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Nākotnes ielas 4 pagalma labiekārtošana 
Projekta vadītāja  
Irēna Baltalksne 

Projekta gaitā tika labiekārtots 
Nākotnes ielas 4 pagalms: aktīvākie 
šī daudzdzīvokļu nama iemītnieki 
demontēja vecos solus, galdu un 
bērnu rotaļu smilšu kasti, kas bija 
nolietojušies. Projekta ietvaros tika 
izveidoti jauni seši soliņi, divi galdiņi 
un rotaļu smilšu kastes koka 
ietvars.   

 

Projektā iesaistījās 9 dalībnieki, kā 
arī 3 speciālisti, kuri palīdzēja ar 
instrumentiem un padomu. 



„Eiropas pietura” – puķu dobes un saules pulksteņa 
pamatu izveide 
Projekta vadītāja  Daiga Brežinska 

Projekta ietvaros pie Mālpils 
Profesionālās vidusskolas izveidots 
jauns Mālpils novada atpazīstamības 
simbols – vides objekts „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 ietvaros, ko atbalstīja 
Meža attīstības fonds.  

 

Projekta īstenošanā iesaistījās  

16 dalībnieki, tai skaitā Mālpils 
Profesionālās vidusskolas 8 audzēkņi. 
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Mālpils BMX trases braucamās kārtas seguma 
atjaunošana 
Projektu vadītājs Kristaps Steķis 

2011. gadā tika izveidota Mālpils 
BMX trase, ko ir svarīgi to uzturēt 
tehniski labā stāvoklī. Trase bija 
bojāta vairākās vietās, tāpēc šī 
projekta gaitā tika organizētas 
sabiedriskās talkas, lai atjaunotu 
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 
iesaistītās ģimenes, gan arī citi 
mālpilieši un interesenti no 
Suntažiem, Siguldas un pat no Rīgas. 

 

Projektā iesaistījās kopā  

30 dalībnieki, to skaitā arī 8-10 bērni 
un jaunieši. 
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„Prasme draudzēties” 
 
Projekta vadītāja Ilona Dreimane 

Organizēts divu dienu pasākums, kura 
ietvaros nodibinājuma “Centrs Dardedze” 
psiholoģe katrai klasei (5.-9.kl.) vadīja 
“Iecietības stundu” un radošās darbnīcas, 
kurā klase analizēja un risināja situāciju, kas 
saistīta ar pusaudžu savstarpēju vardarbību, 
veidoja prezentāciju par tēmu "antimobings". 
Tāpat notika arī informatīvās stundas skolēnu 
vecākiem un pedagogiem. Skola ieguva 
vērtīgu spēli “Kas un kāds Tu esi?", kas īpašā 
veidā veicina skolēnus izvairīties no mobinga 
situācijām un risināt tās. 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.  

Pasākumā piedalījās 158 skolēni, 20 pedagogi 
un 20 vecāki. 
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Uz tikšanos 2016. gada pavasarī! 

Mālpils novada domes mazo projektu programmā 
MĒS SAVAM NOVADAM 2015 kopā piedalījās ap 
75 iedzīvotāju, to skaitā ap 20 bērni un jaunieši. 
Labumu no šiem projektiem ir guvuši ap 400 
mūsu novada iedzīvotāju. 

PALDIES VISIEM! 


