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2017. gada 22. februārī
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes  

2017. gada 22. februāra sēdes lēmumu Nr. 2/3

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 252. panta piekto daļu 

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta izdevumu 

segšanas normatīvus, aprēķināšanas un izmaksas kārtību bēr-
nam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, no 
pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 
(turpmāk – pabalsta pieprasītājs).

2. Dzīvokļa kompensējamā platība šo noteikumu izpratnē ir 
platība dzīvoklī, ko izmanto dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai.

3. Dzīvokļa pabalstu piešķir un izmaksā pašvaldības aģentūra 
“Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) bez 
ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

II Dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvi un aprē-
ķināšanas kārtība

4. Dzīvokļa kompensējamā platība ir noteikta līdz 30 m2 apmē-
rā, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

5. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt šādu ar dzīvojamās 
telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai, šādā apmērā:

5.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, 
nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas 
darbībām) – 0,50 EUR par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot īres mak-
sas un apsaimniekošanas maksas kopējo summu;

5.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvoja-
mās telpas lietošanu (ja tie nav ietverti īres maksā vai nepiecie-
šamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas dar-
bībām):

5.2.1. siltumapgādes nodrošināšanai – 1,00 EUR par 1 m2 mē-
nesī apkures sezonas laikā (no 1.10.–15.04.), nepārsniedzot rēķi-
nā norādīto summu, vai dzīvojamās telpas apkures nodrošināša-
nai ar cieto kurināmo ne vairāk kā 180,00 EUR kalendārajā gadā;

5.2.2. siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai – līdz 2 m3 
mēnesī, bet ne vairāk kā 7,00 EUR mēnesī;

5.2.3. elektroenerģijai dzīvokļa apgaismojumam un ierīcēm 
līdz – līdz 70 kWh mēnesī, papildus:

5.2.3.1. elektroenerģijai aukstā ūdens sildīšanas ierīcei – līdz 
50 kWh mēnesī;

5.2.3.2. elektroenerģijai elektriskā pavarda izmantošanai – 
līdz 50 kWh mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;

5.2.4. aukstajam ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem – 
līdz 4 m3 mēnesī, bet ne vairāk kā 8,00 EUR mēnesī;

5.2.5. gāzei – līdz 1 m3 mēnesī;
5.2.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – līdz 2,50 EUR 

mēnesī;
5.3. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu – īri, kurā ie-

kļauti visi 5.2. punktā minētie pakalpojumi, kas saistīti ar dzīvo-
jamās telpas lietošanu – līdz 60,00 EUR mēnesī (no 15.04.–01.10.) 
un līdz 90,00 EUR mēnesī (no 01.10.–15.04.), nepārsniedzot rēķi-
nā vai īres līgumā norādīto summu.

6. Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pabalsta piepra-
sītāji, tad katra pabalsta pieprasītāja saņemamā dzīvokļa pabal-
sta apmērs ir aprēķināms, sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa 

pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā esošo pabalsta 
pieprasītāja skaitu.

7. Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē pabalsta pieprasītājs, dzī-
vo arī citas personas, tad pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs saņemt 
dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms sadalot noteiku-
mos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā 
telpā dzīvojošo deklarēto personu skaitu.

III Dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtība
8. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs, uzrā-

dot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Sociālajā dienestā 
iesniegumu un pievieno tā īpašuma dzīvojamās telpas īres līgu-
ma kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo.

9. Sociālais dienests ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā iz-
skata šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus un pieņem 
lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu, vai atteikumu pie-
šķirt dzīvokļa pabalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai citu 
normatīvo aktu prasības.

10. Dzīvokļa pabalsta izmaksu veic katru mēnesi, pamatojo-
ties uz attiecīgo pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem rēķiniem. 
Pabalsta pieprasītājam ir pienākums regulāri iesniegt Sociālajā 
dienestā pakalpojumu sniedzēju izsniegto rēķinu kopijas, bet ne 
vēlāk kā divu mēnešu laikā no to saņemšanas dienas, izņemot 
gadījumus, kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.

11. Dzīvokļa pabalsta izmaksu uzsāk ar tā mēneša 1. datumu, 
kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.

12. Dzīvokļa pabalstu izmaksā desmit dienu laikā no pakalpo-
juma sniedzēja rēķina saņemšanas Sociālajā dienestā, veicot 
pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta pieprasītā-
ja norādīto norēķinu kontu bankā.

13. Dzīvokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties 
informēt Sociālo dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta vai grozīts 
īres maksas apmērs.

14. Ja Sociālajam dienestam kļuvis zināms, ka pabalsta pie-
prasītājs nav ievērojis šo noteikumu 13. punktā minētās prasī-
bas, Sociālais dienests pārtrauc dzīvokļa pabalsta izmaksu līdz 
informācijas saņemšanai par pabalsta pieprasītāja jauno dzīves 
vietu un īres maksas apmēru.

15. Sociālais dienests pieņem lēmumu atcelt jau piešķirto dzī-
vokļa pabalstu, ja Sociālais dienests konstatē, ka dzīvokļa pabal-
sta saņēmējs neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām 
dzīvokļa pabalsta saņemšanai.

16. Ja pabalsta pieprasītājs patstāvīgi apmaksā ar dzīvojamās 
telpas lietošanu saistītus izdevumus, Sociālajam dienestam ir 
tiesības pieprasīt no pabalsta pieprasītāja maksājumus aplieci-
nošus dokumentus.

IV Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
17. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par dzīvokļa pabalsta 

piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību pabalsta 
pieprasītājs Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var 
apstrīdēt Mālpils novada domē.

18. Mālpils novada domes lēmumu par apstrīdēto administra-
tīvo aktu vai faktisko rīcību pabalsta pieprasītājs Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.

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

publicēšanas Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
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Paskaidrojuma raksts
Mālpils novada domes 2017. gada 22. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 
“Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantu pašvaldības 
domei ir pienākums maksāt dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, 
kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, 
pamatojoties uz bērna iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi 
lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā” 25.2 panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība ar domes saistošajiem noteikumiem 
nosaka izdevumu segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un 
izmaksas kārtību. Līdz ar minēto nepieciešams izdot attiecīgus saistošus noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Jaunie saistošie noteikumi noteiks dzīvokļa pabalstu izdevumu segšanas normatīvus, 
aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku 
gādības no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Uz 2017. gada 1. janvāri 3 bērniem bāreņiem, kuri vēl nav sasnieguši 24 gadu vecumu, ir 
tiesības saņemt šo pabalstu.
2017. gadā pilngadību sasniegs 2 bērni bāreņi, 2018. gadā – vēl 2 bērni bāreņi.
Prognozētie ar dzīvokļa pabalsta izmaksu saistītie maksimālie izdevumi mēnesī vienam 
bērnam:

 • izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu (īri) – 15,00 EUR (30 m2 x 0,50 EUR)
 • siltumenerģija apkures nodrošināšanai – 30,00 EUR (30 m2 x 1,00 EUR);
 • siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanas nodrošināšanai – 7,00 EUR (2 m3 x 3,50 

EUR);
 • aukstajam ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem – 8,00 EUR (4 m3 x 2,00 EUR);
 • elektroenerģija dzīvokļa apgaismojumam un ierīcēm – 14,00 EUR (70 kWh x 0,20 EUR);
 • elektroenerģija aukstā ūdens sildīšanas ierīcei – 10 EUR (50 kWh x 0,20 EUR)
 • elektroenerģija elektriskā pavarda izmantošanai – 10 EUR (50 kWh x 0,20 EUR)
 • gāze – 16,14EUR (3 m3 x 5,38 EUR);
 • sadzīves atkritumu apsaimniekošana – 2,50 EUR (1 cilv. x 2,50 EUR).

Ziemas mēnešos: 15 + 30 + 8 + 14 + 10 + 10 + 16,14 + 2,50 = 105,64 EUR.
Vasaras mēnešos: 15 + 8 + 14 + 10 + 10 + 16,14 + 2,50 = 75,64 EUR.
No oktobra mēneša līdz marta mēnesim:

 • 6 mēn. x 105,64 EUR = 666,84 EUR.
No aprīļa mēneša līdz septembra mēnesim:

 • 6 mēn. x 75,64 EUR = 453,84 EUR.
Pa gadu kopā: 666,84 EUR + 453,84 EUR = 1 120,68 EUR (vienam bērnam).

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais 
dienests”. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas notika ar Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” 
sociālā darba speciālistiem un komunālo pakalpojumu sniedzēju – pašvaldības SIA “Norma K”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI FEBRUĀRĪ
Izskatīja 21 jautājumu:

1. Par Mālpils novada bibliotēkas vadītājas iecelšanu amatā.
2. Par izmaiņām amatu sarakstā.
3. Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Par dzīvokļa pabalstu bēr-

nam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” 
apstiprināšanu.

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-
nu.

5. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
6. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
7. Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij.
8. Par zemes vienību apvienošanu.
9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
10. Par domes 30.11.2016. lēmuma Nr. 15/1 “Par adreses pre-

cizēšanu/maiņu” precizēšanu.
11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Turpinājums 4. lpp.
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12. Par izglītojamo uzņemšanu profesionālās izglītības pro-
grammās ar 2017. gada septembri.

13. Par grozījumu apstiprināšanu noteikumos “Kārtība, kādā 
Mālpils novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdo-
tāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vis-
pārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un 
profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samak-
sai”.

14. Par Mālpils mūzikas un mākslas skolas pārtarifikācijas sa-
skaņošanu.

15. Par pašvaldības pilnvaroto personu vides aizsardzības jau-
tājumos apstiprināšanu.

16. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
17. Par 2017. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa 

“Mēs savam novadam” noteikumu apstiprināšanu.
18. Par grantu programmas izstrādi uzņēmējdarbības uzsāk-

šanai.
19. Par atbalstu hokeja komandām.
20. Par darba grupas izveidošanu Mālpils svētku organizēša-

nai.
21. Par pielikuma apstiprināšanu pie Mālpils novada domes 

25.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Mālpils 
novada domes budžetu 2017. gadam”.

NOLĒMA:
 • No 2017. gada 27. marta par Mālpils novada bibliotēkas va-

dītāju iecelt Ausmu Čīmu.
 • Piekrist nodot Valstij Zemkopības ministrijas personā, 

meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodroši-
nāšanai, īpašumā bez atlīdzības pašvaldībai piekrītošā ne-
kustamā īpašuma “Ceļš C–11 Čušļi–Vildeni–Lībenes”, ka-
dastra Nr. 8074 006 0249, daļu un ceļa posmu (atbilstoši 
grafiskajam pielikumam). Pilnvarot A/S “Latvijas valsts 
meži” veikt visas nepieciešamās darbības nekustamā īpa-
šuma “Ceļš C–11 Čušļi–Vildeni–Lībenes”, kadastra Nr. 
8074 006 0249, zemes gabala sadalei un īpašuma tiesību 
nostiprināšanai uz Mālpils novada domes vārda. Noteikt 
aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu 
“Ceļš C–11 Čušļi–Vildeni–Lībenes”, kadastra Nr. 8074 006 
0249, atsavināt un apgrūtināt to ar lietu tiesībām, kā arī no-
teikt pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības no-
dot nekustamo īpašumu Mālpils novada pašvaldībai, ja tas 
netiek izmantots meža apsaimniekošanas funkciju nodro-
šināšanai, attiecīgi par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā. Ne-
apgrūtināt citu personu nokļūšanu tiem piederošajos īpa-
šumos, nepieciešamības gadījumā nodrošināt ceļa 
servitūtu dibināšanu. Slēgt vienošanos ar Mālpils novada 
pašvaldības SIA “Norma K” par ceļa posmā veicamajiem 
uzturēšanas darbiem, lai nodrošinātu iedzīvotāju piekļūša-
nu mājīpašumiem.

 • Apstiprināt 2017. gada 13. februārī notikušās nekustamā 
īpašuma “Meža Saulieši”, kadastra Nr. 8074 004 0008, kas 
atrodas Mālpils novadā un sastāv no divām zemes vienī-
bām 15,6 ha kopplatībā un uz tām esošās mežaudzes izso-
les rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “FORWOOD”, 
Reģ. Nr. 40203033453, par nekustamā īpašuma “Meža Sau-
lieši”, kadastra Nr. 8074 004 0008, kas atrodas Mālpils no-
vadā un sastāv no divām zemes vienībām 15,6 ha kopplatī-
bā un uz tām esošās mežaudzes atsavināšanu par 
30 100,- EUR (trīsdesmit tūkstošiem vienu simtu eiro).

 • Atzīt 2017. gada 13. februārī organizēto nekustamā īpašu-
ma “Galilejas”, kadastra Nr. 8074 003 0859, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,28 ha platībā 
un nekustamā īpašuma “Rumbas”, kadastra Nr. 8074 003 
0100, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienī-
bas 2,33 ha platībā mutisko izsoli ar augšupejošu soli par 

nenotikušu.
 • Saskaņot izglītojamo uzņemšanu 2017. gada septembrī se-

kojošās profesionālās vidējās izglītības programmās ar 
mācību ilgumu 4 gadi:

 ◊ izglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (pro-
grammas kods 33811021), kvalifikācija – ēdināšanas pa-
kalpojumu speciālists;

 ◊ izglītības programmā “Siltuma, gāzes un ūdens tehno-
loģija” (programmas kods 33582031), kvalifikācija – in-
ženierkomunikāciju tehniķis;

 ◊ izglītības programmā “Koka izstrādājumu izgatavoša-
na” (programmas kods 33543041), kvalifikācija – mēbe-
ļu galdnieks;

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

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

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

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

 • Papildināt Mālpils novada pilnvaroto personu vides aizsar-
dzības jautājumos sarakstu un izsniegt uz 5 gadiem Mālpils 
pašvaldības pilnvarotās personas vides aizsardzības jautā-
jumos apliecību sekojošām personām:

 ◊ Gints Zunde,
 ◊ Gundars Bubinskis,
 ◊ Jānis Greiškāns,
 ◊ Sandis Puksis,
 ◊ Reinis Zariņš.

 • Apstiprināt 2017. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu kon-
kursa “Mēs savam novadam” noteikumus un pieteikuma 
veidlapu. Izveidot konkursa žūriju sekojošā sastāvā:

 ◊ Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors,
 ◊ Leontīna Amerika, Sociālo, izglītības un kultūras jautā-

jumu komitejas priekšsēdētāja,
 ◊ Māra Ārente, Mālpils novada domes deputāte,
 ◊ Edīte Priekule, Mālpils kultūras centra direktore.

 • Uzdot izpildinstitūcijai līdz 21.03.2017. izstrādāt Grantu 
programmu uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalstam.

 • Piešķirt finansiālu atbalstu ledus laukuma īres izmaksu 
segšanai:

 ◊ Hokeja komandai “Mālpils” – 600,- EUR apmērā,
 ◊ Hokeja komandai “Mālpils vilki” – 400,- EUR apmērā. 

Pārskaitīt piešķirtos līdzekļus uz biedrības “Mālpils 
sporta klubs” kontu. Biedrībai iesniegt atskaiti par pie-
šķirtajiem līdzekļiem līdz š.g. 1. jūnijam.

 • Izveidot pašvaldības darba grupu Mālpils svētku svinību sa-
gatavošanai un īstenošanai sekojošā sastāvā:

 ◊ Solvita Strausa – darba grupas vadītāja,
 ◊ Edīte Priekule,
 ◊ Antra Austriņa-Seņkāne,
 ◊ Voldemārs Cērps,
 ◊ Agris Bukovskis,
 ◊ Iveta Krieviņa,
 ◊ Valts Mihelsons,
 ◊ Māra Ārente,
 ◊ Leontina Amerika,
 ◊ Ģirts Lielmežs,
 ◊ Ieva Pauloviča,
 ◊ Viktorija Kalniņa.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Turpinājums no 3. lpp.
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Ziemas mēneši, kad vien to atļauj laikapstākļi, vienmēr prie-
cējuši ziemas sporta veidu cienītājus. Mālpilī jau vairākus gadus 
varam lepoties ar savu hokeja laukumu, kurā rīkot sacensības un 
treniņus. Šogad sarosījušies arī mūsu kaimiņi – Amatas novada 
Nī-taures pagasta jaunieši un viņu biedrība “Nītaureņi”, kas 
11.  februāri bija izvēlējušies par to dienu, kad pirmo reizi rīkot 
pašiem savu hokeja kausa izcīņu, uz kuru tika uzaicināti arī Māl-
pils pārstāvji. “Nītaures hokeja laukums” ir biedrības “Nītaureņi” 
2014. gadā radīts projekts, un šī gada āra hokeja turnīrs pulcēja 
krietnu skaitu spēlētāju un tikpat daudz atbalstītāju. Mūsu puiši 
sīvā cīņā par “Amatas novada kausu 2017” ieguva 1. vietu. Desmit 
komandu konkurencē mālpilieši uz goda pjedestāla kāpa starp 
tādām komandām kā Amatas novada komandu “Leduslāči” 

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2017. gada APRĪLIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

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

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

Finanšu komitejas sēde 19. aprīlī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 26. aprīlī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 24. aprīlī, plkst. 17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

AKTUĀLI

Mālpils hokejisti plūc uzvaras laurus kaimiņos − 
Amatas novada kauss hokejā 2017

Aizritējis XVIII Starptautiskais masku 
tradīciju festivāls Rīgā un novados. Arī 
Mālpils novads uzņēma ciemiņus. Kultū-
ras centrs un folkloras kopa “Mālis” pa-
teicas par viesmīlību un savu namdurvju 
atvēršanu – Veicu ģimenei, Cērpu ģime-
nei, Mukānu ģimenei, Silvijai Gūtmanei, 
Ainai Kuzmanei un Katrīnei Priekulei. 

Liels PALDIES Jums un jūsu ģime-
nēm!

Edīte Priekule

(2. vieta) un Straupes “Sarkanie spārni” (3. vieta).
Mūsu laureāti: A. Janbergs, B. Fjodorovs, A. Fjodorovs, 

M. Barsovs, K. Bērziņš, E. Ozoliņš, M. Cimurs, A. Fjodorovs.
Paldies kaimiņiem “Nītaureņiem” par viesmīlīgo uzņemšanu 

un apsveicam Mālpils entuziastus ar iegūto kausu!

Alvīne Bērziņa

Aizritējis masku tradīciju festivāls
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Sveicam novada lauksaimniekus un uzņēmējus!

SIA “SIDGUNDA 2” (vadītājs Normunds Kalniņš, Inese Žubecka)
Lielākā piena un graudkopības nozares saimniecība Mālpils no-
vadā. Apsaimnieko vairāk kā 1 000 ha zemes, ražo 1 800 tonnas 
piena gadā, dod darba vietas 40 strādājošiem. Veidota kopš Valsts 
neatkarības atjaunošanas.

Z/S “PAMALES” (Igors Šaboha, no kr.)
Saimniecība ir lielākā un veiksmīgākā graudu audzētāja Mālpils 
novadā. Apsaimnieko 800 ha zemes.

Z/S “LAZDUKALNS” (Ginta un Andris Apsīši)
Saimniecība dibināta 1993. gadā. Zemeņu sezonas laikā nodarbi-
na ap 200 strādniekus – gan no Mālpils novada gan no citiem 
novadiem. Zemeņu audzēšanai apstrādā 12 ha zemes.

Z/S “VEĢI” (īpašniece Inese Karlova, 1. r. 2. no kr.)
Lielākā graudkopības saimniecība Pierīgā, kur apsaimnieko ap 
2 600 ha zemes. Mālpils novada zemju īpašnieki labprāt iznomā 
zemes šai saimniecībai, jo apstrādes tehnika un darba kultūra ir 
augstākajā līmenī. Mālpils novadā Z/S “VEĢI” apstrādā jau ap 800 
ha zemes.

Z/S “JAUNCEPLĪŠI” (Didzis Zuters, centrā)
No piena lopu saimniecības izveidota par gaļas lopu saimniecību.

Gaidot pavasari, jau par tradīciju kļuvusi ikgadējā Mālpils no-
vada lauksaimnieku un uzņēmēju balle, kas šogad 18. martā, kā 
atzina paši dalībnieki, bija apmeklētāka kā pagājušajā gadā. Aici-
nām ikvienu “Mālpils Vēstis” lasītāju iepazīties ar mūsu novada 
lepnumu – mūsu lauksaimniekiem un uzņēmējiem!

Esmeralda Tāle

Z/S “UPESJAUNZEMI” (Jānis Žīgurs)
Saimniecība ir graudu un kartupeļu audzētāja Mālpils novadā. 
Pirmsākumos apsaimniekoja 26 ha, pašlaik 230 ha zemes.
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Turpinājums 8. lpp.

Z/S “ATVASES” (Andris un Sarmīte Bergi)
Bija vienīgā cūkkopības saimniecība Mālpils novadā. Apsaimnie-
ko 240 ha zemes graudu audzēšanai. 

Z/S “PLAKUPI” (īpašnieks Jānis Paulovičs)
2016. gadā saimniecība pārgāja no slaucamo govju uz jaunlopu 
audzēšanu. Audzē ap 30 jaunlopu un apsaimnieko 170 ha zemes.

PIEMĀJAS SAIMNIECĪBA “BAUGUĻI” (Elita Miltiņa)
Saimniecībā ģimene ar darba mīlestību un neatlaidību darbojas 
piena lopkopībā. Apkopj 10 piena govis.

Z/S “APENIEKI” (Laura Rudzīte, centrā)
Saimniecība veidota kopš 1989. gada. Īpašniece – bijusī Breša 
zemniece. Piena lopkopībā saimniecība izturējusi krīzes periodu.

PIEMĀJAS SAIMNIECĪBA “KANGARI” (Dace un Arvils Vilciņi)
Saimniecībā darbs saistīts ar piena lopkopību. Uz 70 ha zemes 
audzē ražīgus 40 piena lopus.

SIA “ML INVESTĪCIJAS” (Sergejs Zegrja, Madars Donis)
Uzņēmums izveidots pēc Z/S “BĒRZI” likvidācijas. Darbojas bio-
gāzes ražotne un slaucamo govju novietne ar 140 lopiem. Uzņē-
mums lielās platībās attīrījis aizaugušās zemes. 
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Turpinājums no 7. lpp.

SIA “KĀJSLAUĶU SISTĒMAS” (Kristaps Steķis)
Uzņēmums ražo kājslauķus, veic to komplektēšanu un nodrošina 
attiecīgo servisu.

SIA “MVI” veikals “ESTERE” (Ināra Hermanovska)
Uzņēmums Mālpils novadā darbojas kopš 1993. gada. Nodrošina 
mālpiliešus ar kvalitatīvām rūpniecības un saimniecības precēm.

UZŅĒMUMS “PUĶU PIETURA” (Jana un Rolands Meijeri)
Jauns un veiksmīgs uzņēmums. Piedāvā vienmēr svaigus ziedus 
un floristikas pakalpojumus, iespējams iegādāties arī dažādus 
daiļamata meistaru darbus un veikt pasūtījumus.

SIA “ELIANDA” (vadītāja Olga Jakimoviča)
Uzņēmums nodarbojas ar ogulāju audzēšanu. Mālpilī darbojas 
jau 7 gadus, apsaimnieko ap 200 ha zemes, vasaras sezonā pa-
stāvīgi nodarbina ap 20 cilvēkus.

SIA “KVIST”
Uzņēmums darbību Latvijā uzsāka 2011. gada nogalē un ir AS 
“Kvist Industries” grupas uzņēmums, kas veiksmīgi darbojas  
mēbeļu tirgū jau 3 paaudzēs. Sadarbojoties ar talantīgiem dizai-
neriem un labākajām Skandināvijas mēbeļu un dizaina kompāni-
jām, “Kvist Industries” rada produktus, kas nosaka jaunus dizai-
na, tehnoloģiju un kvalitātes standartus, tādējādi īstenojot 
uzņēmuma mērķi – būt labākajiem, lielākajiem mēbeļu ražotā-
jiem Skandināvijā, kas saviem klientiem piedāvā vispilnīgākos 
risinājumus.

SIA “WOODPRO” (Bertus Wuestman) 
Mālpilī uzņēmumu vada Mareks Zālmans un Jānis Avotiņš. Tā ir 
Nīderlandes uzņēmuma “Lugarde” meitas kompānija, kura Māl-
pilī darbojas kopš 2012. gada. SIA “WOODPRO” ražo koka dārza 
mājas. Visu saražoto preci uzņēmums eksportē uz Nīderlandi, 
Vāciju, Lielbritāniju un citām valstīm. Šobrīd uzņēmums nodarbi-
na 60 darbiniekus, no kuriem lielākā daļa ir Mālpils novada iedzī-
votāji.



Mālpils Vēstis  MARTS  2017 9AKTUĀLI

Turpinājums 10. lpp.

Z/S “KALNA KASTAŅI” UN VEIKALI “LaTS” (Inese Čeketa)
Uzņēmums darbojas ilggadēji. Īpašnieki labi pārzina tirdzniecī-
bas jomu, jo nodrošina darbību 2 veikalos Mālpilī.

SIA “MARSVET” veikals “SENA BODE”
Mālpils iedzīvotāju iecienīts veikals ar svaigu produktu klāstu un 
preču dažādību. Konkursa “Latvijas Labākais tirgotājs” laureāts 
2013. gadā, un uzvarētājs 2015. gadā, saņēma Atzinības rakstu 
akcijā “Latviešu valodai draudzīga vide 2016”.

IK “GAISMA−SR” (Sandra Ruša, 1. r. 3. no kr.)
Ilggadēji pazīstamas ēdināšanas speciālistes uzņēmums. Apkal-
po gan SIA “KVIST” strādājošos, gan Mālpils novada iedzīvotājus.
Pamazām paplašinās.

MĀLPILS MUIŽAS RESTORĀNS SIA “MOJITO” (Dailis Veics, 1. kr.)
Restorāna ēdieni izceļas ne tikai ar izsmalcinātu garšu, bet arī ar 
lielisku noformējumu. Restorāna šefpavāre ir Aija Gabrāne, kas 
šovā “Mūsdienu Latvijas garša” otrājā sezonā tika atzīta par uz-
varētāju.

SIA “MĀLPILS BIOTEHNOLOĢIJU CENTRS” (vadītājs Rihards 
Pulturs, 2. no lab.)
Uzņēmums Mālpilī izveidojis efektīvu slieku audzēšanas iekārtu, 
kurā iegūst proteīnu no sliekām, kas ir arī laba zivju barība mak-
šķerniekiem. Ražo biohumusu, apstrādā organisko mēslošanas 
līdzekli.

SIA “BZW” (Ingus Sondors)
Saimniecības preču veikals, kas Mālpilī darbojas jau 10 gadus. 
Saukts arī – “mūsu mazais depo”. Tajā var iegādāties saimniecī-
bas un rūpniecības preces, kā arī ziedus.
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Turpinājums no 9. lpp.

VĀCU AITU SUŅU AUDZĒTAVA “LEHMBURG” (Jānis Zilberts)
Nosaukums aizgūts no Mālpils senā vārda. Īpašnieks to izveidojis 
ne tikai kā suņu audzētavu un skolu, kur tiek gatavots saprātīgs 
un prognozējams draugs, bet arī kā suņu viesnīcu, kur uz laiku 
var uzticēt savu suni profesionāļiem.

SIA “SP FOOD” (īpašnieks Vitālijs Vinogradovs, ražošanas 
vadītāja Santa Strazdiņa)
Jauns uzņēmums, kas ražo produktus konditorijai no piena un 
cukura, dažāda veida krēmus kūkām, riekstiņiem u.c. konditori-
jas izstrādājumiem.

SIA “CITS SERVISS” (Višķeru ģimene)
Auto serviss, kas nodrošina kvalitatīvu un ātru automašīnu apko-
pi ikvienam.

SIA “ZIRŅI” (Vineta un Normunds Gropes, no lab.)
Uzņēmums nodarbojas ar kravu pārvadājumiem, darbs pārsvarā 
notiek Rīgas ostā un Andrejsalā.

Individuālais uzņēmums “AB PAKALPOJUMI” (Arnis Brakovskis)
Sniedz ar metināšanu un celtniecību saistītus pakalpojumus.

MEDNIEKU BIEDRĪBA “SIDGUNDA” (Ivars Žuravļevs)
Biedrībā darbojas 22 biedri. Tās medību teritorija atrodas Mālpils 
novadā 3 500 ha platībā, no kuriem 1 900 ha ir meži. Biedrībai ir 
sava medību māja. Visbiežāk tiek medīti aļņi, brieži, mežacūkas, 
lapsas, vilki un bebri. Savā medību teritorijā veido medību biatlo-
na trasi.
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MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM” (Vladislavs Ko-
marovs (att.), Saulis Mihelsons, Normunds Naglis)
Pateicoties Vladislavam Komarovam un viņa komandai ļoti aktīvi 
darbojas makšķernieku biedrība. Biedrība dibināta 2006. gadā, 
šobrīd tajā darbojas vairāk kā 100 biedru. Viena no aktivitātēm ir 
zivju resursu saglabāšana un pavairošana. Regulāri tiek pavairo-
tas esošo karpu, līņu, karūsu populācijas Mālpils centra un Māl-
pils HES ūdenskrātuvēs, strauta foreļu populācija Mergupē, no 
jauna ielaistas alatu, zandartu un amūru sugas.

MEDNIEKU BIEDRĪBA “MERGUPE” (Mareks Karpovičs, no kr.)
Biedrībā darbojas ap 40 biedri. Tās medību teritorija ir vairāk 
nekā 6 000 ha Mālpils novada Vites galā un Kniediņos. Biedrība 
var lepoties ar daudzām trofejām – lūšiem, briežu un aļņu ra-
giem. Savu nosaukumu tā ieguvusi no Mergupes, kas tek cauri 
medību teritorijai. Biedrības vadītājs darbojas Latvijas Mednieku 
Kineloģijas asociācijā (LMKA), kā arī apmāca alu suņus medī-
bām. Ir notikuši dažādi pasākumi alu suņu apmācībās un dzīv-
nieku medībās.

SIA “SUDA”
Mālpils HES apsaimnieko un uztur kārtībā Ivars Akeldams (no 
kr.). Dzirnavas uz Sudas upes ierīkotas jau 1685. gadā. Senāk tās 
grieztas ar ūdensratu, vēlāk ierīkotas 2 turbīnas, kas kara laikā 
tika sagrautas. HES uz Sudas upes atjaunots 2002. gadā.

PIRTS “MAZAUDRIŅI” (Valentīna Reitere)
Lauku tūrisms, vasaras sezonā piedāvā pirts īri 15–20 personām.

SIA “BRŪNU HES” (īpašniece Kristīne Jonīte Jurkeviča)
Uzņēmums reģistrēts 2002. gadā un atrodas uz Mergupes. Māl-
pilī pie Brūnu HES notiek visas jauno un pieredzējušo “copes”. 
Šeit jau septiņus gadus biedrība “Mālpils zivīm” organizē nomet-
nes jaunajiem makšķerniekiem. Vitolds Vuļs ilgus gadus strādā 
un rūpējas par Brūnu HES.

Tāpat kā pagājušajā gadā ar lielisku deju priekšnesumu visus priecēja 
Inese Žubecka un Ivars Ošenieks
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No 12.–18. februārim Mālpils internātpamatskolas skolotāji 
Dace Brūna, Egita Seņkāne, Jana Zegrja un bibliotekāre Ausma 
Čīma apmeklēja Itāliju, kur Mondovi pilsētā Pjemontes reģionā 
piedalījās Go Vet projekta “Vadība un orientācija ceļā uz profesio-
nālo izglītību” plānotajās mācībās pie projekta vadošā partnera 
Cebano Monregalesse profesionālās apmācības mācību centrā. 
Neviltots prieks bija atkalredzēšanās ar kolēģi no Austrijas – 
Martinu, kura jau ir viesojusies Mālpilī projektu ietvaros.

Apmācības vadīja projekta vadošais partneris M. Gazaratta 
kopā ar savām kolē-
ģēm. Prezentācijās 
mūs iepazīstināja ar 
Itāļu kolēģu izstrā-
dāto modeli karjeras 
konsultēšanā, mēr-
ķiem un instrumen-
tiem to sasniegšanā. 
Praktiskajās nodar-
bībās pildījām darba 
lapas, analizējām to 
saturu un rezultā-
tus. Kolēģi partner-
valstīs lielu vērību 
pievērš karjeras iz-
glītībai jau sākum-
skolas posmā. Šai 
darbā tiek iesaistīti 

Uzsākta Go Vet projekta īstenošana Mālpils internātpamatskolā

arī vecāki. Tā mums bija vērtīga pieredze, jo līdz šim vairāk uz-
manības veltījām skolēniem sākot ar 7. klasi. Kā modelis tiek 
īstenots, mums pastāstīja apmeklētās sākumskolas direktore.

Zīmīgi it tas, ka Itālijā ir Darba ministrija, kura, sadarbojoties 
ar Izglītības ministriju, ik pa 3 gadiem analizē darba tirgu, kur 
izpēta, kādas specialitātes būs nepieciešamas tuvākajā laikā un 
kur ir izveidojusies speciālistu pārprodukcija. Tiek operatīvi mai-
nītas izglītības programmas, un skolās tiek sagatavoti reģiona 
darba tirgum nepieciešamie speciālisti. Mācību centrā kā pa-
sniedzēji strādā uzņēmēji, kuri audzēkņus iesaista praksē savos 
uzņēmumos. Uzskatāmi to redzējām, apmeklējot zemnieku 
saimniecību Morozzo, kuras saimnieki nodarbojas ar lopkopību, 
cūkkopību un, lai radītu produktam pievienoto vērtību, ražo sie-
rus. Saimniekiem pieder arī restorāns, kura virtuvē izmanto 
saimniecībā ražotos produktus. Praktikanti labprāt dodas uz šo 
saimniecību, un par darbaspēka trūkumu saimnieki nesūdzas.

Ļoti patika “G. Giolitti” restorānu servisa skolas apmeklē-
jums, kura tiek uzskatīta par labāko Itālijā. Tajā mācās vairāk 
nekā 800 audzēkņu. Tā ierīkota senā pilī, kur mācību process pie-
lāgots reālai videi jau sākot ar viesu uzņemšanu. Ir vairākas vir-
tuves un viesu apkalpošanas telpas. Pusdienas mums tika pa-
sniegtas vienā no telpām, kuru laikā skolotājs sekoja audzēkņu 
darbam, norādīja uz kļūdām un taktiski lika tās izlabot. Tā au-
dzēkņi jau mācību laikā iemācās strādāt reālā darba vidē un uz-
reiz pēc skolas beigšanas spēj iekļauties uzņēmuma darbā.

Projektā paredzēta arī apmācības vadīšana savas un citu sko-
lu kolēģiem, kuras notika 14. martā. Šajās apmācībās piedalījās 
Mālpils novada vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas pe-
dagogi. Ausma Čīma pastāstīja par projekta mērķiem un uzdevu-
miem, Dace Brūna, Jana Zegrja un Egita Seņkāne mācīja, kā 
strādāt ar darba lapām karjeras izpētē katram vecumposmam. 
Darba lapas skolotāji izmantos savās mācību priekšmetu stun-
dās un audzināšanas stundās. Mācību dalībnieki uzsvēra, ka īpa-
ši noderīgi ir materiāli sākumskolas skolēniem.

Informāciju apkopoja Ausma Čīma

“Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spē-
ku!” (5Moz 6:5)

“Kā iespējams tik ļoti mīlēt Dievu, ko neviens nav redzējis? 
Kāpēc un par ko Viņu mīlēt? Ko tāda mīlestība pret Dievu sniedz 
man, vienkāršam mazajam cilvēkam?” Ja kāds uzdotu šos jautā-
jumus, viņam varētu sacīt: “Atbildi meklē Lieldienās!” Un patiesi, 
Lieldienas pašas par sevi ir Dieva lielā atbilde uz visiem pasaules 
jautājumiem. Varētu sacīt, ka Lieldienas atbrīvo no lēruma lieku 
jautājumu un nevajadzīgas spriedelēšanas. Kristus Lieldienās 
mums pa priekšu aizsteidzas daudz tālāk, nekā mēs, mazie cil-
vēki, vispār uzdrīkstētos jautāt. Tikai tad, kad Viņš, mūsu nemu-
dināts, savos plecos uzvēlis mūsu mūžīgo nāvi, mēs sākam taujāt 
pēc mūžīgās dzīvības. Tad, kad Golgātas krusts izpērk piedošanu 
mums, mēs sākam ilgoties pēc žēlastības turpinājuma. Tikai tad, 
kad noprotam – tas ir tāpēc, ka Viņš mīl mūs, mēs meklējam pēc 
mūsu sirds, dvēseles un spēka nodošanas Viņam! Jēzus mīļais 

Kristus augšāmcelsanās svētku − Lieldienu sveicinājums Mālpils novada 
iedzīvotājiem no Evaņģēliski luteriskās draudzes

māceklis un mūsu mīļais tēvs Jānis pasaka priekšā: “Mēs mī-
lam, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.” (1Jņ 4:19) Dieva atbilde uz 
visiem mūsu jautājumiem vienlaikus ir – mīlestība! 

Svētīgas Lieldienas – Dieva mīlestības svētkus!

Brālis Kristū, mācītājs Edvīns Rumjancevs

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi ir augšāmcēlies! Tā, vārdos 
mēs apliecinām lielo žēlastību ko Dievs mums ir izrādījis! Savās 
sirdīs un vārdos nesam neaprakstāmas sajūtas. Mēs mirstīgie 
arī reiz augšāmcelsimies, tā mūsu Kungs Jēzus Kristus mums to 
ir apliecinājis! Mūsu ticībā lai stiprināmies, sirdsskaidrībā lai svi-
nam Kristus augšāmcelšanās svētkus! 

Draudzes padome un draudzes priekšnieks Juris Vītums
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Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi veiksmīgi startē-
juši profesionālās meistarības konkursos Vidzemes novadā un 
Lietuvā.

Ikgadējais Nacionālā profesionālās izglītības iestāžu audzēk-
ņu profesionālās meistarības konkursa pusfināls pavāra un vies-
mīļa profesijā šoreiz norisinājās 28. februārī Valmieras tehniku-
mā. Skolu pārstāvēt uz Valmieru devās V4 grupas audzēknis Nils 
Ģēvele pavāra profesijā un V3 grupas audzēknis Kristofers Dailis 
viesmīļa profesijā. Konkursā kopskaitā piedalījās 10 skolas no 
Vidzemes un Latgales. 

Nilam bija jāgatavo trīs ēdieni – uzkodas, pamatēdiens un de-
serts. Bija noteikti pamatprodukti, kas noteikti jāiekļauj katrā no 
gatavotajiem ēdieniem, taču pagatavošanas veidu, garšas buķeti 
un noformējumu varēja izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Konkur-
sā bija arī melnā kaste, kuras saturu uzzināja tikai konkursa die-
nā. Melnās kastes saturs bija papildu izaicinājums, jo šis pro-
dukts obligāti jāiekļauj pamatēdienā. Šoreiz melnajā kastē 
atradās sastāvdaļas, lai pagatavotu Holandes mērci.

Konkursā jaunajiem viesmīļiem Kristoferam bija jāparāda sa-
vas zināšanas par galda klāšanu, un tas bija jādara pēc konkrē-
tas metodes, jādemonstrē zināšanas dažādos salvešu locījumos, 
prasme noformēt galdu restorānā, jāprot pagatavot kokteilis, 
kafija un blanšēti augļi. Konkursantu pagatavotos ēdienus un 
dzērienus varēja nobaudīt Valmieras tehnikuma sadarbības 
partneri – gan no Valmieras pilsētas domes, gan no dažādiem 
ēdināšanas, viesmīlības un pārtikas uzņēmumiem.

Kamēr audzēkņi gatavoja ēdienus konkursam un pildīja vies-
mīlības uzdevumus, skolotājiem bija iespēja apmeklēja Valmie-
ras uzņēmumus – “Valmiermuižas alus” darītavu un restorānu 
“Vecpuisis”.

Ar nepacietību tika gaidīts kompetentās žūrijas vērtējums. 
Šoreiz tas bija mums iepriecinošs, jo, kā norādīja žūrija – pavāru 
konkursā triumfēja Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēknis 
Nils Ģēvele. Kristofers šoreiz godalgoto vietu neieguva, bet žūrija 
norādīja, ka viņam ir liels izaugsmes potenciāls.

Audzēkņus konkursam sagatavoja skolotājas Evija Kļaviņa, 

Dace Kursīte un 
Gunta Jēkabsone. 
Pateicamies par at-
balstu Mālpils mui-
žas kolektīvam un 
īpaši šefpavārei Aijai 
Gabrānei!

Tāpat februārī 
Mālpils Profesionālā 
vidusskola saņēma 
ielūgumu piedalīties 
Lietuvas republikas 
Biržu tehnoloģijas 
un biznesa izglītības 
mācību centra rīko-
tajā starptautiskajā 
profesionālās meis-
tarības konkursā 
“Jaunais profesionā-
lis 2017”. Turp devās 
ceturtā kursa au-
dzēkņi Madara Jo-
nāne un Toms Pu-
painis. Madara 
izcīnīja 3. vietu. Prie-
cājamies par au-
dzēknes un skolotā-
jas Evijas Kļaviņas 
panākumiem, kura Madaru sagatavoja konkursam.

Konkursa dienā skolas direktore Frančeska Ģēvele un Biržu 
tehnoloģijas un biznesa izglītības mācību centra direktors pa-
rakstīja pušu savstarpējās sadarbības līgumu profesionālās 
orientācijas un konsultāciju jomā ar mērķi īstenot kopīgus pro-
jektus, preventīvās programmas un kultūras pasākumus.

Ausma Čīma

Audzēkņu panākumi profesionālās meistarības konkursos

20. februārī Mālpils novada vidusskolas 2.a un 2.b klase atkal 
devās mācību ekskursijā uz Rīgu.

Vispirms vērojām sardzes maiņu pie Brīvības pieminekļa un 
pārrunājām, ko zinām par Brīvības pieminekli.

Mācību ekskursijas turpinājumā devāmies uz Eiropas Savienī-
bas māju. Tur iepazināmies ar ES institūciju darbību, saņēmām 
informāciju par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas darbu, 
Latvijas interešu pārstāvniecību un Eiropas Savienības aktualitā-
tēm. Izglītojošā programma bija papildināta ar animācijas fil-
mām par ES dalībvalstīm.

Pabijām arī filmu studijā “Animācijas Brigāde”, kas pazīstama 
ar tādām leļļu animācijas filmu sērijām kā “Avārijas Brigāde”, 
“Munks un Lemijs”, “Rezgalības” u.c. Mums bija lieliska iespēja 
iepazīt noslēpumaino leļļu filmu pasauli. Aplūkojām leļļu un de-
korāciju izstādi no vairāk nekā 130 studijā tapušām filmām. No-
skatījāmies stundu garu filmu programmu. Iepazināmies ar leļļu 
veidošanas un filmu tapšanas procesu.

Secinājām, ka izglītība noteikti ir kvalitatīvāka, ja bērnam tiek 
dota iespēja gūt informāciju un pieredzi ārpus skolas sola. Šādas 
aktivitātes motivē skolēnus ar lielāku degsmi mācīties, attīsta 

Mācāmies ārpus skolas sola

prasmi komunicēt un domāt, paplašina redzesloku.
Paldies skolēnu vecākiem par sapratni un atbalstu!

Mālpils novada vidusskolas 2. klašu audzinātājas 
– Gunta un Māra
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Februāra nogalē Rīgas Rīnūžu vidusskolā notika Ekoskolu 15 
gadu jubilejas Ziemas forums, kurā piedalījās 300 dalībnieku no 
98 izglītības iestādēm, to skaitā arī mēs, Mālpils novada vidus-
skola. Trīs dienu garumā 6. klases skolniecēm Danielai Bičkov-
skai un Kitijai Stankei skolotājas Andas Vecrozes vadībā bija ie-
spēja apgūt zināšanas un prasmes, kas ļaus arī turpmāk īstenot 
un popularizēt dabai draudzīgu dzīvesveidu. Tika piedāvāta plaša 
izglītojoša programma, kurā foruma dalībniekiem bija iespēja 
piedalīties lekcijās, nodarbībās, darbnīcās, tika apgūtas iema-
ņas, kas nepieciešamas dabai saudzējoša dzīvesveida piekopša-
nai.

Mālpils novada vidusskola 2016./2017. mācību gadā ir viena 
no 50 Latvijas skolām, kas iesaistījusies starptautiskā projektā 
“Ēdam atbildīgi”. Šī projekta mērķis ir palīdzēt ES dalībvalstu 
jauniešiem un arī pieaugušajiem izprast sakarības starp viņu 
ēšanas paradumiem, kā arī praktiski darboties, lai veicinātu ilgt-
spējīgu dzīvesveidu apkārtējās pasaules kontekstā. Tāpēc arī šo-
gad projektu nedēļas tēma bija “Ēdam atbildīgi”.

10. martā 2.–8. klases skolēni prezentēja paveikto. 
Cītīgi un apzinīgi bija strādājuši mazie. 2.a un 2.b klases sko-

lēni prezentēja savas izvēlētās tēmas “No graudiem līdz maizei” 
un “Piena ceļš”. Skolēni bija izpētījuši visu maizes tapšanas ceļu, 
uzzinājuši, kāda ir piena cena Mālpils veikalos, kur to var lētāk 
nopirkt, kur ir lielāks maizes un piena sortiments. Klausījāmies 
dziesmu par maizīti, un kur tad vēl deja “Rupjmaizes kukulis”! 
Malači!. 3.a un 3.b klases skolēni mūs izsmeļoši informēja par 
Latvijā audzētiem dārzeņiem, bija jāmin mīklas, bija sacerētas 
teikas par dārzeņiem, piedāvātas cepumu un saldo ēdienu re-
ceptes no augļiem. Viņu tēmas bija “Latvijā audzēti dārzeņi” un 
“Katram savs cepumiņš”.

5.a un 5.b kases bija sagatavojušas prezentācijas par tēmām 
“Ūdens” un “Palmu eļļa”. Ūdens, nu kas tur neskaidrs! Bet 
skaidrs ir viens – bez ūdens nav dzīvības! Tāpat 5.b klases skolē-
ni lika aizdomāties par to, cik skarba patiesībā ir pasaule, jo, pie-
mēram, lai iegūtu palmu eļļu, tiek izcirsti meži, dzīvniekiem tiek 
atņemtas mājas, tādēļ starptautiskas organizācijas ir plaši ie-
saistījušās cīņā pret to.

6. klase visiem piedāvāja uzminēt pārtikas produktus, nosau-
cot to sastāvdaļas, jo viņu tēma bija “Pārtikas sastāvdaļas”. Ne-
bija viegli, jo ļoti daudzas vielas pat dzirdējuši nebijām, bet skolē-
ni aktīvi iesaistījās minēšanā, un par pareizu atbildi balvā citrons. 
Bija interesanti. 

7.a un 7.b klases tēmas šogad bija “Tra-
dicionālie ēdieni pasaulē” un “Cukurs pārti-
kas produktos”. Uzzinājām par visdīvainā-
kajiem pasaules ēdieniem, ko cilvēki lieto 
uzturā, bet kas mums šķiet pavisam neēda-
mi. Interesanti bija uzzināt arī par pasaules 
ēdienu rekordiem, gan lielāko picu, gan par 
augstāko torti, garāko suši utt. 7.b klases 
prezentācija bija par saldo kārumu cukuru 
– no kā to iegūst, cik vidēji gadā tiek patē-
rēts. Bija veikts eksperiments: uzskatāmi 
produktam blakus maisiņā attiecīgs cukura 
daudzums. To redzot, bija grūti noticēt, ka, 
apēdot mazu šokolādes tāfelīti, patiesībā 
apēdam krietnu devu cukura. Tāpēc varbūt 
padomāsim, ko pērkam, ko ēdam...

8.a un 8.b klases bija pētījušas nopietnas 
tēmas “Smadzeņu asimetrijas un mācīša-
nās tipu izpēte” un “Bioloģiskā lauksaim-
niecība un bioloģiskie produkti”. Klausītāji 
tika iepazīstināti ar mācīšanās stiliem. Pie-

mēram, lingvistiskais stils ir tiem, kuriem patīk lasīt, stāstīt, vi-
ņiem ir laba atmiņa, runā artikulējot – no klases tikai 1 skolēns 
pieder pie šī stila, muzikālā stila tipi – 3 skolēniem no klases pa-
tīk mācīties, kad fonā skan mūzika. Izrādās, ka ir 6 mācīšanās 
tipi. Skolēni bija izpētījuši, cik no klases katram tipam atbilst. 8.b 
klases skolēni bija tikušies ar Mālpils uzņēmējiem, kuriem ir 
bioloģiskās saimniecības. Viņi bija noskaidrojuši, ar ko katrs no-
darbojas, ko audzē, kur izmanto, ar kādām problēmām saskarās 
ikdienas darbā.

Redzējām, ka visas klases ir čakli strādājušas, un ne jau bez 
klašu audzinātāju palīdzības, padoma un ieteikumiem. Paldies, 
skolotājām Guntai, Mārai, Pārslai, Elitai, Ilzei B., Mairitai, Daigai, 
Svetlanai, Valdai, Inai, Ilzei R., Santai un Anitai, kuras tam visam 
sekoja un atbalstīja savus skolēnus.

Visu informāciju apkopoja Ineta Sējāne

Projektu darbu noslēgums Mālpils novada vidusskolā
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Turpinājums 16. lpp.

“Dārzkopja piezīmes”

Aiz loga vēl pelēcība… Bet tā gribas jau sajust pavasara elpu... 
Kaut vai tikai ieraudzīt zaļo krāsu un ļaut savai fantāzijai vaļu – 
par pavasari, par vasaru, par sauli un gaismu. Tieši zaļā ir domi-
nējošā krāsa mūsu izstāžu zālē 11. martā atvērtajā mākslinieces 
Ingrīdas Irbes gleznu izstādē “Gaidot zaļo”.

Par viņas darbiem mākslas zinātniece Dr. Katerina Vatsella no 
Brēmenes saka: “Glezniecībā Ingrīda Irbe ļaujas dabas iedves-
mai. Studiju gados, sekojot klasiskās mākslas izglītības pamat-
nostādnēm, viņa galvenokārt pievēršas priekšmetiskajai gleznie-
cībai. Viņas mīļākie motīvi ir ainavas un augi, plašas pļavas un 
ziedu lauki.

Uzturēšanās un studijas ASV mainīja viņas glezniecības veidu. 
Tur viņa tuvāk iepazina abstrakto mākslu un sāka ar to eksperi-
mentēt. Viņa kļuva brīvāka, pārsvarā gleznoja abstrakti un pie-
vērsās jaunu izpausmes iespēju meklējumiem glezniecībā.

Atgriezusies Latvijā, viņa rod iedvesmu dzimtenes ainavās ar 
plašajiem laukiem, kas viņai ir īpaši tuvi. Viņa pamazām izveido 
savu mākslas valodu, kuras pamatā ir daba un tās formas, tomēr 
tā tiek ievērojami abstrahēta un pārvēršas īpašās māksliniecis-
kās formās.

Ingrīda Irbes darbus raksturo individuāls un spontāns glezno-
šanas stils ar plašu žestu un vērienīgiem otas triepieniem, viņa 
veido dzīvīgas un aizkustinošas vidēja un liela formāta gleznas. 
Lielākoties mazie motīvi ir sadalīti vienmērīgi, gandrīz tapetēm 
raksturīgā veidā pa visu gleznu vai arī viņa komponē šos motīvus 
ritmiskā kustībā ar dažiem vai nedaudz mainīgiem akcentiem uz 
gleznas laukuma”.

Lai to visu redzētu savām acīm, aicinu atrast laiku, lai iegriez-

tos mūsu izstāžu zālē līdz 28. aprīlim, un tad šķitīs, ka pavasaris 
atnācis ātrāk…

Ar pavasarīgi zaļiem sveicieniem, 
Māra, Mālpils Kultūras centra izstāžu kuratore

“Gaidot zaļo”

No 22. janvāra līdz 3. martam Kultūras centrā bija skatāma 
gandrīz nopietna – tātad arī mazliet nenopietna – izstāde “Dārz-
kopja piezīmes”. Visiem sen zināma patiesība, ka, tuvojoties pa-
vasarim, katrā latvietī mostas zemnieks, un dārzkopībā tāpat kā 
mākslā saskatāmas neierobežotas iespējas, radošas veiksmes 
un neveiksmes, prieks un mazliet raizes.

Šobrīd aktuāla tēma atkal ir reģionālā reforma un, veidojot iz-
stādi, mēs nolēmām uz to paskatīties mazliet ar humoru – ņē-
mām iniciatīvu savās rokās un paplašinājām Mālpils novadu.

Rezultātā izstādē piedalījās vairāk kā 50 dalībnieki – ne tikai 
pašmāju rokdarbnieki un keramiķi, bet arī Mālpils novada kaimi-
ņu pagastu un pilsētu dažādu amatu pratēji un arī individuāli 
strādājoši mākslinieki.

Izstādes dalībnieki bija: TLMS “Auseklītis” /Carnikava/, 

TLMS “Sigulda” /Sigulda/, TLMS “Vīgrieze” /Sigulda/, Alīdas 
Lindes studija /Sigulda/, Drabešu amatu māja /Amata/, Amat-
nieku kopa “Laipa” /Lizums/, Adītāju kopa “Spangas” /Sunta-
ži/, Pērļotāju pulciņš “Stiklenes” /Suntaži/, TLMS “Urga” /Māl-
pils/, Keramikas studija “Māl–pils” /Mālpils/, rokdarbnieces 
Biruta Metuzāle, Arta Kiršteine un Līga Belamija. Kā kopdarbu 
autori tika pieaicināti galdnieks Andris Sīmansons, Sanita Vītu-
ma un Signe Dvorjaņinova.

Par dārzkopību ar smaidu.
Dārzkopības “Mērfija” likumi:

 • Dārzā nekad nekas neizskatās tā, kā uz sēklu paciņas;
 • Nezāles ataug ātrumā, kas tieši proporcionāls tavam ravē-

šanas ātrumam;
 • Lai arī cik panīcis būtu tavs zālājs, starp celiņa akmeņiem 

zāle vienmēr augs bagātīgi;
 • Visdrošākais veids, kā sagaidīt lietu, ir kārtīgi salaistīt dār-

zu;
 • Lai arī kuru dārza rīku tu meklētu, tas vienmēr būs šķūņa 

tālākajā kaktā.
Pazīmes, ka dārzkopība tevi aizrāvusi mazliet par daudz:

 • Ciemojoties pie draugiem, tu sāc ravēt viņu dārzus;
 • Ģimenes atvaļinājumu tu plāno pēc sējas kalendāra;
 • Saviem bērniem tu dod vārdus – Roze, Vijolīte, Lilija, Jasmī-

na – pat tad, ja piedzimst puikas,
 • Tu sāc mēslot dārzeņus savā pusdienu šķīvī;
 • Tu kompostē savu veco auto, lai paaugstinātu dzelzs saturu 

augsnē.
Vēl dažas dārzkopju atziņas:

 • Vienīgais veids, kā nodrošināt krāsainību dārzā gada garu-
mā, ir sapirkties dārza rūķus;

 • Pēc vasaras nāk rudens, pēc rudens – ziema, pēc stādīša-

Izstādē “Dārzkopja piezīmes” Annas Bergas adītās zeķes
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Latvija – Spānija
Atziņas par Mālpils novada vidusskolas Erasmus+ projekta 

“Skola, kurā mums patīk mācīties” braucienu uz Spāniju (5.–11. 
marts).

Adrians Rakuzovs: “Agrā sestdienas rītā seši skolēni, skolotā-
jas Līvijas Mukānes pavadībā, devāmies saulainā braucienā uz 
Spāniju. Gatavojos ceļojumam savlaicīgi, jo pirmo reizi devos tik 
tālu prom no mājām. Biju satraucies, bet, ielidojot Spānijā, sa-
pratu, ka uztraukumam nav pamata – es taču esmu Spānijā. Jau 
pirmajā dienā, braucot no Madrides uz Don Benito pilsētu, sākās 
šīs valsts baudīšana, jo Latvijā nekad 4. martā nav bijuši vairāk 
par +19 grādiem. Sajūtas neaprakstāmas – gan par silto laiku, 
gan par dabu: palmas aug uz katra stūra un citronu pilni koki dod 
augļus milzīgā kvantumā.

Protams, nevaru noliegt arī skolēnu milzīgo atsaucību un ko-
munikablumu, kas veicināja domu un ideju apmaiņu par to, kā 
padarīt skolu par vietu, uz kuru ir prieks un vēlme nākt. Par pie-
rādījumu tam kalpo horvātu puišu palīdzīgā roka, kuri laipni mūs 
uzņēma gan savā istabiņā pa vakariem padiskutēt un pasmieties, 
kā arī glābjot no saules iegūtajiem apdegumiem.”

Turpinājums no 15. lpp.

AKTUĀLI

Kolektīvs, kurš ir palicis bez vārda...
Grūti teikt, kā tas tā ir noticis, bet fakts ir un paliek fakts. Līdz 

šim neviens no diriģentiem un arī neviens no dziedātājiem nav 
devis vārdu korim. Ivaram Akeldamam gan bija doma, bet tomēr 
vairākums nepiekrita.

Sveicināti dziesmu draugi, visi, kas nāk uz Kultūras centru, lai 
redzētu, dzirdētu, sajustu. Tai tālajā 1872. gadā Mālpilī, tāpat kā 
daudzviet Latvijā, tautas atmodas un jaunlatviešu aktivitāšu ie-
tekmēti cēlās arī Mālpils novada ļaudis.

1873. gadā notiek pirmie dziedāšanas svētki Latvijā – I Latvie-
šu Dziesmu svētki, kuros piedalījās 791 vīrietis un 212 sievietes. 
Šie svētki ir latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa, parasti tie 
notiek reizi 5 gados Rīgā. Kopš 1873. gada šie svētki ir notikuši 25 
reizes, tradicionāli tos sauca par Vispārīgajiem latviešu dziedā-
šanas svētkiem, bet pēc Latvijas okupācijas oficiāli pārdēvēja par 
Padomju Latvijas dziesmu (un deju) svētkiem. Kopš 1990. gada 
tos atkal sauc par Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svēt-
kiem, un tajos piedalās aptuveni 30 000 dalībnieku, tostarp kori, 
deju kolektīvi, pūtēju orķestri, folkloras grupas, etnogrāfiskie an-
sambļi, tautas mūzikas ansambļi, lauku kapelas, koklētāju an-
sambļi, lietišķās un tēlotājas mākslas studijas, vokālie ansambļi, 

amatierteātri un ārvalstu kolektīvi.
Mālpils jauktais koris ir piedalījies visos svētkos un nākamgad 

mēs skaisti dziedāsim lielajā estrādē kopā ar visiem Latvijas 
dziedātājiem, bet šogad mums ir apritējuši 145. gadi kopš esam 
pieminēti dažādās kultūras hronikās. Kopš 1872. gada mainīju-
šās varas un iekārtas, bet mūsu cilvēki nemainīgi ir skatījušies, 
kā savu ikdienu padarīt jēgpilnāku. Daudzi šīs puses iedzīvotāji 
var sevi droši saukt par kora dalībniekiem. Cits ilgāku laiku, bet  
varbūt kāds tikai pāris mēģinājumus, bet tomēr vismaz ir darīts. 

Mēs, jauktais koris “Mālpils”, vēlamies ikvienu mālpilieti un 
ikvienu bijušo dziedātāju uzaicināt uz koncertu 13. maijā. Mēs ce-
ram uz jūsu atbalstu: ka ikviens palaidīs ziņu tālāk kādam bijuša-
jam dalībniekam un mūsu pulciņš svētku brīdī būs gana liels, lai 
kopā spētu nodziedāt “Gaismas pili”. Koncerts gan nebūs ietu-
rēts klasiskā kora stilā, gribam klasisko dziesmu svētku dziesmu 
vietā uzdziedāt kaut ko citu, tādēļ ceram uz jūsu sapratni un ka 
jūs būsiet patīkami pārsteigti.

Sekojiet informācijai!

Kora vadītāja Sanita Vītuma

PROJEKTI

Arta Višķere: “Man ļoti patika Spānija, jo tur ir silti un nav 
sniega, nedaudz pietrūkst arī Latvijā siltuma un vasaras. Man ļoti 
patika arī pilsētas (Don Benito) atmosfēra. Spānijā apskatījām 
skolu un novadījām prezentāciju par sevi, bija interesanti uzzināt 
arī par citu skolēnu hobijiem un interesēm. Es uzskatu, ka skolē-
niem būtu jāpiedalās tādos projektos, jo tas paplašina zināšanas 
par citām valstīm un palielina draugu pulku.”

Adriana Fjodorova: “Man ļoti patika brauciens uz Spāniju, arī 
mūsu komanda no Latvijas. Bija jautri, un bija iespēja satikt jau-
niešus no Horvātijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles un Austrijas. 
Ekskursijas uz citām pilsētām bija ļoti interesantas, tomēr mums 
bija arī lekcijas un prezentācijas par citu valstu skolām un to sko-
lēniem. Arī mēs prezentējām savu skolu un stāstījām mazliet par 
sevi. Manuprāt, šī ir ļoti laba iespēja piedalīties šāda veida pro-
jektos, iepazīt citu valstu kultūru un dalīties ar pieredzi it visā.”

nas – sausums;
 • Ar ko atšķiras viengadīgie augi no daudzgadīgajiem? Vien-

gadīgie aiziet bojā sezonas beigās, bet daudzgadīgie tūlīt 
pēc iestādīšanas tavā dārzā;

 • Vislabākais veids kā nodarboties ar dārzkopību ir: vispirms 
uzvilkt dārza kombinezonu, uzlikt galvā salmu platmali un 
tad ar kapli vienā un atspirdzinošu dzērienu otrā rokā rādīt 
kādam, kur jārok;

 • Ravējot visdrošākais veids, kā pārliecināties par to, vai tu 
tiešām rauj ārā nezāles, nevis kultūraugus, ir tos paraut. Ja 
augs no zemes iznāk arā viegli, tas ir kultūraugs. 

Organizatori saka sirsnīgu paldies Mārai Ārentei par palīdzību 
izstādes iekārtošanā un dziedošajām “Sidgundietēm” par lielis-
kajiem priekšnesumiem!

Guna Petrevica
Vokālais ansamblis “Sidgundietes”, foto: Guntars Kļaviņš
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Pieņemšanā Don Benito pilsētas domē

Top nākamais projekts

Beāte Radziņa: “Ceļojums uz Spāniju – tas bija simtprocentīgi 
vērts! Ceļš turp bija nogurdinošs, taču, ieraugot palmas un apel-
sīnu kokus un sajūtot saules svelmi, viss grūtums un nogurums 
uzreiz pazuda. Šajās dienās pastaigājāmies un apskatījām Caca-
res, Magacelas un Trujillo vecpilsētas un to kultūru, izbaudījām 
neierasto karstumu, sadraudzējāmies ar projekta citu valstu 
skolniekiem un vienkārši pavadījām neaizmirstamu laiku kopā! 
Man visspilgtākā diena bija Seviļā, kad apskatījām grandiozo Se-
viļas katedrāli, pagaršojām līdz šim gardāko saldējumu un iz-
baudījām +32˚C karstumu, kas mums, latviešiem, marta mēnesī 
ir diezgan neiedomājami. Spānijas iespaidīgos kalnu skatus, ai-
navas, kultūru un pilsētu skaistumu nevar iemūžināt fotogrāfijās, 
tas ir jāredz un jāatceras!”

Elīna Rauska: “Brauciens uz Spāniju bija kā no ziemas, pa 
taisno iekšā vasarā! Silts laiks, skaisti skati, kalni – brīnišķīgi! 
Tagad baudām Latvijas pavasari!”

Mārtiņš Zviedris: “Šis ceļojums bija ļoti patīkams, jo redzējām 
daudzas kultūrvēsturiskas vietas, kā arī pēc garās dienas bija 
dots brīvais laiks apmēram 3 h, kurā varējām burtiski darīt, ko 
gribam, un tieši brīvajā laikā veidojās šī visa komunikācija starp 
skolēniem. Manuprāt, tā ir pati galvenā lieta, jo, ja ir komunikāci-
ja, tad arī notiek viss pārējais, un ceļojums ir interesants. Šajā 
ceļojumā arī iepazināmies ar arheologu ikdienas darbu – rakt, 
veidot maisījumu, mērīt līmeni virs jūras, līmēt kopā saplēstos 
traukus. Mācoties no spāņiem, mēs mūsu skolā varētu arī ieviest 
skolas teātri, un iekrita acīs arī tas, ka, ieejot skolā, viņiem bija 
fiksētas visas Erasmus+ ceļojumu bildes, ar tiem cilvēkiem, kas 
tur bijuši.

Šajā pilsētā Don Benito cilvēki bija ļoti jauki un pieklājīgi, pie 
gājēju pārejām cilvēkus vienmēr palaida, un interesanti bija tas, 
ka visi pilsētas veikali bija koncentrēti divās ielās un nekur citur. 
Mīnusi varbūt bija ne pārāk izcilie dzīvošanas apstākļi, bet nebija 
arī nemaz tik slikti, un tas, ka nedēļas garumā bija vienas un tās 
pašas brokastis. Es personīgi cerēju ka 1 dienu aizbrauksim uz 
jūras krastu, jo kā nekā tikai vienu reizi Spānijā. Manuprāt, šādas 
jauniešu tikšanās ir vajadzīgas, lai izprastu nevis tikai to, kā un 
kādi cilvēki dzīvo Latvijā, bet lai izprastu arī, kā un kādi cilvēki 
dzīvo citās valstīs. Protams, arī lai iepazītu kultūru un tradīcijas, 
šie ceļojumi dod neaizstājamu pieredzi, ko nevar dabūt, mācoties 
12 gadus četrās sienās. Manuprāt, šo pieredzi vajadzētu izbaudīt 
katram skolniekam, kas to vēlas, jo tas ir kas īpašs.”

Kad aicināju skolēnus uzrakstīt par šīs Spānijas nedēļas ie-
spaidiem, bija skaidrs, ka saule un palmas 
būs atziņu priekšplānā, – būtu dīvaini, ja tā 
nebūtu mums, no Latvijas vēsā pavasara 
nokļuvušiem īstā karstumā. Taču piecās 
Don Benito pavadītajās dienās ir arī paveikts 
daudz. Mārtiņa pieminētajās garajās die-
nās, kurām sekoja brīvais laiks ar jauko ko-
munikāciju, bija gan prezentācijas, gan ra-
došās darbnīcas, gan iepazīšanās ar citu 
Spānijas skolu pieredzi, gan komandas vei-
došanas treniņš, gan dažādu uzdevumu 
veikšana saistībā ar projektā tēmu. Skolotā-
jiem tas bija arī šī projekta noslēguma pos-
ma un “taustāmo” rezultātu plānošanas un 
izstrādes laiks. Tā kā visas partnerskolas ir 
ļoti veiksmīgi sadarbojušās divu gadu garu-
mā, jau 2016. gada nogalē izlēmām, ka šo-
gad sagatavosim un iesniegsim jaunu pro-
jektu diviem nākamajiem mācību gadiem. 
Koordinatoru tikšanās Spānijā bija lieliska 
iespēja vairākās sanāksmēs pēc katras die-
nas oficiālās programmas noslēguma kopī-
gi pārrunāt projekta pieteikuma sagatavo-

šanas svarīgākos jautājumus, plānot tā saturu, sanāksmes, 
budžetu un citus jautājumus, – tā sakot, aisberga neredzamo 
daļu, bez kuras nu nekādi netikt pie spāņu saules, citroniem un 
palmām.

Līvija Mukāne, projekta vadītāja

Kopā ar skolēniem no Austrijas, Horvātijas, Itālijas un Spānijas
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SPORTS

Sporta ziņas
25. februārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 

dubultspēļu čempionāts novusā, kurā piedalījās 20 pāri no visas 
Latvijas. Sacensības notika 2 grupās – vīriešu pāri un jauktie 
pāri. Jauktajos pāros uzvarēja Rakojeda–Redbergs, 2. vietā – Do-
benberga–Pļavnieks, bet 3. vietā – Valmiera–Dimza. Vīriešu pāru 
konkurencē 1. vietu izcīnīja Jēgers–Matulis, 2. vietā – Svarinskis–
Priede, bet 3. vietā – Balodis–Andrējevs. Labākais mālpiliešu pā-
ris ierindojās 8. vietā – Alfons Suķis un Andris Lagzdiņš. Vēl starp 
desmit labākajiem pāriem iekļuva Juris Jonaitis un Jānis Jan-
sons – 9. vieta.

25. februārī Alauksta ezerā notika Pierīgas novadu sporta 
spēles zemledus makšķerēšanā, kurā piedalījās 10 komandas. 
Mālpils novada komanda (D. Karlsone, J. Deņisovs, G. Zunde un 
R. Mitrofanovs) ieguva 5. vietu. Individuāli savos sektoros 3. vietu 
ieguva D. Karlsone un R. Mitrofanovs. Sacensībās uzvarēja Kri-
muldas novada komanda.

4. martā noslēdzās 2017. gada LATVIJAS 2. līgas komandu 
čempionāts novusā vīriešiem, kurā startēja arī Mālpils novada 
komanda. Kopvērtējumā mālpilieši 16 komandu konkurencē ar 8 

uzvarām un 7 zaudējumiem, ieņēma augsto 6. vietu.
11. martā Mālpils sporta kompleksā sākās priekšsacīkstes 

Pierīgas sporta spēlēs telpu futbolā. Mālpils apakšgrupā spēlēja 
3 komandas (Mālpils, Sigulda un Ādaži). Mālpils novada komanda 
(Adrians Fjodorovs, Edvards Līdemanis, Ritvars Kārkliņš, Dailis 
Veics, Edgars Bogdans, Brendons Fjodorovs, Jānis Jansons) pie-
kāpās abās spēlēs (2:6 pret Siguldu, un 2:10 pret Ādažiem), ierin-
dojās 3. vietā grupā un dalīja 8.–10. vietu.

11. martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 7. posms, kurā piedalījās 8 dalīb-
nieki. 1. vietu ieguva Edgars Komarovs, 2. vietu izcīnīja Miks Ozo-
liņš, bet 3. vietu – Edgars Bogdans.

11. martā ar astotdaļfinālu sākās Latvijas Republikas dubult-
spēļu čempionāts novusā vīriešu pāriem. Viena daļa no pāriem 
sacentās arī Mālpilī. Mālpilī startēja 12 pāri, noskaidrojot 6 labā-
kos, kuri turpinās sacensības ceturtdaļfinālā. Mālpili pārstāvēja 
2 pāri (A. Suķis–A. Lagzdiņš un T. Zagorkis–V. Bērziņš). T. Zagor-
kis–V. Bērziņš ieguva 6. vietu un ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu. Maz-
liet nepaveicās pārim A. Suķis–A. Lagzdiņš, kuri ierindojās 7. vie-

2017. gada 18. martā Līvānu novada kultūras centrā norisinā-
jās pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” noslē-
guma pasākums, kurā prezentēja trīs labākos iedzīvotāju īsteno-
tos projektus no katra reģiona (Vidzeme, Kurzeme, Latgale, 
Zemgale un Pierīga). Šajā pasākumā tika prezentēts arī mālpi-
lietes Anitas Bīriņas un viņas ģimenes pērn īstenotais projekts 
“Bērnu un vecāku aktīvās atpūtas un izklaides laukums Mergu-
pes krastā” (pie jaunā Gājēju tiltiņa), kas tika izvēlēts kā viens 
no labākajiem projektiem Pierīgas reģionā. Pasākuma ietvaros 
no visas Latvijas sabraukušie dalībnieki balsoja par katra reģio-
na labāko projektu, izvēloties 1., 2. un 3. vietas ieguvējus. Anitas 
Bīriņas projekts saņēma godpilno 3. vietu. Apsveicam! Papildus 
3 projekti no katra reģiona ieguva Veicināšanas balvu. Savukārt 
uz vietas izveidotā nacionālā žūrija no 1. vietas ieguvējiem izvēlē-
jās vienu, kam pasniegt nacionālo balvu, un to saņēma Ogres no-
vada Taurupes pagasta biedrības “Plaužezeram” projekts “Bēr-
nu rotaļu laukums pie Plaužu ezera”. 

Nākamgad pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – 
Latvija” noslēguma pasākums par 2017. gada projektiem norisi-
nāsies Kuldīgā.

Mālpils novada dome jau septīto gadu rīko projektu konkursu 
“Mēs savam novadam”, kura ietvaros iedzīvotāju grupas un ne-
valstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas saistīti ar dzī-
ves kvalitātes uzlabošanu, sniedz labumu pēc iespējas lielākai 
sabiedrības daļai un kas tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem. 
Projektu konkursa “Mēs savam novadam” noteikumi un pietei-
kuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājaslapā. Projektu 
pieteikumus lūdzam iesniegt līdz 12. aprīlim Mālpils novada 
domes Kancelejā.

Aicinām iedzīvotājus nebaidīties un būt drosmīgiem pieteikt 
un īstenot savas labākās idejas, kas varētu dot savu ieguldījumu 
sabiedrībai un apkārtējai videi.

Projektu konkursa “Mēs savam novadam” 
koordinatore Ieva Pauloviča

Latvijas iedzīvotāju projektu noslēguma pasākums Līvānos

Nīderlandes KNHM fonda pārstāvis Niko Opdams, kurš pasniedz balvu 
par iegūto 3. vietu Anitas Bīriņas un viņas ģimenes projektam 

(att. Ieva Pauloviča, foto: Jānis Magdaļenoks)

Anitas Bīriņas un viņas ģimenes pērn īstenotais projekts 
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Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

15. aprīlis plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 8. posms Mālpils sporta komplekss

15. vai 23. aprīlis Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 3. posms Mālpils sporta komplekss

Vasaras nometne bērniem un 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām

Mālpils novada dome ir saņēmusi Kultūras un izglītības 
fonda “Upe” lūgumu finansiāli atbalstīt bērnu dalību viņu 
organizētajā nometnē bērniem un jauniešiem ar īpašām va-
jadzībām vecumā no 7 līdz 25 gadiem. Nometne paredzēta 
2017. gada vasarā no 10. līdz 16. jūlijam nometņu vietā “Ga-
nības”, Užavā.

Viena bērna dalība 7 dienu nometnē izmaksā 167,00 eiro. 
Pašvaldība piedalīsies ar līdzfinansējumu Mālpils nova-

da pašvaldībā deklarēto bērnu un jauniešu ar īpašām vaja-
dzībām dalībai nometnē “Ceļojums”.

Līdzfinansējuma apmērs būtu atkarīgs no tā, cik bērni 
tiks pieteikti nometnei. Starpība jāsedz ģimenei.

Lūdzam izvērtēt šo iespēju un pieteikties Mālpils novada 
domē līdz 2017. gada 30. aprīlim.

Nometnes pilnu aprakstu var atrast www.malpils.lv

Lielā talka 
22. aprīlī!
Talkošanas vietas Mālpils 
novadā lūdzam reģistrēt, 
zvanot pa tālr. 26437370 
(Regīna Zagorska)

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

3. jūnijs − pašvaldību 
vēlēšanu diena!

Vēlētāju ievērībai:
Līdz 25. martam PMLP vēlētājiem pa pastu nosūta paziņo-

jumu par vēlēšanām un to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs ie-
kļauts.

IECIRKŅA MAIŅU var veikt no 25. marta līdz 9. maijam. Ie-
sniegums jāiesniedz internetā, izmantojot PMLP e-pakalpoju-
mu, vai pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei – nova-
da domē 236. kabinetā pie iedzīvotāju reģistra speciālistes 
Mārītes Nīgrandes, tālr. 67970895.

29. maijā no plkst. 16:00 līdz 20:00 SĀK DARBOTIES VĒLĒ-
ŠANU IECIRKNIS.

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

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

NOBALSOT IEPRIEKŠ VARĒS:
31. maijā – no plkst. 17:00 līdz 20:00
1. jūnijā – no plkst. 9:00 līdz 12:00
2. jūnijā – no plkst. 10:00 līdz 16:00
Sidgundas ciema iedzīvotāju ievērībai:
Ar 2017. gada 12. janvāra Centrālās Vēlēšanu komisijas lē-

mumu Nr. 1 ir likvidēts vēlēšanu iecirknis Nr. 789 Sidgundas 
pamatskolā. Turpmāk Mālpils novada pašvaldībā būs tikai 
viens vēlēšanu iecirknis Nr. 788 Mālpils Kultūras centrā. Lai 
Sidgundas iedzīvotāji varētu nokļūt uz vēlēšanu iecirkni Mālpi-
lī, tiks organizēts transports (informācija tiks publicēta aprīļa 
izdevumā “Mālpils Vestis”).

Mālpils novada Vēlēšanu komisija

tā. Savukārt mālpilietis Oskars Janbergs pārī ar Juri Gusarovu 
startēja Bauskā, kur 11 pāru konkurencē ieguva 3. vietu un no-
drošināja vietu ceturtdaļfinālā.

18. martā Babītes novadā notika Pierīgas novadu sporta spē-
les novusā. Mālpils novada komanda (Jānis Dišereits, Alfons Su-
ķis, Andris Lagzdiņš un Tatjana Rakojeda) 10 komandu konku-
rencē ieguva 3. vietu. Individuāli pie galdiņiem Alfons Suķis un 
Jānis Dišereits izcīnīja 3. vietu.

19. martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada at-
klātais čempionāts novusā, 2. posms, kurā piedalījās 25 dalībnie-
ki no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI (LNF 
Licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie 
spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu ieguva Sandis 

Kalniņš no novusa kluba “Vidzemnieki”, 2. vietā – mālpilietis 
Andris Lagzdiņš, bet 3. vietā – Boriss Prohorovs no Pociema. La-
bākais no mālpiliešiem Andris Lagzdiņš ierindojās tūlīt aiz god-
algoto trijnieka – 4. vietā. Vēl starp desmit labākajiem iekļuva 
Alfons Suķis (5. vieta), Mārtiņš Dišereits (7. vieta) un Oskars Jan-
bergs (9. vieta). Sieviešu konkurencē uzvarēja Vēsma Valmiera no 
Madlienas, 2. vietā Maija Bindemane no Madlienas, 3. vietā Tatja-
na Rakojeda no Rīdzenes. TAUTAS klasē 1. vietā – Ģirts Lielmežs 
(Mālpils), 2. vietā – Valērijs Veļčinskis (Skrīveri), 3. vietā – Raivis 
Audjukevičs (Skrīveri). Paldies sacensību galvenajam tiesnesim 
Viesturam Bērziņam.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs
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Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2017. gada FEBRUĀRĪ: 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 2776 2828 52 1579,5 2514,2 1,59

Dārza 2 1320 1343 23 739,77 1112,05 1,50

Dārza 4 1735 1769 34 903,97 1643,9 1,82

Jaunā 2 un 4 2163 2198 35 1029,66 1692,25 1,64

Jaunā 6 1927 1952 25 840,35 1208,75 1,44

Jaunā 5 2109 2147 38 949,63 1837,3 1,93

Kastaņu 3 1487 1511 24 857,47 1160,4 1,35

Kastaņu 5 1341 1364 23 843,84 1112,05 1,32

Kastaņu 7 1453 1478 25 861,36 1208,75 1,40

Krasta 1 un 3 2147 2185 38 1097,5 1837,3 1,67

Krasta 2 3099 3154 55 1812,76 2659,25 1,47

Krasta 4/1 2002 2036 34 1075,72 1643,9 1,53

Krasta 4/2 2004 2039 35 1101,4 1692,25 1,54

Krasta 4/3 1732 1764 32 1089 1547,2 1,42

Krasta 5 2392 2435 43 1376,45 2079,05 1,51

Ķiršu 2 699 711 12 376,42 580,2 1,54

Ķiršu 4 2194 2236 42 1193,67 2030,7 1,70

Ķiršu 5 2444 2492 48 1222,23 2320,8 1,90

Ķiršu 7 3453 3516 63 1986,31 3046,05 1,53

Nākotnes 2 2904 2949 45 1550,53 2175,75 1,40

Nākotnes 4 3588 3653 65 1861,21 3142,75 1,69

Nākotnes 6 2132 2171 39 1207,63 1885,65 1,56

Nākotnes 10 1768 1799 31 1024,09 1498,85 1,46

PU “Norma K” klientiem par siltumenerģijas tarifu

Cienījamie nākamo 
pirmklasnieku vecāki!

Mālpils novada vidusskola aicina 
Jūs pieteikt bērnus mācībām 

1. klasē 2017./2018. m.g.
Kontaktinformācija: 28689674 (mob. tālr.), 

www.malpilsvsk.lv 
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Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai
Valsts pārvaldes darbiniek, ESI SAPRĀTĪGS!

Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pie-
der arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana. Pieņemot 
lēmumus, valsts un pašvaldības iestādei jānodrošina samērīgums starp privātper-
sonu un sabiedrības interešu ievērošanu.

Atceries, ka ikviena cilvēka tiesības ir jāsamēro ar citu cilvēku tiesībām.

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

Policijas ziņas 
(februāris)

Valsts policijas Rīgas reģiona pār-
valdes Siguldas iecirknī laika perio-
dā no 01.02.2017. līdz 28.02.2017. 
reģistrēti 144 notikumi, uzsākti 27 
kriminālprocesi, pieņemts 31 lē-
mums par atteikšanos uzsākt krimi-
nālprocesu, uzsāktas 15 resoriskās 
pārbaudes, uzsāktas 28 administra-
tīvās lietvedības, sastādīti 49 admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta in-
formācija par 19 notikumiem Mālpils 
novadā, uzsākts 1 kriminālprocess, 
pieņemts 1 lēmums par atteikšanos 
uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 3 
administratīvās lietvedības, sastādīti 
13 administratīvā pārkāpuma proto-
koli (t.sk. 7 par alkoholisko dzērienu 
lietošanu sabiedriskā vietā, 3 par ne-
pilngadīgu personu smēķēšanas 
faktu, 3 par pārkāpumiem ceļu sa-
tiksmē).

Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra pāriet uz vasaras 
klientu pieņemšanas laiku

Sakarā ar lauksaimniecības sezonas sākumu, ar 2017. 
gada 1. martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turp-
māk – VTUA) pāriet uz vasaras klientu pieņemšanas laiku.

Tehniskās uzraudzības departamenta Reģionu nodaļu 
klientu pieņemšanas laiks birojos:

Diena
Laiks

1. marts−31. augusts

pirmdiena 8:30–10:00

otrdiena 8:30–12:00 un 12:30–18:00

trešdiena 8:30–10:00

ceturtdiena 8:30–10:00

Traktortehnikas īpašnieki (vadītāji), pirms traktortehnikas 
un tās piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskates, tiek aicināti 

iepazīties arī ar tehniskās apskates izbraukuma grafiku. Ar 
tehniskās apskates, (tā sāksies jau martā), izbraukuma grafi-
ku var iepazīties VTUA tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļā 
Tehniskās apskates vai novada pašvaldībā.

VTUA arī atgādina, ka no 1. marta visos VTUA birojos, bet no 
3. jūlija arī par ārpus biroja sniegtajiem pakalpojumiem varēs 
norēķināties tikai ar bezskaidras naudas maksājumu – bankas 
karti, internetbankas maksājumu vai rēķinu. Neskaidrību ga-
dījumā vai pirms pakalpojuma saņemšanas skatīt tīmekļa 
vietni http://www.vtua.gov.lv/ vai jautāt tuvākajā Valsts teh-
niskās uzraudzības aģentūras birojā!

Savukārt informācija par Latvijas lauksaimniecības muzeja 
vai K. Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” klientu pieņemšanas 
laikiem atrodama tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļā Dar-
ba laiks vai zvanot pa tālruni 67027149.

Jānis Mergups-Kutraitis, 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sabiedrisko 

attiecību speciālists, tālr. 67027279, 26397648, 
e-pasts: janis.mergups@vtua.gov.lv

Biedrības “Mālpils zivīm” valde 
aicina biedrības biedrus uz biedru 
kopsapulci, kas notiks 2017. gada 
14. aprīlī plkst. 18:00 Mālpils nova-
da domes sanāksmju zālē. Dienas 
kārtībā arī jaunas valdes vēlēšanas, 
tāpēc nepieciešams kvorums. Liels 
lūgums ierasties!
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Tikšanās ar ekspedīcijas 
“Garākais ceļš uz tālāko vietu” 
dalībniekiem Ivaru Brenci 
un Daini Pudeli 
Mālpils novada bibliotēkā 19. aprīlī plkst. 17:00

Kad 2014. gada 25. septembrī trīs jaunieši – siguldiete Lau-
ra Garā, mālpilieši Ivars Brencis un Dainis Pudelis devās ce-
ļojumā “Garākais ceļš uz tālāko vietu”, viņus vienoja galamēr-
ķis Pita sala Jaunzēlandē. Tā ir tālākā apdzīvotā vieta no Rīgas, 
attālums taisnā līnijā pārsniedz 18 000 kilometrus.

Izvēli piedalīties šajā ekspedīcijā, piedzīvojumā, Dainis Pu-
delis motivēja kā jautājumu, uz kuru grūti atbildēt. “Tomēr jau 
no agras bērnības ceļošana man simbolizē brīvību, mieru un 
piepildījumu. Varbūt kādam var šķist bezatbildīgi pamest dar-
bu, karjeru, atstāt visu ikdienišķo, kas ir tik pierasts, aiz sevis, 
lai dotos ceļā, kura līkločus un noslēgumu šobrīd nav iespē-
jams prognozēt. Tomēr mani nepamet sajūta, ka tieši tagad un 
tieši tur arī man jāiet.”

Savukārt Ivars Brencis atzina, ka iepriekšējās mācību un 
profesionālās darbības gaitas vairāk bijusi nejaušība kā apzi-
nāta izvēle. “Fotogrāfējot un aktīvi slēpņojot, ir attīstījusies 
vēlme paskatīties uz pasauli no cita skatupunkta, dziļāk. Tra-
dicionālais tūrisms, atvaļinājums – ar to nekad nepietiks. 
Tiem, kuri atraduši savu ceļu, ir laimējies, no tā nokāpt neva-
jag – es nebūtu gatavs visu pamest, lai dotos vienkāršā avan-
tūrā; bet esmu – lai meklētu šo ceļu un lai parādītu citiem, ka 
tā ir viena no iespējām, kā to atrast.”

Laura Garā kopš bērnības iedvesmojusies no apkārtējās 
pasaules, to attēlojot savos zīmējumos. Vēlāk sapratusi, ka vē-
las kļūt māksliniece, arhitekte, lai radītu ko skaistu un palie-
košu. “Es gribu doties uz vietām, ko parasti neizvēlas, tā attīs-
tot sevi un augot kopā ar piedzīvojumu. Man jāizprot tas, ko 
redzu un jādod iespēja arī citiem to skatīt un, svarīgākais, – 
iedvesmoties no tā. Es gribu, lai arī citi redz, kāda ir šī mainīgā 
pasaule.”

Ceļotāji savu galamērķi laimīgi sasniedza, un 2016. gada 
15. maijā gleznainā vietā Canon Hill virsotnē Pita salā Jaunzē-
landē tika uzstādīta ceļazīme “Latvija 18 000 km”. Zīmi kā savu 
atbalstu ceļojumam izgatavoja Latvijas Valsts meži, un tā sver 

18 kg.
Nogādāšanu līdz Jaunzēlandei uzņēmās Latvijas Ārlietu 

ministrija.
Lai izbaudītu ieceres piepildījumu, jauniešiem bija jāveic 

garš, piedzīvojumiem bagāts, dažkārt grūts ceļš. Īpaši šim no-
lūkam pielāgotā kartē Mālpils novada un Siguldas pilsētas 
bibliotēkās interesenti varēja sekot ceļotāju gaitām dažādos 
kontinentos un valstīs. Sākot ar tuvākajām: Baltkrieviju, Uk-
rainu, Moldāviju, Gruziju, Armēniju, Azerbaidžānu un tālāk Irā-
nu, Kazahiju, Ķīnu, Laosu, Taizemi, Malaiziju, Singapūru, Indo-
nēziju, Austrāliju, visbeidzot Jaunzēlandi. Ekspedīcijas norisi 
tās dalībnieki atspoguļoja, veidojot videostāstu sēriju par ceļo-
jumu, publicējot ceļojuma dienasgrāmatas ierakstus gan so-
ciālajos tīklos, gan ekspedīcijas interneta vietnē, kā arī sadar-
bojoties ar Latvijas un citu valstu medijiem. Mālpiliešiem 
aprakstus par ceļojumu apkopoja Anita Brence, un tos varēja 
lasīt izdevumā “Mālpils Vēstis”, kā arī “Siguldas Avīzē”.

Tomēr visspilgtākos iespaidus var gūt ieklausoties pašu ce-
ļotāju stāstījumā tuvplānā. Tāpēc visi interesenti laipni aicināti 
uz tikšanos Mālpils novada bibliotēkā!

Ieeja sarīkojumā bez maksas.

Autoskola “Stars” aicina uz 
autovadītāju kursiem Mālpilī

Kategorijas Periods Dienas

B 5 nedēļas (11 nodarbību dienas) 18.05.2017., Otr., Cet., 17:30–21:30

A/A2 3 nodarbību dienas 16.04.2017., 14:20–18:20

BE 4 nodarbību dienas 21.03.2017., 17:00–21:00

C 10 nodarbību dienas 22.03.2017., 17:00–21:00

95. kods 5 nodarbību dienas 18.04.2017., 17:00–21:00

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

Mālpils novada 
bibliotēkas apmeklētāju 
ievērībai!

No š.g. 3. aprīļa Mālpils bib-
liotēkai mainīts darba laiks, 
turpmāk bibliotēkas darbinieki 
apmeklētājus gaidīs:

Pirmdien 9:00–19:00
Otrdien 9:00–18:00
Trešdien 14:00–18:00
Ceturtdien 9:00–19:00
Piektdien 9:00–18:00
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Baltā galdauta svētki 4. maijā
4. maijā par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunoša-

nas dienai visi Mālpils novada iedzīvotāji ir aicināti svinēt 
Baltā galdauta svētkus.

Šo svētku ideja ir pavisam vienkārša – ģimene, draugi, kai-
miņi no vienas mājas vai vairākām blakus mājām sanāk kopā, 
lai vispirms sakoptu savas mājas pagalmu un apkārtni. Pēc 
tam, kad darbiņš padarīts, pagalmā klāj galdu ar baltu galdau-
tu un kopīgi svin svētkus, ieturot pašu sarūpētu maltīti, un iz-

manto iespēju pārrunāt ieceres 
sava pagalma, apkārtnes, ciema, 
novada un valsts nākotnei.

Svētku darba grupa plāno sa-
rūpēt arī kopīgu svinību vietu vi-
siem mālpiliešiem (par vietu un 
laiku sekot reklāmai).

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

Turpinās fotokonkurss 
ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ

Martā fotogrāfijas 2018. gada Mālpils kalendāram iesūtī-
ja: Ina Līdaka, Guntars Kļaviņš, Jolanta Kļaviņa un Antra 
Austriņa-Seņkāne. Liels paldies Jums par lieliskajām bil-
dēm! Fotogrāfijas uzkrājam arhīvā līdz 2018. gada kalendāra 
veidošanas uzsākšanai. Kalendāra tēma ČETRI GADALAIKI 

MĀLPILĪ. Ceram uz Jūsu atsaucību visa gada garumā! Foto-
grāfijas var sūtīt uz e-pastu: esmeralda.tale@malpils.lv

2017. gada “Mālpils Vēstis” martā numura vāka noformē-
jumā Jolantas Kļaviņas fotogrāfija! Apsveicam!

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

Mālpils Evaņģēliski luteriskās 
draudzes aktivitātes
Dievkalpojumi

2. aprīlis /svētdiena/ Judika – Ciešanu laika pirmā svētdie-
na, plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos 
draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

9. aprīlis /svētdiena/ Palmārum – Ciešanu laika otrā svēt-
diena – Pūpolsvētdiena, plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. va-
karēdienu /kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

13. aprīlis /ceturtdiena/ Zaļā ceturtdiena, plkst. 19:00 diev-
kalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes mācītājs 
Edvīns Rumjancevs/

14. aprīlis /piektdiena/ Lielā piektdiena, plkst. 19:00 diev-
kalpojums ar Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes mācītājs 
Edvīns Rumjancevs/

16. aprīlis /svētdiena/ Kristus augšāmelšanās svētki – 
Lieldienas, plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu /
kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

17. aprīlis /pirmdiena/ Otrās Lieldienas, plkst. 15:00 diev-
kalpojums Mālpils pansionātā /kalpos draudzes mācītājs 

Edvīns Rumjancevs un Svētdienas skolas 
bērni/

23. aprīlis /svētdiena/ Baltā svētdiena, 
plkst. 10:00 dievkalpojums ar Sv. vakarē-
dienu /kalpos draudzes mācītājs Edvīns 
Rumjancevs/

30. aprīlis /svētdiena/ Trešā Lieldienu 
svētdiena, plkst. 10:00 dievkalpojums ar 
Sv. vakarēdienu /kalpos draudzes mācī-
tājs Edvīns Rumjancevs/

Citas aktivitātes
5. aprīlis – Aicinājums visiem, kuri grib 

un vēlas vairāk uzzināt par ticību, reliģiju, 
lūgšanu dzīvi, baznīcu un luterisko mācī-
bu nākt uz Iesvētību mācību nodarbībām. 
Mūsu pirmā tikšanās 5. aprīlī plkst. 19:00 Mālpils kultūras 
centra 321. telpā. Iepriekšēja pieteikšanās pie draudzes mācī-
tāja, tālr. 29227236, e-pasts: edvins.rumjancevs@inbox.lv

No 23. līdz 29. maijam aicinājums doties svētceļojumā uz 
Baznīcu dienām Vācijā, kas veltītas Reformācijas 500. gada-
dienai, ir atcelts zemās atsaucības dēļ. 

Mālpils novada vidusskola aicina 
darbā lietvedi!

Prasības pretendentiem:
 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • pieredze skolu lietvedībā tiks uzskatīta kā priekšrocība;
 • pieredze arhivēšanas darbā;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku;

 • spēja strādāt intensīvi un precīzi;
 • laba saskarsme un komunikācijas prasme darbā ar sko-

lēniem un darbiniekiem.
Motivēta pieteikuma vēstule un CV pretendentiem jāie-

sniedz Mālpils novada vidusskolas lietvedībā, Sporta ielā 1, 
Mālpilī līdz 07.04.2017. (tālr. 67925340).

Slodzes tips – pilna slodze.
Darba vieta – Mālpils novada vidusskola.
Darba veids – darba līgums uz noteiktu laiku.

GATAVOJOTIES LATVIJAS 100-GADEI
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Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
Makets iespiests SIA “Zelta Rudens Printing”
Kandavas iela 39, Rīga, LV-1083, tālr. 67624955

      INFORMĀCIJA  SLUDINĀJUMI

KASES DARBA LAIKS:

OTRDIEN un CETURTDIEN 14:00–18:00
TREŠDIEN un PIEKTDIEN 11:00–14:00

Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma. 
Tālrunis uzziņām 67925836 vai 29195459

Pie Kultūras centra kases novietota kastīte 
JŪSU ATSAUKSMĒM UN IDEJĀM!

Mālpils Kultūras centra pasākumi aprīlī
 • Līdz 28. aprīlim izstāžu zālē apskatāma INGRĪDAS IRBES gleznu izstāde 

“GAIDOT ZAĻO”.
 • 01.04. plkst. 22:00–02:00 LIELĀ JOKU DIENAS BALLE kopā ar “ZAĻĀ GAL-

MA KAPELLU”. Priecēsim viens otru ar īpaši noformētu galdiņu. /Tātad pavi-
sam nenopietni nopietns mājasdarbs./ Nebūs liegta iespēja piedalīties jaut-
rās izdarībās. Tērpā “jautrs piesitiens” tiks īpaši novērtēts! Galdiņu 
rezervācija un biļetes iepriekšpārdošanā – 7,- EUR; BALLES vakarā – 
10,- EUR /pavisam nopietni/.

 • 01.04. plkst. 10:00–15:00 Projekta “SATIEC SAVU MEISTARU” ietvaros AT-
VĒRTĀS DARBNĪCAS.

 ◊ TLMS “Urga” vadītāja Inguna Sīmansone un citas meistares mācīs adīt 
etnogrāfiskus cimdus, maučus /pulsa sildītājus/, aust lupatu deķīšus un 
citus rokdarbus.

 ◊ Keramikas studijas “Māl-pils” telpās keramiķes Gunas Petrevicas vadībā 
būs iespēja iemācīties gatavot svilpavnieku – tautas mūzikas instrumentu 
un vienlaicīgi latviešu tautas lietišķās mākslas priekšmetu. Gaidīts būs 
ikviens – gan liels, gan mazs, gan lietpratējs, gan tas, kurš nezin neko par 
rokdarbiem.

 • 09.04. plkst. 12:00 Starptautiskā folkloras festivāla “BALTICA 2018” folklo-
ras un etnogrāfisko ansambļu skate. Piedalās Amatas, Cēsu, Krimuldas, 
Lielvārdes, Mālpils, Ogres un Siguldas novadu ansambļi un kopas.

 • 12.04. plkst. 14:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās. Īpašā viešņa 
Frančeska Ģēvele ar savu dzejas krājuma “Liepziedu tēja nosalušai sirdij” 
lasījumu.

 • 16.04. plkst. 16:00 Svētki visai ģimenei! Bērnu un jauniešu LIELDIENU BRĪ-
NUMU EKSPRESIS 2017 “ĶEKAVA–OLAINE–MĀLPILS”. Mūs priecēs dejojo-
ši un dziedoši talanti no Ķekavas, Olaines un Mālpils. Ieeja bez maksas.

 • 20.04. plkst. 19:00 TV šovs “LAUKU SĒTA” jeb komēdija divās daļās “SAIM-
NIEKS MEKLĒ SAIMNIECI”. Lomās: Aldis Siliņš vai Imants Strads, Zane Dau-
dziņa, Madara Melne-Tomsone, Ģirts Ķesteris, Daiga Gaismiņa vai Dace Vīto-
la. Autore: Gunta Kalnoiņa. Režisors: Juris Rijnieks. Mūzika: Artūrs Palkevics, 
Atis Zviedris. Biļetes var iegādāties Kultūras centra un “Biļešu paradīzes” 
kasēs. Biļešu cenas: 8,- EUR; 10,- EUR un 12,- EUR.

 • 28.04. Pierīgas skolu tautas deju kolektīvu skate.
 • 30.04. plkst. 17:30 Foto izstādes “TURPINĀT DZĪVOT... SKAISTI!” atklāšana 

izstāžu zālē un tikšanās ar autori UNU LIBERTI.
 • 30.04. plkst. 19:00 Grupas “OTRA PUSE” KONCERTS “ES TEV” un ANTRA 

STAFECKA. Biļetes var iegādāties Kultūras centra un “Biļešu paradīzes” ka-
sēs. Biļešu cenas: 10,- EUR un 12,- EUR.

SLUDINĀJUMI

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

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

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

Gaļas pārstrādes uzņēmums “Food 
Expert S&L” meklē darbiniekus darbam 
gaļas pārstrādes cehā. Transports tiek 
nodrošināts. Adrese: “Papardes”, Sidgun-
da, Mālpils novads, mob. tālr. 26558361

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

AICINĀM DARBĀ
Sezonas darbiniekus dārzniecībā ogulāju 
dārza stādīšanas un kopšanas darbiem. 
Darbs svaigā gaisā, draudzīgā kolektīvā. 
Prasības vīriešiem – prasme strādāt ar 
tehniku (trimeris, zāģis, traktors). Sezo-
nas darbi sāksies jau aprīlī, strādājam 
līdz oktobra beigām. Sākot no jūlija līdz 
septembra beigām būs vajadzīgas sievie-
šu čaklās rokas ogu lasīšanai un ravēša-
nas darbiem. Nodrošinām ar nepiecieša-
mo tehniku un regulāriem algas 
maksājumiem. Lūdzam savlaicīgi pie-
teikties, tālr. 26414736.

Mūrēju krāsnis, plītis, sildmūrus, skurs-
teņus, maizes krāsnis, grilus, iekšējos 
kamīnus, veicu citus mājas darbus. Tālr. 
27327713

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

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

Iedzīvotājiem Mālpils novada pašval-
dībā ir iespēja saņemt bezmaksas 
konsultācijas pie zvērinātas advokā-
tes Ievas Timermanes ģimenes tiesī-
bu jautājumos, saistību tiesību jautā-
jumos, īpašuma tiesību jautājumos 
un krimināltiesību jautājumos. Lū-
gums uz konsultācijām pieteikties pa 
tālruni 67970888. Plānotie datumi 
š.g. 03.04., 08.05., 05.06. plkst. 10:00.

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


