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Sveicam jaundzimušos mālpiliešus!
Noslēgusies spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”
Mālpilī top kadri no filmas “Piedzimt kopā ar Latviju”
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI APRĪLĪ
Izskatīja 22 jautājumus.

1. Par SIA “Tovtra” iesnieguma izskatīšanu.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu.
3. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
4. Par zemes gabalu nomu mazdārziņu ierīkošanai/lauk-

saimniecības produkcijas ražošanai.
5. Par adreses piešķiršanu/maiņu.
6. Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij.
7. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
9. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē ielu pārbūvei.
10. Par iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Mēs savam novadam” 

2018. gada pieteikumu vērtēšanas procesu un rezultātu 
apstiprināšanu.

11. Par pašvaldības grants ceļu pārbūvi LAP investīciju pasā-
kuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros.

12. Par Latvijas Pašvaldību savienības iesniegumu “Par deko-
ratīvo gleznojumu “Latvijas pilsētas un novadi valsts simt-
gadei” Vecrīgā”.

13. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītoja-
mo un pedagogu apbalvošanu.

14. Par finansiāla atbalsta sniegšanu hokeja klubam “Mālpils”.
15. Par projekta “Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības 

programmas 2019.−2025. gadam izstrāde” īstenošanas uz-
sākšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

16. Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu.
17. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstipri-

nāšanu.
18. Par biedrības “Idoves mantojums” iesniegumu.
19. Par biedrības “Mālpils tautskola” projekta “Daudzfunkcio-

nāla nodarbību telpa” līdzfinansējuma un priekšfinansēju-
ma nodrošināšanu (novada domes 29.03.2017 lēmuma 3/3. 
precizējums).

20. Par gada pārskatu apstiprināšanu.
21. Par debitoru/kreditoru parādu norakstīšanu.
22. Par Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības ko-

misijas nolikuma apstiprināšanu.
NOLĒMA:

 • Piekrist nodot Valstij Zemkopības ministrijas personā, 
meža apsaimniekošanas un meža aizsardzības funkciju 
nodrošināšanai, īpašumā bez atlīdzības pašvaldībai piekrī-
tošā nekustamā īpašumu “Ceļš C-54 Zariņi−Valsts Mežs”, 
kadastra Nr. 8074 004 0262, un ceļa posmu (atbilstoši gra-
fiskajam pielikumam). Pilnvarot A/S “Latvijas valsts meži” 
veikt visas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma 
“Ceļš C-54 Zariņi−Valsts Mežs”, kadastra Nr. 8074 004 
0262, īpašuma tiesību nostiprināšanai uz Mālpils novada 
domes vārda. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai 
nekustamo īpašumu “Ceļš C-54 Zariņi−Valsts Mežs”, ka-
dastra Nr. 8074 005 0262, atsavināt un noteikt pienākumu 
Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot nekustamo 
īpašumu Mālpils novada pašvaldībai, ja tas netiek izman-
tots meža apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai, at-
tiecīgi par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā. Neapgrūtināt 
citu personu nokļūšanu tiem piederošajos īpašumos, ne-
pieciešamības gadījumā nodrošināt ceļa servitūtu dibinā-
šanu.

 • Apstiprināt 2018. gada 16. aprīlī notikušās nedzīvojamās 
ēkas (šķūņa) “Ceros”, Mālpils novadā, nomas tiesību izso-
les rezultātus. Slēgt līgumu ar Z/s “Atvases”, par nomas 
objekta − nedzīvojamās ēkas (šķūņa) “Ceros”, Mālpils no-
vadā nomas tiesību piešķiršanu par 0,11 EUR (vienpadsmit 

euro centi) par vienu ēkas kvadrātmetru mēnesī.
 • 2016. gada 1. decembrī Mālpils novada dome iesniedza trīs 

projektu pieteikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 
un ceļu infrastruktūras sakārtošanai par Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda (ERAF) un pašvaldības finanšu līdzek-
ļiem. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra atbalstīja visus 
trīs projektus, kuru īstenošanas līgumi parakstīti 2017. 
gada augustā un oktobrī. Vienošanās par projektu īsteno-
šanu noteiktā finansēšanas kārtība paredz iespēju projektu 
īstenošanas laikā saņemt avansa maksājumu 90 % apmērā 
no ERAF finansējuma, bet pārējie 10 % jānodrošina projek-
ta īstenotājam un šo finansējuma daļu CFLA apmaksās pēc 
noslēguma pārskata apstiprināšanas. Tāpat noslēgtā Vie-
nošanās ar CFLA paredz nepieciešamo pašvaldības līdzfi-
nansējumu. Lai nodrošinātu nepārtrauktu finanšu plūsmu 
un varētu veikt norēķinus ar projektos iesaistītajiem ko-
mersantiem, pašvaldībai nepieciešams aizņēmums. Ņe-
mot vērā faktiski uzņemtās saistības, pieprasīt aizņēmumu 
Valsts Kasē 200 000 EUR apmērā uz 30 gadiem, ar atlikto 
pamatsummas maksājumu uz periodu ne ilgāku par 3 ga-
diem, t.sk.:

 ◊ 60 000 EUR projektam Nr. 3.3.1.0/16/I/025,
 ◊ 65 000 EUR projektam Nr. 3.3.1.0/16/I/026,
 ◊ 75 000 EUR projektam Nr. 3.3.1.0/16/I/027.

Aizņēmumu pieprasījumu iesniegt 2018. gada maijā, aizņē-
mumu izņemšanu plānot 2018. gada jūlijā.

 • Šī gada 19. martā ir notikusi vietējo uzņēmēju sanāksme 
jautājumā par pašvaldības grants autoceļiem, ko būtu ne-
pieciešams pārbūvēt Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Mālpils nova-
dā. Saskaņā ar sanāksmes laikā panākto vienošanos un 
ņemot vērā elektroniski saņemtos priekšlikumus, pārbūvei 
virzāmi šādi grants ceļu posmi:

 ◊ Baņģi−Pilskalni līdz Mergupes tiltam apm. 3 km, ceļš 
C-8,

 ◊ Sidgunda−Ezeri−Karde līdz Vecošiņiem apm. 5,5 km, 
ceļš C-25;

 ◊ Ozolāji−Mieriņi no Kautuves ceļa apm. 2 km, ceļš C-22.
 • Izpildinstitūcijai sagatavot projekta pieteikumus un izstrā-

dāt pārbūvējamo autoceļu būvprojektus. Kontroli par lē-
muma izpildi uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram 
Agrim Bukovskim.

 • Atbalstīt ieceri atjaunot Latvijas pašvaldību ģerboņu glez-
nojumu Rīgā, Torņa ielā 4, piešķirot finansējumu 172,- EUR 
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 • Piešķirt finansiālu atbalstu ledus laukuma īres izmaksu 
segšanai hokeja komandai “Mālpils” – 600,- EUR (seši sim-
ti euro) apmērā. Pārskaitīt piešķirtos līdzekļus uz biedrības 
“Mālpils sporta klubs” kontu. Biedrībai iesniegt atskaiti par 
piešķirtajiem līdzekļiem līdz š.g. 1. jūnijam.

 • Apstiprināt Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības 
programmas 2019.−2025. gadam izstrādi projekta ietvaros. 
Projekta apstiprināšanas gadījumā slēgt līgumu ar Jaunat-
nes starptautisko programmu aģentūru par projekta īste-
nošanu un nodrošināt līdzfinansējumu 199,97 EUR.

 • Biedrība “Idoves mantojums” 2017. gada pavasarī Valsts 
kultūrkapitāla fondā (VKKF) iesniedza pieteikumu par pro-
jekta “Māla trauki Māla pilī” finansēšanu 1 110 EUR apmē-
rā (autoratlīdzības izmaksai). VKKF ar 26.05.2017. lēmumu 
Nr. 2017-2-TRK018-P atbalstīja projektu, piešķirot tam 
700,- EUR. Balstoties uz 2013. gada 2. aprīlī parakstītā De-
leģēšanas līguma starp Mālpils novada domi un biedrību 
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Pilnu novada domes sēdes lēmumu atklāstu skatīt mājas lapā 
www.malpils.lv, sadaļā Novada domes dokumenti 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

“Idoves mantojums” 1.1.4. punktu (Izstrādāt un iesniegt 
projektu pieteikumus izsludinātajos konkursos finansēju-
ma saņemšanai) un ņemot vērā to, ka VKKF piešķīra 700,- 
EUR jeb 63 % no prasītā finansējuma, biedrība lūdz Mālpils 
novada domes atbalstu un līdzfinansēt projektam trūksto-
šo summu 410,- EUR apmērā. Dome nolēma atbalstīt pro-
jekta līdzfinansējumu no atbalsta fonda budžeta līdzekļiem. 
Biedrībai iesniegt atskaiti par piešķirtajiem līdzekļiem līdz 
š.g. 1. septembrim.

 • Nodrošināt biedrības “Mālpils tautskola” projekta “Daudz-
funkcionāla nodarbību telpa” priekšfinansējumu 13 945,62 
EUR apmērā, tajā skaitā Mālpils novada domes līdzfinan-
sējumu 10 % jeb 1 394,57 EUR, ieskaitot to biedrības Valsts 

kases kontā LV16TREL990443600100B.
 • Apstiprināt P/a “Mālpils sociālais dienests” 2017. gada 

pārskatu par kopējo summu 191 518 EUR. Apstiprināt Māl-
pils internātpamatskolas 2017. gada pārskatu par kopējo 
summu 388 652 EUR. Apstiprināt Mālpils novada domes 
2017. saimnieciskā gada pārskatu par kopējo summu 
12 347 381 EUR. Apstiprināt Mālpils novada domes konso-
lidēto 2017. saimnieciskā gada pārskatu par kopējo sum-
mu 12 927 443 EUR.

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2018. gada JŪNIJAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 20. jūnijā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde 20. jūnijā, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 20. jūnijā, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
DOMES SĒDE 27. jūnijā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Privatizācijas komisijas sēde 25. jūnijā, plkst. 17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Mālpils novada dome 2018. gada 25. martā pieņēma lēmumu 
Nr. 3/1 “Par Mālpils novada Attīstības programmas 2019.−2025. 
gadam izstrādes uzsākšanu”, ir apstiprināts darba uzdevums un 
izstrādes termiņi.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas doku-
ments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam.

Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:
1. Definēt novada vidējā termiņa stratēģiskos mērķus un rīcī-

bu kopumu, finanšu resursu, atbildīgos izpildītājus to īste-
nošanai;

2. Izvērtēt un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā eso-
šos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Mālpils 
novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju 2014.−2033. gadam, 
Mālpils novada teritorijas plānojumu 2012.−2024. gadam;

3. Izstrādājot Attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā  
jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras un citus projek-
tus;

4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības 
programmas izstrādē.

Dokumenta izstrādi veiks Mālpils novada domes attīstības un 
īpašumu apsaimniekošanas daļa, kā arī apstiprinātās Darba gru-
pas un pieaicinātie konsultanti.

Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2019. gada febru-
ārim.

Paziņojums par Mālpils novada Attīstības programmas 
2019.−2025. gadam izstrādes uzsākšanu

Ar esošo Attīstības programmu var iepazīties Mālpils novada 
domes mājas lapā: www.malpils.lv sadaļā Domes dokumenti/te-
ritorijas plānošana.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:
1. Piedaloties pašvaldības organizētajā aptaujā: (plānotais 

laiks 2018. gada maijs–jūlijs);
2. Piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks 2018. 

gada septembris–oktobris);
3. Piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais 

laiks – 2018. gada oktobris).
Mālpils novada Attīstības programmas izstrādes gaitā visa ne-

pieciešamā informācija tiks publicēta pašvaldības mājaslapā 
www.malpils.lv un pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Par attīstības programmas izstrādi atbildīgā persona ir Māl-
pils novada domes attīstības un īpašumu apsaimniekošanas da-
ļas vadītāja Ineta Broka, tālr. 67970889, e-pasts: ineta.broka@
malpils.lv.

Aicinām ikvienu iesaistīties Mālpils novada attīstības pro-
grammas 2019.−2025. gadam izstrādē!

Mālpils novada attīstības programmas aptaujas anketa atro-
dama mājas lapā: https://ej.uz/Malpils_aptauja.
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Džemmas Skulmes ceļš uz atļaušanos
Vairāk kā mēnesi Mālpils Kultūras cen-

tra izstāžu zālē bija iespēja apskatīt Džem-
mas Skulmes jaunākās gleznas. Tos, ku-
riem labi zināmi mākslinieces līdzšinējie 
darbi, ieejot šajā izstādē, iespējams, pārņē-
ma īsts jaunatklājēja prieks – gleznotājas 
rokraksts ir mainījies! Tajā pašā laikā dar-
bos saglabājušās mākslinieces radošajā 
mūžā izkoptās kvalitātes – ekspresija un 
virtuozs otas triepiens, krāsu piesātinātība 
iepretī smalkām toņu niansēm, faktūra, la-
zējums, jā, arī abstrakcija. Darbi šķiet īsta 
krāsu mūzika. Un ar mūziku, izrādās, viss ir 
arī sācies.

Džemma izstādes atklāšanā atzīst: “Es 
neesmu muzikāla, bet man piemīt mūzikas 
“izgaršošanas” spēja.    Tā sākās sadarbība 
ar grupu “Instrumenti” un Jāni Šipkēvicu.”

Grupas “Instrumenti” albuma “Atkala” 
vāka noformējumā ir Džemmas Skulmes 
glezna, kas šim nolūkam tapa tieši kvadrāta 
formātā. Pēc tam māksliniece izveidojusi 
veselu sēriju ar šāda formāta darbiem, daļa 
no kuriem bija skatāma arī izstādē Mālpilī.

Džemma uzsver: “Ir ļoti svarīgi, kas tevi pamudina uz darbo-
šanos, uz iespēju realizēties. Grupas “Instrumenti” mūziķi mani 
atvēra “kā ar nazīti”, un tad ar mani notika brīnumlietas. Es iedo-
mājos, cik Latvijas valsts būtu laimīga, ja visiem cilvēkiem būtu 
bijusi iespēja un viņi būtu realizējušies. Un patiesībā tik maz tam 
ir vajadzīgs – kāds impulss no līdzcilvēkiem- viens, katram savs 
un aiziet!”

Pirms izstādes atklāšanas Džemma paviesojās arī savas mā-
tes un savās bērnības mājās: “Šodien mani saviļņoja daba - mēs 
aizbraucām līdz Skulmēm, Ģērķēniem. Tā bija sasveicināšanās 
ar upi, kokiem. Patiesībā tā dabas izjūta pie manis ir atnākusi 
šogad. Jā, daba caur kaut ko – bieži vien caur logu, jo es jau ne-
esmu kustībās vairs sparīga un logs ir tas, kas man atver skatu 
uz dabu. Jūs jutīsiet, ka gleznu uzbūvē ir loga telpas savienojums 
ar dabas elementiem. Bet man gribējās tomēr ar krāsu darbo-
ties, un es diezgan patvaļīgi to darīju. Kad krāsas lej no krāsu 
bunžas, ir tāda īpaša sajūta un iekšēja prasība tā kā krāsaināk 
triept, un caur šo vielu, caur krāsas materiālu ar darbu sarunā-
ties. Tad krāsa neiedomājamā kārtā kļūst par tādu kā dzīvu per-
sonību, ar kuru tev ir dialogs, ar kuru to kontaktējies tā pa īstam. 
Tas tādu garšu uzdzen, tādu iekšēju prieku un laimes sajūtu! 
Varbūt  tā bērnišķigi var likties, bet vecums ir zināma pieredze, 
kas astopas ar bērnību, kura manos darbos ir ļoti negaidītā kārtā 
ienākusi un parādījusies, un es atļaujos. Tas ir mans ceļš uz at-
ļaušanos. Es esmu dzīvē nonākusi  pie gudrām un intektuālām 
atziņām, bet ir sajūta, ka tās mani bija piebremzējušas, tagad 
nāk tā iekšējā atļaušanās. Tīri cilvēciski katram no mums ir tāda 
vēlēšanās - beidzot būt brīvam no tā, kas tevi saistījis.”

Izstādi atklāja 15. aprīlī – pirms Jura Kaukuļa koncerta Mālpi-
lī, tāpēc Džemma teica: “Redzu pie Jums plakātu, ka 4. maijā šeit 
spēlēs Jura Kaukuļa grupa. Man daudzi no mūsu mūziķiem pa-
tīk, bet tas, kas piemīt Jurim Kaukulim, ir tas pēc kā es arī māks-
lā tiecos – pēc arhaiskā pacelšanas tādā diezgan naivā un neiz-
strādātā formā un arī tādā svaigā, jaunā izaicinājumā. Es tikai 
gribu jums teikt, ja es varu mainīties, tad jūs varat mainīties un 
mēs visi varam mainīties. Jūs, kas šodien esat atnākuši, daļēji 
esat mana darba palīgi.”

Esmeralda Tāle

Gleznotāja Džemma Skulme un izstādes kuratore Māra Ārente izstādes atklāšanā

Izstādes muzikālo noskaņu radīja Kaspars Tobis 
no grupas “Dzelzs Vilks”

Pēc izstādes atklāšanas bija iespēja klausīties tekstilmākslinieces 
Ivetas Vecenānes stāstījumu par tēlnieku Kārli Zāli
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Apsveicam ar Latvijas valsts apbalvojumu 
Atzinības krusta ordeņa komandieri Aleksandru Lielmežu!

3. maijā Rīgas pilī svinīgā ceremonijā Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis par īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķī-
ra augstākos valsts apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestu-
ra ordeni un Atzinības krustu.

Par ilggadēju darbu Mālpils pašvaldības vadītāja amatā 
Aleksandrs Lielmežs tika iecelts par ordeņa komandieri un vi-
ņam piešķirts trešās šķiras Atzinības krusts.

Pēc apbalvojuma saņemšanas Aleksandrs Lielmežs teica: 
“Esmu pārsteigts un gandarīts par šī augstā apbalvojuma sa-
ņemšanu, kas pirmām kārtām jau ir mālpiliešu nopelns. Domāju 
novērtēta ir arī mana ilggadējā dalība Latvijas Pašvaldību savie-
nībā un darbs Eiropas institūcijās. Es gribētu izteikt visdziļāko 
atzinību Mālpils cilvēkiem par to, ko viņi ir saglabājuši un attīstī-
juši. Mēs lepojamies arī ar mūsu uzņēmējiem, kas radījuši daudz 
darba vietu ne tikai Mālpils novada, bet arī apkārtējo novadu ie-
dzīvotājiem. Tas vieš cerību, ka arī turpmāk Mālpils attīstīsies. Es 
vēlu, lai Latvijā dzimtu vairāk bērnu, jo bez bērniem nav nākotnes 
ne Mālpilij, ne valstij!”

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvoja 29 personas, ar Viestura or-
deni un ordeņa goda zīmi – 14 personas, savukārt ar Atzinības 
krustu – 38 personas.

Informācija no: LNT raidījuma “ATTĪSTĪBAS KODS”, 
www.president.lv, apkopoja Esmeralda Tāle

Notikusi 10. /FINĀLA/ spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”
4. maijā notika 10. − FINĀLA spēle “Mana Mālpils manā Latvi-

jā”, kurā sacentās Amatierteātra “Vēji” komanda “Vējiem līdzi” 
un Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīva komanda 
“Kniediņš”. Rezultāts: “Vējiem līdzi” – 34 punkti, “Kniediņš”– 

38 punkti. Tātad par spēļu cikla uzverētājiem kļuva Kultūras cen-
tra vidējās paaudzes deju kolektīva komanda “Kniediņš”. Sumi-
nām uzvarētājus!!!

Esmeralda Tāle

“Kniediņš” – (no kr.) Lija Preisa, Inese Taranda (komandas kapteine), 
Lilita Jomerte, Lolita Bērziņa

“Vējiem līdzi” – (no kr.) Jurģis Jēkabsons, Aina Kuzmane (komandas 
kapteine), Elita Mieze, Kaspars Ameriks

Turpinājums 6. lpp.

Spēle “Mana Mālpils manā Latvijā” jau ir mūsu novada notiku-
mu vēsture. Desmit vakarus nācām kopā, lai vērotu komandu 
spēkošanos, bet ne tikai. Kā pēc fināla teica skatītāji – nākuši, lai 
pārbaudītu arī paši sevi, uzzinātu vēl nezināmo, kopā klausītos, 
skatītos, domātu, vērotu, vērtētu, dziedātu, priecātos, aplaudētu 
un, protams, turētu īkšķus par savējiem.

Enciklopēdijas, dažāda izziņas literatūra, daiļliteratūras izde-
vumi utt. – viss sagulis atpakaļ plauktos. No Viktorijas sastādītās 
grāmatas par Mālpili (ļoti vajadzētu otru, papildinātu izdevumu!) 
izņemta vesela sauja krāsainu ieliktnīšu, senlietas aizceļojušas 
atpakaļ uz savām “mītnes vietām”, bet lapiņu kaudze ar pasvītro-
tiem un sasvītrotiem jautājumiem pārvērtusies pelnos. Šķirojot 

“Mana Mālpils manā Latvijā”. Pēcvārds
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9. maijā Latvijā un pārējā Eiropas Sa-
vienībā (ES) atzīmēja Eiropas dienu. Lai 
rosinātu sabiedrības interesi, vairotu zi-
nāšanas un izpratni par Eiropas Savienī-
bu, Latvijas un katra iedzīvotāja līdzdalī-
bas nozīmi tajā, Latvijā jau piekto gadu 
pēc kārtas tika organizēts Eiropas eksā-
mens. Eiropas eksāmens ir tests (20 vai 
30 jautājumi), kuru izpildot ikviens sko-
lēns, students, pieaugušais noskaidro 
savu zināšanu līmeni par Eiropas Savienī-
bu, saņem Apliecinājumu par dalību ek-
sāmenā un labākie – vērtīgas piedzīvoju-
mu balvas.

Šogad dalībnieku skaits sasniedza jau 
teju 17 000 − 16 643 dalībnieku.

Visaktīvākie Latvijā ir 7.−9. klašu sko-
lēni: piedalījušies 6 215 dalībnieku, 99 no 
tiem ir ieguvuši maksimālo punktu skaitu 
– 50 punktus. 5.−6. klašu skolēni: piedalī-
jušies 3627 un maksimālo punktu skaitu 
ieguvuši 62.

Arī Mālpils novada vidusskolā 48 5.−9. 
klašu skolēni brīvprātīgi kārtoja šo eksā-

Eiropas eksāmens Mālpils novada vidusskolā

menu un maksimālo punktu skaitu ieguva 
5.  klases skolēns Dairis Dubers un 9.a 

Turpinājums no 5. lpp.
materiālu kaudzi, it kā izdzīvoju visu no jauna. Atceros, cik inte-
resanti bija ar Mālpils personībām: daudzi spēlēs minētie mālpi-
lieši, kuru vairs nav, vienkārši atnāca pie manis, es viņus redzēju 
vizuāli, jo bija tā laime tikties dzīvē. Atcerējos lepnumu Jura Groļ-
ļa acīs, kad viņš pirmoreiz izrādīja savu torņa siltumnīcu, to, kā 
Alberts Hofmanis kopā ar manas klases skolēniem ēda pelnos 
ceptus kartupeļus ar biezpienu pēdējā talkas dienā, gan abus 
Mednīšus, kas vienmēr smaidīgi pavēstīja, ka atkal gaidāma jau-
na izstāde, Birģelītes klauvējienu un saucienu jau no durvīm − kā 
tad šodien slimniekam. Vai tad var aizmirst divas Mālpils lēdijas 
šī vārda vispozitīvākajā nozīmē − Laumu Balodi un Kiru Vīksni, ar 
kurām iznāca visai bieži kopā būt? Un vēl desmitus citu... Cik ga-
rīgi bagāti bija šie cilvēki! Tieši tāpēc gribējās par viņiem atgādi-
nāt.

Spēle bija komandas darbs, un komanda mums bija lieliska. 
Pirmais paldies lielajai darba grupai un tās vadītājai Edītei, kas 
spēles ideju atbalstīja, patiesībā vēl toreiz nezinot, ko īsti atbal-
sta. Laikam uzticējās. Esmeraldai tika tas grūtākais darbs − visu 
spēles materiālu tehniski apstrādāt un padarīt arī vizuāli skatā-
mu, ko viņa ar apbrīnojamu pacietību arī veica. Ieva bija spēles 
materiāla zinātniskais konsultants. Māra katrai spēlei piešķīra 
īpašu auru ar interesantu, tēmai pieskaņotu noformējumu. Tas 
bija arī smags fizisks darbs, jo visi priekšmeti no dažādām vie-
tām bija jāatnes un pēc spēles jāaiznes. Tieši Māra parūpējās par 
izteiksmīgajām spēļu fotogalerijām. Daiņa ziņā bija spēļu muzi-
kālā noskaņa, Sandra pildīja “ātrās palīdzības” funkcijas, Uģim 
un Ainaram desmit reizes nācās kārtot zāli, Anitiņai vārīt tēju, arī 
Elita un Ināra līdzi dzīvoja un palīdzēja, kur vien vajadzēja.

Un tagad jāatgriežas pie sākumpunkta. Kā jau finālā teicu, 
spēle vispār nebūtu notikusi, ja Valdis nepiekristu to vadīt. “Ak-
tieriskais piesitiens”, vadot pasākumus, viņam šūpulī ielikts un 
vecmāmiņas Laumas Balodes izkopts jau no bērnības. Tieši Val-
dis piedeva spēlei “īsto garšu”!

Patīkami ka neviens uzrunātais Mālpils kolektīvs neatteica 
sevi parādīt muzikālajās pauzēs, bet Sanita Vītuma bija īsts “glā-
bējzvans”, kad radās kāda problēmiņa. Un vēl pāris jautru faktu 

spēles vēsturei: tuvākais noslēpumainais viesis pārnāca pāri ie-
lai, jo dzīvo pretī Kultūras centram, bet divi tālākie atbrauca no 
Līvāniem; jaunākajam dalībniekam no spēles darba grupas ir 7 
gadi, bet vecākais sēdēja blakus Dainim, vēroja zāles reakciju, 
emocionālākajos brīžos noslaucīja pa asarai un, gaidot komandu 
atbildes uz jautājumiem, plucināja kabatas lakatiņu. Viņam ir 85 
gadi.

Paldies lieliskajām komandām par drosmi! Paldies atraktīva-
jiem skatītājiem, īpaši visām desmit spēlēm uzticīgajiem, un 
prieks par trim ļoti kvalitatīvajiem koncertiem, kas tieši pēc fi-
nālspēles, sagādāja tik skaistas emocijas!

Vai prātus un sirdis sasniedza mērķis, kura dēļ spēle tika vei-
dota − sajust lepnumu par mūsu skaisto, izcilām personībām ba-
gāto zemi, savu Mālpili, tas palika katra paša ziņā. Atcerēsimies 
dzejnieka Laimoņa Vāczemnieka pēdējā spēlē izskanējušās dze-
jas rindas: “Savu visskaistāko zemi Dievs ir dāvājis mums!”. Mēs 
centāmies to parādīt un pierādīt.

Ināra Bahmane

klases skolēns Roberts Bitnieks.

Sociālo zinību skolotāja A. Vecroze

Jauno Jāņu Orķestris (JJO) un Juris Kaukulis koncertā 
pēc finālspēles “Mana Mālpils manā Latvijā”



Mālpils Vēstis  MAIJS  2018 7

9. maijā Mālpils novada vidusskolas 10. klase Eiropas dienas 
pasākumu ietvaros devās ekskursijā uz Rīgu. Pirms tā vēl bija 
sākusies, bija dažādi viedokļi un emocijas, jo īsti nezinājām, kā 
viss notiks un kā būs.

Pirmais objekts − BEREC ofiss (Body of European Regulators 
for Electronic Communications) šķita ļoti moderns − Eiropas lī-
meņa iestāde. Uzzinājām par jaunākajiem BEREC plāniem Latvi-
jā ieviest inovatīvo 5G sistēmu, kā arī tikām dāsni apdāvināti par 
pareizām atbildēm uz sagatavoto testiņu.

Tālāk devāmies uz Dānijas vēstniecību. To bija nedaudz grūtāk 
atrast šaurās Pils ielas nostūrī, bet bija tā vērts. Vēstniecības ēka 
šķita mājīgāka, ne tik grezna, tādēļ bija brīvāka atmosfēra. No-

Eiropas diena Rīgā

klausījāmies prezentāciju par Dāniju, tās saitēm ar Latviju un 
klausījāmies Dānijas vēstnieka uzrunu. Uz atvadām mūs cienāja 
ar gardiem kēksiņiem vēstniecības saulainajā pagalmā.

Apciemojām arī Ārlietu ministriju, kur noskaidrojām, kā droši 
ceļot, un paspējām vēl redzēt, kā pavada Polijas ārlietu ministru, 
policijas mašīnām noslēdzot visu ielu.

Galu galā bijām arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā uz Valda Dom-
brovska sarunu ar skolēniem par Eiropas nākotni, kas noteikti 
deva ieskatu ekonomikas kopainā.

Pēc ekskursijas visi bijām apmierināti un priecīgi par iegūta-
jām zināšanām. Jābrauc nākošgad atkal!

10. klases skolniece Rasa Strūģe

AKTUĀLI

9. maijā Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāri vie-
sojās Mālpils novada bibliotēkā. Novadpētniecības seminārā bija 
iespēja gūt ieskatu par Mālpils novada bibliotēkas paveikto no-
vadpētniecības darbā, kā arī par Mālpils novadu. Novada domes 
priekšsēdētāja Solvita Strausa savā uzrunā atzinīgi novērtēja 
bibliotēkas kā iedzīvotāju socializācijas centra darbu un uzteica 
visu Mālpils kultūras iestāžu veiksmīgo sadarbību. Seminārā ar 
interesantu tēmu “Senā Mālpils novada teikās un vēstures avo-
tos” uzstājās lektore − kultūrvēsturniece Dr. art. Ieva Pauloviča. 

Pierīgas bibliotekāri viesojas Mālpilī
Novada teikas un leģendas stāstīja Mālpils vidusskolas skolēni. 
Daudziem kolēģiem tā bija pirmā viesošanās Mālpilī, tāpēc ļoti 
izzinoša bija ekskursija pa novada kultūrvēsturiskajām vietām − 
Skulmju māju-muzeju un Mālpils muižu. Atraktīvo un zinošo  
gidu stāstījums ekskursiju padarīja vēl aizraujošāku. Ceram, ka 
viesošanās rosinās kolēģus apmeklēt Mālpili kopā ar savām ģi-
menēm un bibliotēku lasītājiem.

Mālpils novada bibliotēkas vadītāja Ausma Čīma
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Skolēns / kolektīvs Vieta Olimpiāde, sacensības, skate, konkurss Skolotājs

Mālpils novada vidusskola

Ričards Kaupužs 1. vieta Pierīgas novadu bioloģijas olimpiāde Iveta Vēvere

13. maijā − Mātes dienā Mālpils muižas parkā, vietā, kur līdzās 
aug gan kupls ozols, gan liepa, uz novada nozīmīgāko notikumu 
− jaundzimušo mālpiliešu sveikšanu atkal pulcējās daudzas ģi-
menes. Mālpils novada domes priekšsēdētāja Solvita Strausa un 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Viktorija Kalniņa sveica jaundzi-
mušos mālpiliešus un viņu vecākus, pasākumu ar dziesmām ba-
gātināja folkloras kopa “Mālis”.

Uz pasākumu bija aicinātas 25 ģimenes. Tās, kuras Mālpils 
novadā deklarēto iedzīvotāju sarakstu ir papildinājušas ar bērni-
ņu, kurš dzimis laikā no 2017. gada 1. augusta līdz šī gada 10. 
maijam. Tās ir 10 meitenes un 15 zēni. Bija ieradusies lielākā 
daļa – 22 ģimenes.

Īpašs prieks par septiņām ģimenēm − piecās no tām piedzimis 
trešais bērniņš, vienā − ceturtais un vienā − sestais bērniņš.

Latvijas simtgades gada pirmajā dienā Mālpils pašvaldība 
kļuva bagātāka par diviem bērniem − meiteni un zēnu. Ceram, ka 

arī nākošajā simtgadē mums dzims daudz dēlu un meitu!
Jaundzimušajam bērniņam tika dāvinātas trīs lietas:

 • Puķu ieskauts vārdiņš – lai dzīve skaista kā puķu dārzs.
 • Mālpils senā rota – lai atcerētos, cik vēsturiskā vietā šūpu-

lis kārts.
 • Zēnu ģimenēm − ozola stādiņš, meiteņu ģimenēm − liepas 

stādiņš, lai šajā Latvijas svētku gadā mēs ne tikai audzinātu 
bērnus, bet iestādītu arī kokus, kas zaļotu nākamos simts 
gadus.

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Viktorija Kalniņa, tālr. 67970891, 29131556, 

e-pasts: dzimtsaraksti@malpils.lv, viktorija@malpils.lv 
fotogrāfijas var saņemt, rakstot uz augstāk minētajiem 

e-pastiem vai esmeralda.tale@malpils.lv

Jaundzimušo mālpiliešu sveikšana

Apbalvo Mālpils novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, 
konkursu un sacensību uzvarētājus

Jau ceturto gadu pēc kārtas, tuvojoties mācību gada noslēgu-
mam, Mālpils novada dome sveica novada pašvaldības izglītības 
iestāžu skolēnus un skolotājus par gūtajiem panākumiem starp-
novadu, reģiona, valsts un starptautiska mēroga mācību priekš-
metu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skatēs.

15. maijā Mālpils Kultūras centrā pulcējās skolēni, skolotāji, 
vecāki, kur svinīgā pasākumā Mālpils novada domes priekšsēdē-
tāja Solvita Strausa pasniedza Pateicības rakstus un naudas bal-
vas par individuāliem sasniegumiem olimpiādēs, sacensībās, 
konkursos un skatēs. Ar Pateicības rakstu un īpašām dāvanu 
kartēm tika apbalvotas olimpiāžu, konkursu, sacensību koman-
das un tautas deju kolektīvi par gūtajiem panākumiem komandu 
un kolektīvu konkurencē. Septiņi tautas deju kolektīvi − “Atsperī-

tes” (1. kl.), “Atsperītes” (2. kl.), “Atsperītes” (5.−7. kl.), “Atsperī-
tes” (8.−9. kl.), “Dundiņa” (3. kl.), “Dundiņa” (4.−5. kl.) un “Dun-
da” (10.−12. kl.) par panākumiem Pierīgas novadu tautas deju 
kolektīvu atlases skatē tika apbalvoti ar dāvanu kartēm 300,- 
EUR vērtībā kolektīva ekskursijai. Dāvanu kartes 300,- EUR vēr-
tībā komandu ekskursijai saņēma Mālpils novada vidusskolas 
6. kl., 7. kl. un 8.−9. kl. komandas par panākumiem alternatīvajās 
komandu olimpiādēs, Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 2. kur-
sa un 3. kursa komandas par panākumiem starptautiskajā bērnu 
un jauniešu mākslas izstādē-konferencē “Trejdeksnis 2017” un 
hokeja komanda par sasniegumiem reģiona hokeja sacensībās 
“Zelta ripa”.

AKTUĀLI
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Roberts Bīriņš 2. vieta Pierīgas novadu angļu valodas olimpiāde Ina Turkina

Rasa Strūģe 2. vieta Pierīgas novadu dabaszinātņu olimpiāde Jānis Vaivars

Alens Ozoliņš 1. vieta Pierīgas novadu mājturības un tehnoloģiju (koks 
un metāls) olimpiāde Guntis Rozītis

Roberts Bitnieks

3. vieta Pierīgas novadu dabaszinātņu olimpiāde Agija Komarova

3. vieta 
(basketbola 
bumbas 
mešana)

Starpnovadu ziemas čempionāts (Madonas novadā)

Gundars Tipāns2. vieta 
(barjerskrē-
jiens) Starpnovadu ziemas čempionāts telpās (Preiļu 

novadā)3. vieta 
(lodes 
grūšana)

Elza Lāce
1. vieta Pierīgas novadu skatuves runas konkurss

Anita Randere
1. vieta Reģionālais skatuves runas konkurss

Adrians Rakuzovs
1. vieta Pierīgas novadu skatuves runas konkurss

1. vieta Reģionālais skatuves runas konkurss

Diāna Smirnova 2. vieta Pierīgas novadu krievu valodas alternatīvā 
olimpiāde Leongina Krūmiņa

Ance Vērse 3. vieta Fotogrāfiju un stāstu konkurss “Kļūdies tā, lai 
citiem prieks” Santa Mihelsone

Elizabete Ģērmane 3. vieta Pierīgas novadu matemātikas olimpiāde Svetlana Blokina

Linda Verze 3. vieta Vislatvijas skolēnu jaunrades darbu konkurss Daila Klintsone

Ieva Ozola 3. vieta Pierīgas novadu sporta spēles rudens krosā 

Baiba KrivišaMadara Cīrule 2. vieta Pierīgas novadu sporta spēles rudens krosā 

Madara Kalniņa 3. vieta Pierīgas novadu sporta spēles rudens krosā 

Mārtiņš Zviedris
3. vieta 
(pildbumbas 
grūšana)

Starpnovadu ziemas čempionāts (Madonas novadā)

Gundars Tipāns

Loreta Veica

2. vieta 
(rokas 
bumbas 
mešana)

Starpnovadu ziemas čempionāts (Madonas novadā) 

6. klašu komanda (4 skolēni) 2. vieta Pierīgas novadu alternatīvā olimpiāde “Atjautības 
diena” Ilze Bērziņa

7. klases komanda (4skolēni) 1. vieta Pierīgas novadu alternatīvā olimpiāde “Atjautības 
diena” Ilze Rauska

8.−9. klašu komanda (4skolēni) 3. vieta Pierīgas novadu ģeogrāfijas alternatīvā olimpiāde

Deju kolektīvs “Dundiņa” (3. kl.) 1. pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skates

Māra Gaile-DišereiteDeju kolektīvs “Dundiņa” (4.−5. kl.) 1. pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate

Deju kolektīvs “Dunda” (10.−12. kl.) 1. pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skates

Deju kolektīvs “Atsperītes”(1. kl.) 1. pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate

Lilita Jansone
Deju kolektīvs “Atsperītes”(2. kl.) 1. pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate

Deju kolektīvs “Atsperītes”(5.−7. kl.) 1. pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate

Deju kolektīvs “Atsperītes”(8.−9. kl.) 1. pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate

Hokeja komanda (11 skolēni) 3. vieta Reģionālās hokeja sacensības “Zelta ripa” treneris Gints Apsītis

Mālpils Mūzikas un mākslas skola

Marta Dinka Atzinība 48. Pasaules bērnu zīmējumu konkurss Taivānā

Maija MackusAnastasija Fiļipova Atzinība 48. Pasaules bērnu zīmējumu konkurss Taivānā

Līna Līdemane
Atzinība 48. Pasaules bērnu zīmējumu konkurss Taivānā

2. vieta Valsts konkurss profesionālās ievirzes mākslas un 
dizaina izglītības programmu audzēkņiem Liene Mackus

Turpinājums 10. lpp.

AKTUĀLI
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14 dažādi rotaslietu stāsti!
Tieši tik stāstītāju bija sapulcējušies 16. maija pēcpusdienā 

Mālpils novada bibliotēkā, lai trešajā stāstnieku saietā izstāstītu 
savu rotaslietu stāstu.

Laikā, kad gaiss tvanīgi smaržo no ziedošajiem ceriņu krū-
miem un nemaz negribas sēdēt telpās, mēs tomēr sanākam 
kopā, lai mirkli atvēlētu sarunām. Tas ir kā brīnums, kad mūsu 
stāstnieku pļavā uzzied krāšņi stāstu ziedi. Tie ir tik dažādi! Stās-
tīts tiek gan par skolnieku dāvātām brošām, gan par krellēm, ar 
kuru palīdzību tiek atgūta bankas norēķinu karte. Mēs uzklau-
sām stāstu par amata zīmi un zīmoga gredzenu, par rotaslietām, 
kas ir pašu gatavotas, un par tādām, kas pazūd un atrodas. Par 
galvasrotu − matiem, kas audzēti mūža garumā. Un par mūža 
garumā izdziedātām dziesmām un sakrātām dziesmusvētku no-
zīmītēm. Tiek stāstīts par dzintara amuletiem un medaljoniem, 
par kristībās dāvātiem krustiņiem un laulības gredzena sargājo-
šo spēku. Stāsti mūs aizved līdz Sibīrijai, kur atrasta rotaslieta, 
bet tad jau esam Indijā un klausāmies stāstu par dārgakmeņiem.

Es esmu pateicīga visiem, kas atvēlēja savu laiku un piedalī-
jās, bagātinot mūsu stāstu vācelīti. Paldies skolotājai Santai Mi-
helsonei par atsaucību un skolnieku rosināšanu piedalīties šajos 
stāstnieku pasākumos. Šoreiz tie bija Eva un Ance Vērses, Eliza-
bete Ģērmane, Renāte Brieze, Alise Jaunzeme, Māris Šmaukste-
lis. Paldies Annai Majevskai, Ilgai Fjodorovai, Benitai Rublovskai, 
Viktorijai Kalniņai, Ilzei Bērziņai, Mārai Bilzenai un Armandam 
Armanovičam.

Novēlu jums visiem šajā straujajā laikā atrast brīdi sarunām. 
Krājiet jaunus stāstus, un tiksimies rudenī! 

Elita Mieze 
sadarbībā ar Mālpils novada bibliotēku

Jete Alvīne Cērpa 1. vieta Valsts konkurss mākslas un dizaina izglītības 
programmu audzēkņiem Daina Galakrodzeniece

Gunārs Hildebrants 3. vieta
Reģionālais konkurss izglītības programmas 
“Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle, Čella spēle” 
audzēkņiem

Diāna Ulase

Evija Belicka

2. kursa komanda (10 skolēni) 1. vieta Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde 
− konference “Trejdeksnis 2017”

Elīna Titāne
3. kursa komanda (7 skolēni) 3. vieta Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde 

− konference “Trejdeksnis 2017”

Izglītības speciāliste Anita Sārna

Turpinājums no 9. lpp.

AKTUĀLI
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Muzeju nakts Mālpils “Skulmēs”
2018. gada 19. maijā visā Latvijā norisi-

nājās Muzeju nakts. Arī Mālpilī pēc ilgāka 
laika perioda atsākam Muzeju nakts tradīci-
ju. Šogad pirmo reizi to organizējām Mālpils 
novada “Skulmēs”, kur jau trīsdesmit sesto 
gadu interesenti var iepazīties ar mākslinie-
ku Martas un Oto Skulmju, kā arī aktiera 
Valentīna Skulmes piemiņas istabām.

Šī gada Muzeju nakts oficiālā tēma bija 
“Šūpulis”. “Skulmju” un “Ģērķēnu” apkārt-
ne jau ir savā ziņā šūpulis šeit dzīvojošo 
personību radošajām izpausmēm. Šeit savu 
bērnību pavadīja ne tikai pagasta rakstveža 
Andreja Liepiņa meitas – tēlniece Marta 
Liepiņa-Skulme un rakstniece dramaturģe 
Marija Kalniņa, bet arī ārsts Andreja sievas 
Karlīnes brālis Fēlikss Lūkins. “Ģērķēnu” 
Lejas mājā (tagadējās “Skulmēs”) savas 
bērnības vasaras piedzīvojumus baudīja 
Martas meita Džemma Skulme, viņas brā-
lēns Jurģis Skulme. Vairākas vasaras te vie-
sojās arī Fēliksa Lūkina sieva Antonija, kura 
pazīstama kā rakstniece Ivande Kaija. Pa-
domju varas gados “Skulmēs”, kas savu no-
saukumu ieguva 1957. gadā, dzīvoja aktieris 
Valentīns Skulme ar savu ģimeni. Viņa sievu 
Ināru Skulmi, ko mālpiliešu vecākā paaudze 
atceras kā vietējās ambulances ārsti, varam 
joprojām sastapt šeit.

Muzeju naktī interesentiem bija iespēja 
tuvāk iepazīties ar “Ģērķēnu” un “Skulmju” 
māju vēsturi, arī ar abām piemiņas istabām. 
Tāpat viesi varēja radoši izpausties trijos 
mākslas veidos “Martas Skulmes tēlniecī-
bas darbnīcā”, “Oto Skulmes glezniecības 
studijā” un “Valentīna Skulmes teātra kla-
sē”. Pēc darbnīcām bija iespēja noskatīties 
divas dokumentālas filmas: “Avangarda 
amazone” (2009, rež. Laima Žurgina) par 
Latvijas mākslas vēsturē pirmo sievieti − 
tēlnieci Martu Liepiņu-Skulmi, un “Ievaino-
tais jātnieks” (2017, rež. Ilona Brūvere) par 
tēlnieku, Brīvības pieminekļa autoru Kārli 
Zāli, kuram 2018. gadā atzīmē 130 gadu ju-
bileju.

Muzeju nakts Mālpils “Skulmēs” noritēja 
ciešā sadarbībā ar Mālpils Mūzikas un māks-
las skolas Mākslas nodaļu (īpaši liels paldies 
Dainai Galakrodzeniecei, Elīnai Titānei un 
Esmeraldai Tālei), ar amatierteātra “Vēji” un 
bērnu un jauniešu teātra “Pilnmēness” pārstāvjiem Antru Austri-
ņu-Seņkāni, Guntu Bahmani un Loti Cērpu, kā arī ar podnieci Ag-
nesi Ošleju no Suntažiem. Pasākums bija izdevies, un, neskatoties 
uz plašiem odu uzbrukumiem, to apmeklēja ap 50 cilvēku, tai skai-
tā 17 bērni un jaunieši. 

Paldies visiem Mālpils Kultūras centra kolēģiem (Uģim, Aina-
ram, Edītei, Sandrai, Mārai, Anitai, Elitai) par dalību Muzeju nakts 
organizēšanā! Īpaši liela pateicība visiem Muzeju nakts apmeklē-
tājiem un viesiem! Bet vislielākais paldies tiek Inārai Skulmei, 
kura laipni atļāvusi rīkot Muzeju nakti savā sētā!

Mālpils Kultūras centra 
kultūrvides speciāliste Ieva Pauloviča

AKTUĀLI

Saules pielietā Martas un Oto Skulmju piemiņas istaba

Martas Skulmes tēlniecības darbnīcā Agnese 
Ošleja palīdzēja no māla veidot gan dažādas 

skulptūras un figūras, gan arī traukus.

Valentīna Skulmes teātra klasē pie Guntas 
Bahmanes un Lotes Cērpas viesi varēja gan 

iejusties lugas “Punktiņa un Antons” varoņu 
lomās, gan arī krāsot maskas, ko izmantot 

savos mājas teātros.

Gatavi pirmie 
darbiņi, kas 

tapuši 
Esmeraldas 

Tāles vadītajā 
Oto Skulmes 
glezniecības 

darbnīcā.
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Sporta ziņas
29. aprīlī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 

čempionāts galda tenisā. Sacensībās piedalījās 8 dalībnieki. Tika 
izspēlēta riņķa sistēma. 1. vietu, uzvarot visās spēlēs, izcīnīja Ai-
vars Volkovs. 2. vietu ieguva Ģirts Lielmežs, bet 3. vietā ierindojās 
Armīns Fjodorovs, 4. vietā atstājot savu vecāko brāli Adrianu.

12. maijā Ogrē notika 2018. gada LR jaunatnes čempionāta 
novusā fināls kadetiem. Sacensībās, kurās piedalījās jaunieši no 
visas Latvijas, Mālpils jauniešus pārstāvēja Mareks Dišereits 
(8. vieta), Kalvis Vālbergs (9. vieta), Brendons Bogdans (10.v ieta), 
Kārlis Višķers (14. vieta) un Miks Toms Kazakovs (17. vieta).

12. maijā Babītes novadā notika Pierīgas novadu sporta spē-
les novusā. Mālpils novada komanda (Mārtiņš Dišereits, Alfons 
Suķis, Andris Lagzdiņš un Tatjana Rakojeda) 10 komandu konku-
rencē ieguva 3. vietu. Individuāli pie galdiņiem Mārtiņš Dišereits 

SPORTS

Mālpils kadeti LR jaunatnes čempionātā novusā 

Lidija ar filmas idejas autoru un producentu 
Lūkasu Mairi Marcinkeviču

Lauma ar kaziņu ganāmpulku

Filmēšanās dalībnieki kopā ar producentu un operatoru

Mālpilī top kadri no filmas “Piedzimt kopā ar Latviju”

Godinot Latvijas simtgadi, top dokumentālā filma “Piedzimt 
kopā ar Latviju” par valsts vienaudžiem – tiem cilvēkiem, kuri jau 
pārkāpuši sava simtā dzīves gada slieksni. Paši aktīvākie vairāk-
kārt intervēti un safilmēti. Starp šiem 14 
drosmīgajiem un joprojām možajiem sit-
gadniekiem ir arī mūsu mālpiliete Lidija Sī-
mane.

23. maijā Mālpils stadionā notika kārtējā 
filmas epizodes filmēšana. Tā kā mūsu Lidi-
ja, kad vien iespējams, iziet pastaigāties un 
bieži nostaigā pat vairākus kilometrus die-
nā, tad filmas veidotāji bija iecerējuši šo ak-
tivitāti pārcelt uz stadionu. Lidija kopā ar 
saviem atbalstītājiem – bērniem, jaunie-
šiem un pieaugušajiem braši soļoja pa sta-
dionu un nemaz nekurnēja, kad operators 
vairākas reizes lika sākt soļošanu no jauna, 
lai būtu pārliecināts, ka īstie kadri filmai no-
ķerti. Lai filma būtu pēc iespējas saistošā-
ka, skatītājos bija uzaicināta Lauma Krasti-
ņa ar savu kaziņu ganāmpulku.

Filma “Piedzimt kopā ar Latviju” savu 
ceļu pie skatītājiem sāks šī gada novembrī. 

Pirmizrādre notiks kinoteātrī “Splendid Palace”, bet 2019. gada 
janvārī filmu varēs skatīties arī Mālpilī.

Esmeralda Tāle
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Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

izcīnīja 2. vietu, Tatjana Rakojeda ieguva 3. vietu, Alfons Suķis – 
4. vietā.

13. maijā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada at-
klātā čempionāta novusā 4. posms, kurā piedalījās 64 dalībnieki 
no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI (LNF li-
cencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie 
spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu ieguva Mārtiņš 
Šrenks (Salacgrīva), 2. vietā – Egils Cepurītis (Rīga), bet 3. vietā 

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

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

3. jūnijs Pierīgas novadu sporta spēles MTB riteņbraukšanā Riekstu kalns, Baldone

17. jūnijā Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 1. posms Pludmales volejbola laukumi

SPORTS

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” 2018. gada 
maijā ir sākusi projekta “Mēs varam...” īstenošanu (līgums Nr. 
3.4−13 programmā “Rīgas Reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 
2018”).

Projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Rīgas plā-
nošanas reģionā, paaugstinot projektā iesaistīto biedrību cilvēk-
resursu kapacitāti, organizējot semināru interešu aizstāvības 
prasmju apguvei, realizēt katra pilsoņa izaugsmi un veicinot pat-
riotisma un piederības izjūtu Latvijai veidošanu, gatavojoties Lat-
vijas 100-gades svinību pasākumam, tajā rodot kopības sajūtu, 
kā arī Latvijas cilvēku ar invaliditāti talantu, sasniegumu apzinā-
šanu un iedvesmošanos no tiem, motivējot citas personas ar in-
validitāti būt sabiedriski aktīviem un noderīgiem pilsoņiem.

Projekta aktivitātēs ir iesaistītas 3 biedrības: Mālpils novada 
invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!”, Siguldas nova-
da biedrība “Cerību spārni”, Ikšķiles novada invalīdu biedrība un  
LCĪVSO Sustento pārstāvji.

Projekta ietvaros plānojam izgatavot brošūru “Es un tu, mēs 
varam...” 50 eksemplāros, ar iespēju to pavairot digitāli, par 45 
personu ar invaliditāti ģimenēm, to liecībām. Tās mērķis ir stip-
rināt pilsonisko sabiedrību valstī, iepazīstinot sabiedrību ar per-
sonu ar invaliditāti sīkstumu un spēju pārvarēt dzīves šķēršļus. 
Tā arī būs kā iedvesmojošs materiāls citiem līdzīgā situācijā eso-
šiem cilvēkiem, kā pārvarēt pašreizējo krīzi, nedrošību un at-
stumtību.

Vienas dienas seminārā “Saskarsmes un pilsonisko prasmju 
attīstīšana” Mālpilī biedrību vadošās personas apgūs interešu 
aizstāvības prasmes, tādejādi paaugstinot savu cilvēkresursu 
kapacitāti.

Pieredzes apmaiņas brauciens 16 visu iesaistīto biedrību va-
došajām personām dos iespēju iepazīties ar Sustento darbību 
Eiroparlamentā, personu ar invaliditāti tiesību aizsardzību jautā-
jumiem, pielietojot un attīstot seminārā iegūtās prasmes intere-
šu aizstāvības, līdzdalības jautājumos lēmumu pieņemšanas 
procesos valstī.

Kopīgā vienas dienas izbraukumā 16. novembrī Invalīdu un 
viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!”, biedrības “Cerību spār-
ni”, Ikšķiles invalīdu biedrības biedri, cilvēki ar invaliditāti, viņu 
asistenti apmeklēs Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja un 
“Staro Rīga” pasākumus un objektus.

Valsts svētku tematikai veltītajā radošajā darbnīcā dalībnieki 
iepazīsies ar Latvijas folkloras elementiem, karoga krāsām, ap-
gūtās tautisku rokassprādžu izgatavošanas prasmes varēs iz-
mantot ne tikai svētku laikā, iepriecinot savus tuvākos, svinīgā 
pasākuma apmeklētājus, bet arī turpmāk citu līdzīgu izstrādāju-
mu izgatavošanai, kā arī tā būs iepazīšanās ar brīvprātīgo darbu, 
kas ir sabiedrisko organizāciju darbības pamats.

Valsts svētku svinīgā pasākumā Invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrības “Notici sev!”, Ikšķiles novada invalīdu biedrības, biedrī-
bas “Cerību spārni”, LCĪVSO Sustento pārstāvji ar svinīgu svētku 
montāžu iepriecinās Mālpils un citu klātesošo novada iedzīvotā-
jus. Tā būs iespēja personām ar invaliditāti uzstāties plašas pub-
likas priekšā, demonstrēt sabiedrībai savas spējas, talantu, uz-
ņēmīgumu un citu personu ar invaliditāti iedvesmošanos no 
tiem.

Īstenotās aktivitātes sniegs ieguldījumu projekta rezultātu 
ilgtspējā, attīstot sabiedrības toleranci pret personu ar invalidi-
tāti problēmām, un veicinās biedrības popularitāti.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsonis-
kā alianse” un Kultūras ministriju projekta “Par atsevišķu valsts 
pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības 
un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma 
avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” biedri plā-
no piedalīties “Latvijas Pilsoniskās alianses” rīkotajā kampaņā 
“Mazais 100-gades pilsonis”, stāstot par savu organizāciju un 
aktivitātēm Rīgas reģiona skolā − Mālpils novada vidusskolā.

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” valde

Projekts “Mēs varam...”

PROJEKTI

– Dzintars Liepiņš (Vaidava). Labākie no mālpiliešiem bija Jānis 
Dišereits (4. vieta), Edgars Komarovs (10. vieta) un Mārtiņš Diše-
reits (12. vieta). Sieviešu konkurencē uzvarēja Ināra More (Rīga), 
2. vietā Elīna Sirmā (Vaidava), 3. vietā Evelīna Sirmā (Vaidava). 
TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Raivo Vīksna (Skulte), 2. vietā – 
Gints Uzkurs (Baldone), 3. vietā – Vilnis Pavasars (Jēkabpils).
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Ceļu un ielu sakārtošanai nepieciešamā 
finansējuma trūkums aktuāls arī Mālpils novadā

Ne viens vien Mālpils novada iedzīvotājs šogad ir pamanījis 
ceļu remontdarbus Mālpilī un Sidgundā, un prātojis, kāpēc tieši 
šīs ielas tiek asfaltētas? Kā gandrīz visā Latvijas teritorijā, arī 
Mālpils novadā ceļu un ielu pilnīgai sakārtošanai trūkst finansē-
juma. Pašvaldības ceļu kopējais garums ir 124,47 km, ielu ga-
rums 23,85 km. Ikdienas ielu un ceļu uzturēšanas, kā arī nelielu 
remontdarbu veikšanai nepieciešamos līdzekļus pašvaldība plā-
no esošā budžeta ietvaros. Lai paveiktu lielākas lietas, pašvaldī-
bai jāskatās ES fondu virzienā. Tāpēc tad, kad Centrālā finanšu 
un līgumu aģentūra (CFLA) izsludināja 3.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ie-
guldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību at-
tīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specia-
lizācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 3. 
projektu iesniegumu atlases kārtu “Ieguldījumi uzņēmējdarbī-
bai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas 
vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības”, Mālpils 
novada dome iesniedza 3 projektu pieteikumus ar uzņēmējdarbī-
bu saistītu ielu pārbūvei. Pārsvarā pašvaldībām CFLA ir apstipri-
nājis pa vienam projekta iesniegumam, retos gadījumos divus. 
Mālpils novada pašvaldība izvēlējās sagatavot maksimāli daudz 
iespējamos projektu pieteikumus, tādejādi ar ES fondu līdzekļu 
piesaisti sekmējot uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras 
attīstību novadā. Visi trīs projektu pieteikumi guva apstiprināju-
mu un pašvaldība varēja uzsākt projektu īstenošanu. Bez Mālpils 
novada, vēl tikai divu novadu pašvaldībām ir apstiprināti 3 projek-
tu pieteikumi.

Vienlaikus pašvaldība apzinās, ka tās administratīvajā teritori-
jā ir nepieciešami būtiski uzlabojumi iedzīvotājiem drošas un ēr-
tas vides radīšanā, nepieciešams sakārtot gājēju trotuārus, ierī-
kot ielu apgaismojumu un risināt daudz citas problēmas. Ar 
budžeta līdzekļiem diemžēl to visu paveikt nav iespējams, tāpēc 
pašvaldība aktīvi seko līdzi visām projektu iesniegumu atlasēm, 
lai piesaistot ES fondu līdzekļus, rastu risinājumus novada sa-
kārtošanai.

Eiropas nauda Mālpils novada ceļos

Lielas investīcijas − liela atbildība uzņēmējiem un 
Mālpils novada pašvaldībai

Ar šo gadu Mālpils novadā ir uzsākti trīs ielu pārbūves darbi, 
kuru īstenošanai finansējuma lielākā daļa iegūta kā Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums. Parakstot līgu-
mu ar CFLA, saistības uzņēmās ne tikai Mālpils novada pašvaldī-
ba, bet arī daudzi vietējie uzņēmēji jau projekta sagatavošanas 
posmā, dodot savus apliecinājumus gan radīt jaunas darba vie-
tas, gan ieguldīt simtos tūkstošos eiro mērāmas investīcijas uz-
ņēmumos. Projekta terminoloģijā šīs darba vietas un veikto in-
vestīciju apjomu sauc par iznākuma rādītājiem. Bez uzņēmēju 
rakstiski dotajiem solījumiem projektu īstenošanu nemaz neva-
rētu uzsākt.

Šo projektu acīm redzamais rezultāts būs noasfaltētas ielas 
vai to posmi. Taču finansētāju neinteresēs tikai uzlietā asfalta ki-
lometri, uzstādītās apgaismojuma laternas vai izraktie grāvji. Lai 
visas izmaksas projekta īstenošanas laikā būtu attiecināmas, 
svarīgi, lai uzņēmēji izpildītu arī savu saistību daļu. Proti, sa-
sniegtu iznākuma radītājus. Lielāko daļu no projektu attiecinā-
majām izmaksām veido Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansējums. Lai saņemtu ERAF līdzfinansējumu ielu pārbū-
vē, pašvaldībai bija jāuzrunā uzņēmēji, kas būtu gatavi vienam 
ERAF eiro likt pretī vismaz vienu eiro investīcijas savos uzņēmu-
mos un/vai garantēt noteiktu darba vietu skaita pieaugumu. Tur-
klāt šiem uzņēmumiem bija ģeogrāfiski jāatrodas saistībā ar re-
konstruētajām ielām.

Iepirkumu rezultāts − zemāka cena
Visos projektos sākotnēji plānotās projekta izmaksas iepirku-

mu rezultātā ir būtiski samazinājušās un pašvaldībai šie projekti 
izmaksās mazāk.

Rikteres iela Sidgundas ciemā Mālpils novadā bija pirmā, kurā 
tika uzsākti ielas pārbūves darbi. Projekta sagatavošanas posmā 
4 uzņēmēji parakstīja apliecinājumu par interesi, kopā nodroši-
not, ka tiks radītas vismaz 7 jaunas darba vietas un veiktas inves-
tīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vis-
maz EUR 750 000. Tika noslēgts līgums ar CFLA par projekta 

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” piedalās 
projektā “Peldēt iespēja ikvienam mālpilietim” jeb “PACĒLĀJU 
MĀLPILS PELDBASEINĀ!”, kuras mērķis ir publiskā finansēju-
ma veidā, ziedojumu vākšanā iesaistot ikvienu iedzīvotāju, savākt 
līdzekļus Mālpils peldbaseina aprīkošanai ar speciālu pacēlāju 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Speciāls pacēlājs no-
drošina drošu un vieglu iekļūšanu ūdenī un izcelšanu no tā, tādē-
jādi radot iespēju peldēties Mālpils peldbaseinā ikvienam novada 
iedzīvotājam. Pacēlāja cena ir 6 500 − 7 000 EUR. Pacēlāja iegādei 
centīsimies piesaistīt arī projektu līdzekļus.

Šobrīd veikalos “Otrā elpa” var nobalsot par mūsu projektu. 
Ja mēs savāksim visvairāk balsu, mēs saņemsim atbalstu no šī 
veikala 3 000 EUR. Tādēļ, lūdzu, ja esi Rīgā, izdari labu darbu. Vai 
piezvani radiem, draugiem un palūdz, lai viņi mums palīdz.

Akcija “PACĒLĀJU MĀLPILS PELDBASEINĀ!”
Šie veikali atrodas Rīgā, Marijas ielā 13, Stabu ielā 35, Bruņi-

nieku ielā 72A, kā arī Liepājā, Graudu ielā 31/33. Akcija ilgs līdz 
30. jūnijam. Tas ir ieguldījums mūsu kopējai labklājībai un ērtī-
bām un mūsu vecumdienām, kad vairs nebūsim tik spēcīgi.

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” pateicas ik-
vienam, kas ar savu ziedojumu piedalījās 13. maijā − Mātes dienā 
rīkotajā labdarības akcijā “Peldēt iespēja ikvienam mālpilietim” 
jeb “Pacēlāju Mālpils peldbaseinā!” Akcijas laikā tika saziedoti 
251,71 EUR.

Lai katra ģimene un mūsu novads kļūst aizvien stiprāks, darot 
kopā labus un vajadzīgus darbus!

Biedrības “Notici sev!” valde
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īstenošanu EUR 374 211,86. Visi plānotie iepirkumi projektā ir 
veikti, līgumi noslēgti un projekta īstenošanai faktiskās kopējās 
attiecināmās izmaksas ir EUR 243 658,85, pašvaldībai šī projekta 
īstenošanā jānodrošina līdzfinansējums EUR 47 635,31.

Rūpniecības ielā Mālpils ciemā Mālpils novadā būvdarbi tika 
uzsākti gandrīz vienlaicīgi ar Rikteres ielas būvdarbiem. Projekta 
sagatavošanas posmā 5 uzņēmēji parakstīja apliecinājumu par 
interesi, kopā nodrošinot, ka tiks radītas vismaz 33 jaunas darba 
vietas un veiktas investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos 
un pamatlīdzekļos vismaz EUR 2 050 000. Kopējais plānotais pro-
jekta finansējums, par ko tika noslēgts līgums ar CFLA, ir 638 
285,97 EUR. Arī šajā projektā visi iepirkumi ir veikti un noslēgti 
līgumi ar visiem pakalpojumu sniedzējiem, faktiskās kopējās at-
tiecināmās izmaksas šī projekta īstenošanai ir EUR 381 259,58 
pašvaldībai šī projekta īstenošanā jānodrošina līdzfinansējums 
EUR 42,882,42.

Piena ielā Sidgundas ciemā Mālpils novadā būvdarbi vēl nav 
uzsākti. Projekta sagatavošanas posmā 4 uzņēmēji parakstīja 
apliecinājumu par interesi, kopā nodrošinot, ka tiks radītas vis-
maz 6 jaunas darba vietas un veiktas investīcijas savos nemate-
riālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz EUR 500 000. 
Kopējais plānotais projekta finansējums, par ko tika noslēgts lī-
gums ar CFLA 305 400,76 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 220 
575,00 EUR, valsts budžeta dotācija 21 206,44 EUR un pašvaldī-
bas finansējums 63 619,32 EUR. Arī šīs ielas pārbūvei visi iepir-
kumi ir veikti un noslēgti līgumi ar visiem pakalpojumu sniedzē-
jiem, projekta īstenošanas kopējās attiecināmās izmaksas ir 
EUR 215 685,54 EUR, pašvaldībai šī projekta īstenošanai jānodro-
šina līdzfinansējums EUR 42 166,52.

Mālpils novada domes izsludinātajā 2018. gada projektu kon-
kursā “Mēs savam novadam” tika saņemti 6 projektu iesniegumi. 
Žūrija lēma par visu 6 projektu atbilstību konkursa nolikumam, 
šie projekti tika virzīti uz domes sēdi un guva apstiprinājumu fi-
nansējuma saņemšanai.

Projektos veicamo darbu loks būs ļoti dažāds, kā rezultātā 
Mālpils novads tiks pie vairākām sakārtotām vietām, iekārtotām 
telpām un kāda radoši izglītojoša pasākuma. Šogad, salīdzināju-

Ieguvumi sabiedrībai
Katrs ceļu remonts rada zināmas neērtības remontdarbu 

veikšanas laikā, ar ko vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 
novada viesiem noteiktā laika periodā nākas samierināties, tā-
pēc pašvaldība aicina visus būt saprotošiem un novērtēt nākot-
nes ieguvumus. Remontdarbus pilnīgi visās ielās paredzēts pa-
beigt šī gada būvniecības sezonas ietvaros. Ņemot vērā labvēlīgos 
laika apstākļus no būvdarbu uzsākšanās brīža, Rikteres un Rūp-
niecības ielu remontdarbi strauji tuvojas beigām. Uzņēmēji iegūs 
sakārtotu ceļu infrastruktūru blakus saviem uzņēmumiem. Ne-
atkarīgi no gadalaika, pa šiem ceļiem varēs pārvietoties smagā 
tehnika, netiks apgrūtināta piegāžu veikšana vai pasūtījumu iz-
pilde neatbilstoša ceļa seguma stāvokļa dēļ. Iedzīvotājiem būs 
nodrošinātas iespējas atrast darbu savā novadā, strādāt mūsdie-
nīgus darba apstākļus nodrošinošos uzņēmumos, kas savā attīs-
tībā investējuši nozīmīgus finanšu līdzekļus. Rikteres ielas pār-
būves laikā tiks nodrošināta arī ielas apgaismojuma izbūve, līdz 
ar to paaugstināsies gājēju drošība, kas ir būtiski, ņemot vērā, ka 
no visām rekonstruējamajām ielām tieši šajā ielā ir vislielākais 
privātmāju skaits.

Projekti tiek īstenoti CFLA izsludinātā 3.3.1. specifiskā atbal-
sta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību at-
tīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specia-
lizācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 3. projek-
tu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai 
nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai 
reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” ietvaros.

Sagatavoja Elita Kārkliņa, 
Mālpils novada domes projektu vadītāja

mā ar iepriekšējo gadu, bija novērojama lielāka aktivitāte no Sid-
gundas ciema iedzīvotājiem, kas iesniedza 2 projektu iesniegu-
mus.

Apstiprinātie projekti:
1. “Sidgundas sporta laukuma sakopšana”, projekta īsteno-

šanas vieta − Sidgundas ciems, piešķirtais finansējums EUR 
700,00. Projekta ietvaros paredzēts sakārtot volejbola laukumu, 
uzstādīt volejbola tīklu, kā arī sakārtot āra trenažieru laukuma 

Par 2018. gada projektu konkursa “Mēs savam novadam” 
rezultātu apstiprināšanu

Rūpniecības iela MālpilīRikteres iela Sidgundā

PROJEKTI
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7.−11. maijā Turcijā notika Mālpils novada domes BEHAS pro-
jekta starptautiskā sanāksme, kas bija veltīta Eiropas dienas svi-
nēšanas metodikai un pieredzei projekta partnervalstīs. Mālpils 
delegācijā bija Indra Zvīgule (Mālpils Kultūras centrs), Jānis 
Sausnītis (Mālpils mūzikas un mākslas skola) un grupas vadītāja 
Jolanta Epalte (Mālpils novada dome), kuru uzdevums bija iepa-
zīt un pārņemt partneru pieredzi turpmākai izmantošanai Māl-
pils novada rīkotajos pasākumos.

Indra Zvīgule: “Erasmus+ programmas ietvaros no 7. līdz 
11. maijam piedalījos seminārā, kas notika Turcijā Kocaeli pilsē-
tā. Šoreiz bija pārstāvētas Itālija, Grieķija, Rumānija, Spānija un 
Latvija, kā arī piedalījās programmas koordinators no Austrijas.

Tās bija trīs spraigas, piepildītas dienas. Vispirms jau pirmā 
diena, kad katras dalībvalsts pārstāvji prezentēja savu “mājas 
darbu” – Eiropas dienas aktivitātes skolās. Tie bija praktiski dar-
bi, kas tiek uzdoti skolniekiem, bet šoreiz tos izpildīja paši skolo-
tāji.

Protams, interesantākais bija skolu apmeklējums – varējām 
iepazīties ar trim Kocaeli skolām: parasta, ierindas sākumskola; 
jauna moderni aprīkota, mūsdienīgām mācību metodēm pare-
dzēta pamatskola un privātā koledža ar mākslas novirzienu. Kat-
rā skolā tika izrādītas darba telpas, stāstīts par mācību procesu, 
par īpašajām norisēm saistībā ar Eiropas dienas atzīmēšanu. 
Man, protams, visinteresantākā bija koledža ar mākslas novirzie-
nu, kur uzsvars ir ne tikai uz vizuālo mākslu, bet arī uz mūziku un 
deju. Skolotāji un audzēkņi bija sagatavojuši plašu Eiropas die-
nas pasākuma programmu, kurā piedalījāmies arī mēs, turklāt 
ne tikai kā skatītāji, bet kopā ar bērniem zīmējām, startējām sta-
fetēs, dziedājām un dejojām. Skolas izrādīšana beidzās ar nelielu 
koncertu. To skatoties, domāju, ka Turcijā, skolojot un audzinot 
bērnus, domā par nākotni. Tā bija man pirmā pieredze šāda veida 

pasākumā un arī pirmā reize Turcijā. Jāsaka, ka mani apbūra šī 
zeme un cilvēki – tik atvērti, draudzīgi un viesmīlīgi.”

Jānis Sausnītis: “Dalība šajā sanāksmē Turcijā sniedza lielis-
ku iespēju iepazīties ar Eiropas dienas svinību aktivitātēm vairā-
ku Eiropas valstu skolās un jo īpaši ar radošo darbību Turcijas 
skolās. Patīkami pārsteidza Turcijas skolu darba atdeve, pozitīva, 
neuzspēlēta disciplīna, kas iet roku rokā ar ieinteresētību, rado-
šumu un neviltotu dzīvesprieku. Vienā no skolām novēroju, ka 
skolniekiem jebkurā laikā ir pieejama ēdnīca ar veselīgām uzko-
dām, kas, salīdzinot ar situāciju Latvijā, ir visai iepriecinošs fak-
tors. Tie ir tikai daži pieminētie sīkumi no visa, kas patīkami iz-
brīnīja. Ik uz soļa varēja baudīt patiešām labi organizētu darba 
procesu, neviltotas rūpes par mums, sirsnīgu viesmīlību un sa-
koptību. Liels paldies organizatoriem, jo ne mirkli neradās nedz 
garlaicības sajūta, nedz arī kas nogurdināja ar to, ka būtu bijis 
par daudz.

Mālpils mākslas skolas nodaļa projekta ietvaros veidoja Eiro-
pas valsts gleznotāju darbu reprodukcijas uz audekla pamatnēm. 
Pavisam kopumā tika izveidotas 30 kopijas. Šis darbs ilga vairāku 
mēnešu garumā. Skolēnu darbi tiks izstādīti tuvākā un tālākā ap-
kārtnē, sākot ar Mālpils novada vidusskolu, kurā mācās vairā-
kums mūsu skolas skolnieku.

Turcijā īstenojām arī kopīgu gleznošanas akciju-spēli ar pa-
matkrāsām uz paliela formāta, kurā varēja piedalīties ikkatrs 
Eiropas darba grupas dalībnieks, kopumā no 7 valstīm. Priecēja 
tas, ka līdz pat pēdējai uzturēšanās dienai par šo un citām aktivi-
tātēm saņēmu ļoti labvēlīgas atsauksmes un komplimentus, pie 
kuriem šajā pusē robežai esam jau sākuši aizmirst.

Piesātinātā un saturīgā programma šajās dažās dienās visu 
darba grupu ļoti satuvināja un padarīja par vienu saliedētu un 
darbīgu kopību, kurā nemitīgi dzirkstīja joki un savstarpēji uz-

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

mīksto segumu, uzstādīt basketbola grozu. Teritorijā izvietot at-
kritumu tvertnes un uzstādīt soliņus.

2. “Mālpils kapu “Krusta kalna” labiekārtošana”, projekta 
īstenošanas vieta − Mālpils (Mālpils kapi), piešķirtais finansē-
jums EUR 700,00. Projekta ietvaros paredzēts izgatavot un uzstā-
dīt 7 solus Krusta kalnā, izgatavot 1 pārvietojamo solu, kā arī 
veikt teritorijas apzaļumošanas darbus.

3. “Jauniešu telpas remonts un labiekārtošana”, projekta īs-
tenošanas vieta − Mālpils (Mālpils Kultūras centrs), piešķirtais 
finansējums EUR 700,00. Projekta ietvaros paredzēts veikt jau-
niešu vajadzībām piešķirtās telpas Mālpils Kultūras centrā kos-
mētisko remontu un telpas labiekārtošanu.

4. “Lietotu apģērbu maiņas punkts” projekta īstenošanas 
vieta − Mālpils (Pils iela 14, bijusī Mālpils Profesionālās vidus-
skolas ēka, 158. kabinets), piešķirtais finansējums EUR 700,00. 
Projekta ietvaros paredzēts iekārtot telpu, kur darbosies šis mai-
ņas punkts, iedzīvotājiem būs iespēja nodot lietotu apģērbu, apa-
vus, sadzīves priekšmetus, lai palīdzētu līdzcilvēkiem.

5. “Sakopta vide − gandarījums visiem”, projekta īstenošanas 
vieta − Sidgundas ciems, Mēness iela 1, piešķirtais finansējums 
EUR 700,00. Projekta ietvaros tiks veikta pagalma seguma labie-

kārtošana un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošana. Šī 
projekta īstenošanai mājas iedzīvotāji nodrošina līdzfinansējumu 
EUR 269,00 apmērā, kas segs lietus ūdeņu novadīšanas sistē-
mas sakārtošanas izmaksas.

6. “Foto plenērs “MĀLPILS − APTURĒTIE MIRKĻI””, projekta 
īstenošanas vieta – Mālpils (Mālpils Kultūras centrs), piešķirtais 
finansējums EUR 400,00. Projektā plānots neprofesionāliem fo-
togrāfēt gribētājiem profesionālu fotogrāfu vadībā nodrošināt ie-
spēju iegūt jaunas zināšanas par fotografēšanas tehnikām, kad-
ru kompozicionāliem risinājumiem. Plenēra laikā radīt un tālāk 
attīstīt divus fotogrāfiju ciklus: 1) Mālpils daba caur fotoobjektī-
vu; 2) PĒDAS − Mālpils cilvēki (fotoportreti – cilvēki, kuri savas 
dzīves laikā atstājuši nozīmīgus nospiedumus mūsu novada kul-
tūrā un vēsturē).

Pašvaldība izsaka paldies visu projektu darba grupu vadītā-
jiem par darba grupas organizēšanu, projektu iesniegumu sa-
gatavošanu un vēl izdošanos projektu īstenošanā.

Sagatavoja Elita Kārkliņa, 
Mālpils novada domes projektu vadītāja

Turpinājums no 15. lpp.
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21.−27. aprīlī pie mums viesojās skolēni no Gausdal (Norvēģi-
ja) un Tallinas (Igaunija) skolām. Mūsu projekta komanda bija 
izveidojusi daudzveidīgu programmu, kurā bija katras valsts va-
lodas pamatu apguve, sporta, deju un mākslas aktivitātes, vese-
līga ēst gatavošana, velo ekskursija un orientēšanās spēle, Rīgas 
apskate un nodarbības Mālpils bērnudārzā. Viesu skolēni dzīvoja 
ģimenēs, un šajā rakstiņā varat iepazīties ar iespaidiem, tā sa-
kot, no abām pusēm. Sirsnīgs paldies Lauras Osītes, Mārtiņa 
Zviedra, Lauras Zīles, Ievas Ozolas, Nila Vītola, Matīsa Graudi-
ņa, Martas Dišereites, Kristīnes Višķeres, Rasas Strūģes, Ali-
ses Pētersones, Katrīnes Priekules, Annijas Kaņepējas, Kris-
tiānas Asnes ģimenēm par ārzemju skolēnu uzņemšanu!

Mūsu skolēni, kas uzņema viesus:
Rasa: “Šī bija vienreizēja iespēja labāk iepazīt tepat kaimiņos 

dzīvojošās tautas. Uzņēmu pie sevis norvēģu meiteni, kas man 
bija pirmā pieredze, bet noteikti pozitīva. Kopā labi pavadījām lai-
ku gan projekta ietvaros, gan mājās. Kopumā projekts bija labi 
izplānots, bet ne pārblīvēts. Vārdu sakot, viss, kā vajag. Jautra 
orientēšanās spēle, filmu vakars, sporta diena un, protams, izrā-
dījām ārzemniekiem arī mūsu Rīgu, kuras arhitektūra un veikali 
meitenēm gāja pie sirds. Atvadas, kā parasti, bija skumju pilnas, 
bet tās nenomāca to dzīvesprieku, ko sniedza projekts.”

Marta: “Es uzņēmu Igauņu meiteni, mēs braucām iepirkties, 
pastaigāt pa citām pilsētām, parādīju Mālpils apkārtni. Meitene 
bija ļoti komunikabla un draudzīga. Viņa man stāstīja par savas 
valsts paradumiem un kultūru. Braucot projām, viņa bija ļoti 
priecīga, ka nedēļas laikā varēja tik daudz ko apskatīt un darīt, 
bija apmierināta ar projektu.”

Mārtiņš: “Es ārzemju skolēnu savā ģimenē uzņēmu jau trešo 
reizi, šoreiz no Igaunijas. Pārsteidza tas, ka pirmo reizi bija sko-
lēns, kurš brīvi runāja gan krievu, gan angļu valodā. Ārzemnieku 
nedēļa bija piepildīta ar visādām lietām un aktivitātēm, bet vaka-
rā viņi vienmēr gribēja iet ārā un kaut ko darīt. Es kopā ar viņiem 
braucu Rīgas ekskursijā, orientējos Mālpilī un piedalījos citās 
aktivitātēs, gāja diezgan jautri un, manuprāt, viņi izbaudīja šo ne-
dēļu Latvijā, kā arī ieguva vērtīgu pieredzi. Protams, šīs nedēļas 
laikā atsvaidzināju savas valodu prasmes.”

Norvēģu skolēnu iespaidi: 
Viktors: “Atgriežoties no mana ceļojuma uz Latviju, daži spilg-

ti brīži palika manās atmiņās. Starp tiem ir arī pēdējais vakars. 
Šīs stundas paliek spilgtā atmiņā, pateicoties cilvēkiem un kopī-
gai pieredzei. Lielāko daļu no viņiem satiku tikai dažas dienas 
iepriekš un esmu sadraudzējies ar vairākiem cilvēkiem šīs nedē-
ļas laikā. Doma, ka šī visticamāk ir pēdējā reize, kad satiekos ar 
viņiem, lika man iemūžināt personības un emocijas. Par spīti 
nedaudz melanholiskajai noskaņai pēdējā dienā, es varu pārlie-
cinoši teikt, ka laiks ar draugiem paliks manā atmiņā kā viens no 
labākajiem brīžiem manā mūžā.”

Ina: “Es tiešām izbaudīju laiku Mālpilī, mēs darījām dažādas 
lietas un laiks aizlidoja vēja spārniem! Es ieguvu jaunus draugus, 
kuri man tagad ļoti pietrūkst. Labākais bija tas, ka mēs visi bijām 

JAUNATNE, VESELĪBA UN DZĪVES STILS DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ 
– NORDPLUS projekta viesi Mālpils novada vidusskolā

mundrinājumi. Man personīgi šis brauciens deva daudz pozitīvu 
impulsu un ierosmju aktīvi darboties tālāk gan personīgajā, gan 
arī sabiedriskajā dzīvē, kuras bieži vien ir viens vesels, un deva 
arī daudz radošu ideju. Ar nepacietību gaidu rudeni, kad Eiropas 
darba grupas kodols viesosies pie mums Latvijā.”

Jolanta Epalte: “Atšķirībā no citām tikšanās reizēm šī, manu-
prāt, bija patiešām dažādu aktivitāšu pilna. Galvenais akcents 
tika likts uz to, lai visiem projekta partneriem būtu interesanti 
līdzdarboties. Tāpēc jau iepriekšējā tikšanās reizē Austrijas pil-
sētā Insbrukā tika nolemts, ikkatrai dalībvalstij jāsagatavo un 

jānovada partneriem nodarbība par Eiropas dienas svinībām, iz-
vairoties no prezentācijām, kas tiek rādītas uz ekrāna. Par to visi 
bija ļoti priecīgi. Neatņemama projekta sastāvdaļa ir izveidotā 
mājaslapa www.behas.eu, kurā atspoguļota plaša informācija 
par projektu un tā aktivitātēm katrā no dalībvalstīm. Svarīgi, ka 
jebkuru no projekta partneru aktivitātēm var realizēt jebkurš 
projekta partneris savā skolā. Nākošā tikšanās paredzēta jau jū-
nijā Grieķijā, kur tiks svinēta Šokolādes diena, bet septembrī sa-
gaidīsim visus projekta partnerus uz Skolotāju dienas svinībām 
Mālpilī.”

Partneri veic mūsu grupas 
sagatavoto uzdevumu

Kopā ar partnervalstu kolēģiem

Turpinājums 18. lpp.
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ļoti komunikabli, es nekad iepriekš neesmu bijusi tik atvērta un  
runātīga.”

Eiriks: “Cilvēki, sociālais aspekts, pēdējais vakars un Rīga bija 
vienkārši superīgi, arī vakara sanākšana dārza mājā un viss ceļo-
jums kopumā!”

Dina: “Mana viesošanās Mālpilī bija brīnišķīga. Es satiku 
daudz jauku cilvēku, un mēs kopā jautri pavadījām laiku. Riteņu 
brauciens uz Siguldu bija ceļojuma kulminācija. Bija ļoti patīkami 
skatīties latviešu tautas dejas. Dabūju nogaršot daudz labu ēdie-
nu, un ģimene, kas mani uzņēma, bija bezgalīgi laipna. Esmu ļoti 
pateicīga par šādu iespēju iepazīt Mālpili. Domāju, ka Latvija tie-
šām ir valsts, ko vērts apciemot!”

Igauņu skolēnu iespaidi:
Britta: “Manuprāt, visneaizmirstamākais bija tas, ka mēs de-

vāmies ar dažiem projektā iesaistītajiem cilvēkiem 20 km garā 
ceļā no Murjāņiem uz Siguldu. Es nekad nebiju iepriekš gājusi 20 
km, bet visam kādā brīdī pienāk pirmā reize. Tas bija ļoti intere-
santi un deva labu pieredzi. Piemēram, es domāju, ka Latvija ir 
daudz līdzenāka, taču ceļojums pierādīja pretējo. Man arī patika, 
ka satiku tik daudz jauku cilvēku un ieguvu jaunus draugus. Vi-
siem jauniešiem vajadzētu piedalīties šādos pasākumos, jo pro-
jekti atver durvis uz pasauli. Interesanti bija izpētīt Latvijas pil-
sētas − līdz šim es neko nezināju par Siguldu un Mālpili. Es 
redzēju patiesu latviešu dzīvi ārpus Rīgas.”

Hanna Samanta: “Mūsu projekta trešā daļa Mālpilī bija patie-
šām brīnišķīga. Viss bija labi saplānots, plāni netika mainīti un 
visi bija tik laipni. Man nav negatīvu emociju, un es esmu tik pa-
teicīga, ka esmu daļa no šī projekta. Tas, ko es visvairāk iemīlēju 

šajā projektā: es patiešām varēju redzēt, cik daudz darba latvieši 
tajā bija ieguldījuši. Tas patiešām bija no sirds un dvēseles. Es 
ieguvu vienas no savām labākajām atmiņām un noteikti drīz at-
griezīšos!”

Vadims: “Man ļoti patika šis brauciens, aktivitātes bija intere-
santas, ģimenes, kas mūs uzņēma, un viesi bija laimīgi un drau-
dzīgi. Es ceru, ka drīz atgriezīšos.”

Mihhail: “Mālpils Latvijā − lieliska iespēja nedēļu pieskarties 
lauku dzīvei. Tā ir vieta, kur var uzlabot savu iztēli un radošumu.”

Matthias: “Man jāsaka, ka ceļojums uz Latviju bija jauna pie-
redze tādam pilsētas cilvēkam kā man. Interesanti bija redzēt, 
cik dažāda dzīve bija lauku apvidū, taču es nesaku, ka man tas 
nepatīk, gluži pretēji. Draugu satikšanās reizēs bija vairāk cilvē-
ku, nekā pilsētā, un gandrīz nekad nebija vientuļu brīžu. Šis ir 
ceļojums, ko es atcerēšos. Paldies, Latvija!”

Martin: “Ceļojums bija absolūti fantastisks. Es satiku tik 
daudz lielisku cilvēku un ieguvu ļoti labus draugus, pateicoties 
NordPlus Junior programmai. Es patiesi pateicos saviem latvie-
šu draugiem par viņu viesmīlību.”

Sirsnīgs paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kas iesais-
tījās šīs intensīvās nedēļas sagatavošanā, norisē, šī rakstiņa sa-
gatavošanā, kā arī mūsu vienmēr atsaucīgajiem kolēģiem − Māl-
pils PII “Māllēpīte” vadībai un skolotājām, kas uzņēma viesus 
savās grupiņās!

Nākamajā mācību gadā gaidīsim nākamos ciemiņus.

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

Nodarbības PII “Māllēpīte”Komunikatīvās spēles

Igauņu skolēni vada savas valodas stundu Madara un Viktorija rūpējās par katras dienas 
pasākumu stenda izveidi

Turpinājums no 17. lpp.
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Bulgārijā – pavasara ziedos grimstošā Varnā no 28. aprīļa līdz 
5. maijam dzīvojām mēs – Mālpils novada vidusskolas septiņi 
skolēni – Arta, Agate, Elīna, Marta, Kristīne, Matīss, Adrians un 
divas skolotājas Ina un Ilze. Mūs gaidīja darbs Bulgāru mākslas 
novirziena skolā – sadalīti forumos, Spānijas, Bulgārijas un Lat-
vijas skolotāju vadībā, sākās projektu realizācija – ar otām un 
krāsām. Projekta mērķis bija radīt vietu cilvēka emociju pasaules 
izzināšanai un savstarpējai sadarbībai.

Bulgārijā mūs sadalīja pa sešiem forumiem, kuru devīze bija 
cilvēka emocijas. Vienā forumā apgleznoja sienu ar ļoti krāsai-
niem un krāšņiem kaķiem, otrā forumā, kuru vadīja mūsu skolo-
tājas, krāsoja kāpnes ar pozitīvām un iedvemojošām emocijām 
pakāpienos uz augšu, bet palikšanu lejā ar negatīvām emocijām. 
Trešā grupa kopā ar Horvātu skolotājiem uz šķīvjiem veidoja sla-
venu mākslinieku gleznu reprodukcijas no ēdiena. Ļoti intere-
santu projektu veidoja ceturtā grupa: uz sienas stūra vienā pusē 
sarakstīja labus vārdus un emocijas, bet savukārt otrā pusē visu 
negatīvo. Šo grupu vadīja spāņu skolotāji, un vārdi uz sienas tika 
rakstīti visās projekta dalībnieku valstu valodās. Piektā grupa 
veidoja fotogrāfijas, kuras pēc tam attīstot, ieguva fotonegatīvus, 
kurus arī papildināja, uzsverot distanci. Pēdējā grupa veidoja īs-
filmu par meiteni, kura meklē savu īsto vietu un cilvēkus, kura 
nespēj atvērties un meklē motivāciju. Īsfilmas uzņemšana notika 
Varnas pilsētas ielās, pie jūras un pat skolas pagrabā. /Marta 
Dišereite, 11. klase/

Iegūtā pieredze, piedaloties projektā, noderēs turpmākajā dzī-
vē, jo satiktie cilvēki un gūtās emocijas ir vārdiem neaprakstā-
mas. Bulgāri ir viesmīlīgi un ļoti jauki cilvēki. Pavisam noteikti ir 
jāizmanto iespēja un jāpiedalās šādos projektos, lai uzlabotu sa-
vas komunikācijas spējas, iegūtu jaunus draugus un tajā pašā 
laikā arī zināšanas. /Kristīne Višķere, 10. klase/

Dzīvošana ģimenē man bija jauna pieredze – sākumā man bija 
nedaudz bail, jo es neizināju, kāda būs ģimene un meitene, pie 
kuras dzīvošu. Jau pēc pirmajām kopā pavadītajām minūtēm sa-
pratu, ka viņa ir ļoti forša un mums ir daudz kopīga. Bulgāri ir ļoti 
viesmīlīgi, ģimene mani iepazīstināja ar bulgāru tradicionālajiem 
svētkiem un ēdieniem. Brokastīs, pusdienās un vakariņās galds 
tika bagātīgi klāts, un maltītes neatņemama sastāvdaļa bija mai-
ze un gaļa. Varu teikt lielu paldies ģimenei, kura mani uzņēma, jo 
es tur noteikti vēl atgriezīšos. /Arta Višķere, 11. klase/

Divās projekta dienās mums bija ekskursijas. Balčikā apskatī-
jām botānisko dārzu Melnās jūras krastā – daudz puķu, Eiropā 
otro lielāko kaktusu dārzu. Devāmies arī uz Kaliakras ragu, kur 
atradās Tirzas cietoksnis – iestiepies jūrā. Apskatījām arī turpat 
Varnā esošo Arheoloģijas muzeju, Evksinogradas rezidenci, Bul-
gārijas pēdējā valdnieka pili Melnās jūras krastā, kas nozīmīgu-
ma ziņā ir kā Rundāles pils. /Matīss Graudiņš, 11. klase/

Darbs forumā, sarakstes starp projekta valstu bērniem un ga-
tavošanās pašam darbam noritēja naski un aizraujoši! Jaunie-
šiem ir viegli atrast kopīgu valodu gan ar saviem vienaudžiem, 
gan skolotājiem – komunikācija nesagādāja nekādas grūtības. 
Katram forumam nebija grūti realizēt savu ieplānoto emociju vī-
ziju krāsās un telpā. /Elīna Rauska, 11.klase/

Bulgārijā satikās četru Eiropas Savienības valstu skolēni, kuri 
visi bija ļoti mākslinieciski un atvērti. Ārzemju skolēni bija ļoti 
atraktīvi un, kas ir ļoti svarīgi, komunikabli. Nedēļai Bulgārijā ri-
tot uz priekšu, iepazīšanās pārauga draudzībā, kura pierādījās 
atvadu vakarā − atvadoties raudāja visi. Savstarpējā komunikāci-
ja bija ļoti veiksmīga, pat ģimenēs. Ja vecāki nesaprata angļu va-
lodu, tad tie noteikti runāja krieviski. Pēc Bulgārijas brauciena 
man telefons nav rimies, tajā vienmēr ienāk ziņa, foto un svei-
ciens no kāda projekta dalībnieka. Esam tā sadraudzējušies, ka 
Ziemassvētku brīvlaikā plānojam atkal satikties Bulgārijā. /Adri-
ans Rakuzovs, 11. klase/

Nākamā mācību gada noslēgumā uzņemsim šī projekta part-
nerus Mālpilī, kopīgi veidosim jaunus mākslas darbus.

Dalībnieku iespaidus apkopoja Ilze Rauska

Atziņas pēc Mālpils novada vidusskolas projekta “WE ALL ART. ART AND 
HEALTH” sanāksmes Bulgārijā no 28. aprīļa līdz 5. maijam

Uz Bulgārijas pēdējo valdnieku pils kāpnēm 

Mūsu vadītā foruma darbs
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Mālpils novada dome (Reģ. Nr. 90000048398) 
izsludina pretendentu pieteikšanos uz

FINANŠU UN EKONOMIKAS 
DAĻAS VADĪTĀJA – GALVENĀ 
GRĀMATVEŽA amata vakanci
Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt vienotas finanšu vadības un grāmatvedības 
uzskaiti Mālpils novada pašvaldībai, tās iestādēm un P/A 
“Mālpils sociālais dienests”;

 • izstrādāt un koordinēt pašvaldības finanšu politiku un 
vadību;

 • plānot un organizēt finanšu līdzekļu plūsmu saskaņā ar 
pašvaldības attīstības stratēģiju un ikgadējo budžeta pa-
skaidrojuma rakstu;

 • nodrošināt pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas grā-
matvediskās uzskaites organizāciju;

 • plānot, organizēt un kontrolēt Finanšu un ekonomikas 
daļas darbu atbilstoši gada darba plānam;

 • izstrādāt pašvaldības grāmatvedības politiku un ieviest 
grāmatvedības procedūras;

 • atbildēt par grāmatvedības uzskaites kārtošanu atbil-
stoši normatīviem aktiem;

 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar finan-
šu un nodokļu uzskaiti;

 • sastādīt gada pārskatu un sagatavot publisko pārskatu;
 • gatavot kredītdokumentus;
 • veikt pašvaldības īstenojamo projektu finanšu uzskaiti, 

finanšu sadaļas kontroli.

Prasības pretendentiem
 • Augstākā izglītība grāmatvedībā un/vai ekonomikā, fi-

nansēs
 • Vismaz divu gadu pieredze finanšu vadībā un plānošanas 

jomā
 • Vēlama pieredze galvenā grāmatveža amatā ne mazāka 

par 5 gadiem

 • Pieredze budžeta grāmatvedības uzskaites jomā tiks uz-
skatīta par priekšrocību

 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, precizitāte un orien-
tācija uz rezultātu

 • Prasme organizēt un vadīt komandas darbu
 • Labas komunikācijas spējas, analītiska domāšana un 

augsta atbildības sajūta
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē 
 • Teicamas prasmes darbā ar MS Office programmatūru
 • Pieredze strādāt grāmatvedības uzskaites sistēmā Gve-

dis tiks uzskatīta par priekšrocību

Piedāvājam:
 • Pilnu darba laiku
 • Stabilu atalgojumu, amata alga pirms nodokļu nomak-

sas 1247,00 EUR
 • Noteiktās pašvaldības darbinieku sociālās garantijas 

(papildatvaļinājums u.c.)
 • Profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas
 • Veselības apdrošināšanu
 • Iespēju ar 50 % atlaidi apmeklēt Mālpils sporta kom-

pleksu

Iesniedzamie dokumenti
 • Pieteikuma – motivācijas vēstule
 • Īss dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts 

(CV)
 • Izglītības dokumentu un sertifikātu kopijas
 • Pēc pretendenta ieskatiem citu dokumentu kopijas

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Dokumentus iesniedz, nosūtot elektroniski uz e-pasta ad-

resi: dome@malpils.lv, vai iesniedzot personīgi Mālpils nova-
da domes kancelejā (Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 
LV-2152)

Pieteikšanās termiņš līdz 2018. gada 2. jūlijam plkst. 12:00
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemē-

rotākajiem kandidātiem sazināsimies personīgi 2 nedēļu laikā 
pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Jūsu problēmas 
es uztveršu kā savas:

 • Windows OS (XP/VISTA/7/8/10) instalēšana, konfigurēša-
na, apkalpošana;

 • Datorprogrammu uzstādīšana, apkalpošana, kļūdu labo-
šana;

 • Datora aizsardzība pret vīrusiem un hakeru ielaušanos;

 • Informācijas kopēšana un atjaunošana;

 • Datortehnikas sastāvdaļu diagnosticēšana;

 • Lietotāju konsultēšana;

 • Bezvadu WiFi tīkla uzstādīšana;

 • Problēmu attālināta risināšana.

Pasūtījumus pieņem no 8:00 līdz 20:30 
bez brīvdienām.

Saziņai tālr. 67925823, mob. tālr. 25474817, e-pasts: unijas.
datori@gmail.com,

IK “Ūnijas datori”, vienotais Reģ. Nr. 40002165017, kontak-
tpersona: Aldis, adrese: Mālpils, Krasta iela 3-10
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Mālpils novada VPVKAC

Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālrunis:67869145
E-pasts: malpils@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
P. 8:30–12:00 un 13:00–18.00
O. 8:30–12:30 un 13:00–17:00
T. 8:30–12:30 un 13:00–17:00
C. 8:30–12:00 un 13:00–18:00
Pk. 8:30–12:30 un 13:00–16:00
Domes kases darba laiks:
P. 9:00–12:00 un 13:00–18:00
C. 9:00–12:00 un 13:00–18:00

No 25.06. līdz 30.06.2018. 
klientu apkalpošanas speciāliste atvaļinājumā

Vēl līdz 16. jūnijam var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, 
par 2014. gadu, un visa gada laikā par 2015., 2016. un 2017. gadu.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par saviem un savas 
ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja per-
sona ir strādājusi un maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Attaisnotie izdevumi, par kuriem ir paredzēta iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa pārmaksas atmaksa ir:

 • par izglītību,
 • par bērnu pulciņiem (sākot ar 2016. gadu),
 • par ārstnieciskajiem pakalpojumiem,
 • par veselības un dzīvības apdrošināšanu,
 • par veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp poli-

tiskajai partijai,
 • par privātajos pensiju fondos veiktajām iemaksām un ap-

drošināšanas prēmiju maksājumiem,
 • par neapliekamo minimumu.

Gada ienākumu deklarācijas gan elektroniski, gan papīra vei-
dā var iesniegt arī VID klientu apkalpošanas centros, kā arī pie 
mums – Mālpils novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aici-
nām iedzīvotājus zvanīt uz Mālpils VPVKAC tālruni 67869145 vai 
VID informatīvo tālruni 67120000, konsultēties jebkurā VID klien-
tu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot 
VID tīmekļa vietnes sadaļu “Uzdot jautājumu VID”.

Esat laipni gaidīti Mālpils novada Valsts un pašvaldību vieno-
tajā klientu centrā!

Klientu apkalpošanas speciāliste Daiga Frīdberga

Atgādinām!

Kopš darbu sācis Mālpils novada valsts un pašvaldības vieno-
tais klientu apkalpošanas centrs nav vēl pagājis pusgads, tādēļ jo 
īpaši priecīga ir ziņa, ka maijā klientu centrā sniegts 500. pakal-
pojums! Tā košo ziedu sveicienu saņēma Inese Fjodorova. Pal-
dies novada un arī citu tuvāko novadu iedzīvotājiem, kas arvien 
vairāk izmanto mūsu sniegtos pakalpojumus! Tie ir gan priecīgie 
brīži, kad kopā ar jaunajiem vecākiem, iesniedzot pirmos iesnie-
gums valsts iestādēm, skaļi spiedz mazie mālpilieši, gan steidzī-
gie brīži, kad taupot laiku un spēkus pēc slimības, var VSAA pie-
prasīt slimības pabalstus. Tie ir arī skumīgie brīži, kad esam 
kopā bēdās ar aizgājēju tuviniekiem, kārtojot formalitātes.

Prieks, ka daudzi izmanto iespējas saņemt nodokļu pārmak-
sas, interesējas par nodarbinātības jautājumiem, deklarē dzīves-
vietu, veic pieprasījumus par darba devēju izmaksātajiem nodok-
ļiem un pensiju pārrēķiniem. Esiet tikpat aktīvi arī turpmāk!

Daiga Frīdberga, klientu apkalpošanas speciāliste

500. pakalpojums!

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 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.
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Mālpils novada dome (reģ.Nr.90000048398) 
izsludina pretendentu pieteikšanos uz

REMONTSTRĀDNIEKA (9313 02) 
amata vakanci
Galvenie amata pienākumi

 • Veikt saimniecisko un vienkāršu kosmētisko darbu Dienes-
ta viesnīcā, skolas ēkā, internātos un citos pašvaldības īpa-
šumos;

 • Veikt vienkāršus inventāra remontdarbus (piem. -galdu, 
krēslu, mēbeļu u.c.)

 • Veikt vienkāršus santehniskos darbus

Prasības pretendentiem
 • Mācēt pielietot darbu veikšanai uzticētos rokas elektroins-

trumentus atbilstoši lietošanas instrukcijām
 • Vēlama vidējā profesionālā izglītība
 • Prasme organizēt un plānot savu darbu
 • Labas komunikācijas spējas un aug-

sta atbildības sajūta
 • Valsts valodas zināšanas 

Piedāvājam:
 • Pilnu darba laiku
 • Stabilu atalgojumu, amata alga pirms 

nodokļu nomaksas 600,00EUR
 • Noteiktās pašvaldības darbinieku so-

ciālās garantijas (papildatvaļinājums 
u.c.)

 • Veselības apdrošināšanu
 • Iespēju ar 50% atlaidi apmeklēt Māl-

pils sporta kompleksu

Iesniedzamie dokumenti
 • Pieteikuma – motivācijas vēstule
 • Īss dzīves gājuma, izglītības un darba 

pieredzes apraksts (CV)
 • Izglītības dokumentu un sertifikātu 

kopijas
 • Pēc pretendenta ieskatiem citu doku-

mentu kopijas

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Dokumentus iesniedz, nosūtot elektro-

niski uz e-pasta adresi dome@malpils.lv, vai 
iesniedzot personīgi Mālpils novada domes 
kancelejā (Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils 
novads, LV-2152)

Pieteikšanās termiņš līdz 2018.gada 
12.jūnijam plkst.12.00

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ie-
vērot, ka ar piemērotākajiem kandidātiem 
sazināsimies personīgi 2 nedēļu laikā pēc 
pieteikšanās termiņa beigām.

BAZNĪCU NAKTS 
Mālpils luterāņu 
baznīcā 1. jūnijā
Baznīca būs atvērta 
no 18:00 līdz 24:00.

18:00 Apes novada kamerkora “GAUJIENA” koncerts.

No 19:00 /ar pārtraukumiem/ dziedās Mālpils vokālie 
ansambļi “BUONA PARTE” un “VOKĀLĀ BILANCE”.

No 21:00 līdz 24:00 /ar pārtraukumiem/ muzicēs viesi no 
Pāvila draudzes.

Pēc 19:00 baznīcas dārzā tiks kurināts ugunskurs un 
vārīta zupa (ja būs labi laikapstākļi).
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Mālpils novada dome piedāvā organizēti 
apmeklēt vienu no Latvijas simtgades svinību 
centrālajiem notikumiem. Latvijas simtgades 
priekšvakarā – 2018. gada 9. novembrī 
“Arēnā Rīga”

UNIKĀLS DIŽKONCERTS 
“LATVIJAS GADSIMTS”

Koncertā uz vienas skatuves būs redzami un dzirdami mūs-
dienu Latvijas populārākie aktieri un dziedātāji, kas režisora 
Jāņa Mūrnieka veidotajā uzvedumā “Latvijas gadsimts” izdzie-
dās nozīmīgākās Latvijas populārās mūzikas pērles, ko radīju-
ši OSKARS STROKS, BRĀĻI LAIVENIEKI, ALFREDS VINTERS, 
EMĪLS DĀRZIŅŠ, ELGA ĪGENBERGA, IMANTS KALNIŅŠ, RAI-
MONDS PAULS, ZIGMARS LIEPIŅŠ, BORISS REZŅIKS, MĀR-
TIŅŠ BRAUNS, ALEKSANDRS KUBLINSKIS, ULDIS STABUL-
NIEKS, KĀRLIS LĀCIS, ULDIS MARHILĒVIČS, JĀNIS LŪSĒNS 

un daudzi citi kompo-
nisti. Korcentuzvedums 
“Latvijas gadsimts” būs 
vērienīgākais un vienī-
gais valsts simtgades 
ieskandināšanas pasā-
kums, kas veltīts Latvi-
jas populārajai mūzikai. 
Koncertuzvedumā pie-
dalīsies Latvijas popu-
lārākie dziedātāji un 
aktieri, apvienotais Lat-
vijas skolu jaunatnes 
kopkoris un orķestris.

Biļetes var iegādāties Mālpils Kultūras centra kasē. Vie-
nas biļetes cena 29,- EUR. Transportu nodrošinās Mālpils 
pašvaldība. Biļešu skaits ierobežots. Piesakieties savlaicīgi!

INFORMĀCIJA

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa sadarbībā 
ar Mālpils novada domi un Mālpils muižu aicina 
laulātos 26. augustā Mālpils muižā svinēt Laulību 
jubileju svētkus.

Pieteikšanās LĪDZ 8. JŪNIJAM! Informācija – Māl-
pils novada dzimtsarakstu nodaļā: tālr. 67970891, 
29131556, e-pasts: viktorija@malpils.lv
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Mālpils Kultūras centra pasākumi jūnijā
JŪNIJS – SAULGRIEŽU MĒNESIS

 • Visu mēnesi Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma TLMS “URGA” un kera-
mikas studijas “MĀL-PILS” darbu izstāde “STARP DIVĀM UPĒM”.

 • 11.06. plkst. 19:00 LKA LKK teātra mākslas studentes Santas Kušķes kursa 
darbs pēc Augusta Strindberga motīviem “JŪLIJAS JAUNKUNDZE”. Ieeja – 
brīva.

 • 13.06. plkst. 9:30 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” ekskursija uz Mori. Vie-
sosimies pie Antas Bračas Mores kauju muzejā un apskatīsim Zušu sēravo-
tus. Aicinām piebiedroties arī citus interesentus! Pieteikties pie Kultūras 
centra dežuranta līdz 8. jūnijam. Dalības maksa 7,- EUR.

 • 16. un 17.06. Folkloras kopas “MĀLIS” dalība Starptautiskajā folkloras fes-
tivālā “BALTICA 2018” Rīgā.

 • 23.06. plkst. 16:00 Kultūras centra pagalmā dāvana mālpiliešiem Latvijas 
100-gadē. Līgo svētku izrāde Rūdolfs Blaumanis “SKRODERDIENAS SILMA-
ČOS /MĀLPILĪ/”. Režisores: Liene Cimža un Antra Austriņa-Seņkāne. Izrādē 
piedalās: amatierteātris “VĒJI” u.c. mazi un lieli pašdarbnieki, dziedošie ko-
lektīvi: “SIDGUNDIETES”, “REZĒDAS UN DADŽI”, “MĀLIS”, klarnete – Jānis 
Sausnītis, akordeons – Jānis Zuters, muzikālā apdare − Evija Belicka, skaņa 
– Valdis Stepanovičs, gaisma – Uģis Reinbaks, scenogrāfija – Māra Ārente, 
sensācija – izrādes kostīmi neordināri mūsdienīgā izpildījumā – Arvis Kan-
tiševs.

 • Plkst. 22:30 JĀŅU NAKTS ZAĻUMBALLE Viduslaiku pilskalna estrādē kopā 
ar grupu “NEKTĀRS”. Ieeja bez maksas.

 • 30.06. Kultūras centra 30. gadu jubilejas sarīkojums “KOPĪGĀ APĻOJUMĀ”.

 ◊ plkst. 14:00 folkloras kopa “MĀLIS” visus aicinās siena pļavā aiz Kultūras 
centra.

 ◊ plkst. 14:15 uz sadziedāšanos pie bibliotēkas ieejas gaidīs Kultūras centra 
vokālie ansambļi: bērni, “REZĒDAS UN DADŽI”, “SIDGUNDIETES”, “VO-
KĀLĀ BILANCE” un koris “MERGUPE”.

 ◊ plkst. 14:45 pie deju zāles pārsteigs TLMS “URGA”, keramikas studija 
“MĀL-PILS”, amatierteātri “VĒJI” un “PILNMĒNESS”.

 ◊ plkst. 15:00 pagalmā sadancos Kultūras centra deju kopas “MĀRA”, “SID-
GUNDA” un “KNIEDIŅŠ” kopā ar vidusskolas deju kolektīviem “DUNDU” 
un “DUNDIŅU”.

 ◊ plkst. 18:00 BALVU KULTŪRĀ pasniegšanas ceremonija Kultūras centra 
lielajā zālē.

 ◊ Apsveikumi.

 ◊ Grupas “TAUTUMEITAS” koncerts.

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

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

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

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

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

Darba aizsardzības speciāliste ar darba 
pieredzi šajā jomā − 12 gadi, piedāvā ma-
ziem, lieliem izņēmumiem un saimniecī-
bām savus pakalpojumus. Izstrādāšu va-
jadzīgo dokumentāciju visām profesijām. 
Instruktāžas, instrukciju rakstīšana, veicu 
darba vides riskus. Sniedzu konsultācijas. 
Tālr. 22035707, e-pasts: o.priedniece@
gmail.com


