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Sveicam absolventus!
Mālpilī “Skroderdienas Silmačos”
Jau otro gadu Mālpilī Jaunsardzes sporta spēles
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI MAIJĀ

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Izskatīja 21 jautājumu:
1. Par līguma slēgšanu par ceļa servitūta nodibināšanu.
2. Par zemes gabalu nomu mazdārziņu ierīkošanai.
3. Par ģimenes ārsta prakses telpu nomas līguma pagarinā-

šanu.
4. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa no-

teikšanu. 
5. Par firmas I. K. “Beata-Marija” iesnieguma izskatīšanu.
6. Par Rīgas Plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 

2017.–2020. gadam 2. redakcijas Stratēģiskās daļas saska-
ņošanu.

7. Par grozījumiem Mālpils novada domes 2018. gada 28. fe-
bruāra lēmumā Nr. 2/12 “Par Mālpils internātpamatskolas 
slēgšanu”.

8. Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izska-
tīšanu.

9. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
10. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
11. Par naudas balvas piešķiršanu A. Lielmežam.
12. Par izmaiņām amatu sarakstos.
13. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai 

S.  Strausai.
14. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam.
15. Par Mālpils novada vidusskolas iesnieguma izskatīšanu.
16. Par Mālpils novada domes 2018. gada projektu konkursa  

“Mēs savam novadam” neizlietoto līdzekļu novirzīšanu ci-
tiem mērķiem.

17. Par saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2018. gadam”” apstip-
rināšanu.

18. Par SIA “Alternative Shop” iesnieguma izskatīšanu.
19. Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Nolikums par licencēto 

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

20. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas akreditāciju un di-
rektora atbilstību ieņemamajam amatam.

21. Par sadarbības līguma par nometni “Jaunsargu sporta 
spēles 2018” apstiprināšanu.

NOLĒMA:
 • Pagarināt uz 3 gadiem 2009. gada 24. septembrī starp Māl-

pils novada domi un ārstes Jevgeņijas Sprūdes praksi, re-
ģistrācijas Nr. 807400002, pašvaldības nekustamā īpašuma 
− nedzīvojamās telpas ar kopēju platību 67,8 m2, kadastra 
apzīmējums telpu grupai  8074 003 0709 001 005, adrese: 
Ķiršu iela 2A − 5, Mālpils, Mālpils novads, noslēgto Nomas 
līgumu. 2. Uzdot izpildinstitūcijai veikt nekustamā īpašuma 
novērtēšanu nomas maksas noteikšanai un izpilddirekto-
ram sagatavot attiecīgos grozījumus nomas maksai līgu-
mā.

 • Noteikt, ka ar dzīvojamo telpu prioritārā secībā nodrošinā-
mi veselības aprūpes nozarē strādājoši kvalificēti speciā-
listi. Noteikt dzīvojamai telpai − dzīvoklim Nr. 1, Ķiršu ielā 2,  
Mālpils, Mālpils novads kvalificētam speciālistam izīrēja-

mās dzīvojamās telpas statusu. Deleģēt SIA “NormaK” 
noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar ģimenes ārstes 
J. Sprūdes ārsta praksi uz J. Sprūdes darba tiesisko attie-
cību laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem, tas ir līdz 2021. gada 
1. jūnijam. Izbeidzoties dzīvojamās telpas īres līguma ter-
miņam, pašvaldībai ir tiesības lemt par īres līguma pagari-
nāšanu, ja speciālists joprojām ir nodarbināts ģimenes 
ārsta praksē.

 • Atļaut IK “Beata-Marija”, Reģ. Nr. LV 40002034016, juridis-
kā adrese: Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, ierīkot 
āra kafejnīcu blakus pastāvīgajām veikala-kafejnīcas tel-
pām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, pie firmas 
“Aldaris” galdiņiem ar 16 sēdvietām. Atļaujas darbības 
laiks no 2018. gada 29. maija līdz 1. septembrim, saglabā-
jot pašvaldībai tiesības pārtraukt āra kafejnīcas darbību, ja 
pašvaldības policija konstatē sabiedriskās kārtības notei-
kumu pārkāpumus, kā arī uz laiku apturēt atļaujas darbī-
bu, rakstiski brīdinot uzņēmēju 1 dienu iepriekš. Āra kafej-
nīcas darba laiks darbdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 23:00, 
sestdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 24:00, svētdienās no 
plkst. 11:00 līdz plkst. 21:00.

 • Piešķirt mākslinieku biedrībai “Sidegunde” līdzfinansēju-
mu 800,- EUR apmērā simpozija “Krāsu frekvence” atbals-
tam no atbalsta fonda līdzekļiem. Biedrībai ne vēlāk kā līdz 
2018. gada 1. decembrim Domei iesniegt atskaiti par paš-
valdības piešķirtā finansējuma izlietojumu.

 • Piešķirt invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev!” 
apmaksātu transporta pakalpojumu š.g. 19. maijā, lai asto-
ņi biedrības biedri ar invaliditāti, pārvietošanās traucēju-
miem un viņu asistenti piedalītos Latvijas 7. paralimpiskās 
sportošanas svētkos – sporta festivālā “Paralimpiskā spor-
ta diena Rīgas pilsētā”.

 • Atbalstīt biedrības “Mālpils zivīm” bērnu un jauniešu vasa-
ras nometnes projektu “Asarītis”, piešķirot līdzfinansēju-
mu 2 000,- EUR apmērā, no dabas resursu nodokļa līdzek-
ļiem.

 • Atbalstīt Mālpils novadā dzīvojošo politiski represēto per-
sonu dalību visas Latvijas politiski represēto personu sali-
dojumā 2018. gada 25. augustā ar maksājumu 70,- EUR 
(septiņdesmit euro) apmērā salidojuma organizēšanas iz-
devumu segšanai, kā arī nodrošināt transporta pakalpoju-
mu politiski represēto personu nokļūšanai Ikšķilē, finansē-
jumu nodrošināt no atbalsta fonda līdzekļiem.

 • Iegādāties 2 pārtinamos galdus sporta kompleksam, ievie-
tošanai vīriešu un sieviešu ģērbtuvēs, nodrošinot vecākiem 
iespēju veikt bērna apkopi drošā un ērtā veidā. Demontēt 
vecās un uzstādīt jaunas šūpoles Sidgundas āra aktivitāšu 
laukumā, paredzot tādu šūpoļu uzstādīšanu, kas piemēro-
tas visām bērnu vecuma grupām.
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2018. gada 30. maijā
APSTIPRINĀTI 

ar Mālpils novada domes 
30.05.2018. sēdes lēmumu Nr. 5/19

NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU 
MERGUPES UN SUDAS UPES LICENCĒTĀS 

MAKŠĶERĒŠANAS ZONĀS

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 
10. panta piekto daļu

I Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķe-

rēšana Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zo-
nās.

2. Licencētās makšķerēšanas zona Mergupē atrodas Mālpils 
novada administratīvajā teritorijā, sākot no Mālpils novadā esošā 
Brūnu HES uzpludinājuma aizsprosta uz augšu pret straumi līdz 
Mālpils novada robežai ar Siguldas novadu, bet Sudas upē licen-
cētās makšķerēšanas zona ietver Mālpils Centra ūdenskrātuvi 
un Mālpils HES ūdenskrātuvi, kā arī Sudas upes posmu, sākot no 
Centra ūdenskrātuves virzienā uz augšu pret straumi līdz Buku 
ūdenskrātuves aizsprostam (turpmāk tekstā – Mergupes un Su-
das upes licencētās makšķerēšanas zonas). Minētās licencētās 
makšķerēšanas zonas ir iezīmētas ar krastā izvietotām zīmēm 
un atzīmētas shēmā šī Nolikuma 1. pielikumā.

3. Licencētā makšķerēšana Mergupes un Sudas upes licencē-
tās makšķerēšanas zonās tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabi-
neta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 “Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un 
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 
(turpmāk – MK noteikumi Nr. 800) ar nolūku uzlabot zivju krāju-
mu racionālu izmantošanu, kontrolēt upju un uz tām esošo 
ūdenskrātuvju, kā arī piekrastes antropogēno slodzi, organizēt 
zivju resursu aizsardzības pasākumus.

4. Licencēto makšķerēšanu Mālpils novadā organizē biedrība 
“Mālpils zivīm” (reģistrācijas Nr. 40008107281), juridiskā adrese: 
Nākotnes iela 1-87, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, kontakttāl-
ruņi: 29149949, 26006539, info@malpilszivim.lv, atbilstoši piln-
varojuma līgumiem, kas noslēgti ar Mergupes un Sudas upes li-
cencētās makšķerēšanas zonas privāto ūdeņu īpašniekiem, un 
saskaņā ar Mālpils novada pašvaldības un biedrības “Mālpils zi-
vīm” 09.01.2007. noslēgtā līguma “Par nekustamā īpašuma ap-
saimniekošanu” noteikumiem.

II Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā šī Nolikuma 2. 

punktā minēto Mergupes un Sudas upes licencēto makšķerēša-
nas zonu platībā.

6. Licencētā makšķerēšana atļauta:
6.1. no krasta, izmantojot 4 m tauvas joslu;
6.2. no laivas un citiem ūdens transportlīdzekļiem;
6.3. iebrienot ūdenī;
6.4. no ledus.
7. Makšķerēšana notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 800, 

ievērojot šādus papildu nosacījumus:
7.1. aizliegts lomā paturēt:
7.1.1. karpas, līņus, plaužus (brekšus), kuru svars ir lielāks 

par 3 kg katrai zivij;
7.1.2. vairāk kā 1 karpu.
8. Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 12 gadiem bez pieau-

gušo klātbūtnes aizliegts makšķerēt no laivas un citiem ūdens 
transportlīdzekļiem.

9. Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās 
ir aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

10. Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zo-
nās papildus jāievēro šādas vides aizsardzības prasības tauvas 
joslā, kurā ir aizliegts:

10.1. iebraukt ar automašīnām, izņemot autotransporta no-
vietošanu īpaši ierīkotās stāvvietās, bet uz privātām zemēm – ti-
kai ar piekrastes zemes īpašnieka atļauju;

10.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, ku-
rās tas atļauts ar līdzi atvesto kurināmo;

10.3. lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu;
10.4. piegružot Mergupes un Sudas upju un uz tām esošo 

ūdenskrātuvju piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastma-
sas un citus atkritumus;

10.5. celt teltis vai apmetnes, izņemot īpaši norādītas vietas.
III Licenču veidi, maksa par licencēm
11. Makšķerēšana Mergupes un Sudas upes licencētās mak-

šķerēšanas zonās atļauta, iegādājoties kādu no šādām licencēm:
11.1. vienas dienas licence makšķerēšanai Mergupes un Su-

das upes licencētās makšķerēšanas zonās – cena 5 EUR;
11.2. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Mergupes un 

Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās (kopējais skaits 
gadā nepārsniedz 400 gab.).

12. Kopējais maksas licenču skaits nav ierobežots.
13. Gada bezmaksas makšķerēšanas licences ir tiesīgi sa-

ņemt:
13.1. politiski represētās personas;
13.2. ūdenstilpju krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes lo-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4

Turpinājums 4. lpp.

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2018. gada JŪLIJAM un AUGUSTAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs
Apvienotā Tautsaimniecības un attīstības, Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu, Finanšu komiteju 
un domes sēde

31. jūlijā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 22. augustā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde 22. augustā, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 22. augustā, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
DOMES SĒDE 29. augustā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Privatizācijas komisijas sēde 27. augustā, plkst. 17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
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cekļi;
13.3. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;
13.4. personas, kas vecākas par 65 gadiem;
13.5. visu grupu personas ar invaliditāti;
13.6. Mālpils novada maznodrošinātie iedzīvotāji, kuriem šāds 

statuss piešķirts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
13.7. biedrības “Mālpils zivīm” biedri, kuri nomaksājuši biedra 

naudu un aktīvi piedalās zivju resursu aizsardzības pasākumos 
un Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonu te-
ritoriju sakopšanas un labiekārtošanas darbos.

14. Lai šī Nolikuma 13. punktā minētās personas saņemtu 
gada bezmaksas licenci, tām jāuzrāda personu apliecinošs do-
kuments, un, ja nepieciešams, arī attiecīgs dokuments, kas dod 
tiesības bezmaksas licences saņemšanai, kā arī jāvēršas ar ie-
sniegumu:

14.1. Mālpils novada pašvaldībā – šī Nolikuma 13.2. un 13.6. 
punktā minētām personām;

14.2. pie licencētās makšķerēšanas organizētāja šī Nolikuma 
13.1., 13.3., 13.4. un 13.5. punktos minētām personām.

15. Pēc šī Nolikuma 11.2. punktā minētā gada bezmaksas li-
cenču kopējā skaita limita izmantošanas, papildus bezmaksas 
licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā 
jāiegādājas derīga maksas licence.

IV Makšķerēšanas licenču saturs un noformējums
16. Katra licence (2. pielikums) satur šādus rekvizītus:
16.1. licences veids un nosaukums;
16.2. kārtas numurs;
16.3. derīguma termiņš;
16.4. licences cena;
16.5. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zī-

mogs; licences, kas tiek iegādātas elektroniski, netiek apzīmo-
gotas ar zīmogu;

16.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods;
16.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti, ja licence tiek 

iegādāta elektroniski, tad saņēmēja autorizācija notiek ar inter-
netbanku vai arī ar elektronisko parakstu;

16.8. licences izsniegšanas datums.
17. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.
18. Visas licences ir numurētas pēc to veidiem un cenām un 

reģistrētas likumdošanā noteiktā kārtībā.
V Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
19. Vienas dienas makšķerēšanas licences var iegādāties:
19.1. DUS “VIRŠI” Mālpilī, Nītaures ielā 1, katru dienu no 7:00 

līdz 23:00 tālr. 67925496;
19.2. internetā, elektroniskā pakalpojuma uzturētāja mājas 

lapā www.epakalpojumi.lv, izvēloties sadaļu “e-Loms”.
20. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds, perso-

nas kods) licenču iegādes vietās – licencētās makšķerēšanas 
datu bāzes izveidei un licenču realizācijas analīzei.

VI No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
21. Licencētās makšķerēšanas organizētājs no makšķerēša-

nas licencēm iegūtās kopējās summas ne mazāk kā 10 % reizi 
pusgadā pārskaita Valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ie-
ņēmumu veidošanai – līdz 15. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 
15. janvārim par otro pusgadu.

22. Zivju resursu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības, un 
licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai (tai 
skaitā licenču realizācijas pakalpojumu apmaksai) licencētās 
makšķerēšanas organizatoru rīcībā paliek līdz 90 % no licenču 
realizācijā iegūtās kopējās summas.

VII Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
23. Visiem makšķerniekiem jāreģistrē lomi licences otrajā 

pusē lomu uzskaites tabulā (zivs suga, skaits un svars) un piecu 
darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām jāno-
dod kādā no licenču realizācijas vietām vai jānosūta licencētās 

makšķerēšanas organizētājam uz licencē norādīto adresi.
24. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences 

īpašniekam piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma ter-
miņa beigām jāaizpilda lomu uzskaites tabula vietnes sadaļā “e-
Loms”.

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības turp-
māk neizsniegt licences kārtējā un nākamajā gadā tiem mak-
šķerniekiem, kuri neievēro šī Nolikuma 10.1. un 10.2. punkta 
prasības.

26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs uzskaita iegūtos 
lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniedz valsts zinātniska-
jā institūtā “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zi-
nātniskais institūts “BIOR”” pārskatu par iepriekšējā gadā iegū-
tajiem lomiem.

VIII Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi 
27. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienāku-

mi:
27.1. sadarbībā ar Mālpils novada domi sniegt plašsaziņas lī-

dzekļos – oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, “Mālpils Vēs-
tīs”, Mālpils novada domes mājas lapā www.malpils.lv un biedrī-
bas “Mālpils zivīm” mājas lapā www.malpilszivim.lv – informāciju 
par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķe-
rēšanas ieviešanu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerē-
šanas zonās un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu 
piekrastē;

27.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un reali-
zāciju makšķerēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī Nolikuma 19.
punktu;

27.3. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites 
žurnālā, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

27.4. nodrošināt līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēša-
nas licences, izlietošanu atbilstoši šī Nolikuma 21. un 22. punk-
tam;

27.5. īstenot vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu 
saskaņā ar zinātniskajām rekomendācijām;

27.6. divas reizes gadā − līdz 15. jūlijam un 15. janvārim − ie-
sniegt Lauku atbalsta dienestā pašvaldībā saskaņotu pārskatu 
par licencēto makšķerēšanu iepriekšējā pusgadā;

27.7. norīkot atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vi-
des inspektora vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un 
piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pa-
sākumos, kā arī katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts 
vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kon-
troles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī infor-
māciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens 
medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidoša-
nu un uzturēšanu.

IX Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns 
zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

28. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zināt-
niskās rekomendācijas un zivju lomu uzskaišu rezultātus, izstrā-
dā un īsteno pasākumu plānu Mergupes un Sudas upes licencē-
tās makšķerēšanas zonās zivju resursu atjaunošanai, 
papildināšanai un aizsardzībai 2018.−2023. gadam, kurā ietverti 
šādi pasākumi:

28.1. malu zvejniecības ierobežošana, normatīvo aktu ievēro-
šanas kontrole un makšķerēšanas licenču uzskaite;

28.2. zivju resursu papildināšana un aizsardzība;
28.3. ūdens tilpņu papildināšanu ar tajās jau esošo zivju su-

gām – karpām, līņiem, līdakām, zandartiem, plaužiem (brek-
šiem), Mergupē ar strauta forelēm.

29. Zivju resursu aizsardzība notiek kopīgi Mālpils novada do-
mes pilnvaroto personu pašvaldības policijas rīkotajos reidos, 
pārbaudot makšķerēšanas karšu un licenču esamību, kā arī pār-

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

Turpinājums no 3. lpp.
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baudot lomu.
X Nolikuma pielikumi
30. Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonu 

shēma (pielikums Nr. 1);
31. Licenču paraugi (pielikums Nr. 2);
32. Nolikuma saskaņojumu lapa (pielikums Nr. 3);
33. Saskaņojums ar Mergupes un Sudas upes licencētās mak-

šķerēšanas zonas piekrastes zemju īpašniekiem (pielikums 
Nr. 4).

XI Noslēguma jautājumi
34. Nolikuma darbības ilgums ir pieci gadi no tā spēkā stāša-

nās dienas.
35. Atzīt par spēku zaudējušiem Mālpils novada domes 

2014. gada 29. janvāra saistošos noteikumus Nr. 8 “Nolikums par 
licencēto makšķerēšanu Mergupes un Sudas upes licencētās 
makšķerēšanas zonās”.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

Pielikums Nr. 1
“Nolikumam par licencēto makšķerēšanu 

Mergupes un Sudas upes licencētās 
makšķerēšanas zonās”

Mergupes un Sudas upes licencē-
tās makšķerēšanas zonu shēma

BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM” 
Reģ. Nr. 40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 

LV-2152 kontakttālruņi: 26006539, 29149949, 
e-mail: info@malpilszivim.lv, www.malpilszivim.lv

Vienas dienas licence makšķerēšanai Mergupes un Sudas 
upes licencētās makšķerēšanas zonās Nr. D/001

Izdota __________________________________

Personas kods ___________________________

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

makšķerēšanas zonās 20___ . gada ____.______________

Licences cena 5 EUR

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

__________________________________

20___. gada ____.______________

Licenci izsniedza ______________________
  /paraksts/

BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM” 
Reģ. Nr. 40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 

LV-2152 kontakttālruņi: 26006539,29149949, 
e-mail: info@malpilszivim.lv, www.malpilszivim.lv

Vienas dienas licence makšķerēšanai Mergupes un Sudas 
upes licencētās makšķerēšanas zonās Nr. D/001 pasaknis

Izdota __________________________________

Personas kods ___________________________

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

makšķerēšanas zonās 20___ . gada ____.______________

Licences cena 5 EUR

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

__________________________________

20___. gada ____.______________

Licenci izsniedza ______________________
  /paraksts/

Pielikums Nr. 2
“Nolikumam par licencēto makšķerēšanu 

Mergupes un Sudas upes licencētās 
makšķerēšanas zonās”

LICENČU PARAUGI

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

Turpinājums 6. lpp.
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Loma uzskaites tabula
Datums Zivs suga Skaits Svars

 • Aizliegts lomā paturēt:
 ◊ karpas, līņus, plaužus (brekšus), kuru svars ir lielāks 

par 3 kg katrai zivij;
 ◊ vairāk, kā 1 karpu.

 • Citas zivis var paturēt lomā atbilstoši Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķe-
rēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.

 • Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 12 gadiem bez pie-
augušo klātbūtnes aizliegts makšķerēt no laivas un ci-
tiem ūdens transportlīdzekļiem.

 • Makšķerēšanai no krasta atļauts izmantot 4 metru tau-

vas joslu. Par apmetnes ierīkošanu (telts celšanu, 
ugunskura kurināšanu utt.) makšķerniekam pašam jā-
vienojas ar zemes īpašnieku.

Godātais Makšķerniek!
Lūdzu neaizmirsti par savu pienākumu atgriezt licenci ar 

ierakstītu lomu piecu dienu laikā tās iegādes vietā vai arī nosū-
tot uz biedrības “Mālpils zivīm” adresi, kura norādīta uz licen-
ces, vai arī, ja licence iegādāta internetā elektroniskā pakalpo-
juma uzturētāja mājas lapā www.epakalpojumi.lv, izvēloties 
sadaļu “e-Loms” un tur attiecīgi izvēloties nepieciešamo li-
cences veidu!

Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības turp-
māk neizsniegt licences kārtējā un nākamajā gadā tiem mak-
šķerniekiem, kuri neievēro šīs prasības.

Paldies par izpratni un “ne asakas”!

Ar cieņu,  
biedrība “Mālpils zivīm!”

Licenču otra puse

BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM” 
Reģ. Nr. 40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 

LV-2152 kontakttālruņi: 26006539,29149949, 
e-mail: info@malpilszivim.lv, www.malpilszivim.lv

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Mergupes un 
Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās Nr. B/001 

pasaknis

Izdota __________________________________

Personas kods ___________________________

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

makšķerēšanas zonās 20___ . gadā

Bezmaksas!

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

__________________________________

20___. gada ____.______________

Licenci izsniedza ______________________
  /paraksts/

BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM” 
Reģ. Nr. 40008107281, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 

LV-2152 kontakttālruņi: 26006539, 29149949, 
e-mail: info@malpilszivim.lv, www.malpilszivim.lv

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Mergupes un 
Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās Nr. B/001

Izdota __________________________________

Personas kods ___________________________

Atļauts makšķerēt Mergupes un Sudas upes licencētās

makšķerēšanas zonās 20___ . gadā

Bezmaksas!

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

__________________________________

20___. gada ____.______________

Licenci izsniedza ______________________
  /paraksts/

Turpinājums no 5. lpp.
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Pielikums Nr. 3 
“Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās”

Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās 
saskaņojumu lapa

SASKAŅOTS:

Zemkopības ministrija:
2018. gada ___. ______________   ________________________

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”:
2018. gada ___. ______________   ________________________

Valsts vides dienests:
2018. gada ___. ______________   ________________________

Mālpils novada dome
2018. gada ___. ______________   ________________________

Pielikums Nr. 4 
“Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās”

Saskaņojums ar Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonas piekrastes zemju īpašniekiem
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar “Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zo-

nās” un piekrītu licencētās makšķerēšanas ieviešanai:

N.p.k. Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai 
juridiskās personas nosaukums, reģistra numurs

Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēša-
nas zonās esošā zemes īpašuma kadastra numurs Paraksts

1.
2.
...

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mergupes un 
Sudas upes Licencētās makšķerēšanas zonās”

paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Mālpils novada domes 2014. gada 29. janvāra saistošo noteikumu Nr. 8 
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Mergupes un Sudas upas licencētās 
makšķerēšanas zonās” 13.3. punktu nolikuma darbības ilgums ir trīs gadi no tā 
spēkā stāšanās dienas. Līdz ar to tika izstrādāti jauni saistošie noteikumi licencētai 
makšķerēšanai Mergupes un Sudas upas licencētās makšķerēšanas zonās.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Mergu-
pes un Sudas upas licencētās makšķerēšanas zonās.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav būtiskas ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Noteikumi izpildi nodrošinās biedrība “Mālpils zivīm”.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana 
pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.malpils.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi − paredzēts izvērtēt pēc to 
saņemšanas.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa
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Sveicam Mālpils novada izglītības iestāžu absolventus – 
bērnus un jauniešus, kā arī audzinātājus, skolotājus un vecākus!

Pirmsskolas izglītības 
iestāde “Māllēpīte” 

Sirsnīgi sveicam 
jaunos pirmklasniekus!

Mālpils Mūzikas un 
mākslas skola

Mālpils novada 
vidusskola

9.a klase, klases audzinātājas 
Santa Mihelsone un Laima Balode

11. grupa “Sienāzītis”, skolotāja Vija Melgaile, 
skolotājas palīgs Karīna Romane 

Foto: Ilze Vītola

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
2018. gada absolventes ar skolotājiem
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9.b klase, klases audzinātāja Anita Randere

12. klase, klases audzinātāja Lidija Stašāne

AKTUĀLI

Pārdomas pēc salidojuma Mālpils novada vidusskolā
“Mums šajā dzīvē visa pietiek,
Mums tikai laika nepietiek…”

/I. Ziedonis/

Ir aizvadīti skaistie tikšanās brīži – tā bija sastapšanās ar sko-
lu, skolotājiem, klases un skolas biedriem, ar jaunību. Mēs no 
jaunības akas smēlāmies spēku un optimismu tālākiem dzīves 
gadiem, un domas joprojām kavējas Mālpilī. Prieka asaras acīs, 
mīļi vārdi draugiem un skolotājiem, jo dzīves gaitā vērtības mai-
nās, gadiem ejot, esam sapratuši, ka tie stingrie un prasīgie sko-
lotāji bijuši tie labākie un mīļākie, ka viņi mums ir mācījuši ne 
tikai grāmatu, bet arī dzīves zinības.

1968. gadā skolu beidzām 25 absolventi, pēc 50 gadiem sali-
dojumā bija ieradušies 15, no mākoņu maliņas salidojumu vēroja  
4 klases biedri, 6 nebija ieradušies veselības un dzīves radīto 
problēmu dēļ. Par to, ko dzīvē esam sasnieguši, ko esam iemācī-
jušies, mēs sakām paldies saviem vecākiem, savām audzinātā-

jām Dzidrai Mūrniecei, Aglaidai Čakšai, Ārijai Krastiņai, saviem 
direktoriem Robertam Rozem, Zigurdam Bahmanim un visiem, 
visiem saviem skolotājiem.

Pateicoties par šo iespēju mums atkal satikties Mālpilī un ka-
vēties atmiņās, mēs tomēr gribam nedaudz pieminēt arī tās lie-
tas, kas šai jaukajai dienai deva rūgtuma piegaršu.

Laikam šoreiz salidojuma organizatoriem tiešām bija pietrū-
cis laika vai gribas ieskatīties vēstures lappusēs, jo netika no-
saukts neviens vecās skolas direktors, bet visiem zināms, ka iz-
nīkst tā tauta, kas neciena savus senčus, kas neciena savu 
vēsturi.

Pirms salidojuma svinīgās daļas mēs braucām uz Allažu pan-
sionātu “Gaismiņas”, apciemot savu klases biedru un Mālpils sko-
lu ilggadējo skolotāju un skolas direktori Mariju Kešāni, kura 
bija līdz asarām priecīga un pārsteigta, ka esam viņu atcerēju-
šies un sūtīja visiem, visiem salidojuma dalībniekiem sveicienus, 
tos ar avīzītes starpniecību Jums visiem nododam tagad, jo sali-

Turpinājums 10. lpp.
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“Mālpilij ir tāda savāda sulīga garša − kā laisks dabas amfi-
teātris, kurā izrāde jau beigusies, bet tik un tā negribas celties un 
doties prom. Kā vecā gotiskā drukā pasniegta ēdienkarte. Ja vien 
Mīlestības tiltiņš pāri muižas dīķim būtu dzīvs, tur varētu mirkli 
pastāvēt un uzsaukt tostu meitenei Mārai, trakajam Taubem un 
sev. Atskatos pāri Sudai – Mālpils ir gobelēns ar ozoliem un tei-
kām.”

/Rojs Diks/

Pārfrazējot Roja Dika teiktos vārdus, varam sacīt – izrāde uz 
šīs amfiteātra skatuves turpinās. Laika ratam griežoties, mainās 
režisori, scenogrāfi un aktieri, bet dabas skaistums Mālpilī pali-
cis nemainīgs.

Šī gada sezonas noslēguma izstādi Kultūras centra TLMS 
“Urga” un keramikas studija “Māl-pils” veidojušas kā veltījumu 
Mālpilij − tās vēsturei, cilvēkiem, kuri par savu dzīves vietu izvē-
lējušies tieši šo novadu.

Lielā mērā iedvesmai kalpojis fakts, ka Mālpils centrs ģeogrā-
fiski iekārtojies starp divām upēm − Mergupi un Sudu. Paskato-
ties vēl plašākā mērogā, Mālpils jau kā seno lībiešu apmetne 
minēta starp Daugavas un Gaujas upju baseiniem.

Tieši tāpat kā divas upes, viena senāka − jau vairāk kā piec-
desmit gadu, otra jaunāka − desmit gadu, Mālpils Kultūras cen-
trā satikušās arī divas lietišķās mākslas studijas – URGA un 
MĀL-PILS.

Jebkurš no abu studiju dalībniekiem ir centies savā darbā ie-
likt kaut ko no savas Mālpils sajūtas, tikai Mālpilij raksturīgā. 
Kāds izmantojis tautas tērpa motīvus, cits vēsturiskos faktus, vēl 
kāds iedvesmojies no Viktorijas Kalniņas un Ievas Paulovičas ap-
kopotajām grāmatām, vēl kāds − vērīgāk ielūkojies dabas un kul-
tūras norisēs.

Izstāde Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma līdz 26. au-
gustam.

Izstādes dalībnieki no TLMS “Urga”: Lauma Krastiņa, Inguna 
Sīmansone, Līga Bičkovska, Elita Vizule, Jolanta Kļaviņa, Ingrī-
da Fridrihsone, Lauma Tomiņa, Jana Baranovska, Māra Klintso-
ne, Gundega Ozola, Gatis Zariņš, Ineta Donska, Inese Birža, 
Gunta Jēkabsone, Jurģis Jēkabsons, Agnese Kantiševa, Anna 
Jurisone, Anna Berga, Anastasija Slišāne, Dace Jakubovska, 
Anna Višķere.

Izstādes dalībnieki no keramikas studijas “Māl-pils”: Guna 
Petrevica, Jolanta Kļaviņa, Jūlija Jandālova, Karīna Beločicka, 
Linda Krote, Adele Smiltiņa, Santa Latkovska, Kristīne Kaņepē-
ja, Anita Brence, Indra Lapiņa, Elita Mieze, Ilze Gaile, Marita 
Veica, Inga Norvele un jaunā paaudze − Gunārs Hildebrants, 
Mārtiņš Opmanis, Ieva Kļaviņa, Madara Kursīte, Emīlija Dinst-
mane, Ronalds Ozols, Sindija Asne, Matīss Zuters, Adriāns Gul-
bis, Karīna Dvorjaņinova, Roberts Epalts, Juta Čabricka.

TLMS “Urga” un keramikas studijas “Māl-pils” darbu izstāde 
“STARP DIVĀM UPĒM”

Studiju vadītājas – Guna Petrevica un Inguna Sīmansone

dojuma dienā satraukumā par izjaukto dienas kārtību (mēs paši 
“uzprasījāmies” runāt), aizmirsām to izdarīt.

Mums pietrūka tagadējās skolas direktores uzrunas un kaut 
īsa stāstījuma par skolu, tās ikdienu, jo viņa taču ir skolas saim-
niece.

Skumji, ka, aicinot uz skatuves vecās skolas absolventus, ne 
ar vārdu netika pieminēts cik gadu pagājis kopš skolas beigša-
nas. Jūs jau paši redzējāt, cik daudz bija tieši vecās skolas absol-
ventu, kas skolu beiguši pirms 40, 45, 50, 55 gadiem, un katra 
gada izlaidumam bija ko teikt, tikai viņiem vārds netika dots. Tajā 
pašā laikā uz skatuves tika aicināti jaunās skolas katra gada ab-
solventi un skolotāji, no kuriem ļoti daudzi nebija ieradušies, jo 
jaunākās paaudzes draudzību mēro ar citu mērauklu. Diezgan 
dīvaina likās arī tā cienījamus gadus sasnliegušo skolotāju vin-
grināšana, liekot dažam uz skatuves kāpt pat vairākas reizes.

Šādā tikšanās reizē laiks lido vēja spārniem un ātri pienāk va-
kara stundas, kad tālumniekiem jāpošas ceļā uz mājām, kaut vēl 
gribētos palikt.

Apkopojot salidojumā gūtos iespaidus, mēs gribētu izteikt da-
žus priekšlikumus, kas varbūt palīdzētu nākošos salidojumus  

organizēt siltākus un sirsnīgākus, lai katrs tā dalībnieks justos, 
ka tieši viņš šeit ir gaidīts, lai tiktos ar savu skolu, skolotājiem un 
klases biedriem, lai tiktos ar savu Mālpili!

*Salidojuma sākums vismaz 12:00, un, mūsuprāt, tas tomēr 
būtu jāatklāj skolas direktorei.

*Koncertu organizēt tā, lai skolotāji /gan senie, bijušie, gan 
jaunie, esošie/ svinīgās daļas laikā sēdētu goda vietā un absol-
ventiem viņi nebūtu jāmeklē zāles puskrēslā.

*Ierosinām izsaukt un atzīmēt tikai apaļos jubilejas gadus 5, 
10, 15, 20 u.t.t., dodot iespēju runāt arī pašiem absolventiem.

*Īpaši pagodināt visvecākos absolventus, kuri ieradušies sali-
dojumā /notiek taču reģistrācija/!

*Beigās dot vārdu arī citu gadu absolventiem, ja ir ieradušies 
un vēlas ko teikt.

Vēlam visiem mālpiliešiem veiksmi katrai dienai, dzīvesprie-
ku! Lai pietiek ar to, cik, ir un lai katram ir tik, cik pietiek!

Patiesā cieņā 1968. gada absolventu vārdā Rudīte Petrova, 
Cēsu novadā

Turpinājums no 9. lpp.
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Viss sākās ar stāstnieces Elitas Miezes rīkoto pasākumu ciklu 
“Izstāsti savu stāstu”.

6.a klases skolniece Elizabete Ģērmane savā darbā raksta: 
“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 uz-
zināju par konkursu (fonds “Sibīrijas bērni 1941/1949 − trimdas 
bērni 1944”, Latvijas vēsture Latvijas simtgadei), atcerējos vēstī-
jumus par lietām, kas bija saistītas ar izsūtījumu. Tur nebija nai-
da un rūgtuma, tikai mīļums un siltums, kā arī dzimtā rūpīgi gla-
bāti priekšmeti, kas nodoti no paaudzes paaudzē. Izlēmu, ka 
stāsti nevar palikt tikai pie mums – mālpiliešiem, tie ir “jālaiž 
tautā.”

Elizabetes vēstījums tika sadzirdēts, konkursā, kurā piedalī-
jās bērni un jaunieši no visas Latvijas, grupā no 11 līdz 15 gadu 
vecumam iegūta 2. vieta, naudas balva − 60 EUR. Vēl Elizabetei 
bija tas gods un atbildība piedalīties un lasīt klātesošajiem sava 
sacerējuma fragmentu fonda “Sibīrijas bērni” rīkotajā pasākumā 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai, kas notika Rīgas pilī 
14. jūnijā.

Paldies Elizabetei Ģērmanei par ieguldīto darbu, atbildības 
sajūtu un radošumu. Paldies Elizabetes vecākiem par atbalstu 
un svētku pusdienām.

Paldies arī stāstniecei Elitai Miezei, kā arī skolotājām Ilzei 
Bērziņai, Guntai Bahmanei, Dainai Galakrodzeniecei par uzticē-
tajiem stāstiem.

Santa Mihelsone

Mums, mālpiliešiem, ir ar ko lepoties

Ar pasākuma organizatori, režisori Dzintru Geku
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Spēļu uzvarētāji – 3. novada nodaļa ar Valsts prezidentu Raimondu 
Vējoni, Aizsardzības ministru Raimondu Bergmani, Mālpils novada 

domes priekšsēdētāju Solvitu Strausu un vietnieku Valtu Mihelsonu

1902. gadā pirmo reizi iestudētās “Skroderdienas Silmačos” 
piedzīvoja smagu sakāvi, izrādi nospēlēja tikai 3 reizes. Rūdolfs 
Blaumanis savas lugas uzvaras gājienu tā arī nepiedzīvoja. Šo-
dien “Skroderdienas Silmačos” ir kļuvusi par visvairāk spēlēto 
latviešu lugu. Šī izrāde vairs nav tikai skatuves fenomens, bet 
Līgo rituāls, kuru daudzi zina no galvas un tik un tā katru gadu 
skatās atkal no jauna.

Šogad “Skroderdienas Silmačos” bija iespēja piedzīvot arī 
Mālpilī − košiem tērpiem (tērpu mākslinieks Arvis Kantiševs), 
līgo dziesmām, mūsdienīgiem akcentiem, bet tomēr tradiocionā-
li − ar bitēm, krāsni, skroderiem, žīdiem un kāzām.

Izrādē ieskanas bit box, aktieri ir neierastos tērpos, šur tur 
pavīd mūsdienīgi akcenti un tomēr skan Blaumaņa teksts. Tas 
nav nejauši, tas ir jautājums − kas “Skroderdienas Silmačos” ir 
šodien? Un reizē tās ir pārdomas par Līgo nākotni pēc daudziem 

“Skroderdienas Silmačos”

No 14. līdz 16. jūnijam jau otro gadu Mālpilī norisinājās Latvi-
jas Jaunsardzes sporta spēles, kurās piedalījās nepilni četri sim-
ti jauniešu no visas Latvijas vecumā no 12 līdz 21 gadam.

14. jūnija vakars iesākās ar komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas brīdi Sauleskalnā, kur jaunsargi nolika ziedus un iededza 
sveces represijās cietušo cilvēku piemiņai.

Nākamajā dienā jaunsargi uzsāka sacensības visdažādākajos 
sporta veidos. Spēļu noslēgumā Jaunsardzes un informācijas 
centra sporta metodiķis un spēļu galvenais tiesnesis Gatis Ber-
dinskis teica: “Jaunsargu sniegumu sporta spēlēs es vērtēju kā 
ļoti labu, jo šeit bija pulcējušies labākie jaunsargi, tie, kuri bija 
izcīnījuši godalgotas vietas sava novada nodaļas sporta spēlēs.

Ikdienā katrs no jaunsargiem nodarbojas ar kādu sporta vei-
du, kurā viņš startē arī sporta spēlēs. Kādam varbūt labāk patīk 
strītbols, kādam volejbols, kādam vislabāk padodas orientēša-
nās. Šajās spēlēs bija 14 sporta veidi, tā kā jauniešiem bija iespē-
ja izvēlēties. Mūsu jaunsargi ikdienā aktīvi sporto, ir labi sagata-
voti un pārzin pat vairākus sporta veidus.

Viens no spēļu mērķiem bija arī veikt jaunsargu atlasi Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku un Baltijas karavīru sporta spēlēm.

Tās vecāko grupu komandas, kas izcīnīja pirmās vietas kādā 
no sporta veidiem, piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku sparta-
kiādē, kur mēros spēkus ar karavīriem, savukārt šo spēļu uzva-
rētāji − 3. novada nodaļas komanda desmit cilvēku sastāvā pieda-
līsies Baltijas karavīru sporta spēlēs. Šīs spēles norisināsies 
jūlija sākumā Latvijā, un tajās jaunsargi sacentīsies ar citu valstu 
līdzīga veida organizāciju komandām.”

Latvijas Jaunsardzes sporta spēles Mālpilī
Noslēgumā Gatis Berdinskis piebilda: “Mālpils ir ērta vieta 

šādām sporta spēlēm, te ir pieejami visu veidu laukumi. Moder-
najai trīscīņai, kura sastāv no peldēšanas, skriešanas un šauša-
nas, izmantojām arī sporta kompleksa baseinu. Mālpils arī nav 
tālu no Rīgas un atrodas gandrīz Latvijas centrā, tā kā no visiem 
novadiem ir ērti te sabraukt.”

Vēlam uzvaras jaunsargiem turpmākajās šīs vasaras sporta 
spēles un ar prieku gaidīsim tikšanos atkal Mālpilī!

Esmeralda Tāle
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Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Sporta ziņas

SPORTS

AKTUĀLI

26. maijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Pierī-
gas novadu sporta spēles pludmales volejbolā. Sacensībās pie-
dalījās 5 sieviešu un 6 vīriešu komandas. Mālpils vīriešu koman-
da (Māris Čīma un Kristaps Butkevičs) iekļuva izslēgšanas 
spēlēs, kur ceturtdaļfinālā uzvarēja Babītes komandu (2:0), bet 
pusfinālā sīvā cīņā tomēr tika atzīts Mārupes komandas pārā-
kums (17:21;19:21). Cīņā par 3. vietu mālpilieši piekāpās Krimul-
das komandai (19:21,16:21) un līdz ar to izcīnīja 4. vietu. Starp 
vīriešu komandās spēcīgākā bija Mārupes komanda, kas finālā 
pārliecinoši apspēlēja Baldones komandu, bet sieviešu konku-
rencē uzvaru izcīnīja Babītes komanda, kuras sastāvā spēlēja 
vienas no Latvijas labākajām pludmales volejbolistēm Marta 
Ozoliņa un Alise Lece.

2. jūnijā Baldones novadā Riekstu kalna apkārtnē notika Pie-
rīgas novadu sporta spēles MTB riteņbraukšanā. Mālpils novada 
komanda (Aivars Strauss, Valts Mihelsons, Māris Čīma, Laima 
Leitāne, Armands Sirmais un Niks Poika) 11 komandu konkuren-
cē ieguva 6. vietu. Individuāli Laima Leitāne savā vecuma grupā 
izcīnīja 3. vietu.

17. jūnijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Māl-
pils novada pludmales volejbola čempionāta 1. posms. Sacensī-

bās uzvarēja siguldieši Kaspars Breģis un Ģirts Zīle.

Godalgoto vietu ieguvēji pludmales volejbola čempionātā

Rūdis un Dūdars

Ieviņa un Kārlēns

Zāra un Joske

gadiem. Man šķiet, ka viens no iemesliem, kāpēc “Skroderdienas 
Silmačos” joprojām tik populāras, ir cilvēku ilgas pēc latviskās 
identitātes mūsdienu globalizācijas apstākļos.

Lai skaista Latvijas Simtgade!!!

Antra Austriņa-Seņkāne

Tēlos iejutās: Elita Mieze, Asnāte Seņkāne, Kaspars Ameriks, 
Arvis Kantiševs, Agnese Kantiševa, Guntars Cīrulis, Gunta 

Bahmane, Lote Cērpa, Aina Kuzmane, Gunta Millere, Jurģis 
Jēkabsons, Adrians Rakuzovs, Guntis Lejiņš, Andris Seņkāns, 

Antra Austriņa-Seņkāne; izrādē piedalījās: amatierteātris 
“Vēji”, citi lieli un mazi pašdarbnieki; dziedošie kolektīvi: 

“Rezēdas un Dadži”, “Sidgundietes”, “Mālis”; muzikālā 
apdare: Evija Belicka; klarnete: Jānis Sausnītis; akordeons: 

Jānis Zuters; skaņa: Voldemārs Cērps; scenogrāfija: Māra 
Ārente; režija: Liene Cimža, Antra Austriņa-Seņkāne
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Seminārā piedalījās vairāk kā 50 Mālpils novada izglītības ies-
tāžu darbinieki un Erasmus+ projektu dalībnieki, kā arī kolēģi no 
Olaines, Ropažu, Sējas, Baldones, Siguldas.

Semināra sākumā uzrunu teica Mālpils novada domes priekš-
sēdētāja Solvita Strausa, akcentējot pieaugušo izglītības sasnie-
gumus novadā.

Par EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektronisko plat-
formu un Latvijas līdzdalību tajā klātesošajiem pastāstīja Ilze 
Seipule, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komi-
sijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbal-
sta dienests” vadītāja.

Par līdzdalību pieaugušo izglītībā, tās nepieciešamību un ie-
spējām, izmantojot EPALE, runāja Ingrīda Muraškovska, Kurze-
mes plānošanas reģiona izglītības eksperte, Izglītības un zināt-
nes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ 
programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” 
mājas lapas redaktore.

Mālpils novada domes Erasmus+ SINDI projekta dalībnieces 
dalījās jauniegūtajā pieredzē starptautiskajā skolotāju apmācībā 
Francijā. Tur iepazītie projekta partneru labās prakses piemēri 
jauniešu sadarbībā ar senioriem, digitālo iemaņu apguvē un pie-
lietošanā tiks pielāgoti mūsu novada iespējām un, jauno mācību 
gadu uzsākot, atkal aicināsim jaunus dalībniekus uz izglītojo-
šiem pasākumiem.

Mālpils novada domes projektu vadītāja Līvija Mukāne infor-
mēja semināra dalībniekus par 2017. gadā uzsākto Erasmus+ 

projektu pirmā gada rezultātiem un plānotajiem pasākumiem 
nākamajam mācību gadam.

Seminārs tiek organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas īs-
tenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPA-
LE Nacionālais atbalsta dienests” (Granta Nr. 2016-3137/001-
001) ietvaros.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai 
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru ie-
spējamo izlietojumu.

12. jūnijā Mālpilī notika Rīgas reģionālais seminārs 
“EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma 
un tās piedāvātās iespējas”

PROJEKTI

Mēs − “Notici sev!” sporta komanda 7 cilvēku sastāvā piedalī-
jāmies Latvijas 7. paraolimpiskās sportošanas svētkos Rīgā Ķei-
zarmeža sporta kompleksā, kur piedalījās visas Latvijas invalīdu 
biedrības kā arī individuālie sporta entuziasti. Sporta kompleksa 
administrācija sarīkojumam bija sagatavojusies teicami. Visos 
sīkumos. Sporta entuziasmu un sparu varēja izjust visa pasāku-
ma laikā.

Mēs piedalījāmies peldēšanā, šautriņu mešanā, novusā, u.c. 
disciplīnās. Varam atzīmēt iekļūšanu pusfinālā “boccia” sporta 
veidā un Laumas Bergas spēli novusa finālā. Šāda līmeņa sacen-
sībās bijām pirmo reizi, tāpēc bija, ko mācīties turpmākajām sa-
censībām.

Neizpalika uztraukuma sajūta tik grandiozā pasākumā, kur 
piedalījās vairāk kā 500 dalībnieku, plus atbalstītāji. Pateicamies 
novada domes vadībai par transporta nodrošinājumu un atbal-
stu! Mums, dalībniekiem, bija lepnuma un prieka sajūta par 
mūsu sasniegumiem. Katram vēlam noticēt sev un rīkoties!

Mālpils SAC iemītnieks Ojārs Semerovs

Biedrības “Notici sev!” dalība Latvijas paraolimpiskās 
sportošanas svētkos
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Skolotāju/izglītotāju starptautiskā tikšanās Parīzē notika no 
š.g. 28. maija līdz 1. jūnijam.

Jana Zegrja: “Pirmajā dienā katra dalībvalsts prezentēja savu 
pieredzi, ko bija ieguvušas, piedaloties nodarbībās šī projekta ie-
tvaros savās valstī. Vēlāk piedalījāmies plašā vietējā pasākumā 
– vasaras digitālās apmācības senioriem atklāšana. Bija ieradu-
šies seniori un jaunieši. Pasākumā bija vairāki ar tehnoloģijām 
saistīti uzdevumi – digitālās viktorīnas, video spēles, video deju 
nodarbības u.c. Ļoti interesantas bija starppaaudžu cīņas “dār-
gumu medībās” jeb slēpņošanā ar planšetdatoriem. Izmantojot 
planšetes un viedtālruņus, pēc dotajiem norādījumiem meklē-
jām populārus apskates objektus, kuros mūs gaidīja nākamais 
uzdevums. Apmeklējām arī digitālo izstādi − G. Klimta un F. Hun-
dertvasera mākslas darbi tika atdzīvināti ar mūzikas skaņām, 
milzīgas projekcijas virsmā. Pateicoties Francijas kolēģu viesmī-
līgajai uzņemšanai, nedēļa pagāja pozitīvā gaisotnē.”

Antra Austriņa-Seņkāne: “Esmu Mālpils jaunatnes lietu spe-
ciāliste, un, protams, mani visvairāk interesēja projekta dalībval-
stu pieredze jauniešu iesaistē starppaaudžu mācīšanās aktivitā-
tēs. Mūsdienās, kad tehnoloģijas un virtuālā komunikācija ir 
kļuvusi par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, starppaaudžu sa-
darbībai ir vēl lielāka nozīme kā līdz šim.

Francijā senioru digitālo prasmju apmācības ir kļuvušas par 
valstiski svarīgu jautājumu. Valsts līmenī tiek subsidētas dažā-
das nevalstiskas organizācijas, kuras palīdz senioriem apgūt da-
žādu administratīvu darbību veikšanu internetā. Šādas organizā-
cijas un start up uzņēmumi algo studentus, kuri, dodoties pie 
senioriem uz mājām, palīdz tiem apgūt nepieciešamās prasmes, 
piemēram, samaksāt internetā rēķinus. Studentiem šī bieži vien 
ir pirmā darba pieredze un nozīmīgs atspēriena punkts turpmā-
kos darba meklējumos. Lai arī Latvijas situācijā jaunieši par šo 
darbu nevarētu saņemt vērā ņemamu atalgojumu, manuprāt, šī 
ir vērtīga darba pieredze, kura attīsta komunikācijas prasmes un 
spēju uzņemties atbildību.”

Mārīte Žuravļeva: “Dalība šajā sanāksmē deva mums lielisku 
iespēju iepazīties ar citu valstu partneru pieredzi un redzēt, cik 
dažādi mācību un nodarbību veidi tiek pielietoti. Redzējām, ka 
vairāki apmācību veidi ir līdzīgi, kā to darām mēs, piemēram, di-
gitālās lasītprasmes apguve, sociālo tīklu iepazīšana un “ātrā 
palīdzība” problēmās saistībā ar digitālajām prasmēm. Savukārt 
partneru pieredzi tādās mācīšanās jomās kā digitālās iemaņas 
darba meklētājiem, uzņēmējdarbība internetā, E-pārvalde (mūsu 
gadījumā E-Latvija), digitālo fotogrāfiju darbnīcas, mēs varam 
censties nākotnē pārņemt arī pie mums.”

Laima Balode: “Darbs projekta dienās deva apmaiņas piere-
dzi mūžizglītībā jeb mūžmācīšanās, arī valodu mācību metodēs. 
Varējām apstiprināt, ka, tāpat kā sadarbības partneru valstīs, arī 
mūsu pasniedzējas Lilita, Ina angļu valodas un Līvija vācu valo-
das nodarbībās sniedz visiem kursa dalībniekiem nepieciešamās 
zināšanas, prasmes un iemaņas.

Paldies projekta vadītājai Līvijai par iespēju iepazīt un pār-
ņemt pieredzi no sadarbības projektu partneriem!”

Erasmus+ SINDI projekts 
(Sociālā iekļaušana-digitālās iemaņas-starppaaudžu mācīšanās)

Prezentējam savu pieredzi

“Dārgumu mednieki” jeb slēpņošana

Kopā ar kolēģiem no Francijas, Austrijas un Polijas
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Mālpils novada vidusskola aicina 
pieteikt bērnus mācībām 
1. klasē 2018./2019. m.g.
Mācību procesā piedāvājam:

 • mācības pamatizglītības programmā (3 programmas);
 • 5 sporta stundas nedēļā, no kurām 2 ir peldētapmācī-

ba, 1 ritmika;
 • fakultatīvās nodarbības angļu valodā un citos mācību 

priekšmetos;
 • iepazīties ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām 

datorikas nodarbībās;
 • konsultācijas visos mācību priekšmetos;
 • atbalsta personāla (logopēds, psihologs, speciālais 

pedagogs, pedagoga palīgs, sociālais pedagogs, med-
māsa) konsultācijas;

 • atbalstu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un 
mācīšanās grūtībām;

 • atbalstu talantīgiem skolēniem;
 • nodrošinām mācību grāmatas un nepieciešamās dar-

ba burtnīcas visos mācību priekšmetos, savas skolas 
dienasgrāmatu.

Papildus piedāvājam:
 • apmeklēt koriģējošās vingrošanas nodarbības;
 • apmeklēt pagarinātās dienas grupas nodarbības (no 

7:30, pēc stundām līdz 18:00);
 • izmantot skolas bibliotēkas, datorklases piedāvātās 

iespējas;
 • piedalīties interešu izglītības nodarbībās: tautiskās 

dejas, galda spēles, datorpratība, futbols, papīra plas-
tika, praktiskā matemātika, radošā angļu valoda, Maz-
pulki u.c.;

 • apgūt drošības un saskarsmes pamatus Džimbas sko-
las nodarbībās;

 • piedalīties daudzveidīgos pasākumos, projektos, kon-
kursos, nodarbībās;

 • apmaksātas pusdienas un ES “Skolas piens un auglis” 
programmu;

 • izmantot bez maksas www.soma.lv, www.uzdevumi.lv 
iespējas;

 • sekot līdzi bērna mācību sasniegumiem un izaugsmei, 
izmantojot E-klases sistēmu;

 • izmantot iniciatīvas “Latvijas skolas soma” piedāvāju-
mu skolas mācību programmas ietvaros.

Lai pieteiktu bērnu mācībām 1. klasē, gaidīsim Jūs skolā 
katru darbadienu no plkst. 9:00 līdz 16:00!

Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi) 
uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimša-
nas apliecību, aizpilda vienota parauga iesnieguma veidla-
pu.

Iesniedzamie dokumenti:
 • izziņa par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās 

sagatavošanas pamatizglītības programmas apguvi;
 • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
 • bērna mācību sasniegumu izvērtējums, atbilstoši plā-

notajiem rezultātiem (ieteicams).

Kontaktinformācija: 67925340, 28689674, 
e-pasts: vidusskola@malpils.lv, 

www.malpilsvsk.lv

Mālpils novada vidusskola 
uzņem izglītojamos vispārējās 
vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena izglītības programmā 
(kods 31011011)
Skolas īpašie piedāvājumi, atbalstot katra skolēna indivi-
duālo izaugsmi:

 • mūsdienīgi iekārtotas telpas un mācību kabineti, kas 
aprīkoti ar interaktīvajām tehnoloģijām;

 • fakultatīvās un individuālās nodarbības CE mācību 
priekšmetos, kā arī vācu, zviedru valodās;

 • apgūt jaunāko informācijas tehnoloģiju iespējas pro-
grammēšanas nodarbībās;

 • stundās un skolas piedāvātajās ārpusstundu aktivitā-
tēs bez maksas izmantot sporta kompleksu peldēša-
nas nodarbībām un vispārējās fiziskās sagatavotības 
attīstībai (sporta zāle, trenažieru zāle);

 • mūsdienīgi iekārtotas datorklases, lasītavu un tās pie-
dāvātās iespējas;

 • daudzpusīgas interešu izglītības nodarbības – tautis-
kās dejas, sports, galda spēles, gleznošana, utt.;

 • dalība Erasmus+ starptautiskajos un valsts projektos, 
olimpiādēs un konkursos;

 • par labiem sasniegumiem mācību darbā saņemt ik-
mēneša stipendiju;

 • uzņēmējdarbības projekts “Esi Līderis!” (līdzfinansē-
jums);

 • aktīva dalība Skolēnu pašpārvaldē, Ekoskolas padomē 
un aktivitātēs, GLOBE starptautiskajā vides zinātnes 
un izglītības programmā;

 • karjeras plānošanas izglītojošas nodarbības un aktivi-
tātes;

 • iespēja iegūt “B” kategorijas autovadītāja apliecību 
(līdzfinansējums);

 • atbalsta personāla (psihologs, speciālais pedagogs, 
sociālais pedagogs, medmāsa) konsultācijas;

 • mācību grāmatas un nepieciešamās darba burtnīcas 
visos mācību priekšmetos bez maksas;

 • transports uz skolu un mājām novada robežās;
 • skolēniem no citiem novadiem ir iespēja dzīvot labie-

kārtotā dienesta viesnīcā.
Iesniedzamie dokumenti:

 • iegūto pamatizglītību apliecinošs dokuments;
 • direktorei adresēts vecāku/aizbildņu iesniegums (aiz-

pildāms skolā);
 • skolēna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Kontaktinformācija: 67925340, 28689674, 
e-pasts: vidusskola@malpils.lv, 

www.malpilsvsk.lv

Ikgadējais Latvijas politiski represēto personu 
salidojums notiks š.g. 25. augustā Ikšķilē

Interesentus lūdzam pieteikties no 1. augusta 
pa tālr. 67970896 vai 67970888. Ir nodrošināts 
transports nokļūšanai uz Ikšķili un atpakaļ.
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Mālpils novada vidusskola 2018./2019. m.g. 
uzņem izglītojamos 2 neklātienes izglītības 
programmās:

 • Pamatizglītības otrā posma 7.−9. klases neklātienes 
izglītības programma (kods 23011113).

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
programma neklātienei (kods 31011013).

Apmācības formas:
mācības (konsultācijas, ieskaites) notiek gan klātienē (otr-
dienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 15:30), gan daļēji 
elektroniski.

Skolas īpašie piedāvājumi, atbalstot katra skolēna indivi-
duālo izaugsmi:

 • mūsdienīgi iekārtotas telpas un mācību kabineti, kas 
aprīkoti ar interaktīvajām tehnoloģijām;

 • individuālās nodarbības CE mācību priekšmetos;
 • skolas piedāvātajās ārpusstundu aktivitātēs bez mak-

sas izmantot sporta kompleksu peldēšanas nodarbī-
bām un vispārējās fiziskās sagatavotības attīstībai 
(sporta zāle, trenažieru zāle);

 • mūsdienīgi iekārtotas datorklases, lasītavu un tās pie-
dāvātās iespējas;

 • karjeras plānošanas izglītojošas nodarbības un aktivi-
tātes;

 • iespēja iegūt “B” kategorijas autovadītāja apliecību 
(līdzfinansējums);

 • atbalsta personāla (psihologs, speciālais pedagogs, 
sociālais pedagogs, medmāsa) konsultācijas;

 • mācību grāmatas un nepieciešamās darba burtnīcas 
visos mācību priekšmetos bez maksas;

 • transports uz skolu un mājām novada robežās;
 • skolēniem no citiem novadiem ir iespēja dzīvot labie-

kārtotā dienesta viesnīcā.

Nepieciešamie dokumenti, stājoties pamatskolā:
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,
 • liecība,
 • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 026/u),
 • nepilngadīgajiem izglītojamajiem jāierodas kopā ar 

kādu no vecākiem/ aizbildņiem.

Nepieciešamie dokumenti, stājoties vidusskolā:
 • pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts (jāuzrāda 

oriģināli),
 • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 026/u),
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,
 • visas esošās vidusskolas liecības, sekmju izraksti vai 

personas lieta, ja tāda ir (stājoties 10. klases 2. se-
mestrī, 11. un 12. klasē).
Kontaktinformācija: 67925340, 28689674, 22026641, 
e-pasts: vidusskola@malpils.lv, www.malpilsvsk.lv

Autoskola “Stars” aicina uz autovadītāju kursiem Mālpilī
Kategorijas Dienas Periods
B 5 nedēļas no 14.07.2018., Se, Sv, 9:00–13:05
A/A2 3 nodarbību dienas 28.07.2018., 14:00
95. kods 5 nodarbību dienas 28.07.2018., 14:00

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

SIA “Aggregare” meklē darbam 
FASĒTĀJUS.
Ražotne atrodas 2 km attālumā no Murjāņu sporta ģimnā-
zijas 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 nodrošināt, 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.

INFORMĀCIJA
Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais 

dienests” organizē apmaksātu ekskursiju Mālpils novadā 
deklarēto daudzbērnu ģimeņu bērniem vecumā no 7 līdz 16 
gadiem uz Pastariņa muzeju, Valguma pasaules baskāju 
taku (www.valgumapasaule.lv) un Namdara darbnīcu (www.
namdaradarbnica.com) 2018. gada 15. augustā, izbraukša-
na plkst. 7:00.

Mālpils sociālais dienests aicina vecākus pieteikt savus 
bērnus dalībai ekskursijā pie sociālās darbinieces darbā ar 
ģimenēm ar bērniem Dagnijas Kļaviņas vai pa tālr. 26033906 
līdz š.g. 5. augustam.

Ekskursijas veiksmīgai norisei nepieciešama dažu vecā-
ku līdzbraukšana.

Mālpils novada bibliotēka jūlijā un augustā 
piektdienās būs slēgta.

Pateicība ikvienam Mālpils novada iedzīvotājam, kas piedalījās in-
valīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 2018. gada 
13. maija labdarības akcijā “Peldēt iespēja ikvienam mālpilietim” 
jeb “Pacēlāju Mālpils peldbaseinā”, kuras ietvaros tika saziedoti 
251,71 EUR. Paldies, ka noticējāt un devāt mums cerību projekta 
sekmīgai realizācijai!

“Notici sev!” valde
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KRĀSU FREKVENCE
Mākslinieku biedrības “Sidegunde” simpozijs 
Mālpilī

No 16. līdz 22. jūlijam Mālpils novada “Vecleitēnos” norisi-
nāsies gadskārtējais, jau piecpadsmitais mākslinieku biedrī-
bas “Sidegunde“ simpozijs.

Plenērā un trīs darbnīcās tiks radīti darbi, kurus rudenī 
eksponēs izstādē Mālpils Kultūras centrā, dodot ie-
spēju ar paveikto iepazīties visplašākajam iedzīvo-
tāju lokam.

Šogad pirmo reizi simpozijs meklēs sasaisti 
starp vizuālo mākslu un mūziku. Viesu dienās uz 
darbnīcām, koncertiem un kopēju muzicēšanu tiek 
aicināti novada iedzīvotāji un citi interesenti. 

Šī simpozija jaunums – viesu dienas:
 • ceturtdien, 19. jūlijā plkst. 18:00 − darbnīca 

SKAŅAS UN KRĀSAS FREKVENCE − muzikā-
lās apvienības KANISAIFA mistērijas − ir kā 
laipns aicinājums klausītājam atgriezties pie 
dabas, atgriezties pie saknēm, tādējādi arī at-
griežoties pie sevis. (www.kanisaifa.com);

 • piektdien, 20. jūlijā no plkst. 15:00 plenērs 
un tekstildarbnīca (līdzi ņemt nelielus tekstil-
izstrādājumus apdrukāšanai – audumus, t-
kreklus, maisiņus u.c.);

 • plkst. 18:00 kopēja muzicēšana ar folkloras kopu MĀLIS.
Simpoziju atbalsta Vidzemes plānošanas reģions, Valsts 

Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts meži un Mālpils novada 
dome.

Projekta kuratore Ērika Zutere, zutere@gmail.com, 
tālr. 29467668, 

informācija Helēna Medne, helena.medne@sidegunde.com
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Ar dziesmām, dejām, košiem tērpiem pavisam drīz Rīgu krāš-
ņāku darīs Dziesmu un deju svētku dalībnieki. Vēl pirms lielā no-
tikuma Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālis-
ti un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) 
mediķi aicina ikvienu padomāt par savu veselību. 

NMPD direktore Liene Cipule: “Gādāt par veselību šajos 
Dziesmu un deju svētkos ir tikpat svarīgi, kā koncerta laikā nesa-
jaukt dziesmas vārdus vai dejas soļus un neaizmirst koncerta 
tērpu. Ja veselības nebūs – svētku prieki izpaliks! Nedēļas garu-
mā dalībniekiem ir palielināta fiziskā un emocionālā slodze. Mai-
nās ierastais dienas režīms, daudziem arī 
dzīvesvieta, jāpiedalās neskaitāmos mēģi-
nājumos un koncertos. Ja dalībnieks viegl-
prātīgi izturēsies pret savu veselību, brīniš-
ķīgo noslēguma koncertu var nākties 
skatīties televīzijas ekrānā. Aicinu ikvienu 
ievērot mediķu rekomendācijas, lai jau lai-
kus sagatavotos svētkiem.”

Mediķu ieteikumi svētku dalībniekiem 
vēl pirms došanās uz Rīgu:

• Par dalību svētkos konsultējies ar savu 
ģimenes ārstu. Jo īpaši, ja ir hroniska sa-
slimšana, piemēram, astma, cukura dia-
bēts vai paaugstināts asinsspiediens. Ārsta 
padomu vaicā arī tad, ja dzīves laikā bijušas 
nopietnas operācijas, asins pārliešana, ne-
sen bijusi kāda trauma vai pēkšņa saslim-
šana.

• Jau laikus sarūpē “aptieciņu”, kas no-
derēs svētkos. Ņem līdzi plāksterus, saules 
aizsargkrēmu, mitrās salvetes vai roku 
dezinfekcijas līdzekli, kā arī tieši tev nepie-
ciešamos medikamentus. Zālēm jābūt pie-
tiekamā daudzumā, ja ārsts tās licis lietot 
regulāri vai ja mēdz būt alerģiska reakcija 
pēc kukaiņu dzēlieniem vai kādiem pārtikas 
produktiem. Tāpat noderēs arī kāda pret-
sāpju tablete, medikamenti vēdergraizēm 
un sāpošam kaklam.

• Pārdomā, ko liksi līdzi somā! Pirms 
svētkiem seko laika prognozei, lai būtu ga-
tavs karstam laikam vai vēsākām dienām. 
Domā par atbilstošu apģērbu – saulē labāk 
iet gaišā, ērtā apģērbā un cepuri galvā, bet, 
ja laiks solās būt vēss, neaizmirsti par siltā-
ku jaku vai lietusmēteli. Ieliec somā arī vai-
rākus zeķu pārus, krekliņus un maiņas apa-
vus, kas noderēs, ja būsi sasvīdis. Atceries 
– ņem ērtus apavus, jo staigāsi daudz. Jau-
nākās kurpes atstāj skapī, tā izvairīsies no 
tulznām.

• Ja ir hroniska saslimšana, jo īpaši, ja 
paasinājuma brīdī mēdz būt samaņas trau-
cējumi, sagatavo zīmīti, ko nēsā kabatā. Zī-
mītē jānorāda vārds, uzvārds, saslimšana 

un zāles, kuras šobrīd lieto (piemēram, slimoju ar 1. tipa cukura 
diabētu).

• NMPD mediķi un SPKC speciālisti aicina ikvienu iepazīties 
ar veselības padomu infografiku, kurā apkopots svarīgākais, lai 
dalībnieki būtu gatavi Dziesmu un deju svētkiem Rīgā.

Visu par veselību Dziesmu un deju svētkos varēsi uzzināt 
www.nmpd.lv, www.spkc.lv.

Informāciju sagatavoja: Ilze Bukša 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr. 67337008 

Mediķi: Rūpēties par veselību Dziesmu svētkos ir tikpat svarīgi, 
kā nesajaukt deju soļus

INFORMĀCIJA

Š.g. 17. jūlijā Enerģētikas ielā pie katlu mājas no plkst. 9:00 līdz 14:00 Mālpils novada iedzīvotaji 
varēs nodot lietotās vieglo automašīnu riepas, 4 gab. no personas.

Mālpils novada dome
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Mālpils Kultūras centra pasākumi augustā
AUGUSTS – JAUNĀS MAIZES MĒNESIS

 • Līdz 26. augustam Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma TLMS “URGA” un 
keramikas studijas “MĀL-PILS” darbu izstāde “STARP DIVĀM UPĒM”.

 • No 1. līdz 8. jūlijam Kultūras centra pašdarbības kolektīvu dalība XXVI Vispā-
rējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

 • 11. augustā plkst. 19:00 Mālpils novada pašdarbnieku sveiciens sidgundie-
šiem pagalmā pie “Koklēm”.

 ◊ plkst. 22:00 SIMTGADES ZAĻUMBALLE Mālpils estrādē kopā ar grupu 
“Nektārs” un Sidgundas un Mālpils bijušajiem balles muzikantiem.

 • 25. augustā PIRMAIS Krāmu tirdziņš uz Kultūras centra terases.

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

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

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

Lēti pārdod lietotu malkas centrālapku-
res katlu ATMOS, DC 40GS, tālr. 29111695

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

KAPU SVĒTKI  5. augustā
Kapu svētku ekumēniskie 

dievkalpojumi

Mālpils kapos, plkst. 11:00
Torņkalna kapos, plkst. 12:00

Sila kapos, plkst. 13:00

SIA “FP.I.P.”, salons “Rāmju Dizains” 
meklē darbinieku rāmīšu izgatavošanai. 
Darbs nav grūts, bet atbildīgs, konkurēt-
spējīga alga, labs darbs tiek novērtēts.
Mēs visu iemācam un parādam. Sedzam 
ceļa izdevumus. Darbs darba dienās no 
9:00 līdz 17:00.

Mālpils novada 
VPVKAC
Laikā no 2. jūlija līdz 24. jūlijam
Darba laiks:
P. 8:30–12:00 un 13:00–18:00
C. 8:30–12:00 un 13:00–18:00
Pārējās darba dienās līdz 16. jūlijam
griezties Domes kancelejā!
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Māl-

pils novads, LV-2152
Tālrunis:67869145
E-pasts: malpils@pakalpojumucentri.lv

Domes kases
Darba laiks:
P. 9:00–12:00 un 13:00–18:00
C. 9:00–12:00 un 13:00–18:00

Laikā no 10. jūlija līdz 25. jūlijam 
kase SLĒGTA


