā. Sa-
censībās piedalījās 17 pāri. Jāatzīmē ka dalībnieku sastāvs bija 
ļoti spēcīgs. Pirmajā pusfinālā pāris Grosbergs/Priede uzvarēja 
Ivanovu/Lancmani, savukārt otrajā pusfinālā pāris Buivids/Zīle 
uzvarēja Čīmu/Brāli. Cīņā par 3. vietu Ivanovs/Lancmanis pār-
spēja Čīmu/Brāli. Finālā Buivids/Zīle pieveica Grosbergu/Priedi.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

vasaru atgriežoties, tik nozīmīgi tas šobrīd mālpiliešiem, bet viņu 
sakņu izjūta tagad arī šo divu ievērojamo novadnieku mākslā stip-
rināta.

Ir 1982. gada 8. augusts, Ota Skulmes un arī jaunas latviešu 
kultūras piemiņas vietas dzimšanas diena. Pār sanākušo mālpi-
liešu un sabraukušo rīdzinieku galvām lejas saule, planē pārdes-
mit stārķu, spārniem stiprumu ievingrinādami.”

Rūta Muižniece 
/materiālu sagatavoja Ieva Pauloviča/

Kopš 1989. gada “Skulmju” muzejā izveidota arī Dailes teātra 
aktiera Valentīna Skulmes piemiņas istaba. Joprojām mājas ap-
meklē cilvēki, kuri apbrīno mūsu tautas izcilās kultūras personī-
bas un ikviens no šejienes aizbrauc mājvietas neatkārtojamā 
skaistuma savaldzināts.

11. augustā Ināru Skulmi “Skulmju” muzeja 35. gadadienā 
sveica domes priekšsēdētāja un pašvaldības pārstāvji.

Cik labi, ka tepat mums līdzās ir vietas, kas nemainīgi saglabā 
savu skaistumu un autentiskumu!

Esmeralda Tāle
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Projekta 
nosaukums 

Jaunieši un veselīgs dzīves veids 
digitālajā laikmetā

COLENT_Kooperatīvās mācīšanās 
metodes un digitālās prasmes 
uzņēmējdarbības apmācībā

We All Art_Art and Health (Māksla 
un veselīgs dzīves veids)

Programma Nordplus Erasmus+ Erasmus+
Novada iestāde Mālpils novada vidusskola Mālpils novada vidusskola – vado-

šais partneris
Mālpils novada vidusskola

Numurs NPJR-2017/10245 2017-1-LV01-KA219-035242_1 2017-1-ES01-KA219-037869_2

Finansējums EUR 18 800 27 980 27 740
Partneri Norvēģija (vadošais aprtneris): 

Gausdal Videraegande Skole
Igaunija: Tallinn Polytechnikum

Projekts tiks īstenots sadarbībā 
ar PII “Māllēpīte”

Horvātija: Graditeljska, prirodoslov-
na I rudarska škola Varaždin
Portugāle: Agrupamento de Escolas 
de Amareleja
Norvēģija: Gausdal Videraegande 
Skole
Itālija: IIS via Emery-iTC Cala-
mandrei

Spānija (vadošais partneris): IES Ruiz 
de Alda, san Javier
Bulgārija: NGHNI “Konstantin 
Pereslavski”, Varna
Horvātija: Škola Likovnih Umjetnosti, 
Splita

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar 
Mālpils mūzikas un mākslas skolu

Mērķi Veicināt skolēnu apziņu par 
veselīga dzīvesveida priekšrocī-
bām un tā nozīmi viņu turpmākajā 
dzīvē

Uzlabot skolēnu uzņēmējdarbības, 
digitālās, valodu un sociālās 
prasmes un skolotāju kvalifikāciju

Rosināt radošu metožu izstrādi un 
pielietošanu mācību procesā, izpētīt 
mākslinieciski orientēto profesiju 
iespējas veselīga dzīves veida 
popularizēšanā

Starptautiskās 
aktivitātes

Projekta sanāksmes Igaunijā 
(11/2017), Norvēģijā (02/2018) un 
Latvijā (05/2018), katrā piedalīsies 
7 skolēni un 2 skolotāji no katras 
partnerskolas

Latvijā: Skolotāju seminārs – 12 
viesi, 10/2017
Itālijā: Projekta sanāksme (2 
skolotāji + 3 skolēni) 04/2018
Norvēģijā: Projekta sanāksme (2 
skolotāji + 4 skolēni) 10/2018
Portugālē: Projekta sanāksme (2 
skolotāji + 4 skolēni) 03/2019
Horvātijā: Projekta sanāksme (2 
skolotāji + 4 skolēni) 05/2019

Projekta vadības sanāksme Spānijā 
11/2017 (2 dalībnieki)
Projekta sanāksmes (2 skolotāji un 4 
skolēni no katras partnerskolas)
Bulgārijā (02/2018)
Latvijā (05/2018)
Horvātijā (10/2018)
Spānijā (04/2019)

Vietējās 
aktivitātes

Dažādas aktivitātes izpratnes 
veicināšanai par veselīga dzīves 
veida priekšrocībām un digitālo 
rīku iespējām šajā jomā: aptaujas, 
radošās darbnīcas, konkursi, 
sportiskās aktivitātes u.c.
(detalizēts plāns tiks publicēts 
skolas mājas lapā).

Materiālu izstrāde uzņēmējdarbības 
semināriem.
Semināri katrā partnerskolā (12, 24 
vai 36 stundas).
Izmantoto mācību metožu pilnveide, 
labās prakses paraugu sagatavoša-
na apmaiņai ar partneriem.
Karjeras vadības un profesionālās 
orientācijas aktivitātes, uzņēmēj-
darbības mācību aktivitātes 
sadarbībā ar vietējiem uzņēmu-
miem. 

Radošo darbu konkursi un izstādes, 
tikšanās ar radošo profesiju pārstāv-
jiem, dažādas aktivitātes par tēmu 
“Veselība skolā un vietējā sabiedrībā” 
un “Karjeras iespējas veselības un 
mākslas jomā” (detalizēts plāns tiks 
publicēts skolas mājas lapā).

Tie tiks īstenoti Mālpils novadā divos nākamajos mācību gados, sadarbojoties novada domei, mācību 
iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. 

Apstiprināti visi 2017. gada konkursos iesniegtie izglītības projekti ar 
kopīgo finansējumu 187 693 EUR
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PACETRAINING- Izglītības 
personāla apmācība darbam ar 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

BEHAS_Bringing Europe Home At 
School (ES vienoto svētku dienu 
pasākumi mācību iestādēs)

Mālpils novada skolotāju 
un skolu vadības 
profesionālā pilnveide

SINDI_ Sociālā iekļaušana_di-
gitālās iemaņas_paaudžu 
mācīšanās

Erasmus+ Erasmus+ Erasmus+ Erasmus+
Biedrība “Mālpils tautskola” Mālpils novada dome Mālpils novada dome Mālpils novada dome – vado-

šais partneris
2017-1-IT01-KA202-006052 2017-1-EL01-KA201-036148 2017-1-LV01-

KA101-035317
2017-1-LV01-KA204-035442

32 693 20 880 42 400 17 200
Itālija (vadošais partneris): AFP 
COLLINE ASTIGIANE
Vācija: Volkshochschule im 
Landkreis Cham e.V.
Somija: Keskuspuisto vocational 
college
Spānija: Confederation of 
Education and Training Centers

Projekts tiks īstenots sadarbībā 
ar biedrību “Notici sev!”

Grieķija (vadošais partneris): 
Directorate for Primary Education 
of Rodopi
Itālija: ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE BERNALDA
Spānija: CEIP Guadalquivir
Austrija: Club Life Long Learning
Turcija: KOCAELI IL MILLI EGITIM 
MUDURLUGU
Rumānija: Liceul Teoretic “Al. I. 
Cuza” Iasi
Itālija: Futuro Digitale

Kursu piedāvātāju 
organizācijas Itālijā, 
Somijā, Anglijā, Vācijā, 
Slovēnijā, Portugālē, 
Spānijā, Grieķijā

Francija: Association M3Cube, 
NVO
Polija: Fundacja Bądź Aktywny, 
NVO
Austrija: Landwirtschaftliche 
Fachschule Poysdorf

Projekts tiks īstenots sadarbībā 
ar Mālpils jauniešu apvienību

Izstrādāt un izmēģināt apmācību 
modeli un saturu cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, lai radītu 
labvēlīgu vidi viņu nodarbinātī-
bas iespējām

Veicināt izpratni par Eiropas 
Savienības aktuālajiem jautāju-
miem un iedzīvotāju iesaistīšanos 
ES pasākumos

Paaugstināt pedagoģiskā 
personāla profesionālo 
kvalifikāciju, uzlabot 
svešvalodu prasmes

Veicināt sociālo iekļaušanu un 
vecāka gadagājuma cilvēku 
motivāciju apgūt digitālās 
prasmes, organizējot starppa-
audžu mācīšanos vietējā un 
starptautiskā līmenī

Cilvēku ar īpašām vajadzībām 
izglītotāju apmācība Itālijā – 2 
sesijas.
Projekta darba grupas sanāks-
mes pie katra partnera.

Projekta sanāksmes Spānijā 
11/2017 – 3 dalībnieki
Turcijā 05/2018 – 2 dalībnieki
Grieķijā 06/2018 – 4 dalībnieki
Latvijā 10/2018 – 15 viesi
Rumānijā 11/2018 – 2 dalībnieki
Itālijā 05/2019 – 3 dalībnieki

Mālpils novada skolu 
skolotāju un vadības 20 
dažādi kursi 20 dalībnie-
kiem (kursu saraksts 
tiks publicēts novada 
mājas lapā)

Latvijā: pieaugušo izglītotāju 
apmācība (4 no katras valsts) 
10/2017
Austrijā: tikšanās datorapmācī-
bu dalībniekiem-senioriem (4 no 
katras valsts) 04/2018
Polijā: tikšanās datorapmācību 
dalībniekiem-senioriem (4 no 
katras valsts) 10/2018
Francijā: pieaugušo izglītotāju 
apmācība (4 no katras valsts) 
04/2019

Mācību moduļu satura izstrāde 
un testēšana.
Sadarbība ar uzņēmējiem, 
labvēlīgas vides veidošana 
cilvēku ar īpašām vajadzībām 
iesaistīšanai profesionālajā 
darbībā.

Aktivitātes katrā partneru organi-
zācijā saistībā ar Eiropas Savienī-
bas aktuālajām tēmām, nozīmī-
giem datumiem un svinamajām 
dienām. Pasākumu organizācijas 
metožu izstrāde un testēšana.

Svešvalodu kursi 
kvalitatīvai dalībai 
mācību pasākumos 
ārzemēs.

Datorapmācība senioriem (55+).
Kopīgas mācību aktivitātes 
jauniešiem un senioriem 
saistībā ar digitālo prasmju 
apguvi – jaunieši darbosies 
skolotāju lomā. 

Plašāka informācija par šiem projektiem pa tālr. 26114137 un e-pastā: karte1@inbox.lv 
Līvija Mukāne
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AUTOVADĪTĀJU KURSI MĀLPILĪ!

Mālpils Profesionālajā vidusskolā (Pils ielā 14)
Mālpils vidusskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņiem 
teorijas apmācību apmaksā Mālpils pašvaldība.
Tuvākās B kategorijas grupas: 

 • Brīvdienu grupa – 9. septembrī plkst. 9:00 (sestdienās, svētdienās)
 • Vakara grupa – 13. septembrī plkst. 17:00 (pirmdienās, trešdienās)

Pieteikšanās: 25151544 vai www.einsteins.lv    PRĀTĪGA AUTOSKOLA PRĀTĪGIEM CILVĒKIEM!

Kategorija Teorijas kurss 
EUR

Praktiskā apmācība
Cena EUR (45 min.) Minimālais stundu skaits (45 min.)

A 69,00   49,00 20,00 10

B 79,00   59,00 12,50 20
BE 79,00   59,00 20,00 8

C 109,00   89,00 25,00 20

CE 99,00   79,00 25,00 14
95. KODS 109,00   89,00 – –

 Pirmās medicīniskās palīdzības kurss 35,00   30,00 – –

Š.g. 5. septembrī 
Mālpils novadā 
notiks nederīgo 
elektropreču 
savākšana:
•9:00 Mālpils novada Mālpils 
ciemā Enerģētikas ielā pie 
katlu mājas;

•11:00 Mālpils novada 
Upmalu ciemā pie atkritumu 
konteineriem;

•12:00 Mālpils novada 
Sidgundas ciemā pie atkritu-
mu konteineriem.
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Noslēdzas fotokonkurss 
ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ

Jūlijā un augustā fotogrāfijas 2018. gada Mālpils kalendā-
ram iesūtīja: Agnese Zonne, Jolanta Kļaviņa un Guntars Kļa-
viņš. Liels paldies Jums par lieliskajām bildēm!

2018. gada Mālpils kalendāra maketa salikšana notiks 
septembra mēnesī. Tā kā tas ir agrāk nekā bijām plānojuši, 
ļoti lūdzam Jūs pārskatīt savus 2016. gada fotogrāfiju krāju-
mus un atsūtīt bildes, kurās redzama Mālpils un apkārtne 
septembra, oktobra un novembra mēnešos! Ļoti gaidīsim 

Jūsu fotogrāfijas!
Tās var sūtīt uz e-pastu: esmeral-

da.tale@malpils.lv
2017. gada “Mālpils Vēstis” au-

gusta numura vāka noformējumā 
Guntara Kļaviņa fotogrāfija! Apsveicam!

Attēlus “Mālpils Vēstis” titullapas noformēšanai joprojām 
var sūtīt līdz katra mēneša 15. datumam uz e-pastu: esmeral-
da.tale@malpils.lv, norādot savu vārdu un uzvārdu. Vāka no-
formējumam izvēlēsimies vienu no katrā mēnesī iesūtītajiem 
attēliem. Attēlu tēma tāpat kā kalendāram.

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, konsultācijas. 
Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie gāzes baloni (7, 27 un 46 litru). Strādājam katru dienu (arī vakaros), svētkos un brīvdienās. Zvanīt 
Jums vēlamā laikā! Tālr. 29 41 51 20

Nomas tiesību izsole
Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšup-

ejošu soli uz Mālpils novada pašvaldībai piederošās nedzīvoja-
mās ēkas (šķūņa ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0149 002) 
938,30 m2 kopplatībā, kas atrodas “Ceros”, Mālpils novadā 
(turpmāk tekstā – Nomas objekts), nomas tiesībām. Nomas 
objekts saistīts ar zemes vienību, kadastra apzīmējums 8074 
003 0149.

Nomas objekta lietošanas mērķis ir lopbarības un lauk-
saimniecības produkcijas uzglabāšana.

Izsoles sākuma cena (nosacītā nomas maksa) ir 0,10 EUR 
(10 euro centi) par vienu ēkas kvadrātmetru mēnesī.

Izsoles solis ir 0,01 EUR (1 euro cents).
Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017. gada 18. sep-

tembra plkst. 9:45. Izsole notiks 2017. gada 18. septembrī 
plkst. 10:00 Mālpils novada domes Mazajā sēžu zālē, Nākot-
nes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Sīkāku informāciju par objektu un izsoles nolikumu var sa-
ņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpi-
lī, tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bu-
kovskis, tālr. 29282209, kā arī www.malpils.lv.

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

ejošu soli uz Mālpils novada domei piederošo dzīvokļu īpašu-
mu Nr. 5 Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 5 14,3 m2 pla-
tībā un 1430/20330 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mā-
jas un zemes kopīpašuma, kadastra Nr. 8074 900 4216, kas 
atrodas Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā.

Nekustamā īpašuma sākuma cena: 350,- EUR, t.sk. zeme 
173,18 EUR. Izsoles solis 10,- EUR.

Izsoles dalības maksa 15,- EUR un nodrošinājums 10 % ap-
mērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas jāie-
maksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes 

pirms izsoles sākuma.
Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017. gada 18. sep-

tembra plkst. 9:45. Izsole notiks 2017. gada 18. septembrī 
plkst. 10:15 Mālpils novada domes Mazajā sēžu zālē, Nākot-
nes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Sīkāku informāciju par objektu un izsoles nolikumu var sa-
ņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpi-
lī, tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bu-
kovskis, tālr. 29282209, kā arī www.malpils.lv.

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

ejošu soli uz Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpa-
šumu “Jaunā iela 7”, kadastra Nr. 8074 003 0743, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes gabala 0,2906 ha platībā 
(kadastra apzīmējums 8074 003 0743).

Pašreizējais Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pēc 
VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir daudzstāvu dzī-
vojamās apbūves teritorija.

Nekustamā īpašuma plānotais lietošanas mērķis pēc teri-
toriālā plānojuma ir daudzdzīvokļu māju apbūves zeme.

Nekustamā īpašuma sākuma cena: 10 000,- EUR. Izsoles 
solis 10,- EUR.

Izsoles dalības maksa 15,- EUR un nodrošinājums 10 % ap-
mērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas jāie-
maksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes 
pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2017. gada 18. sep-
tembra plkst. 9:45. Izsole notiks 2017. gada 18. septembrī 
plkst. 10:30 Mālpils novada domes Mazajā sēžu zālē, Nākot-
nes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Sīkāku informāciju par objektu un izsoles nolikumu var sa-
ņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpi-
lī, tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bu-
kovskis, tālr. 29282209, kā arī www.malpils.lv.
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Mālpils Evaņģēliski luteriskās 
draudzes aktivitātes
Dievkalpojumi

3. septembris, svētdiena, plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. 
vakarēdienu /kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

10. septembris, svētdiena, plkst. 10:00 dievkalpojums ar 
Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjan-
cevs/

17. septembris, svētdiena, plkst. 10:00 dievkalpojums ar 
Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjan-
cevs/

24. septembris, svētdiena, plkst. 10:00 dievkalpojums ar 
Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjan-
cevs/

Citas aktivitātes
Aicinājums visiem, kuri grib un vēlas vairāk uzzināt par ticī-

bu, reliģiju, lūgšanu dzīvi, baznīcu, luterisko mācību, laulāties, 
kristīt bērnus, nākt uz Iesvētību mācību nodarbībām. Iepriek-
šēja pieteikšanās pie draudzes mācītāja, tālr. 29227236, e-
pasts: edvins.rumjancevs@inbox.lv.

Draudzes padome un mācītājs Edvīns

Mālpils draudze 
aicina mālpiliešus 
ceļojumā uz Kurzemi!
Kuldīga – Kandava – Sabile
Sestdien, 16. septembrī
25 EUR no personas + 
ieejas biļetes

Programmā:
 • Pūres šokolāde (ekskursija + meis-

tarklase 5,50 EUR pieaugušajiem, 
4,00 EUR senioriem un bērniem);

 • Tikšanās ar Kuldīgas Sv. Annas 
draudzi (ciemošanās pie Mārtiņa Burkevica);

 • Ekskursija Kuldīgā;
 • Ventas rumbas apskate;
 • Pastaiga Kandavā;
 • Abavas vīna degustācija (ekskursija + degustācija un 

uzkodas 5,00 EUR no personas)
Ceļojums ar komfortablu tūristu klases autobusu, ceļoju-

mu nodrošina tūrisma kompānija “BaltGO”, www.balt-go.lv
Izbraukšanas laiks tiks precizēts! Tālr. 29227236

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-
notais pieņemšanas datums š.g. 4. septembrī plkst. 10:00.

SIA “KOTKALNS” Mālpils 
novadā meklē darbiniekus
Nepieciešami:

 • darbinieki pārtikas produktu ražošanā:
 ◊ fasētāji;
 ◊ krāvējs;
 ◊ apkopējs;

 • šoferi ar C kategorijas vadītāja apliecību.
Prasības kandidātiem:

 • augsta motivācija izdarīt darbu atbildīgi un ātri;
 • bez kaitīgiem ieradumiem.

Uzņēmums piedāvā:
 • apmācību;
 • stabilu atalgojumu + prēmijas (alga pēc nodokļu no-

maksas 450–900 EUR);
 • bezmaksas transports, kurš nogādās Jūs līdz darbam 

un līdz mājām (gadījumā, ja ir savs transports – ceļa 
izdevumi tiks apmaksāti).

Pretendentus pieteikties pa tālr. 26558361

Mēs, jauniešu deju kolektīvs “Māra”, ļoti, ļoti gaidīsim 
Tevi (gan puišus, gan meitenes!) Mālpils Kultūras centra 
zālē 15. septembrī plkst. 21:00!

Nāc, iedejosim Latvijas simtgadē kopā Lielajos Dziesmu 
un deju svētkos!

Kopā svinēsim svētkus un dzīvi!

Mālpils Mūzikas un mākslas 
skola aicina

savus audzēkņus uz 
2017. / 2018. m. g. Pirmo 
skolas dienu piektdien, 1. 
septembrī plkst. 13:00 Māl-
pils Kultūras centra Lielajā 
zālē.

 • 13:00 Svētku uzrunas
 • 13:30 Tikšanās ar specialitātes pedagogiem

Audzēkņu papildus uzņemšana no 2017. gada 1. līdz 20. 
septembrim.

Paziņojums
No 28. jūnija Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

darbinieks Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu 
centrā Raiņa ielā 3 klientus pieņem trešdienās no 
plkst. 9:00 līdz 14:30. Iespēja noformēt un saņemt pases 
un personas apliecības, pieteikties paātrinātai pasu sa-
ņemšanai pēc divām dienām Rīgā, kā arī saņemt dažādas 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņas.
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Policijas ziņas (jūnijs, jūlijs)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.06.2017. līdz 30.06.2017. reģistrēti 178 no-
tikumi, uzsākti 34 kriminālprocesi, pieņemts 51 lēmums par 
atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 32 resoriskās 
pārbaudes, uzsāktas 37 administratīvās lietvedības, sastādīti 
28 administratīvā pārkāpuma protokoli. 

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 15 notikumiem 
Mālpils novadā, uzsākti 3 kriminālprocesi, pieņemti 2 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 2 adminis-
tratīvās lietvedības, uzsākta 1 resoriskā pārbaude, kā arī pie-
ņemti citi procesuālie lēmumi. 

11/06/2017
1989. GADĀ DZIMUSI PERSONA BOJĀJUSI A/S “SADALES 

TĪKLI” PIEDEROŠO ELEKTRĪBAS SADALES SKAPI. MĀLPILS 
NOVADS.

13/06/2017
AR 1993. GADĀ DZIMUŠAS PERSONAS BANKAS KONTU 

VEIKTAS NELIKUMĪGAS DARBĪBAS. MĀLPILS NOVADS, MĀL-
PILS.

13/06/2017
BOJĀTA KAFEJNĪCAS DIENESTA DURVJU STENDERE UN 

SLĒDZENE. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.
23/06/2017
DEGUŠI ELEKTRĪBAS VADI SADALES SKAPĪ 0,1 KVADRĀT-

METRA PLATĪBĀ. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.
25/06/2017
UZ AIZDOMU PAMATA PAR NARKOTISKO VIELU NEATĻAU-

TU LIETOŠANU UN GLABĀŠANU AIZTURĒTAS DIVAS PERSO-
NAS (1995. GADĀ DZIM., 1993. GADĀ DZIM.). MĀLPILS NO-
VADS, SIDGUNDA. 

27/06/2017
NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS BRIGĀDE UZ 

SLIMNĪCU AR MIESAS BOJĀJUMIEM NOGĀDĀJA 1979.GADĀ 
DZIMUŠU PERSONU. MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA.

28/06/2017
KOKAPSTRĀDES RAŽOTNĒ DEDZIS SKAIDU BUNKURA 

ELEKTROMOTORS 1 KVADRĀTMETRA PLATĪBĀ. MĀLPILS NO-
VADS, MĀLPILS.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 
laika periodā no 01.07.2017. līdz 31.07.2017. reģistrēti 118 no-
tikumi, uzsākti 32 kriminālprocesi, pieņemti 25 lēmums par 
atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsākta 21 resoriskā 
pārbaude, uzsākta 21 administratīvā lietvedība, sastādīti 24 
administratīvā pārkāpuma protokoli. 

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 12 notikumiem 
Mālpils novadā, uzsākts 1 kriminālprocess, pieņemti 4 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 2 adminis-
tratīvās lietvedības, uzsākta 1 resoriskā pārbaude, kā arī pie-
ņemti citi procesuālie lēmumi.

13/07/2017
BOJĀTI SKOLAS STADIONA KOKA KRĒSLI, TIESNEŠU ĒKAS 

UN TUALETES LOGI, JUMTA SEGUMS UN IEEJAS DURVIS. 
MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA.

20/07/2017
PIE NENOSKAIDROTIEM APSTĀKĻIEM IR BOJĀTA AUTO-

MAŠĪNA AUDI A3. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, KRASTA IELA.
21/07/2017
SAŅEMTS IZSAUKUMS PAR ĢIMENES KONFLIKTU. IERO-

DOTIES NOTIKUMA VIETĀ UN IZANALIZĒJOT NOTIEKOŠĀ 
APSTĀKĻUS, NO CIETUŠĀS PERSONAS PIEŅEMTS IESNIE-
GUMS UN PIEMĒROTA POLICIJAS NOŠĶIRŠANA UZ ASTOŅĀM 
DIENĀM. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.

22/07/2017
LAUKSAIMNIECISKI APSTRĀDĀTĀ LAUKĀ ATRASTI DIVI 

NESPRĀGUŠI KARA LAIKA MĪNMETĒJA LĀDIŅI. SPRĀDZIEN-
BĪSTAMIE PRIEKŠMETI IZNĪCINĀTI UZ VIETAS. MĀLPILS NO-
VADS.

23/07/2017
“RALLIJA LATVIJA 2017” LAIKĀ, KAS NOTIKA 22.07.2017., 

IZBRAUKĀTS KUKURŪZAS LAUKS. MĀLPILS NOVADS.
31/07/2017
UZ MEDICĪNAS STACIONĀRU NOGĀDĀTS 1942. GADĀ DZI-

MIS VĪRIETIS. SĀKOTNĒJĀ DIAGNOZE: SMADZEŅU SATRICI-
NĀJUMS, ALKOHOLA REIBUMS. MĀLPILS NOVADS.

PATEICĪBAS

PALDIES Mālpils novada domei, inva-
līdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici 
sev!” un ikvienam cilvēkam, kas domās, 
vārdos un attieksmē bija ar mums, mūsu 
māti Helēnu Tuči mūžībā pavadot.

Īpaša pateicība ģimenes ārstei Jevge-
ņijai Sprūdei par profesionālismu, neat-
laidību, cilvēcību, sapratni un vēlmi dod 
saviem pacientiem to labāko, nerēķinot 
ieguldīto laiku, pacientu materiālo stā-
vokli, vecumu un veselības stāvokli.

Sirsnīgs paldies arī Gerontoloģijas 
centra stacionāra “Biķernieki” ārstei in-
ternistei Lilijai Gobai, kas patīkami pār-
steidza ar ļoti cilvēcisko un pretimnākošo 
attieksmi.

Meitas ar ģimenēm

Vislielākais paldies manai ģimenei par 
sirsnību un atbalstu, esot kopā ar mani 
pirmajā simtgadnieku salidojumā Rundā-
les pilī!

Sirsnīgs paldies folkloras kopai “Mā-
lis” par skaistajām dziesmām un Alek-
sandram Lielmežam par apsveikumu!

Liels paldies arī visiem pasākuma or-
ganizatoriem un sponsoriem!

Lidija Sīmane

Izsakām pateicību visiem, kas bija 
kopā ar mums mūsu mammas Ausmas 
Atvares izvadīšanā un bēru gatavošanā.

Īpašs paldies Mālpils Kultūras centra 
direktorei, kā arī Tautas lietišķās māks-
las studijas “Urga” māksliniekiem par 
radošo palīdzību.

Gribam arī pateikt mīļu paldies lielis-
kajai folkloras kopai “Mālis” par izjusta-
jām dziesmām. Tāpat tencinām par 
sniegtajiem padomiem un ieteikumiem 
visiem mammas labajiem draugiem un 
gariņiem... Paldies Jums!

Uldis Atvars
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      INFORMĀCIJA  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!

Mālpils Kultūras centra pasākumi septembrī

 • 1. septembris – ZINĪBU DIENA! Ja Tavā dārzā ir ziedi, ar kuriem vēlies pada-
līties, lai taptu kopīgs “KRĀŠņUMS”, atnes tos 31. augustā līdz plkst. 12:00 
uz Kultūras centru!

 • 04.09. plkst. 12:30 Jaunā animācijas filma “Misija rieksti 2: “Trakā daba””.
Anotācija: Jautrie un astainie piedzīvojumi turpinās – šoreiz galvenajiem varo-

ņiem ir jāapvienojas jaunā misijā, lai glābtu savas mājas. Pilsētas mērs ir nolēmis 
likvidēt lielo zaļo atpūtas zonu un tā vietā uzcelt atrakciju parku. Par laimi, riekstu 
mīļotājiem ir gatavs plāns un atliek tikai ķerties klāt pie tā izpildes. Filma dublēta 
latviešu un krievu valodā. Filmas garums: 1 h 35 min. Filmu kompānija: ToonBox 
Entertainment, Gulfstream Pictures. Ieeja: 2,- EUR.

 • 09.09. plkst. 9:00 TLMS “Urga” un keramikas studijas “Māl-pils” dalībnieku 
ekskursija uz MADONU.

 • 13.09. plkst. 9:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” ekskursija uz SKRĪVE-
RIEM: Skrīveru pārtikas kombināts, kur piedalīsimies gotiņu tapšanā. Tēju 
degustācija un asās uguns zupas ēšana SIA “RAGĀRĒS”. Skrīveru dendrolo-
ģiskā parka apmeklējums un iepazīšanās ar “RETUMIEM”. ULDEVENA pils 
apskate un stāsts. /Lielvārdes senlatviešu koka pili veidojis vēstures entuzi-
asts un karikatūrists Agris Liepiņš./ Aicinām pieteikties arī citus interesen-
tus Kultūras centrā līdz 8. septembrim! Dalības maksa par visu 17,- EUR.

 • 17.09. RUDENS GADATIRGUS. Aicinām čaklās dārznieces/-kus aktīvi iesais-
tīties puķu un citu stādu “ANDELĒ MANDELĒ”!

 • 17.09. plkst. 16:00 Sandras Krastiņas gleznu izstādes “Tur kāds brauc!” 
atklāšana Mālpils Kultūras centra izstāžu zālē. Izstāde būs apskatāma no 
17. septembra līdz 27. oktobrim.

 • 23.09. plkst. 17:00 KURZEMNIEKU VAKARS “REIZ VIENTUĻĀ KRASTĀ...” 
kopā ar “Suitu sievām” un “Suitu vīriem”. Aicinām visus, kuru saknes nāk 
no Kurzemes, un kuri vēlas iepazīties ar šī novada kolorītākajām personī-
bām, tradīcijām un rituāliem. /Sekot reklāmai!/

 • 12. oktobrī plkst. 19:00 IELŪDZ BAIBA, MARHILS un JAKUŠONOKS uz KON-
CERTSPĒLI “ES ŠONAKT BŪŠU LAIMĪGS”. Piedalīsies Mālpils jauktais koris 
un draugi, vietējie solisti un viesmākslinieki. Biļetes var iegādāties Kultūras 
centra un “Biļešu paradīze” kasēs. Biļešu cenas: 8,-; 10,-; 12,-; 15,- EUR.

LĪDZJŪTĪBA

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

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

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

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

Kokapstrādes uzņēmums SIA “ARIKONS” 
aicina darbā horizontālā lentzāģa opera-
toru un darbiniekus pie apaļkoku pārstrā-
des līnijas. Darbavieta: Suntaži, Ogres 
novads. Varam nodrošināt transportu līdz 
darba vietai. Tālr. 29121349

Pārdodu 4 mēnešus vecus gailīšus. Tālr. 
28380049

Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. 
Dūmvadu, ventilācijas kanālu tīrīšana. 
Apkures ierīču tīrīšana, remonts. Apseko-
šanas aktu sastādīšana. Konsultācijas. 
Normunds Keišs, tālr. 29432853

“Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.”

/M. Jansone/

Skumju brīdī esam kopā ar Lūciju un 
piederīgajiem, māti mūžības ceļā pava-
dot.

“Notici sev!”

Mālpils pasta nodaļai vajadzīgs past-
nieks-autovadītājs ar savu auto. Sīkāka 
informācija Mālpils pasta nodaļā.

Mūrēju plītis, krāsnis, iekšējos un ārējos 
kamīnus (attēlus iespējams apskatīties 
sludinājumu stendos), skursteņus, kā arī 
veicu visa veida mūrēšanas darbus ar 
laukakmeņiem. Tālr. 27327713, Laimonis

“Labs vārds pie laba darba vada,
Labs darbs ir labam vārdam rada;

Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.”

/Dzidra Rinkule Zemzare/

Vissirsnīgākie laimes vēlējumi

Inārai Bahmanei
skaistajā dzīves jubilejā!

Pateicībā “Mālpils Vēstis”
un personīgi Esmeralda


