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2017. gada 29. novembrī
Mālpils novadā Mālpilī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 2017. gada 29. novembra  

sēdes lēmumu Nr. 14/21

Grozījumi 2014. gada 26. marta saistošajos notei-
kumos Nr. 11 “Par materiālās palīdzības pabal-

stiem Mālpils novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu, 
41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu, 

19.12.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1036 “Audžuģime-
nes noteikumi” 43. punktu

Izdarīt Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta saistoša-
jos noteikumos Nr. 11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novadā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus 
grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu 2.1. punktu ar apakšpunk-
tiem 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10. šādā redakcijā:

“2.1.8. pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai;
2.1.9. apbedīšanas pabalsts;
2.1.10. bezmaksas transporta pakalpojums.”
2. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “X” ar skaitli 

“XIII”.
3. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “10.1.” ar 

skaitli “13.1”.

4. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “10.2.” ar 
skaitli “13.2”.

5. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “10.3.” ar 
skaitli “13.3”.

6. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “10.4.” ar 
skaitli “13.4”.

7. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “XI” ar skaitli 
“XIV”.

8. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “11.1.” ar 
skaitli “14.1”.

9. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “11.2.” ar 
skaitli “14.2”.

10. Papildināt saistošos noteikumus ar X nodaļu šādā redakci-
jā:

“X Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
10.1. Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai (persona aplie-

cinošu dokumentu nokārtošanai vai atjaunošanai, dokumentu 
nokārtošanai saistībā ar īpašumu, invaliditātes kārtošanai utml.)  
piešķir trūcīgām ģimenēm (personām).

10.2. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai tiek piešķirts 
apmērā līdz EUR 50,00, individuāli izvērtējot katru situāciju.

10.3. Lai saņemtu pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai, 
personai Sociālajā dienestā jānokārto trūcīgas personas statuss 
atbilstoši 2013. gada 13. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4 
“Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Mālpils novada pašvaldībā.”

11. Papildināt saistošos noteikumus ar XI nodaļu šādā redak-
cijā:

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes

28.03.2018. sēdes lēmumu Nr. 3/13

Grozījums Mālpils novada domes 2010. gada 27. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Mālpils 

novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2

Saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījums Mālpils novada domes 2010. gada 27. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts 1. 2010. gada 27. janvāra Mālpils novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 

“Mālpils novada pašvaldības nolikums” tiek izdarīts grozījums, nolikuma 4.1. 
apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:
“4.1. finanšu komiteju, kura sastāv no 9 deputātiem;”.

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai precizētu 2010. gada 27. janvāra Mālpils novada 
domes saistošos noteikumus Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums”.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme 
uz pašvaldības budžetu

Neietekmē

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme 
uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
saistībā ar Saistošo noteikumu projektu

Nav notikušas 

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa

21. panta pirmo daļu un 24. pantu

Izdarīt Mālpils novada domes 2010. gada 27. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums”” 
(turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

Izteikt saistošo noteikumu punktu 4.1. sekojošā redakcijā:
“4.1. finanšu komiteju, kura sastāv no 9 deputātiem;”.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI MARTĀ

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Izskatīja 14 jautājumus:
1. Par Mālpils novada attīstības programmas 2019.−2025. ga-

dam izstrādes uzsākšanu.
2. Par telpu nomas līguma izbeigšanu.
3. Par izsoles nolikuma apstiprināšanu.
4. Par izmaiņām Mālpils novada pašvaldības arhīva eksperta 

komisijas sastāvā.
5. Par papildinājumu veikšanu 2017. gada 27. decembra sē-

des lēmumā Nr. 15/24.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
7. Par kultūras un izglītības fonda “Upe” iesnieguma izskatī-

šanu.
8. Par biedrības “Mēdiju platforma” iesnieguma izskatīšanu.
9. Par pašvaldības SIA “Norma K” gada pārskata pieņemšanu 

zināšanai.
10. Par līguma apstiprināšanu ar Jaunsardzes un informācijas 

centru.
11. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pūšaminstrumen-

tu spēle − Klarnetes spēle programmas saskaņošanu.
12. Par 2017. gada 28. jūnija lēmuma Nr. 9/16 “Par grozīju-

miem 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Mālpils novada pašvaldības nolikums”” un domes 2018. 
gada 31. janvāra lēmuma Nr. 1/13 “Par precizējumiem Māl-
pils novada domes saistošajos noteikumos Nr. 6 “Grozījumi 
Mālpils novada domes 2010. gada 27. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums”” 
atcelšanu.

13. Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījums Mālpils novada 
domes 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Mālpils novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

14. Par adreses piešķiršanu.
NOLĒMA:

 • Uzsākt Mālpils novada attīstības programmas 2019.−2025. 
gadam (turpmāk − Programma) izstrādi. Noteikt par Pro-
grammas izstrādi atbildīgo personu Mālpils novada attīstī-
bas un īpašumu daļas vadītāju. Apstiprināt Programmas 
izstrādes darba uzdevumu un izstrādes termiņus.

Apstiprināt Programmas izstrādes vadības darba grupu šādā 
sastāvā:

 ◊ domes priekšsēdētāja,
 ◊ domes izpilddirektors,
 ◊ domes attīstības un īpašumu daļas vadītāja.

Paziņojumu par Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt 
pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv un novada informatīvajā 
izdevumā “Mālpils Vēstis”. Lēmumu par Programmas izstrādi 
nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstī-
bas plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 • Iznomāt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada 
domei piederošo nekustamo īpašumu “Ceri”, Mālpils no-
vads, kadastra Nr. 8074 503 0026, kas sastāv no lauku 
saimniecības nedzīvojamās ēkas 938,3 m2 platībā. Noteikt 
nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles nosacīto sāku-
ma cenu (nosacīto nomas maksu) 0,10 EUR (10 euro centi) 
par vienu ēkas kvadrātmetru mēnesī. Apstiprināt nekusta-
mā īpašuma nomas tiesību izsoles noteikumus. Mālpils 
novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt ne-
kustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.

Turpinājums 4. lpp.

“XI. Apbedīšanas pabalsts
11.1. Apbedīšanas pabalstu piešķir par personu, kuras pēdējā 

deklarētā dzīvesvieta pirms nāves ir bijusi Mālpils novada admi-
nistratīvā teritorija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras  
(turpmāk – VSAA) izmaksātā apbedīšanas pabalsta summa ne-
pārsniedz EUR 285,00.

11.2. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tas nepārsniedz  
EUR 285,00 un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim 
(apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbērēšanu.

11.3. Apbedīšanas pabalsta apmēru aprēķina kā starpību 
starp šo noteikumu 11.2. noteikto summu un VSAA izmaksāto 
apbedīšanas pabalstu.

11.4. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir dekla-
rēta Mālpils novada administratīvajā teritorijā un kurai nav ap-
gādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Sociālais die-
nests slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī 
pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izde-
vumus.

11.5. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, sociālajā dienestā 
jāiesniedz:

11.5.1. iesniegums;
11.5.2. miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
11.5.3. VSAA izsniegta izziņa par piešķirtā apbedīšanas pabal-

sta apmēru.
11.6. Sociālais dienests pēc visu dokumentu saņemšanas 10 

dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.”
12. Papildināt saistošos noteikumus ar XII nodaļu šādā redak-

cijā:
“XII Pabalsts transporta pakalpojuma apmaksai

12.1. Pabalstu transporta pakalpojuma apmaksai piešķir Māl-
pils administratīvajā teritorijā deklarētām personām līdz 2 rei-
zēm kalendārajā gadā nokļūšanai uz/no ārstniecības vai citu 
specializētu iestādi, ja personas pamatotu iemeslu dēļ nevar 
pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

12.2. Pabalstu transporta pakalpojuma apmaksai ir tiesīgas 
saņemt:

12.2.1. pensijas vecuma personas, kuras normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām 
un kurām nav apgādnieku vai kuru apgādnieki normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem;

12.2.2. trūcīgās ģimenes ar bērniem krīzes situācijās, kas 
saistītas ar bērnu veselības un obligātās izglītības nodrošināša-
nu;

12.2.3. personas, kuras nokļuvušas krīzes situācijā un saņē-
mušas norīkojumu no Sociālā dienesta par valsts apmaksāto so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu.

12.3. Lai saņemtu pabalstu transporta pakalpojuma apmaksai 
persona iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pamatojot pa-
kalpojuma nepieciešamību, norādot ārstniecības vai specializēto 
iestādi, uz/no kuru jānokļūst, un datumu, kad transporta pakal-
pojums nepieciešams.

12.4. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta trans-
porta pakalpojuma apmaksai piešķiršanu un apmaksā pakalpo-
jumu no Sociālā dienesta budžeta.”

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa
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Turpinājums no 3. lpp.
MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS

2018. gada MAIJAM
Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 23. maijā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde 23. maijā, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 23. maijā, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
DOMES SĒDE 30. maijā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Privatizācijas komisijas sēde 28. maijā, plkst. 17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

AKTUĀLI 

LNB “Skaļās lasīšanas” sacensības Pierīgas reģiona fināls 
norisinājās Salaspils novada bibliotēkā 6. aprīlī. Ar šo projektu 
LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes iz-
vēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, 
sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopī-
gām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasīt prieku.

Turp skolotājas Santas Mihelsones vadībā devās 6.a klases 
skolniece Elizabete Ģērmane ar atbalstītājām Līvu un Evu. Eliza-
bete lasīja fragmentu no Nila Geimena grāmatas “Kapsētas 
stāsti”. Reģiona finālā piedalījās 10 dalībnieki, bet čempiona titu-
lu ieguva Ādažu novada pārstāvis Gustavs Hugo Joksts.

Skolotājas Santas viedoklis par šo konkursu: “Tā ir laba mācī-
bu metode lasītprasmes veicināšanā. Piedaloties sacensībās, 
gūta jauna pieredze turpmākajam darbam, jo mācās ne tikai sko-
lēns, bet arī skolotājs”.

Domāju, ka arī nākamajā mācību gadā, kopīgi sadarbojoties 
ar Mālpils novada bibliotekārēm, latviešu valodas skolotājām un, 

Šogad kā lielus lasītājus, uz Lielajiem lasīšanas svētkiem iz-
virzīju Guntu no 2.b klases, viņas brāli Gunāru no 4.b klases, kā 
arī viņu mammu Agnesi Hildebranti. Viņi ir ļoti čakli Mālpils no-
vada vidusskolas bibliotēkas apmeklētāji un lasītāji. Prieks, ka ir 
ģimenes, kur lasa visi, kuriem grāmatai joprojām ir svarīga loma 
viņu dzīvē. Agnese atsūtīja vēstuli, kurā pauž savas un bērnu pār-
domas par izlasīto, redzēto, piedzīvoto:

“Sakām paldies Mālpils novada vidusskolas bibliotēkai par ie-
spēju apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku Lielajos lasīšanas 
svētkos.

Bērnu žūrijā iesaistījāmies, jo bērniem pēkšņi šķita, ka vairs 
nav ko lasīt, un viss, ko vecāki, skolotāji vai paši izvēlējušies, ir 
neinteresants. Tā nu ķērāmies pie ieteiktās grāmatu kolekcijas. 
Lasot šīs grāmatas, varēja gan pasmieties, gan padomāt, gan arī 
paraudāt. Interesanti, ka visiem trijiem, izlasot vienas un tās pa-
šas grāmatas, katram savas likās tās labākās. Secinājums – cik 
labi, ka ir tik daudz dažādu grāmatu, bet žēl, ka tieši saturiski 
vērtīgākās grāmatas bieži vien ir bēdīgākās un skumīgākās.

Uz lielo bibliotēku ekskursijā bijām domājuši doties jau sen. 
Un tā nu beidzot bija pienācis šis lielais notikums un tieši Lielajos 
lasīšanas svētkos. Guntai spilgtāko iespaidu atstāja Dainu skapis 
ar savāktajām un apkopotajām tautas dziesmām, kas ir ne tikai 
Latvijas, bet arī pasaules vērtība. Gunāram likās interesanti, ka 
bibliotēkā ir arī tāda Sarunu istaba, kur ne tikai sēž klusumā un 
lasa grāmatas, bet var no sirds izrunāties. Kopējie iespaidi – liela 
12 stāvu Gaismas pils, kur 5 stāvus aizņem Tautas grāmatu 

protams, skolēniem, piedalīsimies šajā pasākumā, lai gūtu pie-
redzi un gandarījumu par padarīto.

Mālpils novada vidusskolas bibliotekāre I. Sējāne

“Skaļās lasīšanas” 2. kārta

plaukts. Stāvot pie 
Latu galda, jeb latu 
– naudas zīmju di-
zaina ekspozīcijas 
stenda, skaisti varē-
ja redzēt, ka ēkas 
stāvi krāsojas pa 
latu krāsām, sākot 
no zemākā līdz aug-
šējam. Pa Gaismas 
pils logu ir redzama 
baznīca, kur kristīts 
ēkas arhitekts (Gu-
nāra vārda brālis) 
Gunārs Birkerts. Vi-
siem ļoti patika pa-
stāvīgā ekspozīcija 
“Grāmata Latvijā” par grāmatas vēsturi, attīstību un dažādību.

Tā nu ceram, ka šogad Bērnu žūrijas pulkam mums pievieno-
sies arī jaunākais brālis Jānis, kuram ir 5 gadi, un arī tētis, lai 
atkal kādu dienu visi kopā varētu aizbraukt uz Latvijas Nacionālo 
bibliotēku un piedalīties kādā “Ģimeņu sestdienā.

Agnese, Gunārs, Gunta”
Paldies Agnesei, Guntai un Gunāram Hildebrantiem par at-

saucību un ieinteresētību!
Ineta Sējāne

Lai nezūd lasītprieks!



Mālpils Vēstis  APRĪLIS  2018 5AKTUĀLI

“Kas pagātni pētī, to nākotne svētī”
Lai priecātos par rītdienu, nedaudz jāatceras pagātnes cilvēki, 

kuri lika pamatus mūsu Mālpils šodienai. Daudzu mālpiliešu at-
miņās vēl ir cilvēks ar lielo burtu – Jānis Vanags, kurš par Mālpils 
hidromeliorācijas tehnikuma direktoru sāka strādāt 1958. gadā. 
Darbojoties ar plašu vērienu, gaišu prātu un nākotnes redzēju-
mu, viņš ir atstājis Mālpilī paliekošas vērtības. Šogad aprit 60 
gadu kopš viņš uzsāka savu enerģisko darbību Mālpilī.

Celtniecības nodaļa Mālpils tehnikumā
Savas darbības laikā Jānis Vanags, līdzās meliorācijas noda-

ļai, tehnikumā nodibināja arī celtniecības nodaļu. To atklājot, 
viņš sacīja: “Ja celtniecība, tad celtniecība!” Tad arī sākās tehni-
kuma paplašināšanās, jo auga audzēkņu skaits un dažos gados 
tas sniedzās jau pāri 700.

Audzēkņiem bija vajadzīgas kopmītnes, jo puse dzīvoja ap-
kārtnes mājās, savukārt skolotājiem un darbiniekiem – dzīvokļi, 
jo viņi mitinājās bijušajās muižas ēkās. Iecerēts bija arī jauns 
mācību korpuss.

Varēja apbrīnot Jāņa Vanaga oratora spējas Lauksaimniecības 
un Celtniecības ministrijās, panākot atļauju būvēt kopmītnes au-
dzēkņiem, dzīvojamās mājas pasniedzējiem un uzsākt bērnu 
dārza 1. būvniecības kārtu. Viņš spēja atrast ietekmīgus cilvēkus 
valdībā, kas viņu atbalstīja. Jānis Vanags pat apmeklēja kaimiņu 
republikas, izvēloties labākos projektus ēkām. Viņš pats arī or-
ganizēja celtniecības darbus. 1960. gadā nodeva ekspluatācijā 2 
kopmītņu ēkas audzēkņiem, katru ar 100 vietām. 1962. gadā lika 
pamatakmeni tehnikuma skolotāju dzīvojamai ēkai Nr. 1, pēc tam 
arī ēkai Nr. 2 (Dārza iela 2 un 4). 1965. gadā nodeva jauno mācību 
korpusu, bet 1969. gadā – piecstāvu kopmītni ar 400 vietām un 
ēdnīcu audzēkņiem.

Lai tehnikumā uzņemtu vairāk audzēkņu, aģitācija notika arī 
Baltkrievijas republikā. Baltkrievi apguva specialitāti abās noda-
ļās. Daudzi Latvijā palika uz dzīvi un nodibināja ģimenes.

Bērnu dārzs
Arī bērnu dārza tapšana bija Jāņa Vanaga ideja. Vienā tehni-

kuma izlaiduma mielastā, piedaloties pianistei Elgai Īgenbergai, 
Vanags izteica domu – audzēkņu un darbinieku skaitam palieli-
noties, veidosies jaunas ģimenes, būs bērni, bet bērnu dārza nav. 
Vajag! Vienprātīgi iecēla Elgu Īgenbergu par bērnu dārza krust-
māti. Tas tika uzcelts, paplašināts, vēlāk uzlabots. Mālpils māmi-
ņas arī tagad ir priecīgas – ir labs bērnu dārzs.

Mālpils paraugciemata būvniecība
Bez Jāņa Vanaga darba un “caursišanas” spējām arī Mālpils 

paraugciemata nebūtu, jo to bija nolemts būvēt citur.
Uzzinājis, ka Latvijā dota atļauja divu paraugciematu būvniecī-

bai, viņš pārliecināja celtniecības dižvīrus, ka Mālpils ir ļoti pie-
mērota vieta tā celtniecībai. Neskaitāmas reizes braucot uz Celt-
niecības ministriju, viņam izdevās pierādīt, ka paraugciematam 
jābūt tieši Mālpilī, ka tas ir izdevīgi arī valstij, jo tehnikumā ir 
celtniecības nodaļa un audzēkņiem šeit būs iespēja iziet mācību 
praksi. Ministrijās Latvijā piekrita, bet bija vēl jābrauc uz Maska-
vu pēc atļaujas. Viņš aizbrauca. Maskava sūtīja uz Mālpili pār-
baudi – Vissavienības lauksaimniecības un celtniecības ministra 
vietnieku.

Gunārs Lūkins atceras: “Man uzlika par pienākumu izveidot 
vietu zaļumos un sagādāt mielastu goda viesu uzņemšanai. Vietu 
atradu pretī Bukām ezera krastā. Tā bija eglēs, nost no acīm. Iz-
cirtu skata stigu uz Buku muižu pāri ezeram, izveidoju nojumi un 
galdu. Tehnikuma saimnieces – Celmtante (Lilija Celma) un Mir-
dza Balode gatavoja cienastu. Viņas bija vēl Latvijas laika Kauc-
mindes saimnieces un ēst gatavoja ļoti labi – garšīgi un ar izdo-

mu. Uz galda netrūka ne lašu, ne Buku ezera zušu. Mielastā 
piedalījās arī Mālpils iestāžu vadītāji. Iznāca jautrs pasākums. 
Vanags spēlēja ģitāru un dziedāja gan krievu romances, gan čas-
tuškas. Toties Haralds Dišreits savā spēcīgajā baritonā dziedāja: 
“Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme…” Maskavas viesi bija sajūsmā: 
“Какие прекрасные песни, какой пейсаж, прямо окно в 
Европу!”* Un, neskatoties uz to, ka viņu melnā “Čaika” iegrima 
mitrajā pļavā un bija jāsauc palīgā Buku skolas traktors, atļauja 
būvēt paraugciematu bija rokā.”

Jānis Vanags bija visas tehnikuma dzīves centrā. Viņš spēlēja 
ģitāru, dziedāja, iepirka instrumentus pūtēju orķestrim, iegādā-
jās akordeonu, atrada labus vadītājus orķestrim, korim, drama-
tiskajam pulciņam, piemēram, zēnu un vīru ansamblim – Alfredu 
Neimani, deju kolektīvam – Ievu Daudenu. Skaisti koncerti notika 
gan tehnikumā, gan kaimiņu pagastos. Svētkus svinēja visi kopā, 
un centrā vienmēr bija Jānis ar dziesmu, spēli, jokiem.

Viņš bija ļoti prasīgs darba disciplīnas ievērošanā, bet tajā 
pašā laikā arī ļoti sirsnīgs un iejūtīgs. Viņš nešķiroja darbiniekus, 
vienlīdzīgi izturējās pret visiem, vai tas bija nodaļas vadītājs, sko-
lotājs vai apkopēja. Palīdzēja katram, kurš nonāca sarežģītā dzī-
ves situācijā.

Tāds bija Jānis Vanags – partijas biedrs, kurš tomēr senās lat-
vju tradīcijas neaizmirsa – kopā svinēja gan Jāņus, gan Ziemas-
svētkus.

*“Cik brīnišķīgas dziesmas, kāda ainava, gluži kā logs uz Eiro-
pu!”

Biruta Veckunga, Regīna Dišlere, Anna Jurisone, 
Gunārs Lūkins (bijušais tehnikuma audzēknis, vēlāk šoferis)

Jānis Vanags (ar ģitāru) un Gunārs Lūkins Buku ezera krastā, 
1960-tie gadi

Tehnikuma direktors Jānis Vanags (no kr.) un direktora vietnieks 
saimniecības darbā Gunārs Sudars (no lab. aizmugurē), tehnikuma 

ēkas Nr. 2 pamatakmens likšana, 1962. gads
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Pavisam nesen Mālpils sporta dzīvē notika kas ļoti labs un 
mums gribētos, lai novada ļaudis par to uzzinātu. Futbola skolas 
“Garkalne” 2007. gadā dzimušo zēnu blice “Rakari” vispirms iz-
cīnīja Vidzemes čempionu titulu, bet 2018. gada 16. martā Salas-
pilī kļuva arī par Latvijas 2018. gada meistariem telpu futbolā, 
sīvā cīņā pieveicot Rīgas un citu Latvijas reģionu čempionus, tā-
dējādi pirms gada izcīnītās sudraba medaļas nomainot ar vis-
augstākā kaluma godalgām.

Komandas kodols ir nemainīgs nu jau gadus trīs. To veido da-
žādu futbola skolas treniņa grupu audzēkņi, kuri trenējas Āda-
žos, Mālpilī, Upesciemā, Ropažos, Garkalnē un Jaunjelgavā, izla-
se. Tā kā izlases komanda ziemā trenējas Ādažos, bet vasarā 
Upesciemā un Rīgā, daudziem, īpaši mālpiliešiem, sanāk tāla 
braukāšana. Tā kā Ādažos “Rakaru” sistē-
mā trenējas visvairāk bērnu, diezgan loģis-
ki, ka izlases komandā visvairāk spēlētāju ir 
tieši no Ādažu novada – 8 no 11. Ar izlasi 
kopā, protams, trenējas vairāki Mālpils pui-
ši, taču šoreiz konkurenci izturēja un čem-
pionu sastāvā iekļuva viens – vārtsargs Kār-
lis Višķers.

Šo gadu laikā ir gājis dažādi. Bijušas arī 
traumas, asaras, nesaprašanās, strīdi un 
reizēm pat strupceļa sajūta, bet, izvērtējot 
sasniegto un padarīto, redzam, ka kopumā 
tas ir bijis ceļš augšup. Ar katru nākamo 
gadu komandas rezultāti ir labāki.

Tā nu šogad notika tas, kāpēc sportisti 
smagi trenējas, pārvar sāpes un neveik-
smes, tic sev un komandai, pēc kritiena pie-
ceļas un turpina iet uz mērķi, to arī sasnie-
dzot. Uzvara tika izcīnīta!

Esam sprieduši, kurā brīdī puiši paši no-
ticēja, ka šoreiz spēj pieveikt visus pretinie-

kus. Varbūt, ka izšķirošā bija nevis kāda fināla cīņa Salaspilī, bet 
spēle ar Smiltenes zēniem par Vidzemes čempionu titulu un ce-
ļazīmi uz valsts reģionu finālsacensībām, kad pie rezultāta 0:2 
mūsu treneris paņēma minūtes pārtraukumu, un komanda uz to 
devās asaras rīdama, bet laukumā atgriezās pilnībā savākusies. 
Mača pēdējās četras minūtes “Rakari” spēlēja bez vārtsarga, un 
minūti pirms beigām no bezcerīgās situācijas arī atspēlējās un 
aizstāvēja titulu. Veci ļaudis zina teikt, ka tie, kas grūti cīnījušies, 
sisti un atkal cēlušies, nevis padevušies, reizēm tiekot atalgoti ne 
tikai ar neticamu un spožu uzvaru, bet arī ar ko vairāk par kau-
siem un medaļām − ar ticību savai un komandas varēšanai, un, 
kamēr dzīva, tā vēlāk palīdzot atkal un atkal. Un ne tikai sporta 
laukumā.

“Rakari” – Latvijas čempioni. Zelts arī Mālpilij!

Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājumā glabājas vai-
rākas trauku, jumta kārniņu, krāsns podiņu māla lauskas, kas 
pēdējo 10 gadu laikā atrastas novada teritorijā un kas izgatavotas 
apmēram 16.−18. gadsimtā. Pateicoties šai māla lausku kolekci-
jai, radās ideja iepazīt senās podniecības liecības un tradīcijas 
Mālpils novadā. Jo īpaši tādēļ, ka novads nes māla vārdu...

2017. gada vasarā biedrība “Idoves mantojums” uzsāka Valsts 
kultūrkapitāla fonda un Mālpils novada domes atbalstītu projek-
tu “Māla trauki Māla pilī”. Tā īstenošanā biedrība iesaistīja Latvi-
jas Nacionālā vēstures muzeja speciālisti un podniecības tradīci-
ju pētnieci Baibu Dumpi, kura izpētīja un aprakstīja daļu no 
Mālpils krājumā glabātām māla lauskām un izveidoja sešu seno 
trauku kopijas (divu podiņus no Idiņu senkapiem, trīs šķīvjus un 
vienu krūzi no Mālpils viduslaiku pilskalna apkārtnes). Savukārt 
2018. gada 24. martā Mālpils kultūras centrā Baiba Dumpe vadī-
ja izglītojošu semināru par senās podniecības metodēm 13. gad-
simtā un 17.−18. gadsimtā. Šajā pasākumā piedalījās pārstāvji no 
bērnu un pieaugušo keramikas studijas “MĀL-PILS”, Mālpils 
Mūzikas un mākslas skolas un citi interesenti. Viņi ne tikai no-
klausījās Baibas Dumpes stāstījumu, bet ar lielu interesi arī ap-
guva senākās māla trauku veidošanas un dekorēšanas prasmes. 
Semināra dalībniekiem dots uzdevums – līdz vasaras beigām 

veidot savus traukus, izmantojot jauniegūtās zināšanas par se-
nās podniecības amata prasmēm.

2018. gada 11. novembrī Mālpils kultūras centrā tiks atklāta 
izstāde par senās podniecības liecībām Mālpils novadā un tā tu-
vākajā apkārtnē. Šajā izstādē interesenti varēs iepazīties gan ar 
senajiem māla traukiem (un to lauskām), gan ar Baibas Dumpes 
veidotajiem seno trauku atdarinājumiem, gan arī ar semināra 
dalībnieku darinātajiem traukiem mūsdienīgā interpretācijā. Uz 
tikšanos novembrī!

Ieva Pauloviča

Māla trauki Māla pilī

SPORTS
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Noslēgusies jauno mālpiliešu kārtējā hokeja sezona. Rudenī 
vairākkārt apmeklējām Vidzemes ledus halli Ogrē. Kad gaisa 
temperatūra pazeminājās, hokeja spēles prasmju apgūšanu un 
uzlabošanu varēja turpināt Mālpils laukumā.

Laba sadarbība izveidojusies ar Limbažu novada Pāles un 
Burtnieku novada Matīšu hokeja entuziastiem. Tika aizvadīti 3 
turnīri, viesojoties visos novados, Mālpili ieskaitot. Mūsu jaunie-
šiem divas pirmās un viena otrā vieta.

Jau trešo reizi piedalījāmies Latvijas Skolu ziemas Olimpiska-
jā festivālā Ērgļos. Šoreiz hokeja turnīrā 3x3. Spēles notika ma-
zākā laukumā, bez vārtsargiem, izmantojot 
speciālas konstrukcijas vārtus. Mūsu 
apakšgrupā bija 4 komandas. Visas no sko-
lām, kuru audzēkņi profesionāli trenējas 
hokejā. Mālpils novada puiši izcīnīja otro 
vietu, pārspējot nākamos turnīra uzvarētā-
jus Jelgavas 4. vidusskolu ar rezultātu 6:2, 
sīvā cīņā zaudējot Babītes vidusskolai 2:3 un 
pēdējā spēlē 6:3 pret Ādažu Brīvās Valdorfa 
skolas spēlētājiem. Turpinot turnīru, iekļu-
vām pusfinālā, kur nācās atzīt Tukuma Rai-
ņa ģimnāzijas hokejistu pārākumu 3:8. Spē-
le par trešo vietu pret jau pazīstamo Babītes 
vidusskolu izvērtās dramatiska. Vadībā at-
radās te viena, te otra komanda. 10 sekun-
des pirms spēles beigām pretinieki guva iz-
šķirošos vārtus un nācās zaudēt ar 5:6. 
Mālpiliešiem 4.vieta Latvijas Skolu ziemas 
Olimpiskajā festivālā. Komandā spēlēja: 

Eduards Ozoliņš, Kristers Rauska, Kristers Rancāns, Eduards 
Austriņš un Aleksis Eigims.

Sezonas noslēgumā 4 reizes viesojāmies Vidzemes Olimpis-
kajā centrā Valmierā, lai ceturto reizi piedalītos Zelta Ripas tur-
nīrā. Šajā turnīrā drīkstēja spēlēt jaunākie hokejisti, kuri nedrīkst 
būt sporta skolu audzēkņi. Kopā mālpilieši aizvadīja 7 spēles, no 
kurām tikai vienā zaudēja un cīņā par trešo vietu izcīnīja bronzas 
medaļas. Mālpils novada vidusskolas komandā šogad debitēja 5 
jaunieši, no kuriem 4 slidot iemācījās sezonas sākumā. Ļoti labi 
turnīru aizvadīja vienīgā Mālpils hokejiste-Sabīne. Komandas sa-

Jauniešu hokeja sezona 2017./2018.
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Finālā Salaspilī piedalījās 7 labākās komandas no visas Latvi-
jas: FK “Iecava”, SK “Kengaroos” (Salaspils), FK “Liepāja”, 
Krāslavas BJSS, FK “Baltika” (Rīga), Balvu “Sporta centrs” un, 
protams, “Rakari”.

Vieglu spēļu nebija. Vairāku pretinieku materiāli tehniskais 
nodrošinājums un sniegums laukumā bija iespaidīgs. Ko vērta 
bija kaut vai Liepājas komandas ierašanās ar kluba autobusu 15 
spēlētāju (no kuriem daži jau bija izstiepušies gandrīz garāki par 
mums) sastāvā, līdz pēdējam sīkumam vienādā ekipējumā un ar 
brazīlieti Tjago (bijušo mālpilieti) treneru korpusa priekšgalā. Tu 
noskaties šajā iznācienā, redzi, cik bagāta pilsēta investē savos 
čaļos, un uz mirkli pārņem sajūta, ka uz nopietnu bruņinieku tur-
nīru esi ieradies ar koka zobentiņu rokā. Patiesībā tas ir tikai vā-
juma mirklis. Ne jau autobuss vai brazīliešu treneris izšķir spē-
les rezultātu. Tieši laukumā visnotaļ iespaidīgs bija Salaspils 
zēnu kombinacionālais spēles stils, kuru mūsu zēniem galu galā 
tomēr izdevās atkost. Izšķirošajā cīņā “Rakari” ar 1:0 uzveica SK 
“Kengaroos”, tik nepieciešamos uzvaras vārtus gūstot 2 minūtes 
pirms spēles beigām.

Prieki bija lieli. Kā mazi bērni, lēkāja un svinēja arī puišu vecāki 
un draugi. Tikai treneris Jānis saglabāja olimpisku mieru, ģērbtu-
vē uz komandu tomēr mazliet paburkšķot par pieļautajām kļū-
dām.

Puiši ir pelnījuši, lai viņu vārdi tiktu šeit nosaukti. Uz katra 
spēlētāja krekla ir arī tā novada ģerbonis, ko viņš pārstāv.

Spēlēja, uzvarēja un par Latvijas čempioniem kļuva: Alberts 
Grāpis (Garkalne), Raimonds Grietiņš (Ādaži), Rihards Bukovskis 
(Ādaži), Sandis Siliņš (Ādaži), Kārlis Višķers (Mālpils), Patriks Got-
hards (Carnikava), Martins Dancis (Ādaži), Edvards Zalužinskis 
(Ādaži), Markuss Spāde (Ādaži), Ričards Korovins (Carnikava) un 

Justs Jēkabsons (Ādaži).
Neaizmirsīsim, ka apkārtējos novados trenējas un gatavojas 

vēl daudzi puiši, arī mālpilieši, kuri tēmē augstu un savu vārdu 
vēl noteikti teiks. Paldies trenerim Jānim Klibus, kurš pratis šo 
komandu salīmēt kopā un padarīt par cīņas spējīgu kolektīvu, ve-
cākiem, kuru entuziasms visos laikos “Rakaru” projektā iedvesis 
enerģiju. Izmantojot iespēju, gribam pateikties visu minēto nova-
du pašvaldībām, kas iespēju robežās atbalsta savus čaļus “Raka-
ru” kreklos, un izteikt cerību, ka Mālpils novada dome, ar kuru 
“Rakariem” jau izveidojusies ļoti laba sadarbība, aktīvi klubam 
palīdzēs arī turpmāk, lai perspektīvajiem Mālpils puikām nav jā-
brauc trenēties uz Ādažiem un Rīgu. Un visbeidzot, protams, 
īpašs paldies ādažniekiem − uzņēmējam Jānim Saukam un viņa 
ģimenei. Viņu finansiālais atbalsts nāca tieši laikā, un bez tā re-
zultāts pavisam noteikti nebūtu tik labs.

Papildus gandarījums par to, ka, pateicoties “Rakariem”, bērnu 
futbolam Mālpilī ir nākotne. Ja mūsu Kārlim trenēties ar “Rakaru” 
izlasi jābrauc liels ceļa gabals, tad, pateicoties iespējai trenēties 
Mālpils Sporta kompleksā, “Rakaru” 2009./2010. gada izlašu bā-
zes vieta ir Mālpils. Un loģiski, ka mālpiliešu īpatsvars šo gadu 
komandu sastāvā ir daudz nozīmīgāks. Mājās pat sienas palīdz.

Vēl mazliet izbaudām uzvaras emocijas un priecājamies kopā 
ar katru čempionu un viņa ģimeni. Un tad ejam tālāk.

Vasarā atkal būs futbols ārā, zaļā zālē, bet septembrī lielākā 
daļa šīs komandas zēnu aizstāvēs savu skolu godu skolu futbola 
čempionātā. Ādažu skola par savu moto izvēlējusies ļoti trāpīgus 
Raiņa vārdus: “Kas zina, ko grib, spēj, ko grib”. Tie der arī “Raka-
riem”.

“Rakaru” vecāki

Turpinājums 8. lpp.
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

30. martā Ķekavā ar dalībnieku rekordskaitu, tika aizvadītas 
tradicionālās sacensības Galda spēļu daudzcīņā. 42 dalībnieki 
sacentās piecos sporta veidos – galda tenisā, šautriņu mešanā, 
šahā un dambretē. Kopvērtējumā tika ņemti vērā 4 labākie rezul-
tāti. Šajās sacensībās piedalījās arī 3 mālpilieši. Mūsējiem veicās 
ļoti labi, Ģirts Lielmežs kopvērtējumā ieguva 2. vietu (2. vieta no-
vusā, 2. vieta šahā, 5. vieta galda tenisā), Jānis Jansons ieguva 4. 
vietu (3. vieta novusā, 8. vieta šautriņu mešanā, 9. vieta šahā) un 
Aleksandrs Lielmežs ieguva 12. vietu (6. vieta novusā, 12. vieta 
šahā). Novadu komandu vērtējumā mālpilieši pārliecinoši labā-
kie.

8. aprīlī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada at-
klātā čempionāta novusā 3. posms, kurā piedalījās 60 dalībnieki 

no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI (LNF li-
cencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie 
spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu ieguva Egils Ce-
purītis (Rīga), 2. vietā – Juris Pūpols (Ķegums), bet 3. vietā – San-
dis Kalniņš (NK Vidzemnieki). Labākie no mālpiliešiem bija Jānis 
Dišereits (5. vieta), Edgars Komarovs (11. vieta) un Tālivaldis Za-
gorskis (14. vieta). Sieviešu konkurencē uzvarēja Ingrīda Ozola 
(Vaidava), 2. vietā Olga Gusjkova (Rīga), 3. vietā Liāna Krastiņa 
(Limbaži). TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Igors Bambulis (Gulbe-
ne), 2. vietā – Arnis Tipāns (Gulbene), 3. vietā – Jānis Āre (Gulbe-
ne).
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stāvs: Markuss Krūmiņliepa, Edgars Ermansons, Toms Steķis, 
Sabīne Kuriņa, Roberts Dinka, Oskars Ivanovskis, Roberts Ka-
piņš, Brendons Bogdans, Nauris Kazēks, Gunārs Hildebrants un 
Ivars Freimanis. Viena no labākajām balvām, kuru pasniedza tur-
nīra organizētāji, bija biļetes uz Latvijas-Šveices pārbaudes spēli 
Arēnā Rīga.

Divi no jaunajiem mālpiliešiem pārstāv Valmieras hokeja klu-
bu. Eduards Ozoliņš pagājušajā sezonā kļuva par Latvija čempio-
nu U-16 vecuma grupā. Brendons Fjodorovs ir Valmieras U-12 
komandas pirmās maiņas spēlētājs. Abi puiši ar labiem panāku-
miem piedalās dažādos starptautiskos turnīros Latvijā un ārval-
stīs.

Mālpilī hokejam ir ļoti labs atbalsts. Vecāki, novada vadība, 
sporta komplekss, uzņēmēji nekad neatsaka palīdzību. Paldies 

visiem!
Īpašs paldies mūsu galvenajai koordinatorei skolotājai Elitai 

Ermansonei, kura nodrošina saikni skola-pieteikumi-trans-
ports-turnīra organizatori-saziņa ar skolēniem hokejistiem. Šo-
gad viņa noorganizēja dalību Vangažu turnīrā.

Šeit Elitas komentārs par Vangažu sacensībām un Mālpils ho-
keju: „Uz pagalma hokeju turnīru "Vangažu Zelta Ripa 2018" pie-
teicāmies pēc jauniešu iniciātīvas jo viņi ļoti gribēja izmēģināt 
spēkus arī citur. Tā kā šajā turnīra bijam visjaunākie un godīgakie 
spēlētāji , tad arī par piekto vienu bijam ļoti priecīgi.

Lielu paldies Eduardam Ozoliņam par aktīvu palīdzību “Van-
gažu Zelta Ripa 2018”. Mūsu hokejisti ir pateicīgi par labo trenē-
šanu un centību palīdzēt. 

Sezonas sākumā aktivitāte bija pieņemama, bet uz sezonas 
vidu aktīvi palika tikai jaunākie hokejisti, aktīvi trenējoties un paši 
vēlas piedalīties turnīros. Vecākie hokejisti šosezon ir ļoti neaktī-
vi un, cerēsim uz viņu aktivitāti nākamsezon. 

Vairāk  info par “Zelta ripas” turnīru ir apskatāmi https://www.
voc.lv/zeltaripa/.

Elita Ermansone

Turpinājums no 7. lpp.
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Turpinājums 10. lpp.

SPORTS

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

29. aprīlis Mālpils novada čempionāts galda tenisā Mālpils sporta komplekss

12. maijs Pierīgas novadu sporta spēles novusā Babītes sporta komplekss

16. maijs Pierīgas novadu sporta spēles orientēšanās sportā Saulkrastu novads

19. maijs Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 9. posms Mālpils sporta komplekss

19. maijs Pierīgas novadu sporta spēles florbolā Pierīgas novadu sporta zāles

26. maijs Pierīgas novadu sporta spēles pludmales volejbolā Mālpils sporta komplekss

PROJEKTI

No 8. līdz 13. aprīlim Mālpils novada vidusskolas dalībnieku 
grupa trīs skolēnu un divu skolotāju sastāvā piedalījās Erasmus+ 
projekta “Kooperatīvās mācību metodes un digitālās prasmes 
uzņēmējdarbības apmācībā“ sanāksmē, kura norisinājās Romā, 
Itālijā.

Mārtiņš Zviedris: “Pirmajā dienā mūs pārsteidza tas, cik ļoti 
Itālijas satiksme atšķīrās no Latvijas. Galamērķī mūs sagaidīja 
pilns galds ar ēdienu, par brokastīm un vakariņām sūdzēties ne-
varēja, bet skolas pusdienas nebija īpaši kvalitatīvas. Tagad spē-
šu vairāk novērtēt mūsu skolas pusdienas. Kā vēlāk noskaidro-
jām ģimene, kas mūs uzņēma, pēc tautības bija rumāņu 3 bērnu 
ģimene, viņi bija ļoti labsirdīgi un pretimnākoši. Nākošajās trīs 
dienās mēs parādījām savu iepriekš saga-
tavoto biznesa plānu, kā arī sadalījāmies 3 
grupās un mums vajadzēja izstrādāt jaunus 
biznesa plānus un tos prezentēt. Protams, 
redzējām arī Romu visā tās varenībā un, 
protams, arī Vatikānu. Žēl, ka šis bija mans 
pēdējais vidusskolas projekta brauciens uz 
ārzemēm, bet tajā pašā laikā es novērtēju 
visus projektus, kuros es varēju piedalīties. 
Un par to es gribētu izteikt LIELU PALDIES 
vācu valodas skolotājai un projektu organi-
zatorei Līvijai Mukānei par vidusskolas pa-
darīšanu interesantāku un pieredzes bagā-
tāku!”

Annija Kaņepēja: “Lai piedalītos Eras-
mus projektā COLENT, bija nepieciešams 

izstrādāt bizne-
sa plānu. Kopā 
ar Mārtiņu uz-
rakstījām to par 
ekstrēmajiem pārgājieniem sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem. 
Plāna izveidē ar idejām un ieteikumiem palīdzēja projekta ko-
manda, palīdzēja arī skolotāja Dace Kursīte. Iemācījāmies domāt 
par vairākām lietām vienlaicīgi, kas ietekmētu biznesa plāna re-
zultātu. Uzstāties Romā bija izaicinājums, taču viss norisinājās 
labi un bijām priecīgi par paveikto darbu. Šis bija mans pēdējais 
Erasmus projekts un brauciens vidusskolā, taču tas bija arī grū-
tākais no visiem iepriekšējiem projektiem. Biznesa plāna rakstī-
šana bija laikietilpīgs process. Priecājos par iespēju prezentēt 
sevi un mūsu ideju Itālijā!”

Ieva Ozola: “Projekta laikā mums bija jāsadalās komandās ar 
katru valstu dalībniekiem un jāveido jauni biznesa plāni. Tas 
mums bija jāizdara 3 dienu laikā. Komandu tēmas bija par ceļo-
šanu, ēdināšanas biznesu un transportu. Manas komandas biz-
nesa plāns ieguva augstāko vērtējumu. Mūsu projekta nosau-
kums bija “FastPark”, kas ir aplikācija, ko varētu izmantot cilvēki, 
kuriem grūti noparkot automašīnas lielās pilsētās. Projekta laikā 
mēs iepazināmies ar visu valstu dalībniekiem un sadraudzējā-
mies, ieguvām jaunus draugus, kas arī bija viens no projekta 
mērķiem.”

Erasmus+ programmas projekts MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLĀ

Kooperatīvās mācību metodes un digitālās prasmes 
uzņēmējdarbības apmācībā
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Veiksmīgi norisinās 2017. gada nogalē Lauku atbalsta dienes-
ta apstiprinātā biedrības “Mālpils tautskola” projekta īstenoša-
na.

Projekts “Daudzfunkcionāla mācību telpa” (Nr. 17-04-AL32-
A019.2202-000005) tiek īstenots līdz 2018. gada 11. septembrim. 
Tā ietvaros mūžizglītības aktivitāšu vajadzībām tiek remontēta un  
aprīkota jauna daudzfunkcionāla mācību telpa un radīti priekš-
noteikumi praktiski orientētu, sadzīviski noderīgu, veselīgu dzī-
ves veidu veicinošu nodarbību organizēšanai novada iedzīvotā-
jiem. Šī mācību telpa atrodas 1. stāvā un būs viegli pieejama arī 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un gados vecākiem mācību da-
lībniekiem. Organizējot vietējo lietišķās mākslas un kulinārijas 
meistaru vadītās nodarbības, tiks dots ieguldījums novada kultū-
ras mantojuma saglabāšanā un mūsdienīgā pielietošanā. Pro-
jekta īstenošana pavērs jaunas iespējas arī radošai sadarbībai 
starp dažādām paaudzēm.

Šobrīd ir veiksmīgi pabeigts telpas remonts, maijā−jūnijā tiks 
izgatavots un uzstādīts aprīkojums un mēbeles. Pēc tam notiks 
nodarbību satura plānošana, kursu vadītāju pieaicināšana, un 
nākamajā mācību gadā pieaugušajiem būs krietni plašāks mācī-
bu piedāvājums.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 13 945,62 EUR, tai skaitā 
12 551,06 EUR jeb 90 % sastāda ELFLA finansējums un pārējos 
1 393,94 EUR jeb 10 % sedz Mālpils novada dome.

Biedrība “Mālpils tautskola”

Top daudzfunkcionāla mācību telpa Mālpils kultūras centrā

Ar 3. aprīli ir uzsākta Rikteres ielas (I-22) pārbūve 0,69 km 
garumā. Plānotais darbu pabeigšanas termiņš 01.08.2018. Ceļa 
posmā tiks veikta ūdens atvades sistēmas sakārtošana, apgais-
mojuma ievilkšana un asfaltbetona seguma uzklāšana.

Būvdarbus veiks SIA “VIA”, darba vadītājs Gints Gruntiņš.
Būvuzraudzība SIA “BaltLine Globe”, būvuzraugs Anita Buka-

va.
Autoruzraudzība “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, autoruz-

Paziņojums iedzīvotājiem par satiksmes plūsmas organizēšanu 
Rikteres ielas (Sidgunda) un Rūpniecības ielas (Mālpils) 
rekonstrukcijas laikā

PROJEKTI

Turpinājums no 9. lpp.
Skolotāja Elita Ermansone: “Šī bija lieliska iespēja iepazīt un 

satikt skolotājus un jauniešus no citām valstīm un bija ļoti intere-
santi uzzināt, kā mācās jaunieši Romā. Vispārējais iespaids no 
brauciena ir ļoti labs. Mēs ne tikai uzzinājām ļoti daudz jauna par 
Itāliju, apskatījām pilsētu, pagaršojām nacionālos ēdienus, iepa-
zināmies ar jauniem interesantiem cilvēkiem, bet arī savā starpā 
ļoti sadraudzējāmies. Kopumā esmu apmierināta un priecīga, ka 
skola šādā projektā iesaistās, kā arī aicinu citus izmantot iespē-
jas!”

Skolotāja Līva Undzenko: “Projekta ietvaros varējām sadar-
boties ar skolotājiem un skolēniem no Norvēģijas, Horvātijas, 
Portugāles un Itālijas. Skolēniem šī bija lieliska iespēja iejusties 
jauno uzņēmēju lomā, kā arī uzlabot savas komunikācijas pras-

mes, strādājot ar citu valstu pārstāvjiem. Jaunie biznesa plāni, 
kuri tika izstrādāti Romā, pārsteidza gan ar inovatīvam idejām, 
gan ar mūsdienīgu skatījumu, kas liecināja par skolēnu prasmi 
ātri orientēties jaunos apstākļos. Arī skolotāji dalītjās pieredzē 
par projekta gaitu un atšķirīgām pieejas metodēm. Projekts tur-
pināsies arī nākamajā mācību gadā. Tas dos iespēju arī citiem 
skolēniem izmēģināt savas prasmes uzņēmējdarbībā un starp 
kultūru saskarsmē.”

Dalībnieku iespaidus apkopoja Līva Undzenko 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība 

Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv
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Mālpils novada domes Erasmus+ programmas SINDI projekta 
starptautiskajā sanāksmē Austrijā, kurā piedalījās mūsu vietējo 
mācību dalībnieki

Envija Svikša: “No 18. līdz 24. matrtam piedalījos senioru pro-
jekta SINDI organizētajā braucienā uz Austrijas pilsētu Poisdor-
fu, kur tikāmies ar senioriem no Polijas, Francijas un Austrijas. 
Dalījāmies pieredzē, ko bijām ieguvuši, piedaloties nodarbībās šī 
projekta ietvaros savās valstīs, kā arī ieguvām jaunas iemaņas, 
darbojoties ar modernajām plašsaziņas tehnoloģijām. Priekš-
pusdienās parasti bija nodarbības, piedaloties arī Austrijas jau-
niešiem, bet pēcpusdienas tika veltītas dažādām citām aktivitā-
tēm. Man ļoti interesanta likās pēcpusdiena, kad tikām 
iepazīstināti ar jaunu virtuves ierīci ēdienu gatavošanai − Ther-
mo-Mix, kas darbojas datorizēti. Piedalījāmies kopīgā ēdienu ga-
tavošanā, un visus ēdienus varējām nobaudīt kopīgās vakariņās 
un izteikt savu vērtējumu. Kopumā nedēļa pagāja pozitīvā gaisot-
nē, pateicoties ļoti viesmīlīgajai Austrijas kolēģu organizētajai 
uzņemšanai.”

Mārīte Nīgrande: “Ik dienu mēs lielāko tās daļu pavadījām 
Poisdorfas lauksaimniecības skolā kopā ar poļu un franču senio-
riem, kur mācību klasēs notika gan dažādas nodarbības, pielie-
tojot planšetdatorus un viedtālruņus (rezultātā katra grupa izvei-
doja prezentāciju no nedēļas laikā safotografētā), gan skolas 
dzīves iepazīšana, kā arī pusdienās tikām pabaroti ar neaizmirs-
tamiem, katru dienu atšķirīgiem tradicionāliem austriešu ēdie-

niem, arī slaveno ābolu strū-
deli. Skolā 2−3 gadus mācās 
15−17 gadu veci jaunieši, gal-
venokārt, meitenes, un apgūst 
dažādas dzīvē noderīgas zinā-
šanas un iemaņas lauksaimniecībā, mājsaimniecībā, pavārmāk-
slā. Absolventi var vadīt lauku saimniecības un strādāt tajās, kā 
arī strādāt par pavāriem, nodarboties ar bērniem bērnudārzos 
vai ģimenēs, būt par asistentiem cilvēkiem, kam tas nepiecie-
šams, jo skolā tiek iegūtas arī zināšanas medicīnā. Skolā ir lab-
iekārtots internāts un vairākas mīkstām mēbelēm aprīkotas at-
pūtas telpas, jo ne visi audzēkņi dzīvo Poisdorfā. Radās sajūta, ka 
audzēkņu savstarpējās attiecības un attiecības ar pasniedzējiem 
ir saprotošas un mīļas, mūs apņēma tikpat kā māju atmosfēra, 
visapkārt daudz bērnu rokām veidotu darbu un apkoptu zaļumu, 
ik dienas kafijas pauzē gardi pašcepti cepumi bez glutēna. Cepu-
miņi katram projekta dalībniekam tika doti līdzi arī mājupceļā. Ar 
skolas meitenēm kopā bijām ne vienu reizi vien, jo daļā nodarbī-
bu viņas bija tās, kas katru no mums mācīja un atbildēja uz ne-

Datorkursos iegūto iemaņu praktiskais pielietojums

Moderno tehnoloģiju virtuvēDigitālo iemaņu apguve kopā ar austriešu jauniešiem

raugs Ilze Mežole-Unte.
!!! Būvdarbu veikšanas laikā tiks organizēta maiņvirziena 

satiksmes plūsma − būs uzstādīti luksofori.
Rikteres ielas posma pārbūve tiek veikta projekta “Uzņēmēj-

darbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Sidgundas ciemā, Mālpils novadā” (projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/026, 
līgums noslēgts 2017. gada 3. augustā), kā ietvaros Sidgundā re-
konstruēs Rikteres ielu 0,69 garumā. Kopējais projekta finansē-
jums ir 374 211,86 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 276 675,00 
EUR, valsts budžeta dotācija 24 384,21 EUR un pašvaldības finan-
sējums 73 152,65 EUR.

Vienlaikus ir uzsākta arī Rūpniecības ielas (I-48) pārbūve visā 
ielas garumā 1,37 km. Plānotais darbu pabeigšanas termiņš 
09.10.2018. Ceļa posmā tiks veikta ūdens atvades sistēmas sa-
kārtošana un asfaltbetona seguma uzklāšana.

Būvdarbus veiks SIA “Vianova”, darba vadītājs Sandis Zvid-
riņš.

Būvuzraudzība SIA “BaltLine Globe”, būvuzraugs Anita Buka-
va.

Autoruzraudzība “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, autoruz-
raugs Ilze Mežole-Unte.

Rūpniecības ielas posma pārbūve tiek veikta projekta “Uzņē-
mējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstī-
ba Mālpils ciemā, Mālpils novadā” (projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/027, 
līgums noslēgts 2017. gada 5. oktobrī), kā ietvaros Mālpilī re-
konstruēs Rūpniecības ielu 1,37 km garumā. Kopējais projekta 
finansējums ir 638 285,97 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 542 
543,07 EUR, valsts budžeta dotācija 23 935,72 EUR un pašvaldī-
bas finansējums 71 807,18 EUR.

!!! Satiksmes plūsma būvdarbu veikšanas laikā tiks organi-
zēta pa apbraucamajiem ceļiem.

Remontdarbu laikā aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus būt 
saprotošiem, ievērot uzstādītās ceļa zīmes un plānoto satik-
smes organizāciju.

PROJEKTI

Turpinājums 12. lpp.
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IZZINI UN PASTĀSTI − ar šādu devīzi notika pir-
mais senioru savstarpējo mācību pasākums SINDI projekta ie-
tvaros 18. aprīlī. Šāda mācību veida ideja radās projekta iepriek-
šējā pasākumā – P. Urtāna lekcijā par smadzeņu darbības 
veicināšanu, kurā tika ieteikts nodarboties ar sev jaunu un inete-
resantu tēmu izzināšanu un dalīties šajās zināšanās ar citiem.

Pirmajā pasākumā piedalījās pirmie septiņi drosmīgie un zi-
nātkārie cilvēki (paldies visiem par atsaucību!!!), un, tā kā mums 
patika gan klausīties citu stāstos, gan dalīties savā pieredzē, no-
lēmām šo mācību veidu turpināt, tiekoties vienreiz mēnesī ar 
pārtraukumu vasaras sezonā.

16. maijā plkst. 15:00 novada domes mūžizglītības 
klasē notiks nākamā nodarbība.

Mācību saturu veido paši dalībnieki, tātad, princips ir vien-
kāršs: UZZINI kaut ko sev interesantu un PILNĪGI JAUNU, SAGA-
TAVO STĀSTĪJUMU (tā var būt arī prezentācija vai saite uz intere-
santu interneta vietni) un NĀC to pastāstīt un paklausīties citu 

stāstos.
Vēlams iepriekš pieteikties (tālr. 26114137), lai vajadzības ga-

dījumā var sakopēt Jūsu sagatavotos materiālus.

Līvija Mukāne, projekta vadītāja

skaidriem jautājumiem, bet vēl citā reizē pavadīja pilsētā ievērī-
bas cienīgo objektu meklējumos kādas spēles (pielietojot 
viedtālruņus) laikā. Dienā, kad mūs iepazīstināja ar skolu, katru 
grupu pavadīja mūsu jaukās, jau iepazītās meitenes un ik telpā 
(ēdienu gatavošanas laboratorijā, šūšanas darbnīcā, veļas maz-
gātavā, datorklasē, augkopības kabinetā, sporta zālē, kopmītnēs 
u.c.) ar stāstījumu angļu valodā sagaidīja citas, ne mazāk jaukas. 
Par to, ka man bija saprotams meiteņu stāstītais un visa ceļoju-
ma laikā uzklausītais, un spēju saprasties ar satiktajiem cilvē-
kiem, te nu ir vietā pateikties Mālpils angļu valodas kursu skolo-
tājām Lilitai un Inai. Domāju, ka neviens vien mālpilietis, 
pateicoties mācību projektu vadītājas Līvijas paveiktajam, prie-
cājas par iegūtajām zināšanām, satiktajiem cilvēkiem un kaut 
nedaudz iepazītām citām pilsētām, tādējādi neapstājoties pats 
savā izaugsmē. Paldies par to!”

Māra Bilzena, Armands Armanovičs: “Mūsu spilgtākie ie-
spaidi Poisdorfā: maza, kompakta pilsētiņa − tīra, akurāta, ar 
krāsainiem jumtiem, košiem māju krāsojumiem. Ieliņas vijas 
kalnā, lejā. Pretimnākošie austrieši laipni sveicina, grib parunā-
ties. Tas gan sakāms par senioriem, jo jaunākie, jādomā, darbā.

Mūsu dienas ritēja piesātinātas ar pasākumiem skolā, kurā 
likām lietā un papildinājām datorzināšanas. Kopīgajās nodarbī-
bās ar skolas jauniešiem iepazinām viņu ikdienu, veidojām video 
par Austrijā redzēto. Apmeklējām bibliotēku, kur goda vietā Māl-
pils karogs. Tur jau ir sākusies digitalizācijas ēra − arvien vairāk 
cilvēku izvēlas lasīt digitāli − par maksu, toties ērti.

Bet visvairāk mūs pārsteidza un priecēja Poisdorfas senioru 
kopa, demonstrējot savas jaukās, dzīvespriecīgās dejas. Mums 
kājas cilājās mūzikas taktī, līdz aizrāva līdzi dejās arī mūs. Nebi-
ja grūti iekļauties, jo daudz līdzību ir gan mūzikā, gan mentalitā-
tē. Ar tādiem saulainiem iespaidiem esam mājās, un arī ar cerī-
bu, ka draudzība turpināsies. Armands atrada kopīgu valodu ar 
Česlavu no Polijas, es turpinu sarakstīsies ar Eglantini no Parī-
zes.

Paldies mūsu austriešu draugiem Monikai un Volfgangam par 
silto uzņemšanu un Līvijai par brīnišķīgo projektu.”

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

Poisdorfas senioru deju kolektīva priekšnesums Projekta noslēgumā kopā ar austriešu kolēģiem

Turpinājums no 11. lpp.
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Autoskola “Stars” aicina uz autovadītāju kursiem Mālpilī
Kategorijas Dienas Periods
B 5 nedēļas no 26.05.2018., Se., Sv., 9:00–13:05
A/A2 3 nodarbību dienas 28.04.2018., 9:00
BE 3 nodarbību dienas 29.04.2018., 18:00–22:00
95. kods 5 nodarbību dienas 11.05.2018., 16:00

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

Aprīlī īpašas atlaides! Sekojiet informācijai mājas lapā!

Akcija – PACĒLĀJU MĀLPILS 
PELDBASEINĀ!

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” Mātes 
dienā − 13. maijā rīko akciju “Peldēt iespēja ikvienam mālpilie-
tim” jeb PACĒLĀJU MĀLPILS PELDBASEINĀ!, kuras mērķis ir 
publiskā finansējuma veidā, ziedojumu vākšanā iesaistot ik-
vienu iedzīvotāju, savākt līdzekļus Mālpils peldbaseina aprīko-
šanai ar speciālu pacēlāju cilvēkiem ar funkcionāliem traucē-
jumiem. Speciāls pacēlājs nodrošina drošu un vieglu iekļūšanu 
ūdenī un izcelšanu no tā, tādejādi radot iespēju peldēties Māl-
pils peldbaseinā ikvienam novada iedzīvotājam. Pacēlāja cena  

ir 6500−7000 EUR. Pacēlāja iegādei centīsimies piesaistīt arī 
projektu līdzekļus.

Akciju organizējam sadarbībā ar Mālpils Kultūras centru. 
Pavasara gadatirgus norises laikā aicinām apmeklēt biedrības 
“Notici sev!” stendu, pret ziedojumu iegādāties kādu no bied-
rības roku darinājumiem, akcijas buru laiviņu kā simbolu par 
Jūsu doto cerību – peldēt iespēju ikvienam. Lai katra ģimene, 
tātad arī mūsu novads kļūst aizvien stiprāks, darot kopā labus 
un vajadzīgus darbus!

Biedrības “Notici sev!” valde
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SIA “SIDEGUNDE” SIDGUNDĀ  
MEKLĒ DARBINIEKUS
Nepieciešami:

 • DARBINIEKI PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANĀ:

 ◊ Maiņas meistari
 ◊ Miesnieki
 ◊ Fasētāji
 ◊ Krāvējs
 ◊ Apkopējs

 • DARBINIEKI MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALĀ:

 ◊ Pārdevējs

Prasības kandidātiem:

 • Augsta motivācija izdarīt darbu atbildīgi un ātri;
 • Bez kaitīgiem ieradumiem.

Uzņēmums piedāvā:

 • Apmācību;
 • Stabilu atalgojumu + prēmijas (alga pēc nodokļu no-

maksas 450–900 EUR);
 • Bezmaksas transportu, kas nogādās jūs līdz darbam 

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

 • Ēdināšanu darba vietā.

Pretendentus pieteikties zvanot darba dienās 
8:00–17:00 pa tālr. 26558361

Par pieteikšanos platību 
maksājumiem 2018. gadā

No šī gada 11. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki var 
pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto ie-
sniegumu.

Mālpils novada dome sadarbībā ar Lauku atbalsta dienes-
tu organizē konsultāciju dienu šī gada 7. maijā no plkst. 9:00 
līdz 14:00, Mālpils novada domes Mazajā zālē (2. stāvā).

Klientiem, kuriem nepieciešama palīdzība vai nav pieejams 
dators ar interneta pieslēgumu, tiks nodrošināta iespēja sa-
ņemt divu LAD darbinieku konsultāciju klātienē.

Lai neveidotos garas rindas, aicinām pieteikties uz no-
teiktu konsultācijas laiku, zvanot pa tālr. 67970893 vai mob.
tālr. 26469854 Elitai Kārkliņai. Ja konsultācija vairs nav ne-
pieciešama, bet esat uz to pieteicies, lūdzam par to informēt 
savlaicīgi. Klientiem, kas nebūs pieteikušies konsultāciju 
saņemšanai, būs jāgaida “dzīvajā” rindā.

Lai konsultāciju process būtu raitāks, aicinām visus kon-
sultāciju saņēmējus jau savlaicīgi sameklēt savas piekļuves 
paroles e-pieteikšanās sistēmai, provizoriski veikt lauku uz-
mērīšanu, sagatavot konkrētus jautājumus.

Pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamo 
palīdzību var saņemt arī LAD klientu apkalpošanas centros 
un Latvijas Lauku konsultāciju centros.

Informāciju sagatavoja: Elita Kārkliņa, 
Mālpils novada domes projektu vadītāja

Policijas ziņas (februāris)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.02.2018. līdz 28.02.2018. reģistrēti 130 
notikumi, uzsākti 28 kriminālprocesi, pieņemti 48 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 33 reso-
riskās pārbaudes, uzsāktas 24 administratīvās lietvedības, 
sastādīti 26 administratīvā pārkāpuma protokoli, kā arī pie-
ņemti citi procesuālie lēmumi.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 18 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsākts 1 kriminālprocess, pieņemti 
4 lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 
3 resoriskās pārbaudes, uzsāktas 4 administratīvās lietvedī-
bas, sastādīti 2 administratīvā pārkāpuma protokoli.
06/02/2018
PRIVĀTMĀJAS DŪMVADĀ DEGA SODRĒJI 20 KVADRĀTMET-
RU PLATĪBĀ. MĀLPILS NOVADS.
16/02/2018
APKURES KATLĀ UN SKURSTENĪ AIZDEGUŠIES SODREJI. 
MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA.
16/02/2018
BRĪVI PIEKĻŪSTOT, NO SOMAS NOZAGTA VIDEO KAMERA. 
MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, SPORTA IELA.
23/02/2018
MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SKOLAS AUTOBUSAM 
SABOJĀTI SĒDEKĻI. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.

Piedāvājam darbu uz pilnu slodzi

ZOBĀRSTNIECĪBAS MĀSAI
VCA Dent Mālpils zobārstniecībā!

Jūsu pieteikumu gaidīsim pa tālr. 67417490 
vai CV sūtīt uz e-pastu: zobarstnieciba.malpils@vca.lv

Mālpils novada pašvaldība un Mālpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļa MĀTES DIENĀ 13. MAIJĀ plkst. 12:00 pie 
Mālpils  Kultūras centra (parka pusē) sveiks jaunos mālpi-
liešus, kuri dzimuši no 2017. gada 1. augusta līdz 2018. 
gada 10. maijam.

Aicinām nākt kopā ar vecākiem un vecvecākiem, brāļiem 
un māsām, krustmātēm un krusttēviem, un visu plašo radu 
saimi. Priecāsimies, ja Jūsu mazuļi ieradīsies, braucot pa-
saulē visjaukākajā, visskaistākajā un vispozitīvākajā trans-
porta  līdzeklī – bērnu ratiņos.
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Notikusi 9. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”
12. aprīlī notika 9. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”, kurā 

sacentās Zuteru ģimenes komanda un Groļļu ģimenes koman-
da. Rezultāts: Zuteru ģimene – 32 punkti, Groļļu ģimene – 36 
punkti.

Groļļu ģimene – (no kr.) Jolanta Dinka /kapteine/, Modris Dinka, 
Dzintra Grolle, Raimonds Grollis 

Zuteru ģimene – (no kr.) Vanda Zutere, Jānis Zuters, 
Rita Sarma, Agnese Hildebrante /kapteine/

Gaidām skatītājus vērot klātienē 10. /fināla/ spēli, kas norisi-
nāsies 2018. gada 4. maijā Kultūras centra apaļajā zālē, plkst. 
17:00. Sacentīsies amatierteātra “Vēji” un deju kolektīva “Knie-
diņš” komandas.

Esmeralda Tāle

Dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu − 2018
Tā kā iedzīvotāji neizrāda aktivitāti attiecībā par dzīvnieku vak-

cinēšanu pret trakumsērgu, suņi Mālpils novadā praktiski netiek 
vakcinēti pret šo bīstamo infekcijas slimību. Vakcinācija ir obligā-
ta no 3 mēn vecuma (čipēšana no 6 mēn vecuma). To nosaka ve-
terinārmedicīnas likums un valsts galvenā veterinārā inspektora 
rīkojums Nr. 4 (10.01.2018). Par šo noteikumu nepildīšanu draud 
administratīvais sods. Lielas nepatikšanas un prāvi naudas izde-
vumi būs arī tad, ja nevakcinēts dzīvnieks sakodīs cilvēku vai citu 
dzīvnieku. Lai situāciju uzlabotu, tiek atsākti maršruti pa lauku 
mājām. Ciemata iedzīvotājiem lūgums zvanīt − Atis 26143151 un 
vienoties par laiku. Maršruti notiks sestdienās un svētdienās. 
Sākums plkst. 10:00. Lūgums laicīgi sameklēt vakcinācijas aplie-
cības. Jauna apliecība maksā 2 EUR. Vakcīna pret trakumsērgu 
uz diviem gadiem atkarībā no dzīvnieku skaita un vakcinācijas 
režīma ievērošanas maksā 10−15 EUR. Kompleksā vakcīna uz 
trīs gadiem 25 EUR.

5. maijā
Lazdas−Vanagi−Purmaļi−Ceriņi−Rozēni−Kniediņi−Mežandri−

Andricēni−Zavadiņas−Kniediņkrogs−Tuņķi−Sniķeri−Kosēni− 
Rencēni−Snaudas−Kūlīši.

6. maijā
Salzemnieki−Vecviesturi−Žīburti−Birzkalni−Lauciņi−Ērgļi−

Priednieki−Skujkalni−Caunītes−Rumpji−Ošlejas−Robiņi−Torņa-
kalns−Medņi−Induļi−Pakalni−Austrumi−Priedes.

12. maijā

Jaunbūņas−Kārļi−Siksnas−Kalnrautēni−Apenieki−Kurlēni−
Zemnieki−Timermaņi−Zemarāji−Lakstīgalas.

13. maijā
Kangari−Gaiļurgas−Ozoli–Krastkalni–Gobas–Upmaļi−Upes-

medņi–Jaunzemnieki−Mežsētas–Grīvnieki–Āpškalni–Gaidziņas–
Ziedlejas.

19. maijā
Viteglītes–Klētnieki–Ciedrītes−Vildani–Jaunčušļi–Ģidas–Vē-

veri−Smiltnieki−Kalnmārtiņi−Ankoriņi–Ādmiņi.
20. maijā
Kraukļi–Bauguļi–Veckalni−Viteskalni–Rijnieki−Brieži−Vadze-

les−Brūnas–Šalkones−Jaunāres–Mergupsalas–Rātsbirznieki.
26. maijā
Rīti–Plakupi–Elki–Dignas–Saulītes–Gravas–Čiekuriņi−Prie-

kuļi–Ausekļi−Zemgaļi–Auziņas–Vilnīši−Lībenes–Liepiņas.
27. maijā
Tauriņi–Pūlakas–Jaunāmāja–Kalniņi–Kroņi–Upītes−Vec-

kalns–Kalnakreiči–Pavasari.
2. jūnijā
Birztalas–Ezerupes–Ezeri−Krūmaļi–Miglas–Vildēni–Vitmuiž-

nieki–Ošiņi−Ceplīši–Līči–Aizkalnes–Birzītes−Klabi–Līčupes–
Parkmaļi.

3. jūnijā
Lipkori−Klintskalni–Tērces−Miedriķi–Dadzīši−Silzemnieki–

Ozoliņi–Ozoli−Madaras−Randas–Birzmaļi−Dzelzītes.

“Kad tūkstoš ceļu jau ir staigāts un upēm pāri ilgi irts,
Tu saproti, ko patiesībā ir vēlējusies tava sirds.
Neko jau daudz, vien kādu satikt, kurš tevis dēļ līdz galam ies.
Kad tūkstoš vārdu jau ir pateikts, laiks mīlestībā atzīties.”

/Guntars Račs/
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa sadarbībā ar Māl-

pils novada domi un Mālpils muižu aicina laulātos 26. augus-
tā Mālpils muižā svinēt Laulību jubileju svētkus.

Gaidām pieteikumus no Mālpils novadā dzīvojošiem pā-
riem, kuri šogad svin savu laulību apaļās gadadienas /Sudrab-
kāzas (25), Pērļu kāzas (30), Koraļļu kāzas (35), Rubīna kāzas 
(40), Safīra kāzas (45), Zelta kāzas (50), Smaragda kāzas (55), 
Dimanta kāzas (60), Dzelzs kāzas (65), Platīna kāzas (70)/.

Pieteikšanās un informācija – Mālpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļā: tālr. 67970891, 29131556, e-pasts: viktorija@
malpils.lv
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Mālpils Kultūras centra pasākumi maijā
MAIJS – BRĪVĪBAS MĒNESIS

 • 04.05. plkst. 17:00 Latvijas simtgadei veltītā erudīcijas spēļu cikla “MANA 
MĀLPILS MANĀ LATVIJĀ” 10. – FINĀLSPĒLE Kultūras centra apaļajā zālē. 
Sacentīsies amatierteātra “VĒJI” un deju kolektīva “KNIEDIŅŠ” komandas. 
Aicinām visus iepriekšējo spēļu dalībniekus, līdzjutējus un atbalstītājus!

 ◊ Pēc spēles plkst. 19:30 JURIS KAUKULIS UN JAUNO JĀŅU ORĶESTRIS. 
Albuma “IEVIŅA” atklāšanas KONCERTS Lielajā zālē. Ieeja bez maksas.

 • 05.05. plkst 14:00 LIEPĀJAS NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU BIGBENDA 
KONCERTS Lielajā zālē. Ieeja bez maksas.

 • 11.05. plkst. 9:30 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” brauciens uz ALLAŽIEM. 
Viesosimies pie LTV raidījuma “Īstās latvju saimnieces” MĀRAS ZEMDEGAS 
viesu namā “Mauriņi” un baudīsim ko īpašu. Pieteikties pie Kultūras centra 
dežuranta līdz 8. maijam. Dalības maksa 10,- EUR.

 • 11.05. plkst. 18:00 Mālpils novada vidusskolas skolēnu KONCERTS “AR 
SMAIDU PAR MĀMIŅU”.

 • 12.05. plkst. 10:00 TLMS “URGA” saiets.
 • 12.05. plkst. 17:00 GUNTARA RAČA un grupas “SALDĀS SEJAS” grāmatas 

“365” SVĒTKU KONCERTS. Īpašie viesi: Normunds Rutulis, Ivo Fomins, 
Katrīna Bindere u.c. Piedalās: Tomass Kleins, Jānis Buķelis /Buks/, Jānis 
Narkevics JR, Andris Alviķis, Uģis Tirzītis. Biļetes “Biļešu paradīzes” un Kul-
tūras centra kasēs. Biļešu cenas 10,-; 12,-; 15,- EUR.

 • 13.05. PAVASARA GADATIRGUS.
 ◊ Plkst. 12:00 Mālpils ģimeņu un jaundzimušo mālpiliešu godināšana kopā 

ar folkloras kopu “MĀLIS” /parka mālā “Pie sirmā ozola” bibliotēkas 
pusē/.

 • 19.05. plkst. 17:00 MUZEJU NAKTS MĀLPILS “SKULMĒS”. Šī gada Muzeju 
nakts tēma ir “Šūpulis”. Mālpilī ir dzimusi tēlniece Marta Liepiņa-Skulme. Šeit 
tapuši vairāki mākslas darbi ne tikai viņai, bet arī gleznotājam Oto Skulmem. 
Mālpils “Skulmēs” jau 35 gadus pastāv mākslinieku Martas un Oto Skulmju 
piemiņas istaba, un tāda iekārtota arī aktierim Valentīnam Skulmem.

 ◊ Plkst. 17:15−20:00 interesentiem būs iespēja iepazīties ar abām piemiņas 
istabām, kā arī varēs radoši izpausties trijos mākslas veidos “Martas 
Skulmes tēlniecības darbnīcā”, “Oto Skulmes glezniecības studijā” un 
“Valentīna Skulmes teātra klasē”.

 ◊ Plkst. 20:00 sāksies brīvdabas kinovakars, kurā varēs noskatīties divas 
dokumentālas filmas: “Avangarda amazone” (2009, rež. Laima Žurgina) 
par Latvijas mākslas vēsturē pirmo sievieti − tēlnieci Martu Liepiņu-Skul-
mi (50 min) un “Ievainotais jātnieks” (2017, rež. Ilona Brūvere) par tēlnie-
ku, Brīvības pieminekļa autoru Kārli Zāli, kuram 2018. gadā atzīmēs 130 
gadu jubileju (95 min). Aicinājums kinovakara apmeklētājiem − patīka-
mākai labsajūtai ņemiet līdzi savus krēslus un siltus pledus.

 • 20.05. plkst. 13:00 Vasarsvētku svinēšana kopā ar folkloras kopu “MĀLIS” 
Saules vārtu kalnā.

 • 26.05. plkst. 18:00 JUBILEJAS KONCERTS “KNIEDIŅAM – 15” “SAVU PRIE-
KU IZDEJOT”.

 • 27.05. plkst. 13:00 Keramikas studijas “MĀL-PILS” un TLMS “URGA” darbu 
izstādes “STARP DIVĀM UPĒM” atklāšana Kultūras centra izstāžu zālē.

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

   SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBA

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

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

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!

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

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

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

Zāģējam malku klucīšos. Par cenu vieno-
simies. Tālr. 27801869

Meklējam medmāsu un ārsta palīgu. Tālr. 
29383902 vai 29442365

Kalna ielā atrasts sieviešu gredzens. 
Īpašnieku lūdzu zvanīt! Tālr. 26750548

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

“Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Nostājas blakus Tev draugs un klusē,
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.”

/O. Lisovska/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Lūcijai 

Ozoliņai, meitu aizsaulē aizvadot.
Sidgundas pamatskolas bijušie kolēģi


