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Sveicam absolventus!
Jaunsardzes sporta spēles Mālpilī

Soļojam pretī Mālpils 810-gadei



Mālpils Vēstis  JŪNIJS  20172 NOVADA  DOMES  LĒMUMI

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI MAIJĀ

Balsstiesīgie: 2732
Nobalsojušie: 1252 (45,83 %)
Derīgās aploksnes: 1249 (45,72 %)
Derīgās zīmes: 1214 (97,20 %)
Kandidātu saraksti Derīgās zīmes* Deputāti
Vēlētāju apvienība 
“Vienoti Mālpilij” 706 (56,53%) 5

Vēlētāju apvienība 
“Mēs Mālpilij” 219 (17,53%) 2

Vēlētāju apvienība 
“Mūsu Mālpils” 289 (23,14%) 2

Vēlētāju apvienība “Vienoti Mālpilij”
Nr. 
sar. Vārds, uzvārds Balsis* Vietas Nr. Statuss

1 Solvita Strausa 1002 1 Ievēlēts
4 Aleksandrs Lielmežs 838 2 Ievēlēts
5 Leontina Amerika 737 3 Ievēlēts
2 Valts Mihelsons 718 4 Ievēlēts

10 Elīna Junga 699 5 Ievēlēts
7 Māra Ārente 698 6
6 Andris Apsītis 693 7

11 Linards Ligeris 673 8
8 Agnese Hildebrante 641 9
9 Rolands Jomerts 629 10

3 Voldemārs Cērps 565 11

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti Mālpils novadā
Vēlētāju apvienība “Mēs Mālpilij”

Nr. 
sar. Vārds, uzvārds Balsis* Vietas Nr. Statuss

3 Atis Aigars 264 1 Ievēlēts
7 Jānis Paulovičs 264 2 Ievēlēts
6 Pēteris Ozoliņš 257 3
4 Gunta Bahmane 237 4
1 Andris Liniņš 236 5

10 Sandra Rogule 231 6
9 Mārtiņš Rauska 230 7
8 Larsens Pulturs 212 8
5 Frančeska Ģēvele 211 9
2 Vladislavs Komarovs 184 10

Vēlētāju apvienība “Mūsu Mālpils”
Nr. 
sar. Vārds, uzvārds Balsis* Vietas Nr. Statuss

1 Dainis Pudelis 404 1 Ievēlēts
3 Jūlija Ņikitina 365 2 Ievēlēts
2 Toms Stašāns 347 3
4 Antra Austriņa-Seņkāne 339 4
5 Mārtiņš Pudelis 339 5
7 Andris Seņkāns 314 6
6 Dace Pelēkzirne 305 7
9 Jānis Brencis 267 8
8 Juris Bičkovskis 251 9

Izskatīja 30 jautājumus:
1. Par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās 

vidusskolas optimizāciju.
2. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas iesnieguma izskatī-

šanu.
3. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Māl-

pils internātpamatskolā.
4. Par izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu 

plāna apstiprināšanu.
5. Par Mālpils internātpamatskolas profesionālās pamatizglī-

tības programmu saskaņošanu.
6. Par sadarbības līguma par  nometni “Jaunsargu sporta 

spēles 2017” apstiprināšanu.
7. Par pagaidu nomas līguma noslēgšanu.
8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
9. Par adreses piešķiršanu / maiņu.
10. Par zemes vienības platības precizēšanu.
11. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
12. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
13. Par atcēlēja līguma ar SIA “Augusts” noslēgšanu.
14. Par maksas noteikšanu telpu nomai SIA “Žozefīna”.
15. Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izska-

tīšanu.
16. Par invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici Sev!” ie-

* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2017. gada JŪLIJAM un AUGUSTAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 26. jūlijā, plkst. 15:00
23. augustā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde

26. jūlijā, plkst. 16:00
23. augustā, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 26. jūlijā, plkst. 17:00
23. augustā, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 26. jūlijā, plkst. 18:00
30. augustā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 31. jūlijā, plkst. 17:00
28. augustā, plkst. 17:00 204. kab. SOLVITA STRAUSA

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, plkst. 17:00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS
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snieguma izskatīšanu.
17. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
18. Par futbola kluba “Garkalne” iesnieguma izskatīšanu.
19. Par kultūras un izglītības fonda Upe un Annijas Vītumas ie-

snieguma izskatīšanu.
20. Par biedrības “Trīs reiz trīs” iesnieguma izskatīšanu.
21. Par Mālpils novada bibliotēkas lietošanas noteikumu ap-

stiprināšanu.
22. Par sadarbības līgumu ar biedrību Mālpils Tautskola.
23. Par SIA “Norma K” valdes locekļa pilnvaru termiņa pagari-

nāšanu un atlīdzības noteikšanu.
24. Par pašvaldības dzīvokļa Krasta ielā 1–2 statusa noteikša-

nu.
25. Par kustamas mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
26. Par grozījumu apstiprināšanu Mālpils novada domes vie-

notajā grāmatvedības politikā.
27. Par grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu.
28. Par vienotās grāmatvedības izveidi.
29. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai.
30. Par Mālpils novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmuma 

Nr. 6/20 “Par situāciju Mālpils Profesionālajā vidusskolā” 
precizēšanu.

NOLĒMA:
• Reorganizēt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādes, 

apvienojot Mālpils internātpamatskolu (reģistrācijas Nr. 
90000453848, juridiskā adrese: Pils iela 14, Mālpils, Mālpils no-
vads, LV-2152) un Mālpils Profesionālo vidusskolu (reģistrācijas 
Nr. 90000067596, juridiskā adrese: Pils iela 14, Mālpils, Mālpils 
novads, LV-2152), un uz reorganizēto skolu materiāli tehniskās 
bāzes izveidot jaunu izglītības iestādi – Mālpils vispārizglītojo-
šo un profesionālo vidusskolu. Mālpils internātpamatskolas un 
Mālpils Profesionālās vidusskolas reorganizāciju uzsākt ar 
2017. gada 1. decembri un pabeigt līdz 2017. gada 31. decem-
brim. Noteikt, ka Mālpils vispārizglītojošā un profesionālā vidus-
skola ir abu reorganizēto skolu – Mālpils internātpamatskolas un 
Mālpils Profesionālās vidusskolas funkciju, tiesību, saistību, 
mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības pārņēmēja. Mālpils vis-
pārizglītojošā un profesionālā vidusskola tiks izvietota reorgani-
zētās Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vi-
dusskolas telpās, juridiskā adrese: Pils iela 14, Mālpils, Mālpils 
novads, LV-2152. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram 
A. Bukovskim pēc šī lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt par Mālpils internātpa-
matskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas reorganizāciju 
to direktorus. Uzdot Mālpils internātpamatskolas direktorei 
F. Ģēvelei un Mālpils Profesionālās vidusskolas direktora pienā-
kumu izpildītājai D. Melcerei pēc šī lēmuma stāšanās spēkā nor-
matīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt par re-
organizāciju to pakļautībā esošos skolotājus un darbiniekus. 
Uzdot Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vi-
dusskolas direktoriem ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. jūlijam in-
formēt izglītojamo vecākus par Mālpils internātpamatskolas un 
Mālpils Profesionālās vidusskolas reorganizāciju un par izglītī-
bas iespējām Mālpils vispārizglītojošajā un profesionālajā vidus-
skolā no 2018. gada 1. janvāra. Uzdot Mālpils novada domes iz-
pilddirektoram A. Bukovskim līdz 2017. gada 1. oktobrim izveidot 
reorganizējamo izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku izvēr-
tēšanas komisiju un apstiprināt pedagogu un darbinieku izvērtē-
šanas kritērijus. Uzdot Mālpils novada domes speciālistei izglītī-
bas jautājumos A. Sārnai lēmumu par Mālpils 
internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas reor-
ganizāciju nosūtīt saskaņošanai LR Izglītības un zinātnes minis-
trijai. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar LR Izglītības 
un zinātnes ministriju. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils 
novada domes izpilddirektoram A. Bukovskim.

• Saskaņot izglītojamo uzņemšanu 2017. gada septembrī se-
kojošās profesionālās vidējās izglītības programmās ar mācību 
ilgumu 4 gadi:

◊ izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (program-
mas kods 33811021), kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists;

◊ izglītības programmā “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” 
(programmas kods 33582031), kvalifikācija – inženierkomunikā-
ciju tehniķis;

◊ izglītības programmā “Koka izstrādājumu izgatavošana” 
(programmas kods 33543041), kvalifikācija – mēbeļu galdnieks;

◊ izglītības programmā “Interjera dizains” (programmas kods 
33214031), kvalifikācija - interjera noformētājs.

• Saskaņot izglītojamo uzņemšanu 2017. gada septembrī se-
kojošās Eiropas Savienības fonda finansētās profesionālās izglī-
tības programmās ar mācību ilgumu 1 (viens) gads:

◊ izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (program-
mas kods 32a811021), kvalifikācija – pavārs;

◊ izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (program-
mas kods 32a811021), kvalifikācija – konditors.

• Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas organizēto peda-
gogu profesionālās kompetences pilnveides un pieaugušo nefor-
mālās izglītības kursu izmaksas vienai personai 1,40 EUR par 
vienu stundu.

• Saskaņot Mālpils internātpamatskolas profesionālās pa-
matizglītības 2 gadīgās (pēc 8. klases) programmas:

◊ Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pa-
kalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju “Pavāra palīgs”, pirmais 
profesionālās kvalifikācijas līmenis, programmas kods 22 811 
021;

◊ Profesionālās pamatizglītības programma “Kokizstrādāju-
mu izgatavošana” ar iegūstamo kvalifikāciju “Galdnieka palīgs”, 
pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis, programmas kods 
22 543 041 ;

◊ Profesionālās pamatizglītības programma “Būvdarbi” ar ie-
gūstamo kvalifikāciju “Būvstrādnieks”, pirmais profesionālās 
kvalifikācijas līmenis, programmas kods  22 582 011.

• Noslēgt Atcēlēju līgumu, ar kuru tiktu atcelts 1999. gada 
12. maijā starp Mālpils pagasta padomi un SIA “AUGUSTS”, vien. 
Reģ. Nr. 40103104815, noslēgtais Pirkuma līgums par nekusta-
mā īpašuma – Mālpils Kultūras nama telpu I, II un III stāvā 457 m2 
kopplatībā pirkšanu uzņēmējdarbības veikšanai un 2015. gada 
11.j ūnijā noslēgtā “Vienošanos par 12.05.1999. pirkuma līguma 
grozīšanu”. Atbilstoši 1999. gada 12. maija Pirkuma līguma 
7.6.  punktam un savstarpēji vienojoties, samaksāt SIA “AU-
GUSTS” 40 000,- EUR. Pilnvarot novada domes izpilddirektoru 
A. Bukovski parakstīt Atcēlēju līgumu ar SIA “AUGUSTS”, vieno-
tās reģistrācijas numurs 40103104815.

• Piešķirt līdzfinansējumu 800,- EUR apmērā simpozija “Koka 
dimensijas” atbalstam no atbalsta fonda līdzekļiem. Biedrībai ne 
vēlāk kā līdz 2017. gada 1. decembrim domei iesniegt atskaiti par 
pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu.

• Atbalstīt biedrības “Mālpils zivīm” bērnu un jauniešu vasa-
ras nometnes projektu “Asarītis”, piešķirot līdzfinansējumu 
2 000,- EUR apmērā.

• Ievēlēt Voldemāru Cērpu, par pašvaldības SIA “Norma K”, 
reģistrācijas Nr. 40003312216, valdes locekli no 28.06.2017. uz 
pieciem gadiem, kapitāla daļu turētāja pārstāvim noslēdzot piln-
varojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi.

• Atļaut IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā 
adrese: Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, ierīkot āra ka-
fejnīcu blakus pastāvīgajām veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes 
ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, uzstādot no a/s “Aldaris” iznomāto 
nojumi un 2 galdiņus kopā ar 12 apmeklētāju sēdvietām apmē-
ram 16 m2 platībā. Atļaujas darbības laiks no 2017. gada 24. mai-

Turpinājums 4. lpp.
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21. jūnijā plkst. 15:00 Mālpils novada domes sēžu zālē sākās 
jaunā deputātu sasaukuma pirmā domes sēde. Uz to bija ieradu-
šies visi 9 jaunievēlētie domes deputāti – Solvita Strausa, Alek-
sandrs Lielmežs, Leontina Amerika, Valts Mihelsons, Elīna 
Junga, Dainis Pudelis, Jūlija Ņikitina, Atis Aigars un Jānis Pau-
lovičs.

Par jauno Mālpils novada domes priekšsēdētāju vienbalsīgi 
ievēlēja Solvitu Strausu, bet par domes priekšsēdētāja vietnie-
ku – Valtu Mihelsonu.

Tautsaimniecības un attīstības komiteju vadīs Aleksandrs 
Lielmežs, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju – 
Leontina Amerika, bet Finanšu komiteju – Solvita Strausa.

Esmeralda Tāle

Pašvaldības jaunā domes sasaukuma pirmā sēde

Līdzšinējais Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs nodod novada vadības “stafeti” tālāk jaunievēlētajai novada 

domes priekšsēdētājai Solvitai Strausai, 2017. gada 21. jūnijs

Jaunais domes sasaukums – 1.r. no kr. – Elīna Junga, Jūlija Ņikitina, 
Solvita Strausa (novada domes priekšsēdētāja), Leontina Amerika, 

2.r. no kr. – Jānis Paulovičs, Dainis Pudelis, Atis Aigars, Valts 
Mihelsons (priekšsēdētāja vietnieks), Aleksandrs Lielmežs

Pateicība
Vissirsnīgākā pateicība par man dāvāto uzticību vairāku 

desmitu gadu garumā. To es vienmēr esmu augstu vērtējis un 
centies pēc iespējas labāk aizstāvēt Jūsu intereses – gan māl-
piliešu kopējās, gan katra individuālās. Kopā mums ir izdevies 
Mālpils novadu izveidot par vietu, ar kuru var lepoties ne tikai 
Valsts, bet arī starptautiskā mērogā. Tas ir liels visu mālpiliešu 

nopelns! Protams, ka darāmā, lai Mālpils būtu vēl sakoptāka 
un pievilcīgāka, arī turpmāk būs daudz. Bet es esmu pārlieci-
nāts, ka mālpilieši mīl savu novadu un katrs pieliks savu dar-
bu, lai Mālpils kļūtu vēl skaistāka. Es noteikti to turpināšu da-
rīt arī turpmāk, būdams jau citā statusā!

Patiesā cieņā un ar mīlestību pret visiem mālpiliešiem 
Aleksandrs Lielmežs

ja līdz 31. augustam, saglabājot pašvaldībai tiesības pārtraukt 
āra kafejnīcas darbību, ja Pašvaldības policija konstatē sabied-
riskās kārtības noteikumu pārkāpumus, kā arī uz laiku apturēt 
atļaujas darbību, rakstiski brīdinot uzņēmēju 1 dienu iepriekš.  
Āra kafejnīcas darba laiks darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 

23:00, sestdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 24:00, svētdienās no 
plkst. 11:00 līdz plkst. 21:00.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Turpinājums no 3. lpp.
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Sveicam Mālpils novada izglītības iestāžu absolventus – 
bērnus un jauniešus, kā arī audzinātājus, skolotājus un vecākus!
Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” 

Mālpils internātpamatskola

7. grupa “Māllēpīte” –
Markuss Andersons, Elvijs Dundurs, Haralds 

Graudiņš, Dagmāra Jansone, Gvido Ķešāns, 
Reinalds Labunsks, Monta Gabriela Lutere, 

Gustavs Petrovs, Eduards Rumjancevs, 
Rinaldo Seļivanovs, Māris Valters, Pēteris 

Zaharevskis, skolotājas – (centrā) Vineta 
Saulīte, (no lab.) Linda Teša, Elita Ermanso-

ne, (no kr.) skolotāja Indra Ivanovska un 
skolotāja palīgs Ligita Ošiņa

11. grupa “Sienāzītis” –
1. rindā no kreisās – Līna Jansone, Laura 

Vizule, Karolīna Grabovņicka, Daniela Teša, 
Patrīsija Rijkure, Samanta Lunte, Milāna 

Ivanovska, Viktorija Demidova
2. rindā no kreisās – Raivo Gatis Šulcs, 

Markuss Demidovs, Pauls Lācis, Rūdolfs 
Lācis, skolotāja Vija Melgaile, Markuss Toms 

Podračiks, Bruno Dmitrijs Savins, skolotāja 
palīgs Dace Binduka, Gustavs Steķis, 
Krišjānis Jēkabsons, Nauris Kazēks 

(Foto: Sandra Lielmeža)

9. klase – Sintija Geriņa, Markuss Lipskis, 
Reinis Imants Mežals, Edvards Oboznijs, 

Amanda Paegle, Elvis Rozenbaums, Ričards 
Štrodahs, Reinis Tomsons, Edvīns Niks 

Brauns, audzinātāja Mairita Ivanova
9. klase Profesionālā pamatizglītības 

programma “Ēdināšanas pakalpojumi” ar 
kvalifikāciju “Pavāra palīgs” – Raitis 
Ketekats, Toms Ketekats, Laura Ieva 
Lapsiņa, Edgars Matutis, Aleksandra 

Papiašvili, Ēriks Ščeglovs, 
audzinātāja Egita Seņkāne

SVEICAM  ABSOLVENTUS!

Turpinājums 6. lpp.

Sirsnīgi sveicam 
jaunos pirmklasniekus!
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Mālpils Mūzikas un 
mākslas skola

Mālpils novada 
vidusskola

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas mākslas 
nodaļas absolventi – (1.r. no kr.) Jeļizaveta 

Kokina, Evita Rozenšteine, Elza Lāce, Daniela 
Begune, Tomass Ozoliņš ar skolas direktoru 

Juri Vītumu un skolotājām – (2.r. no kr.) 
Esmeraldu Tāli, Lieni Mackus un 

Dainu Galakrodzenieci

Turpinājums no 5. lpp.

9.a klase (att.) – Baiba Grantiņa, Madara 
Liene Ligere, Alise Pētersone, Evita Evelīna 

Rozenšteine, Viktorija Volkova, Rebeka 
Šmaukstele, Katrīne Priekule, Alise 

Dreimane, Matīss Graudiņš, Mikus Graudiņš, 
Viesturs Folkmanis, Kristofers Voitjuks, 

Ginters Zālītis, Oskars Ermansons, Laura 
Ozoliņa, Kristians Cīrulis, Nils Vītols, Leo 

Vītols, audzinātāja Anda Vecroze

9.n klase – Mareks Krūmiņliepa, Vilnis 
Cīrulis, Ričards Petrovskis, Iļja Ružilo, 

audzinātāja Laima Balode

9.b klase – Krista Kristiāna Osīte, Aija Lauva, 
Karīna Elīna Guste, audzinātāja Daila 
Klintsone, Samanta Voroņuka, Kristīne 
Višķere, Jana Petrovska, Sofija Rebeka 
Kadiķe, Justīne Ozoliņa, Laura Kristiāna 
Eigima, Liāna Signija Strazde, Niklāvs 
Blankveins, Jānis Mauriņš, Kristers Rancāns, 
Maksis Pozņaks, Emīls Pozņaks, Renārs 
Reinis Gulbis, Eduards Ozoliņš, 
Juris Samarins
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12. klase (att.) – Roberts Apsītis, Krišjānis 
Bērziņš, Kristers Strušus, Līva Luīze Jonāne, 

Verners Ieviņš, Roberts Beguns, Andrejs 
Dvorjaņinovs, audzinātāja Iveta Vēvere

12.n klase – Ingus Āboliņš, Toms Baltacis, 
Mārtiņš Belsons, Oļegs Ivanovs, Lelde 
Kalniņa, Aigars Klintsons, audzinātāja 

Laima Balode

Šogad Mālpils novada vidusskolā mācību gads noslēdzies ar 
patīkamām sajūtām un lepnumu par savējiem.

Skolas augstāko apbalvojumu “Pūces balvu” par teicamiem 
un izciliem sasniegumiem mācību darbā, labiem rezultātiem 
Pierīgas novadu apvienības rīkotajās olimpiādēs un skolas vārda 
popularizēšanu šogad saņēma Viktorija Volkova (9.a klase), Evita 
Evelīna Rozenšteine (9.a klase) un Liāna Signija Strazde (9.b kla-
se).

Astoņi absolventi, kuru gada vidējais vērtējums mācību 
priekšmetos bija augstāks par 8,00 ballēm saņēma Mālpils nova-
da domes naudas balvas.

Mācību gada noslēgumā 7 skolēni, kuru gada vērtējumi mācī-
bu priekšmetos nebija zemāki par “8” ballēm, saņēma “Zelta lie-
cību”, savukārt 23 skolēni saņēma “Sudraba liecību” (zemākais 
vērtējums gadā “7” balles).

72 skolēni, kuriem liecībā visi vērtējumi bija “7” balles un 
augstāk, bet vienā mācību priekšmetā vērtējums bija “6” balles, 
saņēma atzinību par labiem un ļoti labiem sasniegumiem mācī-
bu darbā.

Mācību procesā ir svarīgs ne tikai rezultāts, bet arī darba pro-
cess, izaugsme, centība un mērķtiecība. Tādēļ 42 skolēni, kuriem 
mazliet pietrūka līdz atzinībai par ļoti labiem un teicamiem sa-
sniegumiem, saņēma pateicību par centību un labiem sasniegu-
miem mācību darbā.

“Labākās klases” titulu un iespēju doties mācību ekskursijā 
šogad saņēma 2.a klase (audzinātāja G. Bahmane), 5.a klase (au-
dzinātāja S. Blokina) un 10. klase (audzinātāja I. Apsīte).

Paldies visiem mūsu skolas skolēniem, viņu vecākiem, skolo-
tājiem un darbiniekiem par katru mūsu skolas audzēkņu sasnie-
gumu!

Lai vasara ir piedzīvojumiem un iespaidiem bagāta!
Uz tikšanos 1. septembrī!

Mācību gads noslēdzies ar lepnumu par savējiem

“Pūces balvas” ieguvēja Evita Evelīna Rozenšteine (9.a klase) 
ar mammu

“Pūces balvas” ieguvēja Liāna Signija Strazde (9.b klase) ar vecākiem

“Pūces balvas” ieguvēja Viktorija Volkova (9.a klase) ar vecākiem

Turpinājums 8. lpp.



Mālpils Vēstis  JŪNIJS  20178

Ir noslēdzies vēl viens gads ekoskolu dzīvē. Cik tas būs bijis 
veiksmīgs, mēs varēsim spriest rudenī, kad Ekoskolu program-
mas vadītāji ar komisiju būs izvērtējuši ekoskolu iesniegtās at-
skaites un nolēmuši, kuras skolas ir nopelnījušas Zaļā karoga 
balvu. Mālpils internātpamatskolā 2016. / 2017. mācību gadā iz-
vēlētā tēma bija Mežs, pie kuras arī strādājām dažādos virzienos, 
vairāk uzmanības pievēršot mežu bioloģiskās daudzveidības, iz-
strādes un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.

Gada sākumā tika izveidota ekopadome, kuras sastāvā ietilpst 
gan skolēni, gan skolotāji, gan skolas darbinieki un vecāki. Eko-
padome izveidoja vides kodeksu un sastādīja skolas vides novēr-
tējumu, izmantojot vairāku gadu informāciju un savus novēroju-
mus.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, kur notika ikga-
dējā Ekoskolu apbalvošanas ceremonija, piedalījās skolas eko-
komandas pārstāvji – A. Papiašvili, V. Korja-
pina un koordinatore D. Purviņa. Bija liels 
gandarījums par ieguldīto darbu, jo mūsu 
skola saņēma Zaļā karoga balvu jau ceturto 
gadu.

Jau par tradīciju mūsu skolā ir kļuvusi 
dalība Mammadaba aktivitātē “Izzini mežu”, 
kurā gada sākumā pieteicās 1./2., 3./4., 5., 
6., 7., 8. un 9. klases un audzinātāji – E. Seņ-
kāne, S. Lapiņa, A. Liniņš, M. Ivanova, D. 
Purviņa, D. Brūna, I. Kukurāne, Z. Čerpins-
ka. Par aktīvu dalību Mammadaba meistar-
klasē skolotājas S. Lapiņa, A. Liniņš, I. Ku-
kurāne un D. Purviņa ar saviem skolēniem 
saņēma Meistaru diplomus, bet D. Brūna un 
M. Ivanova ar skolēniem – Mācekļa diplo-
mus.

Skolēni piedalījās programmā “Putni un 
mēs”. Skolotāja D. Purviņa prezentēja sko-
las darbību šajā programmā skolu apbalvo-

šanas pasākumā un saņēma skolas balvu par piedalīšanos. Šajā 
gadā skolēni tika iesaistīti konkursā “Iepazīsti putnu pasauli” un 
zīmējumu konkursā “Dzeltenā cielava”.  Skolā atsevišķās klasēs 
izvietotas putnu barotavas, kur skolēni var sekot līdzi putnu ēša-
nas paradumiem un iepazīties ar putnu daudzveidību ziemā. Pa-
vasarī regulāri veicam pētniecisko darbību tuvējās teritorijās, lai 
sekotu līdzi putnu migrācijai.

Zīļu vākšanas akcija norisinājās ļoti aktīvi rudens periodā, tās 
tika nodotas vietējai mednieku biedrībai, 5. klase savas savāktās 
zīles nodeva Rīgas nacionālajā Zooloģiskajā dārzā. Salasījām 1 
040 kg, visaktīvāk zīļu vākšanā iesaistījās pirmsskolas, 1./2., 3./4. 
un 6. klases.

Klašu pārgājieni rudenī “Iepazīsti Mālpils novadu” konkursa 
Mūsu mazais pārgājiens ietvaros ir ikgadēja tradīcija, kurā pie-
dalījās pirmsskola (I. Liepa),1./2. klase (I. Kukurāne), 3./4. klase 

Mālpils internātpamatskolas darbība Ekoskolu programmā 
2016. / 2017. mācību gadā

Rūķu tirgošanās

Mālpils Profesionālā vidusskola
Mālpils Profesionālajā vidusskolā jūnijā notika spraigs darbs, 

audzēkņi atgriezās no kvalifikācijas prakses un gatavojās kvalifi-
kācijas eksāmeniem, lai iegūtu ēdināšanas pakalpojumu speciā-
lista, inženierkomunikāciju tehniķa, mēbeļu galdnieka un inter-

jera noformētāja kvalifikāciju. 
Izlaidums Mālpils Profesionālajā vidusskolā notika 30. jūni-

jā. Gaidām jaunus audzēkņus 2017. / 2018. mācību gadā!

Svētku brīdis kā apstāšanās, kā atelpa pirms turpinājuma. 
Gaišums, domājot par tuviem cilvēkiem, labu vēlot un uzklausot, 
– tādi brīži dod spēku…

Ir taču patīkami sagādāt patiesu prieku sev tuviem cilvēkiem 
viņu goda reizēs – ne jau vienmēr to izšķir dāvanas dāsnums – 
drīzāk īstā reizē pateikts sirsnīgs vārds, novēlējums vai speciāls, 
situācijai atbilstošs veltījums, – tas spēj likt laikam apstāties un 
mirkli padarīt neaizmirstamu.

Skolā pavadīti deviņi gadi, aiz muguras saspringtais eksāme-
nu laiks. Nu arī pirmais svarīgais dokuments par pamatizglītību 

Absolventu prieks, smiekli un asaras skolas izlaidumā
saņemts, savukārt 12. klašu skolēni atestātu saņēma 29. jūnijā. 

Šobrīd absolventu priekšā ir tik daudz iespēju durvju, kuras 
atvērt. Svarīgi, lai tās, kuras atverat, ir tās, kuras jums dzīvē va-
jadzīgas. Gribas vēlēt, lai tad, kad esat sākuši iet savas dzīves 
ceļu, jums izdodas pēc kritieniem piecelties, sakopot spēkus un 
iet uz savu mērķi. Jums noteikti viss izdosies!

Paldies vecākiem par atbalstu un sadarbību, skolotājiem par 
ieguldījumu jauniešu izglītošanā!

9.a, 9.b, 9.n, 12., un 12.n klases audzinātāju vārdā
skolotāja Daila

Turpinājums no 7. lpp.
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(D. Brūna), 6. klase (D. Purviņa), 7. klase (Z. Čerpinska), skolēni 
saņēma pateicības rakstus.

Katru gadu skolā organizējam Rīcības dienas, kuru ietvaros 
noskatījāmies video sižetus par mežu, mežizstrādi u.c., zibakcijā 
katra klase meklēja informāciju par mežu un tā ilgtspējīgu attīs-
tību. Skolas gaitenī informācija tika apkopota stendos. Ģeogrāfi-
jas stundās izveidojām plakātus par mežiem un klimata pārmai-
ņām un izvietojām tos gaitenī, kur katrs varēja ar tiem iepazīties. 
Meža ogu ievārījumu degustācija ēdienu gatavošanas laboratori-
jā papildināja arī Putras programmas noslēgumu. Šajā laikā arī 
uzsākam aktīvu makulatūras un bateriju vākšanas kampaņu. 
Katru gadu aktīvi iesaistāmies Bateriju un Makulatūras vākšanas 
konkursā. Šogad esam nodevuši 85 kg bateriju un 2 234 tonnas 
makulatūras, aktīvākās klases – pirmsskola (audzinātāja I. Lie-
pa), 1./2. klase (audzinātāja I. Kukurāne), 3./4. klase (audzinātāja 
D. Brūna), 6. klase (audzinātāja B. Kuriņa). Aktīvākie skolēni – 
Indars Zariņš, Rolands Rutko, Kristīne Seļivanova, Gabriels Ozo-
liņš, Melānija Poriete, Daniels Domarenko.

Janvārī Mālpils internātpamatskolā norisinājās projektu die-
nas. Projektu dienu tēma “Atslēdzam zināšanu durvis uz Mežu” 
tika sasaistīta ar Ekoskolas šā gada tēmu “Mežs”, pasākuma or-
ganizēšanā iesaistījās ekopadome un visu mācību priekšmetu 
skolotāji un vakara audzinātāji, veidojot uzdevumus un organizē-
jot aktivitātes.

Piedalījāmies Ekoskolu Ziemas forumā Rīnūžos. Komandas 
sastāvā – 2 skolēni – Diāna Rutko, Pēteris Puriņš un ekokoman-
das koordinatore Dace Purviņa. Darbojāmies aktivitātēs un iegu-
vām daudz jaunu draugu, kā arī idejas turpmākai ekoskolu darbī-
bai.

Konkursā Zaļais restarts piedalījās sākumskolas klases, sko-
lotāju D. Brūnas un I. Kukurānes vadībā, gatavojot lietas no izlie-
tota iepakojuma un koka.

Skolā organizējām starptautiskas vides aktivitātes – Ūdens 
diena, Zemes diena un Zemes stunda. Starptautiskajā ūdens die-
nā skolēni dažādās mācību stundās un audzinātāja stundās dis-
kutēja par ūdens nozīmi dabā un tā izmantošanu, kā arī par 
ūdens racionālu izmantošanu.

Dabaszinību nedēļā devāmies apkārtnes izpētes ekspedīcijās, 
vērojām putnus, gatavojām putnu būrīšus un piedalījāmies ZI-
NOO nodarbībās “Ceļojums eksakto zinātņu profesiju pasaulē.” 
Dabaszinību un bioloģijas stundās 5., 6., 7. un 8. klase veica bio-
loģiskās daudzveidības izpēti Mālpils muižas parkā un dīķī un 
Dabas takā.

Skolotāja D. Brūna realizēja projektu Lielās augu medības, 
kura ietvaros aprobēja nodarbību materiālus un veica izpēti tuvē-

jā apkārtnē ar savām audzināmajām klasēm.
Sākumskolas skolēni un Ekopulciņš piedalījās Radošo zīmē-

jumu konkursā skolēniem – uzlīme “Meža dienas 2017.”
Skolā šajā mācību gadā notika Dzejas dienas, ko organizēja 

skolotājas S. Logina un G. Kurmīte. Skolēni rakstīja dzejoļus par 
tēmu Mežs, kurus deklamēja noslēguma pasākumā, bija arī sa-
gatavotas dažādas aktivitātes par Mežu.

Konkursā Pasaules lielākā mācību stunda UNESCO piedalījās 
skolotājas D. Purviņa, D. Brūna un S.Logina. Skolotāja D. Purviņa 
piedalījās ar izveidoto stundu Mežs, kas sasaucas ar Ekoskolu 
gada tēmu.

Mūsu skola darbojas arī Veselību veicinošo skolu programmā 
un Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla Veselību veicinošo 
skolu koordinatoriem bija iespēja diskutēt par negatīvā stresa 
mazināšanu un pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanu. Semi-
nārā piedalījās D. Purviņa un Mālpils internātpamatskola saņē-
ma apliecinājumu par aktīvu darbību Veselību veicinošo skolu 
tīklā. Atzīmējam skolā Pasaules Veselības dienu. Skolas gaitenī 
izvietojām plakātus par veselīgu uzturu un dažādās mācību stun-
dās diskutējām par veselīga uztura nozīmi. Sākumskolas skolēni 
uzņēma mūsu skolā Mālpils novada vidusskolas skolēnus un ko-
pīgi ēdienu gatavošanas laboratorijā gatavoja “Jautrās sviest-
maizes”

Jau vairākus gadus iesaistāmies Putras programmā, kas ļauj 
skolēniem izprast un novērtēt veselīgas ēdināšanas pamatprin-
cipus un graudaugu nozīmi uzturā. Aktīvākās klases 1./2., 3./4.
(klases audzinātājas I. Kukurāne, D. Brūna). Ēdienu gatavošanas 
pulciņa ietvaros ar 5., 6., 7., 8. klasi un 8p2, 9p3 kursiem mācību 
prakšu laikā (skolotāja I. Lielmane) pievērsa lielāku uzmanību 
graudaugu daudzveidībai un izmantošanai. Šogad turpinājām ie-
priekšējā gadā projektā “Ēdam atbildīgi” iesākto ēdināšanas uz-
ņēmumu skolā un ikdienā iestrādņu realizēšanu. Piedalījāmies 
projekta Garšīgie likumi realizēšanā, veicinot skolēnu izpratni 
par Eiropas Parlamenta darbu un pārtikas drošuma jautājumu. 
Projekta realizāciju veica E. Kļaviņa.

Mācījāmies Zaļo uzņēmējdarbību, un sākumskolā notika Zie-
massvētku tirgošanās, kur katrs varēja parādīt savas prasmes 
gardumu gatavošanā un tirgošanā, bet Mālpils novada Ziemas-
svētku tirdziņā skolēni tirgoja savas sagatavotās Ziemassvētku 
kartiņas, kur izmantotas otrreizējās izejvielas. Esam iesaistīju-
šies Bērnu Vides skolas organizētajā ar Erasmus+ programmas 
atbalstu uzsāktajā projektā “Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā” 
(Green Entrepreneurs Europe). Projektā iesaistījušies 11 partne-
ri no Lielbritānijas (Field Studies Council un Business in the 
Community Northern Ireland), Spānijas (Fundacion Tierra Integ-
ral un Integral, Sociedad para el Desarrollo Pural), Bulgārijas 
(Ecosystem Europe Association, Business Foundation for Educa-
tion un Business Innovation Centre Innobridge), Rumānijas (Fo-
cus Eco Center un Asociatia Intreprinzatorilor Arbor) un Latvijas 
(Bērnu Vides skola un Prakse.lv). Projekta mērķis ir aktualizēt 
zaļās ekonomikas idejas un veicināt uzņēmējdarbību, kas radītu 
jaunas darba vietas un atveseļotu vidi. Uzņēmēji kopā ar skolotā-
jiem attīstīs skolēnu uzņēmējdarbības kompetences, lai spētu 
aktīvi iesaistīties zaļās ekonomikas veidošanā un nostiprinātu 
skolu saikni ar uzņēmējiem. Projekta rezultātā tiks izstrādāti 
mācību metodiskie materiāli zaļās uzņēmējdarbības veicināša-
nai, apmācīti skolotāji, noorganizēti radoši skolēnu/uzņēmēju 
ideju ģenerēšanas pasākumi, radītas jaunas, reālas zaļās uzņē-
mējdarbības idejas. Projektā kā asociētie partneri iesaistījušās 
Ropažu vidusskola, Kuldīgas Centra vidusskola, Babītes vidus-
skola, Mālpils internātpamatskola (D. Brūna, D. Purviņa, S. Lapi-
ņa).

Draudzības nedēļas laikā skolēni sakopa skolas teritoriju un 
piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs.

Aktīvi iesaistījāmies Mālpils novada vidusskolas organizētajā 

Rīnūži 2017

Turpinājums 10. lpp.
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Valentīna Skulmes piemiņai 1. kriminālžanra izrāžu festivāls
20. maijā Mālpilī notika Latvijā vēl nebijis pasākums – 1. kri-

minālžanra izrāžu festivāls “Zilais karbunkuls”, kas šogad bija 
veltīts izcilā aktiera Valentīna Skulmes 95. dzimšanas dienai.

Festivāla dalībnieki bija: Latvijas Universitātes Studentu Te-
ātris (režisors Visvaldis Klintsons) ar Robēra Tomā kriminālko-
mēdiju “Astoņas mīlošas sievietes”, Bauskas novada Vecsaules 
amatierteātris (režisore Gunta Siliņa) ar Andra Ūdra lugu “Psi-
hotropais nams”, Limbažu novada Skultes amatierteātris (reži-
sore Ligita Smildziņa) ar Leldes Stumbres lugu “Burvīgie blēži”, 
Ozolnieku novada amatierteātris (režisore Dace Vilne) ar Džona 
B. Prīstlija detektīvkomēdiju “Viesnīcas noslēpums” un, protams, 
mūsu mājinieki – Mālpils Kultūras centra amatierteātris “Vēji” 
(režisore Liene Cimža) ar pirmizrādi – Leldes Stumbres lugu 
“Liels, spoži sarkans autobuss”.

Festivāla goda viesi – eksperti – bija Valsts policijas Rīgas reģio-
na pārvaldes Siguldas iecirkņa Kārtības policijas inspektore Ilma 
Niedrīte un visiem pazīstamais Dailes teātra aktieris un režisors, 
Valentīna Skulmes laikabiedrs un kolēģis Juris Strenga. Festivāla 
idejas autore ir Mālpils amatierteātra režisore Liene Cimža.

Esmeralda Tāle

AKTUĀLI

Diplomdarbu aizstāvēšana Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļā

Šerloks Holmss... ... un doktors Vatsons Mālpilī

Mālpils parkā esošajā Liepiņu un Skulmju dzimtu liepu audzē iestādīta 
vēl viena – veltīta Valentīnam Skulmem. Festivāla dalībnieki un viesi 

piedalās liepiņas stādīšanā. Priekšplānā Latvijas Universitātes 
Studentu teātra režisors Visvaldis Klintsons un festivāla goda 

viesis-eksperts Dailes teātra aktieris un režisors Juris Strenga

27. maijā Mālpils Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļā 
diplomdarbus aizstāvēja pieci lieliski audzēkņi – Elza Lāce, Da-
niela Begune, Tomass Ozoliņš, Jeļizaveta Kokina un Evita Eve-
līna Rozenšteine. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja šajā gadā 
bija grafiķe Ieva Nagliņa. Viņa ir arī biedrības “Grafikas kamera” 
vadītāja un Rīgas Porcelāna muzeja izstāžu kuratore.

Par absolventu darbiem Ieva Nagliņa raksta:
/par Elzas Lāces diplomdarbu/ “Lampas augstums, kas pie-

līdzināts autores auguma garumam liecina par pozitīvām ambī-
cijām attiecībā pret savu darbu. Vizuālajam risinājumam autore 
izvēlējusies izteikti ģeometrisku, konstruktīvu stilu, vēloties radīt 
asociācijas ar savām izjūtām, ko simbolizē krāsas, kas izkārtotas 

projektā “Soļo pretī Mālpils 810 gadiem – pārvērtīsim gadus kilo-
metros”.

Ekopadomes gada darbības izvērtējumu sagatavoja Ekopado-
me un ekoskolu koordinatore D. Purviņa un skolas noslēguma 
pasākumā apbalvoja konkursu uzvarētājus un aktīvākos dalīb-
niekus.

Katru gadu tiek izveidots Ekopadomes blogs. Šogad to nosau-

Turpinājums no 9. lpp.
cām Ekomežs (http://ekomezs.blogspot.com/), kas atbilst gada 
izvēlētajai tēmai, un regulāri tiek papildināts ar informāciju.

Paldies direktorei Frančeskai Ģēvelei un skolotāju kolektīvam 
par atbalstu, realizējot Ekoskolu programmu!

Sagatavoja Mālpils internātpamatskolas 
Ekokomandas koordinatore D. Purviņa

līdzīgi puzles ritmam. Neskatoties uz autores vēlmi saglabāt pil-
nīgu abstrakciju, darbā iespējams saskatīt arī asociācijas ar sti-
lizētu pilsētas ainavu.”

/par Danielas Begunes diplomdarbu/ “Gleznās atklājas auto-
res spējas gan kompozīcijā, gan teicamās iemaņas glezniecībā – 
triepiena izmantojumā un krāsu izjūtā. Atbilstoši iecerei autore 
attēlo sevi, savus draugus un piedzīvoto vasaras garumā. Līdz ar 
to mijas gan aktīvu, gan statisku darbību ritms, kas darbā rada 
dinamiku. Uzteicama ir nosaukuma izvēle, kas nav burtisks, bet 
vairāk simbolisks. Veiksmīgi un asprātīgi darbā ietverts skaitlis 
“2015”, kas atklājas tikai daļēji.”

/par Tomasa Ozoliņa diplomdarbu/ “Darbam izveidota stabila 
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Elza Lāce pie diplomdarba – gaismas objekta – 
“Ideju maģija”

Tomass Ozoliņš pie diplomdarba – gleznas – “Virs ūdeņiem”

Evita Evelīna Rozenšteine pie diplomdarba – 
gleznu cikla uz koka – “Kas ir aiz viļņiem?”

Jeļizaveta Kokina pie diplomdarba – zīmējuma – “Mana pasaule mājā”

Daniela Begune pie diplomdarba – gleznu cilka – “Mākoņi”

kompozīcijas struktūra. Katram kompozīcijas elementam ir sava 
simboliskā nozīme. Darba lielākais ieguvums ir tā emocionālais 
dziļums. To izdevies relizēt, jo autors savu darbu ir radījis, bal-
stoties uz sev nozīmīgām vērtībām un Jāņa Baltvilka dzejoli “Cik 
maksā visdārgākais?”, kurā šīs vērtības atspoguļojas. Darbs ir 
ļoti personisks, kā arī nedaudz mistisks un atgādina sapni. Atzīs-
tama arī autora spēja veiksmīgi tikt galā ar salīdzinoši liela izmē-
ra audeklu...”

/par Jeļizavetas Kokinas diplomdarbu/ “Darbam ir pārlieci-
nošs zīmējums un veiksmīgi uzbūvēta kompozīcija. Kvalitatīvi iz-
pildītas visas darba smalkās detaļas, nezaudējot kopējo ainu un 
stilistiku. Tēmas izvērsumam par vienu māju, kas simbolizē pa-
sauli, ir filozofisks dziļums. Šāds nams, neizpaliekot zirnkļu tīk-
liem, var pat raisīt vēlmi tajā apmesties savas romantiskās no-
skaņas dēļ. Bet, nonākot pie atskārsmes, ka visa konstrukcija 
turas uz vienas pēdējās stutes, jo iepriekšējā attēlota jau salūzu-
si, var sākt apšaubīt visas ēkas stabilitāti. Šādā veidā autore ska-
tītājam uzdod jautājumu – vai šī māja izturēs un liek aizdomāties 
arī par pasaules eksistenciālo trauslumu.”

/par Evitas Rozenšteines diplomdarbu/ “Izvēlētā tēma un ie-
dvesmas avoti smelti dabā (jūrā), bet autore ir spējusi attēlu pie-
pildīt arī ar emocionālo saturu. Trijstūra (smilšu pulksteņa) for-
ma veido kompozīcijas centru. Simetriskajai kopozīcijai ir 
vienmērīgs ritms, bet tam panākta emocionāla dinamika. Lai arī 
darba kopējā noskaņa ir rāma, tas ir iekšēji piepildīts un rada 
pārliecinošu iespaidu. Darba ieguvums ir arī neregulārās koka 
dēļu malas. Koka faktūra veiksmīgi izmantota gan gleznojumā, 
gan atstājot laukumus, kas ir neapgleznoti. Attēlotā ūdens vir-

sma un koka faktūra labi saskan un papildina viena otru. Glezno-
jums ir smalks, niansēts, ar sabalansētu krāsu risinājumu, de-
monstrējot autores izcilās zīmēšanas un gleznošanas prasmes.”

Kā viena no diplomdarbu vadītājām, vēlos pateikt, ka esmu ļoti 
gandarīta par jūsu diplomdarbiem. Uzskatu tos par par lieliem 
sasniegumiem jūsu personību izaugsmē. Paldies jums visiem 
par kopā pavadīto patiesi radošo laiku! Ļoti lepojos ar jums! Tur-
piniet tiekties uz izcilību!

Skolotāja Esmeralda
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3.b klase palika nepārspēti lēkšanā ar aukļiņu. 
Viņu veikums 33 329 lēcieni.

Nellijas Bērziņas ģimene. Kopā ar tēti Aināru, brāli Marselu un 
mammu Danu kopā pieveica 80,8 km. A. Bērziņa iecerētais piepildījies 

100 apļi – 40 km. Malači!

soļoja 73,2 km.
Cik sportiska ir Mālpils?
Mazliet raižpilna bija sajūta par vakara aktivitātēm stadionā. 

Pasākumā bija aicināts piedalīties ikviens mālpilietis un ģimene 
neatkarīgi no vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības līme-
ņa, lai atbalstītu mūsu skolu centienos nosoļot 810 km. Pirms 
akcijas sevi mierināju ar domu, ka vienai pastāvēt stundu stadio-
nā jau nebūs “nekas traks”. Var jau būt, ka vēl kāds atnāks. Taču 
pesimistiskās prognozes par laimi nepiepildījās. Jau pirmajā va-
karā nevis es kādu gaidīju, bet mani jau sagaidīja optimistiska un 
sportiska kompānija, ar kuru kopā pavadīju visus piecus vakarus.

Īpašu laiku 23. maija vakarā sev rezervēja deju kolektīvs “Sid-

Kamēr vien ir kustība, tikmēr strādā arī prāts! Kopš pasaule 
sevi pazīst visizplatītākais un visiedarbīgākais veids cīņā ar slin-
kumu, kūtrumu un īgnumu ir kustība. Pēc ieilgušā vēsuma pie-
nācis pavasara košākais, smaržīgākais un darbīgākais mēnesis 
– maijs. Un tā jau trešo reizi Mālpils novada vidusskola piedalījās 
Latvijas veselības nedēļas aktivitātēs MOVE Week.

Kas ir MOVE Week?
Veselības nedēļa (MOVE Week) ir jauna Eiropas Komisijas ini-

ciatīva. Pirms trim gadiem tika iecerēts, ka šī Eiropas līmeņa 
kampaņa ne vien iedvesmos eiropiešus būt aktīviem (#BeActive) 
šajā nedēļā, bet arī mudinās tādiem būt visu gadu. Pēc EK iece-
res šai aktivitātei būtu jāsaved kopā iedzīvotāji, valsts iestādes, 
sporta kustības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un privā-
tais sektors. Pievēršot īpašu uzmanību vietējā līmeņa iniciatī-
vām, šī nedēļa iedvesmotu cilvēkus regulāri būt aktīviem (#Be-
Active) un sniegtu tiem iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar 
sportu un fiziskām aktivitātēm.

Pirmā Eiropas Sporta nedēļa notika 2015. gada septembrī. 
Mūsu novada vidusskola šajā projektā piedalās kopš tā pirmsā-
kumiem, tātad jau trešo reizi.

Kāds bija mūsu mērķis?
Šogad veselības nedēļa Mālpils novada vidusskolā norisinājās 

no 22. līdz 30. maijam. Skolēnu, skolotāju un skolas darbinieku 
mērķis bija nedēļas laikā kopīgi nosoļot 810 km pretī Mālpils 810 
gadiem un katrai klasei ar lecamauklu izlēkt 810 lēcienus ar 
aukliņu. Nu droši var teikt, ka katrs skolas bērns zin, kas tas par 
mītisku skaitli 810.

Akcija “Soļo pretī Mālpils 810 gadiem – pārvērtīsim gadus ki-
lometros” kopā ar rudenī organizēto projektu – tikšanos “Mālpils 
izcilākie sportisti” iekļauta Mālpils novada vidusskolas Latvijas 
valsts simtgades svinību programmā. Tās galvenais vēstījums – 
“Es esmu Mālpils”, akcentējot, ka Mālpils novada galvenā vērtība 
ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar 
jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

Kāpēc soļošana?
Staigāšana! Kas gan var būt vienkāršāks par to? Tā taču ir vie-

na no cilvēka dabiskākajām nodarbēm! Pastaigas arī ir fiziskās 
aktivitātes, ko varat veikt vienatnē, kopā ar ģimenes locekļiem 
vai draugiem, turklāt neko nemaksā un soli pa solim palīdz vese-
lībai. Mūsu izvēle bija demokrātiska – soļot, nūjot, skriet. Kļūdī-
ties nebija iespējams, katrs pats sev čempions. Vien eksperti at-
gādina, ka iešanai jābūt pietiekami aktīvai. Nederēs temps, ar 
kādu apskatāt apģērbus skatlogā. Lai soļošana dotu kādu manā-
mu ieguldījumu veselības uzlabošanā 20 minūšu laikā jānoiet 
vismaz pusotrs kilometrs. Bet tā nebija mūsu bēda, jo km skaitī-
tājs griezās diezgan naski. Bijām naski, ātri un žiperīgi.

Kā mums veicās?
Katru veselības nedēļas dienu, veltot laiku aktīvām pastaigām 

un soļošanai, Mālpils novada vidusskolas skolēni, skolotāji un 
skolas darbinieki kopā nosoļoja 540,8 km. Gluži kā mūsu bērnībā 
skolēni aizrautīgi un azartiski lēca ar aukli-
ņu. Kopā izlēkti 63 812 lēcieni. Nepārspēta 
palika 3.b klase. Viņu veikums 33 329 lēcie-
ni. 

Savās aktivitātēs palīgā aicinājām arī 
Mālpils internātpamatskolas skolēnus un 
skolotājus. Viņi izrādījās čakli mūsu akcijas 
atbalstītāji. Kopā 89 šīs skolas skolēni no-
soļoja 487 km un palika nepārspēti lēkšanā 
ar aukliņu – 66 224 lēcieni.

Savukārt jauku pārsteigumu mums sa-
gādāja Mālpils PII “Māllēpīte” 53 bērni un 8 
pedagogi. Viņi 29. maija saulainajā rītā no-

Soļo pretī Mālpils 810-gadiem – pārvērtīsim gadus kilometros

Uz starta līnijas Mālpils internātpamatskolas skolēni. Liels paldies par sadarbību un atsaucību 
D. Andrējevai. Viņa uzņēmās atbildību par sekmīgu veselības nedēļas norisi kaimiņskolā.
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Turpinājums 14. lpp.

gunda”. Tās dalībnieki kopā ar savām ģimenēm noskrēja un no-
soļoja 79,6 km.

Tā piecos vakaros mālpilieši kopā sakrāja 542,4 km.
Pasākuma vēsturiskais brīdis!
Dzīvo visi, kas kustas! Tievi, resni, gari, īsi, jauni un veci. Ka-

mēr vien ir kustība, tikmēr kāds gaišums prātā. Te mūsu pasāku-
ma vēsturiskais brīdis. Bet kā viss iesākās? Visa iesākums ir labi 
cilvēki – J. Kļaviņa aizdzirksteļoja ar soļošanas pasākumu 
L. Krastiņu. Savukārt L. Krastiņa ar savu degsmi ierosināja mūsu 
pasākumam pievienoties L. Sīmani.

Un tā – 26. maija saulainajā novakarā mūsu soļošanas akciju 
pagodināja Lidija Sīmane. Mūsu novada goda iedzīvotāja, kura 
šogad svinēja 103 gadu jubileju. L. Sīmane ņipri nosoļoja 1,2 km. 
Šādu brīdi steidzām iemūžināt foto, jo ne jau katru dienu tev ir 
iespēja soli solī turēties blakus ar simtgadnieci un smelties no tā 
iedvesmu jauniem mērķiem. Lai Jums veicas! Un, lai katram ir 
kāda atziņa, ko smelties no šī piemēra!

Lūk, ņiprā kompānija, kura turējās kopā un soļoja visus piecus 
vakarus – N. Bērziņa, A. Bērziņš, D. Bērziņa, M. Bērziņš, E. Dinka, D. 

Krūmiņliepa, A. Krūmiņliepa, Ē. Krūmiņliepa, S. Lukača, V. Ivanovska.

Visus piecus vakarus enerģiski, mundri un sportiski kopā bija 
Amanda, Daniels un Ērika Krūniņliepas. Viņi nosoļoja 76,8 km. 

Tā tik uz priekšu!

Un te mūsu pasākuma vēsturiskais brīdis! Satikušās divas dāmas – 
Lidija Sīmane 103 gadu vecumā nosoļoja 1,2 km un jaunākā dalībniece 
Elza Kaņepēja, kurai 1,5 mēneši. Lai arī mamma un tēties piepalīdzē-

ja, Elziņa pieveica 14,8 km. Lai Jums veicas dāmas!

Mālpils PII “ Mālllēpīte” ar 53 bērniem un 8 pedagogiem. 
Viņu veikums 73,2 km.
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Tātad – cik kopā?
Lai arī reizēm laiks mūs nelutināja – slēpāmies no lietus un 

krusas zem stadiona kokiem un krūmiem, tomēr gandrīz žēl, ka 
nedēļa galā. Darbs paveikts, iepazīti jauni cilvēki un satikti sen 
neredzēti. Sports kā komunikācijas veids 
sevi realizējis par visiem 100 %. Garšīgais 
kliņģeris apēsts... mazliet piepūsti vaigi un 
baloni priekam... un veikti rūpīgi rēķini, lai 
saskaitītu veiktos kilometrus un lēcienus. 
Un izrādījās, ka nosoļot 810 kilometrus – tā 
tiešām nav neiespējamā misija! Ja vien būsi 
apbruņots ar labu gribu, možumu un spor-
tisko garu.

Kopā bijām 503 dalībnieki! Nosoļojām 
1 643,4 km!

Izlēcām 130 036 lēcienus ar aukliņu!
Esam krietni iesoļojuši Mālpils nākotnē! 

Paldies visiem labas gribas cilvēkiem, kuri 
piedalījās un atbalstīja!

Bet galvenais, ko Jums šovasar novēlu – 
kustēties, kustēties un vēlreiz kustēties! 
Dodieties ārā un baudiet vasaru! Esiet kopā 

ar ģimeni un ļaujieties, lai gars izbauda kustību prieku! Uz tikša-
nos!

Ar cieņu, 
projekta iniciatore un koordinatore Jana Baranovska

Garšīgais kliņģeris apēsts, iepazīti jauni cilvēki un satikti sen neredzēti. Paldies Ģ. Lielmežam 
par atbalstu un atsaucību, sagādājot soļotājiem kārumus.

Esam krietni iesoļojuši Mālpils nākotnē! Paldies visiem bērniem, jauniešiem, skolotājiem, darbiniekiem, vecākiem, draugiem, interesentiem, kuri 
atbalstīja soļošanas akciju! Uz tikšanos nākamajos projektos un akcijās!

Latvijas Jaunsardzes sporta spēles 2017 Mālpilī
No 14. līdz 17. jūnijam Mālpilī notika Jaunsardzes sporta spē-

les, kas šogad bija organizētas kā nometne.
Jaunsardze Latvijā darbojas visos 110 novados un 9 republi-

kas nozīmes pilsētās. Teritoriāli Jaunsardze dalās 4 novados un 
katrai novada nodaļai ir sava teritorija un centrs: 1. novada noda-
ļa – Kurzeme ar centru Talsos, 2. novada nodaļa – Latgale ar 
centru Rēzeknē, 3. novada nodaļa – Vidzeme ar centru Valmierā, 
4. novada nodaļa – Zemgale un Rīga ar centru Zaļeniekos.

Sporta spēļu galvenais tiesnesis Gatis Berdinskis noslēguma 
ceremonijā informāja, ka 4 dienu laikā savā starpā sacentušies 
492 jaunsargi (vecumā no 12 līdz 18 gadiem). Jaunieši piedalīju-
šies vispārējās fiziskās sagatavotības testos un 7 komandu spor-
ta veidos – minifutbolā, orientēšanās sportā, vasaras biatlonā, 

pludmales volejbolā, florbolā, tūrisma stafetē “Šķēršļu josla” un 
strītbolā. Sadalīti 14 medaļu komlekti un noskaidrota spēcīgākā 
nodaļa, kas šoreiz bija 3. novada nodaļa – Vidzeme.

Sveikt Jaunsargus ar uzrunu bija ieradies arī Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis un aizsardzības ministrs Rai-
monds Bergmanis, kā arī Olimpisko spēļu dalībnieki.

Katram uzvarētājam medaļu personīgi pasniedza aizsardzī-
bas ministrs Raimonds Bergmanis, savukārt balvas pasniedza 
Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente, olimpiete, vieglat-
lēte Ineta Radēviča, olimpietis modernajā pieccīņā Deniss Čer-
kovskis, Latvijas Volejbola federācijas prezidents Atis Sausnītis 
un spēkavīrs Dainis Zāģeris.

Kā vērtējat notikušo nometni, jautāju Jaunsardzes un infor-
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Jaunsargi ierindā sporta spēļu noslēguma ceremonijā Mālpils stadionā, 2017. gada 17. jūnijs

mācijas centra (JIC) direktoram majoram Aivim Mirbaham.
“Šī bija Jaunsardzes ikgadējā sporta nometne, kurā piedalījās 

ne tikai ap 500 jaunsargu, bet arī sporta spēļu tiesneši un aptu-
veni 100 Jaunsardzes darbinieku.

14. jūnija vakarā mums bija komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas pasākums Sauleskalnā. Nākošajā dienā uzsākām fiziskās 
sagatavotības testu kārtošanu, tad izspēlējām sporta spēles.

Pasākumu vērtēju ļoti pozitīvi, jo laba fiziskā sagatavotība ir 
viens no Jaunsardzes stūrakmeņiem. Tai veltām lielu uzmanību, 
jo sports ir tas, kas veido raksturu, iemāca jauniešiem neatlaidī-
bu un sagatavo komandas darbam. Sports ir svarīga sastāvdaļa 
gan Jaunsardzes jomā, gan valstiskajā domāšanā.”

Cik % no Latvijas skolu jauniešiem ir Jaunsardzē?
“Jaunsardzē ir aptuveni 7–8 % no jauniešiem, pašreiz Latvijā 

aptuveni 8 200 jauniešu. Jaunsardze ir pārstāvēta visās 119 Lat-
vijas pašvaldībās, bet ne katrā pašvaldības skolā. Piemēram Rīgā 
ir 400 skolas, bet ne visās ir Jaunsardzes dalībnieki.”

Vai šo sporta spēļu mērķis ir popularizēt Jaunsardzes kustī-
bu?

“Tas ir viens no mērķiem. Bet primārais mērķis ir dot iespēju 
labākajiem jaunsargiem, kuri nodarbojas ar sportu un ir izcīnīju-
ši godalgotas vietas savās pašvaldībās, atbraukt uz Vislatvijas 
sacensībām. Sporta spēles ir tāds kā labāko turnīrs, labāko izla-
šu sacensības.”

Kā vērtējat notikušo nometni, jautāju arī nometnes vadītājai 
Judītei Suharevskai.

“Pirmkārt lielākais ieguvums bija tas, ka mēs bijām Mālpili, jo 
šeit ir tik piemērota infrastuktūra šāda mēroga pasākumiem. 
Kopējais nometnes dalībnieku skaits bija ap 600 cilvēku, un 
mums bija jādomā par to, kur viņus izguldināt, kā paēdināt. Ne 
visas pašvaldības ir gatavas nodrošināt infrastruktūru tik lielam 
skaitam jauniešu.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis apbalvo uzvarētājus

Pēc ceremonijas jaunsargiem bija iespēja iegūt ministra autogrāfu...

...vai kopā ar ministru uztaisīt selfiju

Turpinājums 16. lpp.

No kr. – sporta spēļu koordinators Valts Mihelsons, olimpiete 
vieglatlētikā Ineta Radēviča, aizsardzības ministrs, olimpietis 

Raimonds Bergmanis, Mālpils novada domes priekšsēdētāja Solvita 
Strausa, olimpietis modernajā pieccīņā Deniss Čerkovskis 
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Valsts prezidents Raimonds Vējonis sveic jaunsargus Valsts prezidents un aizsardzības ministrs 
ar sporta spēļu uzvarētājiem 3. novada nodaļu un nodaļas komandieri

Sporta spēļu organizatoru pārstāvji – Mālpils novada domes priekšsē-
dētāja Solvita Strausa (2. no kr.) un Jaunsardzes un informācijas 

centra direktors majors Aivis Mirbahs (4. no kr.) ar Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni 

Turpinājums no 15. lpp.

Vienlaicīgi notika vairākas sportiskas aktivitātes, un vajadzēja, 
lai blakus nebūtu aktīva autosatiksme, lai būtu drošība, kam ir 
ļoti liela nozīme šāda veida pasākumos.

Protams, lai pasākums notiktu, bija vajadzīga ļoti atsaucīga 
pašvaldība, kura ir gatava mūs pieņemt! Esam ļoti apmierināti ar 
visu! Daudzi teica, ka te Mālpilī, ir īpaši laba sajūta, te ir fantas-
tiski mierīgi! Burvīgs bija arī pirmā nometnes vakara pasākums 
Sauleskalnā.

Nometne bija vismaz pus gadu plānots pasākums, milzīgs ko-
mandas ieguldīts darbs. Šogad mēs sporta spēles organizējām 
kā nometni, līdz ar to bija jāizpilda arī visi nosacījumi un Ministru 
kabineta noteikumi par nometņu organizēšanu.

Runājot par bērniem, viennozīmīgi jāsaka, ka jaunsargi ir īpa-
ši. Viņi ir īpaši ar to, ka ir pieklājīgi, nepārtraukti darboties gribo-
ši un savu nogurumu neizrāda.”

Jaunsardzes sporta spēles organizēja Jaunsardzes un infor-
mācijas centrs sadarbībā ar Mālpils novada pašvaldību.

Esmeralda Tāle

Aicinājums līdzdarboties 
grāmatas par Mālpils 
muižas vēsturi tapšanā

Nākamā gada rudenī Mālpils muižas pilij apritēs 10 gadi, 
kopš tā atguvusi savu vēsturisko laiku krāšņumu. Tas gan ne-
nozīmē, ka ar šo ievērojamo notikumu muižas kompleksa at-
jaunošana apstājusies – vairākās citās ēkās darbi turpinās un 
ideju, kā padarīt muižas apkārtni vēl skaistāku, netrūkst.

Lai atzīmētu šo it kā pieturas punktu muižas kompleksa at-
jaunošanas vēsturē, iecerēts izdot grāmatu par Mālpils muižu. 
Drīz uzsāksies darbs pie tās manuskripta sagatavošanas. Grā-
matā būs apkopots līdz šim rūpīgi vāktais vēsturiskais mate-
riāls par Mālpils muižas muižkungiem, muižas ļaudīm, arhi-
tektūru, parku... Grāmatā būs iekļautas arī īsas ziņas par 
kaimiņu muižām un Mālpils baznīcu.

Lai gan pie grāmatas strādās kultūrvēsturniece Ieva Paulo-
viča un arhitektūras vēsturnieks Jānis Zilgalvis, arī katrs eso-
šais vai bijušais mālpilietis ir aicināts līdzdarboties grāmatas 
tapšanā.

Mālpils muižas īpašnieks Aldis Plaudis stāsta par savu ie-
ceri: “Mani interesētu to cilvēku atmiņas par Mālpils muižu, 
kuri šobrīd ir mūsu vidū un kuri varētu un vēlētos pastāstīt 

kādu ar muižu saistītu stāstu – patie-
su vai, varbūt, puspatiesu, atmiņas, 
baumas, kādu nostāstu, teiku vai le-
ģendu, visu, kas ir piederīgs muižas 
vēsturei. Kā te cilvēki ir strādājuši, 
mācījušies, svinējuši, ballējušies, 
skūpstījušies un kādas citas nerātnības darījuši...

Tikpat nozīmīgi būtu arī stāsti, kas saistīti ar muižas ēku 
kompleksa likteni Latvijas brīvvalsts un padomju gados līdz 
pat mūsdienām.

Runājot par muižas materiālo mantojumu – priekšme-
tiem, piemēram, muižkunga Taubes kapa plāksni, fotogrāfi-
jām, dokumentiem – iespējams vienoties par to atpirkšanu. 
Bet, ja kāds ar muižas vēsturi saistīts priekšmets vai foto-
grāfija ir ģimenes relikvija, tad varbūt ir iespējams to nofoto-
grafēt vai ieskenēt.

Visi cilvēki, kuri būs devuši kādu pienesumu grāmatas 
tapšanā, būs tajā pieminēti.”

Stāstus un atmiņas par Mālpils muižas vēsturi Jums ir ie-
spēja izstāstīt, atnākot uz Mālpils novada vēsturiskā manto-
juma krājumu, Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, 222. 
telpā. Lūgums iepriekš zvanīt pa tālr. 26424232 (Esmeralda), 
lai vienotos par apmeklējuma laiku!

Būsiet mīļi gaidīti!
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Tuvojas noslēgumam 2015. gadā uzsāktais Mālpils 
Profesionālās vidusskolas Erasmus+ programmas pro-
jekts “Darba vidē balstīta apmācība”. Pēc vairākiem 
starptautiskiem pasākumiem Portugālē, Austrijā un Po-
lijā, kur mūsu skolotājiem bija iespēja iepazīties ar kolē-
ģu pieredzi profesionālās apmācības tuvināšanā uzņē-
mējdarbības videi, bet audzēkņiem – dažas dienas pastrādāt 
savas nozares uzņēmumos šajās valstīs, līdzīgs pasākums noti-
ka arī Mālpilī. 

No 31. maija līdz 6. jūnijam Mālpilī un Siguldā organizējām 
īsās prakses partnerskolu audzēkņiem un reģionālo mācību cen-
tru un uzņēmumu apmeklējumus skolotājiem, bet projekta koor-
dinatori nodarbojās ar projekta noslēguma dokumentācijas, at-
skaišu un finanšu jautājumiem, kā arī precizēja atlikušos katra 
partnera uzdevumus projekta gala produkta – E-Rokasgrāmatas 
izveidei. Šī rokasgrāmata būs noderīga gan profesionālo mācību 
iestāžu skolotājiem, kas sagatavo audzēkņus darba tirgum, gan 
arī pašiem audzēkņiem kā praktiskas informācijas apkopojums 
kvalitatīva CV un profesionālā portfolio izveidei, kā arī sociāli-ko-
munikatīvo iemaņu pilnveidei.

Lai palīdzētu ārzemju audzēkņiem, viņiem līdzi uz uzņēmu-
miem devās arī mūsējie, tādējādi gan pilnveidojot savas angļu 
valodas sarunu prasmes, gan arī iepazīstot jaunas darba jomas 
un uzņēmumus, jo līdztekus skolā apgūstamajām profesijām nā-
cās praktizēties gan sporta menedžmentā, gan audiovizuālajā 
jomā, gan auto apkopē – specialitātēs, ko apgūst mūsu partner-
skolās. 

Audzēkņu prakses laikā skolotāji iepazinās ar Siguldas bizne-
sa inkubatoru, SIA “Rāmkalni serviss” un Vidzemes reģiona pro-
fesionālās izglītības Attīstības kompetences centru, kam ir jau 
vairāku gadu pozitīvā pieredze darba vidē balstītas apmācības 
ieviešanā Latvijā.

Lai labāk iepazīstinātu viesus ar viņu skolās apgūstamo profe-
siju uzņēmējdarbības vidi Latvijā, organizējām arī vairākus uzņē-
mumu apmeklējumus Siguldas novadā (SPA Hotel “Ezeri” un 
bobsleja trasi), un Rīgā no individuālās uzņēmējdarbības veik-
smīgiem piemēriem Brīvdabas muzeja gadatirgū līdz tādiem lie-
liem uzņēmumiem kā “LIDO” u.c.

Projekta noslēgumā lūdzām viesu audzēkņus atbildēt uz da-
žiem jautājumiem. Lūk, raksturīgākās atbildes:

Kādu pieredzi, prasmes, atziņas Tu ieguvi, darbojoties šajā 
projektā? 

 • Iemācījos strādāt komandā un sapratu, ka mēs nedrīkstam 
būt pārāk kautrīgi. Ir jācenšas pārvarēt valodu barjeras un 
jāsadarbojas ar citu valstu cilvēkiem.

 • Uzlaboju savas angļu valodas iemaņas, mācījos strādāt 
starptautiskā grupā ar citiem jauniešiem.

 • Redzēju, kā notiek profesionālā apmācība citās valstīs, re-
dzēju vairākus uzņēmumus.

 • Vissvarīgākā pieredze ir komandas darbs internacionālā 
vidē.

 • Esmu vairāk pārliecināts par sevi, atbildīgāks.
 • Dalība projektā uzlaboja manas profesionālās prasmes, 

varēju praksē pielietot skolas zināšanas.
 • Secināju, ka daudz vieglāk ir apgūt profesiju tieši uzņēmu-

mā, ne tikai skolā.
 • Ieguvu lielisku pieredzi, strādājot kopā ar vienu no Latvijas 

labākajām pavārēm Aiju Gabrāni. Iepazinu Latvijas nacio-
nālos ēdienus un apguvu unikālas metodes ēdienu gatavo-
šanā!

Kas Tev patika Latvijā?
 • Satiku lieliskus cilvēkus, apmeklēju vairākas interesantas 

vietas. Esmu laimīga, ka projekts man deva šo iespēju!

 • Man ir vislabākie iespaidi par visu šo 
nedēļu. Es atcerēšos visas aktivitā-
tes un izmantošu jaunās iemaņas.

 • Man ļoti patika būt Latvijā, sadarboties ar citu valstu skolē-
niem. Patika cilvēki un daba.

 • Lieliska daba un ainavas, lieliski cilvēki, lieliska projekta 
komanda!

Jāatzīmē, ka projekta komanda šoreiz bija ne tikai lieliska, bet 
arī neparasti liela: ne tikai mūsu skolotāji un audzēkņi, bet arī 
atsaucīgie speciālisti un vadītāji uzņēmumos, kas piekrita uz-
ņemt īsajās praksēs ārzemju audzēkņus.

Mālpils Profesionālā vidusskola sirsnīgi pateicas par ār-
zemju audzēkņu prakses vadīšanu Mālpils muižas restorānam 
un personīgi Aijai Gabrānei, SIA “Cits serviss” un personīgi Ju-
rim Višķeram, bistro “Eklers” un personīgi Solvitai Soldānei, 
bistro “Zaļumnieku piestātne” un personīgi Baibai Kliginai, SIA 
“Siguldas sporta serviss” un personīgi Elīnai Kalējai!

Projekts drīz noslēgsies, bet tajā iegūtā pieredze un zināšanas 
paliks tā daudzo dalībnieku pūrā un palīdzēs viņiem veiksmīgāk 
iekļauties darba tirgū, būt pārliecinātākiem par savām profesio-
nālajām prasmēm, svešvalodu zināšanām un atvērtiem sadarbī-
bai ar citiem cilvēkiem gan katram savā valstī, gan ārpus tās ro-
bežām.

Līvija Mukāne

Darba vidē balstīta apmācība – Mālpilī un Siguldā

Aija Gabrāne un poļu praktikants Mihals Vojneckis

Projekta noslēgumā
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SIA “SIDEGUNDE” aicina darbā pārdevēju!
Ja Tev ir:
labas komunikācijas prasmes, pozitīva attieksme pret dar-
bu un nopietna vēlēšanās strādāt ilgtermiņā, tad pievieno-
jies mūsu komandai. Iepriekšēja pieredze nav nepiecieša-
ma, uz vietas notiek apmācības.
Mēs piedāvājam:
stabilu, konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas, 
apmaksātu ceļu uz darbu, 10% atlaidi precēm, prēmijas.
Pieteikties personīgi pie veikala vadītājas vai sūtot CV uz e-
pastu: sidegunde@gmail.com, tālrunis informācijai +371 
22088962, SIA “SIDEGUNDE”, Kroņu iela 2, Sidgunda, Māl-
pils novads, LV-2152 

Atbrīvojumi no dzīvnieku turēšanas nodevas
Mālpils novada dome informē, ka 28.06.2005. Ministru 

Kabineta noteikumos Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā 
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” paredzēts, ka 
pašvaldība no nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu 
samaksas atbrīvo redzes invalīdus un I grupas invalīdus, 
ievērojot minēto, Mālpils novada domes saistošajos notei-
kumos netiek dublētas Ministru kabineta noteikumos eso-
šas tiesību normas.

Tajā pat laikā pašvaldības domei ir tiesības paplašināt per-
sonu loku, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas, un šie 
atvieglojumi ir noteikti Mālpils novada domes 2017. gada 29. 
marta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par pašvaldības node-
vu par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Mālpils novadā”.

INFORMĀCIJA

Sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

25. jūnijs plkst. 11:00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 2. posms Pludmales volejbola laukumi

22. jūlijs plkst. 18:00 Mālpils novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā Pludmales volejbola laukumi

27. maijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Pierī-
gas novadu sporta spēles pludmales volejbolā. Sacensībās pie-
dalījās 9 sieviešu un 9 vīriešu komandas. Mālpils sieviešu ko-
manda (Anete Veica, Elīza Veica un Ieva Ozola) savā grupā 
piekāpās Mārupes komandai (0:2) un Salaspils komandai (0:2) 
un, ņemot vērā koeficientu, ierindojās pēdējā – 9. vietā. Jāpiebilst 
ka mūsu meitenēm bija jāmērojas spēkiem ar vienām no labāka-
jām Latvijas pludmales volejbola spēlētājām Martu Ozoliņu un 
Alisi Leci. Mālpils vīriešu komanda (Māris Čīma un Kristaps But-
kevičs) savā grupā pieveica Salaspils komandu (2:1), piekāpās 
Krimuldas komandai (1:2) un ieņēma 2. vietu savā apakšgrupā. 
Izslēgšanas spēlēs Mālpils komanda ceturtdaļfinālā uzvarēja 
Babītes komandu (2:1), bet pusfinālā sīvā cīņā tomēr tika atzīts 
Mārupes komandas (0:2) pārākums. Cīņā par 3. vietu pārliecino-
ši tika pieveikta Saulkrastu komanda (2:0) līdz ar to izcīnīta 3. vie-
ta.

3. jūnijā Baldones novadā Riekstu kalna apkārtnē notika Pie-
rīgas novadu sporta spēles MTB riteņbraukšanā. Mālpils novada 
komanda (Aivars Strauss, Valts Mihelsons, Valters Brežinskis, 
Miks Sarma, Anete Veica, Laima Leitāne, Jurijs Kovgers, Ar-
mands Sirmais, Ingus Andersons, Niks Poika) 9 komandu konku-
rencē, ieguva 6. vietu. Individuāli vistuvāk godalgām tika Valts 
Mihelsons un Anete Veica, kas savās vecuma grupās izcīnīja 
4. vietu.

10. jūnijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Māl-
pils novada pludmales volejbola čempionāta 1. posms. Sacensī-
bās piedalījās 13 pāri. Sacensībās uzvarēja mālpilieši Māris Čīma 
un Valters Brežinskis, 2. vietā – Mārtiņš Pentjušs un Kārlis Ska-
diņš, 3. vietā – Intars Palameiks un Rafaēls Krimels. MIX grupā 
1. vietu, uzvarot visās trīs spēlēs, izcīnīja Māris Viļkins un Laura 
Lapiņa, 2. vietā – Kristaps Butkevičs un Elīza Veica, bet 3. vietā – 
Intars Palameiks un Līva Krastiņa.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Valters Brežinskis un Māris Čīma – pludmales volejbola sacensību 
1. posma uzvarētāji
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Biznesa plānu konkurss 
komercdarbības uzsākšanai

Mālpils novada dome informē, ka 2017. gada 29. martā ir 
apstiprināts jauna pašvaldības konkursa “Biznesa plānu kon-
kurss komercdarbības uzsākšanai Mālpils novadā” noli-
kums. Konkursa mērķis ir stimulēt jaunu komersantu veido-
šanos Mālpils novadā, motivējot iedzīvotājus sava biznesa 
uzsākšanai.

Konkursā aicināta piedalīties jebkura fiziska persona, kas ir 
deklarējusies Mālpils novadā un kura apņemas nodibināt un 
reģistrēt komercreģistrā savu uzņēmumu un uzsākt uzņēmēj-
darbību novadā. Atbalsta summa vienam projektam – līdz 
3 000 EUR.

Pieteikumu iesniegšana – līdz kārtējā gada 1. oktobrim.
Plašāka informācija pieejama mājas lapā www.malpils.lv, 

sadaļā Novada domes dokumenti – Nolikumi, Saistošie notei-
kumi.

Būs pieejams atbalsts 
ar lauksaimniecību nesaistītām 
saimnieciskajām aktivitātēm

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības” 
apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību ne-
saistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” otrās kārtas trim aktivi-
tātēm:

1. “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība”, 
2. “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažā-

došana”,

3. “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.
Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 

2017. gada 1. augusta līdz 31. augustam. Pasākuma mērķis ir 
veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un 
nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenot dažādas ar 
lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi 
palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos.

Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm “Ar lauk-
saimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauksaimniecī-
bu nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” ir desmit mil-
joni EUR; aktivitātei “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” tie arī ir 
desmit miljoni EUR. Pieejamais finansējums visās aktivitātēs ir 
sadalīts pēc reģionalizācijas principa.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem ir lasāma LAD 
mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē Atbalsta pasākumi.

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas  
ietvaros.

LAD Sabiedrisko attiecību daļa 
tālr. 67027830, 67027384, e-pasts: prese@lad.gov.lv

Mālpils Profesionālā vidusskola
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, tālr. 67925267, 
fakss 67970907, www.malpilsskola.lv, e-pasts: mpv_lietvede@
malpilsskola.lv

2017. / 2018. mācību gadā

uzņem jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskai-
tot) pēc vispārējās un profesionālās vidējās izglītības 

iegūšanas šādās ESF finansētās profesionālās 
izglītības programmās:

Mācību ilgums – 1 gads

Ēdināšanas pakalpojumi:

• Kvalifikācija: pavārs
• Kvalifikācija: konditors

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Ēdināšanas pakalpojumi:

• Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Jauniešiem izglītības programmas apguves laikā 
tiks nodrošinātas prakšu vietas un sekmīga mācību 
procesa laikā būs iespēja saņemt stipendiju no 70,- 
līdz 115,- EUR menesī. Mācību sākums 2017. gada sep-
tembrī.

2017. / 2018. mācību gadā

uzņem audzēkņus šādās izglītības programmās pēc 
pamatizglītības iegūšanas

Mācību ilgums – 4 gadi

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija:

• Kvalifikācija: inženierkomunikāciju tehniķis

Interjera dizains:

• Kvalifikācija: interjera noformētājs

Koka izstrādājumu izgatavošana:

• Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks

Ēdināšanas pakalpojumi:

• Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists
• Kvalifikācija: konditors

Audzēkņi saņem valsts noteikto stipendiju. Skola 
bez maksas nodrošina autovadīšanas kursu teorētis-
kās daļas apmācību.

Ar skolu var iepazīties Jums izdevīgā laikā, iepriekš 
vienojoties pa tālr. 67925267

DOKUMENTUS PIEŅEMAM DARBA DIENĀS
no 9:00 līdz 17:00
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Latvijas politiski represēto 
personu salidojums notiks 
š.g. 26. augustā plkst. 13:00 
Ikšķiles Brīvdabas estrādē.
Bezmaksas transports uz Ikšķili un atpakaļ. 
Izbraukšana no Mālpils centra 11:30. Intere-
sentus lūdzam pieteikties pa tālr. 67970888 
(domes kanceleja) vai 26424232 (Esmeralda).

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

Ir vasaras laiks, un gribas padalīties priekā par biedrī-
bas “Notici sev!” brīnišķīgajiem cilvēkiem. Biedri cenšas 
radīt lietas, kas iepriecina citus un sagādā prieku pašam. 
Mazu, mīļu pārsteigumu un svētku radīšana ikdienā ir 
biedrības valdes locekļu Jausmas Saliņas un Jūlijas Jan-
dalovas darbības pamatmotīvs. Viņas ar savu jaudīgo radī-
šanas prieka intensitāti aizrauj citus, liek mēģināt un cen-
sties! Paldies viņām par iedvesmu, kā var priecīgi 
darbojoties atjaunoties un spēcināties. Paldies mūsu at-
balstītājiem, īpaši Mālpils novada domei, ka varam darbo-
ties un realizēt savas ieceres! Lai mēs kopā esot, kļūstam 
smaidīgāki, stiprāki un veselāki!

Biedrības “Notici sev!” valde

Brīvais laiks
Tas nekas, ka ārā ziema,
Man tik prātā doma viena.
Kā labi laiku pavadīt.
Un daudz ko labu padarīt.

Mums dotas daudzas iespējas
Kā iegūt jaunas zinības.
Kā izmantot tās derīgi.
Tad jāskatās ir vērīgi,
Lai neizmet šīs vērtības,
Kas kādreiz nav vairs derīgas.
No vecām lietām radīt jaunas,
Kas izskatās patiešām glaunas.

No veciem žurnāliem krelles var taisīt
No plastmasas pudelēm ziedus var raisīt
Uztaisīt dārzā ziedošu koku,
Bet visam tad tikai jāpieliek roka.
Iesaku visiem ķerties pie darba,
Tad neliksies dzīve mums tiešām tik skarba.
Par paveikto darbu sirds priecīga būs,
Un sapnis tad tiešām piepildīts kļūs.
Draugi, galvu nenokariet,
Bet labāk jaunas lietas radiet.
Bet, ja kādreiz skumīgs prāts,
Tad laipni mūsu barā nāc.

Autore Jūlija Jandalova

Informācija pensionāriem
Divu dienu gadskārtējā pensionāru ekskursija 

šogad notiks uz Lietuvu 27.–28. jūlijā. Izbrauk-
šana 27. jūlijā plkst. 7:00 no Mālpils centra.

Ekskursijā apskatīsim: siera “ceļu” Rokišku 
pilī (baudīsim glāzi vīna), Zarasai ezera panorā-
mas ratu, Visaginas atomelektrostaciju (tur arī 
nakšņosim), Etnokosmo muzeju, Anīkšu pastai-
gu takas un podnieku darbnīcu, Pabirže Aldonas 
ūdensrožu dārzu, Kirkilu karsta kritenes, Rin-
kušku alus darītavu (ar šovu), slaucamo aitu fer-
mu.

Kopējās izmaksas vienam cilvēkam 65,- EUR. 
Cenā iekļauta nakšņošana, divas kopējas pus-
dienas, gida pakalpojumi, ieejas biļetes. Summa 
līdz 20. jūlijam jāsamaksā Kultūras centra dežu-
rantam. Veicot maksājumu, jānosauc personas 
kods, kas nepieciešams apdrošināšanas polisei.

Pensionāru padomes priekšsēdētāja Edīte Saleniece, 
tālr. 26541054

No 28. jūnija Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
darbinieks Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu 
centrā Raiņa ielā 3 klientus pieņems 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 (maijs)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.05.2017. līdz 31.05.2017. reģistrēti 172 
notikumi, uzsākti 28 kriminālprocesi, pieņemti 29 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 23 reso-
riskās pārbaudes, uzsāktas 22 administratīvās lietvedības, 
sastādīts 61 administratīvā pārkāpuma protokols.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 24 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsākti 3 kriminālprocesi, pieņemti 2 
lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsākta 1 
administratīvā lietvedība, uzsākta 1 resoriskā pārbaude, sa-
stādīti 9 administratīvā pārkāpuma protokoli.

15/05/2017

1998. GADĀ DZIMIS JAUNIETIS ALKOHOLA REIBUMA STĀ-
VOKLĪ NODARĪJIS MIESAS BOJĀJUMUS 1999. GADĀ DZI-
MUŠAM JAUNIETIM. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS 
IELA.

22/05/2017

ZEM AUTOMAŠĪNAS TIKA ATRASTS MIRIS 1941. GADĀ DZI-
MIS VĪRIETIS. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.

22/05/2017

AR DIAGNOZI, IEZĀĢĒTA VAĻĒJA BRŪCE PLAUKSTĀ, NO 
DARBA VIETAS UZ MEDICĪNAS IESTĀDI NOGĀDĀTS 1958. 
GADĀ DZIMIS VĪRIETIS. MĀLPILS NOVADS, UPMALAS.

25/05/2017

PIE NENOSKAIDROTIEM APSTĀKĻIEM AIZDEGUŠIES DIVI 
BLAKUS ESOŠI AUTO SERVISI. MĀLPILS NOVADS, MĀL-
PILS.

Mālpils pašvaldības policijas 
darba rezultāti maija mēnesī
Izsaukumi kopā: 47

 • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumu laikā: 1;
 • Personas nodotas NMP mediķu rokās: 2;
 • Personas nogādātas dzīves vietā: 25;
 • Personas nogādātas uz atskurbtuvi: 1;
 • Noķerti autovadītāji (t.sk. velosipēdisti) alkohola reibumā, 

kas nodoti pārkāpuma noformēšanai Ceļu policijai: 2;
 • Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, kopā: 9:

 ◊ LAPK 421. pants 1. daļa – smēķēšanas noteikumu pār-
kāpšana: 1;

 ◊ LAPK 46. panta 1. daļa – narkotisko vielu lietošana: 1;
 ◊ LAPK 106. pants – dzīvnieku turēšanas noteikumu pār-

kāpumi: 1;
 ◊ LAPK 171. pants – alkohola lietošana sabiedriskā vietā: 

3;
 ◊ LAPK 58. pants – vides (zemes) piesārņošana ar notek-

ūdeņiem: 1;
 ◊ LAPK 75. pants – atkritumu apsaimniekošanas noteiku-

mu pārkāpšana: 1;
 ◊ LAPK 186. pants – dzīvošana bez personu apliecinoša 

dokumenta:1.

Atgādinājums iedzīvotājiem!
Mālpils pašvaldības policijas kontakttālruņi ir: 28357022, 

28610004.
Mālpils pašvaldības policijas 

Vecākais inspektors J. Stankēvičs

Deju aerobikas un 
horeogrāfijas 

nodarbības

Aicina pieteikties dažādu vecuma 
bērnus un jauniešus vasaras deju un 
kustību nodarbībām!

Mūzika, ritma vingrinājumi, kustī-
bu improvizācijas, mīmikas etīdes, 
klasiskas dejas elementi un citas ra-
došas nodarbes.

Pirmā interesentu tikšanās 
29. jūnijā plkst. 17:00 Mālpils Kultū-
ras centrā.

Nodarbības notiks otrdienās un 
ceturtdienās, sākums 4. jūlijā. Dalī-
bas maksa 15,00 EUR.

Deju skolotāja Jana Baranovska, 
tālr. 29530081

Izsoles
Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšup-

ejošu soli uz Mālpils novada domei piederošo kustamo 
mantu – vieglo pasažieru automašīnu ŠKODA OCTAVIA 
(turpmāk tekstā – automašīna), valsts reģistrācijas Nr. GN 
9553, šasijas Nr. TMBZZZ1U4W2057785, krāsa – gaiši pelē-
ka, izgatavošanas gads – 1998. Automašīna aprīkota ar 1,8 
litru 92kW benzīna tipa dzinēju un mehānisko piecpakāpju 
pārnesumu kārbu. Automašīnai ir spēkā esoša TA (līdz 
05.10.2017.). Bojāts motors.

Automašīnas nosacītā cena: 100,- EUR, (t.sk. PVN). Izso-
les dalības maksa 10,- EUR un nodrošinājums 10 % apmērā 
no izsolāmās kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 
10,- EUR jāiemaksā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles 
sākuma Mālpils novada domes kasē. Izsoles solis 10,- EUR.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz š.g. 17. jūlijam 
plkst. 9:45. Izsole notiks š.g. 17. jūlijā plkst. 10:00 Mālpils 
novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

Sīkāku informāciju par objektu un izsoles noteikumus 
var saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 
1, Mālpilī, tālr. 67970888, kā arī www.malpils.lv, kontaktper-
sona – izpilddirektors Agris Bukovskis, tālr. 29282209.
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Piesakās Latvijas Pirmā 
Simtgadnieku salidojuma 
dalībnieki 

Latvijas valsts vienaudži izrāda 
lielu interesi par iespēju tikties 
Pirmajā Latvijas Simtgadnieku sa-
lidojumā, kas notiks šovasar, 15. 
jūlijā, Rundāles pils Baltajā zālē.

Šobrīd dalību salidojumā apstiprinājuši 35 mūsu valsts 
simtgadnieki no visiem Latvijas novadiem – joprojām izturī-
gi, enerģiski cilvēki, kuri piedzimuši reizē ar Latviju.

Salidojums – tas ir aicinājums simtgadniekiem iziet sa-
biedrībā kopā ar savas dzimtas pārstāvjiem, pašvaldības va-
dītājiem, satikties ar vienaudžiem, satikties cilvēkiem, kuri 
veidojuši mūsu kopīgās vēsturiskās atmiņas pamatu. Bet 
klātesošiem pāri visam sirdi pildīs lepnums par mūsu cilvē-
kiem!

Vieniem tā būs tikšanās ar savu jaunību, iespēju atcerē-
ties, salīdzināt; citiem tā būs iespēja pierādīt, ka vecums nav 
šķērslis apgūstot datora prasmes; vēl citi stāstīs par savu 
hobiju un to arī demonstrēs – pašausti audekli, tautas tērpu 
izšūšana, vīna darīšana, dzejas deklamācija, aktrises stāsti 
iz teātra dzīves, dažādu, sen piemirstu, gardumu receptes; 
bet kādam ierašanās Rundāles pilī uz salidojumu būs ilgi 
lolota sapņa piepildījums – pabūt tur šajos laikos, jo iepriekš 
tur būts 1949. gadā…

Uzdāvināt svētkus valsts vienaudžiem – tas ir cieņpilns 
pienākums un salidojuma organizatori augstu vērtē atbal-
stu, ko sniedz Latvijas pašvaldības, Rundāles pils ļaudis un 
personiski Imants Lancmanis. Notiks ekskursijas, simtgad-
niekiem būs iespēja iepazīties ar pils muzeju un parku, rožu 
dārzu. Savukārt, Baltajā zālē Latvijā pazīstami mākslinieki 
iepriecinās viesus, dāvinot sava talanta daili un vienreizību.

Latvijas pašvaldību kultūras darbinieki palīdz veidot mu-
zikālo aleju, pa kuru Latvijas 100-gadnieki un viesi dosies uz 
Balto zāli. Mūzikas alejā saklausīsim katras Latvijas des-
mitgades populārākās melodijas, dziesmas, dejas…

Salidojuma dalībnieku vidū būs arī dokumentālās filmas 
“Piedzimt kopā ar Latviju” varoņi – valsts simtgadnieki un 
notiks šīs filmas videoprezentācija.

Kuplais saimnieču pulciņš – svētku galda klājējas – jau 
apzinājušas arī Latvijas valsts pirmsākumu ēdienu recep-
tes. Par izejvielām gādās mūsu pašu pārtikas ražotāji.

Latvijas pirmais simtgadnieku salidojums ir pilsoniskā 
iniciatīva, kas veltīta Latvijas Valsts lielajai jubilejai.

Plašākai informācijai: 
Lūkass Mairis Marcinkevičs – iniciatīvas autors, 

mob. tālr. 20209935 vai 29574170 
Velta Puriņa, Rīga TV24, http://rigatv24.lv/, 

mob. tālr. 20209935

Mālpils Evaņģēliski luteriskās 
draudzes aktivitātes
Dievkalpojumi

2. jūlijs Ceturtā svētdiena pēc Va-
sarsvētkiem, plkst. 10:00 dievkalpo-
jums ar Sv. vakarēdienu /kalpos drau-
dzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

9. jūlijs Piektā svētdiena pēc Vasar-
svētkiem, plkst. 10:00 dievkalpojums 
ar Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes 
mācītājs Edvīns Rumjancevs/

16. jūlijs Sestā svētdiena pēc Vasar-
svētkiem, plkst. 10:00 dievkalpojums 
ar Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes 
mācītājs Edvīns Rumjancevs/

23. jūlijs Septītā svētdiena pēc Va-
sarsvētkiem, plkst. 10:00 dievkalpo-
jums ar Sv. vakarēdienu /kalpos drau-
dzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

30. jūlijs Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
plkst. 10:00 Kristību un Iesvētību dievkalpojums ar Sv. va-
karēdienu /kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

6. augusts Kapusvētku ekumēniskie Dievkalpojumi 
Mālpils kapos plkst. 11:00, Torņkalna kapos plkst. 12:00, 
Sila kapos plkst. 13:00

13. augusts Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos drau-
dzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

20. augusts Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos drau-
dzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

27. augusts Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
plkst. 10:00 Bērnu un Ģimeņu dievkalpojums ar Sv. vakarē-
dienu, skolas gaitas svētīgi uzsākot /kalpos draudzes mācī-
tājs Edvīns Rumjancevs/

3. septembris Trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvēt-
kiem, plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos 
draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

Citas aktivitātes
7–9. jūlijs Bērnu un Jauniešu nometne Zaubē
Aicinājums vecākiem, bērniem, jauniešiem pieteikt dalī-

bu Mālpils Ev. lut. draudzes mācītāja Edvīna Rumjanceva 
organizētajā nometnē Zaubē – sadraudzības, sportiskā un 
garīgā līdzsvara pilnveidošanai.

Dalības maksa 5,00 EUR; vecums 7–18 gadi; pieteikšanās 
un vairāk informācījas pie draudzes mācītāja Edvīna Rum-
janceva, tālr. 29227236, e-pasts: edvins.rumjancevs@inbox.
lv.

12. augusts Draudzes padomes sēde plkst. 18:00
13. augusts Draudzes PILNSAPULCE plkst. 11:30 pēc 

dievkalpojuma /visiem draudzei piederīgiem klātesamība 
obligāta/

Aicinājums visiem, kuri grib un vēlas vairāk uzzināt par 
ticību, reliģiju, lūgšanu dzīvi, baznīcu, luterisko mācību, lau-
lāties, kristīt bērnus, nākt uz Iesvētību mācību nodarbībām. 
Iepriekšēja pieteikšanās pie draudzes mācītāja, 
tālr. 29227236, e-pasts: edvins.rumjancevs@inbox.lv.

Draudzes padome un mācītājs Edvīns
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Kopīgs pētījums 
par Mālpils novada 
dzimtām

Gaidot Latvijas valsts 100-gadi, līdz 2018. gada beigām ir iece-
rēts apkopot ziņas par mūsu lielāko lepnumu – par Mālpils nova-
da ilggadīgākajām dzimtām un mājām. Mūsu komanda (Viktorija 
Kalniņa un Ieva Pauloviča) uzsākusi apzināt senākās novada 
dzimtas un viņu pēctečus, taču šajā projektā aicinām iesaistīties 
arī visus, kam ir dziļas saknes Mālpils vai Sidgundas pagastā (ie-
skaitot Šķiliņu teritoriju) vismaz 100 gadu garumā.

Iedzīvotāji, kuri vēlas iesaistīties šajā projektā ar savu ieguldī-
jumu, var aizpildīt anketu “Mālpils novada dzimtas” (pieejama 
pašvaldības mājaslapā) vai sazināties ar Ievu Pauloviču (e-pasts: 
idove@inbox.lv , mob. tālr. 26478448), lai vienotos par tikšanos 
klātienē.

Projekta rezultātā taps viens liels sējums ar pamatinformāci-
ju par senākajām novada dzimtām un lauku sētām, to papildinās 
fotogrāfijas, stāsti, leģendas. Šī sējuma kopijas paredzēts nodot 
arī skolām un bibliotēkām, lai interesenti varētu ar to plašāk ie-
pazīties. Apkopotās ziņas iecerēts arī publicēt pašvaldības mā-
jaslapā, lai tie, kuri šobrīd nedzīvo Mālpils novadā, bet sauc sevi 
par mālpilieti vai sidgundieti, varētu uzzināt kaut ko par saviem 
senčiem un dzimtas mājām. 

Kā īstenosies šī iecere, tas viss būs ļoti atkarīgs no iedzīvotāju 
aktivitātes. Iespējams, ka tas nebūs pabeidzams projekts, bet to 
varēs papildināt, kolīdz būs iegūtas jaunākas ziņas.

Ieva Pauloviča

INFORMĀCIJA

GATAVOJOTIES LATVIJAS 100-GADEI

Laiks Norise Vieta
8:00 Rīta vingrošana Saules kalnā
9:00 Peldēšanas sacensības peldvietā
10:00 Ūdens atrakcijas peldvietā
no plkst. 11:00 Ielu tirdzniecība Sporta ielā

12:00 Komandu stāšanās gājienam stāvlaukumā 
pie skolas

12:15 Komandu sagaidīšana stadionā
12:30 Svētku atklāšana

Jaundzimušo sveikšana stadionā

no 13:00–17:00 Atrakcijas, radošās darbnī-
cas bērniem

stadiona 
apkārtnē

14:00–17:00 Sporta aktivitātes
17:00 Spēle

20:00–21:30 Grupas “TRIĀNAS PARKS” 
koncerts stadionā

Svētku BALLE

22:00–02:00 ANDRIS KIVIČS un grupa 
“Z-SKARS” stadionā

02:00–04:00 grupa “NEKTĀRS” stadionā

5. augustā Mālpils 
novada svētki MAZĀ 
OLIMPIĀDE* – 2017

Turpinās fotokonkurss 
ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ

Jūnijā fotogrāfijas 2018. gada Mālpils kalendāram iesūtī-
ja: Sandra Lielmeža, Guntars Kļaviņš un Juris Zvīgulis. Liels 
paldies Jums par lieliskajām bildēm! Fotogrāfijas uzkrājam 
arhīvā līdz 2018. gada kalendāra veidošanas uzsākšanai. Ka-
lendāra tēma ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ. Ceram uz Jūsu at-
saucību līdz rudenim! Fotogrāfijas var sūtīt uz e-pastu: esme-

ralda.tale@malpils.lv
2017. gada “Mālpils Vēstis” jūnija 

numura vāka noformējumā Guntara 
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.

Pārgājiens 
“Atklāj Mālpili no jauna”

Aicinām pieteikties jauniešus un aktīva dzīves veida piekri-
tējus, kuriem patīk izaicinājumi, pārgājienam “Atklāj Mālpili no 
jauna”!

25. augustā dosimies divu dienu ilgā, atraktīvā ceļojumā ar 
jauniešu organizāciju “Piedzīvojumu gars” un Mālpils jauniešu 
apvienības rīkotiem nedaudz ekstrēmiem izacinājumiem.

Tas būs pārgājiens komandās ar nelielu sāncensību, jaunas 
iepazīšanās un aktīvi pavadīts laiks. Aicini draugus arī no ci-
tām pilsētām!

Programmā:
 • pilsētas orientēšanās spēle Mālpils centra teritorijā;

 • pārgājiens gar Mergupi ar 
šķēršļu kontrolpunktiem, ap-
mēram 10 km;

 • dienas noslēgumā uz uguns-
kura vārīta zupa un nakšņoša-
na teltīs;

 • brokastis no rīta, pārgājiens uz centru, pasākuma noslē-
gums.

Sekot informācijai “Mālpils Vēstīs” un mūsu facebook.
com lapā MJA.U.

Komandas četru cilvēku sastāvā pieteikt līdz 14. augus-
tam, rakstot uz e-pastu: antra.austrina@gmail.com vai face-
book.com lapā MJA.U.

Mālpils Jauniešu apvienība

* MAZĀS OLIMPIĀDES nolikums būs pieejams mājas lapā www.
malpils.lv un facebook.com lapā Mālpils sports
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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 
Svetlanu un Jāni Meidrupus 

Sudrabkāzu jubilejā!
Valentīna un Sergejs

Sirsnīgi sveicam 
Jevgēniju un Vladislavu 

Komarovus 
Rubīna kāzu jubilejā!

Reiteru un Tāļu ģimenes

“Lai Tavā mūžā saules 
daudz,

Lai Tavā sirdī prieks.
Lai nākotne vēl ilgi var,

Tev daudz ko skaistu 
sniegt.”

Vismīļākie sveicieni 
Svetlanai Meidrupai 

50. dzimšanas dienā!

Valentīna un Sergejs

Apsveicam!
Anastasiju Fiļipovu ar iegūto 2. vietu Starptautiskajā vizuālās mākslas konkur-

sā “Klusā daba ar zilo šķīvi”, kas bija veltīts izcilajam latviešu gleznotājam Leo 
Svempam!

Mālpils Mūzikas un māksla skolas kolektīvs

KAPU SVĒTKI  6. augustā
Kapu svētku ekumēniskie 

dievkalpojumi

Mālpils kapos, plkst. 11:00

Torņkalna kapos, plkst. 12:00

Sila kapos, plkst. 13:00

Mālpils Kultūras centra pasākumi augustā

 • 5. augustā Mālpils novada svētki MAZĀ OLIMPIĀDE – 2017. Vairāk informā-
cijas 23. lpp. Nolikums būs pieejams mājas lapā www.malpils.lv un face-
book.com lapā Mālpils sports

SLUDINĀJUMI

PATEICĪBA

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

SIA “Aggregare” meklē darbam fasētājus. 
Ražotne atrodas 2 km attālumā no Mur-
jāņu sporta ģimnāzijas uz Saulkrastu 
pusi. Fasējam priežu mizas mulču, šķel-
du, kūdru. Maiņu darba laiks no plkst. 
6:00 līdz 18:00 un no 18:00 līdz 06:00. Dar-
ba samaksa – pēc padarītā, minimums 
20–30 EUR/dienā un uz augšu. Darbu va-
rēs uzsākt nekavējoties. Transportu uz 
darbu NENODROŠINĀM. Lūdzam intere-
sentus zvanīt pa tālr. 28668995

Trimera pakalpojumi. Samaksa par pada-
rīto, tālr. 29340793

Sertificētais skursteņslauķi,
Normund Keiš!

Lūdzu atdod naudu par nepadarī-
tu darbu Mālpils novada Vecpilī!

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

Liels paldies Pašvaldības policistiem 
Jurim Stankēvičam, Dzintaram Tešam 
un Aleksandram Moisejenkovam par po-
zitīvo attieksmi, atsaucību un izpalīdzību 
nokļūt no Mālpils centra mūsu dzīvesvie-
tā! Veiksmi un izturību vieņiem darbā!

Marija Beļakova 
un dēls Aleksandrs Beļakovs

Pļauju zāli ar trimeri, cena pēc vienoša-
nās. Dainis, tālr. 25985566

Muzikanti (balsis, ģitāra, sintezators) 
spēlē latviešu mūziku kāzās un jubilejās. 
Tālr. 25985566, Dainis


