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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2015. gada NOVEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 19. novembrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 19. novembrī, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 19. novembrī, pl.17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 25. novembrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 30. novembrī, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl.17:00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

Izskatīja 24 jautājumus:
1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu.
3. Par zemes vienību platību precizēšanu.
4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
6. Par Mālpils novada domes 2015. gada 25. marta lēmuma 

Nr.3/6 “Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” pirmā punkta 
anulēšanu.

7. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pa-

garināšanu.
9. Par projekta saskaņošanu.
10. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Mālpils novada 

pašvaldības izglītības iestādēm 2015. gada septembra-de-
cembra mēnešiem.

11. Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašval-
dības budžeta.

12. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav-
starpējiem norēķiniem.

13. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu 
un apstiprināšanu.

14. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada vidusskolā 
tiek piešķirta stipendija 9.-12. klašu izglītojamiem” apstip-
rināšanu.

15. Par maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu Māl-
pils novada vidusskolā.

16. Par Mālpils internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
17. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas nolikuma apstipri-

nāšanu.
18. Par Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās 

vidusskolas Darba koplīguma apstiprināšanu.
19. Par invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” ie-

snieguma izskatīšanu.
20. Par Futbola skolas “Garkalne” iesnieguma izskatīšanu.
21. Par nolikuma “Par Mālpils novada pašvaldības balvas 

“GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un 
pasniegšanu” apstiprināšanu.

22. Par noteikumu “Par Mālpils novada pašvaldības vienotās 
grāmatvedības politikas īstenošanu” apstiprināšanu.

23. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2015. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2015. gadam” apstip-
rināšanu.

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

NOLĒMA:
 • Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba sa-

maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām novada izglītības iestādēm sekojoši: 

 ◊ Mālpils pirmsskolas izglītības iestādei “Māllēpīte”- 
3 745,00 EUR/mēnesī;

 ◊ Mālpils novada vidusskolai – 35 211,00 EUR/mēnesī;
 ◊ Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 12 057,00 EUR/mē-

nesī;
 ◊ Mālpils internātpamatskolai – 24 889,00 EUR/mēnesī.

 • Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības pe-
dagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām novada izglītības iestādēm sekojo-
ši: 

 ◊ Mālpils novada vidusskolai – 1 078,00 EUR/mēnesī;
 ◊ Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 423,00 EUR/mēne-

sī;
 ◊ Mālpils internātpamatskolai – 424,00 EUR/mēnesī.

 • Piešķirt finansējumu septembra – decembra mēnešiem in-
terešu izglītības programmu realizēšanai no pamatbudžeta 
interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada izglī-
tības iestādēm sekojoši: 

 ◊ Mālpils novada vidusskolai – 4 754,00 EUR (1 188,50 EUR/
mēnesī);

 ◊ Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 4  848,00  EUR 
(1212.00 EUR/mēnesī);

 ◊ Mālpils internātpamatskolai – 3 460,00 EUR (865,00 EUR/
mēnesī);

 ◊ Mālpils Mūzikas un mākslas skolai - 297,00  EUR 
(74,25 EUR/mēnesī).

 • Apstiprināt sekojošus Mālpils novada vidusskolas maksas 
pakalpojumu izcenojumus:

 ◊ A4 formāta mācību palīglīdzekļa apvākošana – 0,60 EUR 
(t.sk. PVN) par 1 gb.;

 ◊ A5 formāta mācību palīglīdzekļa apvākošana – 0,40 
(t.sk. PVN) EUR par 1 gb.

 • Noteikt Futbola skolai “Garkalne” Mālpils sporta komplek-
sa sporta zāles īres maksu treniņu organizēšanai 10 EUR/h 
(t.sk. PVN). Piešķirt Futbola skolai “Garkalne” atviegloju-
mus Mālpils sporta kompleksa sporta zāles īres maksai 
50 % apmērā turnīru rīkošanai, katru ceturto reizi sporta 
zāles īre turnīru rīkošanai bez maksas.

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
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Pirmajā vasarā aizbrauca pilns autobuss, ap trīsdesmit māksli-
nieku!

Nākamais plenērs notika 2002. gadā turpat kaimiņos “Kaln-
ziedos”, līdzās Inešu-Jumurdas-Ērgļu ceļam, pie tēlnieces un 
keramiķes Rutes Sviles (1927-2013). Viņas sakoptajās lauku mā-
jās Inešu nostūrī bija izveidojies neliels mākslas centrs - māk-
slas domu un darbu ligzda. Tur notika plenēri un keramiķu sim-
poziji. Dārzā neparastību ieviesa uzbūvētā brīvdabas keramikas 
darbu apdedzināšanas krāsns. Tas bija keramiķu plenērs.”

Un tad plenēri pārcēlās uz Mālpili...
“Jā, 2003. gadā mans dēls aizbrauca uz ASV, un man bija jā-

brauc dzīvot un strādāt Mālpils “Vecleitēnos”. Kad pavasarī at-
braucu, šeit bija brīnišķīgi skaisti, ziedēja jasmīni, viss bija tik 
iedvesmojošs. Un es domāju - mani mīļie mākslinieki tur Rīgā 
nevar baudīt lauku skaistumu. Es nolēmu viņus vest uz Mālpili. 
Mālpils ir tik skaista, kāpēc mums braukt kaut kur citur? Un tā es 
viņus aicināju katru gadu. Sākumā plenēros piedalījās tikai se-
niori, pirmie 4 mākslinieki atbrauca uz 10 dienām, un tā visas 
vasaras garumā – atkal nākamie māklsinieki, ik pa desmit die-
nām. Ar laiku plenēri Mālpilī nostiprināja savu popularitāti.

2006. gadā Rīgā izveidojām galeriju “Sidegunde”, un 2007. 
gadā biedrība “Radošo senioru nams” arī nomainīja nosaukumu 
uz “Sidegunde”. Māksliniekiem senioriem sāka pievienoties jau-
nie mākslinieki.

Pēdējos trīs gadus plenēri ir kļuvuši savādāki – kompaktāki, 
aktīva darbošanās notiek dažas nedēļas, nevis visu vasaru, kā tas 
bija iepriekšējos gados. Mūsu bāze pēdējos trīs gadus ir Mālpils 
Profesionālā vidusskola, kur mūs laipni uzņem. Arī dalībnieku ir 
krietni vairāk, šogad plenērā piedalījas 26 mākslinieki.

Mūsu biedrībā ir ievērojams skaits mākslinieku senioru - 5 
deviņdesmitgadnieki un 10 astoņdesmitgadnieki. Neskatoties uz 
cienījamo vecumu, mākslinieki turās pie mums ne tikai plenēros, 
bet arī citos biedrības pasākumos. Mēs arī rūpējamies par vi-
ņiem, kopā ar jaunajiem māksliniekiem apmeklējam mājās, ve-
dam pārtiku, palīdzam mājas darbos, sveicam Ziemassvētkos.

Šajos gados daudzi mākslinieki ir aizgājuši mūžībā, tāpēc ple-
nēros svarīgs bija tas, ka vairāk kā desmit māksliniekiem senio-
riem plenērs bija pēdējā tikšanās ar saviem laikabiedriem. Es 
domāju, ka Mālpilī plenēru tradīciju vajag saglabāt.”

AKTUĀLI

Turpinājums 4. lpp.

Mālpils MMS mākslas nodaļas audzēkņi Mālpils Plenēra 2015 
noslēgumā un gleznotāja Borisa Bērziņa dzimšanas dienā - 2015. gada 

7. oktobrī pie viņa piemiņai veltītajām 85 svecēm

Režisors un plenēra dalībnieks Jānis Streičs un Helēna Medne 
plenēra darbu izstādes atklāšanā 2015. gada 7. septembrī

Plenēra dalībnieki un organizatori izstādes atklāšanā 
2015. gada 7. septembrī

Mākslinieku biedrībai “Sidegunde” 15. 
Mālpilī notikuši 12 vasaras plenēri!

Šogad nozīmīgs gads mākslinieku biedrībai “Sidegunde”. Tā 
svin 15 gadu jubileju, un šajā laika posmā notikuši 14 plenēri, no 
tiem 12 Mālpilī. Savu vārdu “Sidegunde” biedrība nes no 2007. 
gada, sākotnējais tās nosaukums bija “Radošo Senioru nams”.

Kā viss sākās, jautāju biedrības vadītājai 
Helēnai Mednei?

“Tas bija 2001. gads, VAS “Latvijas Gaisa satiksme” uzaicināja 
gleznotāju Jurģi Skulmi (1928-2015) uz savu bāzi Jumurdā at-
pūsties un gleznot dabā. Es, to uzzinot, iebildu, ka daudzi māk-
slinieki vēlas vasarā piedalīties plenēros, satikties radošā at-
mosfērā, uzkrāt idejas tālākam darbam. Jautāju, vai iespējams 
noorganizēt autobusu uz plenēru Jumurdā. Tā tas viss sākās. 
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Māklsiniece Agnese Uzule, LMA gafikas nodaļas 3. kursa studente Keramiķe Elīna Titāne

Māksliniece Ieva Baumgarte, LMA grafikas nodaļas 2. kursa studente

“Šis plenērs mums visiem bija kā deserts!” Plenēra dalībnieki sveic 
vadītāju Helēnu Medni

Mūziķis, performances mākslinieks Kristaps Krievs un mākslinieks 
Aldis Aleks (aizmugurē)

Kā aizsākās tradīcija dāvināt māksliniekiem 
kallas?

“Plenērs savus gadus skaita no izcilā gleznotāja Borisa Bērzi-
ņa (1930 – 2002) dzimšanas dienas datuma – 7. oktobra. Šogad 
viņam svinam 85 gadu jubileju. 7. oktobris ir gan plenēra izstādes 
slēgšanas datums (atklāšana notika 7. septembrī), gan tāds kā 
gada pārskats un arī jaunā biedrības gada sākums. Šis mums ir 
bijis ļoti labs, veiksmīgs gads!

Kallu dāvināšanas tradīcija aizsākās pēc Borisa Bērziņa aizie-
šanas mūžībā . Viņam ļoti patika kallas, tās bija viņa mīļākās pu-
ķes. Istabā uz palodzes viņam bija pods ar lielu kallu, visus jau-
nos stādiņus  pēc viņa aiziešanas izdalīja Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja darbiniekiem. Vienu stādiņu dabūja arī mākslas 
vēsturniece Edvarda Šmite. Kad tikāmies, viņa man teica: “Man 
puķu audzēšana nepadodas, ņem pie sevis Borisa kallu”. Kalla 
pieauga un sāka dzīt atvases. Tā es kopju Borisa kallu, paņemu 
visas mazās atvasītes un vasarā izstādu dārzā, tad visu vasaru 
tās aug, un rudenī es tās sastādu puķu podos. No 2007. gada kat-
ru gadu dāvinām kallas stādiņus māksliniekiem ar nosaukumu 
“BORISA BĒRZIŅA KALLAS GODALGA” . Šogad kallu saņēma tie 
mākslinieki, kuri pirmo reizi piedalījās plenērā. Var teikt, ar kal-
las saņemšanu viņi tika uzņemti mākslinieku biedrībā “Sidegun-
de”.

Boriss Bērziņš  bija viens no iniciatoriem biedrības dibināša-
nai. Tie divi gadi, pavadīti strādājot kopā ar Borisu Bērziņu, man 
ir ļoti nozīmīgi. Viņš arī vienmēr atgādināja, ka mūsu rīkotās iz-
stādes un plenēri ir paraugs demokrātiskai un draudzīgai  videi, 
ka nenovērtējams ir tas mājīgums un ģimeniskums, ko tajos sa-

ņemam.
Tagad plenēros vecā vietā nāk jaunais, un man ir prieks, ka 

mums ir tik daudzi jauni mākslinieki. Dzīvē jau tā notiek: vecais 
aiziet un jaunais nāk vietā, un tas jau ir likumsakarīgi un skaisti.”

Helēnu Medni intervēja 
Esmeralda Tāle

Turpinājums no 3. lpp.
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niekus uz savu sacerējumu lasījumiem. Skolotājs Andris Liniņš 
visus pārsteidza ar jaunu paša sacerētu dziesmu, kam vārdus 
uzrakstījusi mūsu skolas skolotāja. Laura Dreiže bija pārsteigta 
par to, ka mums skolā ir tik daudz talantu. Rakstnieces vēlējās 
būt kopā ar mūsu skolas skolēniem arī citreiz un ierosināja tik-
ties novembrī uz prozas lasījumiem. Šīs idejas pamudināti skolā 
esam uzsākuši rakstīt kopīgo skolas romānu. Noslēgumā daži šī 
gada jauno dzejnieku radītie dzejoļi.

Tu mīļais draugs,
Mans brūnais kastanīt!
Tik brūns kā lācītis maziņš.
Kad apvalciņš nenokrīt,
Tu iedur man pirkstiņā.
Nu ciets kā čiekurs no ārpuses,
Bet vidutiņš - kā pūpēdīts.

Deniss Domorenko, 6. klase
Ūdenskritum!
Tu esi kā klupiens
Uz jaunu dzīvi.
Krītu ar tevi, tev līdzi.
Tava burvīgā smarža
Ir kā tīrais dabas gaiss.
Tu atsvaidzini manas domas
Un liec man priecāties.

Aleksandra Papiašvili, 2. kurss

Lai zarojas spēks!

2. oktobris, domāju, visās skolās Latvijā ienāca ar priekpilnu 
noskaņojumu - skolēni un skolotāji svinēja svētkus - pateicības 
dienu izglītībai un tās nesējiem. Un kas gan var būt lielāks gan-
darījums par to, ka kopīgs darbs nes arī augļus un nākotni dara 
cerīgāku par vakardienu. Mālpils internātpamatskolā rīts iesā-
kās nedaudz neparasti - uzvalkos tērpti jaunieši steidza padarīt 
vēl iepriekšējā vakarā nepaspēto, un, kad skolotāji nāca uz dar-
bu, pie durvīm viņus gaidīja jaunieši ar brīnumjauku sveicienu - 
apveikumu, kura nesējs uz kartiņas malas mazs kukainītis - kā 
atgādinājums, ka lielas lietas vienmēr sākas un top no mazajām. 
Skolotājus līdz sirds dziļumiem aizkustināja mīļās krāsainās sir-
sniņas uz skolotāju istabas durvīm ar vārdiem, ko ikdienā ne tik 
bieži iznāk pasacīt - Lai jums laba veselība! Veiksmi jums darbā! 
Paldies, ka mācāt mani! Jūs esat vismīļākās! Un vēl un vēl... Sko-
lēnu pašpārvaldi komandēja tās vadītājs Ralfs Ozoliņš, kas atļāva 
skolotājiem šai dienā 2 stundas pavadīt citā atmosfērā, kamēr 
skolēni paši nodrošināja skolā mierīgu, darbīgu gaisotni.

Tikām skolotājus sagaidīja jauks pārsteigums - pie mums cie-

AKTUĀLI

Sporta diena Mālpils internātpamatskolā
16. septembrī Mālpils internātpamatskolā norisinājās sporta 

diena 1. – 9. klasei un profesionālajiem kursiem. Sacensības bija 
veidotas, balstoties uz spēļu elementiem. Piemēram, riņķa grie-
šana. Šajā disciplīnā Amanda Paegle, Roberts Kozlovskis un 
Aleksandra Voropajeva riņķi iegrieza 1000 reizes. Vēl bija sacen-
sības šautriņu mešanā, pievilkšanās pie stieņa, komandu stafe-
tes, skriešana. Laiks bija saulains, visu sejas rotāja prieks un 
pateicība sporta skolotājam Normundam Buceniekam par skais-
to dienas norisi.

Visi skolas skolēni jutās iepriecināti, nodarbināti un dzīves-
priecīgi.

Roberts Kozlovskis, 1. kurss

Dzejas dienas Mālpils internātpamatskolā un 
Mālpils profesionālajā vidusskolā

24. septembris skolā ienesa neparastu gaisotni. Viesojās di-
vas jaunas latviešu rakstnieces - Laura Vilka un Laura Dreiže. 
Uzreiz pēc pusdienām skolas bibliotēkā 1.- 6. klašu skolēniem 
notika tikšanās ar Lauru Vilku. Rakstniece pastāstīja par savu 
radošo procesu, kā arī pasniedza bērniem balvas par dzejas die-
nu ietvaros rīkoto konkursu sasniegumiem. Bija daudz jautāju-
mu, sarunu, kopīga fotografēšanās un abpusējs prieks.

16:00 Mālpilī iebrauca otra jaunā literāte - Laura Dreiže uz 
tējas pēcpusdienu kopā ar Mālpils profesionālās vidusskolas au-
dzēkņiem. Laurai ir tikai 25 gadi, bet viņa ir jau 5 fantāzijas žanra 
romānu autore. Sākumā paši audzēkņi nolasīja savus Dzejas die-
nām sacerētos dzejoļus, un tad Laura pastāstīja savu ceļu uz 
grāmatu.

17:00 skolas bibliotēkā ar 7.- 9. klases un profesionālo kursu 
skolēniem no Mālpils 
internātskolas tikās 
abas Lauras. Audito-
riju uzrunāja skolotā-
ja Zane Čerpinska ar 
Ziedoņa rindām - 
“Dzejā nav nopiet-
nam jābūt”. Pasāku-
mu vadīja 8. klases 
skolnieces Amanda 
Paegle un Sintija Ge-
riņa. Meitenes pa-
stāstīja par Dzejas 
dienu vēsturi, aktivi-
tātēm mūsu skolā un 
uzaicināja no katras 
klases labākos dzej-

Notikumi Mālpils Profesionālajā vidusskolā un internātpamatskolā

Turpinājums 6. lpp.
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mojās novada personāldaļas vadītāja Iveta Krieviņa, deputāte Le-
ontina Amerika un speciāliste izglītības jautājumos Anita Sārna. 
Paldies par sarūpēto sveicienu un atbalstošajiem vārdiem! Lie-
las lietas notiek tur, kur cilvēki dara kopā. Tāpat, kaut novēlots, 
silts sveiciens visiem novada pedagogiem skaistajos rudens 
svētkos! Novēlam labu veselību, radošas veiksmes un laimi per-
sonīgajā dzīvē!

Tuvoties avotam, sajūtot valguma dvesmu!
Tuvoties ziedam un taurenim, mākonim kalnā!
Ozola saknēm un magones sēkliņai sīkai!
Tuvoties briedumam kālī un kāpostā,
Ozola zīlē un devītā vilnī.
Tuvoties saulei un gaismai, un zemei,
Un cilvēku sirdij.
Un zināt - caur viņiem es esmu.

Mālpils internātpamatskolas skolotāja Skaidrīte Logina

Par projektu “Eiropas pietura” Mālpilī
Meža attīstības fonda ietvaros Mālpils novada pašvaldības 

Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatsko-
las biedrība “Jauniešu izglītības centrs” piedalījās projektā “Eiro-
pas pietura” ar devīzi “Kopā nākotnes mežam!”

Projekta gaitā pie skolas izveidots “Saules pulkstenis”, uzstā-
dītas “Eiropas pieturas” 29 norādes t.i. 28 uz Eiropas Savienības 
dalībvalstīm un attālumiem līdz to galvaspilsētām; 1 norāde lie-
cina par projekta “Eiropas pietura” īstenošanu, izgatavots un uz-
stādīts informācijas stends, izgatavota starpdisciplināra spēle 
“Eiropas pietura”, izstrādāts saules pulksteņa projekts un veikti  
ģeometrijas aprēķini (sadarbībā ar profesionāli M.Gillu)”.Bez 
tam brīvprātīgi veikti mērījumi dabā, saules pulksteņa (t.sk. ci-
parnīcu un debespušu norāžu; norāžu un norāžu stabu uz Eiro-
pas galvaspilsētām; informācijas stenda) kokmateriālu savieno-
jumu izzāģēšana, materiālu apstrāde ar antiseptisko materiālu, 
pamatu rakšana un pamatu betonēšana, metāla savienojumu 
izgatavošana; montēšanas un uzstādīšanas darbi. 

Meža attīstības fonda iedalītie līdzekļi (650 EUR) tika izmanto-
ti tikai projekta Valsts atbalsts meža nozares attīstībai 2015. gadā 
paredzētajam darba uzdevumam, konkrēti projekta “Eiropas pie-
tura” īstenošanai. Puķu dobes ierīkošanai pie saules pulksteņa 
izlietoti vēl 525 EUR projekta “Mēs savam novadam” ietvaros. 
Turpmāk par projektā paveikto (saules pulksteņa , uzstādīto no-
rāžu un informācijas stenda tehnisko un estētisko izskatu) rūpē-
sies Mālpils Profesionālās vidusskolas tehniskie darbinieki, at-
bildīgā persona – kokapstrādes darbnīcu vadītājs Modris 
Hapanioneks.

Projekta īstenošanas laikā Mālpils Profesionālajā vidusskolā 
un Mālpils internātpamatskolā tika organizētas “Projektu die-
nas” - izglītojamie izzināja Eiropas valstu kultūru, tradīcijas, da-
bas bagātības t.sk. izplatītākās koku sugas.

Par projektu “Eiropas pietura” daudz tika runāts mākslinieku 

biedrības “Sidegunde” plenērā no 20. - 27. jūlijam un “Amatieru 
astronomijas” seminārā no 13. - 16. augustam, kas tika organi-
zēti Mālpilī. Semināru vadīja māksliniece Helēna Medne un Lat-
vijas Astronomijas biedrības priekšsēdētājs Māris Krastiņš. Sau-
les pulksteņa prezentācijā piedalījās projektētājs Mārtiņš Gills 
un Fabio Savian, Saules pulksteņa speciālists no Itālijas. Attēli ir 
ievietoti e-vietnē: www.sundialatlas.net/atlas.php?sun=LV33

“Eiropas pietura” ir brīva pieejas vieta interesentu grupām, 
kur organizēt izzinošus pasākumus. Vieta, kur var uzzināt laiku 
pēc saules pulksteņa; kurā debespusē, cik tālu atrodas Eiropas 
valstu galvaspilsētas; starpdisciplinārā līmenī papildināt zināša-
nas par Eiropas valstu kultūrām, tradīcijām, dabas parādībām un 
bagātībām. Turpmāk ir iecere izveidot gājēju celiņus līdz saules 
pulkstenim, kā arī vietu papildināt ar valstu raksturīgāko koku 
stādījumiem, lai nodrošinātu interesentiem iespēju papildināt zi-
nāšanas par koku sugām.

Mālpils Profesionālās vidusskolas direktore Frančeska Ģēvele

tes visa gada garumā.
Mācību gada laikā tika veikts skolas vides pārskats, izstrādāts 

skolas vides rīcības plāns, pārraudzība un izvērtēšana, kurā ie-
saistījās ekokomanda un visas klases. Skolotāji un audzinātāji 
veica gada tēmas “Ūdens” sasaisti ar mācību procesu un brīvā 
laika pavadīšanas iespējām. Gada tēmas ietvaros skolēni pētīja 
saistību starp ūdens patēriņu un izmaksām skolā un mājās, kā 
arī veidoja izpratni par vienkāršiem pasākumiem ūdens patēriņa 

Zaļās aktivitātes Mālpils internātpamatskolā 2014./2015.mācību gadā
Mālpils internātpamatskola 2014./2015. mācību gadā veik-

smīgi darbojās Ekoskolu programmas aktivitātēs. Programmas 
pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sis-
tēmas izveide visā skolas dzīvē. Tā ir programma, kas veicina iz-
pratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, vei-
do personisko attieksmi un iesaista apkārtējo sabiedrību.

Skolā ir izveidota ekopadome, kurā tika iekļauti skolēni, sko-
lotāji, skolas darbinieki un vecāki, kas organizē dažādas aktivitā-

Turpinājums no 5. lpp.
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samazināšanā. Skolas gaitenī tika izveidots un izvietots ekosko-
las stends, kur var izlasīt informāciju par ekoskolas aktivitātēm. 
Ekokomandas izveidotajā blogā http://ekoudens.blogspot.com/ 
visi var iepazīties ar ekoskolas darbības plānu un aktivitātēm, kā-
das notikušas šajā mācību gadā. Ekoskolas programmas ietva-
ros piedalījāmies dažādos ar vidi un tās izpēti saistītos projektos, 
konkursos un citās aktivitātēs.

Ekopadome kopā ar saimnieciskās daļas vadītāju un ekoko-
mandas koordinatori izanalizēja iepriekšējā gada vides novērtē-
jumu un sagatavoja papildinājumus šī gada vides novērtējumam. 
Dzejas dienās skolēni mācījās dzejoļus, kas bija saistīti ar tēmu 
“Ūdens”, glīti rakstīja dzejoļus un zīmēja zīmējumus.

Mammadaba aktivitātēs piedalās 2./3. klase un Ekokomandas 
pārstāvji no dažādām klasēm.

Skolotājas D.Purviņa un D.Brūna izveidoja un novadīja mācību 
stundu par mežu, iesaistot ekopadomes pārstāvjus Mammadaba 
aktivitātēs. Meža olimpiādē Mammadaba aktivitātēs piedalās 
Dace Brūna ar 2./3.klasi un Dace Purviņa ar ekokomandu.

2./3. klase ar audzinātāju D.Brūnu Luxekspress rīkotajā kon-
kursā uzvarēja un balvā saņēma iespēju doties ekskursijā uz 
Igauniju Tartu “AHHA” centru.

Skolā tika rīkota Drošības diena, kurā skolēni noklausījās čet-
ras lekcijas, ko vadīja skolas ārsts, valsts policija, pašvaldības 
policija un skolas darba drošības speciālists.

Gandrīz visas klases piedalījās konkursā “Mūsu mazais pār-
gājiens”.

Dzīvnieku aizsardzības dienā tika sarīkota zīmējumu izstāde 
skolas gaitenī, kurā ar saviem darbiem piedalījās sākumskolas 
un pamatskolas skolēni.

Skolas ekokomandas pārstāvji piedalījās Ekoskolu apbalvoša-
nas pasākumā un saņēma apbalvojumu Zaļo karogu par darbību 
iepriekšējā gadā, kam par godu skolā tika sarīkota svinīga Zaļā 
karoga pacelšana, kas noslēdzās ar kociņu stādīšanu skolas te-
ritorijā. Piedalījās visa skola un pārstāvji no Mālpils novada vi-
dusskolas, Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils novada.

4. klase ar audzinātāju I.Kukurāni piedalījās konkursā “Mūsu 
sapņu ekskursija”, ko organizēja Ecolines. Konkursā, izmantojot 
otrreizējās izejvielas – kartona kastes - gatavoja autobusu.

Jau vairākus gadus tradicionāli piedalāmies Rīgas Dzirnav-
nieka organizētajā Putras programmas akcijā, kas norisinājās 
skolā visu oktobra mēnesi. Iesaistīti bija visi skolēni, lai veicinātu 
skolēnos izpratni par veselīga uztura nozīmi. Lielu darbu Putras 
programmas realizēšanā ieguldīja skolotājas I.Lielmane un D.
Brūna.

Skola katru gadu aktīvi piedalās Tīrai Latvijai Zaļās jostas or-
ganizētajos “Bateriju un Makulatūras vākšanas” konkursos. Kla-

šu ekokomandas pārstāvji organizē bateriju un makulatūras vāk-
šanu un svēršanu savās klasēs un katru mēnesi apkopo 
rezultātus, un informē klases par tiem, kā arī atspoguļo ekoko-
mandas blogā un skolas gaitenī.

Skolēni piedalījās arī konkursā “Mežu dienas 2015”, kur Eko-
komandas pārstāvji sagatavoja uzlīmju zīmējumus konkursam.

Kopš piedalāmies Ekoskolu programmā katru gadu skolā no-
risinās Rīcības dienas, kas notiek visas nedēļas garumā. Skolēni 
mācījās dziedāt Rīcības dienas dziesmu, kas bija pieejama eko-
komandas blogā, tika izsludināts Logo konkurss “Pilošiem krā-
niem-nē!”, notika grāmatu izstāde bibliotēkā, ekokomanda vei-
doja plakātus par ūdens saprātīgu lietošanu un aicināja visus 
skolēnus pievērst lielāku uzmanību ūdens taupīšanas jautāju-
mam. Arī skolas teritorijas sakopšana notika Rīcības dienas ie-
tvaros.

Skola piedalās Eiropas programmā “Augļi skolai” un “Piena 
piegādes” programmā.

Ekoskolu Ziemas forumā Ulbrokā piedalījās Ekokomandas 

pārstāvji Amanda Paegle, Linda Zariņa un skolotāja Dace Purviņa
Projektu nedēļas tēma “Pasaule ūdens pilienā”, kur katram 

mācību priekšmeta skolotājam un klašu audzinātājam bija ie-
spēja piedalīties ar savām izvēlētajām aktivitātēm un savukārt 
skolēniem interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

Pamatskolas meitenēm tika noorganizēta lekcija “Tikai mei-
tenēm!”, ko vadīja ginekoloģe M.Strade. 

Gatavojoties Starptautiskajai Ūdens dienai, skolā izveidota zī-
mējumu izstāde “Es dzīvoju pie jūras”.

Arī šogad projektā “Dārznīca” piedalījās sākumskola un eko-
komandas 5., 6. klases skolēni.

Piedalījāmies starptautiskā mākslas darbu konkursā skolē-
niem Lietuvā “Hear the Innermost Words of Nature”, jeb “Sadzir-
di, kas dabai sakāms” ar skolēnu Ruslana Stavrova un Andreja 
Smirnova zīmējumiem un ieguvām 2 godalgotās vietas.

Lielajā talkā sakopām savu skolas teritoriju.
Mergupes dabas taka vilina skolēnus, un tās izpētē devās sā-

kumskolas klases skolotājas D.Brūnas pavadībā, 8. klase, skolo-
tāja E.Seņkāne, un ekokomanda skolotājas D.Purviņas pavadībā.

Zemes dienā runājam par ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, ūdens 
daudzveidību un tā izmantošanas iespējām, kā arī par mūsu Ze-
mes pastāvēšanas iespējām un draudiem.

Zemes stundā sākumskolas skolēni aicināja aktīvi atbalstīt 
Zemes stundu un enerģijas taupīšanu, sagatavojot un izvietojot 
skolas gaiteņos melnas (izslēgtas) spuldzītes ar saviem uzsau-
kumiem.

Dabaszinību nedēļas laikā sākumskolā tika veikti dažādi uz-
devumi un aktivitātes, kas saistās ar zaļo vārnu. Pamatskolas 
klases gāja uz parku bioloģijas un dabaszinību stundās vērot put-
nus.

AKTUĀLI

Turpinājums 8. lpp.
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ATSKATS  UZ  NOTIKUMIEM

Sestdien, 26. septembrī Mālpilī, pateicoties tās izdevīgajai at-
rašanās vietai, jau trešo gadu pēc kārtas notika motokluba 
“Dzelzs Ērglis” rīkotais motociklistu sezonas noslēgums. Uz pa-
sākumu bija ieradušies vairāk nekā 2000 moto braucēji. Mālpilī 
bija sastopami arī kaimiņvalstu – Igaunijas, Lietuvas un Somijas 
moto klubu pārstāvji.

Latvijā ir ap 50 moto klubi un jau 13 gadus sezonas noslēguma 
pasākumu rīko motoklubs “Dzelzs Ērglis”. Motobraucēji pulcējās 
Mālpilī, lai plkst. 15:00 ar iespaidīgu parādes braucienu uz Sigul-
du, kas bija paredzēts 47 kilometru garumā, atzīmētu moto sezo-
nas noslēgumu.

Pasākumu atbalstīja, Mālpils muiža, SIA “Mālpils piensaim-
nieks” un Mālpils pašvaldība. Skatītāji pulcējās uz pasākuma at-
klāšanu jau no plkst.11:00. Pēcpusdienā visi interesenti varēja 
baudīt latviešu hārdroka grupas “Colt” uzstāšanos, bet mazie 
skatītāji izpriecātiess dažādās atrakcijās, kā arī visiem bija ie-
spēja mieloties ar pusdienu zupu.

Vakarā visi motociklisti tika aicināti uz “Latvija 1. rokkafejnī-
cu” Rīgā, kur uzstājās “Atis Ieviņš & the Rock Brothers”.

Latvijas motosezona ik gadu ar vērienīgu pasākumu tiek at-

Motociklistu sezonas noslēgums Mālpilī jau trešo gadu

klāta aprīļa pēdējā sestdienā, bet noslēgta – septembra pēdējā 
sestdienā.

Informācija no: www.la.lv, www.garaza.lv

Ekokomanda piedalījās Konkursā “Es gribu – es šķiroju! Stik-
lu.”, izveidojot videosižetu par stikla šķirošanas iespējām Mālpils 
novada teritorijā.

Sākumskolas skolēni zīmēja zīmējumus un piedalījās konkur-

sā “Es mīlu mūsu Zemi”.
Draudzības nedēļā Skolēni un skolotāji nedēļas garumā aktīvi 

darbojās, veicinot draudzīgu attiecību veidošanos un nostiprinā-
šanu.

Katru gadu rudenī un pavasarī skolā norisinās Sporta diena, 
kur skolēni var aktīvi un draudzīgi sacensties savā starpā.

Koku stādīšanas akcijas laikā 8. un 8 p1. klases skolēni kopā 
ar audzinātāju E.Seņkāni iestādīja 50 eglītes un 50 bērzus.

Skolā norisinājās pasākums “Izzinām dabu ar DAP speciālisti 
Andu Andrušaiti”, kur DAP speciāliste iepazīstināja skolēnus ar 
koku sugām skolas teritorijā.

Skola piedalījās konkursā un ieguva iespēju piedalīties starp-
tautiskā mācību programmā “Ēdam atbildīgi”.

2015./2016 mācību gadā strādājam ar tēmu “Klimata pārmai-
ņas”, kur īpaša uzmanība tiks veltīta pārtikas jautājumam.

Godam esam nopelnījuši, lai Zaļais karogs turpinātu plīvot pie 
mūsu skolas arī šogad.

Paldies skolas direktorei Frančeskai Ģēvelei par atbalstu, vi-
siem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu! Veiksmīgu 
sadarbību nākošajā gadā!

Ekokomandas koordinators Dace Purviņa

Turpinājums no 7. lpp.
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Šogad laikā no maija sākuma līdz septembra beigām norisi-
nājās četru dažādu lielu un mazu projektu īstenošana Mālpils 
novada domes projektu programmas “Mēs savam novadam” ie-
tvaros. Interesentiem bija iespēja pieteikt savas idejas un tās 
realizēt, ko arī vērtēja un atbalstīja konkursa žūrija (Agris Bukov-
skis, Leontina Amerika un Edīte Priekule). Projektu īstenošanā 
šogad iesaistījās 75 dalībnieki, to skaitā 18 bērni un jaunieši.

Novembra sākumā Mālpils novada domes ēkā notiks svinīgs 
programmas noslēguma pasākums, kurā projektu vadītāji un da-
lībnieki varēs pastāstīt par padarīto un kopīgi pārrunāt arī par 
nākotnes plāniem.

Mālpils BMX trases braucamās kārtas 
seguma atjaunošana

Projekta vadītājs Kristaps Steķis.
2011. gadā tika izveidota Mālpils BMX trase. Lai BMX sporta 

cienītāji varētu trasi izmantot saviem treniņiem, ir svarīgi to uz-
turēt tehniski labā stāvoklī. Trase bija bojāta vairākās vietās, tā-
pēc šī projekta gaitā tika organizētas sabiedriskās talkas, lai at-
jaunotu trases braucamās kārtas segumu 800 m2 apjomā, kā arī 
par pašu finanšu līdzekļiem pārbūvētu ģeometriski pareizāku 
otro virāžu un starta kalnu. Talkās piedalījās gan projektā iesais-
tītās ģimenes, gan arī citi mālpilieši un interesenti no Suntažiem, 
Siguldas un pat no Rīgas.

Projektā iesaistījās pavisam kopā 30 dalībnieki, to skaitā arī 8 
- 10 bērni un jaunieši.

“Eiropas pietura”
Projekta vadītāja Daiga Brežinska.
Projekta ietvaros pie Mālpils Profesionālās vidusskolas izvei-

dots jauns Mālpils novada atpazīstamības simbols – vides ob-
jekts “Eiropas pietura” ar saules pulksteni tā centrā. Projekta 
ietvaros tika iekārtota puķu dobe, iebetonēti pamati saules 
pulkstenim, kā arī izgatavota āra spēle “Eiropas pietura”. Saules 
pulksteņa izgatavošana un uzstādīšana notika cita projekta ietva-
ros, ko atbalstīja Meža attīstības fonds. Plašāku informāciju par 

šī projekta īstenošanas gaitu var lasīt šī avīzes Nr. 6 lappusē.
Projekta īstenošanā iesaistījās 8 dalībnieki, kā arī Mālpils Pro-

fesionālās vidusskolas 8 audzēkņi.

Nākotnes ielas 4 pagalma labiekārtošana
Projekta vadītāja Irēna Baltalksne.
Projekta gaitā tika labiekārtots Nākotnes ielas 4 pagalms: ap-

kārtējo māju aktīvākie iedzīvotāji demontēja vecos solus, galdu 
un bērnu rotaļu smilšu kasti, kas bija nolietojušies. Projekta ie-
tvaros tika izveidoti seši jauni soliņi, divi galdiņi un rotaļu smilšu 
kastes koka ietvars. Plašāku informāciju par šī projekta īsteno-
šanas gaitu var lasīt avīzes “Mālpils Vēstis” augusta numurā.

Projektā iesaistījās 9 dalībnieki, kā arī 3 speciālisti, kuri palī-
dzēja ar instrumentiem un padomu.

Pasākums “Prasme draudzēties”

Projekta vadītāja Ilona Dreimane.
Organizēts divu dienu pasākums “Prasme draudzēties” laikā 

24. – 25. septembrī. Pasākuma ietvaros nodibinājuma “Centrs 
Dardedze” psiholoģe katrai klasei (5.- 9.kl.) vadīja “Iecietības 
stundu” un radošās darbnīcas, kurās, lai nostiprinātu iegūtās at-
ziņas, klase analizēja un risināja vienu situāciju, kas saistīta ar 
pusaudžu savstarpēju vardarbību, veidoja prezentāciju par tēmu 
“antimobings”. Tāpat notika arī informatīvās stundas šo skolēnu 
vecākiem un pedagogiem. Skola ieguva vērtīgu spēli “Kas un 
kāds Tu esi?”, kas īpašā veidā veicina skolēnus izvairīties no mo-
binga situācijām un risināt tās. Spēli var izmantot jebkura klase, 
kad tas būs nepieciešams. Paralēli pasākuma laikā notika arī 
akcija “Iemācies dzert ūdeni!”, kuras laikā skolēni tika aicināti 
aizstāt saldinātos dzērienus ar ūdeni.

Projekta īstenošanā iesaistījās 7 skolēnu vecāki, kā arī skolas 
direktora a.p.i. Lilita Jomerte un 5.-9. klašu audzinātājas. Pasā-
kumā piedalījās 158 skolēni, 20 pedagogi un 20 vecāki.

Mālpils novada domes 
Investīciju un ārējo sakaru daļa

Mēs savam novadam 2015
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Nedaudz par to, kas ir Mālpils

Kopš 2014. gada sākuma Mālpils nova-
da dome kā sadarbības partneris pieda-
lās Latvijas Pašvaldību savienības projek-
tā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, ko 
atbalsta Norvēģijas finanšu instruments. 
Šī projekta mērķis ir stiprināt pašvaldību 
institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu 
attīstību valsts, reģionālā un vietējā līme-
nī. Projekta gaitā Mālpils novada domes 
viens no uzdevumiem ir izstrādāt pašval-
dības mārketinga stratēģiju turpmākiem 
3 - 4 gadiem, kurā jānosaka pašvaldības 
attīstības virzība noteiktā jomā un termi-
ņā. Lai saprastu, kurā virzienā stiprināt 
un uzlabot Mālpils novada pievilcību ne 
tikai vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju vaja-
dzībām, bet arī viesu un tūristu piesaistē, 

viens no ieteicamajiem mārketinga uzde-
vumiem ir noskaidrot, kas un kāda ir 
mūsu Mālpils sabiedrības apziņā.

Uzsākot darbu pie Mālpils tēla jeb zī-
mola attīstības koncepcijas, vispirms bija 
nepieciešams sabiedrības atbalsts. Tāpēc 
2015. gada pavasarī tika uzsākta izpēte 
par Mālpils tēla uztveri gan vietējo, gan 
citu Latvijas iedzīvotāju apziņā. Šī pētīju-
ma svarīgākais mērķis ir Mālpils zīmola 
vērtības paaugstināšana. No 1. jūnija līdz 
1. oktobrim norisinājās aptauja “Asociāci-
jas par Mālpili” (gan pašvaldības mājasla-
pā, gan sociālajos tīklos, gan bibliotēkā 
un privātās sarunās), kurā piedalījās kopā 
405 respondentu – 276 vietējie iedzīvotāji 
(7% no kopējā novada iedzīvotāju skaita) 
un 130 pārējie Latvijas iedzīvotāji. 

Respondentiem 
vajadzēja nosaukt 
trīs asociācijas, kas 
saistās ar Mālpili. Šīs 
asociāciju trijotnes tika savilktas kopējā 
tīklojumā, kur spēcīgākie, biežāk nosauk-
tie tēla atribūti veido kodolu atsevišķi vie-
tējo iedzīvotāju un citu Latvijas iedzīvotāju 
apziņā (sk. attēlus Nr.1a un 1b).

Mūsu novada iedzīvotāju apziņā izceļas 
atribūtu trijotne “Mālpils muiža – Mālpils 
siers – Mālpils kultūras centrs”, aiz sevis 
atstājot mazākas nozīmes kodolus “Māl-
pils muiža – Tehnikums – Pienotava – 
Kultūras centrs” un “Mālpils muiža – 
Skaista ainava – Mājas – Mālpils siers – Māla 
pilsēta”.

Savukārt, citu Latvijas iedzīvotāju apzi-
ņā spēcīgāko Mālpils tēla kodolu veido 
atribūti “Mālpils muiža – Mālpils siers – 
Deju kolektīvi un koncerti – Mālpils kultū-
ras centrs”, tam seko ne mazāk spilgtas 
trijotnes: “Mālpils muiža – Mālpils parks 
– Sakopts ciemats”; “Mālpils muiža – 
Tehnikums – Draugi un paziņas”; “Mālpils 
siers – Siguldas tuvums – Draugi un pazi-
ņas”.

10 spēcīgāko atribūtu saraksts gan ne-
daudz atšķiras, bet ir samērā līdzīgs tīk-
lojumam (sk. attēlus Nr. 2a un 2b).

Kopumā var teikt, ka Mālpils identitā-
tes kodols balstās uz dabas, kultūrvēstu-
res un pārtikas ražošanas kategorijām, 
kas nosaka mūsu novada raksturu. Pēc 
aptaujas rezultātiem Mālpils novadā vēr-
tīgākais atribūts ir muiža jeb pils, kas ir 
iekļauts arī pašā Mālpils nosaukumā – 
gan latviskajā, gan arī vēsturiskajā “Lem-
burg”. Arī aptaujā šis atribūts ir pieminēts 
16 reižu.

Balstoties uz pētījuma iznākumu, ir 
secināts, ka, lai Latvijas mērogā Mālpils 
varētu veiksmīgāk izcelties, jāizmanto ti-
kai mūsu novadam raksturīgākie atribūti, 
proti, māls un tā vieta kultūrvēsturē, 
dabā, kultūrā, mākslā un uzņēmējdarbī-
bā. Mālpils kultūras centrā vairākus ga-
dus darbojas keramikas studija “Māl-
Pils”. Mūsu folkloras kopas nosaukumā 
“Mālis” un arī pirmsskolas izglītības ies-
tādes nosaukumā “Māllēpīte” pamanām 
māla klātbūtni. Mālpils novada oficiālajā 
simbolikā – ģerbonī kā pamatkrāsa izvē-
lēta sarkanā krāsa, kas raksturo mālu. 
Arī pašā Mālpils nosaukumā, kas vēstu-
res līkločos saglabājies caur vēsturisko 
“Lemburg”, kas vācu valodā nozīmē māla 
pils (lehm + burg). Grūti pateikt, kas bija 
pirmais – latviskais vai vāciskais nosau-
kums, jo nosaukuma lībiskā izcelsme 
(lembit + urga) vēl nav zinātniski pamato-
ta.

Tomēr ar to ir par maz. Pavasarī paš-

Att. Nr. 1b Tīklojums citu Latvijas iedzīvotāju apziņā

Att. Nr. 1a Tīklojums Mālpils novada iedzīvotāju apziņā
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valdības organizētajās projekta darba 
grupās ir izskanējušas pirmās vērtīgas 
idejas, ka veiksmīgākai novada apmeklē-
tāju un tūristu piesaistei vajadzētu stipri-
nāt esošās vai pat iedibināt jaunas tradī-
cijas, kurā tiktu izspēlēts māla atribūts 
– ikgadējā kultūras festivālā, mākslas iz-
stādēs, keramikas suvenīros utt. Nereti ir 
dzirdēti apmeklētāju jautājumi, vai mums 
Mālpilī ir daudz māla. 

Mālpils zīmola koncepcija šobrīd ir iz-
strādes stadijā. Līdz gada beigām vēl no-
tiks darba grupu tikšanās, kurās pabeig-
sim darbu pie pašvaldības mārketinga 
stratēģijas, kurā tiks ņemti vērā aptaujas 
“Asociācijas par Mālpili” rezultāti, kā arī 
tiks paredzēta praktiskā darbība Mālpils 
zīmola koncepcijas izstrādei un ieviešanai 
dzīvē.

Liels paldies par palīdzību aptaujas or-
ganizēšanā Ivetai Krieviņai, Līvijai Mukā-
nei, Dacei Krilovskai, Ausmai Čīmai, kā 
arī vairākiem vietējiem iedzīvotājiem, kuri 
uzrunāja sev apkārtējos un tuvākos pie-
dalīties šajā aptaujā! Sirsnīgs paldies arī 
šī pētījuma konsultantam Dr. admin. Ai-
nāram Brencim no Biznesa augstskolas 
Turība.

Projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvi-
jas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 

Mālpils novada pašvaldības eksperte 
Ieva Pauloviča

SPORTS

Sporta ziņas
26. septembrī Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas 

sporta spēles volejbolā – priekšsacīkstes. Mālpils komanda spē-
lēja vienā grupā ar Stopiņu un Ķekavas novada komandām. Māl-
pils komanda piedzīvoja 2 zaudējumus (1:3 pret Stopiņiem un 0:3 
pret Ķekavu), grupā ieņēma 3. vietu, un līdz ar to kopvērtējumā 
mūsējie ieguva 7.vietu.

4. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Vīnkalna kausa 
izcīņa novusā. Sacensībās piedalījās 11 dalībnieki. 1. vietu ieguva 
Jānis Dišereits, 2. vietu izcīnīja Andris Lagzdiņš, bet 3. vietā ierin-
dojās Mārtiņš Dišereits. Labākā no dāmām – Daiga Dišereite.

17. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 2. posms, kurā piedalījās 6 dalīb-

nieki. 1. vietu ieguva Edgars Bogdans, 2. vietu izcīnīja Normunds 
Ozoliņš, bet 3. vietā ierindojās Edgars Komarovs.

18. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts novusā 1. posms, kurā piedalījās 14 dalībnieki. 1. 
vietu ieguva Mārtiņš Dišereits, 2. vietu izcīnīja Jānis Dišereits, bet 
3. vietā ierindojās Elmārs Antons. Labākā no dāmām – Daiga Di-
šereite. Paralēli sacensībām notika arī ātrie turnīri soda sitienos 
un centra sitienos. Soda sitienos nepārspēts palika Elmārs An-
tons (12 no 16), tālākajās vietās Mārtiņš Dišereits (11 no 16) un 
Roberts Balodis (10 no 16). Centru iesišana vislabāk izdevās Jā-
nim Dišereitam (10 no 16), tālāk Ģirts Lielmežs (8 no 16), Alfons 
Suķis (7 no 16) un Pēteris Janbergs (7 no 16).

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Att. Nr. 2b

Att. Nr. 2a

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

24. oktobrī Pierīgas novadu sporta spēles šautriņu mešanā Saulkrastu sporta centrs

24. oktobrī Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā sievietēm Babītes sporta komplekss

31. oktobrī Pierīgas novadu sporta spēles peldēšanā Babītes sporta komplekss

14. novembrī Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 3.posms Mālpils sporta komplekss

15. novembrī Mālpils novada čempionāts novusā, 2.posms Mālpils sporta komplekss

21. novembrī Pierīgas novadu sporta spēles zolītē Mārupes novada Sporta centrs
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Kolektīvs Vadītājs Nodarbību dienas Laiks Vieta Vadītāja tālr.

Jauniešu deju kopa “MĀRA” Maija Orlova Piektdiena, Sestdiena 21:00, 10:00 skatuve 26519663

Vidējās paaudzes deju kopa 
“SIDGUNDA” Māra Gaile - Dišereite Pirmdiena, Trešdiena 20:00 skatuve 26335434

Vidējās paaudzes deju kopa 
“KNIEDIŅŠ” Julijana Butkeviča Otrdiena 20:00 skatuve 26261870

Jauktais koris Sanita Vītuma Otrdiena 19:00 302. t. 29373342

Sekstets “BUONAPARTE” Sanita Vītuma Trešdiena 19:00 310. t. 29373342

Sieviešu vokālais ansamblis Sanita Vītuma Ceturtdiena 19:00 29373342

Folkloras kopa “MĀLIS” Andris Kapusts Trešdiena 19:00 305. t. 26063277

Senioru vokālais ansamblis 
“REZĒDAS” Ināra Daukste Trešdiena 13:30 313. t. 26439234

Senioru vokālais ansamblis 
“SIDGUNDIETES” Evija Belicka Otrdiena 19:00 214. t. 26484158

Bērnu vokālais ansamblis Evija Belicka Pirmdiena 18:30 302. t. 26484158

Bērnu un jauniešu teātra 
studija “PILNMĒNESS”

Antra Austriņa - 
Seņkāne Pirmdiena, Trešdiena 17:30 305. t./

skatuve/ 22338703

Amatierteātris “VĒJI” Liene Cimža Ceturtdiena 19:00 305. t./
skatuve/ 29384354

TLMS “URGA” Inguna Sīmansone Trešdiena 16:00 119. t. 26686676

Keramikas studija “MĀL-PILS” 
bērniem, jauniešiem un 
pieaugušajiem

Guna Petrevica P, O, T, C /bērni/, P, T 
/pieaugušie/

13:00-17:00 
15:00-19:00 120. t. 26694851

Vecmāmiņu klubiņš “Rezēdas” Sandra Rogule katra mēneša otrā 
trešdiena 13:00 321. t. 26434429

Kultūras centra telpās darbojas
Sporta deju klubs “ZĪLE” Iveta Zīle Otrdiena 14:00 deju zāle 29265335

Līnijdejotājas “HAPPY LINE” Dzintra Rozīte, Daiga 
Frīdberga Pirmdiena 18:30 deju zāle 26325661 

/Daiga/

CIGUN vingrošana Solvita Sonja Zemīte Pirmdiena 18:30 310. t. 26514181

Vai Tu jau darbojies kādā kolektīvā? Mēs ļoti priecāsimies arī par jauniem dalībniekiem! Nāc un pievienojies lielajai pašdarbī-
bas kolektīvu saimei! Lai mums visiem kopā krāšņa un interesantiem, notikumiem bagāta jaunā darba sezona!

Mālpils Kultūras centra  mākslinieciskās pašadarbības kolektīvi 
2015./ 2016. gada sezonā

Nūjošanai 5 gadi
Rudenī kad lapas krīt
Biežāk lietus sāk jau līt.
Atkal jubileja klāt
Jāsāk skaistos gadus krāt.
 Tā nu gan ir traka liet`
 Vecāsmammas nūjot iet.
 Apkārt Mālpilij tās skaida
 Visiem savus smaidus raida.
Pārspriež jaunos notikumus
Pārcilā pat nolikumus.

Dažas iet uz teātriem
Citas brauc uz koncertiem.
 Viss tai dienā pārspriests tiek
 Ko, lai pagrabā ko liek.
 Ko lai vakariņās vāra,
 Kādus labumus lai sāla.
Rītos jādzer karsta tēja
Nebūs salti tad no vēja.
Rokās siltus cimdus vilksim
Tad uz priekšu ātri tiksim.
 Piecus gadus nūjojam
 Jaunus ceļus meklējam.

 Lai prieks par nūjošanu tiek
 Tad sestā gadā jāietiek.

Nūjotāja Jūlija Jandalova

Sveicam spriganās, vienmēr jaunās un 
smaidīgās nūjotājas 5 gadu jubilejā!

Invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrība “Notici sev!”
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Meklēju iespēju nokļūt darbā Siguldā pirms 9:00. Ja Tev ir brīva 
vietiņa automašīnā, un Tu izbrauc no Mālpils ap 8:00, dod ziņu. 
Kopā izdevīgāk! Tālr. 25417723

CIGUN iespējas Mālpilī

“Vingrojot Cigun, man ir iestājies iekšējs miers, kas pa-
līdz agrāk stresainās situācijās saglabāt sevi.” “Mana mu-
gura iztaisnojusies, locītavas palikušas kustīgākas, varu ātri 
iet, nepiekūstu, man pietiek enerģijas visai dienai.” “Man ir 
tāda enerģija, ka aizmirstu savus gadus. Uzlabojies miegs, 
jūtos vingra, optimistiska” - tādas un līdzīgas atsauksmes ir 
no cilvēkiem, kas regulāri nodarbojas ar Cigun pusgadu vai 
pat dažus mēnešus. Vēlies pievienoties? Tāda iespēja Mālpi-
lī pastāv: regulāras CIGUN nodarbības grupās notiek pirm-
dienu vakaros, Kultūras centrā.

Kas ir Cigun un ko tas dod cilvēka veselībai? – Cigun jeb 
saulainā, miera un kustības harmonijas mācība nāk no tūk-
stošgadīgas Ķīnas senatnes. Cigun ir arī atveseļojoša sistē-
ma, kas derīga osteoporozes profilaksei, locītavu, asinsrites 
un sirds veselības uzlabošanai, vispārējās imunitātes veici-
nāšanai un nostiprināšanai, arī veģetatīvās nervu sistēmas 
sabalansēšanai. Cigun var palīdzēt, ja tev ir vēlme sakārtot 
savu iekšējo dzīvības spēku, bagātināt sevi ar sabalansētu 
enerģiju, smelties to no dabas, atdot prom nogurumu un ie-
mantot saskaņu sevī. Nodarbības vada sertificēta Cigun in-
struktore, Dr. med. Igora Kudrjavceva, Latvijas Austrumu 
vingrošanas asociācijas prezidenta skolniece.

Rudens ir labākais laiks, lai akumulētu vēl vasarā iekrāto 
enerģiju, stiprinātu to, lai pietiek ilgajiem, tumšajiem mēne-
šiem. Lai visiem mālpiliešiem ir daudz saulaina, silta spēka 
un laba veselība!

Sonja Zemīte

Aicinājums
Mālpils novada dome aicina pašvaldības iedzīvotājus 

līdz 2015. gada 5. decembrim izteikt ierosinājumus un 
priekšlikumus par Sidgundas pamatskolas ēkas turpmāko 
izmantošanu. Priekšlikumus var sūtīt uz pašvaldības 
e - pastu: dome@malpils.lv, ierodoties personīgi vai sūtot 
pa pastu uz adresi Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils no-
vads, LV - 2152.

Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolas jubilejas pasākumu 
programma

 • Mākslas skolas skolotāju un audzēkņu darbu izstāde 
Mālpils Kultūras centra izstāžu zālē un vestibilā no 2. 
līdz 27. novembrim.

 • Izstādes noslēgums un tikšanās ar darbu autoriem 
27. novembrī plkst. 15:00.

 • Mūzikas skolas skolotāju un audzēkņu koncerts Kul-
tūras centra apaļajā zālē plkst. 18:00.

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru (strūklakas, soliņi, gal-
di, skulptūras u.c.). Ēku un ēku daļu apdare ar akmeni. Kapu pie-
minekļi. Visa augstākminētā restaurācija. Sertificēts akmeņkaļa 
amata meistars Sandrs Skribnovskis, tālr. 29450290

Piedāvāju florista pakalpojumus. Noformēju telpas kāzām un bē-
rēm. Ir iespēja pasūtīt apsveikuma pušķus. Iespējama piegāde 
mājās. Gatavoju arī līgavas pušķus, auto dekorus, vainadziņus un 
rokssprādzes līgavas māsām, piespraudes līgavas brāļiem. Ga-
tavoju sēru pušķus un vainagus, kā arī štrausiņus un zārka vāka 
noformējumu. Par cenu, samaksu un piegādi var vienoties. Zva-
nīt pa tālr. 27310180, Agnija

Mūrēju plītis, sildmūrus, skursteņus, krāsnis, kamīnus (āra un 
iekšējos), kamīnus ar dzelzs kurtuvi un atklāto uguni, kamīn-
krāsnis u.c., tālr. 27327713

SLUDINĀJUMI
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Cienījamie Mālpils kapu 
apmeklētāji!

Mālpils kapu teritorija ir pašvaldības īpašums un tajā pa-
stāv kārtība, kurās vietās kādus atkritumus ir atļauts iz-
mest.

Mālpils kapu teritorijā atkritumi ir jāšķiro! Bioloģiskie 
atkritumi (puķes, lapas, zari u.c.) jāizmet tur, kur redzami 
attiecīgie uzraksti, tuklāt tos nedrīgst izmest kopā ar mai-
siem. Maisiem, svecēm, traukiem u.c. neorganiskajiem 
atkritumiem ir paredzēti konteineri!

Lūdzu nenest no privātmājām un dārziem atkritumus uz 
Mālpils kapu atkritumu izbēršanas vietām, tās domātas ti-
kai kapu atkritumiem.

Kapi nav izgāztuve! Cienīsim viens otru un šo mūsu tuvi-
nieku piemiņas vietu!

Paldies visiem tiem, kuri apzinīgi šķiro atkritumus un tos 
izber paredzētajās vietās!

Mālpils novada dome, PSIA “Norma K”

Policijas ziņas (septembris)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.09.2015. līdz 30.09.2015. reģistrēti 150 
notikumi, uzsākti 37 kriminālprocesi, pieņemti 23 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesus, uzsāktas 14 ad-
ministratīvās lietvedības, sastādīti 37 administratīvā pārkā-
puma protokoli. 

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 18 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsākti 5 kriminālprocesi, uzsāktas 4 
administratīvās lietvedības, pieņemts 1 lēmums par atteik-
šanos uzsākt kriminālprocesu, sastādīti 5 administratīvā 
pārkāpuma protokoli.

01/09/2015
1990.G.DZ. VĪRIETIS ATRADĀS SABIEDRISKĀ VIETĀ TĀDĀ 

ALKOHOLISKO DZĒRIENU REIBUMA STĀVOKLĪ, KAS AIZ-
SKAR CILVĒKA CIEŅU - STREIPUĻOJA, GRĪĻOJĀS. MĀLPILS 
NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA.

01/09/2015
1996.G.DZ. JAUNIETIS LIETOJA ALKOHOLISKO DZĒRIE-

NU VISKIJU SABIEDRISKĀ VIETĀ, KUR TAS NAV ATĻAUTS. 
MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA.

01/09/2015
1990.G.DZ. VĪRIETIS LATVIJAS REPUBLIKĀ DZĪVO BEZ 

DERĪGA PERSONĪBU APLIECINOŠA DOKUMENTA. MĀLPILS 
NOVADS, MĀLPILS.

02/09/2015
DIVAS NEPAZĪSTAMAS PERSONAS VAIRĀKAS REIZES AR 

KULAKIEM IESITA PA SEJU 1970.G.DZ. VĪRIETIM. MĀLPILS 
NOVADS, SIDGUNDA.

08/09/2015
ATLAUŽOT DEGVIELAS CISTERNU, NO TĀS NOZAGTA 

DEGVIELA. MĀLPILS NOVADS, UPMALAS.
09/09/2015
1992.G.DZ. VĪRIETIS LIETOJA ALKOHOLISKOS DZĒRIE-

NUS SABIEDRISKĀ VIETĀ. MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA, 
PIE VEIKALA.

12/09/2015
UZ NOPĻAUTA LAUKA DEGA SALMI 5000 KVADRĀTMET-

RU PLATĪBĀ. MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA.
17/09/2015
UZLAUŽOT VADĪTĀJA PUSES DURVJU SLĒDZENI, NO 

AUTOMAŠĪNAS SAAB 9000 SALONA IZDARĪTA DAŽĀDU 
MANTU ZĀDZĪBA. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, DĀRZA 
IELA.

25/09/2015
IZSITOT PRIVĀTMĀJAI LOGUS, NO MĀJAS NOZAGTS 

TRIMMERIS. MĀLPILS NOVADS.
26/09/2015
1984.G.DZ. VĪRIETIS ATRADĀS SABIEDRISKĀ VIETĀ TĀDĀ 

REIBUMA STĀVOKLĪ, KAS AIZSKAR CILVĒKA CIEŅU, UZVE-
DĀS AGRESĪVI, RUNĀJA NESAKARĪGI, STREIPUĻOJA. MĀL-
PILS NOVADS, MĀLPILS, PIRTS IELA.

28/09/2015
IZSITOT AUTOMAŠĪNAS VW GOLF LOGUS, NO SALONA 

NOZAGTA AUTOMAGNETOLA. MĀLPILS NOVADS.

Vēlreiz par suņu reģistrāciju
Atkārtoti vēršos pie Mālpils novada iedzīvotājiem ar aici-

nājumu reģistrēt suņus. Šo kārtību reglamentē MK noteiku-
mi Nr. 491 no 21.06.2011. Noteikumi nosaka, ka visi suņi, 
kas  vecāki par 6 mēnešiem jāapzīmē ar mikroshēmām (či-
piem) un jāreģistrē vienotajā valsts mājdzīvnieku datubāzē 
LDC līdz 2016. gada 1. jūlijam. Aicinu iedzīvotājus izmantot 
ziemas mēnešus, kad beigušies rudens darbi un nav sāku-
šies pavasara dārza darbi, lai šo darbiņu padarītu. Ir radītas 
visas iespējas. Lūgums iedzīvotājiem, kuru suņi ir apzīmēti, 
pārliecināties par to, vai tie ir reģistrēti datubāzē. To var 
pārbaudīt LDC mājas lapā – www.ldc.gov.lv Pie pamatdar-
bībām sameklējiet dzīvnieku reģistru un ieklikšķiniet sava 
suņa mikroshēmas numuru. Ja suns būs reģistrēts, par to 
būs redzama attiecīga informācija. Ja ne – suns nav reģis-
trēts. Pieņemamajās dienās – pirmdienās un ceturtdienās 
novada domes ēkā pie zemnieku konsultantiem A. Aigara un 
N.Andrukeles var saņemt veidlapas, tās aizpildīt un vieno-
ties par laiku, kad veikt suņa čipēšanu. Nekur nav jābrauc, 
jo visu var nokārtot uz vietas. Čipēšanas cena ir 25 EUR ar 
reģistru datubāzē, t.sk. 7 EUR valsts nodeva. Visu var sa-
maksāt uz vietas. Lūdzu izmantojiet iespēju. Sods par suņu 
nereģistrēšanu 7 – 210 EUR.

Atgādinājums produktīvo dzīvnieku 
īpašniekiem

Lūdzu ziņojiet par gadījumiem, kad nobeidzas liellopi ve-
cāki par 24 mēn. un aitas, kazas vecākas par 18 mēn., jo ir 
jāņem smadzeņu paraugi laboratoriskai izmeklēšanai (šīs 
izmaksas sedz valsts), pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka 
var tikt samazināta subsīdiju nauda.

Atis, tālr. 26143151

Sākot no 22. oktobra, katru otro ceturtdienu plkst. 14:00, 
SIA “StarfishSeafood” tirgus laukumā tirgos svaigu un kū-
pinātu lašu produkciju.

CIGUN atveseļojošās vingrošana grupa novembrī sākas 
agrāk: plkst.18:30, pirmdienu vakaros, Kultūras centra tel-
pās. Ir vēl dažas brīvas vietas. Par dalību interesēties pa 
tālr. 26514181
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Sporta deju klubs “Zīle” aicina uz Balles deju kursiem 
pieaugušajiem. Nodarbības notiek Siguldas pagasta kultū-
ras namā (Zinātnes iela 7b) katru pirmdienu no 19:00 līdz 
20:30.

Arī mazie dejotgribētāji tiek aicināti uz sporta deju apmā-
cību katru pirmdienu un trešdienu Siguldas pagasta kultū-
ras namā.

Sīkāka informācija kluba mājaslapā http://www.sdk-zi-
le.lv/, vai pie kluba vadītājas Ivetas Zīles, tālr. 29265335.

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ 
VIDUSSKOLA

“Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvu”

2015./2016. mācību gadā piedāvā apgūt profesiju Eiropas 
Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt no-
darbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu 
nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietva-
ros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības prog-
rammu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts 
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenoša-
na Jauniešu garantijas ietvaros” (projekta identifikācijas 
Nr. 7.2.1.JG2) vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) pēc 
vispārējās un profesionālās vidējās izglītības iegūšanas 
šādās profesionālās izglītības programmās (mācību il-
gums – 1,5 gadi):

 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 
Kvalifikācija: inženierkomunikāciju tehniķis

 • Ēdināšanas pakalpojumi 
Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists

 • Kokizstrādājumu izgatavošana 
Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks

 • Interjera dizains 
Kvalifikācija: Interjera noformētājs

 • Būvniecība 
Kvalifikācija: ēku būvtehniķis

Jauniešiem izglītības programmas apguves laikā tiks no-
drošinātas prakšu vietas un sekmīga mācību procesa laikā 
būs iespēja saņemt stipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī. 
Mācības ir bez maksas, un mācību laikā jaunieši tiks nodro-
šināti ar dienesta viesnīcu, mācību līdzekļiem un materiā-
liem, civiltiesisko apdrošināšanu kvalifikācijas prakses lai-
kā, apmaksātu obligātās veselības pārbaudi, tiks apmaksāti 
arī ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi 
par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (71 EUR mēnesī). 
Skola bez maksas nodrošina autovadītāja kursu teorētiskās 
daļas apmācību. Mācību sākums 2016. gada janvārī.

Vairāk uzzini skolas mājas lapā: www.malpilsskola.lv, 
e – pasts: mpv_lietvede@malpilsskola.lv, 

tālr. 67925267

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 

savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas ieradīsies 3. decembrī pie Mālpils novada domes, Nā-
kotnes iela 1.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja 
pieraksta!

Sievietēm, kuras saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Na-
cionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas 
ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule 
ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR 
MAKSU.

Pieraksts pa tālr. 67 14 28 40 un mob. tālr. 27 86 66 55 
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa nu-
muru). Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai pa 
e - pastu: info@mamografija.lv

Ar cieņu, Jolanta Selezņeva SIA “Veselības centrs 4” 
Mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinātore

SIA “Saurida Latvija”
50, 27, un 5 litru tilpuma gāzes balonu nomaiņa, pārbaude, 

konsultācijas. Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie gāzes 
baloni (7, 27 un 46 litru). Gāzes plīts remonts. 

Strādājam katru dienu (arī vakaros), svētkos un brīvdienās. 
Zvanīt Jums vēlamā laikā! Tālr. 29 41 51 20
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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

MĀLPILS KULTŪRAS CENTRS

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
Makets sagatavots un iespiests SIA “DOBUMS”
Pērnavas iela 47/B, Rīga, LV-1009, tālr. 67311424

SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

Mālpils kultūras centra pasākumi 
2015. gada novembrī

 • Visu novembra mēnesi Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma Mālpils mākslas skolas 
pedagogu darbu izstāde.

 • 01.11. plkst. 18:00 Bērnu un jauniešu teātra studija “Pilnmēness”, režisore Antra Austri-
ņa, POĒTISKĀ KAFEJNĪCA. Prozas lasījumu monologi (Imants Ziedonis, Pauls Bankovs-
kis, Vilis Plūdonis u.c.). Ieeja – brīva.

 • 07.11. plkst. 18:00 SEPTIŅAS PILIS VIENUVIET! Sadancošanās koncerts “DANČI PILĪ 
2015”. Piedalās Latvijas vidējās paaudzes deju kolektīvi – SalasPILS “Ūsa”, ValdemārPILS 
“Krišjānis”, JaunPILS “Jaunpils”, DaugavPILS “Saime”, JēkabPILS “Solis”, KrustPILS 
“Kreicburga” un MālPILS “Sidgunda”. Ieeja – brīva.

 • 10.11. plkst. 18:00 Cirka izrāde “PASAKAINĀ PLANĒTA” /Lietuva/. Programmā: sunīši, 
zaķis, kaķīši, čūskas, papagailis u.c. Ilgums 1 st. 45 min. Biļetes cena – 4 EUR.

 • 11.11. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās.

 • 11.11. plkst. 17:00 LĀPU GĀJIENS. Gājiens no Mālpils novada vidusskolas gar Mālpils 
Profesionālo vidusskolu un internātpamatskolu uz Strēlnieku kapiem, atpakaļceļā pa 
Strēlnieku ielu uz Mālpils Kultūras centru, kur deju zālē plkst. 18:00 Karavīru daudzinā-
jums “Karavīra dvēselīte sēd zobena galiņā”. Piedalās aktieris RŪDOLFS PLĒPIS un 
folkloras kopa “MĀLIS”.

 • 13.11. plkst. 18:00 Dokumentālā filma “MANS TĒVS BAŅĶIERIS”.
Filma ir autobiogrāfisks dokumentāls detektīvstāsts, kurā režisore seko notikumiem 20. 

gadsimta 90. gados, kad viņas tēvs – bankrotējušas bankas prezidents – pazūd bez vēsts. Tēvs 
ir Interpola meklēšanā jau sešpadsmit gadus. Bez panākumiem. Taču no Interpola pienāk 
ziņa, ka kāds vīrietis ar meklējamā vīrieša personas datiem ir pieteicies Malaizijas psihiatris-
kajā klīnikā. Filma par par cilvēku, kurš pazaudē sevi pārmaiņu laikā.

Filmu sutdija Mistrus Media. Filmas garums 68 min. Režisore Ieva Ozoliņa. Operators 
Aleksandrs Grebņevs. Ieeja – 2 EUR.

 • 14.11. plkst. 10:00 TLMS “URGA” sanākšana.

 • 18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svētku sarīkojums.

 ◊ Deju zālē plkst. 16:00 koncertuzvedumu “LATVIJA GADALAIKU KRĀSĀS” 
mālpiliešiem dāvina Mālpils novada vidusskolas skolēni un pedagogi. 
Mālpils novada domes priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža svētku uzru-
na un apsveikumi.

 ◊ Lielajā zālē plkst. 17:30 IVO FOMINS. Akustiskais SVĒTKU KONCERTS. 
Ieeja – brīva.

 • 22.11. plkst. 18:00 Amatierteātra “VĒJI” PIRMIZRĀDE. Ivandes Kaijas romāna “IEDZIM-
TAIS GRĒKS” dramatizējums. Dramaturgs - Egīls Šņore, režisore - Liene Cimža. Ieeja – 2 
EUR.

 • 25.11. plkst. 18:00 Bērnu un jauniešu teātra studijas “Pilnmēness” izrāde J.  Poruka 
“Kauja pie Knipskas”, režisore Antra Austriņa – Seņkāne. Ieeja – brīva.

 • 28.11. Pierīgas amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skate “Gada izrāde 2014” (se-
kot reklāmai).

 • 29.11. plkst. 16:00 IMANTA VECOZOLA izstādes atklāšana k/c izstāžu zālē

SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBAS

Pērkam lauksaimniecības zemi. 
Tālr. 26681177, 26652300

Pārdod ar piegādi skaldītu malku, gan 
sausu, gan svaigu. Tālr. 26529485

“Nevar pazust, tas ko mīli, 
Nezūd darbs, kas krietni veikts. 
Arī tad, ja mūža gājums 
Šķiet pārāk negaidīti beigts.”

(A. Krūklis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību vissma-
gākajās bēdās Tamārai Volkovai, dēlu  
Valēriju mūžībā pavadot.

Velta un Dzintra

Gaļas pārstrādes uzņēmums “Food 
Expert S&L” meklē darbiniekus darbam 
gaļas pārstrādes cehā. Adrese: “Papar-
des”, Sidgunda, Mālpils nov., mob. tālr. 
26558361

Meklēju dzīvokli īrei. Vēlams vienistabas. 
Tālr. 29406038

Sieviete ar bērnu vēlas īrēt dzīvokli vai is-
tabu, var būt privātmājā. Varu palīdzēt 
mājas darbos. Nav kaitīgu ieradumu. 
Tālr. 26321535

“Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds 
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas, 
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst 
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.”

Izsakām dziļu līdzjūtību Anitai Rande-
rei, māti mūžībā aizvadot.

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

“Kaut pa vistālāko ceļu
Viena aizgāji māt,
Es vienmēr būšu Tev līdzās,
Tu vienmēr būsi man klāt.”

(I.Rudene)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Anitai 
Randerei māti mūžībā pavadot.

7.b klases audzēkņi un skolotāji

Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. 
Apkures ierīču tīrīšana, remonts. Apseko-
šanas aktu sastādīšana. Konsultācijas. 
Amata zellis Normunds Keišs, tālr. 
29432853


