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Wake Parka izveide Sudas upes baseinā
Dzejas dienu aktiviātes Mālpils vidusskolā

Rudenīgi bagāta senioru balle

Ķikutu pamatskolas skolēni mazgā rokas pirms ēdienreizes, 1929. gads, (foto: V. Liepiņš), no Irēnas Saukumas personīgā arhīva
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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

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI SEPTEMBRĪ

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2019. gada NOVEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 20. novembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 20. novembrī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 20. novembrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 27. novembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 25. novembrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Izskatīja 18 jautājumus:
1. Par zemes dalīšanu/apvienošanu.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3. Par pašvaldības ceļa likvidēšanu.
4. Par traktortehnikas iegādi pašvaldības SIA “Norma K” va-

jadzībām.
5. Par biedrības juridiskās adreses reģistrēšanu.
6. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos.
7. Par bāriņtiesas priekšsēdētājas un bāriņtiesas locekļu ie-

vēlēšanu.
8. Par biedrības “Dzelzs Ērglis” iesnieguma izskatīšanu.
9. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 
10. Par projekta pieteikumu “Aktīvās atpūtas zonas izveide un 

apgaismojuma ierīkošana Mālpils parka teritorijā”.
11. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav-

starpējiem norēķiniem.
12. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība 

sadala valsts piešķirto mērķdotāciju vispārējās izglītības 
pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu.

13. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu 
un apstiprināšanu.

14. Par interešu izglītības programmu saskaņošanu.
15. Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Grozījumi Mālpils novada  

domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”” 
apstiprināšanu.

16. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai 
S. Strausai.

17. Par Mālpils novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības 
sadarbības grupas izveidošanu.

18. Par dalības maksas apstiprināšanu.
NOLĒMA:

 • Palielināt PSIA “Norma K” pamatkapitālu par 50 000 EUR 
(piecdesmit tūkstoši euro) riteņtraktora iekrāvēja – ekska-
vatora iegādei līzingā. Slēgt vienošanos ar PSIA “Norma K” 
par pamatkapitāla palielināšanas nosacījumiem, kurā at-
runāta finanšu līdzekļu uzskaites un atspoguļošanas kārtī-
ba, kā arī naudas atgriešanas nosacījumi, ja nenotiek pa-
matkapitāla palielināšana. Līdzekļus pamatkapitāla 
palielinājumam paredzēt no pašvaldības budžeta.

 • Ievēlēt Annu Višķeri par Mālpils novada bāriņtiesas priekš-
sēdētāju uz 5 gadiem, sākot ar 2020. gada 1. martu. Ievēlēt 
Ēriku Cauni par Mālpils novada bāriņtiesas locekli uz 5 ga-
diem, sākot ar 2020. gada 1. martu. Ievēlēt Maldu Čelnovu 

par Mālpils novada bāriņtiesas locekli uz 5 gadiem, sākot 
ar 2020. gada 1. martu. Ievēlēt Anitu Vīksni par Mālpils no-
vada bāriņtiesas locekli uz 5 gadiem, sākot ar 2020. gada 
1. martu. Ievēlēt Dainu Reizenbergu par Mālpils novada bā-
riņtiesas priekšsēdētājas vietnieci uz 5 gadiem, sākot ar 
2019. gada 1. oktobri.

 • Paredzēt Mālpils novada pašvaldības 2020. gada budžetā  
līdzfinansējumu 10 % apmērā no kopējās projekta tāmes 
biedrības “Mālpils zivīm” projekta “Bērnu un jauniešu ik-
gadējās vasaras nometnes “Asarītis” norises nodrošināša-
na 2020. gadā” īstenošanai.

 • Uzdot projektu vadītājai E. Kārkliņai sagatavot projekta pie-
teikumu par “Aktīvās atpūtas zonas izveidi un apgaismoju-
ma ierīkošanu Mālpils parka teritorijā” iesniegšanai Lauku 
atbalsta dienestā līdz 2019. gada 9. oktobrim. Apgaismoju-
ma ierīkošanai plānotās izmaksas, kas pārsniedz projektā 
attiecināmo izmaksu summu, plānot kā neattiecināmās 
izmaksas un paredzēt to segšanu no uzkrātā Dabas resur-
su nodokļa.

 • Izveidot Mālpils novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsar-
dzības sadarbības grupu šādā sastāvā:

1. Juris Stankēvičs, Mālpils novada pašvaldības policijas vecā-
kais inspektors;

2. Olga Volosatova, p/a “Mālpils sociālais dienests” direktore;
3. Daiga Melcere, Mālpils novada domes izglītības speciāliste;
4. Anna Višķere, Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
5. Lāsma Lapiņa, Mālpils novada domes psiholoģe;
6. Jeļena Caune, Mālpils novada vidusskolas direktore;
7. Malda Čelnova, Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestā-

des “Māllēpīte” vadītāja.
 • Apstiprināt dalības maksu Vizuāli plastiskās mākslas stu-

dijā no 2019. gada 1. oktobra:
1. Pieaugušajiem 10,00 EUR mēnesī;
2. Bērniem un jauniešiem 5,00 EUR mēnesī.

 • Apstiprināt dalības maksu keramikas studijā “MĀL-PILS” 
no 2019. gada 1. oktobra:

1. Pieaugušajiem 10,00 EUR mēnesī;
2. Bērniem 3,50 EUR mēnesī.
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Mācību gads skolēniem un skolotājiem ir sācies spraigs un 
darbīgs. Septembra mēnesis – tās ir jaunas apņemšanās, jaunas 
idejas un ieceres. Tas ir mēnesis, kad Latvijā Rainis un dzeja tiek 
ierauts krāsainu lapu virpulī.

Papētot, kādas Dzejas dienu aktivitātes notiek Rīgā un citur, 
aizņēmos interesantu ideju – dzeja, kas rakstīta ar emociju iko-
nām. Šādu darbu izstāde tika atklāta Raiņa un Aspazijas muzejā 
ar nosaukumu “Emodži dzeja”. Emodži – visi tie smaidiņi, īkšķīši, 
un citas noskaņojumu atspoguļojošas zīmes, kuras izmanto ko-
munikācijā sociālajos tīklos, sazinoties viedierīcēs. Mūsdienu 
jauniešu saziņa.

Ideja brīnišķīga, jo kamdēļ gan nevarētu dzeju atspoguļot sim-
bolu valodā? Tika sadalīti uzdevumi pa klašu grupām, nedēļas 
laikā darbi bija jāiesniedz bibliotēkā.

1.–4. klašu skolēni bija izveidojuši plakātus, kuros dzejolis ie-
tērpts un izdaiļots ar rudenīgām rotām, ar krāsainiem un smai-
dīgiem simboliņiem, ar zīmējumiem. Paldies sākumskolas klašu 
audzinātājām Guntai, Ilzei B., Dacei, Pārslai, Martai, Anitai V., 
Ērikai, kuras skolēnus paskubināja un varbūt kādu ideju ieteica.

7.–12. klašu skolēni nopietnus un ne tik nopietnus dzejoļus 
pārveidoja emodži valodā. Lieliski darbi, tos apkopoju pa klašu 
grupām un secinājums, ka visčaklākie bija 9. kl., tad 8.b, 8.a, 7., 
11., 12., 10. klase. Protams, rezultāts bija, jo skolotājas Santa, 
Daila un Anita R. nedeva atlaides nevienam. Rezultātā skolas 
gaiteņos izlikta izstāde, kur katram iespēja apskatīt, izpētīt, izla-
sīt citu skolēnu dzejoļus. 

Sadarbībā ar skolotāju Anitu R., Santu un Ingrīdu noorganizē-
jām konkursu piektajām klasēm. Sestajām klasēm tāds vēl no-
tiks. No katras klases piedalījās divas komandas, kuras tika vei-
dotas izlases kārtā, pārējie klasesbiedri kā atbalstītāji. Katra 
komanda izvēlēja kapteini, komandas nosaukumu un tad varēja 
sākties sacensība. Uzdevumi tika veidoti gan uz zināšanu, gan 
loģikas, gan veiksmes bāzes. Trīs komandas bija ļoti līdzvērtīgas, 
pārsteidza ar erudīciju, ar prasmi sastrādāties. Rezultātā pirmā 
vieta Jetes komandai, otrā vieta Alises komandai, trešā vieta El-

Dzejoļi septembrī

Rudenīgi bagāta senioru balle

zas komandai, atzinība Paulas komandai. Kopvērtējumā vinnēja 
5.a klase. Malači, jo cīnījās ar lielu sparu un azartiski.

Dzejoļi krāsaino lapu virpulī ar vēju ir pametuši šo rudeni, lai 
nākamajā gadā atgrieztos jaunā ietērpā.

Mālpils novada vidusskolas bibliotekāre Ineta Sējāne

5. oktobrī notika gadskārtējā senioru balle, kas patīkami pār-
steidza ar pasākumu dažādību un saturīgumu, kā sacīt jāsaka, 
bija gan miesai, gan garam. Pasākums šogad notika telpā ar lo-
giem tāpēc, klausoties virtuozā akordeonista Pāvela Ignatjeva 
spēlētās dažādu tautu melodijas un dziedātājas Laimas Miltiņas 
dziesmas, varēja vērot rudenīgo ainavu. Akordeona mūzikas pa-
vadījumā izceļojām pa dažādām pasaules valstīm – pabijām gan 
saulainajā Itālijā, gan romantiskajā Francijā, gan tango dzimtenē 
Brazīlijā. Neparastas un neredzētas bija eksotiskās dejas Jēkab-
pils dejotāju izpildījumā. Ballē mūs priecēja arī Sporta deju kluba 
“Zīle” priekšnesums.

Varēja cienāties arī ar dažādiem našķiem un jā – neiztrūka arī 
jau par tradīciju kļuvusī gardā bukstiņputra – īsts baudījums un 
labsajūta vēderam. Par to liels paldies “Mālpils sociālā dienesta” 
pavārītēm!

Un kur tad vēl izglītojošā lekcija par smilšu ērkšķu vērtīgajām 
īpašībām un to izmantošanu uzturā! Izrādās, ka bagāts ar uztur-
vielām ir ne tikai tradicionālais produkts – sula, bet arī lapas un 
sēklas. Bijušais ārsts Māris Selga izveidojis uzņēmumu “Satori 
Alfa”, kura produkcijas klāstā ir ne tikai sula, bet arī dažādi dzē-
rieni uz sulas bāzes, kā arī smilšu ēkšķu lapu un sēklu pulveris. 
Izrādās, ka smilšu ēkšķu lapas satur ļoti daudz dzelzs, tāpēc to 
pulveris ieteicams tiem kam pazemināts hemoglobīna līmenis.

Bet pašu lielāko pārsteigumu un gandarījumu sagādāja mūzi-

ķi Linards un Vilnis. Kā teica Linards, pensionāriem viņš spēlējot 
pirmo reizi, tāpēc īpaši atlasījis dziesmas – valšus, dziesmas par 
mīlestību un jaunību. Liels paldies Linardam un Vilnim! Vēlamies 
ierosināt, lai viņu uzstāšanās kļūst par tradīciju arī turpmāko 
gadu snioru ballītēs. Par interesanto atpūtas vakaru liels paldies 
Mālpils novada domei un pensionāru padomes priekšsēdētājai 
Monikai Lielmežai! Tiem, kas neatnāca, gribas teikt – nākamgad 
noteikti atnāciet, nenožēlosiet, būs forši!

Māra, Armands, Velta, Ilze, Indra
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IESKATS VEIKBORDA VĒSTURĒ
Lai varētu runāt par veikparkiem, vispirms iepazīstināšu ar to, 

kas ir veikbords un kā tas radies.
Veikbords ir ūdens sporta veids, kas izpaužas kā slīdēšana pa 

ūdens virsmu, turoties pie striķa, kas piestiprināts motorlaivai. 
Veikborda būtība ir brīvi izpildīt dažādus kustību elementus, slī-
dot pa ūdens virsmu, kā arī akrobātiskus trikus lēcienā, atspero-
ties no V veida viļņa, ko aiz sevis veido velkošā laiva. Veikbords ir 
radies pirms aptuveni 30 gadiem Amerikas sērferu pludmalēs. 
Sērferi izmantojuši laivas un vēlāk arī ūdens motociklus, lai slī-
dētu pa ūdens virsmu, stāvot uz sava sērfa dēļa un turoties pie 
striķa, kas piestiprināts velkošajam peldlīdzeklim. Šodien veik-
bords sevī apvieno daudzus elementus no līdzīgiem sporta vei-
diem: ūdens slēpošanas, sērfošanas un snovborda, tādēļ arī tas 
ieguvis dažādas variācijas un novirzienus, piemēram, slaidu, 
tramplīnu un citu šķēršļu izmantošanu. Tāpat plašs novirziens ir 
izveidojies, braucot ar veikborda dēli par vilcējspēku izmantojot 
kabeļtrases vai vinčas. Vilkšanas ātrums tajās ir 24–39 km/h.

Veikošanas tehnika pamatos ir līdzīga snovbordam, bet, krītot 
ūdenī, iespēja sasisties vai gūt traumas ir mazāka. Snovbordisti 
ar veikbordu parasti brauc uzreiz (ja vien tiek virs ūdens). Brau-
cot svars ir sadalīts aptuveni vienādi uz abām kājām, augums 
iztaisnots, kājas ceļos elastīgas, rokturis gurnu augstumā.

WAKE PARKI PASAULĒ UN LATVIJĀ
Šodien ir pieejami veikparki, jo piecdesmito gadu beigās kāds 

jauns vācu inženieris un kvēls ūdens sporta cienītājs – Bruno 
Rixen sprieda par to, kā dot iespēju vairāk cilvēkiem izbaudīt šo 
pārsteidzošo piedzīvojumu – slīdēt pa ūdens virsmu. Viens bija 
skaidrs – šis sporta veids, kam nepieciešama motorlaiva, nav pa 
kabatai kuram katram. Par spīti sliktajai finansiālajai situācijai, 
Bruno jau līdz sešdesmito gadu vidum bija radījis ko pavisam re-
volucionāru ūdenssporta attīstībā. Viņš uzbūvēja pirmo ūdens-
slēpošanas kabeļparku uz ezera Bordeshol, Vācijā. Šo veikparku 
veidoja vairāku torņu sistēma, kuru, virzoties pa apli, savstarpēji 
sasaista trose, tādējādi aizstājot vilkšanas funkciju, ko iepriekš 
veica motorlaiva. Būtiskākais sasniegums šajā projektā bija ie-
spēja vairākiem cilvēkiem vienlaikus braukt pa ezeru ar slēpēm 
un neapstādināt trosi, lai kāds slēpotājs pievienotos pārējo pul-
kam.

Viens no mūsdienu labākajiem veikparku inženieriem – Chris-
tian von Lerchenfeld ar kabeļparku izveidi sāka nodarboties tieši 
Bruno Rixen dibinātajā kompānijā “Rixen Cableways”. Ieguvis 
lielu pieredzi, viņš izveidoja savu veikparku izstrādes kompāniju 
“Sesitec”, kura šobrīd ir viena no vadošajām šajā industrijā pa-
saules mērogā un kas padarīja šo sportu maksimāli mobilu, ra-
dot divu torņu sistēmu, starp kuriem trose pārvietojas turp un 
atpakaļ.

Skatoties pasaules veikparku karti – tie ir tūkstošiem. Eiropā 
ir pieejami ļoti daudz veikparki: Lielbritānijā, Vācijā, Nīderlandē 
u.c. Bet viens no labākajiem Baltijas apļa veida veikparkiem at-
rodas tepat kaimiņos – Lietuvā, “313” trase, kuru jau iecienījuši 
ne tikai Latvijas spicākie braucēji, bet arī Eiropas labākie veik-
bordisti.

Latvijā veikparki kļuva populāri 2000. gadu sākumu, kad tika 
izveidoti pirmie parki, kuros brauca tieši aiz laivas. Bet tā kā šāds 
sporta veids bija diezgan dārgs un sākās problēmas ar motorizē-

tu ūdens līdzekļu izmantošanu ūdens tilpnēs (troksnis), arī lat-
vieši sāka meklēt alternatīvas. Pirmais kabeļu sistēmas parks 
tika izveidots Ozolniekos “5 masti”, kas ir pirmais un vienīgais 
apļa veida veikborda parks Latvijā. Šāda parka izveide prasīja lie-
lus ieguldījumus. Apmeklējot kaimiņu valstis Eiropā un izpētot 
divu mastu kabeļu sistēmas, arī latvieši lika zināšanas kopā un 
sāka radīt paši savas sistēmas. Pirmais divu mastu kabeļu parks 
tika izveidots Ādažos “Promobios” jau pirms 12 gadiem, kur 
īpašnieki parku un sistēmas veidoja paši. Tas bija ilgs ceļš līdz 
normālai darbībai, jo sistēmas plīsa, tās bija atkal jāuzlabo. Kā 
minēja paši īpašnieki, skatoties no šodienas, tādu ceļu neatkār-
totu, jo tas neatmaksājas! Protams, ja var atļauties, tad noteikti 
jāizvēlas uzņēmumi, kas specializējas šajā jomā. Arī Latvijā ir 
uzņēmums, kas uzstāda divu mastu kabeļu sistēmas. Šī uzņē-
muma sistēmas ir lielāko tiesu Latvijā pieejamos ūdens parkos, 
bet ir arī vienā no Eiropas līderiem, kas atrodas tepat Igaunijā… 
Ir tikai viena problēma, vai to var atļauties!

Tātad Latvijā uz šo brīdi jau ir vairāk kā 30 divu mastu kabeļu 
sistēmas veikparki. Tie atrodas Rīgā, Liepājā, Madonā un Ādažos 
(pat veseli trīs) un citās Latvijas vietās. Veikbordistiem iespēju ir 
daudz, bet apzinot viņu vēlmes un augot sportiskajai profesiona-
litātei, parki arī sāk iedalīties spēcīgākajos un vienkārši atrakciju 
parkos. Jo labs veikparks ir tāds, kurā ir kvalitatīvs kabeļu sistē-
mas nodrošinājums, bet ūdenī ir pieejamas dažādas sarežģītības 
konstrukcijas.

Patiesībā, lai uzsāktu veikborda aktivitātes, tā piekritējam ir 
tikai jāvēlas. Iesācējs var pat neprast peldēt, jo kā viena no obli-
gātajām ekipējuma sastāvdaļam ir peldveste, kas spēj noturēt 
atbilstošu veikotāju virs ūdens. Katrā veikparkā ir iespēja noīrēt 
ekipējumu (dēļus, ķiveres, vestes) un instruktora pavadībā var 
uzsākt šo aktivitāti. Vecumam arī nav ierobežojumu – galvenais 
jābūt tik lielam, lai pats ar saviem spēkiem spētu apgriezt dēli 
braukšanas virzienā, ja sanāk nokrist trases vidū. Un arī šeit divu 
mastu veikparkiem ir priekšrocības – ja kāds nokrīt, pultētājs 
vinču pieved klāt un var turpināt aktivitāti no vietas, kur nokritis, 
atšķirībā no apļa veida veikparkiem, jo tur, ja sanāk trases vidū 
nokrist, tad veikotājam jāpeld krastā un jāiet uz starta laipas, lai 
uzsāktu veikošanu no jauna. Par ātrumu veikotājiem arī nav jā-
baidās, jo divu mastu veikparkos to regulē pultētājs, atbilstoši 
veikbordista iemaņām. Iesācējus velk lēnāk, bet pieredzējuši 
sportisti brauc 32 km/h. “Wake Mālpils” šajā pirmajā sezonā jau-
nākais iesācējs bija vien 6 gadus vecs un vecākais cilvēks, kas 
vēlējās pamēģināt šo sporta veidu, bija 67 gadus vecs kungs.

Latvijā veikošanas sezona iesācējiem parasti ir 4 mēneši (no 
maija līdz oktobrim), bet sportisti saka, ka visi 9 mēneši – galve-
nais, lai ledus nav. Mūsdienās šis sporta veids ir populārs un tā-
pēc veikalos var iegādāties atbilstošus tērpus, lai ūdens sporta 
veidus varētu baudīt pat aukstā laikā.

Mālpils wake parka izveide – no idejas līdz 
realizācijai

Ideja par veikpara izveidi
Par veikparka izveidi Mālpilī maniem vecākiem ideja radās jau 

pāris gadus atpakaļ, (jo mana mamma pirms mūsu dzimšanas 3 
gadus nodarbojās ar šo sporta veidu un, protams, arī tētim lika 
iemēģināt)... Tika uzrunāta novada dome, kas ideju uzreiz atbals-
tīja. Sudas upes apsaimniekotāji “Mālpils zivīm” sākumā par ide-

Wake Parka izveide un funkcijas Mālpils novada Sudas upes baseinā

IEVADS
Ir aizritējusi pirmā projektu diena Mālpils vidusskolā. 

2019./2020. mācību gada tēmas ir “ŪDENS” un “KARJERA”. 
Toms Steķis izvēlējās rakstīt par Wake Parku Mālpilī. Pirmās die-
nas veikums ir ļoti labs, un viss labais ir jādaudzina, mālpiliešiem 

tas ir jāuzzina. Es, kā projekta darba vadītāja, esmu ļoti apmieri-
nāta ar zēna veikumu, bet vēl lepnāka es esmu par sakopto plud-
mali un Wake parka sniegtajām iespējām. Paldies Toma Steķa 
vecākiem un viņu partneriem!

Darba vadītāja: Ilze Bērziņa
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ju bija bažīgi, jo uzskatīja, ka zivīm parks nav labvēlīgs. Bet tas, 
protams, tā nav. Partneri vienojās par sadarbībai veiksmīgāko 
modeli. 

Zvaigznes sakrita tā, ka īpašnieks, kam piederēja zeme, Su-
das upes krastā nevēlējas vairs īstenot ideju par pludmales ierī-
košanu un šo zemi pārdeva. Un tā 2018. gada rudenī sāka reali-
zēties ideja par Sudas upes pludmales labiekārtošanu un “Wake 
Mālpils” izveidi.

2019. agrā pavasarī sākās labiekārtošanas darbi. Pirmais lie-
lākais darbs, ko veica, bija Sudas upes krasta un gultnes tīrīšana 
– lielu betonu gabalu palieku izvilkšana no gultnes, krasta līnijas 
izveide un tīrīšana. Sudas upes krasta pieguļošās zemes sakop-
šana – krūmāju izzāģēšanā, zemes līdzināšana, meliorācijas 
grāvju atjaunošana. Un tad jau sekoja smilts atvešana un zāliena 
iekopšana. Darbs bija pamatīgs. Mēs ar brāli arī piedalījāmies 
krasta sakopšanā. Veikparka izveides lielākā vērtība, man šķiet, 
ir atjaunotā skaistā pludmale, kur tagad droši var peldēties arī 
bērni. Un vasarā tiešām mēs redzējām to, cik daudzi apmeklē 
pludmali, lai pilnvērtīgi atpūstos, nopeldētos.

Teritoriju, lai tā būtu sakopta, cītīgi uzrauga. Tāpēc pie ieejas 
ir izvietoti noteikumi veikparka un pludmales apmeklētājiem, lai 
teritorija vienmēr būtu sakopta, lai vairs nebūtu aiz ciemiņiem 
jākopj atstātos atkritumus. Teritorijā nedrīkst ienest un nomest 
papīrus, pudeles. Vienmēr aiz sevis ir jāatstāj tīrība. Arī suņu 
saimniekiem jāuzmana savi četrkājainie draugi, lai nebiedētu 
peldētājus, lai neatstātu aiz suņa “šmuces”.

Veikparka kabeļu sistēmas uzstādīšana
Izpētot Latvijā pieejamos veikparkus, jau sākotnēji bija ideja, 

ka Mālpilī jābūt kvalitatīvam parkam, lai varētu konkurēt ar tik 
daudziem jau esošiem veikparkiem. Aprunājoties ar vienu no pir-
majiem veikparku īpašniekiem, tika izlemts izvēlēties vienu no 
vadošajiem uzņēmumiem sistēmu ražošanā un uzstādīšanā no 
Igaunijas – “WakeStation”. Bet, lai uzņē-
mums varētu uzstādīt Sudas upes baseinā 
divu mastu kabeļu sistēmu, bija uzdots pa-
matīgs mājas darbs – pamatnes un atsvaru 
izveide. Smagākais darbs bija torņa atsvara 
izveidošana, jo līdz upes salai bija jānogādā 
10 tonnas akmeņu. Akmeņi tika vesti ar 
paštaisītu plostu un uz salas tos salika spe-
ciāli izveidotā metāla grozā. Ar otru kabeļa 
mastu bija vieglāk, jo tas atradās krastā un 
kā atsvaru izmantojām no Sudas gultnes iz-
vilktos betona klučus. Kad pamati un atsva-
ri bija izveidoti, veikparka kabeļu sistēmu 
uzstādīja firma “WakeStation”. Šī uzņēmu-
ma produkts ir ļoti kvalitatīvs un augsta lī-
meņa. Un es pat nebaidītos teikt, ka “Wake 

Mālpils” veikparks ir viens no labākajiem Latvijā. Arī ūdenī pie-
ejamās konstrukcijas (divi tramplīni, slaids un fanbox) ir šī uzņē-
muma ražojumi, kas ir droši, kvalitatīvi un interesanti gan iesā-
cējiem, gan sportistiem.

Lai varētu sākt darbību un sniegt pakalpojumus, bija jādibina 
uzņēmums, jāveic daudz formalitātes, arī novada domē un būv-
valdē. Un tikai šī gada 21. jūnijā oficiāli “Wake Mālpils” sāka savu 
darbību. “Wake Mālpils” piedāvā ne tikai veikborda pakalpojumu 
nodrošināšanu (kabeļu un inventāra nomu), bet tiem, kurus ne-
aizrauj ātrums, piedāvā jauku atpūtu – SUPošanu, pludmales vo-
lejbolu. Vairāk par “Wake Mālpils” sniegtajiem pakalpojumiem 
un cenām var iepazīties www.wakemalpils.lv vai klātienē Sudas 
upes krastā “Wake Mālpils” veikparkā.

Pēc pirmās vasaras sezonas “Wake Mālpils” kļuva iecienīts 
tuvākās apkaimes – Siguldas, Ogres aktīvā sporta veida cienītā-
jiem. Daudzi mālpilieši uzsāka nodarboties ar šo sporta veidu. 
Liels prieks par to, ka Mālpils veikparku arī iepazina un iemēģi-
nāja Latvijas vadošie sportisti, kas ļoti cer, ka jau 2020. gadā Māl-
pilī būs Latvijas čempionāta posms veikbordā.

Arī es šo vasaru pavadīju Sudas upes krastā. Veikparkā pie 
pults pārsvarā strādāja mana mamma un brīvdienās palīdzēja 
tētis. Šajā vasarā esmu apguvis daudzus trikus un prasmes, lai 
varētu piedalīties sacensībās. Arī mana mamma, tētis un brālis 
Gustavs ar prieku veiko, kamēr mazākie brāļi tikai peldas.

Uz tikšanos nākošajā vasarā Sudas upes krastā – “Wake Māl-
pils”, kas zina, iespējams, ka arī es jau būšu mammai lielais pa-
līgs un pat pultēšu veikotājus, (jo es jau to arī protu)!

Projekta darba autors: 6.a klases skolnieks Toms Steķis /2019/
Izmantotā literatūra/informācija: www.veiko.lv  

Lielu daļu man palīdzēja mamma.

“Wake Mālpils” no putna lidojuma /foto: Toms Svilāns/

Toms Steķis ar vienu no Latvijas 
labākajiem veikbordistiem /foto: Ilze Steķe/

Sudas upes krasta tīrīšana /foto: Ilze Steķe/
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PROJEKTI

AKTUĀLI

Biedrībā “Mālpils 
tautskola” jau trešo gadu 
turpinās projekts “PA-
CETRAINING”, kura no-
saukumu varētu tulkot 
kā “Mācības katram savā 
tempā” un kas tiek īstenots ciešā sadarbībā ar biedrību “Notici 
sev!”.

Projekta gaitā jau ir izstrādāts un izmēģināts apmācību mode-
lis un saturs ēdināšanas servisa un viesnīcu jomās cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, lai radītu labvēlīgu vidi viņu nodarbinātības 
iespējām.

Viens no projekta uzdevumiem ir arī rosināt radošu sadarbību 
ar uzņēmējiem, labvēlīgas vides veidošanu apmācības apmeklē-
jušo jauniešu iesaistīšanai profesionālajā darbībā. 

Mācību saturu izstrādāja un savās mācību grupās janvārī–jū-
nijā izmēģināja visi projekta partneri – arī mūsu kolēģi Itālijā, Vā-
cijā, Somijā un Spānijā. Nodarbības atsāksies novembra otrajā 
pusē, bet oktobrī pievērsāmies vēl vienam projekta uzdevumam 
– ēdināšanas servisa un viesnīcu nozares uzņēmēju informēša-
nai par projektu. 

10. oktobrī Mālpilī notika seminārs-diskusija Mālpils un Si-
guldas novadu un Rīgas uzņēmējiem. Tajā piedalījās pārstāvji no 
viesnīcas “Pils”, viesnīcas un restorāna “Aparjods”, viesnīcas 
“Kaupo”, rehabilitācijas centra “Krimuldas muiža”, kafejnīcu tīk-
la “Ezītis miglā” un SIA “Ezīša midziņa”, firmas “Žaks-2” un Māl-
pils muižas. 

Savā neilgajā, bet pozitīvajā pieredzē cilvēku ar īpašām vaja-
dzībām nodarbināšanā dalījās RB Cafe pārstāves no Rīgas. Bied-
rību “Sustento” un “Notici sev!” pārstāvji pastāstīja par šķērš-
ļiem un izaicinājumiem, ar kuriem nākas saskarties gan tiem 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas vēlētos strādāt, gan arī uz-

ņēmējiem, kas vēlētos viņus nodarbināt.
Pēc tam visi pasākuma dalībnieki izteica savus viedokļus par 

šiem jautājumiem, stāstīja par savu līdzšinējo pieredzi, idejām, 
kopīgi vērtēja iespējas paplašināt cilvēku ar īpašām vajadzībām 
nodarbinātību ēdināšanas servisa un viesnīcu jomā un arī aizpil-
dīja aptaujas anketas, kurās sniegtās atbildes ļaus labāk organi-
zēt turpmāko darbu projekta atlikušajos mēnešos: gan mācību 
stundas tepat uz vietas, gan, iespējams, arī praktiskās nodarbī-
bas uzņēmumos.

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

Bērnu zīmēto mākslinieku darbu kopiju POP-UP iz-
stāde Mālpils Kultūras centrā

No 7.10.2019. līdz 8.11.2019. Mālpils kultūras centrā 
apskatāma gadskārtējā mākslinieku biedrības Side-
gunde simpozija izstāde. Lielāko daļu ekspozīcijas vei-
do plenēra gleznojumi pasteļtehnikā, bet izstādes darbi 
sniedz ieskatu visdažādākajās glezniecības tehnikās.

Izstādes laikā tika organizēta ekspozīcijas apskate 
un radošās darbnīcas Mālpils novada vidusskolas un 
pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” audzēk-
ņiem. Mālpils mākslas skolas pedagogu vadībā bērni 
iepazinās ar izstādi un izmēģināja savus spēkus pasteļ-
tehnikā. Rūpīgi izpētot mākslinieku darbus, bērni radīja 
košas un krāsainas šo darbu kopijas un interpretācijas.

Projektā piedalījās Mālpils PII grupu “Bitīte” un 
“Taurenītis” un Mālpils novada vidusskolas pirmo klašu 
un 3.a klases audzēkņi.

Bērnu veikumu var novērtēt no 26. oktobra līdz 1. no-
vembrim POP-UP izstādē, kas iekārtota Kultūras cent-
ra telpās paralēli simpozija izstādei.

Izstādē skatāmi arī plenēra “ēnu” dienā gleznotie 
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi.

Simpozijs, izstādes un darbnīcas tiek rīkotas ar Valsts Kultūr-
kapitāla fonda un Latvijas Valsts mežu finansētās Vidzemes kul-

Erasmus+ projekts “PACETRAINING” biedrībā “Mālpils tautskola”

Trauslās vibrācijas

tūras programmas un Mālpils novada domes atbalstu.

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

Sporta darba organizators Ģirts LielmežsSacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

3. novembrī Pierīgas novadu sporta spēles peldēšanā Babītes sporta komplekss

9. novembrī Pierīgas novadu sporta spēles zolītē Mārupes novads

28. septembrī Mālpilī notika Pierīgas novadu sporta spēles 
volejbolā – priekšsacīkstes. Mālpils komanda piedzīvoja zaudē-
jumu pret Krimuldas novada komandu (1:3) un uzvarēja Ķekavas 
novada komandu (3:0). Finālsacensībās, 5. oktobrī pusfinālā 
Mālpils komanda uzvarēja Mārupes komandu, bet cīņā par 1. vie-
tu piekāpās Stopiņu novada komandai un ieguva 2. vietu.

20. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Vīnakalna kausa 
izcīņa novusā, kurā piedalījās 38 dalībnieki no visas Latvijas. Sa-

censības notika 3 grupās – KUNGI (LNF licencētie spēlētāji), DĀ-
MAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie spēlētāji). Nopietnākajā 
KUNGU grupā 1. vietu ieguva Jānis Malcenieks (Valmiera), 2. vie-
tā – Egils Cepurītis (Rīga), bet 3. vietā – mālpilietis Mārtiņš Diše-
reits. Sieviešu konkurencē uzvarēja Olga Gusjkova (Rīga), 2. vietā 
Ingrīda Ozola (Vaidava), 3. vietā – Vita Balode (Kocēni). TAUTAS 
klasē 1. vietu ieguva Arnis Tipāns (Gulbene), 2. vietā – Uldis Gas-
persons (Skulte), 3. vietā – Igors Bambulis (Gulbene).

SPORTS  INFORMĀCIJA
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Trešdien, 6. novembrī 17:00
Mālpils novada bibliotēka aicina uz sarīkojumu

““Melanholiskais valsis” – 
Emīla Dārziņa laiks un 
Latvijas kultūras vides 
atainojums literatūrā 

un mūzikā”
Par vērtībām pirms 100 gadiem un tagad saruna ar 

rakstnieci Maiju Krekli un kultūržurnālisti Liegu Piešiņu.
Romāns “Melanholiskais valsis” ir versija par izcilā lat-

viešu komponista likteni un nelaimīgo mīlestību, kas balstī-
ta uz draugu un laikabiedru atmiņām, vēstulēm, piezīmēm 
un ataino latviešu inteliģences dzīvi pagājušā gadsimta sā-
kumā, tā lappusēs darbojas arī Rainis un Aspazija, Jānis 
Poruks, Rūdolfs Blaumanis, Edvarts Virza, tulkotāja Marija 
Stalbova-Eglīte un rakstnieks, latviešu dekadentu vadonis 
Viktors Eglītis, tomēr stāstījuma centrā ir Emīla Dārziņa dzī-
ves ceļš, kurā tiek zaudēta gan mīlestība, gan draudzība, 
gan arī sacerētā mūzika. (Materiāls pārpublicēts no portāla 
LSM).

Romānā “Ilgu putni ar sasietiem spārniem” atainota 
Austras Skujiņas dzīve un kaislības. Rīgā ierodas nemiera 
pilna tumšacaina meitene ar bubi galviņu, kura neprātīgi ie-
mīlējusies pilsētā un dzejā. Austra vēlas nokārtot savu dzīvi 
un no sirds kāro būt tur, kur Ziemeļnieks, Grots, Čaks, Grē-
viņš… Vai dzīvē viņa ir tā pati, kas dzejā? Vai īsās, bet kaislī-
gās aizraušanās spēs sniegt to, ko no dzīves gaidījusi? Auto-
re šķetina Austras Skujiņas attiecības ar ģimeni, draugiem 
un vīriešiem un paver priekškaru uz 20.–30. gadu sabiedrī-
bu. Maijas Krekles romāns lauzīs priekšstatus par visiem it 
kā tik labi zināmo stāstu – nelaimīgu dzejnieci, kas mierinā-
jumu meklējusi Daugavas dzelmē. Romāna tapšanā Maija 
Krekle izmantojusi Rakstniecības un mūzikas muzeja, Lat-
vijas Valsts Vēstures arhīva un Misiņa bibliotēkas materiā-
lus. Autores tekstā ievīti Austras Skujiņas dienasgrāmatas, 
vēstuļu un dzejoļu fragmenti. (materiāls pārpublicēts no 
portāla la.lv).Vairāki autores darbi izdoti arī “Vakara romā-
nu” sērijā. Grāmatas ir pieejamas Mālpils novada bibliotēkā.

Savukārt Liegu Piešiņu bibliotēkas lasītāji pazīst kā radi-
oraidījuma “Grāmatu stāsti” veidotāju, kur viņa gatavo jau-
nāko grāmatu apskatu un intervijas ar autoriem. Šī būs ie-
spēja dzirdēt Liegu Piešiņu klātienē. 

Pasākumā ieeja bez maksas. 
Gaidīsim visus interesentus!

SERTIFICĒTA MASIERE
ar pieredzi, plašām medicīnas zināšanām pie 
dažādām saslimšanām piedāvā pakalpojumus 
Mālpilī, Enerģētiķu ielā 2 (blakus veikalam Top, 
salons “Beautilux”). Bērnu masāža tikai ar 
ģimenes ārsta nosūtījumu. Cenas un plašāka 
informācija pa tālruni 29634812, Vilma. 
Pensionāriem atlaide 25 %.

Bioloģiskās lauksaimniecības 
kurss

Bioloģiskās lauksaimniecības kurss ir lieliska iespēja 
spert pirmos soļus bioloģiskās lauksaimniecības izzināša-
nā.

LLU Mūžizglītības centrs aicina uz 160 stundu kursu 
“Bioloģiskā lauksaimniecība”, kurā apgūt bioloģiskās saim-
niekošanas pamatus, pielietojot teorētisko un praktisko no-
darbību ciklus profesionālu, praktizējošu pasniedzēju vadī-
bā, izmantojot praktizējošu saimniecību bāzi praktisko 
iemaņu apgūšanai.

Mācību programma veidota no kursu cikliem 
šādās tēmās:

 • Pāreja no konvencionālās uz bioloģisko saimniekoša-
nas metodi.

 • Bioloģiskās lauksaimniecības reglamentējošie nor-
matīvie akti, sertifikācija un tās prasības.

 • Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga bioloģiskās augko-
pības produkcijas ražošana.

 • Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga lopkopības produk-
cijas ražošana.

 • Pārdošanas veicināšanas pasākumi bioloģisko pro-
duktu noieta veicināšanai. 

 • Prasības un risinājumi bioloģisku produktu pārstrā-
dei.

Kurss piemērots ikvienam, kurš vēlas saimniekot ar bio-
loģiskām metodēm gan iesācējiem, gan nozares lietpratē-
jiem.

Nodarbību norises laiks vienreiz nedēļā ceturtdienās.
Kursu sākums: 21. novembrī plkst. 10:00–17:00
Kursu norise: Krimuldas muiža, Mednieku iela 3, Sigul-

da, LV-2150
Pieteikties un informācijai zvanīt pa tālr. 27839729 vai 

rakstot: sermuksle@inbox.lv

Jūsu problēmas mēs uztversim kā savas:
 • Windows OS (XP; VISTA; 7; 8; 10) instalēšana, konfigurēša-

na, optimizēšana;
 • Datorprogrammu uzstādīšana, kļūdu labošana;
 • 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 mob. tālr. 22431075, e-pasts: 
unijas.datori@gmail.com, IK “Ūnijas datori”, 
vienotais Reģ. Nr. 40002165017, kontaktpersona: Aldis, 
adrese: Mālpils
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Motivējot sabiedrību kļūt arvien draudzīgākiem pret apkār-
tējo vidi un tās ilgtspēju, Siguldas pilsētas SIA “Jumis” Mālpils 
novada iedzīvotājiem turpmāk nodrošinās vēl plašākas iespē-
jas nodot tālākai pārstrādei savus mājsaimniecībā uzkrātos un 
sašķirotos atkritumus. Papildu atkritumu šķirošanas konteine-
riem Mālpils novada iedzīvotāji ir aicināti izmantot arī Siguldas 
pilsētas SIA “Jumis” atkritumu šķirošanas laukumu Siguldā – 
“Zemdegas”.

“Zemdegās” novadnieki var nodot gan vieglo iepakojumu –
plastmasas, papīra, kartona un metāla iepakojumu, īpaši, ja tas 
uzkrājies vairumā, gan tukšo stikla taru – pudeles un burkas. Tā-
pat šķirošanas laukumā bez maksas var nodot nolietotās elek-
troiekārtas, dažādus metāla izstrādājumus, koka paletes, kas-
tes. Šķirošanas laukumā pieņem arī luminiscentās spuldzes, 
autoriepas, eļļas un eļļu filtrus.

Kāpēc svarīgi šķirot? Jo tādējādi ir iespēja pasargāt apkārtējo 
vidi no negatīvās ietekmes, kuru atstāj sabiedrības neapdomīga 
rīcība, tostarp neatļautās vietās izmetot dažāda veida atkritu-
mus, kuri ar laiku var negatīvi ietekmēt arī cilvēka veselību. Tā-
pēc šķirošanas laukumi ir būtiska šķirošanas infrastruktūras 
sastāvdaļa, kurā tiek nodrošināta iespēja nodot lielu skaitu dažā-
da veida atkritumu un vairs nevajadzīgos priekšmetus, tādējādi 
saudzējot dabas resursus un samazinot kopējo poligonos nogla-
bāto atkritumu apjomu valstī. Atkritumu šķirošana ir iespēja, kā 
iedzīvotāji var samazināt arī to nešķiroto sadzīves atkritumu ap-
jomu, kuru apsaimniekošana ir par maksu.

Atkritumu šķirošanas laukums ir tikai viens no pieturas punk-
tiem. Vēlāk, atbilstoši tā veidam, iegūtais materiāls tiek nogādāts 
šķirošanas rūpnīcā, kur atkritumi tiek sašķiroti pēc to veidiem, 
kvalitātes un pārstrādes iespējām. Pārstrādei nederīgie mate-
riāli tiek nošķiroti atsevišķi un nogādāti apglabāšanai poligonā. 
Kopā iedzīvotāju šķirotajos atkritumos tie ir no 10 % līdz pat 30 
%, jo ļoti bieži dalītās vākšanas konteineros un laukumos tiek 
izmesti arī nešķiroti sadzīves atkritumi. Pārstrādei derīgais ma-
teriāls tiek sagatavots transportēšanai (presēts, saķīpots utt.) un 

uzglabāts līdz tālākajam ceļam uz rūpnīcām. Videi kaitīgie un 
bīstamie atkritumi tiek nodoti specializētiem bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri veic to pārstrādi un/vai iz-
nīcināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lai novērstu to, ka daļa šķiroto atkritumu gala rezultātā tomēr 
nonāk poligonā, būtiski ņemt vērā vairākus nosacījumus. Piemē-
ram, izmetot iepakojumu, tam jābūt tīram no pārtikas vai jebkā-
dām citām vielām, kuras var ietekmēt pārstrādes iespējas. 
Plastmasas un kartona iepakojumu pirms tā izmešanas vajadzē-
tu iztukšot un saplacināt, savukārt starp stikla pudelēm un bur-
kām nevajadzētu izmest jebkuras citas izejvielas, tostarp plasti-
kāta vai papīra maisiņus. Lai dotu otro dzīvi elektrotehnikai, tai 
jābūt neizjauktā veidā un ar visām tam piederošajām detaļām, 
savukārt baterijām jābūt veselām – bez deformācijas pazīmēm.

Siguldas pilsētas SIA “Jumis” šķirošanas laukums atrodas 
Siguldas pagasta “Zemdegās”. Tajā apmeklētāji tiek pieņemti 
četras reizes nedēļā:

 • Otrdienās no plkst. 12:00 līdz 17:00
 • Trešdienās no plkst. 15:00 līdz 19:00
 • Ceturtdienās no plkst. 10:00 līdz 17:00
 • Sestdienās no plkst. 10:00 līdz 14:00

Plašāka informācija par atkritumu šķirošanas iespējām un 
šķirošanas laukumā nododamo atkritumu veidiem pieejama mā-
jaslapā www.jumis.lv sadaļā “Pakalpojumi”.

Siguldas pilsētas SIA “Jumis” ir Baltijā lielākā vides apsaim-
niekošanas un atkritumu pārstrādes uzņēmumu grupas “Eco 
Baltia grupas” uzņēmums. Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldī-
bas veiktā iepirkuma rezultātiem Siguldas pilsētas SIA “Jumis”  
kopš šī gada 1. augusta un turpmākos septiņus gadus iedzīvotā-
jiem nodrošinās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.

Mālpils novada iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā aicināti 
vērsties Siguldas pilsētas SIA “Jumis” klientu apkalpošanas 
centrā, zvanot pa tālr. 26112288 vai rakstot uz e-pastu: info@
jumis.lv. 

Siguldas pilsētas SIA “Jumis”– Mālpils iedzīvotājiem nodrošinās 
vēl plašākas iespējas šķirot atkritumus

Mālpils novada dome sadarbībā ar sadzīves atkritumu ap-
saimniekotāju SIA “Jumis” aicina visus novada iedzīvotāju atbil-
dīgi izturēties pret atkritumu šķirošanu.

Mālpils novadā ir uzstādīti vieglā iepakojuma šķiroto atkritu-
mu konteineri (apzīmēti ar uzlīmēm) dzeltenā, zilā un zaļā krāsā 
un zvanveida konteineri stiklam.

Vieglā iepakojuma šķiroto atkritumu konteinerus iztukšo reizi 
mēnesī un zvanveida stikla konteinerus iztukšo reizi ceturksnī.

Diemžēl ir daļa novada iedzīvotāju, kuri šajos konteineros iz-
met daudzas neatbilstošas lietas. Šoreiz par to, ko NEDRĪKST 
izmest šķiroto atkritumu konteineros.

Vieglā iepakojuma šķiroto atkritumu konteineros kategoris-
ki aizliegts izmest:

 • putuplastu,
 • plastmasas kanalizācijas un ūdens caurules, plastmasas 

podu vākus,
 • elektrības vadus,
 • netīru plastmasas iepakojumu, eļļas pudeles,
 • rotaļlietas,

 • saimniecības preces – plastmasas bļodas, spaiņus, slotas 
utt.,

 • plastmasas puķu podus,
 • sadzīves priekšmetus,
 • izstrādājumus, kas satur folliju,
 • vienreizlietojamos traukus,
 • čipšu pakas, konfešu papīrus,
 • lietotas salvetes, autiņbiksītes,
 • pelnus, izdedžus, bioloģiskos atkritumus.

Stikla konteineros aizliegts izmest:
 • logu stiklu, automašīnu stiklu,
 • spoguļu stiklu,
 • vāzes, traukus, smaržu pudelītes,
 • neiztukšotas un neizmazgātas pudeles un burkas.

Par nepareizi sašķirotu atkritumu konteineriem novada paš-
valdībai ir jāsamaksā kā par nešķirotu atkritumu konteineriem 
no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.

Mālpils novada dome

Vēlreiz par atkritumu šķirošanu

Turpinājums 18. lpp.
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Mālpils Kultūras centra pasākumi novembrī
 • 1.11. plkst 18:00 Lekcija par Latvijas jauno zeltu – smiltsērkšķi kopā ar ārs-

tu, uzņēmuma “Santori Alfa” īpašnieku Māri Selgu. Produktu degustācija, 
noslēgumā būs iespēja iegādāties produktus par rūpniecības cenām, saņemt 
individuālas atbildes uz jautājumiem. Ieeja brīva, pieteikties kultūras centrā 
pie dežuranta vai pa tālr. 29195459.

 • 3.11. plkst. 13:00 Mālpils kultūras centra izstāžu zālē TLM studijas “Urga” 
55 gadu jubilejas izstādes “Te man tika” atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 
12. decembrim.

 • 9.11. plkst. 12:00 Liliputu cirks no Ukrainas – izklaide visai ģimenei. Biļetes 
cena iepriekšpārdošanā – 3 EUR, izrādes dienā – 5 EUR.

 • 6.11. plkst. 17:00 Mālpils novada bibliotēka aicina uz sarunu ar rakstnieci 
Maiju Krekli un kultūržurnālisti Liegu Piešiņu. Ieeja brīva. (Sk. 8. lpp.)

 • 11. novembris – Lāčplēša diena, plkst. 16:00 svētbrīdis Mālpils baznīcā. Mu-
zicēs Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Būs apskatāma Latvijas 
armijas simtgadei veltītā izstāde “Mālpilieši un sidgundieši Latvijas armijā, 
1919–1940”. Pēc koncerta pulcēšanās pie baznīcas lāpu gājienam uz Strēl-
nieku kapiem, līdz ņemot lāpas un svecītes.

 • No 12.11. līdz 28.11. Latvijas armijas simtgadei veltītā izstāde “Mālpilieši 
un sidgundieši Latvijas armijā, 1919–1940” apskatāma kultūras centra 
2. stāva foajē.

 • 17.11. plkst. 18:30 Latvijas Valsts svētku sarīkojums. Godināsim goda un gada 
mālpiliešus. Svētku koncertu dāvinās ekoloģiskās mūzikas grupa “Ducele”.

 ◊ No plkst. 21:00 līdz 2:00 svētku BALLE kopā ar Valēriju Cīruli un grupu. 
Ieejas maksa iepriekšpārdošanā – 5 EUR, balles laikā – 7 EUR. No plkst. 
17:00 svētku kafejnīcu kultūras centrā nodrošinās Mālpils muižas resto-
rāns. Līdz 12.11. iespēja pasūtīt klātu galdu ar uzkodām, cena – 12 EUR (ar 
iekļautu balles ieejas maksu).

 • 20.11. plkst. 13:30 un 18:30 Jaunā kinofilma “Dvēseļu putenis” /vēsturiska 
kara drāma/. Biļetes cena 3 EUR.

 • 22.11. plkst.19:00 Ekskluzīvi tikai Mālpilī! Grupas “Jumprava” 35. jubilejas 
koncerta “XO” koncertmēģinājums. Biļetes kultūras centra kasē iepriekš-
pārdošanā – 3 EUR, koncerta dienā – 5 EUR.

 • 24.11. no plkst. 11:00 līdz 14:00 Mālpilī jau iemīļotais radošo pasākumu cikls 
ģimenēm “Augstāk par zemi”.

 ◊ Plkst. 13:00 Filma “Jelgava 94”. Ieejas maksa – 3 EUR.
 • 29.11. plkst. 18:00 Mālpils tautskolas nodarbību telpā kultūras centrā meis-

tarklase kopā ar Mālpils muižas šefpavāri Aiju Gabrāni. Iespēja apgūt pras-
mes pamatēdiena un deserta gatavošanā. Piedāvājumā iekļauta glāze vīna 
un kafija vai tēja. Pieteikšanās un līdzmaksājums – 15 EUR no personas. Bi-
ļete nopērkama kultūras centra kasē (vietu skaits ierobežots).

 • 8. decembrī plkst. 16:00 MĀLPILS MUIŽAS ZĀLĒ Ziemassvētku noskaņu 
koncerts “Mīlestība ir tuvu jau”. Biļetes kultūras centra kasē iepriekšpārdo-
šanā – 10 EUR, koncerta dienā – 12 EUR.

Koncertprogramma apvieno trīs izcilu komponistu – Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna un Mārti-
ņa Brauna mūziku. Šo programmu izveidojuši četri lieliski mūziķi – Zane Gudrā, Aivars Gudrais, 
Jānis Lūsēns juniors un Sebastians Macats. “Četratā vēlamies dalīties ar piedzīvoto mūzikā un 
parādīt šīs mūzikas un dzejas iedvesmojošo un dziedējošo būtību.” Jau minēto komponistu mū-
zikā skanēs Imanta Ziedoņa, Broņislavas Martuževas, Kārļa Skalbes, Jāņa Poruka u.c. dzeja.

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

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!

SLUDINĀJUMI

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, e-pasts: s.skribnovskis@
gmail.com

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

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, kon-
sultācijas. Jauni reduktori, šļūtenes, jau-
nie gāzes baloni (7, 27 un 46 litru). Strā-
dājam katru dienu (arī vakaros), svētkos 
un brīvdienās. Zvanīt Jums vēlamā laikā! 
Tālr. 29 41 51 20

VETERINĀRĀ 
APTIEKA UN 
AMBULANCE
meklē telpas īrēšanai Mālpi-
lī. Izskatīšu visus piedāvāju-
mus. Tālr. 26419293, Anna, 
Sidgundas Bandavas

Š.g. 28. oktobrī. 
biedrībai “Notici sev!” 
jauns ziedoto lietoto 
apģērbu pievedums. 

Laipni tiek gaidīts 
ikviens!

“Notici sev!” valde

Pārdod 20 m2 laminātu orģinālajos iepa-
kojumos (ražotājs: Pergo, tonis: pelēks 
ozols (Mountain Grey Oak), 32. nodilumiz-
turības klase). Tālr. 29111695


