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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI APRĪLĪ

Izskatīja 20 jautājumus:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
2. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
3. Par Mālpils internātpamatskolas reģistrēšanu Labklājības 

ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
4. Par skolēnu un pedagogu apbalvošanu.
5. Par P/a “Mālpils sociālais dienests” iesnieguma izskatīša-

nu.
6. Par Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normu no-

teikšanu.
7. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
9. Par A. Plauža iesnieguma izskatīšanu.
10. Par SIA “Augusts” iesnieguma izskatīšanu.
11. Par SIA “Žozefīna” iesnieguma izskatīšanu.
12. Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” ie-

snieguma izskatīšanu.
13. Par biedrības “Notici Sev!” iesnieguma izskatīšanu.
14. Par katlu mājas katla kapitālo remontu.
15. Par pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu.
16. Par ceļu uzturēšanas specifikācijas apstiprināšanu.
17. Par saistošo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2017. gadam”” apstip-
rināšanu. 

18. Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu.
19. Par situāciju Mālpils Profesionālajā vidusskolā.
20. Par projektu konkursa “Mēs savam novadam” rezultātu ap-

stiprināšanu.
NOLĒMA:

 • Atļaut Mālpils internātpamatskolai veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai reģistrētos Sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā un uzsāktu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
sniegšanu.

 • Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu un naudas 
balvu apmērus pēc nodokļu nomaksas par sasniegumiem 
starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiska mēroga 
olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos, skatēs 
2016. / 2017. mācību gadā.

 • Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un ie-
gūto atzinību, piešķirt Sindijai Bubetei naudas balvu 
30,- EUR apmērā un skolotājai Lienei Mackus naudas balvu 
50,- EUR apmērā;

 • Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un ie-
gūto atzinību, piešķirt Loretai Veicai naudas balvu 30,- EUR 
apmērā un skolotājai Maijai Mackus naudas balvu 50,- EUR 

apmērā;
 • Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un ie-

gūto atzinību, piešķirt Matīsam Graudiņam naudas balvu 
30,- EUR apmērā un skolotājai Maijai Mackus naudas balvu 
50,- EUR apmērā;

 • Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un ie-
gūto 2. vietu, piešķirt Sindijai Bubetei naudas balvu 
50,- EUR apmērā un skolotājai Maijai Mackus naudas balvu 
70,- EUR apmērā;

 • Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un ie-
gūto atzinību, piešķirt Ievai Piciļevičai naudas balvu 
30,- EUR apmērā un skolotājai Maijai Mackus naudas balvu 
50,- EUR apmērā;

 • Par sasniegumiem starptautiska mēroga konkursā un ie-
gūto atzinību, piešķirt Ievai Jēkabsonei naudas balvu 
30,- EUR apmērā un skolotājai Maijai Mackus naudas balvu 
50,- EUR apmērā;

 • Uzdot izglītības speciālistei Anitai Sārnai, pēc tautas deju 
kolektīvu skates rezultātu saņemšanas, iekļaut izglītības 
iestāžu apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstā deju 
kolektīvus, kuri ieguvuši 1. pakāpi vai augstāko pakāpi un 
šo deju kolektīvu vadītājus, paredzot apbalvojumu saskaņā 
ar nolikuma “Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšana un ap-
balvošana” 24. un 25. punktu.

 • Deinstitucionalizācijas ietvaros konceptuāli atbalstīt die-
nas aprūpes centra personām ar garīgās aprūpes traucē-
jumiem izveidošanu, kā arī grupu dzīvokļu pakalpojumu 
attīstību.

 • Apstiprināt noteikumus “Par Bāriņtiesas darbinieku profe-
sionālās ētikas normu noteikšanu”.

 • Konceptuāli atbalstīt SIA “Augusts” iesniegumu par pirku-
ma līguma atcelšanu un ne vairāk kā 45 000 (četrdesmit 
piecu tūkstošu) EUR izmaksāšanu. Izpildinstitūcijai veikt 
objekta apsekošanu un novērtēšanu un sagatavot atcēlēja 
līguma projektu līdz maija domes sēdei.

 • Pagarināt uz 4 (četriem) gadiem 2009. gada 19. februārī 
starp Mālpils novada domi un SIA “Žozefīna” noslēgto No-
mas līgumu par Domei piederošo telpu ar kopējo platību 
21,6 m2, kas atrodas Mālpils sporta kompleksā, Sporta 
ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, nomu. Pagarināt uz 4 (čet-
riem) gadiem 2009. gada 19. februārī starp Mālpils novada 
domi un SIA “Žozefīna” noslēgto Nomas līgumu par Domei 
piederošo telpu ar kopējo platību 16,5 m2, kas atrodas Māl-
pils sporta kompleksā, Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils nova-
dā, nomu. Noteikt abu nomas līguma termiņu – 2021. gada 
15. marts. Uzdot izpilddirektoram sagatavot attiecīgus gro-
zījumus 2009. gada 19. februāra Nomas līgumos. Uzdot 

Izskatīja 1 jautājumu:
1. Par projekta ”Daudzfunkcionāla sabiedrisko aktivitāšu 

centra izveide un attīstība” iesniegumu LEADER program-
mā.

NOLĒMA:
Piedalīties LEADER projektu konkursā ar projekta “Daudz-

funkcionāla sabiedrisko aktivitāšu centra izveide un attīstība” 
iesniegumu ar kopējo finansējumu 140 460,28 EUR, tai skaitā:

1.1. attiecināmās izmaksas 116 082,87 EUR:

1.1.1. LEADER pieejas finansējums 43 % jeb 49 915,63 EUR;
1.1.2. Mālpils novada domes līdzfinansējums 57 % jeb 

66 167,24 EUR.
1.2. neattiecināmās izmaksas (PVN) sastāda 24 377,41 EUR, 

ko sedz Mālpils novada dome.
2. Finansiāla atbalsta gadījumā nodrošināt finansējumu pro-

jekta īstenošanas vajadzībām.

19.04.2017. ārkārtas domes sēde Nr. 5

26.04.2017. domes sēde Nr. 6
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Domes Finanšu un ekonomikas daļai līdz 2017. gada maija 
sēdei pārskatīt nomas maksas apmēru iepriekš minētajām 
telpām.

 • Atbalstīt Mālpils novadā dzīvojošo politiski represēto per-
sonu dalību visas Latvijas politiski represēto personu sali-
dojumā 2017. gada 26. augustā ar maksājumu 70,00 EUR 
(septiņdesmit euro) apmērā salidojuma organizēšanas iz-
devumu segšanai.

 • Piešķirt apmaksātu domes transportu biedrībai “Notici 
Sev!” Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sabiedriskās 
organizācijas SUSTENTO 15 gadu jubilejas pasākuma ap-
meklēšanai.

 • Pašreiz Mālpils katlu mājā strādājošā biomasas kurināmā 
katla GVB 11 tehniskais stāvoklis ir kritisks, ko pierādīja 
notikušās avārijas šinī apkures sezonā (janvārī – 1 dien-
nakts, februārī 2 diennaktis, martā 3 diennaktis). Avāriju 
cēlonis – apkures katla iekšējās sienas neatbilst nepiecie-
šamajiem tehniskajiem parametriem un ir tik plānas, ka 
netur ūdens noslodzi, kā arī vairs nepakļaujas metināša-
nai. Katlam ir nepieciešams nomainīt iekšējās sienas un 
atjaunot automātisko vadību. Ir veikta katla tehniskā apse-
košana (cik tas ir iespējams pie strādājoša katla) un seci-
nāts, ka nepieciešamie finanšu līdzekļi būtu līdz 
60  000  EUR. Precīzie nepieciešamo finanšu līdzekļu dati 
būs pieejami š. g. maija beigās, kad būs veikti sekojoši dar-
bi:

 ◊ katls būs apsekots no iekšpuses,
 ◊ veikta defektoskopija,
 ◊ veikta cenu aptauja par apkures katla iekšējo sienu no-

maiņu,
 ◊ veikta automātikas pirms kapitālā remonta apsekošana.

Iespējamais finansēšanas modelis:
Š.g. janvāra mēnesī pēc pasūtītāja (PSIA “Norma K”) vēlmes 

tika mainīts biomasas kurināmā padeves princips uz jaunuzstā-
dāmo 1,5 Mw šķeldas katlu, līdz ar to pagarinot katlu mājas re-
konstrukcijas I kārtas būvniecības termiņu līdz 28.04.2017. Mai-
not šo augstākminēto padeves principu, tika atrasta iespēja 
ieekonomēt finanšu līdzekļu 40 000 EUR no Valsts kases aizdevu-
ma, neiegādājoties paredzēto kausu biomasas kurināmā trans-
portēšanai. PSIA “Norma K” ir vērsusies Valsts kasē ar lūgumu 
atļaut šos finanšu līdzekļus novirzīt esošā 4 Mw katla kapitāla-
jam remontam.

Pievienotās vērtības nodokli, kas sastāda 12  600 EUR 
PSIA “Norma K” segs no saviem līdzekļiem.

PSIA “Norma K” vēršas pie Mālpils novada domes ar lūgumu 
piedalīties apkures katla GVB 11 kapitālā remonta līdzfinansēša-
nā ar naudas līdzekļiem līdz 20 000 EUR (precīzas izmaksas būs 
zināmas š.g. maija mēneša beigās).

Darbus paredzēts uzsākt š.g. jūnija mēnesī un veikt līdz 
31.08.2017.

PSIA “Norma K” ir paredzējusi piedalīties CFLA paredzētajā 
aktivitātē SAM 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” 1. kārtā, bet ņemot 
vērā laiku, kas būs nepieciešams projekta realizācijai, ir vienno-
zīmīgi skaidrs, ka PSIA “Norma K” jānodrošina siltuma padeve 
Mālpils iedzīvotājiem nākamajā sezonā ar esošo GVB 11 apkures 
katlu un sliktākajā gadījumā (ja projekta pieteikums negūs CFLA 
atbalstu) arī nākamās sezonas, jo katlu mājas rekonstrukcijas I 
kārta (kas tiks veikta līdz š.g. 28. aprīlim) nodrošinās katlu mājas 
darbību “neaizsalšanas režīmā” pamatkatla GVB 11 avārijas brī-
dī, kas ir ļoti svarīgi, lai nerastos ārkārtējas situācijas Mālpils 
ciemā, kā arī apkures sezonas “siltajos mēnešos” atvieglojot pa-
matkatla darbību.

Dome atzīst, ka būtu lietderīgi palielināt PSIA “Norma K” pa-
matkapitālu par 20 000 EUR, izdarot naudas ieguldījumu pamat-

kapitālā, apkures katla GVB 11 kapitālā remonta līdzfinansēša-
nai.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, dome atzīst, ka ir lietderīgi 
lūgt Valsts kasi rast iespēju mainīt valsts aizdevuma izmaksas 
termiņu līdz 31.08.2017. saskaņā ar Līgumu Nr. A1/1/16/368 un 
lūgt Valsts kasi atļaut izmantot neizlietotos finanšu līdzekļus no 
aizdevuma līguma Nr. A1/1/16/368, novirzot tos Mālpils ciema 
katlu mājas apkures katla GVB 11 kapitālā remonta daļējai iz-
maksu segšanai.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, saskaņā ar likuma “Par paš-
valdībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka pil-
dot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tie-
sības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus 
kapitālsabiedrībās;

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
1. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir orga-
nizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
na; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi 
no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
3. panta pirmās daļas 4. punktu – publiskas personas nekustamo 
un kustamo mantu var atsavināt, ieguldot kapitālsabiedrības pa-
matkapitālā, un 40. panta pirmo daļu – lēmumu par publiskas 
personas mantas ieguldīšanu esošas kapitālsabiedrības pamat-
kapitālā pieņem atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija;

saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsa-
biedrību pārvaldības likuma 62. pantu, kas nosaka, ka pamatka-
pitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz dalīb-
nieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla 
palielināšanas vai samazināšanas noteikumi; 63. panta pirmās 
daļas 1. punktu, kas nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var 
palielināt dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamat-
kapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu;

saskaņā ar Komerclikuma 198. pantu, kas nosaka pamatkapi-
tāla palielināšanas noteikumu saturu;

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 1. un 2. punktu, 77. panta otro daļu, Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 4. punktu, 
40. panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapi-
tālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmās da-
ļas 1. punktu, Komerclikuma 153. pantu, 196. pantu, 197. pantu 
un 198. pantu, NOLĒMA:

Turpinājums 4. lpp.

1. Palielināt pašvaldības SIA “Norma K” pamatkapitālu par 
20 000,- EUR (divdesmit tūkstoši euro), Mālpils novada do-
mei izdarot naudas ieguldījumu pamatkapitālā un pretī sa-
ņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu.

2. Iedalīt līdzekļus pašvaldības SIA “Norma K” pamatkapitāla 
palielināšanai 20 000,- EUR apmērā no pašvaldības budže-
ta sadaļas – finansēšana.

3. Apstiprināt pašvaldības SIA “Norma K” pamatkapitālu 
2  018 368,- EUR (divi miljoni astoņpadsmit tūkstoši trīs 
simti sešdesmit astoņi euro) apmērā, kas sadalīts 
2 018  368 daļās.

4. Apstiprināt pašvaldības SIA “Norma K” pamatkapitāla pa-
lielināšanas noteikumus.

5. Izdarīt izmaiņas pašvaldības SIA “Norma K” Statūtu 2. no-
daļas 2.1. un 2.2. punktā, izsakot tos šādā redakcijā:

6. “2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2  018 368,- EUR (divi 
miljoni astoņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi 
euro) apmērā.

7. 2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 2 018 368 (divi mil-
joni astoņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņās) 
daļās. Katras daļas vērtība ir viens euro.”

8. Apstiprināt pašvaldības SIA “Norma K” statūtu jauno re-



Mālpils Vēstis  MAIJS  20174 NOVADA  DOMES  LĒMUMI

2017. gada 29. martā
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes  

2017. gada 29. marta sēdes lēmumu Nr. 3/23

PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR MĀJAS (ISTABAS)  
DZĪVNIEKU TURĒŠANU MĀLPILS NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 
pirmās daļas 5. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija 

noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 
uzlikt pašvaldības nodevas” 10. punktu un 161. punktu.

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, 

kādā maksājama pašvaldības nodeva par mājas (istabas) dzīv-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4

Turpinājums no 3. lpp.
pedagoģisko kolektīvu, skolas direktore darba laiku velta 
personisko lietu kārtošanai, izmanto skolas resursus per-
soniskajām vajadzībām. Skolas pedagogi uzskata, ka sko-
las direktore ar savu rīcību ir nodarījusi būtisku kaitējumu 
skolai un praktiski novedusi to līdz reālai darbības pār-
traukšanai.
2017. gada 24. aprīlī Domē tika saņemts Domes priekšsē-
dētāja vietnieces iesniegums, kurā iesniedzēja norādīja, 
ka, iespējams, skolas direktore ilgstoši izmanto skolas re-
sursus personiskajām vajadzībām, skolas resursi tiek iz-
mantoti nelietderīgi, pastāv apdraudējums izglītības iestā-
des darbībai, jo izglītības iestādes pedagogi ir gatavi 
iesniegt kolektīvu uzteikumu, līdz ar to iespējams ir noda-
rīts būtisks kaitējums skolām un novada prestižam.

NOLĒMA:
 • Uzsākt dienesta pārbaudi, lai izvērtētu Mālpils Profesionā-

lās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas direktores 
F. Ģēveles  finansiālās darbības likumību un lietderību, un 
kontrolētu, vai finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā 
manta tiek apsaimniekota atbilstoši domes lēmumiem un 
iedzīvotāju interesēm.

 • Izveidot dienesta pārbaudes komisiju šādā sastāvā:
 ◊ Komisijas priekšsēdētājs – Mālpils novada domes iz-

pilddirektors A. Bukovskis;
 ◊ Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Mālpils novada do-

mes Personāldaļas vadītāja I. Krieviņa.
Komisijas locekļi:

 ◊ Mālpils novada domes Finanšu un ekonomikas daļas va-
dītāja L. Mičule;

 ◊ Mālpils novada domes Materiālu uzskaites grāmatvede 
I. Asne;

 ◊ Mālpils novada domes juriste A. Višķere;
 ◊ Mālpils novada domes speciāliste izglītības jautājumos 

pašvaldībā A. Sārna.
 • Komisijai veikt šā rīkojuma 1. punktā minēto dienesta pār-

baudi, un komisijas priekšsēdētājam līdz 2017. gada 
22. maijam iesniegt Domes priekšsēdētājam ziņojumu par 
dienesta pārbaudes rezultātiem.

 • Komisijas priekšsēdētājs, ja nepieciešams, dalībai komisi-
jā var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus.

 • Uz abpusējās vienošanās pamata izbeigt darba attiecības 
ar Frančesku Ģēveli Mālpils Profesionālajā vidusskolā, iz-
darot grozījumus 2009. gada 1. septembra darba līguma 
Nr. 30/09 daļā par Mālpils Profesionālās vidusskolas direk-
tores pienākumu pildīšanu.

 • Izsniegt Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils in-
ternātpamatskolas direktorei F. Ģēvelei šo Mālpils novada 
domes lēmumu.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

 • Apstiprināt P/a “Mālpils sociālais dienests” 2016. gada 
pārskatu par kopējo summu 222 214,- EUR.

 • Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas 2016. gada 
pārskatu par kopējo summu 1 828 283,- EUR.

 • Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas 2016. gada pār-
skatu par kopējo summu 522 935,- EUR.

 • Apstiprināt Mālpils novada domes 2016. saimnieciskā gada 
pārskatu par kopējo summu 10 450 830,- EUR.

 • Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2016. saim-
nieciskā gada pārskatu par kopējo summu 13 024 158,- 
EUR.

 • 2017. gada 12. aprīlī Mālpils novada domē (turpmāk tekstā 
– Dome) tika saņemts desmit Mālpils Profesionālās vidus-
skolas pedagogu iesniegums, kurā iesniedzēji informē 
Domi, ka vēlas pārtraukt darba tiesiskās attiecības, jo ie-
sniedzēju un Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores 
ētiskās vērtības ir atšķirīgas, vienlaicīgi iesniedzēji lūdz ri-
sināt izveidojošos problēmsituāciju. 2017. gada 24. aprīlī 
Domē tika saņemti divi Mālpils Profesionālās vidusskolas 
pedagogu iesniegumi, kuros pedagogi norāda, ka viņu ie-
skatā Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores rīcībā ir 
saskatāmi normatīvo aktu pārkāpumi, vienlaicīgi iesniegu-
mu autori aicina Domi vērsties tiesībsargājošās iestādēs 
un veikt auditu skolas finanšu darbības izvērtēšanai. Otrajā 
Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogu iesniegumā 
norādīts, ka skolā nav izstrādāti skolas darbībai nepiecie-
šamie dokumenti, netiek organizēta sadarbība ar skolas 

dakciju.
9. Pilnvarot pašvaldības SIA “Norma K” valdes locekli Volde-

māru Cērpu nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas 
ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republi-
kas Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par pašvaldības 
SIA “Norma K” pamatkapitāla izmaiņām, grozījumiem Sta-
tūtos un dalībnieku reģistrā.

10. Pašvaldības SIA “Norma K” valdes loceklim V. Cērpam no-
drošināt pieteikuma par pamatkapitāla denomināciju un 
palielināšanu, kā arī Statūtu jaunās redakcijas un dalībnie-
ku reģistra reģistrēšanu komercreģistra iestādē līdz 
2017. gada 31. maijam.

11. Lūgt Valsts kasi rast iespēju mainīt valsts aizdevuma iz-
maksas termiņu līdz 31.08.2017. saskaņā ar Līgumu Nr. 
A1/1/16/368.

12. Lūgt Valsts kasi atļaut izmantot neizlietotos finanšu līdzek-
ļus no aizdevuma līguma Nr. A1/1/16/368, novirzot tos Māl-
pils ciema katlu mājas apkures katla GVB 11 kapitālā re-
monta daļējai izmaksu segšanai.

13. Pilnvarot pašvaldības SIA “Norma K” valdes locekli V. Cēr-
pu, nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar Valsts 
kases piešķirtā aizdevuma Līguma Nr.A1/1/16/368 izmai-
ņām.

14. Pašvaldības SIA “Norma K” valdes loceklim V. Cērpam 
2017. gada maija domes sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma 
izpildi.
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Turpinājums 6. lpp.

nieku turēšanu Mālpils novada administratīvajā teritorijā (turp-
māk – Pašvaldība).

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanas nodevas nomaksas kārtības uzraudzību un kontroli 
Pašvaldībā.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām perso-
nām, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir mājas (istabas) 
dzīvnieks.

4. Noteikumos lietotais termins mājas (istabas) dzīvnieki – 
Noteikumu izpratnē suņi, kaķi.

II Nodevas apmērs, maksāšanas kārtība un atvieglojumi
5. Suņa īpašnieks maksā suņa turēšanas nodevu, ja suņa tu-

rēšanas vieta mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē norādī-
ta Mālpils novads.

5. Suņa turēšanas nodeva tiek aprēķināta par vienu gadu un 
tās likme ir:

5.1. par vienu suni Mālpils, Sidgundas un Upmalu ciemu teri-
toriju daudzdzīvokļu mājās – 5,00 EUR;

5.2. par katru nākamo suni Mālpils, Sidgundas un Upmalu 
ciemu teritoriju daudzdzīvokļu mājās – 10,00 EUR;

5.3. par vienu suni pārējās dzīvojamās mājās – 4,00 EUR;
5.4. par katru nākamo suni pārējās dzīvojamās mājās – 

8,00 EUR;
6. Kaķa turēšanas nodeva tiek aprēķināta par vienu gadu un 

tās likme ir 1,00 EUR par vienu kaķi Mālpils, Sidgundas un Up-
malu ciemu teritorijā.

7. Suņa turēšanas nodevu sāk maksāt, kad suns sasniedzis 6 
mēnešu vecumu, un maksā katru gadu visa suņa mūža garumā.

8. Suņa turēšanas nodeva ir maksājama katru gadu līdz 
1. martam. Veicot maksājumu, ir norādāms suņa īpašnieka uz-
vārds vai juridiskās personas nosaukums, personas kods vai uz-
ņēmuma reģistrācijas numurs un suņa identitātes numurs, kas 
norādīts sunim implantētajā mikroshēmā.

9. Suņa turēšanas nodeva maksājama pēc 1. marta, ja 6 mē-
nešu vecumu suns sasniedz pēc kārtējā gada 1. marta.

10. Par suni, kurš 6 mēnešu vecumu sasniedz kalendārā gada 
otrajā pusē vai kurš iegādāts kalendārā gada otrajā pusē un par 
kuru nav samaksāta suņa turēšanas nodeva Pašvaldībā par kār-
tējo gadu, attiecīgajā gadā ir maksājami 50 % no suņa turēšanas 
nodevas.

11. No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas:
11.1. personas ar 2. grupas invaliditāti;
11.2. valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti die-

nesta suņi.
12. Suņa turēšanas nodeva 50 % apmērā ir maksājama:
12.1. par suni, kura reģistrētais īpašnieks ir pensionārs;
12.2. par sterilizētu suni;
12.3. par medību šķirnes suni.
13. Suņa īpašnieks saņem Pašvaldībā ikgadējo suņa turēša-

nas žetonu, kas ir apliecinājums suņa vakcinācijai pret trakum-
sērgu un suņa turēšanas nodevas nomaksai.

14. Suņu turēšanas nodeva nav jāmaksā lauku viensētās par 
vienu suni. Par katru nākamo suni lauku viensētās maksājama 
nodeva saskaņā ar šo noteikumu 5.4. punktu.

15. Kaķu turēšanas nodeva nav jāmaksā ārpus Mālpils, Sid-
gundas un Upmalu ciemu teritorijas dzīvojošo kaķu īpašniekiem.

III Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par 
noteikumu neievērošanu

16. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par šo No-
teikumu neievērošanu ir tiesīgas Mālpils novada domes Pašval-
dības policijas amatpersonas. Administratīvo pārkāpumu lietas 
izskata Mālpils novada domes Administratīvā komisija.

IV Piespiedu izpilde
17. Piespiedu izpildes un piespiedu naudas uzlikšanas kārtību 

nosaka Administratīvā procesa likums.
18. Administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu 

izpildīt noteiktu darbību (arī izdot noteiktu lietu) vai aizliedz izpil-
dīt noteiktu darbību, izdod Mālpils novada domes pašvaldības 
policijas amatpersona.

19. Izpildiestāde Administratīvā procesa likuma izpratnē ir 
Mālpils novada dome, izņemot Administratīvā procesa likuma 
359. panta piektajā daļā paredzētos gadījumus.

20. Māpils novada domes pašvaldības policijas amatpersonas 
izdoto administratīvo aktu persona var apstrīdēt pie Mālpils no-
vada domē. Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu persona 
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V Noslēguma jautājums
21. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis”.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Mālpils pagasta padomes 
2009. gada 21. janvāra saistošos noteikumus Nr. 3 “Par dzīvnieku 
turēšanas nodevu Mālpils pagastā”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Mālpils novada domes 2017. gada 29. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 4
“Par pašvaldības nodevu par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Mālpils novadā”

Īss Saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi “Par pašvaldības nodevu par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu 
noteikumi Mālpils novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) izdoti saskaņā ar likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 5. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. 
jūnija noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības 
nodevas” 10. punktu un 161. punktu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanu Mālpils novada administratīvajā teritorijā.

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 5. punkts nosaka, ka pašval-
dības domei ir tiesības savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par par 
visu veida dzīvnieku turēšanu.
Noteikumu mērķis ir nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas nodevas nomaksas 
kārtības uzraudzību un kontroli Mālpils novada administratīvajā teritorijā.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu maksājama pašvaldības noteiktā nodeva.
Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas 
vai paplašināts esošo institūciju kompetenci.
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rezultātā skolēni mainīja savu attieksmi pret dažādiem ikdienas 
paradumiem, kas veicina saslimšanas. Skolēniem īpašu prieku 
sagādāja arī darbošanās ar balsošanas pultīm, iespēja uzreiz gūt 
atgriezenisko saikni un novērtēt savas zināšanas. Pēc stundas 
kāda no žūrijas pārstāvēm teica: “Kaut manam bērnam būtu 
skolotāja, kas šādā veidā pastāsta par higiēnu!”

Skolotāja Solvita demonstrēja stundu 8. klasē par tēmu – pa-
ralelogramu veidi. Tēmas apguvē un stundas plānošanā jau ie-
priekš tika iesaistīti arī citi mācību priekšmeti, tā parādot Mālpils 
internātpamatskolas pedagogu savstarpējo sadarbību mācību 
darbā. Mājturības un tehnoloģiju stundā pedagoga Ivara Herma-
ņa vadībā 8. klases zēni izgatavoja dažādus paralelogramus no 
koka saplākšņa, savukārt vizuālās mākslas nodarbībās skolotā-
jas Gundegas Tabakas vadībā tapa mākslas darbu izstāde “Četr-
stūri”. Izgatavotie darbi tika izmantoti atklātajā stundā – skolēni 
pētīja paralelograma 
veidus, izmantojot 
koka figūras un būv-
lentas konstruktoru, 
pārbaudīja savas zi-
nāšanas, skolotājas 
interneta mājas lapā 
pildot LearningApps 
vidē veidotus uzde-
vumus, kā arī iejutās 
recenzenta lomā un 
analizēja zīmēju-
mus.

2. kārtā, kas nori-
sināsies 14.–15. jū-
nijā Rīgas Valsts 2. 
ģimnāzijā, skolotā-
jām ir jāsagatavo 
stenda prezentācija 
par konkursā pie-
teikto stundu. Lai iz-
dodas!

Sākumskolas 
skolotāja 

Dace Brūna

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

Turpinājums no 5. lpp.

AKTUĀLI

“Radi. Rādi. Redzi.”

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra organizētajā 
pedagogu meistarības konkursā “Radi. Rādi. Redzi.” ar mērķi 
apzināt un popularizēt aktīvus un radošus pedagogus, kuri iz-
manto netradicionālas, inovatīvas mācību metodes, idejas un 
darba formas, attīstot skolēnos daudzveidīgas kompetences, bija 
iespēja pieteikties un piedalīties visiem Rīgas, Pierīgas un Jūr-
malas skolu pedagogiem.

Mālpils novadu pārstāvēja tikai divi pedagogi – Mālpils inter-
nātpamatskolas skolotājas Dace Brūna un Solvita Lapiņa, kuras 
5. aprīlī veiksmīgi demonstrēja atklāto stundu četru ekspertu žū-
rijai un abas ir iekļuvušas konkursa 2. kārtā.

Skolotāja Dace konkursam piedāvāja stundu dabaszinībās 
4. klasē par tēmu “Cilvēks. Veselīgs dzīvesveids”. Tēma ir aktuā-
la, jo katram skolēnam ir svarīga ikdienas higiēnas prasmju ap-
guve un atkārtošana. Stundas plānošanā tika izmantota 9G me-
tode, kura izstrādāta ASV, pētot skolas un klases ar augstākajiem 
mācību rezultātiem. Skolēniem bija iespēja parādīt savas pras-
mes praktiskos, pētnieciskos darbos. Skolēni pētīja, cik tālu var 
aizlidot bacilis šķaudot, kā arī izmēģināja dažādus veidus, kā pa-
sargāt sevi no dažādiem vīrusiem un infekcijām. Skolēnus pār-
steidza netīro roku eksperiments. Roku mazgāšana tiek uzmanī-
ta ne tikai klasē, uzmanīti tiek arī vecāki mājās. Eksperimenta 

Skolotāja Dace kopā ar 3.–4. klases skolēniem

Skolotāja Solvita demonstrē mācību 
materiālu paraugus atklātajai stundai

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz administratī-
vajām 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 priekšsēdētājs A. Lielmežs
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Valsts izglītības satura centrs uzsāk projekta 
Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” realizā-
ciju, kura mērķis ir radīt skolēniem labvēlīgus apstākļus dziļas 
izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontek-
stos, kā arī personības pilnveidei. Lai to realizētu, vispārējā izglī-
tībā – bērniem un jauniešiem no pusotra gada vecuma līdz vidus-
skolai, tuvāko piecu gadu laikā tiks izstrādāts un pakāpeniski 
ieviests kompetenču pieejā veidots mācību saturs, galveno uz-
manību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā.

Simts pilotskolām, kuras tika izvēlētas atlases procesā no vai-
rāk nekā 230 izglītības iestādēm, kas pieteicās aprobācijā no vi-
sas Latvijas, ir iespēja un atbildība būt pirmajām, kas piedalīsies 
projektā, veidos un piedāvās piemērus pārējām skolām.

Mālpils internātpamatskolas komanda atlases procesā, ņe-
mot vērā iepriekšējo darba pieredzi, pierādīja, ka ir spējīga veidot 
un nostiprināt skolā un pirmsskolas grupā tādu mācību procesu, 
kura centrā ir skolēns, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt 
atbildes un tādejādi iegūst prasmes lietot un radīt jaunas zināša-

nas.
10. un 11. aprīlī notika pirmās skolu vadības komandu mācī-

bas, kurās runājām par projekta mērķiem un svarīgākajiem mā-
cīšanas pieejas akcentiem; izvērtējām, kādus datus un kā var iz-
mantot, lai analizētu situāciju savā skolā; piedāvājām projekta 
redzējumu par skolu, kurā skolēnu rezultāti progresē, un runā-
jām par skolas vadības iespēju veidot tādu skolas organizācijas 
kultūru, kas atbalsta skolēnu un skolotāju mācīšanos; izvirzījām 
savas skolas prioritāros mērķus mācību darba uzlabošanai, plā-
nojām, kā tos sasniegt.

Maijā mācības projekta ietvaros uzsāks sākumskolas pedago-
gi, savukārt augustā 7.–9. klašu pedagogi. Ar 2017./18. mācību 
gadu Mālpils internātpamatskolā pirmskolas grupiņā un 1.–
9.  klasēs pakāpeniski tiks ieviests kompetenču pieejā veidots 
mācību saturs.

Direktores vietniece mācību darbā Solvita Lapiņa

Mālpils internātpamatskola starp 100 pilotskolām

Konkursā “SkillsLatvia 2017” bronzas medaļa 
Mālpils profesionālās vidusskolas audzēknim

22. aprīlī noslēdzās Valsts izglītības attīstības aģentūras 
(VIAA) organizētais pirmais nacionālais jauno profesionāļu 
meistarības konkurss “SkillsLatvia 2017”, kurā noteikti 53 me-
daļu ieguvēji 16 dažādās profesijās. Pavāra profesijā bronzas 
godalgu ieguvis arī Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēk-
nis.

No 20. līdz 22. aprīlim 96 konkursanti no 30 Latvijas profesio-
nālajām izglītības iestādēm izpildīja starptautiskajiem standar-
tiem līdzvērtīgus praktiskus uzdevumus, demonstrējot savas 
prasmes un to atbilstību darba tirgum.

“SkillsLatvia 2017” kopskaitā izdalīti 16 medaļu komplekti vi-
sās konkursā pārstāvētajās profesijās, tādās kā datorsistēmu 
tehniķis, skatlogu noformētājs, apģērba izgatavotājs, frizieris, 
pavārs, mobilās robotikas tehniķis, flīzētājs, sausās būves tehni-
ķis, u.c.

Nils Ģēvele no Mālpils Profesionālās vidusskolas ieguva bron-
zas medaļu pavāra profesijā. Pilnu sarakstu ar uzvarētāju vār-
diem un uzvārdiem, kā arī pārstāvētajām profesijām un mācību 
iestādēm skatīt: http://www.viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/skill-
slatvia/skillslatvia2017/rezultati/.

“Meistarības konkurss “SkillsLatvia 2017” ir atlasījis talantī-
gākos, prasmīgākos un mērķtiecīgākos jauniešus no Latvijas 
profesionālās izglītības iestādēm. Katrs no viņiem jau šodien ir 
vērtīgs darbinieks, par kuriem darba devēji izrāda interesi. Kon-
kursa atmosfēra pārbauda ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī 
dalībnieku spēju izturēt, koncentrēties, kā arī pieņemt lēmumus 
sarežģītos darba apstākļos. Esam gandarīti, ka jau pirmajā 
“SkillsLatvia” konkursā jūtama nozaru atsaucība, tādējādi darba 
devējos veicinot novērtējumu profesionālajai izglītībai. Jāuzsver, 
ka “SkillsLatvia 2017” laureāti cīnīsies par iespēju pārstāvēt Lat-
viju starptautiskajos meistarības konkursos “EuroSkills” un 
“WorldSkills”,” informē VIAA direktore Dita Traidās.

“Dalība konkursā “SkillsLatvia 2017” 
jauniešiem sniedz lielu pārliecību par sa-
vām spējām turpmākajā izaugsmē. Tā vairs 
nav skola, bet augsts profesijas prasmju pa-
raugdemonstrējums,” norāda Ilze Začeste, 
“SkillsLatvia 2017” vērtēšanas komisijas eksperte skatlogu no-
formētāja profesijā.

“Esmu gandarīts un lepns par konkursantu demonstrēto 
sniegumu un rezultātiem. Audzēkņu prasmes ir ļoti augstā līme-
nī. Pozitīvi vērtējams tas, ka sagatavošanās konkursam notikusi, 
iesaistot nozari. Uzskatu, ka ikvienu no konkursa dalībniekiem ir 
vērts pieņemt darbā,” rezultātus komentē Raimonds Zommers, 
“SkillsLatvia 2017” vērtēšanas komisijas eksperts pavāra profe-
sijā.

Konkursa “SkillsLatvia 2017” uzdevumi
Konkursantu sniegumu vērtēja savas jomas profesionāļi – 

konkursa vērtēšanas komisija, kurā bija gan mācībspēki, gan 
darba devēji, gan eksperti ar starptautisko konkursu vērtēšanas 
pieredzi. Konkursantu darba vietas Ķīpsalas izstāžu centrā tika 
aprīkotas atbilstoši uzdevuma prasībām. Piemēram, galdnieki uz 
vietas izgatavoja mēbeles, sausās būves tehniķi veidoja ēku 

Turpinājums 8. lpp.
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Turpinājums no 7. lpp.

konstrukcijas, flīzētāji flīzēja, bet datorsistēmu tehniķi – uzstādī-
ja operētājsistēmu instalāciju. Tikmēr apģērba dizaineri uz vietas 
izgatavoja apģērbu, frizieri veidoja matu sakārtojumu, pavāri – 
maltītes utml.

Nils Ģēvele konkursā “SkillsLatvia 2017”

No 20. līdz 22. aprīlim Ķīpsalas izstāžu 
hallē norisinājās pirmais nacionālais jau-
no profesionāļu meistarības konkurss 
“SkillsLatvia 2017”, ko organizēja Valsts 
izglītības un attīstības aģentūra un kurā 
piedalījās reģionālo konkursu uzvarētāji. 
Konkursā, kura moto bija “Uzvar darī-
tājs!”, savas prasmes demonstrēja 96 da-
lībnieki no 30 Latvijas profesionālajām 
izglītības iestādēm 16 profesijās. Kon-
kurss aicināja ikvienu novērtēt profesio-
nālās izglītības kvalitāti Latvijā un mācību 
programmu piedāvātās iespējas iegūt 
darba tirgū pieprasītas profesijas un ne-
pieciešamas prasmes.

Panākumi konkursā “SkillsLatvia 2017”

Bronzas medaļas ieguvējs Nils Ģēvele 
konkursā “SkillsLatvia 2017”

Mācību gads iet uz beigām un kā katru gadu maija mēnesis ir 
darbīgs, radošs un notikumiem bagāts. Apkopojot padarīto, jāse-
cina – esam daudz lasījuši, redzējuši, izzinājuši, kopā paveikuši.

13. maijā Jura Alunāna 185. dzimšanas dienā Mālpils novada 
vidusskola pievienojās Rakstniecības un mūzikas muzeja akcijai 
“Valoda uz trotuāra”. Katra klase nāca ar savām interesantām un 
atšķirīgām idejām, arī es piedāvāju dažāda veida uzdevumus, tā-
pēc beigās sanāca radoša darbošanās.

Laukums pie skolas tika aprakstīts pilnībā. Pēc tam katrs va-
rēja izlasīt veltījuma dzejoli māmiņai, trāpīgus citātus no A. Upīša 
darba “Sūnu ciema zēni”, iemīļotā A. Milna grāmatas varoņa Vin-
nija Pūka labākos izteicienus, varēja izdziedāt uzrakstīto dzies-
mu vārdus, pamēģināt uz ātrumu izrunāt dažādus “mēles mež-
ģus”, pat labot kļūdas no dažādiem neveiksmīgiem reklāmu un 
preču zīmju uzrakstiem.

Latviešu valodas stundas šajā dienā bija piepildītas ar sauli, 
labu noskaņojumu un latviešu valodas pērlēm.

Maija mēnesī katru gadu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

“Valoda uz trotuāra” un “Mazā Brīnumzeme”
eksperti, kā arī latviešu valodas un literatūras olimpiāžu un kon-
kursu dalībnieki par labu, aktīvu darbu brauc mācību ekskursijā. 
Šogad tālu nedevāmies, bet tepat uz Siguldu, jo tur vienmēr ir ko 
redzēt. Bet galvenais mērķis bija “Mazā Brīnumzeme”. Kas tad tā 
ir par “Brīnumu zemi”? “Mazās Brīnumzemes” ekspozīcija ir 
mākslinieku izdomāta un veidota pasaule, kas reizēm dzīvo pati 
savu dzīvi. Principā tas ir, kā pats nodarbības vadītājs Edmunds 
pastāstīja, hobijs, kurš pārtapis par ikdienas darbu. Nodarbībā 
bija iespēja nostiprināt zināšanas par drošību uz ceļa, dzelzceļa, 
mājās. Gida pavadībā apceļojām un iepazinām gan kalnus, gan 
pilsētas un laukus, kā arī izpētījām, kas ļauj darboties dzelzceļa 
un ceļa satiksmes dalībniekiem. Skolēni apguva, kā var dažādus 
netradicionālus materiālus izmantot un pielietot radošos projek-
tos. Bija iespēja paskatīties uz pasauli un norisēm no putna lido-
juma. Pašiem bija iespēja izsapņot un 3D maketu darbnīcā izvei-
dot savu sapņu pasauli. Saliekot darbiņus kopā, secinājām, ka 
visi esam noilgojušies pēc saules, jūras, zaļumiem, jo pārsvarā 
dominēja dzeltenā, zilā un zaļā krāsa. Šis pasākums notika pro-

Mālpils Profesionālās vidusskolas au-
dzēknis Nils Ģēvele  startēja konkursa 
nominācjā “Pavārs” un vairāku dienu 
konkursa darba rezultātā izcīnīja godal-
goto 3. vietu. Liels gandarījums par uzva-
ru ir visam skolas kolektīvam un īpaši 
skolotājiem, kuri uzsvēra, ka panākumu 
pamatā ir paša Nila vēlme profesionāli 
pilnveidoties gan mācību praksēs skolā, 
gan uzņēmumos un darba vietā.

Apsveicam Nilu ar panākumiem!

Informāciju sagatavoja Ausma Čīma

Kopumā konkursa laikā dalībnieki uzdevuma izpildei iztērēja 
600 sienas flīzes, 15 metrus auduma, izmantoja 630 kokskrūves, 
23 tapešu ruļļus, 500 metrus makšķerauklas, 12 manekenu gal-
vas ar dabīgajiem matiem, 820 metrus montāžas vadus u.c. ma-
teriālus.

Par konkursu “SkillsLatvia”
Meistarības konkurss “SkillsLatvia 2017” ir pirmais šāda lī-

meņa notikums Latvijā, kas vērsts uz profesionālo izglītību un 
aktualizē tajā iegūto prasmju un izcilības nozīmi darba tirgū. Pa-
sākumā vienuviet satikās profesionālo izglītības iestāžu audzēk-
ņi, viņu mācībspēki, darba devēji un arī topošie audzēkņi, kuri vēl 
tikai domā par savu iespējamo profesiju.

Konkurss “SkillsLatvia 2017” notiek projekta “Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 
ko finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Sabīne Dzene, konkursa “SkillsLatvia 2017” 
kampaņas “Uzvar darītājs!” mediju attiecību speciāliste, 

Sabiedrisko attiecību aģentūra “Réputé”, 
tālr. 26659666, e-pasts: info@skillslatvia.lv

 • Konkursa fotogrāfijas var apskatīt: http://ej.uz/w373.
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Sporta diena lauku sētā
“Māllēpītes” vecāko bērnu komanda no grupām “Sienāzītis” 

un “Māllēpīte” ne tikai čakli mācās un gatavojas rudenī skolas 
gaitām, bet arī aktīvi sporto un norūdās. Kad jau ir sasniegti gana 
labi rezultāti, pavasaris klāt, saulīte silda vairāk ar katru dienu, 
nevar mierīgi telpās nosēdēt, vajag rosīties svaigā gaisā. Tad nu 
jāmeklē draugi, ar kuriem sacensties un izrādīties. Tie mūsu 
pašu “sīči” no mazajām grupām nav nekādi konkurenti… Tā sau-
laini vēsajā 16. maija rītā gaidījām draugus no citiem Pierīgas 

bērnudārziem. Ciemiņus laipni sagaidīja gotiņa Mūmamma (sko-
lotāja Gerda). Mazie sportisti bija ieradušies no Krimuldas, Ezer-
ciema un Lēdurgas bērnudārziem kopā ar savām skolotājām. 
Aktivitātēm laukā viss bija sagatavots. Lai uzlabotu bērniem omu 
un sekmētu sportiskos rezultātus, dalībniekus atbalstīt bija iera-
dušies dažādi lauku sētas iemītnieki – cālīši, trusis Mikijs, ma-
zais papagailis Amadīns .Tikšanās ar viņiem bērniem radīja lielu 
prieku un pacilātu noskaņojumu. Amadīns dziedāja,cāļi čiepstē-
ja, bet trusis no pārlieku lielās uzmanības, ēda trušu kārumus uz 
nebēdu! Kad mazie draudziņi bija samīļoti, varēja rīkot svinīgo 
pasākuma atklāšanu un komandu prezentācijas. Laiks aizritēja 
ļoti ātri, skolotāja Inese bija sagatavojusi jautras un āķīgas stafe-
tes, dažādus vingrinājumus. Par katru veiksmīgu rezultātu, ko-

mandām tika piešķirti “smaidiņi.” Visvairāk “smaidiņus” nopel-
nīja Krimuldas bērnudārznieki, pārējie īpaši nebēdājās, ka 
smaidiņus nopelnījuši mazāk, vienalga finālā uzvarēja draudzība 
un kopā būšanas prieks. Kad visi bija kārtīgi izsportojušies, 
saimniece Olita jau gaidīja ar lielo biezputras katlu! Tik garšīga 
kā nekad! Arī Mālpils maizes ceptuves saldās rupjmaizes kukulī-
ši pazuda kā nebijuši! Nu varēja atpūsties, bet kas tev deva, – 
enerģijas vēl pārpārēm, ka nezin kur likt! Bērni turpināja lēkāt kā 
tādi kazlēni pa pieneņu pļaviņu – dzīvnieciņi pabaroti un pārmīļo-
ti, pašiem arī pilni vēderiņi, diplomi un dāvanas komandām no-
pelnīti!

Pašiem gandarījums par labi padarītu darbiņu.
Prieks, ka mūsu dārziņā ir ļoti atsaucīgi darbinieki un vecāki, 

kuri mūs atbalstīja pasākuma organizēšanā.
Sirsnīgu PALDIES sakām – Butēvicu ģimenei par finiera goti-

ņas izgatavošanu, mūsu Agnesei un Lolitai par māksliniecisko 
gotiņas noformēšanu, Danas Samarinas vecākiem par cālīšiem, 
Gvido Ķešāna māmiņai Gunitai par putniņu Amadīnu, mūsu sko-
lotājai Guntai par trusi Mikiju, “Mālpils Piensaimniekam” par ie-
spaidīgo gotiņas kostīmu! Bez visa tā mēs nebūtu varējuši radīt 
sporta dienai lauku sētas noskaņojumu, par ko tik sajūsmināti 
bija bērni.

PII “Māllēpīte” vadītāja Malda Čelnova

jekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispā-
rējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lai izbaudītu silto, saulaino dienu, devāmies apskatīt arī mūsu 
mazās Šveices skaistākos skatus. Ķeizarkrēslā visi pasēdēja, 
Ķeizarskatā piemiņas foto sabildēja, pa jauno serpentīna ceļu 

nogājām, kāju muskuļus ievingrinājām, tāpēc jaunu iespaidu un 
zināšanu pilni varējām doties mājup.

Lai visiem veiksmīgs mācību gada noslēgums, lai saulaina, 
piedzīvojumiem pilna vasara! 

Ineta Sējāne

Putras ēšana

Kopbilde
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30. aprīlī Mālpils Kultūras centra izstāžu zālē atklāja foto iz-
stādi “Turpināt dzīvot... skaisti!”, kas ir fotostāsts par starojo-
šām, mīlošām sievietēm, kuras uzvarējušas krūts vēzi un turpina 
dzīvot skaisti, apzinoties savu sievišķību un izdzīvojot katru dienu 
ar prieku.

Izstāde Mālpilī sakrita ar nozīmīgu pasākumu pasaules un 
valsts mērogā, jo maijs šogad izsludināts par vispasaules krūšu 
veselības mēnesi. 28. aprīlī Latvijā iesākās kampaņa “Pārbaudi 
krūtis, lai dzīvotu!”, kurā sievietes aicināja regulāri veikt krūšu 
pārbaudes. Kampaņa noslēgsies 3. jūnijā ar Solidaritātes gājienu 
vēža pacientu atbalstam, kas sāksies 15:30 pie Brīvības piemi-
nekļa un noslēgsies pie Arēnas Rīga.

Fotogrāfe Una Liberte, kura ir viena no šīs izstādes autorēm, 
saka: “Jau 12 reizi Latvijā mēs turpinām šo izstāžu ciklu, un man 
ir prieks, ka izstāde Mālpilī bija skatāma tieši maijā. Ir gandarī-
jums, ka pasākumi ar katru gadu pievērš arvien lielāku uzmanī-
bu krūts vēža problēmai un iedrošina sievietes par to runāt.

Saskaroties ar slimību, esmu guvusi vērtīgas atziņas – ir jāaiz-
mirst pagātne un jādzīvo tagadnei, jāpriecājas par katru dienu, ne-
aizmirstot mīlēt sevi un rūpēties par savu veselību, jo tā mēs rūpē-
jamies arī par līdzcilvēkiem. Ir jāmet pie malas aizspriedums, ka 
vēzis nav ārstējams. Agrīnā stadijā tas ir ārstējams!”

Fotoizstāde vispasaules krūšu veselības mēnesī

Fotogrāfe Una Liberte izstādes atklāšanā Mālpilī

No kr. − Ivars un Dainis

Tikšanās ar Daini Pudeli un Ivaru Brenci
19. aprīlī Mālpils novada bibliotēkā norisinājās tikšanās ar 

mūsu ceļotājiem – Daini Pudeli un Ivaru Brenci. Apmēram trīs 
stundas ap 60 pasākuma apmeklētāji ar aizrautību klausījās abu 
jauniešu stāstījumā par garāko ceļu uz tālāko vietu no Latvijas – 
Pita salu Jaunzēlandē. Šo ceļojumu abi mālpilieši un siguldiete 
Laura Garā veica no 2014. gada rudens līdz 2016. gada pavasarim.

Abi jaunieši pirms stāstu vakara Mālpilī jau bija paviesojušies 
Siguldas bibliotēkā, tādā veidā popularizējot alternatīvus ceļoša-
nas veidus, uzsverot, ka tas iespējams visa vecuma cilvēkiem, 
vajadzīga tikai prasme uzstādīt sev mērķus un neatlaidība to sa-
sniegšanā.

Uz stāstu vakaru bija ieradušies arī abu jauniešu vecāki, kuri 
visu šo laiku aktīvi atbalstījuši ceļotājus!

Vairāk par ceļojumu: hmroads.com / facebook.com/HMRo-
ads. Ceļojuma aprakstus iespējams lasīt arī 2 iepriekšējo gadu 
“Mālpils Vēstis” numuros.

Esmeralda Tāle

4. maijs − Baltā galdauta svētki Latvijā un Mālpilī

Izstāde Kultūras centrā apskatāma vēl līdz 8. jūnijam un tajā 
bez maksas iespējams paņemt dažādus informatīvus materiā-
lus par krūts vēzi un tā profilakses pasākumiem.

Esmeralda Tāle

4. maijā ar sirsnīgiem un daudzveidīgiem notikumiem visā Lat-
vijā, kā arī tālu aiz tās robežām atklāta Latvijas valsts simtgade.

Daudzi lielākos un mazākos notikumos svinēja Baltā galdauta 
svētkus, lai godinātu Latviju tās otrajā dzimšanas dienā – PAR 
dienā, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju 
par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Publiski pie-
ejamā informācija liecina, ka Baltā galdauta svētki tika svinēti vēl 
plašāk nekā pērn, kad pirmo gadu tika aizsākta šī tradīcija.

 • Plašāk Latvijas valsts simtgades digitālajā platformā: 
www.lv100.lv

 • Foto izlase: https://failiem.lv/u/j535ezqf

 • Vairāk foto no Latvijas valsts 
simtgades atklāšanas notiku-
miem: https://www.flickr.com/
photos/latvia100/albums

Arī Mālpilī vairāki dzaudzdzīvokļu 
namu un arī privātmāju iedzīvotāji bija atsaukušies aicināju-
mam veltīt laiku sava pagalma un apkārtnes sakopšanai, lai 
pēc tam varētu pulcēties pie balti klāta galda, priecāties par 
tikšanos un iepazīšanos un baudīt svētku sajūtu.

Linda Pastare, Esmeralda Tāle
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Mālpilī viesojas “Tautas panorāma”
Gatavojoties pašvaldību vēlēšanām, Latvijas Televīzijas Ziņu 

dienests un sabiedrisko mediju portāls lsm.lv veido nebijušu 
projektu – “Tautas panorāma”, kas sākās 29. martā. Tā ietvaros 
LTV Ziņu dienesta žurnālisti ierodas katrā Latvijas novadā uz-
klausīt iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu.

Mālpilī “Tautas panorāma” viesojās 12. maijā plkst. 13:00 pie 
Kultūras centra. Aptuveni 20 cilvēki bija ieradušies uz tikšanos ar 
žurnālistu Gunti Bojāru, lai izteiktu savus viedokļus par dzīvi Māl-
pils novadā, par pozitīvo un arī par problēmām, kas vēl jārisina.

Par to, kas pašvaldībā noticis pēdējos 4 gados var pastāstīt, 
ierakstot savas pārdomas uz ziņojumu dēļa lsm.lv sadaļā “Tautas 
panorāma”, izvēloties savu novadu. Te apkopti ne tikai viedokļi 
video un rakstiskā formā, bet jau šobrīd ir daudz informācijas par 
katru novadu.

Plašāku 12. maija ierakstu skatieties: http://www.lsm.lv/
tautas-panorama/novads/malpils

lsm.lv, Esmeralda Tāle

Noslēgumam strauji tuvojas skolas mācību gads, un siltie 
saules stari visus neatturami vilina ārā no telpām . Arī Kultūras 
centra keramikas studijas “Mā-pils” bērnu un jauniešu grupas 
audzēkņi kļuvuši ļoti nepacietīgi. Bet vēl jau tikai mirklis un varē-
sim baudīt vasaru.

Neskatoties uz pavasara lielo nemieru, ar prieku varam at-
skatīties uz paveikto. Šajā mācību gadā veiksmīgi esam piedalī-
jušies dažādās izstādēs un konkursos.

Kā pirmo minēšu vērienīgu starptautisko konkursu Čehijā “Li-
dice 45”. Tam savus darbus piedāvāja Līva Ozola un Paula Epalte.

Lieliski mums ir veicies Valsts izglītības satura centra organi-
zētajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē-konkursā 
“Latvijas toņi un pustoņi” Pierīgas reģionā:

 • Sabīnei Blīgznai – 1. pakāpes diploms par darbu “Jēkabu 
Drandu atceroties”,

 • Robertam Dinkam, Ronaldam Ozoliņam, Emīlam Račam, 
Patrīcijai Rogulei – 2. pakāpes diploms par darbu “Sūnu 
sega akmeņiem”,

 • 1., 2., 3. klases kopdarbam “Segu izstādē” – 2. pakāpes dip-
loms,

 • Jeļiavetai Kokinai – 3. pakāpes diploms par darbu “Saul-
grieži”,

 • Karīnai Dvorjaņinovai – 3. pakāpes diploms par darbu “Ka-
raļmeita”.

1. un 2. pakāpes ieguvušie darbi jau aizceļojuši tālāk uz Baus-
ku, kur 1. un 2. jūnijā norisināsies V Latvijas bērnu un jauniešu 
mūzikas un mākslas festivāls “Latvijas toņi un pustoņi”, un tie 
būs tur apskatāmi visu vasaru.

Ļoti godalgoti mūsu darbi atgriezušies no IK “Auseklis” ikga-
dēji organizētās izstādes “Daba mums apkārt. Pļava 12”. Šī gada 
tēma – skudra un ceļteka. Mūsu studija piedāvāja trīs darbus –
Patrīcijas Rogules – “Zem saulessargiem”, Lāsmas Kalējas – “Ar 
labu nakti”, Karīnas Dvorjaņinovas – “Karaliene,” dažādās vecu-
ma grupās un visi ieguvuši 1.vietu. Šos darbus varēja apskatīt 
Mālpils novada vidusskolas bibliotēkā no 15. līdz 26. maijam.

Vēl gribas pastāstīt, ka Karīna Dvorjaņinova pagājušā gada 
nogalē ir ieguvusi arī 1. vietu konkursā Krievijā, kas tika organi-
zēta A.P. Čehova dzimtajā pilsētā Taganrogā. Konkursa tēma 
“Antons Čehovs un viņa stāstu varoņi”. Diploms gan vēl nav atce-
ļojis līdz mums.

Māldarbi 2017

Konkursa “Latvijas toņi un pustoņi” laureāti Sabīne Blīgzna, Patrīcija 
Rogule, Roberts Dinka, Ronalds Ozoliņš, Emīls Račs un kolektīvā 

darba pārstāvji Elizabete Aktanaroviča un Daniels Vilciņš 
apbalvošanas pasākumā Siguldā

Paula Epalte, Līva Ozola “Braucam meklēt sauli” 
(konkurss “Lidice 45”)

Lai mums visiem saulaina un jauka vasara!

Keramikas studijas vadītāja Guna
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Apbalvo Mālpils novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, 
konkursu un sacensību uzvarētājus

Skolēns / kolektīvs Vieta Olimpiāde, sacensības, skate, konkurss Skolotājs
Mālpils novada vidusskola
Roberts Apsītis 2. vieta Pierīgas novadu vācu valodas olimpiāde Līvija Mukāne

Evita Evelīna Rozenšteine
2. vieta Pierīgas novadu bioloģijas olimpiāde Ligita Odziņa

2. vieta Pierīgas novadu bioloģijas alternatīvā olimpiāde “Pazīsti savu 
organismu” Ligita Odziņa

Ričards Kaupužs 1. vieta Pierīgas novadu bioloģijas olimpiāde Iveta Vēvere

Krišjānis Bērziņš
3. vieta Pierīgas novadu vēstures olimpiāde Ilze Apsīte
Atzinība Reģionālā politikas un tiesību olimpiāde Laima Balode

Roberts Bīriņš 3. vieta Pierīgas novadu angļu valodas alternatīvā olimpiāde Ina Turkina
Daniels Ciemiņš 3. vieta Pierīgas novadu angļu valodas alternatīvā olimpiāde Ina Turkina
Elvins Labunsks 3. vieta Pierīgas novadu angļu valodas alternatīvā olimpiāde Ina Turkina

Krista Kristiāna Osīte
1. pakāpe Pierīgas novadu skatuves runas un mazo formu uzvedumu 

konkurss Daila Klintsone
2. pakāpe Reģiona skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss

Adrians Rakuzovs
1. pakāpe Pierīgas novadu skatuves runas un mazo formu uzvedumu 

konkurss Anita Randere
2. pakāpe Reģiona skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss

Matīss Reinis Zviedris 2. vieta Pierīgas novadu matemātikas olimpiāde Lidija Stašāne

7.–9. kl.komanda (4 skolēni) 3. vieta Pierīgas novadu ģeogrāfijas alternatīvā olimpiāde
Ligita Odziņa
Ilze Rauska

Kristīne Janberga 3. vieta Pierīgas novadu krievu valodas alternatīvā olimpiāde Leongina Krūmiņa
Madara Kate Kantiševa 2. vieta Pierīgas novadu vizuālās mākslas alternatīvā olimpiāde Ingrīda Kazinika
Madara Kalniņa 3. vieta Pierīgas novadu sporta spēles rudens krosā (500 m) Baiba Kriviša

Jau trešo gadu pēc kārtas, tuvojoties mācību gada noslēgu-
mam, Mālpils novada dome sveic novada pašvaldības izglītības 
iestāžu audzēkņus un skolotājus par gūtajiem panākumiem 
starpnovadu, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, skatēs. Šajā 
mācību gadā vairāk kā divas reizes palielinājies to skolēnu un 
skolotāju skaits, kuri guvuši rezultatīvus sasniegumus mācību 
priekšmetu opimpiādēs un konkursos. Panākumus šajā mācību 
gadā guvuši arī visi septiņi novada izglītības iestāžu tautas deju 
kolektīvi profesionālu deju kolektīvu vadītāju vadībā, tādējādi 
ievērojami pārspējot iepriekšējo gadu sasniegumus.

18. maijā Mālpils kultūras centrā pulcējās skolēni, skolotāji, 
vecāki, skolu vadītāji, kur svinīgā pasākumā Mālpils novada do-
mes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs pasniedza Pateicības 
rakstus un naudas balvas par individuāliem sasniegumiem olim-
piādēs, sacensībās, konkursos, skatēs, ar īpašām dāvanu kartēm  
apbalvoja tautas deju kolektīvus. Deju kolektīvi “Dundiņa” (3.–4. 
kl.), “Atsperītes” (1. kl.), “Atsperītes” (5.–6. kl.), “Atsperes” (7.–9. 
kl.) par panākumiem Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu atla-
ses skatē saņēma dāvanu kartes 300,- EUR vērtībā kolektīva 
ekskursijai transportizdevumiem. Deju kolektīvi “Dundiņa” (2. 
kl.) un “Dunda” (10.–12. kl.) guvuši panākumus gan Pierīgas no-
vadu tautas deju kolektīvu atlases skatē, gan XXVI Vispārējo lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” 
repertuāra apguves skatē un tika apbalvoti ar dāvanu kartēm 
450,- EUR vērtībā kolektīva ekskursijai. Arī paši mazākie novada 
dejotāji – pirmsskolas izglītības iestādēs “Māllēpīte” tautisko 
deju kolektīvs saņēma dāvanu karti ekskursijai par sasniegu-
miem reģionālajā jaundeju konkursā “Mēs un deja”, izdejojot sa-
vas skolotājas Sarmītes Eņģeles jaunradīto deju.

Īpašu atmosfēru pasākumā nodrošināja talantīgo Mālpils Mū-
zikas un mākslas skolas, Mālpils Profesionālās vidusskolas un 
Mālpils novada vidusskolas skolēnu un skolotāju priekšnesumi. 
Paldies Adrianam Rakuzovam, Mirdzai Marijai Strelkovai, Luīzei 
Kristīnei Peniķei, Jutai Čabrickai, Lotei Katrīnai Cērpai, Viktorijai 
Volkovai, stīgu instrumentālā ansambļa dalībniekiem: Jetei Alvī-
nei Cērpai, Beātei Basarabai, Kalvim Vālbergam, Gunāram Hil-
debrantam, Mārtiņam Jaņķevicam, skolotājām Svetlanai Lucēvi-
čai un Diānai Dzelvītei-Lubartei par sniegtajiem priekšnesumiem, 
kas iepriecināja svinīgā pasākuma dalībniekus un radīja svētku 
sajūtu ikvienam.

Izglītības speciāliste Anita Sārna

7.–9. kl.komanda

Mālpils novada izglītības iestāžu olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāji
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Mārtiņš Zviedris

3. vieta Pierīgas novadu sporta spēles rudens krosā (1 500 m) Baiba Kriviša
1. vieta 

tāllēkšanā
Starpnovadu čempionāts vieglatlētikā telpās (Preiļu novadā) Gundars Tipāns

2. vieta 
trīssoļlēkšanā

Oskars Ermansons

2. vieta            
60 m skriešanā

Starpnovadu čempionāts vieglatlētikā telpās (Preiļu novadā) Gundars Tipāns
2. vieta 

tāllēkšanā
Verners Ieviņš 3. vieta Pierīgas novadu sporta spēļu sacensības peldēšanā Baiba Kriviša
Deju kolektīvs “Dundiņa” 
(2. kl.) 1. pakāpe Pierīgas novadu un LNKC tautas deju kolektīvu skates Māra 

Gaile-Dišereite
Deju kolektīvs “Dundiņa” 
(3.–4. kl.) 1. pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate Māra 

Gaile-Dišereite
Deju kolektīvs “Dunda” 
(10.–12. kl.)

augstākā 
pakāpe Pierīgas novadu un LNKC tautas deju kolektīvu skates Māra 

Gaile-Dišereite
Deju kolektīvs “Atsperītes” 
(1. kl.) 

augstākā 
pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate Lilita Jansone

Deju kolektīvs “Atsperītes” 
(5.–6. kl.) 

augstākā 
pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate Lilita Jansone

Deju kolektīvs “Atsperes” 
(7.–9. kl.) 1. pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate Lilita Jansone

Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”
Deju kolektīvs “Māllēpīte” 3. vieta Reģionālais jaundeju konkurss “Mēs un deja” Sarmīte Enģele
Mālpils Mūzikas un mākslas skola
Sindija Bubete Atzinība 47. Vispasaules skolēnu mākslas darbu konkurss Taipejā (Ķīnā) Liene Mackus
Loreta Veica Atzinība 47. Vispasaules skolēnu mākslas darbu konkurss Taipejā (Ķīnā) Maija Mackus
Matīss Graudiņš Atzinība 47. Vispasaules skolēnu mākslas darbu konkurss Taipejā (Ķīnā) Maija Mackus

Evita Evelīna Rozenšteine 2. vieta Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas darbu konkurss 
“Siguldas līnija” Maija Mackus

Sindija Bubete 2. vieta 7. Starptautiskais glezniecības un grafikas konkurss 
“Saules krasts–Brīnums” Maija Mackus

Ieva Piciļeviča Atzinība 7. Starptautiskais glezniecības un grafikas konkurss “Saules 
krasts–Brīnums” Maija Mackus

Ieva Jēkabsone Atzinība 7. Starptautiskais glezniecības un grafikas konkurss “Saules 
krasts–Brīnums” Maija Mackus

Mālpils Profesionālā vidusskola

Nils Ģēvele
1. vieta Reģiona profesionālās meistarības konkurss “Pavārs”

Evija Kļaviņa
3. vieta Valsts profesionālās meistarības konkurss Skills Latvia 2017

Madara Jonāne 3. vieta Starptautiskais profesionālās meistarības konkurss “Jaunais 
profesionālis 2017” (Lietuva) Evija Kļaviņa

Deju kolektīvs “Dunda” (10.−12. kl.), vadītāja Māra Gaile-Dišereite
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Deju kolektīvs “Māllēpīte”, vadītāja Sarmīte Enģele

Deju kolektīvs “Atsperītes” (5.−6. kl.), vadītāja Lilita Jansone

Deju kolektīvs “Atsperītes” (1. kl.), vadītāja Lilita Jansone
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Deju kolektīvs “Atsperes” (7.−9. kl.), vadītāja Lilita Jansone

Deju kolektīvs “Dundiņa” (2. kl.), vadītāja Māra Gaile-Dišereite

Deju kolektīvs “Dundiņa” (3.−4. kl.), vadītāja Māra Gaile-Dišereite

AKTUĀLI

Turpinājums no 15. lpp.
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Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu skolotāji, kuru audzināmie guvuši panākumus starpnovadu, reģionāla, valsts un starptautiska 
mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās

Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēni, kuri guvuši panākumus starpnovadu, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās

Mālpils jauktajam korim 145

Turpinājums 18. lpp.

1872. gadā nodibinājās Mālpils dziedātāju biedrība un līdz ar 
to aizsākās kora dziedāšanas tradīcija Mālpilī. Jau nākamajā – 
1873. gadā – koris piedalījās I Vispārīgajos latviešu Dziedāšanas 
svētkos Rīgā. Laika gaitā novadā pastāvējuši vairāki kori, bet to-
mēr varētu teikt, ka šodien esošais Mālpils jauktais koris ir visve-
cākais pašdarbnieku kolektīvs Mālpils novadā un šogad svin 145 
gadu jubileju. Šobrīd par kora senāko vēsturi iesākts padziļināts 
pētījums, kuru izstādes formātā plānots atklāt uz kora 150. dzim-
šanas dienu. Šajā rakstā pieskarsimies jaunākajai kora vēsturei, 
tāpēc uz sarunu aicināju pašreizējo kora diriģenti Sanitu un kor-
meistaru Juri Vītumus.

Kā uzsākās Tavs kora diriģentes laiks?
“1993. gads bija Dziesmu svētku 120-gade. Mēs nesen bijām 

pārcēlušies dzīvot uz Mālpili. Tajā gadā es palīdzēju iepriekšējam 
kora diriģentam Eināram Lorencam sagatavot kori uz skati, mā-

cīju balsis. Juris jau bija kormeistars no 1990. gada. Viņš apmā-
cīja vīrus, es – sievas, lai darbs ietu uz priekšu ātrāk, jo balsu 
mācīšana parasti prasa daudz laika. 1996. gadā uzņēmos kora 
diriģentes pienākumus.”

13. maijā ar jubilejas koncertu Mālpils jauktais 
koris svinēja 145. dzimšanas dienu. Kāpēc sezonas 
noslēgumā?

“Pirms 20 gadiem – 1997. gada 15. jūnijā – notika kāds zīmīgs 
pasākums – Dziesmu diena pie Mālpils kungu mājas. Atceros, 
Mālpils muiža vēl bija nerestaurēta – pilnīgi nodrupusi. Mēs dzie-
dājām parka pusē uz terases, uz gandrīz pilnīgi izjukušām tre-
pēm, cilvēki sēdēja uz nogāzītes. Vieta dziedāšanai un sajūta to-
mēr bija fantastiska.”
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2002. gada Latvijas koru anketā lasāms 

īss kora darbības raksturojums: “Dziedam 
dziesmas, kuras mums patīk: garīgās, kla-
siskās, tautasdziesmas, diriģentes aran-
žējumus, atbilstošas latviešu gadskārtu 
tautasdziesmas. Īpašas programmas ir 
Jāņos un Ziemassvētkos, kad parasti ir divi 
koncerti. Rīkojam rudens un pavasara sa-
dziedāšanās koncertus.”

Kāds ir kora repertuārs, koncertē-
šanas un ikdienas ritms šodien?

“Dziesmu svētku repertuārs vienmēr ir 
grandiozs un mūsu korim – 22–23 cilvēkiem 
– tas ir gandrīz nepieveicams, jo balsis jau 
dalās. Ja man, piemēram, korī ir seši alti un 
viņi dalās divās balsīs, tad trīs cilvēki cīnās, 
lai nodziedātu vienu balsi. Tas ir liels slogs 
koristiem, jo atbildība augsta. Lielākā pulkā 
dziedāt, protams, ir drošāk.

Bet nav jau tā, ka visu laiku mēģinām ti-
kai Dziesmu svētku programmu. No sep-
tembra līdz decembrim mēs dziedam arī 
savas izvēlētās dziesmas, piemēram, gata-
vojamies Ziemassvētku koncertam.

Ir brīži, kad man gribētos, lai jaunu 
dziesmu apgūšana notiktu ātrāk. Tomēr jā-
saka, ka koristi man ir ļoti labi, jo pēc garās 
darba dienas viņi nāk uz mēģinājumiem un 
strādā, un es viņiem esmu ārkārtīgi pateicī-
ga par to.

Kora ritms būtībā ir sezonāls. Vasarās 
koris netiekas mēģinājumos, tie atsākas 
septembrī–oktobrī. Pavasarī ir skate un tad 
sezonas noslēguma koncerts tepat Mālpilī.

Latvijā regulāri notiek koru sadziedāša-
nās jeb sadraudzības koncerti (saukti arī 
par koru salidojumiem), kuros katrs koris 
dzied trīs dziesmas. Šādi koncerti notiek 
nepārtraukti un mēs sadziedāšanās kon-
certos piedalāmies vismaz trīs reizes gadā. 
Mūs uzaicina vai arī mēs paši rīkojam Māl-
pilī.

Protams, koristi arī izklaidējas ballēs un 
festivālos, katru gadu koris piedalās arī pašdarbnieku vakaros, 
kas notiek Kultūras centrā, parasti janvāra mēnesī.”

Kā mainījies kora dziedātāju skaits un sastāvs?
“Salīdzinājumā ar padomju laiku kora dziedātāju skaits no-

teikti ir sarucis, bet pašreiz vairs neliek tik lielu uzsvaru uz to, lai 
koris būtu grandiozi liels. Galvenais, lai skan tīri un ir interesants 
repertuārs. Kora dziedātāju skaits ir atgriezies dziedāšanas kul-
ta sākumā, kā pirms 140 gadiem, apmēram 26 dziedātāji. 20. gs. 
60-tajos–90-tajos gados visam bija jābūt grandiozam, arī Dzies-
mu svētkiem. Domāju, ka mēs visi atceramies 5-gades plānus, 
vienu par otru veiksmīgākus. Tāpat bija koros, jo lielāks, jo la-
bāks, 60 un vairāk dziedātāju, tā bija norma.

Pēckara periodā dziedāšana korī bija kā protests padomju ie-
kārtai. Tur varēja brīvi dziedāt “Pūt, vējiņi”, “Gaismas pili”, kas 
bija tautas himnas, jo “Dievs, svētī Latviju!” jau nevarēja dziedāt. 
Dziesmu svētkos tauta drīkstēja dziedāt savas tautas dziesmas 
vai dziesmas, kuru zemteksti visiem bija skaidri saprotami: “Tu 
lauzi mūs naidīgā pretvara, vēl cīņa pret tevi nav nobeigta.” 
(“Lauztās priedes”) vai “Asni saknes akmenī dzen un akmens 
plaisā. Un piedzimst zibens balts pērkona gaisā.” (“Ļeņinam”, 

I.  Ziedonis), nobeigumā ielika vārdus “Ļeņin”, oriģinālā bija 
“Āmen”, citādi jau nevarētu atskaņot Dziesmu svētkos. Obligātās 
nodevas iekārtai bija pašsaprotamas, tas mūs – dziedātājus – ti-

Mālpils koris 1993. gada XXI Vispārējos latviešu Dziesmu un XI Deju svētkos, 
1. no kr. kormeistars Juris Vītums

Mālpils koris 1998. gada XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku gājienā

Koncerts Mālpils Kultūras namā, 1998. gada janvāris
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kai vēl vairāk saliedēja.
Kad iestājās kapitālisms, visi saprata, ka viņu laiks ir ļoti dārgs 

– katrs ar savu laiku drīkst rīkoties pats un izvēlēties, nākt uz 
mēģinājumiem vai nenākt. Rezultātā situācija korī šobrīd ir diez-
gan kritiska, ļoti trūkst cilvēkresursu.

Proporcija starp vīriešiem un sievietēm korī vienmēr ir bijusi 
atšķirīga. Pirms 100 gadiem vairāk dziedāja tieši vīri, bija daudz 
vīru koru. Padomju laikā visiem dziedātājiem tika dotas brīvdie-
nas, ja dziedāja korī. Dziedāšanu atbalstīja: “Mēģinājumi notika 
15:00 darba laikā. Koristi tika atbalstīti. Alga ripoja tik un tā.” 
(“Brālibrāli”, L. Muktupāvela) Bet šobrīd mūsu vīri vai nu strādā 
vai dara ko citu.

Ne jau visi dziedātāji kori apmeklē salīdzinoši īsu laiku, ir arī 
ļoti labi ilggadēji kora dziedātāji: Atis Aigars, Līga Vērse, Baiba 
Lippe, Dace Purviņa, Ivars Akeldams. Paldies viņiem!”

Kāpēc dziedāt korī?
“Viens no labākajiem intelektuālo spēju attīstītājlīdzekļiem ir 

muzicēšana. Jaunākie pētījumi rāda, ka muzicēšanas laikā vien-
laicīgi darbojas ļoti daudzi smadzeņu lauki: kustība, dzirde, do-
māšana, atmiņa, paredzēšana, emocijas. Un tas viss vienlaicīgi. 
Smadzenēs notiek neiedomājami plaša “dzirksteļošana”, cik 
daudz sinapšu veidojas dažādos neironu laukos. Jebkuram dzie-
dātājam neizbēgami jāatrodas it kā trijos laikos – tagadnē (dzie-
du), nākotnē (kas man jādzied pēc brīža) un pagātnē (kontrole 
par to, kas sanācis), pāri visam ir jājūt emocionālā noskaņa, sa-
režģītas ritma attiecības.” (Jānis Birzkops, “Muzicēšana kā labā-
kā intelektuālo spēju attīstītāja”)

“Koris ir milzīga iespēja visu laiku attīstīties. Dziedot dzies-
mas ar vārdiem, vienlaikus paralēli funkcionē abas īslaicīgās at-
miņas. Tieši dziedot, cilvēki parasti vislabāk atceras aizmirstu 
dziesmu tekstus.

Dziedāšana ir arī tāda sevis atjaunošana, jo dziedot jau visu 
laiku ir dziļi jāelpo. Cik reizes dienā jebkurš no jums apzināti dzi-
ļi ieelpo? Faktiski ikdienā mēs kustinām tikai pusi no plaušām un 
otrā pusē ir sakrājies vecs gaiss, kas nespēj atjaunot asinīs vaja-
dzīgo skābekļa daudzumu, rezultātā aknas, nieres smok. Dziedot 
ir jāizelpo līdz pēdējam. Kā es saku, kaut vai zili palieciet, bet 
jums tā skaņa ir jāvelk, tas nozīmē, ka cilvēks ir izelpojis visu, 
kas ir iekšā – visu slikto un var piepildīt sevi ar svaigu gaisu. Kaut 
vai tikai no šī aspekta dziedāšana ir veselībai ļoti, ļoti vērtīga.”

Dziesmu svētku aspekti
“Dziedot lielajā Dziesmu svētku estrādē, iespējams, jebkuram 

kora dziedātājam ir sajūta, ka tik lielu telpu 
būs grūti piedziedāt un, iespējams, šī ie-
mesla dēļ, koristi grēko un dzied tik skaļi 
cik var. Problēma ir tajā apstāklī, ka, ejot uz 
skati, šāda dziedāšanas maniere ir pilnībā 
jāaizmirst. Kora dziedātājam ir jāprot skaņu 
“filēt” – tā vienkārši sakot, ir jāprot dziedāt 
gan klusu, gan skaļi. Arī tembrāli katrai bal-
su grupai vajadzētu spēt saliedēties, lai ne-
dzird kādu balsi vairāk par citām. Tāds ab-
solūts sociālisms – visiem jābūt vienādiem... 
Kora dziedāšanas maniere mūsdienās ir ļoti 
inteliģenta. Kora dziedātājs nedrīkstētu 
dziedāt ne kā vokālists (opera), ne kā folklo-
ras grupas dalībnieks. Mums ļoti jāieklau-
sās vienam otrā.

Un, ja tāda vispār ir, tad problēma ir tajā, 
ka es nevaru atļaut koristam dziedāt kā lie-
lajā estrādē – ļoti skaļi visu laiku, jo tad ska-
tē mums būs slikts vērtējums.

Pēdējā skate notika šogad 9. aprīlī Sigul- Mālpils koris Rīgas 810-gades svētkos, 2011. gads

dā, kur mēs ieguvām 41,11 punktu (I pakāpi B grupā) kas ir ļoti 
labs rezultāts. Tas ir augstākais vērtējums Pierīgas reģionā un 
piektais labākais B grupā mūsu valstī.

Pēc skatēm Latvijas Universitātes aulā notiek Dziesmu svētku 
kari, kuros dzied skatēs ar augstāko pakāpi novērtētie kori A 
grupā, kuri tad sacenšas savā starpā. Protams, dziesmu svētkos 
dzied visi kori, kas piedalījušies skatēs, bet piedalīties koru karos 
pirms Dziesmu svētkiem ir prestiža lieta. To neatļaujas pat visi A 
grupas kori.”

Vai ir kādi Mālpils dziedātāji, kuri “izauguši” no 
kora?

“Jā, piemēram, mālpilietis Justs Cielēns, kas savulaik mācī-

Mālpils koris Rīgas 810-gades svētkos, 2011. gads



Mālpils Vēstis  MAIJS  201720 AKTUĀLI

Turpinājums no 19. lpp.

Mālpils koris 2013. gada XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētku gājienā Vecrīgā

2013. gada pašdarbnieku kolektīvu sezonas noslēguma 
koncerts Mālpilī

jās Mālpils mūzikas skolā akordeona un saksafona spēli, dzied 
diriģenta Kaspara Ādamsona jauniešu korī “Sola”, kas koncertē 
visā pasaulē un iegūst godalgotas vietas. Privāti viņš vēl mācās 
pie vokālā pedagoga Jāņa Sproģa. Justam vienmēr bija mērķis 
dziedāt starp labākajiem.

Tāpat pašreizējais Mālpils mūzikas un mākslas skolas ģitāras 
skolotājs Konstantīns Petrenko dziedāja Mālpils korī. Pabeidza 
Mūzikas Akadēmijā skaņas režiju un šobrīd mācās ģitārspēli pie 
Kaspara Zemīša, kā arī simfoniskā orķestra diriģēšanu pie Iman-
ta Rešņa, papildus vēl mācās pie vokālā pe-
dagoga.

Arī Ilona Haņina savulaik dziedāja Māl-
pils korī, bet tagad koncertē dažādu vokālo 
ansambļu sastāvos. Ilona ir folkloras an-
sambļa “Tautumeitas” dalībniece. Vēl viņu 
aicina koncertēt kopā ar vokālo ansambli 
“Putni” (vadītāja A. Dreģe) un “Luar” (vadī-
tāja L. Batņa). Viņa ir arī kora “Mīts” diri-
ģente.

Šobrīd Ilona Dzērve-Tālute studē etno 
muzikoloģiju. Ilona ir dziedājusi arī Meža-
parka lielajā estrādē solo kopā ar lielo 
Dziesmu svētku kori.”

Kādos ceļojumos esat devušies ar 
kori?

“Ar kori mums ir bijuši divi ļoti skaisti ce-
ļojumi. Viens 2000. gadā uz Norvēģijas pil-
sētu Skien, kur notika Ziemeļvalstu dzies-
mu svētki. Tas patiešām bija svarīgs 
notikums, jo mēs mācījāmies šo svešo tautu 
– norvēģu, dāņu, zviedru, islandiešu – dziesmu svētku dziesmas.

Otrs ceļojums bija 2001. gadā uz Slovākijas Tatriem. Tad mēs 
braucām vienkārši atpūtas ekskursijā, bez mērķa koncertēt. 
Taču dziedājām jebkurā iekšpagalmā, jo skanēja ļoti labi un kā-
dēļ gan nesagādāt sev un citiem prieku?”

Kas ir kora prezidents?
“Kora prezidents ir kora izvirzīts cilvēks, kuram es būtībā va-

rētu deliģēt daļu savu pienākumu, bet, zinot cilvēku aizņemtību, 
to nedaru. Kad 1996. gadā es sāku vadīt kori, tad kora prezidente 
bija Vera Vuļa. Pēc viņas kora prezidents no 2001. gada bija An-
dris Resselis. Kad viņš aizgāja no kora, viņa vietu ieņēma Ivars 
Ošenieks.”

“Mālpils Vēstis” marta numurā Tu raksti, ka koris 

ir kolektīvs, kurš palicis bez vārda. 
Vai tā tiešām ir?

“Manuprāt mums ir vārds – “Mālpils”. Koncertos vienmēr ko-
ris tiek pieteikts – Mālpils jauktais koris “Mālpils”. Tā nu ir gadī-
jies, ka neviens diriģents un kora sastāvs nav devis kolektīvam 
vārdu. Gatavojoties 13. maija koncertam, jau zināju, ka mums 
tiks iedots vārds. Es pati esmu radījusi 3 kolektīvus un visiem ir 
vārds: trio – “Es nezinu”, sekstets – “Buona parte” un dāmu an-
samblis “Vokālā bilance”. Un tagad pēc mūsu skaistā koncerta 
arī korim ir vārds – “Mergupe”.

Noslēgums
“Jā! Dziedot starp cilvēkiem ir tā dvēseļu radniecība! Īpaši tas 

redzams koru sadziedāšanās pasākumos, tad var redzēt – acis 

Koris 2016. gada Jāņos Mālpils viduslaiku pilskalna estrādē
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Brauciens uz Ziemeļvalstu dziesmu svētkiem Skien, Norvēģijā, 
2000. gads, koris Oslo rātslaukumā

Pa lab. augšā − ekskursija uz Tatriem Slovākijā, brauciens ar laivām, 
2001. gads

Pa lab. apakšā − ekskursija uz Tatriem Slovākijā, Juris un Sanita, 
2001. gads

Uzziņai
 • Diriģente Sanita Vītuma kori vadījusi no 1996. līdz 2002. 

gadam (6 gadus). Viņas vadībā koris piedalījies:
 ◊ 1998. gada XXII Vispārējos latviešu Dziesmu un XII 

Deju svētkos,
 ◊ 2001. gada Dziesmu un Deju svētkos “Rīgai 800”.

 • Diriģents Austris Kalniņš kori vadījis no 2002. līdz 2008. 
gadam (6 gadus). Viņa vadībā koris piedalījies:

 ◊ 2003. gada XXIII Vispārējos latviešu Dziesmu un XIII 
Deju svētkos.

 • Pašreizējā kora diriģente Sanita Vītuma kori vada kopš 
2008. gada (9 gadus). Viņas vadībā koris piedalījies:

 ◊ 2008. gada XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV 
Deju svētkos,

 ◊ 2013. gada XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētkos.

 • Kormeistars kopš 1990. gada ir Juris Vītums

mirdz. Patīkami, ka šajos pasākumos atļaujamies būt mēs paši, 
tādi, kādi esam. Te var just to siltumu, kas ir cilvēkos, kad viņi 
dzied ar prieku. Tas ir tas gars, kad jūti – mūzika sasilda.”

Esmeralda Tāle

Apsīšu, Bērzi-
ņu, Fjodorovu, Jo-
nānu, Kaņepēju, 
Ozolu, Rubeņu, 
Strušus, Šaršū-
nu, Višķeru, 
Zviedru ģimenēm 
par Čehijas, Hor-
vātijas, Lietuvas 
un Spānijas skolēnu uzņemšanu Eras-
mus+ programmas projekta “Uz Eiropas 
spārniem” starptautiskās sanāksmes lai-
kā 7.–12. maijā.

PROJEKTI

Mālpils novada vidusskola sirsnīgi pateicas
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Sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

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

3. jūnijs Pierīgas novadu 2017. gada sporta spēles MTB riteņbraukšanā Riekstu kalns, Baldone

10. jūnijs plkst. 11:00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 1. posms Mālpils sporta komplekss

16. jūnijs Pierīgas novadu pašvaldību darbinieku vasaras sporta spēles Baldones sporta komplekss

13. maijā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā noslēdzošais – 8. posms. 1. vietu 
ieguva Edgars Komarovs, 2. vietu izcīnīja Edgars Bogdans, bet 
3. vietu – Normunds Ozoliņš. Tādā pat kārtībā dalībnieki ierindo-
jās arī sezonas kopvērtējumā. Paldies sacensību galvenajam 
tiesnesim Normundam Ozoliņam.

21. maijā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada at-
klātais čempionāts novusā, 4. posms, kurā piedalījās 50 !!! dalīb-
nieki no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI (LNF 
Licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie 
spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu trešo posmu pēc 
kārtas ieguva Sandis Kalniņš no novusa kluba “Vidzemnieki”, 
2. vietā – Ainārs Golts no Valmieras, bet 3. vietā – Edvīns Žugs no 
Valmieras. Labākais no mālpiliešiem Mārtiņš Dišereits ierindo-
jās 8. vietā. Vēl starp desmit labākajiem iekļuva Viesturs Bērziņš 
(10. vieta). Sieviešu konkurencē uzvarēja Tatjana Rakojeda no Rī-
dzenes, 2. vietā Ilze Izbaša no Ogres, 3. vietā Sintija Skalbe no 
Valmieras. TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Aleksandrs Lielmežs 
(Mālpils), 2. vietā – Andrejs Kondričs (Gulbene), 3. vietā – Deniss 
Rusaks (Valmiera). Paldies sacensību galvenajam tiesnesim 

Viesturam Bērziņam.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Šogad iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam “Mēs savam novadam” iesniegti pieci projektu pieteikumi ar kopējo pieprasīto 
summu 2 883,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit trīs euro 00 centi).

26. aprīlī notika iesniegto projektu vērtēšana, un žūrijas komisija vienprātīgi nolēma atbalstīt visus piecus projektus, kas bija atbil-
stoši konkursa noteikumiem:

Nr. Nosaukums Projektā paredzētie darbi Piešķirtā 
summa

1. Reiz vientuļā krastā... Atpūtas vakars mālpiliešiem, kuru saknes ir Kurzemē, 
2017. gada 23. septembrī Mālpils kultūras centrā 700,00

2. Mēs – Krasta ielai 2 Sakārtot vidi Krasta ielā – atjaunot bērnu rotaļu laukumu un ziedu grozu 270,00

3. Mēs – Sidgundai Sakārtot vidi Sidgundas ciema centrā – pie veikaliem uzstādīt jaunus 
informācijas stendus, apzaļumot veikalu apkārtni 630,00

4. Pārgājiens “Atklāj Mālpili 
no jauna!”

Novada un tā apkārtnes jauniešiem organizēt pārgājienu 20 km garumā 
gar Mergupi Mālpils novada teritorijā 583,00

5. Mālpils ciema Lieldienu šūpoles 
Mergupes krastā

Papildināt Mergupes krastā pērn izveidoto bērnu rotaļu laukumu ar 
jauniem elementiem līdzsvara treniņam un īpašām Lieldienu šūpolēm 700,00

Piešķirtās kopsummas apjoms ir 2 883,00 EUR no Mālpils novada domes budžeta līdzekļiem.

Projektu konkursa koordinatore Ieva Pauloviča

Mālpils novada domes atbalstītie iedzīvotāju iniciatīvu projekti 
2017. gada konkursa “Mēs savam novadam” ietvaros

Godalgoto vietu ieguvēji Mālpils novada sacensībās šautriņu mešanā

SPORTS
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6. maijā notika Gulbenes pilsētas zoles čempionāts. Šis bija 
jau 40. zoles turnīrs Gulbenē. Šoreiz startēja 30 spēlētāji, kuri 
pārstāvēja Latvijas 9 novadu 18 apdzīvotas vietas. Piedalījās arī 
Latvijas zoles reitinga līderis, zoles lielmeistars I. Prēdājs no Rī-
gas. Viņš gan ierindojās tikai otrā desmita nobeigumā. Ilgu laiku 
pārliecinošs līderis bija G. Kozļakovskis no Mālpils, bet neveiks-
me 6. kārtā un noslēgumā viņam tikai otrā vieta. Savukārt uzva-
rētājs V. Eglītis no Madonas tieši noslēguma kārtās bija lielisks 
(trīs uzvaras un viena trešā vieta), kas garantēja viņam čempiona 
laurus. Uzvarot pie sava galdiņa pēdējās trijās kārtās, trešo vietu 
sev nodrošināja viļānietis I. Gritāns. Labākais no gulbeniešiem 
bija I. Briedis, kurš noslēdza pirmo desmitnieku. Pārsteiguma 
balvas saņēma J. Vilcāns (Madona), A. Sarapu (Alūksne) un I. 
Stumbenis (Alūksne). Balvas labākajiem dāvināja Gulbenes no-
vada Gulbenes pilsētas pārvalde.

A. Martusevičs

Čempionāta godalgu ieguvēji
1. Valērijs Eglītis (Madona) 36 (+78)

2. Grigorijs Kozļakovskis (Mālpils) 33 (+91)

3. Ilgvars Gritāns (Viļāni) 33 (+29)

Mālpilieši Gulbenes pilsētas zoles čempionātā
4. Normunds Ozoliņš (Mālpils) 32 (+32)

5. Arnis Čanders (Krustpils) 32 (+32)

6. Viktors Hamzovs (Balvi) 32 (-11)

Čempionāta laureāri − mālpilieši − Grigorijs Kozļakovskis (1. r. 1. no 
kr.), Normunds Ozoliņš (2. r. 1. no kr.)

INFORMĀCIJA

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka iedzīvotājiem no 
valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas noteiktas profilaktis-
kās veselības pārbaudes un vakcinācija, kas sniedz iespēju uz-
raudzīt savu veselību, savlaicīgi pamanīt izmaiņas veselības stā-
voklī un pasargāt sevi no saslimšanām.

Iedzīvotāji, kuri gada laikā nav vērsušies pie sava ģimenes 
ārsta saistībā ar kādu saslimšanu, var doties pie ārsta uz bez-
maksas profilaktisko apskati. Apskates laikā ģimenes ārsts iz-
taujā pacientu, izvērtē vispārējo veselības stāvokli un nepiecieša-
mības gadījumā veic asinsspiediena un pulsa noteikšanu, 
sirdsdarbības un plaušu izklausīšanu, vēdera iztaustīšanu, limf-
mezglu apskati un iztaustīšanu, vairogdziedzera stāvokļa novēr-
tēšanu, krūšu dziedzeru apskati un iztaustīšanu u.c. pārbaudes. 

Diemžēl vairāk nekā 80 % ģimenes ārstu praksēs reģistrēto 
pieaugušo, kuri gadu un ilgāk nav vērsušies pie sava ģimenes 
ārsta saistībā ar saslimšanu, nav izmantojuši šo iespēju un pār-
baudījušies pie ārsta profilaktiski.

Ja informācija par sava ģimenes ārsta praksi ir piemirsta, to 
var noskaidrot, pieslēdzoties valsts e-veselības portālam www.
eveseliba.gov.lv sadaļā “Mans ģimenes ārsts”. 

Ģimenes ārsta praksē var interesēties arī par iespējām veikt 
valsts apmaksāto profilaktisko krūšu, dzemdes kakla un zarnu 
(kolorektālo) pārbaudi, lai noskaidrotu, vai nav pamata aizdo-
mām par ļaundabīgām slimībām. Gan vēža profilaktiskās pār-
baudes, gan pēcpārbaužu izmeklējumi un ārstēšana tiek nodro-
šināti ārpus kopējās rindas un ārstniecības iestādei noteiktā 
valsts finansējuma (kvotām).

Krūšu un dzemdes kakla pārbaudes veikšanai sievietēm no-
teiktos vecumos tiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules, kuras no-
zaudēšanas gadījumā var atjaunot, vēršoties sava ģimenes ārsta 
praksē. Uzaicinājumi krūšu pārbaudei tiek nosūtīti sievietēm 
50–69 gadu vecumā (reizi divos gados), bet dzemdes kakla pār-
baudei 25–70 gadu vecumā (reizi trijos gados). Zarnu profilaktis-
ko pārbaudi var veikt sievietes un vīrieši 50–74 gadu vecumā (rei-

zi gadā), saņemot ģimenes ārsta 
praksē skrīningtestu vai nosūtīju-
mu uz laboratoriju.

Noteiktos vecumos bez mak-
sas veicama arī vakcinācija. Pie-
augušajiem ik 10 gadus jāveic 
kombinētā vakcīna pret difteriju 
un stinguma krampjiem, kas tiek 
veikta ģimenes ārsta praksē vai 
ģimenes ārstam izsniedzot nosū-
tījumu uz vakcinācijas kabinetu. 
Savukārt bērnu vakcinācijas ka-
lendārs ir pieejams Slimību profilakses un kontroles centra mā-
jaslapas www.spkc.gov.lv sadaļā “Tavai veselībai” – “Vakcināci-
ja”.

Profilaktisko veselības pārbaužu veikšana un praksē reģistrē-
to pacientu vakcinācijas aptvere ir daļa no ikgadējās ģimenes 
ārstu darbības novērtēšanas, kas sniedz iespēju ārstam īstenot 
maksimāli efektīvu prakses pacientu veselības profilaksi un tā-
dējādi saņemt piemaksu papildus prakses darbības nodrošinā-
šanai paredzētajam valsts finansējumam.

Veicot ģimenes ārstu ikgadējo novērtēšanu, tiek vērtēta ne ti-
kai profilakses īstenošana, bet arī bērnu aprūpe, hronisko pa-
cientu aprūpe, ģimenes ārsta veikto manipulāciju daudzveidība 
un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumu 
skaits pie ģimenes ārsta pacientiem, ja izsaukuma rezultātā pa-
cients nav ticis ievietots slimnīcā.

Nacionālā veselības dienesta  
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga, 

tālr. 67045007, 28383970

Iedzīvotājus aicina veikt bezmaksas profilaktiskās veselības pārbaudes
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Policijas ziņas (aprīlis)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.04.2017. līdz 30.04.2017. reģistrēti 134 no-
tikumi, uzsākti 15 kriminālprocesi, pieņemti 24 lēmumi par 
atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 15 resoriskās 
pārbaudes, uzsāktas 38 administratīvās lietvedības, sastādīti 
45 administratīvā pārkāpuma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 11 notikumiem 
Mālpils novadā, uzsākts 1 kriminālprocess, pieņemts 1 lē-
mums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 3 ad-

ministratīvās lietvedības, sastādīti 4 administratīvā pārkāpu-
ma protokoli, uzsākta 1 resoriskā pārbaude.

04/04/2017
BRĪVI PIEKĻŪSTOT, NO AUTO APSTRĀDES UZŅĒMUMA IZ-

DARĪTA ZĀDZĪBA. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.
04/04/2017
DEGA SODRĒJI DŪMVADĀ 3 KVADRĀTMETRU PLATĪBĀ. 

MĀLPILS NOVADS, UPMALAS.
06/04/2017
NO AUTOMAŠĪNAS BMW X5 PAZUDUŠI PARKOŠANĀS SEN-

SORI UN MOLDINGI. MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA.

Militārās mācības “Saber Strike 
2017” arī Mālpils novada teritorijā

No 9. līdz 14. jūnijam militārās mācības “Saber Strike 2017”, 
kurās iesaistīti vairāk nekā 2000 karavīri, notiks arī ārpus Ādažu 
poligona, tajā skaitā Mālpils novada teritorijā.

Mācību munīcija un kaujas imitācijas rada troksni, bet neap-
draud veselību un dzīvību. Atrodot mācību vietās nezināmus 
priekšmetus, tos aizliegts aiztikt vai pārvietot.

Latvijas sabiedroto karavīru un tehnikas pārvietošanās pa 
laukiem, mežiem un ceļiem ir saskaņota un notiek mācību ie-
tvaros.

Militāro mācību kontaktpersona ar novadu pašvaldībām: 
Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) Apvienotā štāba J-3/5/7 

MMP vecākais virsnieks majors Oskars Lejnieks, 
tālr. +371 25729938, +371 67071835

Mālpils pašvaldības policijas 
darba rezultāti aprīļa mēnesī
Izsaukumi kopā: 22

 • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pasākumu laikā: 1;
 • Personas nodotas NMP mediķu rokās: 1;
 • Personas nogādātas dzīves vietā: 7;
 • Personas nogādātas uz atskurbtuvi: 1;
 • Sadarbība ar NBS sapieriem (sprādzienbīstami objekti): 3;
 • Noķerti autovadītāji alkohola reibumā, kas nodoti pārkāpu-

ma noformēšanai Ceļu policijai: 3;
 • Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, kopā: 9:

 ◊ LAPK 421. pants 1. daļa – smēķēšanas noteikumu pār-
kāpšana: 2;

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

kāpumi: 2;
 ◊ LAPK 14923. pants 2. daļa – diennakts tumšajā laikā bez 

atstarojošiem elementiem: 1;
 ◊ LAPK 1672. pants – maznozīmīgu miesas bojājumu no-

darīšana: 2;
 ◊ LAPK 186. pants 1.daļa – dzīvošana bez personu aplieci-

noša dokumenta:1.

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

Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums
Patērētās MWh Mājas kopējā 

platība m2

Mājas kopējais 
patērētais siltums 

izeikts EUR

1m2 izcenojums 
EURmēn. sāk. mēn. beigās

Celtnieku 1 un 3 2868 2885,541 17,541 1579,5 848,10735 0,54

Dārza 2 1361 1377,608 16,608 739,77 802,9968 1,09

Dārza 4 1798 1825,832 27,832 903,97 1345,6772 1,49

Jaunā 2 un 4 2226 2252,197 26,197 1029,66 1266,62495 1,23

Jaunā 6 1991 2010,516 19,516 840,35 943,5986 1,12

Jaunā 5 2178 2207,167 29,167 949,63 1410,22445 1,49

Kastaņu 3 1532 1551,619 19,619 857,47 948,57865 1,11

Kastaņu 5 1382 1399,911 17,911 843,84 865,99685 1,03

Kastaņu 7 1499 1518,524 19,524 861,36 943,9854 1,10

Krasta 1 un 3 2218 2249,435 31,435 1097,5 1519,88225 1,38

Krasta 2 3201 3244,874 43,874 1812,76 2121,3079 1,17

Krasta 4/1 2066 2094,946 28,946 1075,72 1399,5391 1,30

Krasta 4/2 2069 2094,539 25,539 1101,4 1234,81065 1,12

Krasta 4/3 1788 1808,727 20,727 1089 1002,15045 0,92

Krasta 5 2471 2502,624 31,624 1376,45 1529,0204 1,11

Ķiršu 2 722 731,733 9,733 376,42 470,59055 1,25

Ķiršu 4 2272 2304,908 32,908 1193,67 1591,1018 1,33

Ķiršu 5 2531 2568,821 37,821 1222,23 1828,64535 1,50

Ķiršu 7 3568 3618,072 50,072 1986,31 2420,9812 1,22

Nākotnes 2 2986 3019,947 33,947 1550,53 1641,33745 1,06

Nākotnes 4 3700 3747,301 47,301 1861,21 2287,00335 1,23

Nākotnes 6 2203 2233,342 30,342 1207,63 1467,0357 1,21

Nākotnes 10 1826 1849,42 23,42 1024,09 1132,357 1,11

PU “Norma K” klientiem par siltumenerģijas tarifu

Autoskola “Stars” aicina uz 
autovadītāju kursiem Mālpilī

Kategorijas Periods Dienas

B 5 nedēļas (11 nodarbību dienas) 17.06.2017., Se., Sv., 17:30–21:30

A/A2 3 nodarbību dienas 04.06.2017., 14:20–18:20

BE 4 nodarbību dienas 14.06.2017.

C 10 nodarbību dienas 10.06.2017.

95. kods 5 nodarbību dienas 17.06.2017.

Mālpilī, Nākotnes ielā 5 (Mālpils Kultūras centra ēkā),
tālr. 26080664, 29190755; www.autoskolastars.lv

Iedzīvotājiem Mālpils novada 
pašvaldībā ir

iespēja saņemt bezmak-
sas konsultācijas pie 
zvērinātas advokātes 
Ievas Timermanes

ģimenes tiesību jautājumos, 
saistību tiesību jautājumos, īpa-
šuma tiesību jautājumos un kri-
mināltiesību jautājumos. Lū-
gums uz konsultācijām 
pieteikties pa tālruni 67970888. 
Plānotais datums š.g. 05.06. 
plkst. 10:00.
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GATAVOJOTIES LATVIJAS 100-GADEI

Informācija pensionāriem
Divu dienu gadskārtējā pensionāru ekskursi-

ja šogad notiks uz Lietuvu laikā no 25. jūlija līdz 
3. augustam (konkrēti datumi jūnija “Mālpils 
Vēstīs”).

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 Aldo-
nas ūdensrožu dārzu, Kirkilu karsta kritenes, 
Rinkušku alus darītavu (ar šovu), slaucamo aitu 
fermu.

Kopējās izmaksas vienam cilvēkam 65,- EUR. 
Cenā iekļauta nakšņošana, divas kopējas pus-
dienas, gida pakalpojumi, ieejas biļetes. Ja 
dome radīs iespēju segt transporta izmaksas, 
tad cena par ekskursiju varētu būt ap 55,- EUR. 
(konkrēta informācija jūnija “Mālpils Vēstīs”).

Ekskursijai pieteikties Mālpils Kultūras cen-
trā pie dežuranta, tālr. 67925836.

Pensionāru padomes priekšsēdētāja Edīte Saleniece, 
tālr. 26541054

Attēlā redzama atkritumu kaudze bērnu un vecāku aktīvās at-
pūtas un izklaides laukumā Mergupes krastā (pie gājēju tiltiņa), 
kuru pagājušajā vasarā projektu konkursā “Mēs savam nova-
dam” izveidoja Anita Bīriņa un viņas ģimene. Projekts tika atzīts  
par vienu no labākajiem Pierīgas reģionā. Līdzekļi tā realizācijai 
piešķirti no Mālpils novada domes budžeta.

Tomēr skumji, ka atsevišķiem cilvēkiem tas viss neko nenozī-
mē. Ievēroju, ka tikko Mālpilī ir sakopta un labiekārtota kāda vie-
ta, viņi tur ierodas un atstāj savus atkritumus vai bojā citu darbu. 
Izskatās, ka šādas sakoptas vietas mēslotājus pievelk kā mag-
nēts.

Šķiet tas viss sākas ar nesakārtotību sirdīs un domās, pēc tam 
personīgajās mājās un, ja arī tur pietrūkst vietas, tad tiek piemē-
slota arī sabiedriskā telpa.

Izsaku savu vislielāko nožēlu un līdzjūtību Jums – mēslotāji, 
diemžēl Jūs nedzīvojat tik labu dzīvi, kā varētu!

Esmeralda Tāle

Vecāku ievērībai!
Biedrība “Mālpils zivīm” laikā no 21.07.2017. līdz 

23.07.2017. organizē bērnu un jauniešu jauno makšķer-
nieku vasaras nometni “ASARĪTIS 2017”, kas notiks Māl-
pils novada Brūnu HES teritorijā. 

Vecāku līdzdalība 30,- EUR par vienu bērnu, ja bērnu pie-
saka biedrības biedrs; 60,- EUR – citu personu pieteiktajiem 
bērniem. Sīkāka informācija – biedrības mājas lapā www.
malpilszivim.lv.

Pieteikties pie nometnes vadītājas Guntas Bahmanes, 
tālr. 26666417 vai pie biedrības valdes priekšsēdētāja viet-
nieka Vladislava Komarova, tālr. 29250880 līdz 10.07.2017.

Nemēslo!

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

MĀLPILS NOVADA DOMES 
SĒŽU GRAFIKU

2017. gada JŪNIJAM noteiks pašvaldības 
jaunais domes sasaukums pēc š.g. 3. jūnija 
pašvaldību vēlēšanām. Sekot informācijai 

Mālpils mājas lapā www.malpils.lv!
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Turpinās fotokonkurss 
ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ

Maijā fotogrāfijas 2018. gada Mālpils kalendāram iesūtīja: 
Evita Rozenšteine un Guntars Kļaviņš. Liels paldies Jums par 
lieliskajām bildēm! Fotogrāfijas uzkrājam arhīvā līdz 2018. 
gada kalendāra veidošanas uzsākšanai. Kalendāra tēma 
ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ. Ceram uz Jūsu atsaucību visa 
gada garumā! Fotogrāfijas var sūtīt uz e-pastu: esmeralda.

tale@malpils.lv
2017. gada “Mālpils Vēstis” maija 

numura vāka noformējumā Evitas 
Rozenšteines fotogrāfija! Apsvei-
cam!

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 izvēlēsimies vienu no katrā mē-
nesī iesūtītajiem attēliem. Attēlu tēma, tāpat kā kalendāram.

Mālpils Evaņģēliski luteriskās 
draudzes aktivitātes
Dievkalpojumi

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

11. jūnijs, Trīsvienības svētki, plkst. 10:00 dievkalpojums 
ar Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjan-
cevs/

18. jūnijs, Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, plkst. 10:00 
Kristību dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes 
mācītājs Edvīns Rumjancevs/

25. jūnijs, Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, plkst. 10:00 
dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes mācītājs 
Edvīns Rumjancevs/

2. jūlijs, Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, plkst. 10:00 
dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes mācītājs 
Edvīns Rumjancevs/

Pēc Dievkalpojuma draudzes pilnsapulce. Draudzes lo-

cekļu līdzdalība ir obligāta.

Citas aktivitātes
4. jūnijs, Svētā Gara svētki – Vasar-

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

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

Pateicība
Draudze pateicas katram talkotājam, kas veltīja savu laiku, 

spēkus un līdzekļus baznīcas telpu un teritorijas sakopšanā!

Draudzes padome un mācītājs Edvīns

GATAVOJOTIES LATVIJAS 100-GADEI

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.

Pārgājiens komandās, ar nelielu sāncensību, jaunas iepazī-
šanās un aktīvi pavadīts laiks. Aicini draugus arī no citām pil-
sētām!

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

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

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

SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

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 jūnijā
 • Līdz 8. jūnijam Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma izstāde “TURPINĀT 

DZĪVOT... SKAISTI!”. Iedvesmojoši fotostāsti par sievietēm, kuras uzvarēju-
šas krūts vēzi.

 • 07.06. plkst. 8:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” ekskursija uz Madonu.
 ◊ Apmeklēsim Piebalgas Porcelāna fabriku, kur no 2007. gada ikviens inte-

resents var apskatīt porcelāna ražotni, ekspozīciju ar porcelāna izstrādā-
jumiem, iegādāties suvenīrus vai veikt individuālo pasūtījumu.

 ◊ Iepazīsimies ar Aronas pagastu. Ciemosimies pie raidījuma “Īstās latvju 
saimnieces” dalībnieces, vides gides Silvijas Čurkstes.

 ◊ Viesosimies SIA “Madonas Karameles” – ģimenes uzņēmumā, kas atra-
dis savu nišu, konfektēm izvēloties gan individuālu dizainu, gan dabiskas 
izejvielas, un pircēji to novērtē. Sortimentā ir 13 dažādu garšu karameles, 
ar tajās iestrādātiem skaistiem zīmējumiem, kas piešķir konfektēm nepa-
rastu “rozīnīti”.

 ◊ Pabūsim Mājas vīnu “Domu pieturā”, kur no dārza un meža ogām, pār-
mantojot paaudžu tradīcijas, taisa mājas vīnu. Piedāvā 4 vīnu degustāciju 
ar uzkodām un filosofiskas sarunas par vīna gatavošanas receptēm. Pro-
dukcijas iegāde.

Ekskursijā aicinām arī citus interesentus! Pieteikties kultūras centrā līdz 4. jū-
nijam. Dalības maksa par visu 24,- EUR.

 • 08.06. plkst. 19:00 PIRMIZRĀDE! Šīla Dileini “MEDUS GARŠA”. Režisore 
Antra Austriņa-Seņkāne. Lomās: māte – Liene Cērpa, Džo – Lote Katrīna 
Cērpa, Džefrijs – Adrians Rakuzovs, Pīters – Kaspars Ameriks. Ieeja – 
2,- EUR.

Stāsts par jaunu meiteni, kurai ļoti agri jākļūst patstāvīgai, kad viņu, ar bērniņu 
zem sirds, pamet puisis, bet māte aiziet pie jauna mīļākā. Kā nepazaudēt cilvēkos 
ticību labajam.

 • 17.06. Kultūras centra deju kopas “Sidgunda” dalība pasākumā “DANČI 
PILĪ” Valdemārpilī.

 • 21.06. plkst. 22:00 JĀŅU NAKTS MISTĒRIJA Viduslaiku pilskalna estrādē. 
Piedalās Kultūras centra pašdabnieki.

 • 23.06. plkst. 23:00 JĀŅU NAKTS ZAĻUMBALLE Viduslaiku pilskalna estrādē 
kopā ar grupu “NEKTĀRS”.

SLUDINĀJUMI

SIA “Kokaugi” bez maksas veic lauksaim-
niecības zemju un meliorācijas grāvju at-
tīrīšanu no kokiem un krūmiem. Tālr. 
27714898, e-pasts: info@kokaugi.lv, web: 
www.kokaugi.lv

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

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

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

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

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

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 interesen-
tus zvanīt pa tālr. 28668995

Uzdāvināšu mazu kaķīti (raibs, melns, 
balts). Dzimis 12. aprīlī, runcītis. Tālr. 
28380049

Pērku nozīmītes par Ogres rajona temati-
ku – sovhozi, kolhozi, mācību iestādes, 
sporta un kultūras iestādes, dažādi pasā-
kumi. Īpaši interesē Suntažu vidusskolas 
žetoni. Piedāvājumus sūtīt uz e-pastu: 
einars40@gmail.com

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

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

SIA “SIDEGUNDE” aicina darbā pārdevēju!
Ja Tev ir:
labas komunikācijas prasmes, pozitīva attieksme pret darbu un nopietna vēlēšanās 
strādāt ilgtermiņā, tad pievienojies mūsu komandai. Iepriekšēja pieredze nav ne-
pieciešama, 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, Mālpils novads, LV-2152 


