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Par un ap biotopiem
Paldies Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem!
Mālpilī jaunsargu nometne “Baltic Guards 2018”
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

JŪNIJĀ 
Izskatīja 19 jautājumus:

1. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas apstiprināšanu ģi-
menes ārsta praksei.

2. Par pašvaldībai piederošā autotransporta atsavināšanu.
3. Par izmaiņām Mālpils novada vēlēšanu komisijas sastāvā.
4. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
5. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma sadali.
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
9. Par lietošanas mērķa maiņu.
10. Par apbūves tiesību izsoli.
11. Par Mālpils novada pašvaldības 2017. gada publiskā gada 

pārskata apstiprināšanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Mergupes un Sudas upes licencētās mak-
šķerēšanas zonās” precizēšanu.

13. Par invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” ie-
snieguma izskatīšanu.

14. Par transporta pakalpojuma nodrošināšanu.
15. Par Mālpils novada vidusskolas skolēna un skolotāja apbal-

vošanu.
16. Par Mālpils novada vidusskolas iesnieguma izskatīšanu.
17. Par ārkārtas situāciju Mālpils novadā ilgstoša sausuma 

dēļ.
18. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Mālpils Mūzikas 

un mākslas skolas direktoru.
19. Par SIA “Vides investīciju fonds” iesnieguma izskatīšanu.

NOLĒMA:
 • Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas maksu Mālpils nova-

da pašvaldības nekustamajā īpašumā Ķiršu iela 2A-5, Māl-
pilī, Mālpils novadā, (kadastra apzīmējums telpu grupai 
8074 003 0709 001 005) – 2,00 EUR/m2. Noteikt Ģimenes 
ārstes Jevgeņijas Sprūdes privātpraksei iznomāto telpu 
nomas maksu 2,42 EUR/m2 (t. sk. 21 % PVN). Uzdot Mālpils 
novada pašvaldības izpilddirektoram veikt grozījumus no-
slēgtajā nomas līgumā.

 • Atsavināt izsolē kustamo mantu – vieglo pasažieru auto-
mašīnu OPEL VECTRA, valsts numurs JA 8533, pārdodot to 
izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt kustamās mantas nosa-
cīto (sākuma) cenu 90,- EUR (t.sk. PVN).

 • Atsavināt izsolē kustamo mantu – vieglo pasažieru auto-
mašīnu VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, valsts numurs GZ 
2985, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt kusta-
mās mantas nosacīto (sākuma) cenu 400,- EUR (t.sk. PVN).

 • Atsavināt izsolē kustamo mantu – vieglo pasažieru auto-
mašīnu VOLKSWAGEN LT35, valsts numurs EM 3944, pār-
dodot to izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt kustamās 
mantas nosacīto (sākuma) cenu 200,- EUR (t.sk. PVN). Ap-
stiprināt kustamās mantas atsavināšanas to pārdodot izso-
les noteikumus. Mālpils novada domes Iepirkumu komisi-
jai organizēt un veikt kustamās mantas izsoli.

 • Piešķirt finansējumu no atbalsta fonda līdz 500 EUR trans-
porta izdevumu segšanai invalīdu un viņu atbalstītāju bied-
rības “Notici sev!” 50 biedru – personu ar invaliditāti, viņu 
asistentu un citu sociāli mazaizsargāto grupu pārstāvju 
vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienam uz Alūksni 
“Alūksnes invalīdu biedrības” apmeklējumam š.g. 21. au-
gustā sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas pieredzes ap-
gūšanai, kā arī biedrības “Notici sev!” un “Alūksnes invalī-
du biedrības” kopīgu nodomu realizēšanai invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrības “Notici sev!” projekta “Mēs varam…” 

(finansētājs – biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” projek-
ta īstenošanas līgums Nr. 3.4-13 programmā “Rīgas reģio-
na NVO izaugsmei un attīstībai 2018”) īstenošanas ietvaros.

 • Ar 2018. gada 29. jūniju, noslēdzot savstarpējo vienošanos, 
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolas direktoru. Izsludināt konkursu uz Mālpils 
Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu.

JŪLIJĀ
Izskatīja 10 jautājumus:

1. Par adreses precizēšanu, piešķiršanu, dzēšanu.
2. Par nekustamā īpašuma sadali.
3. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
5. Par līguma slēgšanu par ceļa servitūta nodibināšanu.
6. Par biedrības “4. maija Deklarācijas klubs” iesnieguma iz-

skatīšanu.
7. Par Mālpils pensionāru apvienības iesnieguma izskatīša-

nu.
8. Parizsoles rezultātu apstiprināšanu.
9. Par sadarbības līguma apstiprināšanu ar Jaunsardzes un 

informācijas centru.
10. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas iesnieguma izska-

tīšanu.
NOLĒMA:

 • Apzināt Latvijas Tautas frontes dalībniekus un atbalstīt viņu 
dalību konferencē “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu 
un demokrātisku Latviju. LTF 30” š.g. 8. oktobrī piešķirot 
nepieciešamo finansējumu 120–200 EUR apmērā un no-
drošinot transportu nokļūšanai uz konferenci.

 • Piešķirt finansējumu 700 EUR apmērā Mālpils pensionāru 
pieredzes apmaiņas braucienam uz Palangu, Lietuvā š.g. 
augustā.

 • Apstiprināt 2018. gada 30. jūlijā notikušās nekustamā īpa-
šuma apbūves tiesību uz zemes gabalu Rūpniecības ielā 
13, Mālpilī, Mālpils novadā izsoles rezultātus. Slēgt apbū-
ves tiesību piešķiršanas līgumu ar SIA “Raw Bite”, Reģ. 
Nr. 40103828400.

 • Atzīt 2018. gada 30. jūlijā organizētokustamā īpašuma −
vieglās automašīnas OPEL VECTRA, reģistrācijas Nr. JA 
8533 izsoli par nenotikušu. Vieglo automašīnu OPEL 
VECTRA, reģistrācijas Nr. JA 8533, pārdot par brīvu cenu.

 • Apstiprināt 2018. gada 30. jūlijā notikušās kustamā īpašu-
ma − VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT, reģistrācijas Nr. GZ 
2985, izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu par auto-
mašīnas iegādi.

 • Atzīt 2018. gada 30. jūlijā organizēto kustamā īpašuma −
vieglās automašīnas VOLKSWAGEN LT35, reģistrācijas Nr. 
EM 3944 izsoli par nenotikušu. Vieglo automašīnu 
VOLKSWAGEN LT35, reģistrācijas Nr. EM 3944, pārdot par 
brīvu cenu.
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Turpinājums 4. lpp.

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2018. gada SEPTEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 19. septembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde 19. septembrī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 19. septembrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
DOMES SĒDE 26. septembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Privatizācijas komisijas sēde 24. septembrī, plkst. 17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

AKTUĀLI

Pamostoties no rīta, neko citu nevēlos, kā izskriet ārā un ļaut 
rīta rasai noskalot pēdas. No rīta skan vislabākie putnu koncerti, 
kas nemaksā ne kapeikas, jo vislabākajam nav cenas. Tādos mirk-
ļos nevar neiedomāties par laimīgākajiem brīžiem dzīvē, kas sirdī 
nekad nesapūs un nesarūsēs. Dažkārt es aizdomājos arī par pa-
gātnes notikumiem, kas jau piedzīvoti, vai arī par tiem, par kuriem 
dzirdēti stāsti. Pareizi jau saka, ka nav jādzīvo ne pagātnē, ne nā-
kotnē, bet gan tagadnē. Bet, ko lai dara, ja dažkārt vēlos iegrimt 
domās gan par piedzīvotiem dzīves mirkļiem, gan par dažu citu 
cilvēku likteņa pavērsieniem, mācībām, varoņdarbiem ciešanām… 
Manuprāt, visvairāk stāstu vēsta par karu, cilvēku brīvības cīņām 
un ciešanām. Man liekas, ka tam tā nevajadzētu būt. Kāpēc mēs 
nevaram dzīvot pasaulē, kurā nav ciešanu, sāpju un asaru, jo galu 
galā to vēlas visi. Kad sev šo jautājumu jau nez kuru reizi uzdodu, 
atceros, bez sāpēm, pārdzīvojumiem un asarām cilvēks nekad ne-
būtu pilnīgs, tāpat kā aka nekad nebūs pilna ar ūdeni un cilvēkā 
nebūs tikai un vienīgi prieks. Vienmēr cilvēka ķermenī atradīsies 
maza vai lielāka daļiņa negatīvā − dusmas, bēdas, nepatika un bai-
les.

Ja mums − pusaudžiem šķiet, ka bailes no zirnekļiem vai spo-
kiem ir lielākās pasaulē, tad laikam cilvēkiem, kuri pabijuši izsū-
tījumā, tādi nieki ir sveši. Nevar jau īsti izprast, kā jutās cilvēki, 
kas tika sūtīti prom no mājām un dzimtenes uz Sibīriju. Kā jutās 
tie, kuri tika vainoti bez iemesla jeb kļūdas pēc, vai tie, kuri aiz-
stāvēja sevi un citus?

Par šiem jautājumiem man lika arī aizdomāties pasākumu 
cikls “Izstāsti savu stāstu” Mālpils novada bibliotēkā, ko organi-
zēja stāstniece Elita Mieze. Ik pa laikam sanācām kopā un katrs 
stāstījām savu stāstu par traukiem, apģērbiem, rotaslietām. Tās 
bija jaukas tikšanās reizes, kur mēs – bērni, dalījāmies stāstos 
par savu mīļāko krūzīti, no kuras piens bija jāizdzer tik ātri, lai 
gotiņa, kas atradās krūzes dibenā, nenoslīkst, vai šķīvi, no kura, 
izēdot mannā biezputru, varēja tikties ar Vinniju Pūku, kas tur 
bija uzzīmēts. Pieaugušie stāstīja savus stāstus. Kad uzzināju par 
konkursu, atcerējos vēstījumus par lietām, kas bija saistītas ar 
izsūtījumu. Tur nebija naida un rūgtuma, tikai mīļums un sil-
tums, kā arī dzimtā rūpīgi glabāti priekšmeti, kas nodoti no pa-
audzes paaudzē. Izlēmu, ka stāsti nevar palikt tikai pie mums – 

mālpiliešiem, tie ir “jālaiž tautā”. Ar laipnu stāstnieku atļauju 
izstāstīšu stāstus par dažiem priekšmetiem – vesti, blūzi, krūzī-
tēm.

Mālpilietes Dainas Galakrodzenieces stāsts bija veltīts viņas 
mammai Mariannai. Tā jaciņa, patiesībā, veste, kas nu nonākusi 
stāstnieces īpašumā, jau var lepoties ar 70 gadus ilgu vēsturi. 
Veste ir austa ar mammas rokām, mammas mātes šūdināta. 
Daina par savām dzimtas sievietēm saka: “Es lepojos ar viņām. 
No viņām pēc aizsaules esmu iemācījusies aušanas paņēmie-
nus”. Pati Daina dzimusi Madonā, jau pēc tēva atgriešanās no 
izsūtījuma.

Esmu bērns, tik mīļi un patiesi, kā pati autore, es šo stāstu 
nevarēšu atstāstīt. Tāpēc, lai stāsta pati Galakrodzenieces kun-
dze...

“Mamma ar tēti apprecējās 1942. gada novembrī. Pirmais bija 
puisītis, kas nomira 5 nedēļu vecumā, dakteris vienkārši bija pie-
dzēries un nepareizi noteica diagnozi. Tad mammai piedzima 
meita, mana vecākā māsa. Tajā pašā rītā, kad viņa piedzima, tēti 
apcietināja, un viņš nonāca Sibīrijā kā dzimtenes nodevējs. Mam-
ma nevarēja saprast, kāpēc tētis nenāk uz slimnīcu apraudzīt 
meitu, vecāmamma baidījās teikt, ja nu “pienu norauj” vai kaut 
kas cits slikts notiek. Nu, protams, kādā trešajā dienā viņa uzzi-
nāja skaudro patiesību. Vīrs 8 gadus bija prom. Un aizsūtīja arī 
mammas brāli.

Ģimene palika mājās. Viņi sūtīja paciņas − vienu nedēļu brā-
lim, otru vīram… Rakstīja vēstules, kad nofotografējās, sūtīja fo-
togrāfijas ar mazo meitiņu. Un tur Sibīrijā bija mākslinieks, kas 
pēc fotogrāfijas uzgleznojis mammu. Viņš ir gleznā uzgleznojis 
jaciņu zilu, bet tā ir brūna. Fotogrāfija bija melnbalta, un māksli-

“Izstāsti savu stāstu”

“Mālpils Vēstis” jūnija numurā varējām lasīt rakstu par Māl-
pils novada vidusskolas 6. a klases skolnieces Elizabetes Ģēr-
manes veiksmīgo dalību un iegūto 2. vietu sacerējumu konkursā 
“SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 − TRIMDAS BĒRNI 1944” Latvijas 
vēsture Latvijas simtgadei (Fonds Sibīrijas Bērni). Šajā numurā 
publicējam Elizabetes Ģērmanes konkursa darbu.

Daina Galakrodzeniece pasākumā
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Turpinājums no 3. lpp.
nieks jautājis tēvam, kādā krāsā ir mammai acis, jo bildē var re-
dzēt, ka nav brūnas, bet varbūt zaļas vai zilas. Tēvs teicis − pe-
lēkzilas, mākslinieks pie acīm “piegleznoja” zilu jaciņu. Glezna 
gleznota 50. gadā. Šī sieviete sūtīja paciņas, un abi izsūtītie at-
griezās. Es domāju − pateicoties tai neprātīgi lielajai pašaizlie-
dzībai un mīlestībai. Es vispār nespēju stādīties priekšā un iedo-
māties, kā tā laika cilvēki tika galā.

Cilvēki viens otram tajos laikos palīdzēja. Mamma pirms nā-
ves bija teikusi, lai uz viņas kapa neraksta dzejoļus un neko tādu. 
Viņa teica, lai vienkārši uzraksta “Reiz bija”, kas arī tika izdarīts.”

Otrs stāsts ir par blūzi. Skolotāja Ilze Bērziņa tajā dienā neva-
rēja apmeklēt pasākumu, tāpēc bija uzrakstījusi vēstuli, ko lūdza 
savai kolēģei nolasīt. Viņas stāsts bija par tēva māsu – latviešu 
nacionālo partizāni Idu Bērziņu, kurai 2011. gada 18. novembrī 
tika piešķirts Valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” goda zīme 
par ieguldījumu Latvijas Nacionālo partizānu darbībā laikā pos-
mā no 1944. gada līdz 1948. gadam.

Ida Bērziņa arestēta 1948. gada 20. jūlijā Rīgā, Raiņa bulvārī. 
Par ko? Par biedrošanos ar mežabrāļiem.

Idu sūta uz Magadanu, etaps briesmīgs. Etapa laikā Ida ļoti 
saslimst, ticīgas sievietes savās rokās silda ūdeni un dod Idai 
dzert, vēlāk, jūtot, ka Idai ir ļoti slikti, sāk ar dūrēm sist pa durvīm 
un saukt apsardzi, lai aizvestu prom mirstošo. Tas notiek Iz-
mustskā ,un Idu novieto cietuma slimnīcā kopā ar recidīvistiem.

Pēc atveseļošanās nosūta Taišitu – jāstrādā smagi, jānes koki, 
ir dažādi knišļi un utis. Tālāk nosūta uz Karagandu − darbs ak-
mens lauztuvēs. Pēc tam darbs celtniecībā − ceļ dzelzceļa staci-
ju, jāpienes cements mūrniekiem.

Vienu mēnesi pēc Staļina nāves darbs kolhozā pie arbūzu no-
vākšanas, ir labāks ēdiens, cilvēki saņem pat nelielu samaksu 
par darbu.

Tad likumi mainās, tie, kas otru trešdaļu no piespriestā laika 
jau izcietuši, tos laida mājās. Idai tas vēl nav pienācis. Iekārtojas 

skolā jau par apkopēju. Katru mēnesi jāiet uz milicijas iecirkni 
atrādīties.

1956. gadā arī Ida sāk mājupceļu.
Bet nu par blūzi. Skolotāja Ilze Bērziņa raksta: “Šī blūze ir no 

tautas tērpa. Nekas īpašs tur nav, varbūt tikai pie krādziņas tā-
das cakiņas. Blūze, kas šūta svešumā, atvesta uz Latviju un tiek 
rūpīgi glabāta, bet, ieklausieties uzmanīgi, tā ir šūta ar līdakas 
asakām, un tur jau tā vērtība. Visas tās mazās cakiņas un blūze. 
Es nevaru iedomāties, cik smalks tas darbs, un cik ilgu laiku va-
jadzēja lai to pašūtu.”

Trešais stāsts par krūzēm. Tās ir skolotājas Guntas Bahmanes 
īpašums. Un tas ir viņas stāsts, par laiku, kad viņas vēl nebija.

“Ir 1955. gads, Sibīrija, Tomskas apgabals, Arsinovas sādža. 
Divi jauni cilvēki – Lauma Pētersone un Jānis Lūsis stājas laulī-
bā. Vecāki izsūtījumā nebija aiz laba prāta, bet laulībā viņi stājās 
aiz lielas mīlestības. Tēvs stāstījis, ka kāzu dienā esot bijis −40 
grādu, uz izpildkomiteju laulāties braukuši zirga pajūgā. Mam-
mai mugurā bijis mētelis ar suņa ādas apkakli. Sals esot bijis tik 
briesmīgs, ka spļāviens gaisā sasalis un, zemē krītot, pārvērties 
lāstekā. Tajā sādžā ir salīdzinoši daudz latviešu – vairāki desmiti. 
Visi turas kopā. Un nezin no kurienes, bet kāzu dienā jaunajam 
pārim tiek dāvātas divas krūzes.”

Šīs krūzes tagad rotā Skolotājas Bahmanes krūzīšu kolekciju, 
un viņa cer, ka varēs šos traukus reiz nodot saviem bērniem.

Lūk, trīs stāsti! Mazi uzplaiksnījumi no cilvēku dzīvēm, kuri 
tiek glabāti gan kā ar mīļumu apskatāmi priekšmeti, gan stāstā-
mi kā stāsti, jo lietas jau pašas par sevi ne vienmēr ir vērtība. 
Vērtība ir attieksme pret lietām.

Uz tikšanos rudenī. Tad Latvijas simtgadei par godu stāstīsim 
stāstus par lietām ar latviešu ornamentiem un rakstiem. Bet tie 
jau būs atkal jauni un bezgala interesanti stāsti.

Elizabete Ģērmane
Tautiskā blūze un Idas Bērziņas fotogrāfijas

Skolotāja Gunta Bahmane un viņas trauki

Par Mālpils novada vidusskolas un Mālpils pamatskolas ab-
solventu un skolotāju salidojumu, kas notika 9. jūnijā, jau daudz 
runāts, bet vēl arvien atmiņās gribas kavēties pie patīkamajiem, 
emocionālajiem brīžiem un par tiem to bijušo skolotāju vārdā, 
kuri piedalījās salidojumā, pateikt LIELU UN SIRSNĪGU PALDIES! 

Salidojuma dienā uz skolu aizgāju jau divos, gribējās to apska-
tīt, kamēr vēl nav viesu piepildīta. Vestibils sagaidīja ar vasaras 
ziedu un zaļumu smaržu, ar vispusīgu informāciju par norisēm, 
ar fotogalerijām un, protams, ar smaidīgām skolotājām pie re-
ģistrācijas galdiņiem. Bez pārspīlējuma teikšu, ka staigājot pa-

Paldies par labo un skaisto!
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Šī vasara Mālpils novada vidusskolas 3.−4. klašu deju kolektī-
vam “Dundiņa” ir īpaša. Tautas deju kolektīvu skatē iegūtā 1. pa-
kāpe deva iespēju īstenot mērķi − piedalīties Vispārējos latviešu 
Dziesmu un Deju svētkos. Deju iestudēšana prasīja daudz spēka, 
sviedru un pacietības. Bet emocionālā bagātība, ko dejotāji guva 
svētku laikā, ir to vērta.

Vispirms jau svētku gājiens pa Rīgas ielām un sasaukšanās: 
“Lai dzīvo Dundiņa! Urā!” Kā iemirdzējās mazo dejotāju acis! Pēc 
gājiena atgriezāmies mājās, bet 2. jūlija vakarā vecāku pavadīti 
devāmies uz Rīgu, nu jau uz visu svētku laiku. Iekārtojāmies Rī-
gas tehniskās koledžas telpās uz līdz paņemtiem matračiem 
(daudziem arī jauna pieredze).

Mēģinājumu grafiks pirmās trīs dienas diezgan saspringts ar 
pavisam īsiem atpūtas brīžiem. Nav viegli iegaumēt deju rakstus, 
iznācienus, laukumus, laikus. Bet Dundiņas turas braši. Pat tad, 
kad lielākā daļa kolektīvu ģenerālmēģinājumā starp dejām laika 
trūkuma dēļ nenomainīja tērpus, mūsējie rāvās pāri saviem spē-
kiem. Visi nepaspēja... asaras. Pat mums lielajiem sāpīgs izmi-
sums. Arī to pārcietām.

Piektdien, sestdien koncerti tikai vakarā desmitos un dienas 
brīvas. Plānojam kā interesanti pavadīt brīvo laiku. Izvēle šāda: 
multfilma CINAMONā ar popkornu, jaunais Baronielas rotaļu 
laukums (Eh, ja Mālpilī tāds būtu!), atjaunotais Motormuzejs, 
McDonald un pašu izdomātas spēles. Visi laimīgi, priecīgi un at-
pūtušies.

Tomēr visnozīmīgākais ir deju lieluzve-
dums “Māras zeme”. Ar lepnumu par dejo-
tājiem varu teikt, ka visi bija paši labākie. Ne 
velti, atceroties svētkus, bērni pieminēja, ka 
vislabāk patika dejot koncertos – tērpi, ska-
tītāji, aplausi, gaismas, kopības sajūta ar 
daudziem tūkstošiem citu dejotāju, dalīša-
nās grupās un sadancošana ar citu novadu 
vidējās paaudzes deju kolektīviem un, pats 
galvenais, “Māras zemes” likteņstāsts – 
stāsts par ikkatru no mums, par mūsu sen-
čiem vairāku gadsimtu laikā.

Vēlos pateikt milzīgu PALDIES kolektīva 
vadītājai Mārai Gailei-Dišereitei par Dundi-
ņu aizvešanu līdz un uz svētkiem, visiem 
Dundiņdejotājiem par izturību, skolotājām 
Inetai, Andai un Elitai par līdzbraukšanu un 

Mēs dejosim tālāk no visas sirds!
atbildību visu svētku laikā un dejotāju vecākiem – Jūs bijāt pati 
labākā atbalsta komanda visās jomās.

Lai Dundiņdejotāju raitais deju solis turpina priecēt gan pa-
šus, gan skatītājus līdz nākošiem svētkiem! 

Skolotāja Gunta Bahmane

mazām krūtīs satinās vesels pozitīvo sajūtu kamols − tik rūpīgi 
un skaisti viss bija sakopts. Devos meklēt manām klasēm atvēlē-
tās telpas un, tā kā laika vēl bija diezgan, varbūt padomāt, kā 
vēlāk sakārtot solus. Un pārsteigums − ieraudzīju visu jau sakār-
totu, netrūka ne ziedu uz galdiem, ne apsveikuma absolventiem, 
pat vāzes rindā saliktas skolotāju ziediem. Brīdi vēlāk satiku sko-
lotāju Dzidru Mūrnieci, kura arī bija nolēmusi klusumā izstaigāt  
skolu. Mūsu domas, ka ik telpa, ik stūrītis rada svētku sajūtu un 
ka tas ir pamatīgs, ar mīlestību paveikts visa kolektīva darbs, pil-
nībā saskanēja. Par to, ka skola ir moderna un skaista, vakara 
gaitā atzinīgus vārdus teica arī daudzi absolventi.

Par pasākumu Kultūras centrā jau rakstīja 1968. gada absol-
vente Rudīte Petrova (mans raksts, ko tomēr neaizsūtīju, bija 
daudz skarbāks). Vien piebildīšu, ka bija patīkami skolas kolektī-
va svētku reizē atkal zālē redzēt Pierīgas IKS pārvaldes priekš-

nieku Oļģertu Lejnieku, bet žēl, ka nebija sveicienu, kaut past-
kartes veidā, no Mālpils iestādēm, kurām ar skolu ir tieša 
sadarbība. Skolu apsveica tikai Frančeska Ģēvele. Bet var jau 
būt, ka man ir vecmodīgi uzskati.

Pie durvīm! 1. septembris! Skolas direktorei Jeļenai Caunei 
un visam kolektīvam, vēlreiz sakot PALDIES, vēlam ražīgu, pozi-
tīviem notikumiem un jaunām idejām piepildītu jauno mācību 
gadu, kas aizritēs mūsu Valsts lielo svētku noskaņās! Lai izdodas 
saglabāt vidusskolu, jo pedagogiem ir, ar ko lepoties un piesaistīt 
skolēnus!

Ināra Bahmane
(Manam redzējumam pievienojās arī Ārija Ķrastiņa, Dzidra 

Mūrniece, Biruta Lūkina un Antonija Kaukule.)
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Simpozijs “Krāsu frekvence”

Ar lepnumu par savējiem...

Foto: Māra Ārente

Kad vasarā saņēmu ielūgumu uz simpoziju “Krāsu frekven-
ce”, nolēmu, ka šoreiz piedalīšos, tajā brīdī pat nenojauzdama, 
cik aizraujoši viss izvērtīsies!

Šajā īpašajā vasarā − gan tāpēc, ka Latvijas simtgade, gan tā-
pēc, ka vasara beidzot nerosināja ilgas aizbraukt uz kādu Polinē-
zijas salu, ikgadējam Helēnas Mednes vadītās mākslinieku bied-
rības “Sidegunde” simpozijam atkal bija izvēlēti Mālpils novada 
Vecleitēni − mājas, kur pirms piecpadsmit gadiem norisinājās 
pirmais mākslinieku plenērs.

Ierodoties Vecleitēnos, vide jau pati teica priekšā, ka te varēs 
atbrīvot prātu iedvesmām un radošiem meklējumiem − brīnišķīgi 
simtgadīgi ozoli un oši, pļaviņās redzamas mākslinieku saceltās 
teltis, āra nojume sarunām pie tējas tases, klusums un miers.

Papildus klasiskajām vērtībām − studijām dabā, zīmēšanai un 
gleznošanai, simpozija kuratore Ērika Zutere bija parūpējusies 
arī par darbnīcām, kurās varējām sev atklāt pavisam jaunas un 
neierastas jomas.

Mākslinieces Ilzes Dilānes vadībā gatavojām masas papīra 
liešanai un paši lējām papīrus, iestrādājot tajos pat dažādas augu 
daļas.

Ērika mūs ievadīja milzīgi daudzveidīgās ekoprint pasaules 
noslēpumos. Izrādās ekoprint − veidu, kā uz auduma visdažādā-
kajās toņu niansēs iegūt augu nospiedumus, aizsākusi latviešu 
izcelsmes austrāliete India Flint, kura iedvesmojusies no savas 
vecmāmiņas sīpolu mizās krāsotajām Lieldienu olām.

Ļoti interesanti un izzinoši bija kopā ar Latvijas Universitātes 
Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas pētnieci Aneti 
Karlsoni krāsot ar dabiskajām krāsvielām − krāsu mēli, indigo, 
madaras sakni, logvudu. Krāsojām līdzpaņemtās dzijas, diegus 
un audumus, bet, kad pietrūka krāsojamā un podi ar krāsām vēl 
bija izmantojami, sākām tajos mērkt arī savas drēbes − priekš-
autus, t-kreklus, īsi sakot − mēs uztvērām krāsu frekvenci un 
aizrāvāmies.

Šogad simpozijā bija arī viesu dienas, kurās varēja klausīties 
muzikālās apvienības “Kanisaifa” un Mālpils folkloras kopas 
“Mālis” muzicēšanu, kā arī radoši izpausties dažādās darbnīcās 
kopā ar māksliniekiem.

Kopumā simpozijā piedalījās 33 mākslinieki, daudzi darbi tapa 
uz vietas, citi tikai iesākās un turpinās vēl šobrīd, bet visu kopu-
mā Jūs varēsiet redzēt izstādē, kuras atklāšana būs 7. oktobrī 
Kultūras centrā. Uz tikšanos un gaidām Jūs!

Esmeralda Tāle

Paldies visiem Mālpils novada amatiermākslas kolektīvu da-
lībniekiem, kuri godam pārstāvēja mūsu novadu XXVI Vispērējos 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos − 9 kolektīvu 204 dalībnie-
kiem.

No sirds paldies mūsu priešsēdētājai Solvitai Strausai, novada 
vadībai un deputātiem par atbalstu un visiem, visiem, kuri palī-
dzēja, lai svētki būtu tādi, kādiem tiem jābūt: mūsu uzmanīga-
jiem šoferīšiem – Gintam, Aivaram un Aleksejam, skolas med-
māsai Dacei, apsargiem Dzintaram un Aleksandram un, protams, 
kolektīvu vadītājiem – Janai, Maijai, Sanitai, Jurim, Gunai, Ingu-
nai, Andrim, Mārai un viņas palīgiem − vidusskolas skolotājām: 
Guntai, Inetai, Andai, Pārslai, Elitai un Ilzei.

Edīte Priekule
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Fotoplenērs “Mālpils – apturētie mirkļi 2018”
Mālpils novada domes projektu konkursa “Mēs savam nova-

dam” ietvaros 10. un 11. augustā Mālpilī norisinājās fotoplenērs 
“Mālpils − apturētie mirkļi”. 

Ideja par fotoplenēru Mālpilī radās aptuveni pirms gada, tajā 
pašā laikā, kad Mālpils Vēstīs parādījās pirmais aicinājums pie-
dalīties fotokonkursā “Četri gadalaiki Mālpilī” un gada garumā 
iesūtīt bildes Mālpils kalendāram. Šķita, ka visiem fotokonkursa 
dalībniekiem varētu būt noderīgs plenērs, kurā padziļināt zinā-
šanas un iemācīties ko jaunu. Liels prieks, ka fotoplenērā pieda-
lījās liela daļa no tiem, kurus iepazinām kalendāra tapšanas pro-
cesā, un piepulcējās arī jauni dalībnieki. Īpašs prieks, ka 
fotoplenēra nodarbības apmeklēja arī jaunieši!

Šim plenēram tā veidotāja Māra Ārente ir izvēlējusies divas 
ietilpīgas tēmas – Mālpils daba, ainava, notikumi un fotoportreti. 
Domājot par Latvijas simtgades pasākumiem mūsu novadā, dar-
ba grupā radās ideja apzināt un izcelt tās 100 personības, kas 
devušas ieguldījumu Mālpils novada attīstībā. Šobrīd saraksts ar 
aptuveni 75 vārdiem joprojām tiek papildināts, līdz ar to katram 
plenēra dalībniekam bija iespēja izvēlēties sev vairākus modeļus.

Divās plenēra dienās darbs ir tikai iesācies, lai nākamā gada 
nogalē rezultētos ar kopīgu izstādi, un gada laikā uzkrātos bildes 
arī jaunam Mālpils kalendāram. Noklausījāmies trīs ļoti saisto-
šus profesionālu fotogrāfu – Valtera Poļakova, Dzintras Žvagiņas 
un Ata Ieviņa stāstījumus par fotografēšanas pieredzi, darbu ar 
modeļiem, bilžu apstrādi un daudz ko citu. Neskatoties uz patiesi 

karsto piektdienu, vairāki plenēra dalībnieki uzsāka fotosesijas 
ar saviem portretējamajiem cilvēkiem.

Lai mums visiem radošu veiksmju pilns gads, un nākamajā 
gadā plānotā izstāde izvēršas par īstu notikumu Mālpils kultūras 
dzīvē!

Esmeralda Tāle 

Foto: Rita Bormane

Foto: Jānis Brencis
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Mālpilī jaunsargu nometne “Baltic Guards 2018”
No 13. līdz 17. augustam Mālpils sporta centrā norisinājās 

Jaunsardzes un informācijas centra organizētā starptautiskā 
vasaras nometne “Baltic Guards 2018”. Tajā piedalījās Latvijas 
Jaunsardze un tai radniecīgas jauniešu organizācijas no Igauni-
jas, Lietuvas, Lielbritānijas, Polijas un Ukrainas, kopumā 129 
pusaudži un jaunieši vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Nometnes 
“Baltic Guards” tradīciju aizsāka Jaunsardzes un informācijas 
centrs, un pirmo reizi šāda nometne notika 2012. gadā Latvijā. 
Katru gadu rotācijas kārtībā tā notiek kādā no Baltijas valstīm.

Jaunsardzes un informācijas centra vecākā eksperte audzinā-
šanas jautājumos, nometnes “Baltic Guards 2018” administrāci-
jas vadītāja Judīte Suharevska atzīst, ka vērtīgākie tās ieguvumi 
ir komunikācija, sadarbība un dalīšanās pieredzē, ne tikai jaunie-
šiem savā starpā, bet arī instruktoriem.

Judīte Suharevska stāsta: “Ļoti vērtīgas bija brīvo brīžu saru-
nas, kad mēs stāstījām, kāda ir mūsu ikdiena, kā mēs trenēja-
mies, par līdzīgo un atšķirīgo mūsu mācībās.

Nometnes programma bija piesātināta: līdzās sportiskām ak-
tivitātēm – rāpšanās pa alpīnisma sienu, šaušana, mezglu sieša-
na, kamuflāžas uzklāšana u.c., notika pat latvju rakstu zīmēšana 
un vietējo dzīvnieku pēdu iepazīšana.

Gatavojoties pirmajai “Baltic Guards” nometnei, mums radās 
ideja veidot jauktās komandas. Tādas bija arī šajā nometnē - kat-
rā komandā bija 13 bērni, katrai komandai devām nosaukumu no 
NATO fonētiskā alfabēta – piemēram: Alfa, Bravo, Čārlijs (Char-
lie), Delta utt. Katrā komandā bija divi latvieši, igauņi, lietuvieši, 
poļi, ukraiņi un trīs briti. Pozitīvi ir tas, ka uzvarētāju balvas aiz-
ceļos uz visām pārstāvētajām valstīm un neviens neaizbrauks 
mājās ar sāpi sirdī, ka citas valsts komanda bijusi spēcīgāka.

Tā kā mūsu – Baltijas valstu pulciņam ir pievienojušās citas 

valstis, tad vēl tiks spriests, kurā valstī nometne notiks nākošajā 
gadā.

Domāju, ka daudz ko no iecerētā neizdotos realizēt, ja nebūtu 
tik labs atbalsts no pašvaldības. Milzīgs paldies! Man liekas šis 
bija patiesi izdevies pasākums!

Mans novēlējums: lai Mālpils bērni un jaunieši, kuri vēl nav 
atraduši savu nodarbošanās sfēru, iesaistās Jaunsardzē un pie-
dalās šādās nometnēs!”

Ar Judīti Suharevsku sarunājās Esmeralda Tāle
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

PROJEKTI

25. un 26. jūlijā 13 jaunieši no Mālpils devās uz Spāri, lai kopā 
ar savas pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Antru Austriņu-
Seņkāni un jaunatnes lietu eksperti Inesi Šubēvicu no biedrības 
“Jaunatnes līderu koalīcija” piedalītos jauniešu līdzdalības pasā-
kumā “Idejnīca”. Īstenojot šo aktivitāti, jaunieši ieguva jaunas zi-
nāšanas par līdzdalību lēmumu pieņemšanā, apguva jaunas 
prasmes, ieguva lielāku pārliecību par iespēju aizstāvēt savas 
intereses pašvaldībā, kā arī tiešā veidā līdzdarbojās saskaņotas 
jaunatnes politikas plānošanā pašvaldībā 2019.−2025. gadam. 
Kas ir svarīgi − šī būs pirmā Mālpils novada jaunatnes politikas 
attīstības programma, un tā tiks izstrādāta projekta “Mālpils no-
vada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.−2025. ga-
dam izstrāde” ietvaros*. Programmu paredzēts izstrādāt apstip-
rināt šī gada rudenī.

Ar pasākumā gūtajiem iespaidiem dalās jaunieši:
Ieva: “Es “Idejnīcā” uzzināju atbildes uz tādiem jautājumiem 

kā, piemēram, cik jauniešu šobrīd ir dekla-
rēti Mālpils novadā, cik mācās ārpus Māl-
pils novada. Pasākumā mēs veidojām kolā-
žas, kas Mālpilī varētu uzlaboties nākamo 
sešu gadu laikā. Protams, bez visām iegūta-
jām zināšanām, visam pāri ir lieliskas atmi-
ņas, jauni draugi un ideāli pavadīts laiks.”

Arta: ““Idejnīcā” iepazinos ar jauniem 
cilvēkiem un uzzināju, ka jauniešiem Mālpilī 
ir iespēja apmeklēt domes sēdes, kas patie-
sībā ir diezgan forši. Iegūtās zināšanas no-
teikti noderēs nākotnē. Man patika.”

Madara: ““Idejnīcā” bija pārsteidzoši in-
teresantas lekcijas un ļoti radoši uzdevumi. 
Izveidot plakātus par Mālpils nākotni, iz-
mantojot žurnālus un flomasterus, bija aiz-
raujoši un veidoja ļoti pozitīvu priekšstatu 
par Mālpils nākotni. Redzot, cik atsaucīgi ir 

Jauniešu līdzdalības pasākums “Idejnīca” Spāres muižā
jaunieši, rodas pārliecība, ka daudzas no iecerēm tiešām izdo-
sies attīstīt.”

Beāte: ““Idejnīcā” es uzzināju ļoti daudz jaunu lietu par līdz-
darbību. Manuprāt, bija interesanti, ka ik lekcijā arī aktīvi darbo-
jāmies, tas palīdzēja vairāk izprast tēmas būtību. Kopumā šis 
pasākums gan man, gan citiem noteikti sniedza daudz prieka un 
lielisku pieredzi.”

Kopumā jaunieši novērtē iegūtās zināšanas un pieredzi, prie-
cājas par jauniegūtajiem draugiem. Šis pasākums bija lielisks 
iedvesmas avots, lai turpmāk realizētu paši savas iniciatīvas.

Antra Austriņa-Seņkāne 
*Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 

politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros.

22. jūnijā Mālpils futbola stadionā notika draudzības spēle 
futbolā “Jaunie pret Vecajiem”, kas ar katru gadu paliek arvien 
vērienīgāka gan organizatoriskajā ziņā, gan fanu pulka skaita 
ziņā. Ļoti sīvā cīņā jaunie revanšējās par pagājušo gadu un uzva-
rēja ar rezultātu 2:1! Paldies turnīra galvenajiem organizatoriem 
Ritvaram Kārkliņam un Kristapam Limanovičam.

24. augustā notika gadskārtējās Pierīgas novadu pašvaldību 
darbinieku sporta spēles Ropažu novadā “333” sporta komplek-
sā. Kopumā sacensībās startēja 13 novadu pašvaldību darbinieku 
komandas, kurās piedalījās arī mālpilieši. Atsevišķās disciplīnās 
tika iegūtas arī medaļas. Volejbola turnīrā (4:4) Mālpils volejbo-
listi savā grupā ieguva 1. vietu un turpmāk izšķirošajās viena seta 
spēlēs ar 21:10 pārspēja Ķekavas komandu, ar 21:11 mārupiešus 
un ieguva 1. vietu. 3. vietu mālpilieši izcīnīja sacensībās “Vienā 
laivā, Lielā Juglā”. Arī pārējās disciplīnās mūsējiem gāja labi un 
līdz ar to izcīnīta 3. vieta kopvērtējumā. Futbola spēles “Jaunie pret Vecajiem” dalībnieki
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ŠOKOLĀDES DIENAS GRIEĶIJĀ
Pašā vasaras kulminācijā, īsi pirms Saulgriežiem laikā no 18. 

jūnija līdz 21. jūnijam, mums 4 mālpiliešiem (Vija Melgaile, Agne-
se Kantiševa no PII “Māllēpīte”, Ina Turkina no Mālpils novada 
vidusskolas un Artūrs Arnis no Mūzikas un mākslas skolas) bija 
lieliska iespēja apmeklēt saulaino Grieķijas pilsētu Komotini. 
Īpaši priecājos par sanāksmes tēmu − “Šokolādes diena”, jo visi, 
kas mani pazīst, zina manas attiecības ar šo “dievu ēdienu”.

Bet pirms brauciena čakli pastrādājām: kopā ar PII “Māllēpī-
te” sagatavošanas grupas bērniem “Sienāzītis” pētījām šokolā-
des vēsturi, veidojām katrs savu šokolādes grāmatu, braucām 
ekskursijā uz šokolādes fabriku “Laima” Rīgā, kurā radošajā 
darbnīcā izgatavojām paši savu konfekšu izlasi! Savukārt, Mūzi-
kas un mākslas skolas skolēni un skolotāji organizēja šokolādes 
liešanas radošās darbnīcas, bet Mālpils novada vidusskolas vai-
rāku klašu skolēni apmeklēja šokolādes uzņēmumus, kur inter-
vēja to darbiniekus, iepazina ražošanas procesus.

Un tā pirmdien − 18. jūnija rītā uzsākām savu ceļojumu, “bru-
ņojušies” ar dažādiem materiāliem prezentācijām un saldajām 
“Laimas” dāvaniņām projekta dalībvalstu partneriem.

Mums paveicās, jo no Saloniku lidostas uz Komotini pilsētu 
mūs veda autobusiņš, kuram pie stūres bija gruzīnu tautības šo-
feris, kurš ilgus gadus dzīvo Grieķijā un labi pārvalda krievu valo-
du. Tā mēs nepilnas stundas laikā uzzinājām ļoti daudz par Grie-
ķijas vēsturi, ekonomiku un sadzīvi.

Kad nonācām galamērķī, iekārtojāmies viesnīcā, noskalojām 
ceļa putekļus un devāmies uz iepazīšanās vakaru.

Otrdienas rīts sākās ar projekta koordinatora austrieša Toma-
sa vadīto spēli “Ice-breaking”, kurā varējām labāk iepazīt viens 
otru. Tad līdz pat vakaram sekoja dalībvalstu prezentācijas, ku-
rās ieguvu daudz ideju, ko plānoju īstenot bērnudārzā. Mēs, lat-
viešu grupa, realizējām mākslas skolotāja Artūra ideju: šokolā-
des liešanu silikona formiņās, bet, tā kā grieķiem bija grūtības 
sagādāt plītiņu, izlīdzējāmies ar ģipša masu. Tas prieku par pro-
cesu nemazināja, jo katrs dalībnieks finālā saņēma ģipša jubile-
jas lata monētu.

Vakarā no 19:00 līdz 21:00 pilsētas laukumā norisinājās Šoko-
lādes dienas festivāls “CHOCOBLOOM”. Šo svētku laikā pilsētas 
iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar dalībvalstu sagatavotajiem 
izstāžu stendiem un saņemt katras valsts sagatavotās šokolādes 
ēdienu receptes. Manuprāt, varena doma, kā svētku laikā infor-
mēt sabiedrību par projekta rezultātiem!

Trešdien apmeklējām vairākas Komotini skolas, vietējo paš-
valdību, kurā iepazināmies ar Grieķijas izglītības sistēmu.

Ceturtdien, projekta noslēguma dienā, katra dalībvalsts snie-
dza atskaiti par to, kas projektā paticis un ieteikumus par to, kas 
turpmāk būtu jāpilnveido.

Projekta dienas paskrēja nemanot, atgriezāmies mājās grieķu 
saules un viesmīlības sasildīti, piepildīti ar iedvesmu un idejām!

PII “Māllēpīte” v.v.i.j. Agnese Kantiševa

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un
projekta mājas lapā www.behas.eu

BEHAS_Bringing Europe Home At School 
(ES vienoto svētku dienu pasākumi)

Projekta dalībnieki pie mūsu izstādes stenda Šokolādes svētkos

Šogad būvnieki rosījās gan uz ielām, gan publiskajās ēkās 
un, kamēr būvniecības sezona nav galā, vēl turpinās to darīt. 
Tas, protams, radīja neērtības dažās situācijās, bet kopumā 
ieguvums pēc remontdarbu pabeigšanas to palīdz aizmirst. 
Šī būvniecības sezona tuvojas noslēgumam, taču kopumā 
laika apstākļi ir bijuši pateicīgi, lai būvniecības darbi, kuri bija 
paredzēti ārā (ielu remonts, ēku siltināšana utml.), notiktu bez 
aizkavēšanās.

Ielu pārbūve strauji tuvojas noslēgumam un au-
gustā pabeigta divu novada ielu rekonstrukcija.

Šī gada pavasarī Mālpils novadā tika uzsākti trīs ielu rekons-
trukcijas darbi, kuru īstenošanai finansējuma lielākā daļa iegūta 
kā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums.

Ne viens vien Mālpils iedzīvotājs būs pamanījis, ka Rūpniecī-
bas iela nu jau kādu laiku ieguvusi jaunu izskatu. ERAF projekta 
ietvaros tika paredzēts, ka iela tiks rekonstruēta visā tās garumā  

Par Eiropas Savienības un pašvaldības budžeta naudu šovasar 
remontdarbi rit pilnā sparā
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− 1,37 km, sakārtota ūdens atvades sistēma, grants seguma vie-
tā uzklāts asfaltbetona segums.

Augusta sākumā iela nodota ekspluatācijā. Kopējās projekta 
izmaksas ir EUR 391 736,91, no tiem lielākā daļa jeb EUR 332 
976, 37 ir ERAF finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
EUR 14 690,14. Pašvaldībai šī projekta īstenošanā bija jānodroši-
na līdzfinansējums EUR 44 070,40 apmērā. Iela atrodas teritorijā, 
kas paredzēta rūpnieciskajai apbūvei. Tā savieno divus valsts au-
toceļus: P3 Garkalne−Alauksts un V60 Mālpils−Zaube−Kliģene 
un kalpo kā Mālpils ciema centra apvedceļš smagajam auto-
transportam. Pateicoties ERAF finansējumam, ir sakārtota daļa 
no nepieciešamās infrastruktūras, līdz ar to atvieglojot pārvieto-
šanos to uzņēmumu smagajam transportam, kuru ražotnes jau 
šobrīd atrodas minētajā teritorijā. Tikpat būtiski ir tas, ka attiecī-
gā teritorija nu ir kļuvusi vēl pievilcīgāka uzņēmējiem, kas nākot-
nē varētu izvēlēties Mālpils novadu par savu uzņēmējdarbības 
veikšanas vietu.

Arī Sidgundas ciemā kopš agra pavasara noris divu ielu re-
konstrukcijas darbi un viena no ielām − Rikteres iela, nodota 
ekspluatācijā augusta sākumā. ERAF projekta ietvaros tika pare-
dzēts, ka šī iela tiks rekonstruēta 0,75 km garumā, sakārtota 
ūdens atvades sistēma, grants seguma vietā uzklāts asfaltbeto-
na segums, ierīkots apgaismojums.

Kopējās projekta izmaksas vēl tiek apkopotas, taču arī šīs ie-
las rekonstrukcijas izmaksu lielākā daļa tiek segta no ERAF fi-
nansējuma, pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums 19,55 % ap-
mērā no kopējām projekta izmaksām.

Pēc Rikteres ielas rekonstrukcijas ieguvumus noteikti izjūt ne 
tikai uzņēmēji un lauksaimnieki, bet arī tuvējie privātmāju iedzī-
votāji, jo samazinājies putekļu daudzums, ko radīja ielas iepriek-
šējais segums un intensīvā smagā autotransporta plūsma. Uz-

stādot ielas apgaismojumu, paaugstināta satiksmes drošība.
Piena ielā, kas atrodas Sidgundas ciemā, darbi nelielos ap-

mēros vēl notiek.

Pārbūvētas tiek ne tikai ielas.
Šogad pašvaldības budžetā tika paredzēti un sekmīgi īstenoti 

vairāku publisko ēku labiekārtošanas un remonta darbi.
Vizuālās pārvērtības šajā vasarā piedzīvojusi Pirmsskolas iz-

glītības iestāde (PII) “Māllēpīte”, kurā veikts grupiņas “Mazputni-
ņi” kosmētiskais remonts, padarot telpas pievilcīgākas bērniem. 
PII vienstāvu ēkas gaitenī veikta inženiertīklu nomaiņa un turpi-
nās kosmētiskais remonts, savukārt āra teritorijā veikti daļēji 
bruģēšanas darbi.

Kārtu pa kārtai tiek remontēta arī Mālpils novada vidusskola. 
Šo mācību gadu novada skolēni un skolotāji varēs uzsākt pilnībā 
izremontētā skolā, jo ir pabeigts remonts 4. stāvā un administrā-
cijas telpās.

Mālpils kultūras centrā remontdarbi ritēja gan ārā, gan iekš-
telpās. Tika nosiltināta ēkas fasāde, pagrabstāvā, kas bija sliktā 
stāvoklī, izveidotas mūsdienīgas noliktavas telpas.

Arī Mālpils novadā ir aktuāls jautājums par avārijas stāvoklī 
esošo ēku jeb graustu likvidāciju. Šīs ēkas ne tikai rada vizuāli 
nepievilcīgu ainavu, bet arī ir potenciāls drauds cilvēku drošībai. 
Šovasar tika nojaukti pašvaldībai piederošie grausti, kas atradās 
Mālpils parkā un “tehnikuma mazdārziņu” teritorijā.

Vienmēr gribas, lai ir izdarīts vēl vairāk. Ar esošo finansējumu 
to nav iespējams panākt. Bet arī mazas lietas var novest pie lie-
lākām. Tikai vajag darīt!

Informāciju sagatavoja Mālpils novada domes Projektu vadītāja 
Elita Kārkliņa

INFORMĀCIJA

Par un ap biotopiem
Visā Latvijas teritorijā līdz 2020. gadam notiks ilggadīgo zālāju 

pārvērtēšana, ko veiks Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – 
DAP). Tas nozīmē, ka līdz 2013. gadam atzītās bioloģiski vērtīgo 
zālāju platības tiks pārvērtētas, lai noteiktu, vai tajās esošie ilg-
gadīgie zālāji atbilst no lauksaimnieciskās darbības atkarīgu Ei-
ropas Savienības nozīmes daļēji dabīgu zālāju biotopa vai putnu 
dzīvotnes prasībām (turpmāk – ES nozīmes zālāju biotops). Da-
bas skaitīšana ir dabas inventarizācija ar mērķi apsekot īpašu-
mus, lai uzskaitītu dabas vērtības un par tām informētu īpašnie-
ku. Ja pēc pārvērtēšanas ilggadīgo zālāju atzīs par ES nozīmes 
zālāju biotopu, tam tiks noteikta ražības klase un atbilstoša lik-
me (zemākā likme 1. ražības klasei, bet augstākā – 4. klasei). 
Piemēram, ja īpašniekam pieder 0 klases zālājs, tad Dabas skai-
tīšanas ietvaros šis zālājs tiks apsekots un, ja zālājs atbildīs bio-
loģiski vērtīgā zālāja statusam, eksperts aizpildīs anketu par tajā 
sastopamajām augu sugām. DAP, apkopojot un izanalizējot sa-
ņemtos datus, un, ņemot vērā zālāja agronomisko ražību, pie-
šķirs 1.−4. zālāju ražības klasi.

Zālājiem kopš 2015. gada ir noteikts diferencētais maksā-
jums. Šobrīd par nepārinventarizētajiem bioloģiski vērtīgajiem 
zālājiem jeb 0 klasi, iesniedzot Vienoto platību maksājum iesnie-
gumu Lauku atbalsta dienestā (turpmāk − LAD), var saņemt at-
balstu 55 EUR apmērā par ha, savukārt pārinventarizēto zālāju 
apsaimniekotājiem līdz 2020. gadam pieejamais maksājums ir 
lielāks: par ES nozīmes zālāju biotopiem zālāju ražības 1. klasei 
– 83 EUR; 2. klasei – 155 EUR; 3. klasei – 206 EUR; 4. klasei – 330 
EUR.

Situācija Mālpils novadā:
Arī Mālpils novadā pārvērtēšana ir uzsākta. Pirmās sezonas 

datu analīze liecina, ka vērtīgie Eiropas Savienības nozīmes bio-
topi kopumā Latvijā konstatēti vien nepilnos 18 % no 2017. gadā 
apsekotajām platībām. Sīkāk skatot Mālpils novadu, pērnā gada 
inventarizācija uzrādījusi zālāju, mežu un ūdens biotopus, kuru 
procentuālais dalījums pret novada kopējo apsekoto teritoriju ir 
19 %. Mālpils novadā dabas skaitīšana paredzēta triju gadu pe-
riodā. Lielākā daļa teritorijas jau ir apsekota pērn, atlikusī terito-
rija tiek skatīta šogad un nākamgad.

Konstatējumi:
Pērnā gada rezultāti liecina, ka bioloģiski vērtīgie zālāji ir ap-

draudēti un dabisko zālāju platības sarūk. Tā galvenais iemesls ir 
dabisko pļavu neapsaimniekošana vai nepareiza apsaimniekoša-
na. Daļā zālāju ir konstatētas svešzemju augu sugas, piemēram, 
latvāņi, lupīnas, Kanādas zeltslotiņas, kā arī ekspansīvas sugas, 
kas liecina par nepiemērotu vai nepietiekamu apsaimniekošanu. 
Vērojama tendence, ka zālāji, tostarp bioloģiski vērtīgie, uz ne-
auglīgām augsnēm tiek apmežoti.

Biotopu apsaimniekošana un saistības pret LAD:
Ņemot vērā, ka gandrīz piektdaļā no apsekotās Mālpils nova-

da teritorijas ir konstatēti biotopi, jautājums par to apsaimnieko-
šanu un saistībām pret LAD kļūst aizvien aktuālāks. Lai noskaid-
rotu, kā pļavas atzīšana par biotopu turpmāk ietekmēs zemes 
īpašnieka, nomnieka vai lauksaimnieka saimniekošanu, atbildes 

Turpinājums 12. lpp.
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meklēju LAD, DAP un Latvijas lauku konsultāciju centrā (turp-
māk − LLKC). Par jautājumiem, kas palika neskaidri, vērsos pie 
attiecīgo iestāžu darbiniekiem. Piedāvāju iepazīties ar dažiem 
skaidrojumiem, kas, iespējams, palīdzēs kliedēt mītus un sa-
prast, kāda būtu pareizākā rīcība, apsaimniekojot biotopus.

Kas notiks, ja līdz 2013. gadam atzītās bioloģiski vērtīgās zā-
lāju platības pēc DAP pārvērtēšanas neatbildīs ES nozīmes zā-
lāju biotopam? Kā tas nākamajos gados skars Vienotajā platību 
maksājuma iesniegumā norādītās atbalsta tiesīgās platības, 
kas deklarētas kā bioloģiski vērtīgi zālāji?

LAD: Ja turpmāk šāda platība netiks vairs atzīta par biotopu, 
saglabāsies uzņemtās saistības par bioloģiski vērtīgajām platī-
bām, maksājums būs 55 EUR par ha. Šo maksājumu varēs sa-
ņemt līdz 2020. gadam, kad sāksies jaunais plānošanas periods.

Vai tagad, kad manā pļavā ir konstatēts biotops, es to drīk-
stēšu pļaut, pirms noziedējuši visi augi, vai man būs jāgaida 
kāds konkrēts datums?

LAD: Ja saimnieka zālāji tiek atzīti par bioloģiski vērtīgiem, 
liecina, ka līdz šim ir saimniekots atbilstoši un videi piemēroti. 
Par to saimnieku var uzslavēt. Sākuma datums, kad biotopus var 
sākt pļaut, nav noteikts. Ir noteikts beigu datums – 15. septem-
bris.

! Neaizmirstiet, ja esat pieteikušies platību maksājumiem, 
tad nopļautais zālājs ne tikai ir jānopļauj, bet arī jānovāc no lau-
ka līdz 15. septembrim.

Vai es drīkstēšu paplašināt savu sakņu dārzu, samazinot ilg-
gadīgo zālāju platību un izveidojot papuvi, ja manā pļavā kon-
statēts biotops?

Ja vēlas saņemt ES maksājumus (Vienotajā platību maksāju-
mu iesniegumā veikta atzīme, ka piesakās aktivitātei “Bioloģis-
kās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ)” un, ja ir uzņem-
tas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju 
biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase).), tad to darīt ne-
var.

Vai biotopā drīkstēs ganīt lopus? Vai man jāierobežo lopu 
skaits uz vienu ganību hektāru?

Lopus biotopā drīkstēs ganīt. Lopu skaitam gan ir ierobežo-
jums, to nosaka tas, ka bioloģiski vērtīgajos zālājos nav atļauta 
augsnes bojāšana, ko izraisa pārganīšana, kad nosacītais dzīv-
nieku blīvums pārsniedz 0,9 nosacītās liellopu vienības uz 1 ha 
vidēji ganību sezonā no 15.05. līdz 15.09.

Vai man pienāksies kādi papildus maksājumi, ja manā pļavā 
tiks atrasti biotopi? Vai man tas kā īpaši būs jānorāda Vienotajā 
platību maksājumu iesniegumā un ja jā, tad kādas saistības tas 
man uzliks?

Jā, var saņemt atbalsta maksājumu atbilstoši biotopa zālāja 
klasei. Tas jānorāda arī Vienotajā platību maksājumu iesniegumā 
(veicot atzīmi, ka piesakās aktivitātei “Bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšana zālājos” (BDUZ)). Maksājuma likmes tiek noteiktas 
atbilstoši ražības klasei. Piemēram, par ES nozīmes zālāju bioto-
pa 1. klases ražības zālāju var saņemt 83 EUR biotopa ražības 
2. klases ražības zālāju 155 EUR. Tagad šim atbalstam varēs pie-
teikties 2019. gada pavasarī, kad noritēs pieteikšanās platību 
maksājumu saņemšanai.

Piesakoties atbalstam, jāuzņemas ilgtermiņa saistības (5 
gadi). Ir noteikts, ka ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā 
jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu ap-
saimniekošanā, apmeklējot 16 stundu apmācību kursu un ie-
gūstot atbilstošu dokumentu. Kas šos kursus organizēs? Vai tie 
būs par maksu? Vai tad, ja ir iegūta lauksaimnieka izglītība, arī 
šādi kursi būs jāapmeklē?

LAD: Kursi ir bezmaksas, tie ir jāapmeklē obligāti, tas jādara 
arī tad, ja ir iegūta lauksaimnieka izglītība. Šobrīd šādus kursus 
organizē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Jautājums LLKC − vai šīs mācības būs obligātas visiem, kuru 
zemē ir konstatēti biotopi, un kad tās vārētu notikt?

LLKC: Šīs mācības ir obligātas tikai tiem lauksaimniekiem, 
kas iesaistījušies LAP 2014.−2020. gadam pasākuma “Agrovide 
un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zā-
lājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības 
nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības 
klase). Mācības jāapmeklē divu gadu laikā kopš saistību uzņem-
šanas. Ja lauksaimnieks saistības ir uzņēmies 2018. gadā, tad 
mācības viņš var apmeklēt arī 2019. vai 2020. gadā.

Šīs mācības tiek organizētas LAP 2014.−2020. gadam apakš-
pasākuma “Profesionalās izglītības un prasmju apguves pasāku-
mi” ietvaros. Šī gada vasarā pasākums noslēdzās un pēdējās 
mācības tika organizētas jūnijā. Pašlaik LLKC piedalās iepirku-
mā par mācību turpmāku organizēšanu. Ņemot vērā, ka praktis-
kās mācības notiek uz lauka un jābūt augu veģetācijai, vistica-
māk šādas mācības tiks atsāktas 2019. gada maijā. Šobrīd visi 
lauksaimnieki, kam šīs mācības nepieciešamas, var pieteikties 
savai dzīvesvietai tuvākajā LLKC reģionālajā birojā pie biroja va-
dītāja, kontakti pieejami šeit: http://new.llkc.lv/lv/biroji.

Nākamajā gadā, tuvojoties mācību norises laikam, ar mācību 
dalībnieku sazināsies un informēs par konkrētiem mācību datu-
miem. Nākamā gada pavasarī lauksaimnieki arī aicināti sekot 
līdzi ziņām masu informācijas līdzekļos par šo mācību norises 
vietām un laikiem.

Mācības ir obligātas! Mācību neapmeklēšana ietekmē mak-
sājumu apjomu, ko var saņemt par biotopa atbilstošu apsaim-
niekošanu. Kārtējā gadā BDUZ atbalstu atsaka par 50 %, un šo 
samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brī-
dim, kamēr tiek iesniegts atbilstoša mācību kursa beigšanas 
apliecinošs dokuments, šādos gadījumos:

*atbalsta saņēmējs līdz otrā saistību gada beigām nav ap-
meklējis mācību kursu vai

*mācību kurss ir apmeklēts, bet nepietiekamā apjomā vai 
neatbilstošā iestādē vai

*saistības tiek pārņemtas, bet saistību pārņēmējs nav ap-
meklējis mācību kursu līdz 30. maijam nākamajā gadā pēc sais-
tību pārņemšanas gada.

Noslēgumam:
Lai padarītu ērtāku novada iedzīvotāju klātienes saziņu ar 

LAD, šī gada pavasarī aicinājām LAD pārstāvjus sniegt klātienes 
konsultācijas par Vienotā platību maksājuma 2018. gadam ie-
snieguma aizpildīšanu novada administrācijas telpās. Interese 
bija liela, piecu stundu garumā divas LAD konsultantes sniedza 
konsultācijas un palīdzēja aizpildīt iesniegumus tuvu 30 perso-
nām. Ņemot vērā iedzīvotāju atsaucību, līdzīgu sadarbību turpi-
nāsim arī nākamajā gadā.

Attiecībā uz LLKC mācībām, esam piedāvājuši novada admi-
nistrācijas telpas izmantot mācību organizēšanai. Vai šis piedā-
vājums būs saistošs, atkarīgs no Mālpils novada iedzīvotāju inte-
reses par dažādu LLKC organizēto mācību kursu apmeklēšanu. 
LLKC mācību norises vietas tiek izvēlētas tā, lai tās būtu pēc ie-
spējas tuvāk pieteikušos dalībnieku dzīves vietām.

Jautājumus uzdeva un atbildes palīdzēja meklēt Elita Kārkliņa, 
Mālpils novada domes projektu vadītāja

Turpinājums no 11. lpp.
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MŪRNIEKS NO MĀLPILS (tālr. 27327713) mūrē krāsnis, maizes 
krāsnis, plītis, sildmūrus, pirts krāsnis u.c. no laukakmeņiem un 
ķieģeļiem. /att. āra kamīns-grills/

INFORMĀCIJA

Autoskola “Stars” aicina uz autovadītāju kursiem Mālpilī
Kategorijas Dienas Periods
B 5 nedēļas 02.09.2018., Se, Sv, 9:00–13:05
95. kods 5 nodarbību dienas 21.09.2018., 16:00

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

Senākais John Deere 
traktors Latvijā

2018. gadā ne tikai Latvija svin savu 
100 gades jubileju, bet arī John Deere 
traktors! Tieši tāpēc SIA “DOJUS Latvi-
ja” sadarbībā ar Latvijas Lauksaimnie-
cības muzeju meklē senāko John Dee-
re traktoru Latvijā!

Iespējams, Jūsu saimniecībā vai Jums zināmā saimniecībā 
atrodas vecākais John Deere traktors Latvijā? Vai viņš nav va-
ronis? Joprojām darbojas? Ir paveicis daudz darbus?

Aicinām aizpildīt pieteikuma anketu, iesniedzot šādu infor-
māciju: vārds, uzvārds, saimniecības nosaukums, modelis, iz-
laiduma gads, e-pasts, tālr. numurs, sava traktora bildi un re-
ģionu, kur traktors atrodas un, iespējams, tieši Jūsu traktors 
būs tas, ko mēs meklējam!

Anketa atrodama SIA “DOJUS Latvija” tīmekļa vietnē: htt-
ps://dojuslatvija.lv/lv/anketa/

Pieteikšanās termiņš ir līdz 08.09.2018. Vecākos traktora 
īpašniekus sumināsim 2018. gada novembrī/decembrī.

Iesniegtie dati tiks izmantoti tikai akcijas ietvaros. Piedalo-
ties tajā, Jūs piekrītat, ka Jūsu dati var tikt izmantoti publicitā-
tes nolūkos!

Papildu informāciju, kā arī foto galeriju skatīt SIA “DOJUS 
Latvija” tīmekļa vietnē https://www.dojuslatvija.lv/lv/par-
mums/jaunumi/meklejam-senako-john-deere-traktoru/

Informāciju sagatavoja: Jānis Mergups-Kutraitis, 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sabiedrisko attiecību 

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

SIA “Aggregare” 
meklē darbam 
FASĒTĀJUS.
Ražotne atrodas 2 km attālumā no 
Murjāņu sporta ģimnāzijas uz 
Saulkrastu pusi. Fasējam priežu 
mizas mulču, šķeldu, kūdru.
Maiņu darba laiks plkst. 6:00−18:00 
un 18:00−06:00.
Darba samaksa – pēc padarītā, 
minimums 20−30 EUR/ 
dienā un uz augšu.
Darbu varēs uzsākt nekavējoties.
Transportu uz darbu varam nodroši-
nāt, ja no viena reģiona darbā 
piesakās vairāk par 4 cilvēkiem (no 
Cēsu, Līgatnes, Limbažu, Siguldas, 
Inčukalna u.c. reģioniem).
Lūdzam interesentus zvanīt pa 
zemāk norādīto tālruni: 28668995.
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Sveicam skolotājus un 
skolēnus, jauno mācību 
gadu uzsākot!
Novēlam saglabāt 1. sep-
tembra pozitīvās emocijas, 
enerģiju, aizrautību, prieku 
un zināšanu kāri visa mācī-
bu gada garumā!

Ģimenes ārste J. Sprūde

Biedrība “Notici sev!” ar Mālpils 
novada domes atbalstu ir atvērusi 
“Lietotu apģērbu maiņas punktu” 
(Mālpils novada domes projektu kon-
kurss “Mēs savam novadam 2018” 
Nr. MSN-2018/5 (02.05.2018), kur var 
saņemt lietotos apģērbus.

Pašlaik apģērbi ir saņemti no Rī-
gas “Otrās elpas” veikaliem.

Arī Tu vari dalīties ar labām lie-
tām, kuras kādam var vēl noderēt.

Iespējams atdot citu lietošanai tī-
rus un nenonēsātus, bez defektiem, 
nēsāšanas kārtībā apģērbus un apa-
vus.

“Lietotu apģērbu maiņas 
punkts” atvērts otrdien, 
ceturtdien no plkst. 10:00 
līdz 14:00, Pils ielā 14, 
Mālpilī.

Biedrība “Notici sev!” valde

MĀLPILS MUIŽA PASTĀVĪGĀ DARBĀ aicina

ISTABENI
Mēs savā komandā vēlamies redzēt: pozitīvi domājošu, 

mērķtiecīgu, apzinīgu un pašaizliedzīgu līdzstrādnieku, kurš 
ciena šo profesiju un gūst gandarījumu šajā darbā; kurš ir ga-
tavs nopietni strādāt mūsu kopīgā mērķa sasniegšanai.
Prasības kandidātiem:

 • Pozitīva attieksme pret darbu un viesiem; 
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte un patstāvīgi veikt 

darbu bez īpašas uzraudzības; 
 • Paveikt uzdotos pienākumus laikā un atbilstoši instruk-

cijām; 
 • Strādāt komandā un spēju uzņemties iniciatīvu; 
 • Iepriekšējā darba pieredze viesnīcā tiks uzskatīta par 

priekšrocību. 
Pienākumi:

 • Viesu numuriņu uzkopša-
na atbilstoši Mālpils mui-
žas servisa standartiem;

 • Koplietošanas telpu uz-
kopšana;

 • Viesnīcas numuriņu ie-
kārtošana atbilstoši klienta vajadzībām.

Mēs piedāvājam:
 • Darbu skaistā, stabilā vidē; 
 • Draudzīgu kolektīvu un labu darba atmosfēru; 
 • Iespēju attīstīt savas profesionālās zināšanas un pras-

mes viesmīlības nozarē; 
 • Sociālās garantijas un stabilu darba samaksu.

Motivācijas vēstuli un CV:
Lūdzam sūtīt uz e-pastu: anete@malpilsmuiza.lv vai ie-

sniegt Mālpils muižas administrācijā.
Nepieciešamības gadījumā, lūdzam sazināties, zvanot uz 

tālruņa numuru 26666600.

SPORTA DEJU KLUBS “ZĪLE” no septembra 
uzņem jaunus dejotgribētājus dažādās 
vecuma grupās. Vairāk informācijas: 

www.sdk-zile.lv, tālr. 29265335
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Pacēlāju Mālpils peldbaseinā!
Biedrība “Notici sev!” pateicas ikvienam Mālpils novada ie-

dzīvotājam, ikvienam Latvijas cilvēkam, kas apmeklēja labda-
rības veikalus “Otrā elpa” Rīgā, Liepājā un nobalsoja par bied-
rības “Notici sev!” projektu “Pacēlāju Mālpils peldbaseinā”. 
Pateicoties Jūsu atbalstam mūsu projekts ir saņēmis visvairāk 
balsu un mums 20.07.2018. svinīgi pasniedza 3000 EUR lielu 
stipendiju pacēlāja iegādei. Tā ir tikai daļa no vajadzīgās sum-
mas. Biedrības valde ir atkārtoti veikusi cenu aptauju pacēlāja 
iegādei, konsultējusies ar sporta kompleksa vadītāju, un nonā-
kusi pie secinājuma, ka Mālpils baseinam pēc tehniskās spe-
cifikācijas piemērotākais ir SIA “Tehnovers” piedāvātais mobi-

lais pacēlājs “i-swim2”, 
kura cena ir 8712 EUR. 

Tāpēc lūdzam nova-
da uzņēmējus, iestādes 
un organizācijas ziedot 
līdzekļus pacēlāja ie-
gādei. Ļoti ceram, ka 
līdz Latvijas 100-gadei 
Mālpils peldbaseinā 
varēs peldēties ikviens 
novada iedzīvotājs!

Biedrības “Notici sev!” valde

Mākslas izstāde “325” ir projekts, kurā 
apvienojas 18 mākslinieki, kuri ir absol-
vējuši Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
Mākslas nodaļu un savu turpmāko ceļu 
saistījuši ar glezniecību, tēlniecību, grafi-
ku, animāciju un citām mākslas nozarēm. 
Ir apritējuši tieši divdesmit gadi, kopš pir-
mā izlaiduma. Pa šo laiku ir izaugusi jau-
na mākslinieku paaudze, kuru vārdi ir bi-
juši lasāmi izstādēs un konkursos tepat 
Latvijā un starptautiskā mērogā. Daži no 
tiem labu laiku jau kā kļuvuši par šīs pa-
šas skolas skolotājiem.

Nosaukums “325” ir kopīgais lielums − 
325. kabinets Mālpils mākslas skolā, kas 
vieno tik dažādos māksliniekus. Tā ir telpa, 
kurā viss sākās − kubs, cilindrs, lode − per-
spektīva, gaisma − ēna, okeris un ultrama-
rīna zilais lielajās krāsu pudelēs... Tā mū-
sējie savas gaitas turpinājuši un savu 
individuālo ceļu meklējuši Rīgas Dizaina 
un mākslas vidusskolā, Jaņa Rozentāla 
mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas aka-
dēmijā, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā 
un citās mākslas augstskolās gan Šveicē, 
gan Londonā, gan Milānā. 325 ir kopīgais 
sākuma punkts skolotāju Māras Ārentes, 
Indras Zvīgules, Gunas Petrevicas, Intas 
Rulles un Esmeraldes Tāles vadībā.

Izstādē būs apskatāmas gan Anetes 
Meleces animācijas filmiņas, kuras guvu-
šas ievērojamus starptautiskus panāku-
mus, gan Anetes Kalniņas, Lienes Mac-
kus, Dārtas Hapanionekas, Ernesta 
Austriņa, Maijas Mackus, Emīla un Elvija 
Salmiņu, Līgas Mukānes, Rūtas Jumītes 
Akeldamas, Arvja Kantiševa, Līgas Blum-
bergas, Arta Resseļa, Artas Kiršteines, 
Līgas Bellamijas Kiršteines, Kristīnes Ni-
kandrovas, Inutas Graudiņas un Madaras 
Namedas Zemītes darbi. Vairāki no šiem 
vārdiem jau ir labi pazīstami Latvijā.

Izstāžu zālē ekspozīcija būs apskatā-
ma līdz 11. oktobrim, bet 2. stāva foajē 
līdz 30. septembrim.

Mālpils kultūras centrā 2. septembrī plkst. 16:00 otrā stāva foajē un 
izstāžu zālē tiks atklāta izstāde “325”. 
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Mālpils Kultūras centra pasākumi septembrī
 • 02.09. plkst. 16:00 Izstādes “325” atklāšana izstāžu zālē un 2. stāva foajē.

Mākslas izstāde “325” ir projekts, kurā apvienojas 18 mākslinieki, kuri ir absol-
vējuši Mālpils Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļu un savu turpmāko ceļu 
saistījuši ar glezniecību, tēlniecību, grafiku, animāciju un citām mākslas nozarēm.

Izstāžu zālē ekspozīcija būs apskatāma līdz 11. oktobrim, bet 2. stāva foajē līdz 
30. septembrim.

 • 04.09. plkst. 13:00 un 19:00 Filma “BILLE”. Ieeja: 2,- EUR (filmas garums 
1 h 40 min).

Latvijas simtgades filma par meiteni ar vērīgo acu skatienu tapusi pēc populā-
rās rakstnieces Vizmas Belševicas daļēji autobiogrāfiskā romāna “Bille” motīviem. 
Bez izskaistinājumiem un saldas cukura glazūras tā vēsta par cilvēkbērna dzīvi un 
izaicinājumiem 30-to gadu Latvijā. Tā ir filma par bērnību gan lieliem, gan maziem, 
kas atgādina, ka arī aiz ikdienišķā iespējams pamanīt brīnumus.

Filmas “Bille” radošās grupas pamatsastāvu veido filmas scenārija autori Arvis 
Kolmanis un Evita Sniedze, režisore Ināra Kolmane, operators Jurģis Kmins, 
māksliniece Ieva Romanova. Filmā izmantota komponista Pētera Vaska mūzika.

 • 05.09. plkst. 19:00 Jaunās deju zāles grīdas iedancošana kopā ar deju kluba 
“ZĪLE” dejotājiem un folkloras kopas “MĀLIS” mūziķiem.

 • 12.09. plkst. 10:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” viesošanās Mālpils nova-
da Vitenieku puķu dārzā.

 • 16.09. RUDENS GADATIRGUS – Nākotnes ielā. TIRGUS LUSTES – Kultūras 
centra pagalmā:

 ◊ plkst. 10:00 – tirgus atklāšana un sapazīšanās,
 ◊ no plkst. 10:30 – iespēja iepazīties ar Mālpils novada SIDGUNDĀ ražotiem 

OKRAFTS komandas dažāda veida longborda un balansa dēļiem, saņemt 
nelielu apmācību šo dēļu lietošanā un izmēģināt paši savus spēkus līdz-
svara noturēšanā,

 ◊ plkst. 11:00−13:00 – mazajiem tirgus apmeklētājiem būs iespēja piedalī-
ties radošā darbnīcā “Pie Zīļuka”,

 ◊ no plkst. 11:30 – Lord Of Liquids BĀRMEŅU ŠOVS,
/Atraktīvs, profesionālu bārmeņu ugunīgs priekšnesums ar pudelēm un bāra 

priekšmetiem, kura laikā tiek pagatavoti gardi kokteiļi arī skatītājiem./
 ◊ plkst. 12:00 – UMURKUMURS,
 ◊ Ap pusdienlaiku – zupas baudīšana, tirgus aizklāšana un atvadīšanās,
 ◊ ATRAKCIJAS   ATRAKCIJAS   ATRAKCIJAS   ATRAKCIJAS.

 • 28.09. plkst. 18:00 Pirmā meistarklase jaunajā Mālpils Tautskolas nodarbī-
bu telpā KC, pankūku cepšanā kopā ar Mālpils simtgadnieci Lidiju Sīmani.

 • 6. oktobrī Mālpils novada SENIORU BALLE.
 • Latvijas Simtgades svinību ietvaros Kultūras centra kasē var iegādāties biļe-

tes kolektīviem braucieniem uz Arēnu “Rīga”:
 ◊ 8. novembrī − unikālu rokoperas “Lāčplēsis” uzvedumu – to pirmo reizi 

izpildīs simfoniskais orķestris, kā arī solisti un koris.
 ◊ 9. novembrī – latviešu populārās mūzikas dižkoncertu “LATVIJAS GAD-

SIMTS”. Biļetes cena: 29,- EUR, transportu nodrošina Mālpils novada dome.

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

LĪDZJŪTĪBAS

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!

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

SIA “Mālpils Timber” Mālpilī, Ķiršu ielā 16 
iepērk lapu un skuju koku taras klučus. 
Korekta uzmērīšana, ātra samaksa. Tālr. 
26340698

Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. 
Dūmvadu, ventilācijas kanālu tīrīšana. 
Apkures ierīču tīrīšana, remonts. Plīts, 
kamīnu, sildmūru mūrēšana. Apsekoša-
nas aktu sastādīšana. Konsultācijas. Nor-
munds Keišs, tālr. 29432853

“Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds!”

/J. Silazars/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Anasta-
sijai Bremšmitei ar ģimeni, vīru, tēvu, 
vectēvu mūžībā pavadot!

Biedrība “Notici sev!”

“Ir tikai vasara − smeldzīga, gaiša un rāma 
kā pati aiziešana − tikpat netverama.”

Esam lielajās bēdās kopā ar Rudītes 
Spudases (Misiņas) tuviniekiem, viņu 
pēkšņi zaudējot.

Bijušie klasesbiedri, 
audzinātājas un skolotāji

“Un pēkšņi manā skanošā dārzā
Kādu rītu ir ienācis klusums,
Tik negaidīts un tik spalgs…”

/B. Saulītis/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Valentī-
nai ar ģimeni no meitas atvadoties!

Biedrība “Notici sev!”

“...no tālumiem Tikai šis tālums vistālāks.
Tikai pēc šķiršanās šīs nekad vairs tikša-
nās nav... Arvien būsi šai pusē Tai gaismā, 
ko atstāji mums.”

Visdziļākā līdzjūtība ilggadējai an-
sambļa dziedātājai Valentīnai Kostjukē-
vičai, meitai Artai aizejot mūžībā.

Sidgundietes


