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MĀLPILS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS      BEZMAKSAS

Augstāki mērķi, mācību gadu uzsākot
Mālpils “BMW World-Latvija” kluba pirmais salidojums
Par aizdevumiem uzņēmumu energoefektivitātei



Mālpils Vēstis  SEPTEMBRIS  20182 NOVADA  DOMES  LĒMUMI

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI AUGUSTĀ

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Izskatīja 17 jautājumus:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
2. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
3. Par dāvinājuma pieņemšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
5. Par galvojuma piešķiršanu pašvaldības SIA “Norma K” kat-

lumājas rekonstrukcijas projektam.
6. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada vidusskolas noliku-

mā.
7. Par izglītības iestāžu gatavību uzsākt 2018./2019. mācību 

gadu.
8. Par PII “Māllēpīte” pašvērtējuma apstiprināšanu.
9. Par rudens gadatirgus organizēšanu.
10. Par atbalstu dokumentālās filmas “Latvijas volejbola le-

ģendas” uzņemšanai.
11. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktora apstipri-

nāšanu.
12. Par līdzfinansējumu biedrības “Notici sev!” projektam “Pa-

cēlāju Mālpils peldbaseinā”.
13. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā.
14. Par telpu nodošanu nomā.
15. Par finansiālu atbalstu dokumentālās filmas tapšanai.
16. Par izmaiņām licencēšanas komisijas sastāvā.
17. Par cirsmu izsoles nolikumu apstiprināšanu.

NOLĒMA:
 • Pieņemt dāvinājumā zemes gabalu, uz kura atrodas paš-

valdības bilancē un apsaimniekošanā esošā ceļa C-8 Baņ-
ģi−Pilskalni posms. Segt izdevumus, kas saistīti ar zemes 
robežu plāna izgatavošanu, reģistrēšanu un zemes ierak-
stīšanu zemesgrāmatā zemesgabalam, uz kura atrodas 
pašvaldības ceļa posms. Uzdot izpildinstitūcijai veikt nepie-
ciešamās darbības šī lēmuma izpildei.

 • Sniegt pašvaldības galvojumu Mālpils pašvaldības 
SIA “Norma K”, Reģ. Nr. 40003312216, kurā Mālpils novada 
domei pieder 100 % kapitāldaļas, aizņēmumam 620 640 
EUR (seši simti divdesmit tūkstoši seši simti četrdesmit 

euro) apmērā uz 30 gadiem ar 2 gadu atlikto pamatsum-
mas maksājumu. Uzdot V. Cērpam sagatavot pieteikumu 
galvojuma saņemšanai, pamatojoties uz 25.03.2008. Minis-
tru kabineta noteikumiem Nr. 196 “Noteikumi par pašvaldī-
bu aizņēmumiem un galvojumiem”.

 • Piešķirt 300 EUR dokumentālās filmas “Latvijas volejbola 
leģendas” uzņemšanai.

 • Iecelt Māru Ārenti par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
direktori. Nosūtīt lēmumu saskaņošanai Kultūras ministri-
jai. Izpilddirektoram noslēgt atbilstošu darba līgumu pēc 
saskaņošanas ar Kultūras ministriju.

 • Piešķirt finansējumu 3000 EUR biedrības “Notici sev!” pro-
jekta “Pacēlāju Mālpils peldbaseinā” ietvaros.

 • Piešķirt 500 EUR dokumentālās filmas “Piedzimt kopā ar 
Latviju” tapšanai.

 • Pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli 4 (četras) mežu 
cirsmas saskaņā ar sarakstu izsoles noteikumos, kuras at-
rodas Mālpils novada domei piederošajā nekustamajā īpa-
šuma “Lūši”, Mālpils novads, ar kadastra Nr. 8074 001 
0080. Noteikt meža cirsmu izsoles kopējo noteikto sākum-
cenu 61 600 EUR (sešdesmit viens tūkstotis seši simti 
euro). Apstiprināt meža cirsmu izsoles noteikumus. Māl-
pils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt 
meža cirsmu izsoli.

 • Pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli 7 (septiņas) 
mežu cirsmas saskaņā ar sarakstu izsoles noteikumos, 
kuras atrodas Mālpils novada domei piederošajā nekusta-
majā īpašuma “Saulieši”, Mālpils novads, ar kadastra Nr. 
8074 004 0010. Noteikt meža cirsmu izsoles kopējo noteik-
to sākumcenu 104 700 EUR (viens simts četri tūkstoši sep-
tiņi simti euro). Apstiprināt meža cirsmu izsoles noteiku-
mus. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt 
un veikt meža cirsmu izsoli.

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2018. gada OKTOBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 24. oktobrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komite-
jas sēde 24. oktobrī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 24. oktobrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 31. oktobrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 29. oktobrī, plkst. 17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
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Augstāki mērķi jaunajā mācību gadā Mālpils novada vidusskolā

Turpinājums 4. lpp.

Laikā, kad savā ziedēšanas krāšņumā sacenšas gladiolas, dā-
lijas un asteres, mēs visi kopā sākam jauno 2018./2019. mācību 
gadu!

Zinību diena ir ļoti īpaša diena visiem skolēniem un viņu ģime-
nēm, tas ir laiks domām par nākotni, par tuvāko gadu, jauns pie-
dzīvojums, pavisam jauna pieredze.

Šogad mācības Mālpils novada vidusskolā uzsāka 355 izglīto-
jamie, savā skolas saimē uzņēmām 23 pirmklasniekus, deviņus 
desmitās klases izglītojamos.

2018./2019. mācību gadā turpināsim realizēt sešas izglītības 
programmas un daudzas interešu izglītības programmas, kurās 
dažādas gudrības palīdzēs apgūt 47 skolotāji, savukārt, lai skola 
būtu tīra, gaiša un pievilcīga strādās 13 tehniskie darbinieki.

Uzsākot jauno mācību gadu, protams, atskatāmies uz paveik-
to, izvērtējam un uzstādām sev augstākus un ambiciozākus mēr-
ķus.

Viens no kvalitātes rādītājiem, kas dod iespēju izvērtēt iegul-
dīto darbu, ir valsts pārbaudes darbu rezultāti. Pamatskolas iz-
glītojamie uzrādīja labus rezultātus, vēsturē un latviešu valodā 
skolas iegūto vērtējumu kopprocents ir augstāks nekā valstī, bet 
latviešu valodas eksāmenā 9. klases izglītojamie uzrādīja vis-
augstāko rezultātu Pierīgas novadu apvienību skolu vidū: mūsu 
skolas kopprocenta vērtējums 75,91 % (valstī 66,86 %).

Arī vidusskolas centralizētajos eksāmenos mūsu skolēnu ie-
gūtie vērtējumi latviešu valodā un angļu valodā ir augstāki nekā 
valstī vidēji, toties klupšanas akmens pašreiz vēl ir matemātikas 
eksāmens, kas sagādāja ne mazumu raižu valstī skolās kopumā.

CE latviešu valodā vidējais kopvērtējums mūsu skolas absol-
ventiem bija 59,70 % (valstī 52,60 %), angļu valodā skolā 70,73 % 
(valstī 61,90 %), savukārt matemātikā mūsu skolēnu uzrādītais 
kopvērtējums bija 33,08 % (valstī 34,60 %).

Plānojot jaunā satura ieviešanu skolā, 11. klases izglītoja-
miem pagājušajā mācību gadā bija iespēja pārbaudīt savas zinā-
šanas fizikas vai ķīmijas diagnosticējošajā darbā. Izvērtējot uzrā-
dītos rezultātus, esam gandarīti par paveikto, jo mūsu skolēnu 
darba vidējais kopprocents bija 77,08 % (valstī 67,57 %).

Šogad skolas darbam esam izvirzījuši vairākas metodiskā 
darba prioritātes:

Mūsdienīgas un efektīvas mācību stundas organizēšana
 • Pedagogu sadarbības organizēšana mācību priekšmetu 

satura plānošanā un īstenošanā;
 • Mācību organizācijas formu dažādošana;
 • Kvalitatīvu mācību ekskursiju organizēšana;
 • IT izmantošana.

Pilsoniskā līdzdalība, pašiniciatīva un sadarbība

 • Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumu integrēša-
na mācību un audzināšanas procesā;

 • Cieņpilnu savstarpējo attiecību veidošana.
Turpināsim darboties gan starptautiskajos projektos, gan arī 

dažādos izglītības projektos.
Ar lepnumu varam teikt, ka šogad nu jau devīto reizi saņēmām 

Zaļā karoga balvu par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstī-
bas, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un 
tās apkārtnē.

Katru gadu Ekoskolas izvēlas vienu no 10 tēmām kā Gada 
tēmu, kurai pievērš vairāk uzmanības mācību saturā, rīko izglīto-
jošus un praktiskus pasākumus skolēniem un vecākiem. Mālpils 
novada vidusskolas Gada tēma šajā mācību gadā būs “Enerģija”. 

Skolotāji arī šogad aktīvi turpinās izglītoties, lai mācīšanas un 
mācīšanās procesi būtu mūsdienīgi, atbilstoši prasībām un uz 
augstu rezultātu orientēti.

Lai realizētu skolas vīziju par to, ka skola ir garants izglītības 
pieejamībai, mācīšanas un mācīšanās kvalitātei, skolas, ģime-
nes un sabiedrības sadarbības efektivitātei, turpināsim organizēt 
arī dažādus pasākumus vecākiem.

Augustā aicinājām pie sevis LU Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes profesori Zandu Rubeni (Dr. paed., Mg. phil.), 
ar kuru diskutējām par to, kas un kādi viņi ir – mūsdienu bērni?  
Kādas ir šīs paaudzes pārstāvju specifiskās iezīmes un kā viņi 
vēlas sadarboties ar citām paaudzēm? Kā mums – vecāko paau-
džu pārstāvjiem – audzināt tā saucamās Z paaudzes pārstāvjus.

Savukārt, septembra sākumā rīkojām vecāku kopsapulces, lai 
iepazīstinātu vecākus ar skolas darba aktualitātēm, kā arī pie 
mums viesojās klīniskā psiholoģe Iveta Krūmiņa, kura stāstīja 
par pusaudžiem un vecākiem svarīgām lietām, atkarību profilak-
si.

Esam aktīvi uzsākuši jauno mācību gadu, ir ieceres, kuras šo-
gad noteikti arī realizēsim, turpināsim jau par vērtībām kļuvušās 
tradīcijas, bet mainīsimies un mēģināsim ko jaunu.

Bērniem, jauniešiem un katram no mums dzīvē ir dota unikā-
la iespēja – mācīties un izzināt. Skolotājiem kopā ar bērnu vecā-
kiem ir uzticēta atbildība par mūsu nākotni − jauno paaudzi.

Skolēniem vēlu degsmi un prieku mācību procesā, skolotā-
jiem un vecākiem – jaunas idejas un pacietību! Novēlu visiem šo 
gadu radošu un idejām bagātu!

Vienmēr priecājamies redzē skolā viesus, vecākus un sadar-
bības partnerus!

Mālpils novada vidusskolas direktore J. Caune

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades 
dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sā-
kot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts 
skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt 
Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvi-
jā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

6. septembrī Arēnā Rīga teju seši tūkstoši pamatskolas vecu-
ma skolēnu bija sabraukuši no visiem 119 Latvijas novadiem, lai 
piedalītos iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanā. Arī mūsu 
skolas 5.−9. klašu skolēniem bija ielūgums uz šo pasākumu. 
Pirms koncerta bija iespēja dažādās izstādēs un interaktīvās 
darbnīcās atklāt Latvijas daudzveidību, sasniegumus, inovācijas, 

kultūru, vēsturi, tradīcijas. “Animācijas Brigādes” leļļu un filmu 
darbnīcā varēja uzzināt par filmu tapšanas aizkulisēm, mūzikas 
istabā apgūt skrečošanas pamatprasmes, pie LNT laika ziņu va-
dītāja Kristapa Tālberga iejusties video studijā un dalīties iespai-
dos, ko katram nozīmē Latvija. Ļoti lielu interesi izraisīja triku 
meistars, iluzionists. Lai cik cītīgi sekotu viņa roku kustībām un 
veiklībai, tāpat visi palika neziņā, kur tas “āķis” slēpjas.

Pēc izstāžu un darbnīcu apmeklējuma gājām uz lielo atklāša-
nas koncertu “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”, ko atklāja Minis-
tru prezidents, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” patrons Māris 
Kučinskis. Savā uzrunā viņš teica: “Latvijas simtgadei veltītā 
programma “Skolas soma” ļauj visu klašu skolēniem paraudzī-

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšana Arēnā Rīga
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Turpinājums no 3. lpp.

14. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvoju-
mu piešķiršana. Šogad skolas uzrunāja un pirmos 
Zaļos karogus pasniedza pasaules vadošās vides 
izglītības un ekosertifikācijas organizācijas Foun-
dation for Environmental Education (FEE Interna-
tional) vadītāji no Dānijas.

Kopā 135 Ekoskolas saņēma starptautisko Zaļā karoga balvu 
un vēl 56 – Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu. Par aktīvu 
darbu vides izglītībā un apkārtējās vides aizsardzībā 20 skolas, 
kuras prestižo Zaļā karoga apbalvojumu saņēma pirmo reizi, 
sveica FEE International vadītājs Daniels Šafers (Daniel Schaf-
fer) un Starptautiskās Ekoskolu programmas koordinatore Ni-
kola Andreu (Nicole Andreou). Skolas uzrunāja arī Vides izglītī-
bas fonda pārstāvji un daži Ekoskolu nacionālās žūrijas 
pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministri-
jas, Vides izglītotāju asociācijas, Ekodizaina kompetences centra 
un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas. Par pasākuma gai-
sotni savukārt rūpējās atraktīvais pasākuma vadītājs Mārtiņš  
Kozlovskis jeb Kozmens. Apbalvošanas ceremonijas pirmajā daļā 
skolām bija iespēja iepazīsies arī ar Ekoskolu programmas ak-
tualitātēm šim mācību gadam un plānotajām aktivitātēm UNES-
CO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotajā Pasaules lielākajā mā-
cību stundā.

Pasākuma otrajā daļā Ekoskolas tikās ar organizācijas Foun-
dation for Environmental Education delegātiem no vairāk nekā 
60 pasaules valstīm. Vienojoties kopīgās aktivitātēs, Latvijas 
Ekoskolas un valstu delegāti dalījās pārdomās par mūsu planē-

tas nākotni un katra ieguldījumu tās ilgtspējīgā attīstībā. Šīs tik-
šanās mērķis bija prezentēt Ekoskolu programmas pārstāvību 
Latvijā, un vienlaikus tā kalpoja arī kā apliecinājums mūsu Eko-
skolām par to aktīvā darba un iniciatīvu vērtību globālā kontek-
stā.

Mālpils novada vidusskola Zaļā karoga balvu saņēma jau de-
vīto reizi.

MNVSK Ekoskolas koordinatore D. Lāce

ties aiz apvāršņa. Tā ir iespēja iegūt jaunas zināšanas un sastap-
ties ar radošām personībām. Tie ir pārsteidzoši atklājumi un jau-
na emocionālā pieredze. Tas vienkārši ir interesanti. Iespējams, 
pats svarīgākais šīs programmas mērķis ir vienlīdzība jeb vienā-
das iespējas visiem. Tas nozīmē, ka tajā var piedalīties skolēni no 
visas Latvijas un nevienam nav nekādu privilēģiju. Katram ir ie-
spēja atklāt mūsu kultūras krāšņumu un iepazīt Latvijas aizrau-
jošo vēsturi.”

Koncerts pārsteidza ar krāšņām un iespaidīgām prožektoru 
gaismu spēlēm. Piedalījās populāri Latvijas mākslinieki, apvie-
nojoties netradicionālās kombinācijās un mudinot jauniešus arī 
pašiem būt radošiem. Skolēni par redzēto:

Dairis un Daniels: “Ļoti patika koncerts, jo slaveni cilvēki uz-

stājās, gaismas bija skaistas. Triku meistars patika un smilšu 
kino darbnīca. Skrečošana bija interesanta.”

Elizabete: “Man koncerts patika, gaismas bija iespaidīgas, 
patika dziesmas, ko izpildīja.”

Linda un Irbe: “Koncerts bija ļoti piepildīts, ļoti patika. Intere-
santi bija mūzikas kabinetā skatīties skrečošanu, kā divi puiši 
dažādas dziesmas atskaņo, sitot pa trubām.”

No savas puses varu piebilst, ka pasākums bija pārdomāts, 
interesants, skolēni bija sajūsmā par redzēto un dzirdēto.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore 
Mālpils novada vidusskolā I. Sējāne

Ekoskolu apbalvošanas pasākums

MNVSK Ekopadomes pārstāves kopā ar FEE International 
delegātu no Turcijas
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Mālpils Evaņģēliski luteriskā draudze vēlas dalīties priekā 
par nesen kā nodibinātām māsu draudžu attiecībām ar Lietu-
vas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Palangas draudzi un tās 
mācītāju Dr. His. Darius Petkunas.

Uzsākot kalpošanu Mālpils draudzē, vēlējos atrast māsu 
draudzi. Visus šos gadus daudz tika darīts, lai tas notiktu, bet 
nebija augļu. Griezāmies gan pie Vācijas Patstāvīgās Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas, gan pie Zviedrijas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas pārstāvjiem. Šī gada sākumā uzsāku saraksti ar Palan-
gas draudzi. Šis notikums gaidīja 7 gadus, līdz piepildījās.

Šajā notikumā ir kas īpašs. Proti, māsu draudzes attiecības 
tiek nodibinātas mūsu valstu Latvijas un Lietuvas 100-gadē, 
mūsu arhibīskapa Jāņa Vanaga 25. konsekrācijas gadā un manā 
10. kalpošanas gadā pie tā Kunga altāra.

Palangas draudze ir izveidojusies no Būtiņģes draudzes, kas 
ir bijusi visai latviska, un vēl šodien dievkalpojumi tur tiek notu-
rēti pēc Latvijas luterāņu Dziesmu grāmatas kārtības. Tikšanās 
brīdī Palangā mūs uzrunāja draudzes locekļi skaidrā latviešu va-
lodā.

Kāpēc vajadzīga māsu draudze? Šis jautājums ir bijis visai po-
pulārs, kad meklējām, bet neatradām atsaucīgu draudzi. Tiešām 
kāpēc? Draudzei, tāpat kā jebkuram no mums, ir vajadzība pēc 

svaiga gaisa, jau-
niem iespaidiem, re-
dzējumiem, un tas 
ļauj dzīvot. Ticība 
kas iesprostota − ie-
robežotā telpā, 
draud izdzist, tāpat 
kā svecei, kurai uz-
likts spainis. Arī 
mums ir vajadzīgs 
caurvējš, kas ienes-
tu vairāk skābekļa, 
vairāk dzīvības, vai-
rāk gaismas, vairāk 
pozitīvisma un tā 
stiprinātu mūsu ga-
rīgo, un varbūt pat 
fizisko stāvokli. Tas 
ir noticis, nu mēs 
gaidām uz mūsu jauno draugu ierašanos Mālpilī. Tas gan vēl nav 
zināms kad. Lai Dievs viņus uz to svētī!

LELB, Mālpils draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

Māsu draudze no Lietuvas

Turpinājums 8. lpp.

Kultūras centra šīs sezonas pirmā izstāde pārsteidz ar apjo-
mu un mākslas un dizaina veidu daudzveidību. Izstādē apskatāmi 
gleznojumi ar eļļas krāsām, grafikas darbi, izpildīti gan datorā, 
gan ar krāsu zīmuļiem, telpiskie darbi no plastilīna un silikona, 
trauki no akmens masas un porcelāna, iepakojums pārtikas pro-
duktiem, tērpi izrādei “Skroderdienas Silmačos”, grafiti un ani-
mācija. 

Un tomēr šajos mākslas veidos strādājošos 17 māksliniekus 
apvieno kaut kas būtisks – laika posmā no 1998. līdz 2008. gadam 
viņi ir absolvējuši Mālpils Mūzikas un mākslas skolas Mākslas 
nodaļu un turpinājuši apgūt mākslinieka profesiju vidusskolās un 
augstskolās.

Izstādei dots nosaukums “325”. Par šo izvēli atklāšanā stāsta 
KIWIE: “Kad Mārīte mani aicināja domāt par kopīgu izstādi vi-
siem, kas beiguši Mālpils mākslas skolu un tagad jau absolvējuši 

augstskolu, viena no idejām bija dot šai izstādei nosaukumu – 
325. Šis numurs ir mākslas skolas kabinetam, kurā mēs visi gu-
vām pirmās zināšanas par mākslu – visu to, kas mums tālāk dzī-
vē noderēja.”

Izstādes darbu autori ir: Līga Mukāne, Anete Melece, Kristīne 
Nikandrova, KIWIE, Anete Kalniņa, Līga Blumberga, Madara 
Nameda Zemīte, Emīls Salmiņš, Ernests Austriņš, Rūta Jumīte 
/Akeldama/, Dārta Hapanioneka, Inuta Graudiņa, Liene Mac-
kus, Maija Mackus, Līga Bellamija /Kiršteine/, Arvis Kantiševs 
un Artis Resselis.

“Pagājuši 20 gadi kopš mākslas nodaļas pirmā izlaiduma un 
tieši 10 gadi kopš šī sastāva iepriekšējās izstādes − laiks, kurā 
mēs sekojām līdzi jūsu gaitām un laiks, kurā daudz kas ir mainī-
jies. Mēs – skolotājas (Guna Petrevica, Indra Zvīgule, Esmeralda 
Tāle, Inta Rulle) visu šo laiku domās bijām kopā ar jums un prie-

Izstāžu sezonu atklāj ar vērienīgu izstādi “325”
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Turpinājums no 7. lpp.
cājamies jūs redzēt tādus, kādi esat šobrīd!

Izstāde ir galvenokārt vēstījums jauniešiem, vēstījums par to, 
ka māksla ir viens no tiem virzieniem, kurā ir vērts doties. Un šo 
ceļu var uzsākt tepat Mālpils mākslas skolā, kā to ir darījuši visi 
tie, kuru darbi šeit apskatāmi. Mūsdienās ar mākslu var izdzīvot 
un var nopelnīt, ja esi gan talantīgs, gan arī savas dzīves mene-
džeris. Visi šie jaunie mākslinieki ir pierādījuši, ka viņi tādi ir,” 
saka Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktore un mākslinie-
ku tā laika skolotāja Māra Ārente.

Lūk, dažu izstādes dalībnieku pārdomas:
KIWIE: “Izstāde 325 ir diezgan nozīmīgs notikums Mālpils kul-

tūras dzīvē, jo apvieno 17 jaunos māksliniekus, kas savas pirmās 
zināšanas un prasmes ieguva tieši šajā skolā. Nav noslēpums, ka 
pirmie iespaidi par konkrēto tematu, šajā brīdī – mākslas novir-
zienu − ir diezgan nozīmīgi. Ļoti būtiski nesabojāt iespaidu un 
darīt visu, lai jaunietis būtu ieinteresēts turpināt uzzināt, prakti-
zēties un attīstīties mākslas pasaulē. Izstādes galvenais mērķis 
bija atspoguļot, ar ko mākslas nodaļas, jeb, kā mēs to vienmēr 
sauksim, mākslas skolas beidzēji, nodarbojas šobrīd, tādā veidā 
iedvesmojot citus jauniešus, kas vēl tikai domā par pievienoša-
nos mākslas skolai. 

Svarīgi ir saprast, ka mākslas skola nenozīmē tikai gleznoša-
nu, kas ir tikai viena no 100 000 tehnikām, kuras pastāv visā pa-
saulē − ielu māksla, tetovēšana, grafiskais dizains, reklāmas di-
zains, video māksla, animācija, rokdarbi, keramika, modes 
dizains un daudzi citi. Manuprāt kreativitāte ir ļoti nozīmīga pras-
me, kas jāattīsta jau agrā bērnībā, jo tas palīdzēs ne tikai izdomāt 
interesantus un konceptuāli gudrus darbus, bet noderēs arī ik-
dienas sadzīvē, risinot dažādas problēmas efektīvā un kreatīvā 
veidā. Šādi cilvēki vienmēr ir pieprasīti darba tirgū, kā arī bieži 
vien ir tie, kas izveido lielas kompānijas vai rada idejas, kas mai-
na visu pasauli. Piemērs: Stīvs Džobs. Radošums attīsta sma-
dzenes pavisam citos līmeņos, sagatavojot personu pasaules lī-
meņa darba tirgum. Visur, kur braucu, par LATVIEŠIEM saka tikai 
labu. Nevajadzētu baidīties, ka nākam no mazas Valsts. Tas bieži 
vien ir lielākais slazds. Nav svarīgi, no kurienes nāc, svarīgi ir, uz 
kurieni dodies.”

Anete Kalniņa: “Patīkams notikums bija atkal atgriezties 
Mālpilī un pēc 10 gadiem tikties ar Mākslas skolas absolventiem 

kopīgā izstādē “325”. No sava kursa prieks bija satikt Jāni Mac-
kus un Dārtu Hapanioneku, ar kuru tiekamies arī citās izstādēs, 
kā J. Pīgožņa konkursizstādē u.c.

Šīsvasaras jūlija mēnesī satiku arī savu draudzeni, ar kuru bi-
jām vienā mākslas skolas kursā − Signi Giles. Viņa diemžēl uz 
izstādes atklāšanu no Anglijas nevarēja atbraukt, jo veiksmīgi 
vadot galeriju Anglijā − Signet Contemporary ART Chelsea, orga-
nizēja kārtējo izstādi un gatavojās dalībai The Alfordable Art Fair 
New Your City. 

Esmu ļoti gandarīta par vietu, kurā Mālpils kultūras centrā 
eksponēts mans maģistra darbs, absolvējot Latvijas mākslas 
akadēmijas glezniecības nodaļu − AINAVA-ABSTRAKCIJA, kura 
izmērs bija ļoti iespaidīgs − 375 x 600 cm. Latvijā, bez Latvijas 
Mākslas muzeja Arsenāls, ir vēl tikai dažas vietas, kur ir iespē-
jams eksponēt šāda izmēra darbus. Īpaša vērtība ir dabīgais ap-
gaismojums no griestiem, kāds Latvijas izstāžu zālēs ir retums.

Mālpils kultūras centrs ir ļoti simpatisks ar savu 80-to gadu 
askētisko interjeru, tas ļoti atgādina bijušo izstāžu zāli Latvija 
Rīgā. Mālpils kultūras centra izstāžu zālē ir norisinājušās tādu 
ievērojamu Latvijas mākslinieku izstādes kā Imanta Vecozola, 
Sandras Krastiņas un Džemmas Skulmes. Mālpils noteikti var 
lepoties ar savu Kultūras centru, kas ir piemērots arī izstāžu rī-
košanai.”

Rūta Jumīte /Akeldama/: “Ļoti saviļņojoši redzēt šo daudzo 
talantīgo cilvēku darbus, zinot, ka viņu radošās darbības sākums 
ir bijis tieši Mālpils mākslas skola. Atceros un novērtēju, cik 
daudz ieguvu mācoties šajā skolā − gan aizmetņus gaumes vei-
došanā, gan degsmi par mākslu kā tādu − jau gadu pirms skolas 
pabeigšanas biju sapratusi, ka nākamais solis būs Rīgas Dizaina 
un mākslas vidusskola. Lielu ieguldījumu šajā izvēlē deva tieši 
Mārīte, viņa jau laicīgi mums rādīja un stāstīja par iespējām mā-
cīties tālāk, iedrošināja uzdrīkstēties, ļāva mums katram ierau-
dzīt savu potenciālu. Par to esmu viņai ļoti pateicīga. Novēlu Māl-
pils Mākslas skolai saglabāt augsto kvalitāti un palīdzēt sevi 
atklāt vēl daudziem talantīgiem cilvēkiem!”

Izstāde Mālpils Kultūras centra 2. stāva foajē būs apskatāma 
līdz 2. oktobrim (ieskaitot), bet izstāžu zālē līdz 11. oktobrim.

Esmeralda Tāle
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ATSKATS  UZ  NOTIKUMIEM

8. septembrī pie Mālpils 
Kultūras centra bija pulcēju-
šies Mālpils “BMW World-
Latvija” kluba biedri ar savām 
automašīnām, lai pirmajā klu-
ba salidojumā dotos kopīgā 
izbraukumā. Brauciena orga-
nizators mālpilietis Konstantins Demidovs un jelgavnieks Artis 
Ozols atzīmē: “Esam gandarīti, ka uz šo pirmo salidojumu iera-
dušies tik daudzi kluba biedri ar ģimenes locekļiem un drau-
giem! Mālpils BMW klubs ir izveidots, lai popularizētu BMW mar-
kas automobiļus, apvienotu šīs markas entuziastus, celtu BMW 
markas prestižu, laužot stereotipu, ka visi BMW vadītāji ir agresī-
vi braucēji, kā arī rīkotu kopīgus atpūtas pasākumus.”

Esmeralda Tāle
facebook grupa – BMW-world.lv

“BMW World-Latvija” kluba pirmais salidojums Mālpilī

25. augustā Rīgā kultūras pilī Ziemeļblāzma uz otro simtgad-
nieku salidojumu bija aicināti valsts vienaudži no visas Latvijas. 
Arī mālpiliete Lidija Sīmane, kura gada sākumā svinēja 104. 
dzimšanas dienu, kopā ar ģimeni piedalījās svinīgajā pasākumā.

Kopumā, no aptaujātajiem 119 valsts vienaudžiem, salidoju-
mā piedalījās 31 cilvēks kopā ar savas dzimtas piederīgiem, 
draugiem, atbalstītājiem vai sociālās aprūpes darbiniekiem.

Salidojuma dalībniekus īpašā apsveikuma vēstulē sveica Saei-
mas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, savukārt Rīgas domes vārdā 
simtgadniekus uzrunāja Izglītības, sporta un kultūras komitejas 
vadītāja Eiženija Aldermane. Viņa pasniedza salidojuma piemi-
ņas zīmes − monētā veidotu sudraba kamolīti, kas simboliski no-
zīmē atmiņu esību un prasmi tos ievīt valsts vēsturē pirmās simt-
gades nogrieznī.

Pēc tam sekoja koncerts, kurā izskanēja populāras zaļumbaļ-
ļu melodijas no simts gados sakrātā dziesmu pūra. Dejotāji, kat-
ram laika nogrieznim atbilstošos tērpos, sanāca dejot zaļumbal-
les dejas, kurām, aplausiem skanot, pievienojās arī viens otrs no 
salidojuma dalībniekiem. Senās, mīļās dziesmas raisīja pozitīvas 
un pacilājošas emocijas visiem klātesošajiem.

Skaisti iekārtotā fotostudijā simtgadniekiem bija iespēja nofo-
tografēties kopā ar saviem tuvajiem. Cienasta galdā bija mūsu 
tradicionālie ēdieni, ietērpti mūsdienīgā noformējumā. Goda vie-
tā − ceptuves “Lāči” veidotā lauku torte, kuras tapšanas procesā 
pārlapotas pat pirmās Latvijas brīvvalsts gados cepto saldumu 

un radu un draugu pierakstītās vecvecmāmiņu receptes.
Mūsu Lidija bija patiesi prieka pilna par iespēju piedalīties sa-

lidojumā kopā ar ģimeni, satikt pazīstamos un iepazīt jaunus Lat-
vijas un savus vienaudžus.

Valsts simtgadnieku salidojumu organizēja biedrība “Rīgas 
aktīvo senioru alianse” (RASA).

Informācija no www.biedribarasa.lv, Esmeralda Tāle

Mālpiliete otrajā Latvijas simtgadnieku salidojumā
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

INFORMĀCIJA

SPORTS

15. septembrī Zaķumuižas sporta zālē notika Pierīgas sporta 
spēles basketbolā – priekšsacīkstes. Mālpils komanda spēlēja 
vienā grupā ar Ropažu un Baldones novada komandām. Baldo-
nes komanda neieradās, bet Mālpils komanda piedzīvoja zaudē-

jumu pret Ropažiem (38:70), grupā ieņēma 2. vietu un finālsacen-
sībās cīnīsies par 4. līdz 6.vietai ar Salaspils un Olaines novada 
komandām.

Veiksmīgi īstenots biedrības “Mālpils tautskola” projekts 
“Daudzfunkcionāla mācību telpa” (Nr. 17-04-AL32-
A019.2202-000005).

Telpa ir gatava − izremontēta un nodrošināta ar visu nepiecie-
šamo aprīkojumu daudzveidīgām praktiskām mācību nodarbī-
bām. 

Septembra beigās tiks uzsāktas mūžizglītības aktivitātes, 
kuru rezultātā ieguvēji būs ne tikai mācību dalībnieki, bet visa 
novada sabiedrība. Organizējot vietējo meistaru vadītās nodarbī-
bas, tiks dots ieguldījums novada kultūras mantojuma saglabā-
šanā un mūsdienīgā pielietošanā. Kulinārā mantojuma receptes, 
lietišķās mākslas paņēmieni tiks celti gaismā no meistaru pras-
mju pūra un nodoti nodarbību dalībniekiem, pielietoti viņu ģime-
nēs, nodoti jaunākajai paaudzei.

Turpmākās mācību nodarbības tiks organizētas ar sekojo-
šiem mērķiem:

1) saglabāt un nodot tālāk novada kulināro mantojumu nevis 
pierakstītu recepšu veidā, kas ne visiem ir pieejamas, bet gan 
dzīvā saziņā ar novada meistariem, izmantojot šīs receptes ikdie-
nā mācību dalībnieku ģimenēs,

2) iepazīstināt novada iedzīvotājus ar Latvijas labāko pavāru 
prasmēm vairākās meistarklasēs un ar galda kultūru;

3) popularizēt veselīgu dzīvesveidu, gan projekta īstenošanas 
laikā, gan pēc tam rīkojot tikšanās ar veselīga uztura speciālis-
tiem, mācot gatavot veselīgi, apgūstot dabas bagātību pareizu 
izmantošanu veselības saglabāšanai un uzlabošanai, apvienojot 
labāko no tautas recepšu pūra ar mūsdienu iespējām.

Biedrība “Mālpils tautskola”

LAI NODROŠINĀTU IESPĒJAMI DAUDZPUSĪGU PIEAUGUŠO  
IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMU JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ, LŪDZU IZ-
TEIKT SAVUS IEROSINĀJUMUS UN KURSU VĒLMES PA TĀLR. 
26114173 VAI E-PASTĀ: karte1@inbox.lv

Līvija Mukāne, 
Mālpils novada domes pieaugušo izglītības koordinatore

Daudzfunkcionālā mācību telpa Mālpils kultūras centrā ir gatava

Novecojusi apkures sistēma un ventilācija, dažādu ar ražoša-
nu saistītu neefektīvu iekārtu darbināšana, kas neefektīvi patērē 
darbaspēka resursu, telpu sildīšana vai dzesēšana un apgaismo-
jums, kas atpaliek no šodienas iespējām – šie ir tikai daži no gal-
venajiem iemesliem, kāpēc Latvijas uzņēmumi, gan privātie, gan 
valsts un pašvaldību paspārnē esošie, katru dienu tērē vairāk 
enerģijas nekā nepieciešams, un pats galvenais − zaudē daudz 
naudas.

Risinājums, kā pašvaldībai vai uzņēmumam kļūt energoefek-
tīvākam un ietaupīt naudu, ir vienkāršāks, nekā varētu šķist. At-
tīstības finanšu institūcija ALTUM ir ieviesusi jaunu valsts atbal-
sta programmu, kas energoefektivitātes uzlabošanai visa veida 
uzņēmumos un pašvaldībās piedāvā finansējumu beznodrošinā-
juma aizdevumu veidā. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams galvo-
jums vai ķīla. Aizdevums tiks atmaksāts no ietaupījuma, kas ro-
das pēc energefektivitātes projekta pabeigšanas. Turklāt, 

Aizdevumi bez nodrošinājuma privāto un 
pašvaldības uzņēmumu energoefektivitātei
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finansējumu saņemt ir ļoti vienkārši un bez liekas birokrātijas.
Ar ko jāsāk? Pirmkārt, sazinieties ar ALTUM, lai apspriestu, 

kādas varētu būt uzņēmuma vajadzības un finansējuma risināju-
mi. Situācijas var būt patiesi dažādas, taču būtiski zināt, ka ar 
jauno ALTUM programmu faktiski visām ir iespējams risinājums, 
kā rezultātā tiek panākts būtisks energo un citu resursu naudas 
ietaupījums. Tāpat būtiski, ka energoefektivitātes projekti vidēji 
atmaksājas jau 2 līdz 8 gados.

Energoefektivitātes uzlabošanai var veikt visplašāko pasāku-
mu klāstu – veikt elektrosistēmu, ierīču un iekārtu nomaiņu, da-
žāda veida enerģijas plūsmu (gaiss, tvaiks, dūmgāze) rekuperā-
cijas iekārtu uzstādīšanu, apgaismojuma nomaiņu uz LED ar vai 
bez viedās lietošanas sistēmas, apkures sistēmu modernizēša-
nu. Tāpat var ieviest dažādus atjaunojamo energoresursu risinā-
jumus, kā piemēram saules paneļus un kolektorus, ar biomasu 
darbināmus apkures katlus un koģenerācijas iekārtas, kā arī 
sākt izmantot arvien lielāku popularitāti iemantojošo elek-
trotransportu. 

Vienam uzņēmumam varam piešķirt aizdevumu apjomā no 20 
tūkstošiem līdz pat 2,85 miljoniem eiro, turklāt mūsu finansēju-
mu var kombinēt arī ar grantiem citās programmās. Varam fi-
nansēt līdz 85 % no projekta vērtības, aizdevumu izsniedzot uz 
termiņu līdz 10 gadiem. Kā jau minēju, svarīgākā prasība ir, lai no 
ietaupījuma, kas rodas, energoefektivitā-
tes projektu ieviešot, iespējams atmaksāt 
aizdevumu un uzņēmumam nerodas ie-
tekme uz esošo naudas plūsmu. Piemi-
nēšanas vērts noteikti ir arī tas, ka finan-
sēt varam arī lietotas iekārtas, ja tās ir 
efektīvākas par tām, kuras uzņēmums 
lieto šobrīd.

Vēlos arī uzsvērt, ka energoefektivitā-
tes projektos finansiāls ietaupījums rodas 
ne tikai no energoresursu ietaupījuma, 
bet arī no darbaspēka ietaupījuma un no 
nākotnes remontu izmaksām. Tas viss jā-
ņem vērā. Saņemt aizdevumu ir vienkārši 
– jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kurā ie-
tverti vēlamie darbi, izmaksas un gaidā-
mais ietaupījums. Ja šajos aprēķinos ne-
pieciešama palīdzība – ALTUM eksperti 
gan konsultēs, gan palīdzēs veikt aprēķi-
nus.

Kā tas strādā? Pavisam “svaigs” pie-
mērs no Kurzemes puses – Smārdes pa-
gasta Milzkalnē uzsākts novecojušās ap-
kures sistēmas nomaiņas un 
modernizācijas projekts, kurā uzņēmums 
“Šlokenbeka” piesaistījis ALTUM finansē-
jumu 170 tūkstošu eiro apmērā, lai Milz-
kalnes ciemā veiktu apkures katla nomai-
ņu un siltuma padeves sistēmas 
automatizāciju. Pēc apkures katla un 
šķeldas padeves sistēmas automatizāci-
jas plānots, ka kurināmā patēriņš sama-
zināsies par vairāk kā 25 %. Līdz ar apku-
res sistēmas modernizāciju, samazināsies 
arī citi maksājumi, piemēram, izmaksas 
par elektroenerģiju, nebūs jāveic noveco-
jušo sistēmu remonts, samazināsies ku-
rinātāju nepieciešamība no četriem uz 
vienu u.c.

Ja Jūsu uzņēmumam vai pašvaldībai ir 
radusies interese, aicinu sazināties ar AL-
TUM energoefektivitātes ekspertu Edgaru 

Kuduru, edgars.kudurs@altum.lv, tālr. 20204664, plašāka infor-
mācija par ALTUM energoefektivitātes aizdevumiem arī www.al-
tum.lv

Edgars Kudurs, ALTUM energoefektivitātes eksperts
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Katru gadu, sākoties aukstam laikam, pieaug to ugunsgrēku 
skaits, kuru iespējamais iemesls ir saistīts ar apkures lietošanu 
– netīrītiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures ierīču lie-
tošanu. Tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD), sākoties apkures sezonai, aicina iedzīvotājus iztīrīt dūm-
vadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu detektorus!

Katrs 10 ugunsgrēks izceļas bojātas apkures sistēmas vai 
tās nepareizas ekspluatācijas dēļ

Kā liecina VUGD apkopotā informācija, 2016. gadā tika reģis-
trēti 921 ugunsgrēki, bet līdz 2017. gada 1. oktobrim reģistrēti jau 
776 ugunsgrēki, kuru iespējamais iemesls bija neiztīrīti dūmvadi, 
nepareizi izbūvētas vai bojātas apkures sistēmas, kā arī to eks-
pluatācijas noteikumu pārkāpumi. Apmēram puse no šiem 
ugunsgrēkiem izceļas nepareizas apkures ierīču lietošanas dēļ. 
Ar apkures lietošanu saistītos ugunsgrēkos 2016. gadā gāja bojā 
20 cilvēki, bet cieta 40 cilvēki. Savukārt 2017. gadā ar apkures 
problēmām saistītos ugunsgrēkos gājuši bojā jau 8 cilvēki, bet 
cietuši – 52. Ugunsgrēkus, kuros cieš vai iet bojā cilvēki un tiek 
bojāts īpašums, var novērst, regulāri veicot dūmvadu tīrīšanu un 
apsekojot apkures ierīču tehnisko stāvokli.

Pirms katras apkures sezonas jāveic dūmvada tīrīšana
Ugunsdzēsēji glābēji 2017. gadā jau 520 reizes devās uz 

ugunsgrēkiem, kuros dūmvados dega sodrēji. Katru gadu tiek 
reģistrēti vairāk nekā 500 šādu ugunsgrēku. Netīrīts skurstenis 
ir ugunsbīstams! Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz 
skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas 
nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina ap-
kures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā – var izraisīt in-
tensīvu šo produktu degšanu. Aizdegšanās ātri izplatās pa visu 
dūmeņa iekšējo virsmu, vienlaikus ievērojami paaugstinot tem-
peratūru tajā aptuveni līdz pat 1000 °C. Tas var radīt plaisas visa 
mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, tāde-
jādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām uz degtspējī-
gām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas var izraisīt ne 
tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aizdegšanos.

VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra 
sodrēji no dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem, ko 
vislabāk izdarīs atbilstoši apmācīts vai sertificēts skursteņslau-
ķis, taču, ja privātmāju saimnieki zina, kā veikt skursteņu tīrīša-
nu, viņi to var veikt arī paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un 
pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma 
(līdz 1. novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces 
un iekārtas dūmvadus jātīra vēl vismaz vienu reizi apkures sezo-
nas laikā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam). Līdzās 
tam reizi piecos gados jāveic arī visas apkures sistēmas tehniskā 
stāvokļa novērtējums, ko var veikt sertificēts speciālists.

Apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo izmanto gāzi, 
tīra un tā tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne 
retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ie-
rīce atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas 
dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude. 

Pēc remontdarbiem jāveic rūpīga apkures sistēmas pārbaude
Ja pirms apkures sezonas mājoklī veikti remonta darbi, pār-

liecinieties, vai telpās un bēniņos attālums no dūmeņa ārējās 
virsmas līdz jebkuram degtspējīgam materiālam, kas izmantots 
sienas, griestu vai jumta konstrukcijās vai dekoratīvos nolūkos, 
nav mazāks par 10 cm, savukārt attālums no dūmvada nav ma-
zāks par 30 cm, bet no dūmeņa tīrīšanas lūkas – nav mazāks par 
20 cm.

Malkas plītij nepieciešama regulāra atjaunošana
Ja jums ir malkas plīts, tad jāatceras, ka tā laika gaitā nolieto-

jas – var izdegt cepeškrāsns metāla apšuvums, plīts virsmā pa-
rādīties spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas plītis 
padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām periodiski nepieciešama 
atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, nomainot izde-
gušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas. 

Dūmu detektors – dzīvības glābējs!
Lai samazinātu iespēju ciest vai iet bojā ugunsgrēkā, VUGD 

aicina ierīkot dūmu detektorus, kā arī tvana gāzes un dabasgā-
zes noplūdes detektorus, kas mājokļa iemītniekus ar skaļu sig-
nālu brīdinās par draudošajām briesmām. Īpaši svarīgi tas ir tā-
dēļ, ka visbiežāk ugunsgrēki izceļas tieši nakts laikā, kad mājas 
iemītnieki guļ. 

No 2017. gada 1. septembra objektā, kurā ir gāzes aparāts, 
kura jauda ir lielāka par 50 kW, vai tas atrodas pagrabā vai cokol-
stāvā, jāuzstāda par gāzes noplūdi signalizējošs detektors. Savu-
kārt no 2020. gada 1. janvāra visas dzīvojamās ēkas un dzīvokļi ir 
jāaprīko ar ugunsgrēka autonomiem detektoriem.

VUGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību uz nākamo apku-
res sezonu un iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt sertificētu speciā-
listu pārbaudīt apkures ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli.

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Parūpējies par savu drošību arī apkures sezonā – 
iztīri skursteni un ierīko dūmu detektoru!
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Izsoles
Mālpils novada dome 2018. gada 8. oktobrī plkst. 10:00, 

Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2. stāvā, Nākotnes ielā 
1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko 4 (četru) meža cirsmu ne-
kustamajā īpašumā “Lūši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 001 0080, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Ar iz-
soles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes 
mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kance-
lejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Ar cirsmām var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties 
pa tālruni 28654825.

Cirsmu izsoles kopējā nosacītā sākumcena 61 600 EUR.
Izsolē var piedalīties personas, kas līdz 2018. gada 8. ok-

tobrim plkst. 9:45 iesniegušas izsoles noteikumos minētos 
dokumentus ar rakstisku cenas piedāvājumu, iemaksājušas 
dalības maksu 40 EUR un nodrošinājumu 6160 EUR apmē-
rā.

Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atseviš-
ķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi 
“Cirsmu izsolei “Lūši””, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada 
domes, Reģ. Nr. 90000048398, kontu AS “Swedbank”, HA-
BALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr. AS “SEB 
Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.

Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 1 nedēļas laikā, skaitot 
no izsoles dienas.

Mālpils novada dome 2018. gada 8. oktobrī plkst. 10:30, 
Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2. stāvā, Nākotnes ielā 
1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko 7 (septiņu) meža cirsmu ne-
kustamajā īpašumā “Saulieši”, Mālpils novads, kadastra 
Nr. 8074 004 0010, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Ar 
izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes 
mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kance-
lejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Ar cirsmām var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties 
pa tālruni 28654825.

Cirsmu izsoles kopējā nosacītā sākumcena 104 700 EUR.
Izsolē var piedalīties personas, kas līdz 2018. gada 8. ok-

tobrim plkst. 10:15 iesniegušas izsoles noteikumos minē-
tos dokumentus ar rakstisku cenas piedāvājumu, iemaksā-
jušas dalības maksu 70 EUR un nodrošinājumu 10470 EUR 
apmērā.

Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atseviš-
ķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi 
“Cirsmu izsolei “Saulieši””, ar pārskaitījumu uz Mālpils no-
vada domes, Reģ. Nr. 90000048398, kontu AS “Swedbank”, 
HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr. AS 
“SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.

Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 1 nedēļas laikā, skaitot 
no izsoles dienas.

Runcis vārdā Hugo – liela auguma, 
garām kājām, garu asti, īsspalvains.

LŪGUMS PALĪDZĒT ATRAST!!!
Ja ir kāda informācija, lūdzu, zvaniet pa 

tālr. 26577711

PAZUDIS !!!

Mālpilieši raksta.

Tikšanās ar Ati Priedīti
Pavasarī Mālpils novada bibliotēkā tika izveidota grāmatu 

izstāde “Mālpilieši raksta”, kas izraisīja lielu lasītāju interesi. 
Izstādē apkopojām autoru izdotās grāmatas, kuru vārds ir vai 
bija saistīts ar Mālpili. Esam saņēmuši kārtējo dāvinājumu no 
bijušā mālpilieša Ata Priedīša – dzejoļu grāmatu “Kā melodi-
ja”. Autors laipni piekritis atbraukt uz Mālpils novada bibliotē-
ku un tikties ar lasītājiem. Pasākums paredzēts arī kā retro-

spekcija autora grāmatai “Gan jau rīts mūs atradīs”, kuras 
viena nodaļa stāsta par mūzikas dzīvi Mālpilī 80-jos gados − 
festivālu “Mālpils ritmi”, ansambli “Tiki Taki Kukū”. Pasākumā 
piedalīsies arī Ata Priedīša vadītā vokālā grupa “Zibsnis” no 
Siguldas.

Gaidīsim visus dzejas mīļotājus un priecāsimies par visiem, 
kas varēs dalīties atmiņās par šo laiku.

Tiksimies trešdien, 10. oktobrī plkst. 17:00 
Mālpils novada bibliotēkā.
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Mālpils Kultūras centra pasākumi oktobrī
 • Izstāžu zālē līdz 11. oktobrim vēl apskatāma izstāde “325”.

 • 03.10. plkst. 19:00 Danču vakars kopā ar folkloras kopu “Mālis” kafejnīcas 
telpās.

 • 06.10. plkst. 13:00 Mālpils novada domes zālē SARĪKOJUMS SENIORIEM 
“Dziesmu vara lielu dara”. Īpašais viesis Nacionālā teātra aktrise Indra Bur-
kovska. Transportu uz sarīkojumu var pieteikt pie Kultūras centra dežuranta 
vai pa tālr. 67925836.

 • 10.10. plkst. 17:00 Ciklā “Mālpilieši raksta” tikšanās ar Ati Priedīti Mālpils 
bibliotēkā.

 • 11.10. plkst. 9:30 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” un interesentu brauciens 
uz Skujenes pagastu. Krāmu un seno lietu muzeja apskate, viesošanās Ama-
tas novada bioloģiskajā saimniecībā “Indrāni” (ražo marmelādes, tējas). 
Maksa par ekskursijām un ceļa izdevumiem 7,- EUR. Pieteikties pie Kultūras 
centra dežuranta līdz 8. oktobrim.

 • 13.10. plkst. 10:00 TLM studijas “Urga” saiets.

 • 14.10. plkst. 16:00 Kultūras centra izstāžu zālē mākslinieces Daces Lielās 
izstādes “GLEZNAS” atklāšana.

 • 21.10. plkst. 15:00 Jaunais brīnumu CIRKS ar programmu “Dīvas neticamie 
piedzīvojumi viesnīcā”. Biļešu cenas no 1,50 līdz 10,00 EUR.

 • 26.10. plkst. 19:00 UZLŪDZ KUNGI jaunajā koncertprogrammā “DZIMTAI ZE-
MEI”. Uzlūdz Kungi − Guntis Skrastiņš, Artis Robežnieks, Andris Skuja, Žoržs 
Siksna, Dainis Porgants, izcilais saksofona virtuozs Raivo Stašans un kompo-
nists Gaitis Lazdāns. Mākslinieki klausītājus priecēs ar lielisku mūziku, labu 
humoru un pārsteigumiem kolosālā atmosfērā. Koncertprogrammas ga-
rums − 2 h ar starpbrīdi. Biļešu cenas 10,- un 8,- EUR. Biļetes var iegādāties 
Kultūras centra kasē un Biļešu Paradīze kasēs www.bilesuparadize.lv.

 • 27.09. plkst. 11:00 Otrā meistarklase jaunajā Mālpils 
Tautskolas nodarbību telpā Kultūras centrā Latvijas 
Simtgades svinību ietvaros.

 • Kultūras centra kasē var iegādāties biļetes kolektīvam apmeklējumam ARĒ-
NĀ “RĪGA”:

 ◊ 9. novembrī – latviešu populārās mūzikas dižkoncerts “LATVIJAS GAD-
SIMTS”. Biļetes cena 29,- EUR, transportu nodrošina Mālpils novada 
dome.

Jauno sezonu uzsākot, darbu atsāk visi Mālpils Kultūras centra 
amatierkolektīvi un aicina pievienoties savam pulkam jaunus 

dalībniekus! Informācija pa tālr. 29195459

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!

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

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

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

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

SIA “MĀLPILS TIMBER” aicina darbā kokap-
strādes operatorus un palīgstrādniekus. 
Tālr. 26340698


