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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI AUGUSTĀ
Izskatīja 23 jautājumus:

1. Par Valsts rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību 
piekritību Mālpils novada pašvaldībai.

2. Par nekustamā īpašuma sadali.
3. Par nekustamā īpašuma adreses / nosaukuma piešķirša-

nu.
4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
6. Par izglītības iestāžu gatavību uzsākt 2017. / 2018. mācību 

gadu.
7. Par interešu izglītības programmu finansēšanu.
8. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā 

tiek piešķirta stipendija 8.–12. klašu izglītojamiem” apstip-
rināšanu.

9. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un peda-
gogu apbalvošanu.

10. Par izmaiņām Mālpils Profesionālās vidusskolas amatu sa-
rakstā.

11. Par darba grupas izveidošanu.
12. Par izmaiņām administratīvo lietu komisijas sastāvā.
13. Par pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidi.
14. Par dienesta pārbaudes rezultātiem.
15. Par struktūrvienības reģistrēšanu.
16. Par atbalsta sniegšanu DA “Daiļrade” izbraukuma mēģinā-

jumu norisē.
17. Par SIA “Ziņas TV” iesnieguma izskatīšanu.
18. Par biedrības “Dzelzs Ērglis” iesnieguma izskatīšanu.
19. Par atļauju rīkot rudens gadatirgu.
20. Par grozījumu veikšanu Mālpils internātpamatskolas noli-

kumā.
21. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju.
22. Par Mālpils novada domes 2017. gada 24. maija lēmuma 

Nr. 7/1 “Par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profe-
sionālās vidusskolas optimizāciju” atcelšanu.

23. Par Mālpils novada domes 2017. gada 24. maija lēmuma 
Nr. 7/28 “Par vienotās grāmatvedības izveidi” atcelšanu.

NOLĒMA:
• Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības pro-

grammu realizēšanai atbilstoši interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas lēmumam, no-
sakot Mālpils novada vidusskolai 76 %, Mālpils 
internātpamatskolai 24 % no valsts piešķirtās mērķdotācijas. 
Piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta Mālpils novada vi-
dusskolas, Mālpils internātpamatskolas, Mālpils pirmsskolas 
izglītības iestādes “Māllēpīte” un Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolas interešu izglītības programmu realizēšanai, nodrošinot 
visu saskaņoto interešu izglītības programmu īstenošanu.

• Izveidot darba grupu plānošanas dokumenta darbā ar jau-
natni Mālpils novadā izstrādei sekojošā sastāvā:

1. Darba grupas vadītāja – Mālpils Jaunatnes lietu speciāliste 
Antra Austriņa-Seņkāne;

2. Mālpils novada domes deputāts Dainis Pudelis;
3. Iepirkumu speciāliste, speciāliste izglītības jautājumos 

pašvaldībā Anita Sārna;
4. Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja Līvija Mukāne;
5. Mālpils novada vidusskolas skolotāja Ilze Apsīte;
6. Mālpils Kultūras centra direktore Edīte Priekule;
7. Adrians Rakuzovs;
8. Natālija Estere Tamma;
9. Liene Kristovska;
10. Kristers Balodis;
11. Roberts Straumanis.

• Par Mālpils novada domes vēlēšanu komisijas locekļiem ie-
vēlēt:

1. Jolantu Dinku,
2. Ausmu Čīmu,
3. Agritu Višķeri,
4. Annu Višķeri,
5. Ilvu Nagli,
6. Māru Ārenti,
7. Indru Asni,
8. Ģirtu Lielmežu,
9. Ingrīdu Kajaku.
• Nosūtīt dienesta pārbaudes komisijas 2017. gada 25. jūlija 

ziņojumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izvēr-
tēšanai. Uzdot izpilddirektoram izteikt rājienu Mālpils internāt-
pamatskolas direktorei F. Ģēvelei par dienesta automašīnas iz-
mantošanu no darba brīvajā laikā. Uzdot F. Ģēvelei atmaksāt 
domei nelietderīgi izmantotos līdzekļus.

• Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas nolikuma grozīju-
mus, II nodaļu papildinot ar 8.1. punktu šādā redakcijā: “8.1. Ie-
stāde sniedz sociālos pakalpojumus”.

• Likvidēt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādi Mālpils 
Profesionālā vidusskola (reģistrācijas Nr. 90000067596, juridiskā 
adrese: Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152). Likvidāci-
ju uzsākt ar 2017. gada 1. septembri un pabeigt līdz 2018. gada 
1. martam. Saskaņot Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidā-
ciju ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, uzdot 
Mālpils novada domes speciālistei izglītības jautājumos A. Sārnai 
lēmumu par Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju nosūtīt 
saskaņošanai LR Izglītības un zinātnes ministrijai. Pēc lēmuma 
saskaņošanas dokumentus iesniegt Izglītības kvalitātes valsts 
dienestā Mālpils Profesionālās vidusskolas svītrošanai no Izglītī-
bas iestāžu reģistra. Noteikt, ka Mālpils novada pašvaldības iz-
glītības iestādes Mālpils Profesionālās vidusskolas tiesību, sais-
tību, mantas, finanšu līdzekļu un lietvedības un arhīva 
pārņēmēja ir Mālpils novada dome. Uzdot Mālpils novada domes 
izpilddirektoram / priekšsēdētājai izveidot Mālpils Profesionālās 
vidusskolas likvidācijas komisiju. Likvidācijas komisijai nodroši-
nāt Mālpils Profesionālās vidusskolas materiālo un finanšu lī-
dzekļu inventarizāciju, slēguma bilances sastādīšanu, mantas 
vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī nodrošināt man-
tas, finanšu līdzekļu, saistību, lietvedības un arhīva nodošanu 
Mālpils novada domei. Uzdot Mālpils novada domes izpilddirek-
toram A. Bukovskim pēc šī lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos 
aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt par Mālpils Pro-
fesionālās vidusskolas likvidāciju tās direktoru. Uzdot Mālpils 
Profesionālās vidusskolas direktoram normatīvajos aktos pare-
dzētajā kārtībā un termiņos brīdināt par iestādes likvidāciju tā 
pakļautībā esošos Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogus 
un tehniskos darbiniekus. Uzdot Mālpils Profesionālās vidussko-
las direktoram ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. oktobrim informēt 
izglītojamo vecākus par Mālpils Profesionālās vidusskolas likvi-
dāciju un par izglītības iespējām izglītības iestādēs, kuras īsteno 
profesionālās izglītības programmas. Lūgt Izglītības un zinātnes 
ministrijai Mālpils Profesionālās vidusskolas pedagogu atlaiša-
nas pabalstiem izmantot piešķirto mērķdotāciju pedagogu atal-
gojumam.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada do-
mes izpilddirektoram A. Bukovskim.

• Atcelt Mālpils novada domes 2017. gada 24. maija lēmumu 
Nr. 7/1 “Par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionā-
lās vidusskolas optimizāciju”.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2017. gada OKTOBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 18. oktobrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde 18. oktobrī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 18. oktobrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
DOMES SĒDE 25. oktobrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Privatizācijas komisijas sēde 30. oktobrī, plkst. 17:00 204. kab. SOLVITA STRAUSA

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

AKTUĀLI

Neatkarīgi no tā, vai tikai sākat skriet vai esat pārliecināts 
skrējējs, šis stāsts jūs var iedvesmot turpmākajiem pūliņiem kļūt 
par prasmīgiem un aizrautīgiem skriešanas sporta veida piekri-
tējiem.

Iedvesmas avots ir mūsu paša novada cilvēki ar savu sportisko 
garu, azartu un sirsnīgo atsaucību.

Augustā tika izsludināts pieteikums Pierīgas novadu 
2017. gada sporta spēlēm vieglatlētikas krosā. Sacensību mērķis 
un uzdevumi ir popularizēt skriešanu Pierīgas novadu iedzīvotāju 
vidū, noskaidrot labākos krosa skrējējus Pierīgas novados un 
veicināt sportistu meistarības izaugsmi. Komandā bija vajadzīgi 
15 skrējēji. Liekas, ka tāds nieks vien ir, bet izrādījās, ka sapulci-
nāt šādu skaitu skrējēju Mālpilī nemaz tik viegls uzdevums nebi-
ja. Kopumā uzrunāju 50 novada iedzīvotājus, kuri deva labus pa-
domus un ieteikumus. Paldies visiem, kuri uzklausīja manu 
aicinājumu!

Un tā, sacensības notika 12. septembrī Baldonē, Riekstu kal-
na apkārtnē. Vīriešu distance 3 km, bet sieviešu 1,5 km. Trase 

izrādījās grūta, taču visiem mūsu komandas dalībniekiem pievei-
cama.

Mūsu komandā startēja Guntis Podračiks, Raitis Kalniņš, 
Anna Višķere, Kristaps Grīnbergs, Vita Upmale, Gatis Lācis, 
Nauris Krīgers, Mārcis Kaņepējs, Angelika Grāvelsiņa, Ērika 
Krūmiņliepa, Dana Bērziņa, Ainars Bērziņš, Raivo Silnieks, 
Anita Bīriņa. Kopvērtējumā Mālpils novada komanda izcīnīja 8.
vietu.

Liels paldies par sasniegtajiem rezultātiem, par Jūsu sirsnību 
un atsaucību, piedaloties krosa sacensībās! Ne jau velti saka, ka 
tas, kurš skrien, ienes ne tikai sportu savā dzīvē, bet arī panāku-
mus kā balvu par savu piepūli.

Paldies Ģ. Lielmežam un I. Krieviņai par atbalstu, sagatavojo-
ties sacensībām!

Nu ko? Uzvelciet sporta kurpes un pievienojieties skrējēju pa-
saulei, esot soli priekšā pārējiem! Labu veiksmi!

Ar cieņu, Jana Baranovska

Kopā skrienot ir vairāk spēka – 
Pierīgas novadu sporta spēles vieglatlētikas krosā

Krosa komanda kopā ar ģimenēm pēc finiša ar patiecībām un gandarījumu par pieveikto distanci. 
Lai Jūsu personiskie sasniegumi un pozitīvisms ir iedvesmas avots citiem “izkāpt” no savas komforta zonas un uzsākt sportiskās gaitas!
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Šī gada septembrī tika atzīmēta Mazās Juglas kauju 100. ga-
dadiena.

Melbārža kungs, kurš dzīvo Siguldas novada Mores pagasta 
“Peļņos”, izteica priekšlikumu par piemiņas zīmes uzstādīšanu 
viņa īpašumā, vietā, kur pulkveža Vācieša komandētā 5. Zemga-
les pulka strēlnieki 1917. gada 18. septembrī apturēja ķeizaris-
kās Vācijas 8. armijas daļu uzbrukumu Nītaures virzienā un 
2. latviešu strēlnieku brigāde pārgāja pretuzbrukumā, atsviežot 
vācu karaspēku līdz Mālpilij. Latviešu strēlniekiem 1. Pasaules 
karš faktiski bija beidzies.

Biedrības “Latviešu Strēlnieku apvienība” (LSA) Cēsu nodaļas 
valde 2017. gada 10. jūlijā nolēma izveidot darba grupu piemiņas 
vietas izveidei.

Nodomu atbalstīja Siguldas novada dome, uzņemoties atbildī-
bu, un tika noslēgts trīspusējs līgums par Mazās Juglas kauju 
100-gadei veltītas piemiņas zīmes uzstādīšanu Mores pagasta 
“Peļņos”, kas noteiks katras puses pienākumus un atbildību.

Ieceri atbalstīja arī Jelgavas pilsētas un Tukuma novada paš-
valdības, piedaloties ar savu finansējumu.

Aicinājums atbalstīt piemiņas vietas izveidi tika nosūtīts ap-
kārtējo sešu novadu domēm, Nacionālo Bruņoto spēku vienībām 
un Aizsardzības ministrijas preses dienestam, laikrakstiem un 
novadu publisko attiecību nodaļām, kā arī publicēts sociālajos 
tīklos.

Raksti par piemiņas vietas izveides ieceri tika publicēti “Rīgas 
Apriņķa avīzē”, laikrakstā “Druva” un četru novadu izdevumos.

Vienlaicīgi notika akmeņkaļu uzņēmumu aptauja un piemēro-
ta akmens meklēšana. Akmens tika atrasts Balvu novadā un pie-
miņas zīmi izgatavoja SIA “TAKO AKMENS”, transportēšanu un 
uzstādīšanu nodrošināja SIA “LiepasZ”, “ZelTrans” un AS “Sigul-
das Būvmeistars”.

Tika uzsākta zie-
dojumu vākšanas 
kampaņa. Kaut arī 
visa nepieciešamā 
summa netika sa-
vākta, darbi tika uz-
sākti. Par finansēju-
ma garantu kļuva 
Biedrība “LSA”. Zie-
dojumus ir veikuši 
uzņēmēji un privāt-
personas. Aizsardzī-
bas ministrijas struktūras, politiskās partijas un patriotiskās sa-
biedriskās organizācijas ziedojumu vākšanā nav piedalījušās.

16. septembrī piemiņas zīme “Peļņos” tika atklāta. Par tās 
pamatu kalpoja nošķelts granīta akmens ar piestiprinātu trapec-
veida melnu plāksni, kurā iekalts teksts:

“12.–18.09.1917. 5. Zemgales un 6. Tukuma latviešu strēlnie-
ku pulki pie “Peļņu” mājām sakāva ķeizariskās Vācijas karaspē-
ku. 16.09.2017.

LSA, Jelgavas, Tukuma, Siguldas pašvaldības”.
Ziedojumu vākšana turpināsies līdz projekta sekmīgai pabeig-

šanai. Pārskati par piemiņas vietas ierīkošanas un ziedojumu 
vākšanas gaitu tiek publicēti LSA Cēsu nodaļas mājas lapā face-
book.com/Cesis Battlefield.

Pilns finanšu pārskats tiks sagatavots pēc galīgās norēķinā-
šanās ar darbu izpildītājiem.

Ēvalds Krieviņš, rez. pulkvežleitnants, 
biedrības “Latviešu Strēlnieku apvienība” 

Cēsu nodaļas vadītājs, tālr. 26270689

Par Peļnu kaujas 100-gadei veltītas piemiņas zīmes 
uzstādīšanu Mores pagastā

Šogad jau trešo reizi no 22. līdz 30. mai-
jam Mālpils novada vidusskola piedalījās 
Latvijas veselības nedēļas aktivitātēs MOVE 
Week. Aicinājām aktīvi piedalīties, atbalstīt 
mūsu skolu un visiem kopā nosoļot 810 km 
pretī Mālpils 810 gadiem!

14. septembrī Rīgā, Zelta boulinga cen-
trā, norisinājās “Veselības nedēļas 2017” 
noslēguma pasākums, kuru organizēja Lat-
vijas Tautas sporta asociācija (LTSA). Tajā 
tika paziņoti pasākuma uzvarētāji un no-
sauktas aktīvākās pašvaldības. Šogad “Ve-
selības nedēļā 2017” piedalījās vairāk nekā 
50 novadi, ieskaitot republikas lielākas pil-
sētas.

Mūsu skola tika vērtēta grupu vērtējumā 
atbilstoši iedzīvotāju skaitam līdz 5 tūksto-
šiem.

Ar lielu prieku un lepnumu varu pazi-
ņot, ka mūsu skola ar aktivitāti “Soļo pretī 
Mālpils 810 gadiem” savā grupā ieguva 
1. vietu Latvijā un naudas balvu sporta in-
ventāra iegādei!

Paldies visiem dalībniekiem, atbalstītājiem un līdzjutējiem 
par kopīgi paveikto un sasniegto!

Ar cieņu, 
projekta idejas autore un darba koordinatore Jana Baranovska

Akcijai “Soļo pretī Mālpils 810 gadiem” 1. vieta Latvijā

J. Baranovska kopā ar LTSA prezidentu A. Bērziņu, saņemot apbalvojumu
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Lieli formāti. Krāsa – viena, divas, nedaudz. Monumentāli. 
Lakoniski. Iespaidīgi. Mālpils Kultūras centrs 17. septembrī, 
uzsākot 30. sezonu, atklāj Sandras Krastiņas gleznu izstādi 
“Tur kāds brauc!”.

Gleznotājas vārds tiem, kas orientējas Latvijas mūsdienu 
glezniecībā, protams, labi pazīstams. Savulaik viņa viesojusies 
Mālpilī draugu izstāžu atklāšanās, bet tagad ar prieku šeit ska-
tām arī viņas darbus.

Izsādes kuratore Māra Ārente atklāšanā teic: “Kāpēc Sandra? 
Viņas darbi ir tik īpaši ar savu neaprakstāmo enerģiju! Ar vien-
kāršiem līdzekļiem panākts patiesi spēcīgs efekts. Paldies, ka šī 
izstāde ir pie mums! Esam ļoti gandarīti!”

Arī Kultūras centra direktore Edīte Priekule neslēpj prieku par 
šo īpašo notikumu Mālpils mākslas dzīvē: “Pēdējos 10 gadus 
mūs – mālpiliešus – un mūsu viesus ir ļoti lutinājuši izcili māks-
linieki ar saviem darbiem un klātbūtni. Arī šodienas notikums ir 
īsts pārsteigums, un jāsaka paldies Mārai, kurai ir īpaša prasme 
uzrunāt sabiedrībā ļoti pazīstamus un iemīļotus māksliniekus un 
noorganizēt viņu izsādes Mālpilī. Novērtēsim to, kāda ekskluzīva 
iespēja mums tiek dota!”

Sandra uzrunā klātesošos un arī pastāsta par darbu tapšanas 
procesu: “Man ir prieks būt Mālpilī! Esam šeit braukuši uz drau-
gu izstāžu atklāšanām un Mālpils mūsu apziņas kartē ir iezīmē-
jusies kā tāds mākslas centrs, kurā mīl un interesējas par māks-
lu un vēlas runāt par to, kas notiek mākslā.

Pirms vedu šo darbu komplektu uz Mālpili, biju atbraukusi pa-
skatīties telpu. Jāsaka, ka katra telpa iedod gleznai savu kontek-
stu un rezultātā ekspozīcija dzīvo savu unikālu, vienreizēju dzīvi.

Šai izstādei es devu nosaukumu – “Tur kāds brauc!”, kas ir te 
apskatāmā diptiha nosaukums.

Sandras Krastiņas gleznu izstāde Mālpilī

Ar to gribēju pateikt, kas man mākslā ir svarīgi – tas, ka būtis-
kākais notikums, kāpēc darbs tiek gleznots, atrodas aiz gleznas 
rāmja, vai kaut kur neredzams. Šajā diptihā redzam sievieti, kas 
stāv ar grābekli savā mazajā pļaviņā, kas simboliski attēlo, ka 
mums katram ir sava mazā teritorija, ko mēs spējam apgūt vai 
apkopt.

Droši vien jums daudziem ir sava māja. Arī mums ir lauku mā-
jas Piebalgā, un impulss šim darbam radās tieši tur – grābju la-
pas, dzirdu – tur kāds brauc, un tajā brīdī es zinu, man acu priek-
šā ir glezna, atliek tikai to uzgleznot.

Kāpēc manos darbos ir jūtama enerģētika? Gandrīz visi šie 
darbi ir gleznoti vienā piegājienā – vienā seansā, kas var būt 4 
līdz 12 stundas ilgs. Tehnika ir klasiska – audekls, eļļa. Audeklu 
noliek uz grīdas, visu vienmērīgi noklāj ar tumšu toni un tad ar 
terpentīnā samērcetu lielu otu vai lupatu krāsu ņem āra, kamēr 
darbs ir praktiski gatavs.

Par gleznu sēriju ar krekliem. Pagājušā gadā man Arsenālā 
(LNMM izstāžu zālē) bija izstāde “Civilisti” un tad man atnāca šī 
tēma – krekli. Gleznās nav tikai krekli, bet arī valkātāji, kurus 
mēs neredzam. Būtībā, gleznojot kreklu, es gleznoju personāžu 
– dusmīgo, priecīgo vai bēdīgo. Es ļaujos tēlam, un man būtiski ir 
tas, ka nekas manā mākslā nav speciāli izdomāts.”

Izstāde apskatāma līdz 3. novembrim. Nenokavējiet!

Esmeralda Tāle

Gleznotāja Sandra Krastiņa (no kr.) un 
izstādes kuratore Māra Ārente pie diptiha “Tur kāds brauc!” 

Sandra (no kr.) stāsta par darbu tapšanas procesu 

Sandru Krastiņu (no kr.) sveic Mālpils novada domes priekšsēdētāja 
Solvita Strausa
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Larsens Pulturs ir Latvijas Slieku au-
dzētāju asociācijas valdes loceklis. Jauns 
uzņēmējs un lauksaimnieks, kas pārcēlies 
no Rīgas, lai šeit uzsāktu savu biznesu.

Kā Tev ienāca pratā attīstīt tieši šo biz-
nesu?

Krīzes ietekmē es ar tēvu Rihardu Pultu-
ru sākām domāt par jauna biznesa uzsāk-
šanu. Tika apspriesti dažādi varianti kādu 
biznesu uzsākt. Uzreiz bija skaidrs, ka uz-
ņēmējdarbību vēlamies saistīti ar ekoloģiju 
un noteikti vēlējāmies palikt Latvijā. Visla-
bākā no idejām šķita izveidot biznesu lauk-
saimniecības jomā. Tajā brīdi izlēmām uz-
sākt audzēt sliekas un ražot organisko 
mēslojumu – vermikompostu. Sliekkopība 
ir nozare, kas ir perspektīva un pasaulē 
kļūst arvien populārāka, jo zaļā domāšana 
kļūst moderna. Sliekkopība kļuva par hobiju 
un aizraušanos, kā arī mūsu ģimenes biz-
nesu.

Cik ilgi Tu darbojies šajā jomā?
Ar sliekkopību un organiskā mēslojuma 

ražošanu nodarbojos jau 7 gadus.
Pastāsti kāds bija sākums, ar kādām 

grūtībām saskāries uzsākot šo biznesu?
Grūtības bija atrast piemērotu vietu, kur 

uzsākt šo specifisko biznesu. Tam bija vaja-
dzīgas lielas telpas, kur izvietot slieku reak-
torus, kā arī telpām bija jābūt īpaši aprīko-
tām, jo slieku audzēšanai ir nepieciešams 
īpašs mikroklimats. Bija vajadzīgas arī lie-
las telpas, kur ražot un glabāt gatavo pro-
dukciju. Vēl svarīgi bija, lai vieta atrastos 
tuvu Rīgai un būtu viegli pieejami izejmateriāli vermikomposta 
ražošanai. Vispiemērotākās telpas slieku audzēšanai atradām 
Mālpilī, bijušajā cūku fermu kompleksā “Kurlēni”.

Pastāsti vairāk par savu ražotni. Kā notiek ražošanas pro-
cess un ko Tu ražo?

Ražošanas process ir salīdzinoši garš. Vispirms tiek atvestas 

izejvielas, tās kompostē un tad dod sliekām pārstrādāt. Gala pro-
dukts ir vermikomposts jeb sliekkomposts. Vermikomposta ra-
žošana notiek trijās fermās. Vienā no fermām mēs audzējam 
sliekas, kur tās pārstrādā kompostu, ko iegūstam no kūtsmēs-
liem un zaļās masas. Ražošanā izmantojam vermireaktorus, kas 
ir viena no efektīvākajām tehnoloģijām. Izmantojot šo tehnoloģiju 

sliekām barība tiek padota no augšas, bet 
no apakšas, ar mehānisma palīdzību, tiek 
atdalīts vermikomposts. Šo procesu ir ie-
spējams mehanizēt. Izmantojot šo tehnolo-
ģiju, iegūstamā vermikomposta daudzums 
var sasniegt pat vairākas tonnas gadā, iz-
mantojot salīdzinoši nelielu personāla dau-
dzumu. Vienīgais no šīs tehnoloģijas trūku-
miem ir lielie ieguldījumi, lai iegādātos 
nepieciešamās iekārtas. Pārstrādāto ver-
mikompostu vedam uz nākamo fermu, kur 
tas tiek uzglabāts un izsijāts. Kad produkts 
ir izsijāts, tas tiek aizvests uz trešo fermu, 
kurā tas tiek safasēts un uzglabāts pārdo-
šanai. Gatavais produkts ir pieejams gan 
beramā veidā, gan šķidrā veidā.

Kādas ir svarīgākās uzņēmuma vērtī-
bas?

Galvenā vērtībā ir darbinieki un produkta 
kvalitāte. Ir ļoti svarīgi ražot augstvērtīgu 
preci. Ekoloģiska domāšana ir uzņēmuma 
pamatvērtība, jo mēs esam par zaļu un ve-
selīgu dzīvesveidu un lauksaimniecības at-

Slieku audzēšana Mālpilī – solis pretī ekoloģiskam dzīvesveidam

Ražošanas procesā – vermikomposta pakošana

Galvenie darbinieki manās plaukstās
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tīstību Latvijā.
Kādi produkta veidi ir pieejami? 
Piedāvātie produkti ir vermikomposts un 

vermikomposta ekstrakts.
Vermikomposts – organisks mēslojums, 

slieku pārstrādātais organiskais substrāts. 
Šis koncentrētais mēslojums satur saba-
lansētu barošanas vielu un mikroelementu 
kompleksu, fermentus, augsnes antibioti-
kas, vitamīnus, augu augšanas un attīstības 
hormonus. Tas ir unikāls mēslojums, kurā 
esošie augšņu mikroorganismi nodrošina 
zemes auglību. Augi lēnām un pakāpeniski 
pierod pie mēslojuma visā savā attīstības 
ciklā.

Vermikomposta ekstrakts – ir mēslo-
jums, kas īpašā veidā tiek iegūts no slieku 
komposta. Galvenā atšķirība ir tā, ka tas ir 
šķidrā veidā un ir ērtāks lietošanā. Mēsloju-
mi ir pieejami dažādos tilpumos.

Pastāsti par sava produkta īpašībām un 
kāpēc tie būtu jālieto?

Regulāri lietojot mūsu produkciju uzla-
bojas augsnes sastāvs. Augi saņem visas nepieciešamās mine-
rālvielas, ražas daudzums palielinās, kā arī augi mazāk slimo. 
Šis produkts ir 100 % dabīgs un videi draudzīgs.

Kur var iegādāties Tavu produkciju? 
Produktu var iegādāties Mālpilī veikalā “LaTS” un “Puķu pie-

tura”, kā arī lielākos apjomos ražotnē. Pamazām arī top interne-
ta veikals – www.growo.lv. Regulāri piedalāmies gadatirgos visā 
Latvijā un arī Igaunijā.

Kādi ir Tavi nākotnes plāni saistībā ar šo biznesu? 
Nākotnē ir plānots pievērsties lauksaimniecībai un eksperi-

mentēt ar ražoto produkciju, jo gribam redzēt efektu dzīvē un 
parādīt rezultātus tiem, kas apciemo ražotni. Plānojam pārdot 
savu produkciju veikalu tīklos Latvijā un citās valstīs. Izveidot pa-

šiem savu veikalu pie ražotnes, piedalīties lauksaimniecības iz-
stādēs ārzemēs. Ieviest modernākas tehnoloģijas, lai varētu ra-
žot vermikompostu lielākos apjomos un uzlabot tā kvalitāti. 
Aktīvi strādājam pie savas facebook lapas izveides un pilnveido-
šanas, veidojam konkursus un akcijas.

Ko Tu novēlētu lasītājiem?
Lasītājiem novēlu audzēt visu, izmantojot tikai dabīgu mēslo-

jumu. Aicinu visus interesentus doties ekskursijās uz mūsu ra-
žotni un pašiem iepazīt šos aizraujošos vermikomposta tapšanas 
procesus.

Foto un rakstu sagatavoja Taīda Ausma Kalniņa

Dāliju svētku tirgus Salaspils botāniskajā dārzā

KULTŪRAS  CENTRAM  30. SEZONA

Vidējās paaudzes deju kopa “KNIEDIŅŠ
Vidējās paaudzes deju kopa “KNIEDIŅŠ”, vad. Julijana Butkeviča 
(tālr. 26261870). Nekavējies un nāc dejot! Nodarbību diena SVĒT-
DIENA plkst. 19:00 uz skatuves. Šosezon mums 15!

Mālpils Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbī-
bas kolektīvi 2017. / 2018. gada un 
30-tās jubilejas sezonā

Turpinājums 8. lpp.

Ar Mālpils Kultūras centra lielās zālēs renovētās skatuves svi-
nīgu atklāšanu 1. septembrī ir uzsākta Kultūras centra 30. darba 
sezona. Jubilejas gada sezonā katru mēnesi Kultūras centrā no-
tiks dažādi pasākumi. Lielākā daļa pasākumu būs to organizato-
ru un amatierkolektīvu dāvana Mālpils Kultūras centram un tā 
apmeklētājiem 30 gadu jubilejā, bet paralēli arī tiks veikts nozī-
mīgs darbs, gatavojoties Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju 
svētkiem, kuri 2018. gada jūlija pirmajā nedēļā norisināsies Rīgā 
un uz kuriem pošas apmēram 150 mūsu amatierkolektīvu dalīb-
nieki.

Tāpēc katram šīs sezonas mēnesim būs savs moto. Aizvadīts 
septembris – jaunās skatuves iedejošanas mēnesis. Klāt okto-
bris – senioru mēnesis, kad Kultūras centrā īpaši būs gaidīti se-
niori uz savu SENIORU BALLI.

Edīte Priekule

Sākusies Mālpils Kultūras 
centra 30. darba zezona
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Bērnu vokālais ansamblis
Bērnu vokālais ansamblis, vad. Evija Belicka (tālr. 264841581). 
Nodarbību diena – PIRMDIENA plkst. 18:30. Aicinām mazos dzie-
dātājus vecumā no 4 līdz 7 gadiem! Pirmā tikšanās ar jaunajiem 
dalībniekiem un vecākiem 9. oktobrī plkst. 18:30, 302. t.

Mālpils jauktais koris “MERGUPE”
Mālpils jauktais koris “MERGUPE”, diriģenti Juris Vītums (tālr. 
29469789) un Sanita Vītuma (tālr. 29373342). Laipni aicinām dzie-
došos mālpiliešus pievienoties mūsu jaudīgajam kolektīvam! 
2018. gadā būs Lielie Dziesmu svētki! Nodarbību diena OTRDIE-
NA plkst. 19:00, 302. t.

Vokālais ansamblis “BUONAPARTE”
Vokālais ansamblis “BUONAPARTE”, vad. Sanita Vītuma (tālr. 
29373342). Kopā sanāk OTRDIENĀS plkst. 17:00.

Sieviešu vokālais ansamblis “VOKĀLĀ BILANCE”
Sieviešu vokālais ansamblis “VOKĀLĀ BILANCE”, vad. Sanita Vī-
tuma (tālr. 29373342). Nodarbību diena PIRMDIENA plkst. 19:00.

Keramikas studija “MĀL-PILS”
Keramikas studija “MĀL-PILS” pieaugušajiem un bērniem, vad. 
Guna Petrevica (tālr. 26694851). Šosezon apaļi 10!

Tautas lietišķās mākslas studija “URGA”
Tautas lietišķās mākslas studija “URGA”, vad. Inguna Sīmansone 
(tālr. 26686676).

Turpinājums no 7. lpp.
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Bērnu un jauniešu teātra studija “PILNMĒNESS”
Bērnu un jauniešu teātra studija “PILNMĒNESS”, vad. Antra 
Austriņa-Seņkāne (tālr. 22338703). Nodarbību dienas OTRDIENA 
plkst. 17:00 un PIEKTDIENA plkst. 18:00.

Amatierteātris “VĒJI”
Amatierteātris “VĒJI”, vad. Liene Cimža (tālr. 29384354). Ja vē-
lies pelēkas dienas košas krāsot, nāc uz amtierteātri “VĒJI”! Sa-
nākam TREŠDIENĀS plkst. 19:00, skatuve, 305. t.

Senioru ansamblis “REZĒDAS UN DADŽI”
Senioru ansamblis “REZĒDAS UN DADŽI”, vad. Evija Belicka 
(tālr. 264841581). Ja Jūs vēlaties labi un interesanti pavadīt laiku 
jaukā kolektīvā un atslēgties no ikdienas, pievienojieties! Kopā 
sanākam OTRDIENĀS plkst. 13:00.

Folkloras kopa “MĀLIS
Folkloras kopa “MĀLIS”, vad. Andris Kapusts (tālr. 26063277). Ja 
Tu vēlies izzināt gadskārtu ieražas un latvisko dzīvesziņu, esi gai-
dīts mūsu pulciņā TREŠDIENĀS plkst. 19:00, 305. t.

Jauniešu deju kopa “MĀRA”
Jauniešu deju kopa “MĀRA”, vad. Maija Orlova (tālr. 26519663). 
Vēlaties jaunus piedzīvojumus, jaunas dejas, draugus un pozitī-
vas emocijas? Gaidīsim Jūs PIEKTDIENĀS plkst. 21:00 un SEST-
DIENĀS plkst. 10:00 uz skatuves.

Vecmāmiņu klubiņš “REZĒDAS” sanāk katra mēneša otrajā 
TREŠDIENĀ plkst. 13:00. Ekskursijas, tikšanās ar interesantiem 
cilvēkiem pie tējas tases, krāsaināka ikdiena... Esi gaidīts mūsu 
pulciņā!

Vecmāmiņu klubiņš “REZĒDAS”

Turpinājums 10. lpp.
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Vidējās paaudzes deju kopa “SIDGUNDA”
Vidējās paaudzes deju kopa “SIDGUNDA”, vad. Māra Gaile-Diše-
reite (tālr. 26335434). Gaida savā pulciņā PIRMDIENĀS un TREŠ-
DIENĀS no plkst. 20:00 uz skatuves.

Kultūras centrs uzpošas
Gaidot 30. jubileju, Kultūras centrā notikuši plaši remontdarbi 

un realizēti divi projekti, kuriem piesaistīts finansējums no Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Šovasar Kultūras centrā izremontēts gaitenis uz aktieru ista-
bām, kas nebija atjaunots kopš Kultūras nama atklāšanas 1988. 
gadā. Gaitenī nomainītas 10 durvis, tajā skaitā arī durvis uz ska-
tuvi, atbilstoši ugunsdrošības prasībām.

Otrā un trešā stāva vestibilos nomainīti griesti un apgaismo-
jums. Šis darbs veikts pašu darbinieku – Uģa un Ainara – spē-
kiem. Līdzekļi remontam atvēlēti no Kultūras centra budžeta.

Vasarā realizēti arī divi projekti – “Sabiedrisko aktivitāšu pa-
plašināšana un pieejamības nodrošināšana Mālpils Kultūras 
centra Mazajā zālē” un “Mālpils Kultūras centra skatuves reno-
vācija un lifta ierīkošana”.

Pirmā projekta ietvaros Mazā zāle papildināta ar jauniem pro-
žektoriem un iegādāta apskaņošanas aparatūra, tajā skaitā da-

Senioru vokālais ansamblis “SIDGUNDIETES”
Senioru vokālais ansamblis “SIDGUNDIETES”, vad. Vija Ādamso-
ne (tālr. 26462864). Nodarbību diena TREŠDIENA plkst. 18:00.

žādi jauni mikrofoni. Uz zāli gar ēkas ārpusi izbūvēta uzbrauktu-
ve jeb panduss, lai nodrošinātu labāku vides pieejamību 
apmeklētājiem – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, māmiņām ar 
bērniem u.c.

Otrā projekta ietvaros nomainīts viss Lielās zāles skatuves  
grīdas klājums, izlīdzināts tās slīpums un izbūvēti stacionāri po-
desti korim. Vecās skatuves grīdas demontāžas darbos bija ie-
saistīti Mālpils vidusskolas skolēni Mikus Graudiņš un Matīss 
Graudiņš. Liels paldies viņiem par šo apjomīgo darbu! Skatuves 
grīdas svinīgā atklāšana notika 1. septembrī.

Kopš 8. septembra Kultūras centra apmeklētājiem pieejams 
lifts-pacēlājs nokļūšanai no pirmā stāva uz Lielo zāli otrajā stāvā, 
tādējādi nodrošinot labāku vides pieejamību cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem un jaunajām ģimenēm ar maziem bērniem.

Esmeralda Tāle

Kultūras centra Lielās zāles skatuves renovētās grīdas atklāšanas svētki, 2017. gada 1. septembris

Turpinājums no 9. lpp.
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Sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

30. septembrī Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā – priekšsacīkstes Mālpils sporta komplekss

14. oktobrī Pierīgas novadu sporta spēles šautriņu mešanā Saulkrastu sporta centrs

28. oktobrī Pierīgas novadu sporta spēles peldēšanā Babītes sporta komplekss

12. septembrī Baldones novadā Riekstu kalna apkārtnē noti-
ka Pierīgas sporta spēles vieglatlētikas krosā. Mālpils novada 
komanda tika pārstāvēta kuplā skaitā, par to paldies Janai Bara-
novskai. Komandā startēja Guntis Podračiks, Raitis Kalniņš, Jo-
lanta Epalte, Raivo Silnieks, Anna Višķere, Kristaps Grīnbergs, 
Vita Upmale, Gatis Lācis, Nauris Krīgers, Mārcis Kaņepējs, An-
gelika Grāvelsiņa, Ērika Krūmiņliepa, Dana Bērziņa, Ainars Bēr-
ziņš un Anita Bīriņa. Kopvērtējumā tika iegūta 8. vieta.

16. septembrī Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas 
sporta spēles basketbolā – priekšsacīkstes. Mālpils komanda 
spēlēja vienā grupā ar Ropažu, Babītes un Baldones novada ko-
mandām. Visas cīņas izvērtās spraigas un uzvarētājs tika no-
skaidrots tikai spēļu galotnēs. Mālpils komanda piedzīvoja 2 zau-
dējumus (60:62 pret Ropažiem un 60:66 pret Baldoni) un vienu 
uzvaru pret Babītes novada komandu (58:55) grupā ieņēma 
3. vietu un līdz ar to kopvērtējumā dalīja 7.–9. vietu.

16. septembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils nova-

da čempionāts šautriņu mešanā 1. posms, kurā piedalījās 5 da-
lībnieki. 1. vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2. vietu izcīnīja Einārs 
Kaminskis, bet 3. vietā ierindojās Edgars Bogdans.

24. septembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils nova-
da atklātais čempionāts novusā, 5. posms, kurā piedalījās 44 da-
lībnieki no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI 
(LNF Licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicen-
cētie spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu jau ceturto 
posmu pēc kārtas ieguva Sandis Kalniņš no novusa kluba “Vid-
zemnieki”, 2. vietā – Osvalda Priede no Ogres, bet 3. vietā – Ai-
nārs Golts no Valmieras. Sieviešu konkurencē uzvarēja Evija Pa-
parde, 2. vietā Sintija Skalbe no Valmieras, 3. vietā Vita Balode. 
TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Andis Kušķis (Salaspils), 2. vietā – 
Andrejs Kondričs (Gulbene), 3. vietā – Ģirts Lielmežs (Mālpils). 
Paldies sacensību galvenajam tiesnesim Viesturam Bērziņam.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

SPORTS

Kultūras centra jaunais lifts-pacēlājs

Gaitenis uz aktieru istabām

Uzbrauktuve uz Mazo zāli
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Projekts turpināsies vēl vienu 
gadu, un jau esošajām dalībskolām 
pievienosies vēl 34 izglītības iestādes. 
Kolēģu veiksmīgās pieredzes iedves-
motas, arī šīs skolas mācīsies un mā-
cīs pārējos veidot videi draudzīgākus 
ēšanas ieradumus.

Projektā “Ēdam atbildīgi!” piedalās 
Ekoskolas no deviņām Eiropas valstīm 
– Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Lat-
vijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slo-
vākijas un Slovēnijas. Savukārt Latvijā 
programmā “Ēdam atbildīgi!” iesaistī-
tās skolas aptver visus četrus Latvijas 
vēsturiskos novadus.

Par Ekoskolu programmas un pro-
jekta “Ēdam atbildīgi!” īstenošanu Latvijā ir atbildīgs Vides izglī-
tības fonds (VIF), pasaules vadošās vides izglītības un neatkarī-
gās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for 
Environmental Education (FEE International) pārstāvis, kas Lat-
vijā nodrošina visu starptautisko FEE programmu – Zilais Ka-
rogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini 
mežu – īstenošanu vai pārraudzību.

Dace Purviņa, Mālpils internātpamatskola 
Daiga Lāce, Mālpils novada vidusskola

EKOSKOLU  ZIŅAS

Projekta “Ēdam atbildīgi!” gada 
noslēguma salidojums, kurā piedalī-
jās Mālpils internātpamatskolas eko-
komandas koordinatore Dace Purviņa 
un Mālpils novada vidusskolas koordi-
natore Daiga Lāce.

No 27. līdz 29. jūnijam Raunas pa-
gasta ZS “Jaun-Ieviņas” pārstāvji no 
52 projektā “Ēdam atbildīgi!” iesais-
tītajām Ekoskolām svinēja aizvadīta-
jā mācību gadā kopīgi gūtos panāku-
mus. Salidojums pulcēja gan projekta 
pirmā, gan otrā gada dalībskolas, 
kurām šī bija lieliska iespēja tuvāk 
iepazīties ar domubiedru pieredzi, 
sasniegumiem un problēmu risināju-
miem, apmainīties ar idejām par 

turpmākām aktivitātēm, kā arī uzzināt daudz noderīga nāka-
majam gadam.

Papildus atskatam uz pagājušajā mācību gadā sasniegto, trīs 
dienu programmā skolu pārstāvjiem bija paredzētas arī dažādas 
izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes. Viena no šādām aktivitā-
tēm bija aizraujošas kulinārijas darbnīcas eksperta Edgara San-
dera vadībā, kurās varēja apgūt un baudīt gardumus no augu 
valsts virtuves. Tāpat arī bija iespēja iepazīties ar bioloģisko 
saimniecību “Jaun-Ieviņas” un “Lielkrūzes” darbību, papildināt 
zināšanas par globālo izglītību, kā arī piedalīties citos tematiskos 
un atpūtas pasākumos. Kopīgās aktivitātes arī veicināja kontaktu 
veidošanos starp kolēģiem, kas kalpos par pamatu skolu sa-
draudzībai nākotnē.

“Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska programma, kurā iesaistītās 
izglītības iestādes veic dažādas aktivitātes par tēmu – kā izvēlē-
ties un lietot pārtiku pārdomāti un atbildīgi, nekaitējot videi. Šīs 
skolu iniciatīvas ir vērtīgs ieguldījums sabiedrības veselībā un 
vides saudzēšanā, jo izglīto gan bērnus, gan viņu vecākus, gan arī 
skolotājus un plašāku sabiedrību.

Ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns priecājas: 
“Šogad projektā iesaistīto skolu skaits ir pieaudzis vairāk nekā 
divas reizes, kas ļāva plašāk aptvert visas projekta tēmas un pa-
nākt praktiskas izmaiņas”. Skolu projekta koordinatori atzīst, ka 
dalība ir bijusi labs rosinājums risināt problēmas skolas vidē un 
veicināt ilglaicīgas pozitīvas pārmaiņas, piemēram, ievērojami 
samazināt pārtikas atkritumus un veidot sadarbību ar vietējiem 
ražotājiem. Tas ir ieguvums ne vien videi un veselībai, bet arī 
pašvaldību ekonomikai.

Plašākais vides izglītības pasākums pedagogiem un skolē-
niem, kurā piedalījās Mālpils internātpamatskolas ekokomandas 
koordinatore Dace Purviņa un Mālpils novada vidusskolas ekoko-
mandas koordinatore Daiga Lāce un skolotāja Ilze Bērziņa.

No 8. līdz 10. augustam Kokneses internātpamatskolā noti-
ka plašs vides izglītības un pieredzes apmaiņas pasākums – Vi-
des izglītības fonda organizētais Ekoskolu Vasaras forums.

Forumā pulcējās 110 koordinatori no Ekoskolām visā Latvijā, 
lai dalītos pieredzē, iepazītos ar aktualitātēm vides izglītībā un 
apgūtu, kā sniegt atbalstu jaunajiem vides līderiem. Pasākuma 
programmā bija iekļautas dažādas informatīvas un praktiskas 
aktivitātes, kuras vadīja pieredzējuši vides eksperti un lektori. To 

Kopīgā ceļā uz zaļāku nākotni

Ekoskolu Vasaras forums Koknesē
vidū – Anita Ieriķe (RPIVA), Artūrs Jansons (homo ecos:), Artūrs 
Polis (Latvijas Permakultūras biedrība), pārstāvji no Dabas aiz-
sardzības pārvaldes u.c. eksperti, ar kuriem tika pārrunātas tā-
das tēmas kā brīvdabas pedagoģijas principi, atkritumu samazi-
nāšana skolas ikdienā, biodaudzveidība, aprites ekonomika un 
jauniešu pilsoniskā aktivitāte. Cita starpā pedagogiem bija arī 
iespēja papildināt prasmes praktiskajā darbnīcā kopā ar bloga 
edamzale.lv autori Marutu Rampāni, kura stāstīja par videi drau-
dzīgu gatavošanu.

Apmācību mērķi ir paaugstināt pedagogu kvalifikāciju un zi-
nāšanas par aktuālajām vides problēmām, veicināt mācību me-
tožu izplatību, kas var atbalstīt atsevišķus jauniešus kā viedokļu 
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līderus vides jautājumos, kā arī no-
drošināt pieredzes apmaiņu starp 
programmā iesaistītajām skolām. Pa-
sākuma organizatori uzsver, ka vides 
aizsardzības principi forumā tika ievē-
roti arī praktiski – netika izmantoti 
vienreizlietojamie trauki un tika uz-
manīts, lai atkritumu daudzums būtu 
pēc iespējas mazāks, savukārt ūdens, 
enerģijas un transporta resursi tiktu 
izmantoti pēc iespējas efektīvāk. Apzi-
noties mūsdienu industriālās lauk-
saimniecības ietekmi uz vidi, pasāku-
ma laikā tika arī samazināts dzīvnieku 
izcelsmes produktu daudzums dalīb-
nieku ēdināšanā.

Pasākumu organizēja Vides izglītības fonds sadarbībā ar Kok-
neses internātpamatskolu – attīstības centru un Kokneses nova-
da domi, kā arī Mežu attīstības fonda finansējumu. Ar SIA “NMS 
RIGA” atbalstu foruma laikā bija pieejams “LUCART” higiēnas 
papīrs, kas ir iegūts no pārstrādātām tetrapaku celulozes 
šķiedrām, savukārt SIA “Purenn” foruma vajadzībām nodrošinās 

134 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem 
panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aiz-
sardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starp-
tautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 67 sko-
las saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notika 12. sep-
tembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Zaļā karoga balvu saņēmušas arī divas Mālpils novada skolas 
Mālpils internātpamatskola un Mālpils novada vidusskola.

“Šogad mācību gada sākums iezīmē gan negatīvas, gan ļoti 
pozitīvas tendences – kamēr skolu skaits Latvijā sarūk, Ekoskolu 
skaits tikai palielinās. Ir liels prieks, ka aug jauna paaudze, kas 
tiešām spēs domāt ilgtermiņā un kura spēs arī mainīt nepama-
toto priekšstatu, ka vides aizsardzība ir pretrunā ar Latvijas eko-
nomisko izaugsmi,” stāsta Ekoskolu programmas koordinators 
Latvijā Daniels Trukšāns.

Ekoskolu programma ir viens no plašākajiem un efektīvāka-
jiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Latvijā šobrīd tajā darbo-
jas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes, tostarp arī pirmssko-
las un augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 
49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras visas tiecas īstenot ambiciozu 

mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un soci-
āli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīs-
tību. Starptautisko Zaļā karoga balvu saņem tikai tās skolas, kas 
ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides 
jomā, savukārt Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir na-
cionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Programmā var piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gata-
va savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīs-
tības jautājumiem. Vides izglītības fonds skolām nodrošina me-
todiskos materiālus, sniedz atbalstu un iespēju piedalīties 
dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla 
un starptautiska līmeņa projektos. Dalība Ekoskolu programmā 
ir vērtīgs ieguvums ne tikai skolas kolektīvam, bet arī pašvaldī-
bām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicinā-
ta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Dace Purviņa, Mālpils internātpamatskola 
Daiga Lāce, Mālpils novada vidusskola

videi draudzīgāku sadzīves ķīmiju. Ekoskolu programmas darbī-
bu atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Dace Purviņa, Mālpils internātpamatskola 
Daiga Lāce, Mālpils novada vidusskola

Zaļo skolu skaits arvien pieaug
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Policijas ziņas (augusts)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.08.2017. līdz 31.08.2017. reģistrēti 181 no-
tikumi, uzsākti 42 kriminālprocesi, pieņemti 30 lēmumi par 
atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsākta 35 administratī-
vā lietvedība, uzsākta 26 resoriskā pārbaude, sastādīti 29 ad-
ministratīvā pārkāpuma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 7 notikumiem 
Mālpils novadā, pieņemti 2 lēmumi par atteikšanos uzsākt kri-
minālprocesu, uzsāktas 4 administratīvās lietvedības, kā arī 
pieņemti citi procesuālie lēmumi.

21/08/2017
STARP DIVIEM VĪRIEŠIEM IZCĒLIES ĢIMENES KONFLIKTS. 

MĀLPILS NOVADS.
24/08/2017
AS “LATVENERGO” DARBINIEKS VEICOT PĀRBAUDI, KON-

STATĒJIS, KA VEICOT ZEMES RAKŠANAS DARBUS IR BOJĀTS 
ELEKTROPĀRVADES LĪNIJAS ATDALĪTĀJA ZEMĒJUMS. MĀL-
PILS NOVADS.

29/08/2017
ĢIMENES KONFLIKTS STARP VĪRU UN SIEVU SAKARĀ AR 

ŠĶIRŠANOS UN ĪPAŠUMA DALĪŠANU, ABAS PERSONAS BIJA 
ALKOHOLA REIBUMĀ UN ĢIMENĒ IR DIVI NEPILNGADĪGI 
BĒRNI, AR PERSONĀM IZVESTAS AUDZINOŠA RAKSTURA 
PĀRRUNAS, TIKA IZSKAIDROTI PIENĀKUMI, KURI JĀPILDA 
ATTIECĪBĀ PRET NEPILNGADĪGAJIEM BĒRNIEM. MĀLPILS 
NOVADS, MĀLPILS, NĀKOTNES IELA.

29/08/2017
NEPILNGADĪGU BĒRNU VECĀKIEM KONSTATĒTS ALKO-

HOLA REIBUMS, AR SAVĀM DARBĪBĀM VIŅI NEIEVĒRO AP-
RŪPES PIENĀKUMUS. MĀLPILS NOVADS.

Gāzes balonu piegāde mājās!
SIA “Saurida Latvija”
Gāzes balonu cenas: 50 litri − 24,50 EUR, 46 litri − 23,00 EUR, 27 litri − 14,00 EUR. Gāzes balonu nomaiņa, pārbaude, konsultācijas. 
Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie gāzes baloni (7, 27 un 46 litru). Strādājam katru dienu (arī vakaros), svētkos un brīvdienās. Zvanīt 
Jums vēlamā laikā! Tālr. 29 41 51 20

Aicinājums
Latvijas simtgades svinību sagatavošanas darba grupa kā 

vienu no pasākumiem iecerējusi erudīcijas spēli

“Mana Mālpils manā Latvijā”.
Uzaicinām Jūsu kolektīvu piedalīties spēlē ar savu koman-

du. Priecāsimies, ja pieteiksiet dalību.
 • Pieteikumu līdz 10. novembrim plkst. 16:00 lūdzam at-

stāt pie Kultūras centra dežuranta vai nodot Voldemā-
ram Cērpam.

 • Pieteikumā jānorāda:
 ◊ Iestāde, uzņēmums, biedrība, kolektīvs vai c., ko ko-

manda pārstāv;
 ◊ Komandas nosaukums;
 ◊ Komandas dalībnieki – 4 cilvēki (vārds, uzvārds);
 ◊ Komandas kapteinis (viens no 4 komandas dalībnie-

kiem; vārds, uzvārds, tālr. nr., e-pasts);
 ◊ Komandai vēlamais spēles datums (datumus sk. noli-

kumā);
 ◊ Pieteikuma iesniegšanas datums un laiks;
 ◊ Pieteikumu var rakstīt brīvā formā vai izmantot pietei-

kuma veidlapu, kas atrodama mājas lapā www.mal-
pils.lv.

Latvijas simtgadei veltītā pasākuma – erudīcijas 
spēles “Mana Mālpils manā Latvijā”

NOLIKUMS
Organizētāji. Latvijas simtgades pasākumu sagatavošanas 

Darba grupa sadarbībā ar Kultūras centru.
Mērķis un uzdevumi. Rosināt un veicināt Mālpils iestāžu, 

uzņēmumu, kolektīvu sadarbību. Dalībniekiem – pārbaudīt sa-

vas zināšanas par Latviju un Mālpili, 
gūt jaunas, kā arī patīkami atpūsties.

Laiks un vieta. 10. novembrī (ie-
vadspēle), 14. decembrī, 11. un 25. 
janvārī, 8. un 22. februārī, 8. un 22. 
martā, 12. aprīlī. Finālspēle 4. mai-
jā. Visas spēles notiks Kultūras centra apaļajā zālē.

Norise. Iestādes, uzņēmumi, biedrības, kolektīvi, interešu 
grupas u.c. veido komandas 4 cilvēku sastāvā, no kuriem izvē-
las vadītāju. Sacenšas 2 komandas, kuras izlozē Darba grupa. 
Katras spēles komandas var uzaicināt līdzjutējus (līdz 20).

Komandu noformējums – cepures, lakatiņi vai citas atšķirī-
bas zīmes.

Spēļu saturs. Jautājumi un uzdevumi par Latvijas un Māl-
pils dabu, vēsturi, kultūras dzīvi, personībām. Paredzēti arī 
atraktīvi uzdevumi.

Vērtēšana notiks pēc iegūto punktu kopskaita. Maksimāli 
iespējamais punktu skaits visās spēlēs vienāds.

Apbalvošana. Katrs dalībnieks saņem svētku suvenīru, uz-
varētāja komanda – galveno balvu. Uzvarētāju apbalvošana no-
tiks Latvijas simtgades svētku pasākumā 2018. gada 18. no-
vembrī Mālpils Kultūras centrā.

Ceram, ka mālpilieši būs atsaucīgi un visas spēles norisi-
nāsināsies draudzīgi un interesanti!

!!! Piezīme: Uz pirmo spēli (ievadspēli Lāčplēša dienas 
priekšvakarā) divas komandas jau ir uzaicinātas. Pieteikša-
nās sākot ar otro spēli.

Visās spēlēs gaidām kuplu skatītāju pulku!

Darba grupa
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Noslēdzies fotokonkurss 
ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ

Septembrī fotogrāfijas 2018. gada Mālpils kalendāram ie-
sūtīja: Guntars Kļaviņš, Līvija Mukāne, Māra Ārente un Taīda 
Ausma Kalniņa. Liels paldies Jums par lieliskajām bildēm!

Top 2018. gada Mālpils kalendāra makets, lai uz Valsts 
svētkiem – 18. novembri jau varam sagaidīt nodrukāto galda 
kalendāru.

Konkursam laika posmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 25. 
septembrim iesūtītas 227 fotogrāfijas no 17 autoriem. Liels 

paldies visiem, kuri piedalījās kon-
kursā!

2017. gada “Mālpils Vēstis” sep-
tembra numura vāka noformējumā 
Līvijas Mukānes fotogrāfija! Apsvei-
cam!

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

Piesaki savu kandidātu Mālpils 
novada pašvaldības balvai 
“GODA NOVADNIEKS” 
un “GADA CILVĒKS”!

Arī šogad, 2017. gadā, Dome aicina iedzīvotājus aktīvi ie-
saistīties un pieteikt kandidātus Mālpils novada pašvaldības 
balvai “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS”, lai godi-
nātu un pateiktos pašvaldības iedzīvotājiem par ieguldījumu 
Mālpils novada attīstībā un pozitīvā tēla veidošanā, kā arī lai 
godinātu labākos sava aroda, amata vai radošā darba veicē-
jus.

Pretendentus nominācijām var pieteikt līdz 2017. gada 
23. oktobrim ikviens novada iedzīvotājs, organizācija, uzņē-
mumu kolektīvs, komersants, biedrība, iestāde un pašvaldī-
ba.

Pieteikuma veidlapas iespējams saņemt un nodot:
 • Kultūras centrā;
 • Mālpils novada bibliotēkā;
 • Sidgundas bibliotēkā;
 • Mālpils novada domē.

Aizpildītās veidlapas iespējams nosūtīt arī:
 • elektroniski uz e-pastu: dome@malpils.lv;
 • pa pastu Mālpils novada domei (Nākotnes iela 1, Māl-

pils, Mālpils novads, LV-2152).

Balva tiks pasniegta Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienas svinīgajā pasākumā.

AICINĀM 
PIEDALĪTIES

Mālpils novada dome ir uzsākusi Erasmus+ programmas 
projekta “Sociālā iekļaušana–digitālās iemaņas–starppa-
audžu mācīšanās” (SINDI) īstenošanu kopā ar partneriem 
no Francijas, Polijas un Austrijas.

Projektā paredzēta arī

datoru pamatprasmju apguve senioriem (55+),
 • kā skolotājus piesaistot jauniešus;
 • mācoties gan grupās, gan pēc principa – “katram sko-

lēnam savs skolotājs”.
Iegūtās prasmes būs noderīgas gan ikdienas dzīvē, gan 

arī, sazinoties un sadarbojoties ar līdzīgu mācību grupu da-
lībniekiem mūsu partnervalstīs.

Tie, kas vēlas apgūt datorprasmes un
tie, kas vēlas iejusties skolotāju lomā,
tiek aicināti pieteikties, zvanot uz tālr. 26114137 vai raks-

tot uz e-pastu: karte1@inbox.lv
līdz 12. oktobrim.

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

Svešvalodu kursi pieaugušajiem
Kursa nosaukums Norises laiks Vieta Kursu sākums Vadītājs

1. Angļu valodas sarunu klubs Ceturtdienās
18:00–19:30

Mūžizglītības klasē 
Mālpils novada domes 

2. stāvā

12. oktobrī Ina Turkina

2.
Angļu valoda

/bez un ar nelielām 
priekšzināšanām/ 

Pirmdienās
18:00–19:30 9. oktobrī Lilita Jomerte

3. Vācu valodas sarunu klubs Otrdienās
17:00–18:30 24. oktobrī Līvija Mukāne

Mācības notiek BEZ MAKSAS. To norise tiek nodrošināta no Mālpils novada domes finansējuma mūžizglītībai.
PIETEIKŠANĀS pa tālr. 26114137 vai pie kursu vadītājiem.
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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. 26424232, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Makets iespiests SIA “Erante”
Saieta laukums 2, Madona, LV-4801, tālr. 64860983

   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 oktobrī
 • Līdz 3. novembrim Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma SANDRAS KRAS-

TIŅAS gleznu izstāde “Tur kāds brauc!”.
 • 07.10. plkst. 13:00 Dāmas un kungi labākajos gados! Ielūdzam Jūs uz Māl-

pils Kultūras centra Senioru balli. Jūs priecēs muzikants Andris Muižnieks, 
Sporta deju kluba “ZĪLE” dejotāji, sieviešu vokālais ansamblis “SIDGUN-
DIETES” un mazie dziedātāji. Transportu lūgums pieteikt pie Kultūras cen-
tra dežuranta vai pa tālr. 67925836.

 • 11.10. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” pirmā tikšanās ar savu 
īpašo rudens velšu recepti “Neturi sveci zem pūra!”.

 • 12.10. plkst. 19:00 IELŪDZ BAIBA, MARHILS un JAKUŠONOKS uz KON-
CERTSPĒLI “ES ŠONAKT BŪŠU LAIMĪGS”. Piedalīsies Mālpils un Suntažu 
jauktie kori, Samanta Tīna, Ieva Sutugova, Ufo un Alex. Biļetes var iegādā-
ties Kultūras centra un “Biļešu paradīze” kasēs. Biļešu cenas: 10,-; 12,-; 15,- 
EUR.

 • 14.10. plkst. 10:00 TLMS “URGA” saiets.
 • 14.10. plkst. 18:00 Latvijas Kultūras akadēmijas kora “Sōla” koncerts. 

Mākslinieciskais vadītājs Kaspars Ādamsons. Diriģenti: Laura Štoma un Ar-
tūrs Oskars Mitrevics. Koncerta ilgums 1 h 10 min. Programmā latviešu tau-
tas mūzika un pasaules oriģinālmūzika.

 • 22.10. plkst. 16:00 CIRKS visai ģimenei. Biļešu cenas: 5,- EUR un 7,- EUR. 
Biļetes varēs iegādāties 1 h pirms sākuma.

 • 27.10. plkst. 19:00 Mālpils amatierteātra “VĒJI” izrāde Lelde Stumbre 
“Liels, spoži sarkans autobuss”, režisore Liene Cimža. Biļetes cena: 2,- 
EUR.

SLUDINĀJUMI

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

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

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

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

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

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

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

Ilmas Bicānes ārsta 
prakse zobārstniecībā

Parka ielā 3, Mālpilī, Mālpils no-
vadā piedāvā šādus pakalpojumus:

 • zobu ārstēšana;

 • zobu ķirurģija;

 • bērnu zobārstniecība.

Ir līgums ar Veselības norēķinu 
centru par valsts apmaksātu zobu 
labošanu bērniem līdz 18 gadu ve-
cumam piešķirtās kvotas ietvaros.

Tālr. 67925980, 26788524

Autoskola “Stars” aicina uz 
autovadītāju kursiem Mālpilī

Kategorijas Periods Dienas

B 5 nedēļas 
(11 nodarbību dienas)

12.10.2017., Ot., Cet., 17:30

B 5 nedēļas 
(11 nodarbību dienas)

14.10.2017., Se., Sv., 12:00

BE 4 nodarbību dienas 09.10.2017.

C 10 nodarbību dienas 11.10.2017.

95. kods 5 nodarbību dienas 14.10.2017.

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


