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Izskatīja 29 jautājumus:
1. Par M.Sondores iesnieguma izskatīšanu.
2. Par Mālpils profesionālās vidusskolas noliku

ma un paraksta tiesību apstiprināšanu.
3. Par Mālpils internātpamatskolas nolikuma 

un paraksta tiesību apstiprināšanu.
4. Par Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
5. Par Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstip

rināšanu.
6. Par novadpētniecības muzeja dokumentāci

jas apstiprināšanu.
7. Par pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē.
8. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju 

saskaņošanu.
9. Par Saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi 

“Saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Mālpils 
novada domes budžetu 2009.gadam”” ap
stiprināšanu.

10. Par Grundtvig programmas projekta reali
zācijas kārtības apstiprināšanu.

11. Par adreses piešķiršanu.
12. Pa r  nekus tamā īpašuma “Kū l ī š i ” 

sadalīšanu.
13. Par Mālpils novada domei pastāvīgā lietoša

nā piešķirtās zemes piekritību pašvaldībai.
14. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
15. Par piešķirtās zemes platības precizē

šanu.
16. Par cirsmu izsoli.
17. Par dzīvokļa Nr.1 “Ķiršu iela 2” statusa no

teikšanu.
18. Par grozījumiem privatizācijas projektā.
19. Par Mālpils novada vēlēšanu komisijas iz

veidošanu.
20. Par SIA “Norma K” gatavību apkures sezo

nai.
21. Par Rudens gadatirgus rīkošanu un noliku

ma apstiprināšanu.
22. Par Mālpils profesionālās vidusskolas un 

internātpamatskolas integrētu vadību.
23. Par Mālpils internātpamatskolas maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu.
24. Par Mālpils profesionālās vidusskolas mak

sas pakalpojumu apstiprināšanu.
25. Par sporta kompleksa pakalpojumu samak

sas noteikšanu.
26. Par pirkuma līguma izskatīšanu.
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināša

nu.
28. Par A/S “BTA” nekustamā īpašuma apdro

šināšanas polises dāvinājumu.
29. Par Sporta kompleksa pakalpojumu izman

tošanu bez maksas.

noLĒma:
· Atstāt Mālpils novada pašvaldības aģentūras 

“Mālpils sociālais dienests” 2009.gada 28.au
gusta sēdes Nr. 16 lēmumu Nr. 4 Par pabalsta 
Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, 
ar kuru atzīts, ka persona neatbilst tam per
sonu lokam, kas var saņemt pašvaldības 
sociālo palīdzību, un viņai atteikts pabalsts 
veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, 
negrozītu.

· Apstiprināt Mālpils profesionālās vidusskolas 
nolikumu.

· Noteikt Mālpils profesionālās vidusskolas 
atvērtajiem kontiem Valsts Kasē un A/S “GE 
Money Bank”:
– p i rmā paraks ta  t i es ības  sko las 

direktorei
– otrā paraksta t iesības galvenajai 

grāmatvedei
· Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas 

nolikumu.
· Noteikt Mālpils internātpamatskolas atvērta

jiem kontiem Valsts Kasē un A/S “GE Money 
Bank”:

– p i rmā paraks ta  t i es ības  sko las 
direktorei;

– otrā paraksta t iesības galvenajai 
grāmatvedei.

· Apstiprināt Mālpils novada Bāriņtiesas noliku
mu.

· Apstiprināt Mālpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļas nolikumu.

· Apstiprināt Mālpils novadpētniecības muzeja 
nolikumu.

· Apstiprināt Mālpils novadpētniecības muzeja 
krājuma noteikumus.

· Apstiprināt Mālpils novadpētniecības muzeja 
attīstības koncepciju.

· Atbilstoši inventarizācijas sarakstiem uzņemt 
Mālpils novada domes bilancē
– p a m a t l ī d z e k ļ u s  p a r  v ē r t ī b u 

2 111 026,70LVL (divi miljoni viens simts 
vienpadsmit tūkstoši divdesmit seši lati 
70 sant.)

– projekta “Mālpils profesionālās vidus
skolas kokapstrādes mācību darbnīcu 
renovācija un aprīkojuma modernizācija” 
ietvaros iegādātos pamatlīdzekļus (kok
apstrādes mācību darbnīcu iekārtas un 
instrumentus) 85 238,35LVL (astoņdesmit 
pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi 
lati 35 santīmi)

· Nodot no bilances uz bilanci:
– Mālpi ls profesionālai  v idusskolai 

1 356 366,80LVL (viens miljons trīs 
simti piecdesmit seši tūkstoši trīs simti 
sešdesmit seši lati 80 sant.) un projekta 
“Mālpils profesionālās vidusskolas kok
apstrādes mācību darbnīcu renovācija 
un aprīkojuma modernizācija” ietvaros 
iegādātos pamatlīdzekļus (kokapstrādes 
mācību darbnīcu iekārtas un instrumen
tus) 85 238,35LVL (astoņdesmit pieci 
tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi lati 
35 santīmi)

– Mālpils internātpamatskolai 754 659,91LVL 
(septiņi simti piecdesmit četri tūkstoši seši 
simti piecdesmit deviņi lati 91 sant.)

· Nodot Mālpils profesionālai vidusskolai visu 
projekta “Mālpils profesionālās vidusskolas 
kokapstrādes mācību darbnīcu renovācija un 
aprīkojuma modernizācija” dokumentāciju.

· Saskaņot:
– M ā l p i l s  v i d u s s k o l a s  p e d a g o g u 

tarifikāciju;
– Sidgundas pamatskolas pedagogu tarifi

kāciju;
– Mālpils internātpamatskolas pedagogu 

tarifikāciju;
– Mūzikas un mākslas skolas pedagogu 

tarifikāciju;
– Pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpī

te” pedagogu tarifikāciju.
· Visiem izglītības iestāžu vadītājiem izdarīt ne

pieciešamās izmaiņas pedagogu tarifikācijās, 
lai tās atbilstu 2009. gada 28. jūlija MK notei
kumu Nr.836 “Pedagogu darba samaksas no
teikumi” 13. punktam līdz 29. septembrim.

· Nesaskaņot Mālpils profesionālās vidussko
las pedagogu tarifikāciju

· Pilnvarot novada domes priekšsēdētāja viet
nieci, saskaņot turpmākās izmaiņas izglītības 
iestāžu pedagogu tarifikācijās.

· Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 3 “Gro
zījumi “Saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Māl
pils novada domes budžetu 2009.gadam””

· Saistošos noteikumus pēc parakstīšanas triju 
dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā 
nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai zināšanai.

· Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 
01.09.2009., bet Saistošo noteikumu Pie

likumi no Nr.12 – Nr.24 stājas spēkā ar 
01.10.2009., un tie ir brīvi pieejami Mālpils 
novada domes kancelejā.

· Apstiprināt Grundtvig programmas projekta 
realizācijas nolikumu.

· Izveidot darba grupu ar sekojošiem tās dalīb
nieku pienākumiem:
Līvija Mukāne  – projekta vadītāja
Envija Svikša  – (auto)biogrāfiju rakstītāju 

grupas konsultante
Iveta Krieviņa  – datorkursu vadītāja
Lilita Jomerte  – angļu valodas kursu vadītā

ja klausītājiem bez priekšzināšanām
Ina Turkina  – angļu valodas sarunu kluba 

vadītāja
· Piešķirt adreses:

– Apstiprināt nekustamā īpašuma, sastā
voša no trīs zemes gabaliem 12,3 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 001 0018 
un mājīpašuma, adresi “aizvēji”, Mālpils 
novads, LV 2152.

– Mainīt adresi nekustamajam īpašumam, 
sastāvošam no trīs zemes gabaliem 
6,0 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 002 
0136 un ražošanas būvēm, nosakot to 
“Upmalas”, Upmalas, Mālpils novads, 
LV 2152.

– Apstiprināt, nekustamā īpašuma, sastā
voša no viena zemes gabala 1,9 ha kop
platībā, kadastra Nr.8074 003 0003 un 
mājīpašuma, adresi “Ābolkalni”, Mālpils 
novads, LV 2152.

– Apstiprināt nekustamā īpašuma, sastā
voša no viena zemes gabala 0,1 ha kop
platībā, kadastra Nr.8074 003 0068 un 
mājīpašuma, adresi “Kastaņu iela 1”, 
Mālpils, Mālpils novads, LV 2152.

– Apstiprināt nekustamā īpašuma, sastā
voša no viena zemes gabala 1,67 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0103 
un būvjīpašuma, adresi “Ķiršu iela 26”, 
Mālpils, Mālpils novads, LV 2152.

– Mainīt adresi nekustamajam īpašumam 
“Pienotava”, sastāvošam no diviem 
zemes gabaliem 3,6374 ha kopplatībā, 
kadastra Nr.8074 003 0246 un ražošanas 
būvēm, nosakot to “mālpils pienotava”, 
Mālpils, Mālpils novads, LV 2152.

– Mainīt adresi nekustamajam īpašumam 
“Ķiršu iela 3–1”, sastāvošam no viena 
zemes gabala 0,0339 ha kopplatībā, 
kadastra Nr.8074 003 0296 un mājīpašu
ma, nosakot to “Ķiršu iela 3a”, Mālpils, 
Mālpils novads, LV 2152.

– Mainīt adresi nekustamajam īpašumam 
“Ķiršu iela 3–2”, sastāvošam no viena 
zemes gabala 0,0292 ha kopplatībā, 
kadastra Nr.8074 003 0297 un mājīpašu
ma, nosakot to “Ķiršu iela 3B”, Mālpils, 
Mālpils novads, LV 2152.

– Mainīt adresi nekustamajam īpašumam 
“ķiršu iela 3–3”, sastāvošam no viena 
zemes gabala 0,0434 ha kopplatībā, 
kadastra Nr.8074 003 0298 un mājīpašu
ma, nosakot to “Ķiršu iela 3C”, Mālpils, 
Mālpils novads, LV 2152.

– Mainīt adresi nekustamajam īpašumam 
“Ķiršu iela 3–4”, sastāvošam no viena 
zemes gabala 0,0744 ha kopplatībā, 
kadastra Nr.8074 003 0299 un mājīpašu
ma, nosakot to “Ķiršu iela 3D”, Mālpils, 
Mālpils novads, LV 2152.

– Apstiprināt nekustamā īpašuma, sastā
voša no viena zemes gabala 0,1292 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0316 
un mājīpašuma, adresi “saules iela 2”, 
Mālpils, Mālpils novads, LV 2152.

– Mainīt adresi nekustamajam īpašumam 

mĀLPiLs novaDa DomEs 16.09.2009. sĒDE nr.6



32009/10 Novada domes lēmumi
“Mālpils evaņģēliskai luteriskai drau
dze”, sastāvošam no pieciem zemes 
gabaliem 53,60 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0371, baznīcas, nosakot to 
“alejas iela 1”, Mālpils, Mālpils novads, 
LV 2152.

– Apstiprināt mājīpašumam ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0415 006, kurš 
atrodas uz nekustamā īpašuma “Alejas 
iela 1” otrā zemes gabala, kadastra 
Nr.8074 003 0415, adresi “mergupes”, 
Mālpils novads, LV 2152.

– Piešķirt nekustamajam īpašumam, sastā
vošam no mājīpašuma, adresi “veckaln
mārtiņi”, Mālpils novads, LV 2152.

– Apstiprināt nekustamā īpašuma, sastā
voša no viena zemes gabala 1,9 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0541 
un mājīpašuma, adresi “medņi”, Mālpils, 
Mālpils novads, LV 2152.

– Apstiprināt mālpils novada domes, ne
kustamā īpašuma, sastāvoša no viena 
zemes gabala 0,9308 ha kopplatībā, ka
dastra Nr.8074 003 0562, adresi “mālpils 
internātskola”, Mālpils, Mālpils novads, 
LV 2152, uz kura atrodas pašvaldībai pie
derošas būves.

– Apstiprināt mālpils novada domes 
nekustamā īpašuma, sastāvoša no piec
iem zemes gabala 28,18 ha kopplatībā, 
kadastra Nr.8074 003 0685 un pašvaldībai 
piederošas būves, adresi “Pils iela 7”, 
Mālpils, Mālpils novads, LV 2152.

– Apstiprināt nekustamā īpašuma, sastā
voša no viena zemes gabala 0,4930 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0831 un 
saimniecības ēkām, adresi “Ķiršu iela 29”, 
Mālpils, Mālpils novads, LV 2152.

– Apstiprināt nekustamā īpašuma, sastā
voša no trīs zemes gabaliem 18,77 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 004 0218 un 
mājīpašuma, adresi “Kosēni 1 ”, Mālpils 
novads, LV 2152.

– Apstiprināt nekustamā īpašuma, sastā
voša no viena zemes gabala 0,9533 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 004 0293 
un mājīpašuma, adresi “Kniediņkrogs”, 
Mālpils novads, LV 2152.

– Mainīt adresi nekustamā īpašuma “SIA 
“Mālpils autoserviss”, kadastra Nr.8074 
503 0004, sastāvoša no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0268 004, 
nosakot to “vibrokas iela 8”, Mālpils, 
Mālpils novads, LV 2152.

– Apstiprināt nekustamā īpašuma, kadastra 
Nr.8074 505 0062, sastāvoša no astoņām 
ražošanas ēkām, adresi “Putnu ferma 
veckalni”, Mālpils novads, LV 2152.

– Piešķirt nekustamā īpašuma, kurš atrodas 
uz zemes vienības ar kadastra Nr.8074 
002 0083, sastāvoša no degvielas uz
pildes stacijas (DUS–56), adresi “Liel
vārdes šoseja 14”, Upmalas, Mālpils 
novads, LV 2152.

– Apstiprināt nekustamā īpašuma, sastā
voša no trīs zemes gabaliem 12,4 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 002 0046 
un ražošanas ēkām, adresi “Druveļi”, 
Upmalas, Mālpils novads, LV 2152.

– Apstiprināt nekustamā īpašuma, sastā
voša no viena zemes gabala 6,45 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 005 0549 
un ražošanas ēkas, adresi “sidgundas 
putni ”, Mālpils novads, LV 2152.

· Sadalīt nekustamo īpašumu “Kūlīši” 6,9 ha 
kopplatībā, kadastra numurs 8074 003 0425, 
atdalot:
 – zemes gabalu 2,9 ha platībā;
 – zemes gabalu 2,0 ha platībā.

· Zemes platība pēc uzmērīšanas dabā var tikt 
precizēta.

· Atzīt nekustamā īpašuma “Kūlīši” zemi 2,0 ha 
platībā, kadastra Nr.8074 003 0425, uz kuras 
atrodas mājīpašums, par Mālpils novada paš
valdībai piekrītošu zemi.

· Zemes platība pēc uzmērīšanas dabā var tikt 
precizēta.

· Nekustamam īpašumam noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie
cība, kods – 0101.

· Nekustamajam īpašumam noteikt apgrūtinā
jumus:
 – servitūta ceļš;
 – Mālpils kapu aizsargjosla;
 – Mālpils pilskalna aizsargjosla.

· Atzīt zemes vienību 2,9 ha platībā par zemes 
reformas pabeigšanai nododamo zemi.

· Zemes platība pēc uzmērīšanas dabā var tikt 
precizēta.

· Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods – 0101.

· Zemes vienībai noteikt apgrūtinājumus:
 – servitūta ceļš;
 – Mālpils kapu aizsargjosla;
 – Mālpils pilskalna aizsargjosla.

· Atzīt zemes vienību 2,0 ha platībā par starp
gabalu, kurš piekrīt valstij.

· Zemes platība pēc uzmērīšanas dabā var tikt 
precizēta.

· Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods – 0101.

· Zemes vienībai noteikt apgrūtinājumus:
 – Mālpils kapu aizsargjosla;
 – Mālpils pilskalna aizsargjosla.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “JumacēniŽīburti
Ceļmalnieki”, 2,6 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0207, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–1), piekrīt Mālpils novada domei tās funk
ciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Ādmi
ņivēveri”, 3,84 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 006 0260, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–10), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “ČušļiLībe
nesvildeni”, 3,2 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 006 0249, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–11), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Ģistas
Krustkalni”, 1,05 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 006 0256, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–12), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Kapsētavite”, 
4,8 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 
0670, uz kuras atrodas pašvaldībai piederoša 
būve – pašvaldības autoceļš (C–13), piekrīt 
Mālpils novada domei tās funkciju veikša
nai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “vecpilssli
seriBebri”, 1,1 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0666, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–14), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā

vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Lejciemi
Krievkalns”, 0,6 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0794, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–15), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvī
gā lietošanā piešķirtā zeme “tehnikums
Upmalas”, 2,27 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 002 0103, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–16), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvī
gā lietošanā piešķirtā zeme “ZiediņiEļmi
sidgunda”, 2,8 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0361, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–17), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Upma
lasvīzēni”, 1,15 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 002 0081, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–18), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “sidgunda p.f.
Kalnakreiči”, 1,4 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0468, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–19), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Putniņirāmava”, 
1,0 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 006 0255, 
uz kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības autoceļš (C–20), piekrīt Māl
pils novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvī
gā lietošanā piešķirtā zeme “sidgundas 
svarimieriņiKotkalns”, 1,7 ha kopplatībā, 
kadastra Nr.8074 005 0273, uz kuras atrodas 
pašvaldībai piederoša būve – pašvaldības au
toceļš (C–22), piekrīt Mālpils novada domei 
tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “smilgas
atpūtas”, 0,18 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0475, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–24), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “sidgundaEze
riKarde”, 3,85 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0305, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–25), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Kniediņi
Pikulēni”, 0,72 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 004 0258, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–26), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvī
gā lietošanā piešķirtā zeme “sidgundas 
dzelzceļa stac.Zeltiņi”, 0,75 ha kopplatībā, 
kadastra Nr.8074 005 0313, uz kuras atrodas 
pašvaldībai piederoša būve – pašvaldības au
toceļš (C–27), piekrīt Mālpils novada domei 
tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “sidgundas meh. 
darbn.Lieliņas”, 0,9 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0427, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
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(C–28), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “vadze
lesBrieži”, 0,94 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 006 0259, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–29), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “BukasŽī
burtitūžas”, 2,57 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0208, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–3), piekrīt Mālpils novada domei tās funk
ciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “tiltnieki
Brišķēni”, 0,28 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0793, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–30), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Jaunbū
ņasavotiņi”, 0,7 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0204, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–31), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “sveķiCeriņi
Kalnaliepas”, 0,8 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 004 0254, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–33), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Pilskal
nianiņi”, 0,4 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 004 0259, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–34), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “ŽīburtiLe
jasžīburti”, 0,72 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0209, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–35), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “KniediņiPutrai
mispaļļi”, 1,35 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 004 0263, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–36), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “DzelzītesBen
zemniekiBirzmaļi”, 0,72 ha kopplatībā, 
kadastra Nr.8074 005 0473, uz kuras atrodas 
pašvaldībai piederoša būve – pašvaldības au
toceļš (C–37), piekrīt Mālpils novada domei 
tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “inciemsĶegums
Jaunūdri”, 0,22 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0464, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–39), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Burtnie
kisiksnas”, 1,2 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0205, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–4), piekrīt Mālpils novada domei tās funk
ciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvī
gā lietošanā piešķirtā zeme “inciemsĶe
gumstuntuļi”, 0,67 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0404, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–44), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Kaip
šasBitēni”, 0,44 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0202, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–46), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Bauskas
sibīrija”, 0,72 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0211, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–47), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Pun
desPodiņi”, 0,4 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0214, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–48), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Ļauļas
austrumi”, 0,12 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0407, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–49), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “BukasBauskas
mergupes”, 7,05 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0212, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–5), piekrīt Mālpils novada domei tās funk
ciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “allažu robeža
Jaunžīburti”, 0,07 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0443, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–51), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Zariņi
valsts mežs”, 0,68 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 004 0262, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–54), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvī
gā lietošanā piešķirtā zeme “KosēniKūd
ras purvs”, 0,3 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 004 0265, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–55), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Brū
nasKārkli”, 0,9 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 006 0250, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–57), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “audriņi
Kalnalapas”, 0,32 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 006 0258, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–58), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “tīles
riemeņi”, 0,52 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 002 0077, uz kuras atrodas pašval

dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–59), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Žučkas
Ābelītes”, 0,45 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0213, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–6), piekrīt Mālpils novada domei tās funk
ciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvī
gā lietošanā piešķirtā zeme “mežarūķiCē
su robeža”, 0,64 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 004 0260, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–60), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Jaunītes
Bērzkalni”, 0,75 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0656, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–61), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “vectuņķi
Lejnieki”, 0,3 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0795, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–62), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Ziediņisidgun
das f.Paegļi”, 1,1 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0371, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–66), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “sidrabi
ņasPodiņi”, 0,7 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0657, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–7), piekrīt Mālpils novada domei tās funk
ciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “sidgundaropa
žiCeplīši”, 0,45 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0304, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–72), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvī
gā lietošanā piešķirtā zeme “vites kompl. 
iebraukt.”, 0,5 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 006 0251, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–73), piekrīt Mālpils novada domei tās 
funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Baņģi
Pilskalni”, 2,21 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 004 0256, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–8), piekrīt Mālpils novada domei tās funk
ciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Baņģi
Ķiberes”, 2,1 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 004 0257, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C–9), piekrīt Mālpils novada domei tās funk
ciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “GravasPļvkal
nisidgunda”, 4,7 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 002 0111, uz kuras atrodas pašval
dībai piederoša būve – pašvaldības autoceļš 
(C21), piekrīt Mālpils novada domei tās funk
ciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvī
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gā lietošanā piešķirtā zeme “Kapu aleja”, 
0,26 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 
0818, uz kuras atrodas pašvaldībai piedero
ša būve – pašvaldības autoceļš, piekrīt Māl
pils novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Kapu apeja”, 0,1 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0801, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša būve – 
pašvaldības autoceļš (C–38), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvī
gā lietošanā piešķirtā zeme “alejas iela”, 
0,05 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 
0773, uz kuras atrodas pašvaldībai piedero
ša būve – pašvaldības iela (I–39), piekrīt Māl
pils novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Ābeļu iela”, 0,18 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 005 0519, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–23), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Celtnie
ku iela”, 0,09 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0768, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–16), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Ceri
ņu iela”, 0,24 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0757, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–4), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Dārza 
iela”, 0,2451 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0785, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–56), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Dīķu iela”, 0,56 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0790, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–61), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Dzirna
vu iela”, 0,42 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0777, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–44), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvī
gā lietošanā piešķirtā zeme “Enerģētikas 
iela”, 0,1276 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0774, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–41), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Jaunā 
iela”, 0,2343 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0755, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–2), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Jāņu iela”, 0,18 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 006 0269, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–35), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Kalna 
iela”, 0,3740 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0759, uz kuras atrodas pašvaldī

bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–6), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Kan
tora iela”, 0,13 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0515, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–18), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Klusā iela”, 0,32 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0780, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–49), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Kras
ta iela”, 0,21 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0654, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–1), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Lapu 
iela”, 0,1927 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0763, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–11), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Lejcie
ma iela”, 0,35 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0784, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–53), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Lido
tāju iela”, 0,09 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 001 0439, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–30), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Liepu iela”, 0,15 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0758, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–5), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “mel
deru iela”, 0,14 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0517, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–21), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “mergu
pes iela”, 0,40 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0665, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–62), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “nītau
res iela”, 0,25 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0804, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–63), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “ozolu iela”, 0,28 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0767, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–15), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Parka iela”, 0,3 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0664, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū

ve – pašvaldības iela (I–10), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Parkma
les iela”, 0,14 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0523, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–27), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Pienu iela”, 0,3 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 005 0520, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–24), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Pils iela”, 0,59 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0649, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–40), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Pilskal
na iela”, 0,25 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0772, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–38), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Pīpe
ņu iela”, 0,06 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0788, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–59), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “rikte
res iela”, 0,36 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0518, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–22), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvī
gā lietošanā piešķirtā zeme “rītausmas 
iela”, 0,1119 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0760, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–7), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “rūpnie
cības iela”, 1,4 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0653, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–48), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “saules 
iela”, 0,0723 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0761, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–8), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “sko
las iela”, 0,14 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0766, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–14), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “smil
šu iela”, 0,26 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0638, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–55), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “snie
dzes iela”, 0,3 ha kopplatībā, kadastra 
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Nr.8074 003 0775, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–42), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “spor
ta iela”, 0,27 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0771, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–37), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “sprī
dīšu iela”, 0,15 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0789, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–60), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “sudas iela”, 0,35 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0782, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–51), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “tīnes iela”, 0,45 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 002 0153, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–29), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “tīreļa iela”, 0,18 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 005 0522, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–26), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “torņa iela”, 0,06 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0778, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–45), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “torņkal
na iela”, 0,44 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0639, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–54), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Upes iela”, 0,14 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0776, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–43), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “veckal
na iela”, 0,09 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 006 0268, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–34), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “vec
pils iela”, 0,45 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0663, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–36), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “vibro
kas iela”, 0,42 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0652, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–47), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “vidus iela”, 0,12 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0770, uz 

kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–20), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “vīnkal
na iela”, 0,18 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0779, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–46), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “vītolu iela”, 0,08 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0783, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–52), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “vīzē
nu iela”, 0,09 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 002 0152, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–28), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvīgā 
lietošanā piešķirtā zeme “Zaļā iela”, 0,06 ha 
kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0769, uz 
kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–17), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastāvī
gā lietošanā piešķirtā zeme “Ziedoņa iela”, 
0,1 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074 003 0762, 
uz kuras atrodas pašvaldībai piederoša bū
ve – pašvaldības iela (I–9), piekrīt Mālpils 
novada domei tās funkciju veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pa
stāvīgā lietošanā piešķirtā zeme “Ziedu 
iela”, 0,1484 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0764, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–12), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Noteikt, ka Mālpils novada domes pastā
vīgā lietošanā piešķirtā zeme “Zvaigž
ņu iela”, 0,18 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 005 0516, uz kuras atrodas pašvaldī
bai piederoša būve – pašvaldības iela (I–19), 
piekrīt Mālpils novada domei tās funkciju 
veikšanai.

· Apstiprināt vienu zemes nomas līgumu.
· Precizēt Mālpils pagasta TDP 31.08.1992. 

gada 20. sasaukuma 13. sesijas lēmumu un 
Mālpils pagasta padomes 10.05.2000. sēdes 
Nr.9 lēmumu Nr.9/4 nosakot pastāvīgā lieto
šanā piešķirtās zemes “Krastkalni” platību 
2,23 ha, kadastra Nr. 8074 001 0325.

· Izsludināt izsoli par brīvu cenu uz cirsmu ne
kustamā īpašuma “Lūši” 3. meža kvartāla 14. 
un 16. nogabalā 2,9 ha kopplatībā un noteikt 
sākuma cenu 10 000LVL(desmit tūkstoši lati). 
Kopējais pārdodamais apjoms –714,17m3, 
cirtes paņēmiens – kailcirte.

· Noteikt izsoles vietu – Mālpils novada domes 
mazajā zālē, un laiku – 2009. gada 12.okto
brī pl. 10.00. Izsoles dalībniekiem pieteikties 
rakstiski novada domē līdz š.g. 12. oktobra, 
pl. 9.30.

· Noteikt izsoles dalības maksu 15 Ls, par 
cirsmu.

· Sludinājumu par cirsmu izsoli:
– izlikt publiski apskatāmā vietā domes ēkā 

un uz ziņojumu dēļa
– ievietot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”
– ievietot laikrakstā “Latvijas Avīze”
– ievietot novada domes informatīvajā izde

vumā “Mālpils Vēstis”
– ievietot pašvaldības mājas lapā www.

malpils.lv
· Mālpils domes Iepirkuma komisija organizē 

un veic cirsmu izsoli saskaņā ar 2001. gada 
27.decembra padomes sēdes Nr.26 apstip

rinātajiem cirsmu izsoles noteikumiem un to 
papapildinājumiem un šo lēmumu.

· Noteikt Mālpils novada domei piederošā dzī
vokļa Nr.1, kas atrodas Ķiršu ielā 2, Mālpils, 
Mālpils novads, statusu – dienesta dzīvoklis 
ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai.

· Labot Mālpils novada pašvaldības ne
kustamā īpašuma objekta – ražošanas 
ēkas (hlorētavas), kadastra apzīmējums 
8074 003 0851 002 un zemesgabala, kadas
tra apzīmējums 8074 003 0347, Pilskalna 
iela 7, Mālpils, Mālpils novads, privatizācijas 
projektu un izteikt 2.1. un 7.3. apakšpunktu 
sekojošā redakcijā:
– “2.1. Privatizācijas metode: pašvaldības 

īpašuma objekta pārdošana privatizāci
jas subjektam ar pārdošanas metodi.”

– “7.3. Nedēļas laikā pēc pašvaldības 
īpašuma objekta privatizācijas projekta 
apstiprināšanas dienas pašvaldība pie
dāvā privatizācijas subjektam noslēgt 
privatizācijas objekta pirkuma līgumu ar 
tādiem pašiem nosacījumiem, kādi pare
dzēti apstiprinātajā pašvaldības īpašuma 
objekta privatizācijas projektā.”

· Par Mālpils novada domes komisijas locek
ļiem ievēlēt:
– Ģirtu Lielmežu
– Ingrīdu Kajaku
– Ivetu Krieviņu
– Annu Višķeri
– Ilvu Nagli
– Inetu Broku
– Agri Bukovski
– Jolantu Dinku

· Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka 
SIA “Norma K” ir sagatavojies apkures se
zonai.

· Ieteikt SIA “Norma K” iesniegt Sabiedrisko 
pakalpojumu Regulatoram precizēt siltume
nerģijas tarifu, ievērojot samazinātās izmak
sas par darba samaksu un kurināmo.

· Ieteikt SIA “Norma K” vadībai izvērtēt indivi
duāli siltumenerģijas piegādes līgumus, lai 
uzsāktu savlaicīgu apkures sezonu.

· Ieteikt SIA “Norma K” uzņemties daudzdzī
vokļu māju apsaimniekošanas funkcijas.

· Atļaut Mālpils kultūras nama darbiniekiem 
rīkot Rudens gadatirgu š.g. 20. septembrī 
Mālpils centra teritorijā.

· Apstiprināt iesniegto Rudens gadatirgus – 
2009 nolikumu.

· Apstiprināt Mālpils profesionālās vidusskolas 
un Mālpils internātpamatskolas vadības un 
skolu administrēšanas nolikumu.

· Apstiprināt Mālpils profesionālās vidussko
las maksas pakalpojumu izcenojumus no 
2009. gada 1.septembra:

N. 
p. 
k.

Maksas pakalpoju
ma veids

Mērvie
nība

Izceno
jums par 
mērvienī
bu LVL
(bez 
PVN)

1.

Īres maksa par vienu 
dienesta viesnīcas 
istabas gultasvietu 
mēnesī skolas darbi
niekiem 1 

pe
rs

on
a

20,00

2.

Īres maksa par vienu 
dienesta viesnīcas 
istabas gultasvietu 
mēnesī skolas au
dzēkņiem, ja istabā 
dzīvo:

1 
au

dz
ēk

ni
m

2.1 4 audzēkņi 3,90
2.2 3 audzēkņi 4,50
2.3 2 audzēkņi 5,70
2.4 1 audzēknis 6,00
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· Atcelt 21.01.2009. padomes sēdes Nr.2/5 

lēmumu punktos:
· Peldbaseina maksa pieaugušajiem;
· Peldbaseina abonements pieaugušajiem.
· Apstiprināt sporta kompleksa sniegto pakal

pojumu tarifus, t.sk.PVN, no 01.10.2009:
– Peldbaseina maksa pieaugušajiem 

stunda LVL 2,30
– Peldbaseina abonements pieaugušajiem 

4 stundas mēnesī LVL 8,70
– Peldbaseina abonements pieaugušajiem 

6 stundas mēnesī LVL 12,90
– Peldbaseina abonements pieaugušajiem 

8 stundas mēnesī LVL 17,00
· Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 

zemes gabalu 14,2 ha platībā, kadastra 
Nr.8074 004 0220, kas ir reāli neatdalīta 
zemes daļa no nekustamā īpašuma “Vibro
ka”.

· Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekus
tamo īpašumu “Ķiršu iela 10”, sastāvošu no 
viena zemes gabala 0,6477 ha kopplatībā, 
kadastra Nr.8074 003 0650, graudu kaltes 
un vadības centra.

· Apstiprināt nekustamā īpašuma “Rui
kaskalns”, 22,8 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0051, SIA “Limbažu mērniecības 
biroja” izstrādāto zemes ierīcības projektu:
– Zemes vienībai Nr.1 – 2,4 ha platībā pie

šķirt nosaukumu “Lejasruikas”;
– Zemes vienībai dibināt apgrūtinājumu 

– servitūta ceļš;
– Zemes vienībai noteikt nekustamā īpa

šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība – kods 0101.

– Zemes vienībai Nr.2 – 2,5 ha platībā pie
šķirt nosaukumu “augšruikas”;

– Zemes vienībai dibināt apgrūtinājumu 
– servitūta ceļš par;

– Zemes vienībai noteikt nekustamā īpa
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība – kods 0101.

– Zemes vienībai Nr.3 – 2,5 ha platībā pie
šķirt nosaukumu “mazruikas”;

– Zemes vienībai dibināt apgrūtinājumu 
– servitūta ceļš;

– Zemes vienībai noteikt nekustamā īpa
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība – kods 0101.

– Zemes vienībai Nr.4 – 2,5 ha platībā pie
šķirt nosaukumu “Upesruikas”;

– Zemes vienībai noteikt nekustamā īpa
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība – kods 0101.

– Zemes vienībai Nr.5 – 2,9 ha platībā atstāt 
piešķirto adresi “ruikaskalns”;

– Zemes vienībai dibināt apgrūtinājumu 
– servitūta ceļš;

– Zemes vienībai noteikt nekustamā īpa
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība – kods 0101.

– Zemes vienībai Nr.6 – 2,5 ha platībā pie
šķirt nosaukumu “Kalnruikas”;

– Zemes vienībai dibināt apgrūtinājumu 
– servitūta ceļš;

– Zemes vienībai noteikt nekustamā īpa
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība – kods 0101.

– Zemes vienībai Nr.7 – 2,5 ha platībā pie
šķirt nosaukumu “Dižruikas”;

– Zemes vienībai noteikt nekustamā īpa
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība – kods 0101.

– Zemes vienībai Nr.8 – 2,5 ha platībā pie
šķirt nosaukumu “viļumi”;

– Zemes vienībai dibināt apgrūtinājumu 
– servitūta ceļš;

– Zemes vienībai noteikt nekustamā īpa
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim
niecība – kods 0101.

– Zemes vienībai Nr.9 – 2,5 ha platībā pie
šķirt nosaukumu “mežruikas”;

– Zemes vienībai dibināt apgrūtinājumu 
– servitūta ceļš;

– Zemes vienībai noteikt nekustamā īpa
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim
niecība – kods 0201.

· Pieņemt A/S “BTA” nekustamā īpašuma ap
drošināšanas polises dāvinājumu.

· Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju iz
vērtēt apdrošināšanas līguma nosacījumus 
un parakstīt līgumu.

· Atļaut visiem Mālpils novada izglītības 
iestāžu pedagogiem š.g. 2.oktobrī no 
plkst.10.00–22.00 izmantot Mālpils sporta 
kompleksa aktivitātes (peldbaseinu, trena
žieru zāli, džakuzi, saunu) par pazeminātu 
cenu 1,50LVL/vienai personai.

· Lūgt izglītības iestāžu vadītājiem iesniegt 
sporta kompleksā pedagogu sarakstus.

Informācijas centra vadītāja –  
sabiedrisko attiecību speciāliste 

iveta Krieviņa

informācija par 2009. gada septembrī saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm  

un mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem
Iesnieguma 

datums Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

04.09.2009. Saimniecības ēka īpašumā “Sidgundas Ošiņi”

Atbalstīt būvniecības ieceri  
un izsniegt plānošanas  

un arhitektūras uzdevumu

04.09.2009. Pirts īpašumā “Neimaņbuki”
11.09.2009. Pirts īpašumā “Torņkalns”
11.09.2009. Dzīvojamā māja, pirts, saimniecības ēka, šķūnis īpašumā “Dāviņi”
11.09.2009. Saimniecības ēka īpašumā “Lībenītes”

18.09.2009. Tehnikuma mācību korpusa jumta rekonstrukcija, adrese Pils iela 14, 
Mālpils

mĀLPiLs novaDa DomEs sĒŽU GrafiKs  
2009. gada novEmBra mēnesim

sēdes nosaukums Datums, laiks telpas nr. sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 4.novembrī plkst.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komi
tejas sēde

5.novembrī plkst.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 5.novembrī plkst.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
DomEs sĒDE 11.novembrī plkst.15.00 mazajā sēžu zālē aLEKsanDrs LiELmEŽs
Privatizācijas komisijas sēde 30.novembrī plkst.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Administratīvās komisijas sēde 11.novembrī plkst.14.00 Mazajā sēžu zālē NAURIS DUREVSKIS
Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās plkst.17.00 SOLVITA STRAUSA

Mālpils novada dome 2009.gada 
23.septembrī ir noslēgusi nekustamā 
īpašuma nomaksas pirkuma līgumu ar 
Viktoriju Kalniņu par pašvaldībai piedero
šā nekustamā īpašuma objekta privatizā

ciju, ievērojot apstiprinātajā privatizācijas 
projektā izvirzītos nosacījumus.

Objekta adrese: Pilskalna iela 7, Māl
pilī, Mālpils novadā; kadastra numurs 
8074 003 0005.

Objekts sastāv no apbūvēta zemes 
gabala (kadastra apzīmējums 8074 003 
0347) un būves – hlorētavas (kadastra 
apzīmējums 8074 003 0851 002).
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Darbu Mālpilī uzsākusi jauna dakterī
te, kas turpinās Aldas Bēvaldes ģimenes 
praksi. Mālpils Vēstis aicināja Jevgeņiju 
Sprūdi uz sarunu par turpmāko ārstu 
prakses darbību, izvaicājot, vai gaidā
mas kādas izmaiņas, kas varētu skart 
lielu daļu mālpiliešu.

Jevgeņija sprūde – Es visu savu 
apzināto dzīvi esmu medicīnā. Esmu rī
dziniece jau vairākās paaudzēs. Darba 
pieredze ir ļoti liela. Sākumā strādāju kā 
auklīte, sanitāre, medmāsa, kā ārsta pa
līgs. Ir pieredze darbā ātrajā palīdzībā. 
Arī kā lielas iestādes vadītājai, padomju 
laikos. Esmu bijusi terapeite, bet pirms 
diviem gadiem izmantoju iespēju par 
ES naudu iegūt ģimenes ārstes kvalifi
kāciju Latvijas valsts universitātē, tagad 
pieci gadi prakse, ko vēlos pavadīt šeit, 
Mālpilī, kur man ļoti patīk. Pagaidām 
braukāju no Rīgas, kur ir mana ģimene, 
bērni, mazbērni. Tuvākajā laikā tiks no
kārtoti visi nepieciešamie dokumenti, 
lai ārstu prakse varētu uzsākt pilnvērtīgu 
darbu. Līdz šim ir bijusi maz pieredzes 
darbā ar atskaitēm valsts iestādēm, arī 
māsiņa Dace Gailuma ir jauniesācēja 
šādā darbā.

Dace Gailuma – Pēc Siguldas slimnī
cas dzemdību nodaļas reorganizācijas, 
esmu bijusi spiesta manīt profilu. Mana 
sirdslieta ir zīdainīši. Bet jāstrādā ir. Cen
šos apgūt visu jauno, jo šis darbs man ir 
galīgi svešs. Lēnam apgūstu visu nepiec

iešamo, viegli nav.
Vai manīsies kādas pakalpojumu 

cenas, kāda būs iespēja saņemt norīko
jumus pie speciālistiem?

Jevgeņija sprūde – Pakalpojumu ce
nās nemainās, jo jau tagad cilvēki nespēj 
izmantot, ko vajadzētu. Arī laikā, kad vēl 
nebiju ģimenes ārste, bieži nesūtīju, un 
kā atzīst mani pasniedzēji un profesori, 
studiju laikā neesmu daudz mainījusies. 
Ja man ir ārsta diploms, tad es varu ār
stēt. Arī tagad ģimenes ārstam ir visas 
iespējas un zināšanas, ja tikai pacientam 
būtu uzticība savam ārstam. Protams, 
ir ļoti specifiskas slimības, tad noteikti 
jābrauc pie speciālista.

Vai mālpiliešiem, kas ārstējās pie 
dakteres Bēvaldes, ir jāpārreģistrējas pie 
jums? Vai arī tas notiek automātiski?

– Jā, ir jāpārreģistrējas. Ir sagatavotas 
speciālas lapas, kuras var aizpildīt ģime
nes praksē. Pacientus pieņemsim, kā līdz 
šim, un atnākot varēs aizpildīt veidlapu. 
Attiecībā par Allažu ļaudīm īpaši jādomā, 
jo cilvēkiem grūti izbraukāt, it sevišķi veca
jiem, vientuļajiem. Iespējams, ka vienreiz 
nedēļā būs jābrauc uz vietas tur. Allažos ir 
feldšere, kas var izrakstīt bērniem izziņas, 
dažu veidu receptes. Es esmu par to, lai 
atvieglotu cilvēkiem dzīvi, un risinātu šo 
problēmu.

Sākoties aukstajam laikam, daktere 
ieteica pievērst uzmanību veselīgam 
dzīvesveidam – pa naktīm nesēdēt pie 

datoriem, pietiekami dzert, pietiekami 
ēst dārzeņus un augļus, īpaši izceļot 
kāpostus, bietes un burkānus. Novērtēt 
dabīgo vitamīnu nozīmi. Mazāk lietot 
maizi, saldumus. Jevgeņija Sprūde ie
cerējusi rīkot īpašas veselīga uztura die
nas, kuru laikā varētu lielākai auditorijai 
popularizēt veselīgu dzīvesveidu, īpaši 
domājot par vecajiem ļaudīm, hronis
kiem slimniekiem.

Daiga frīdberga

ĢimEnEs ĀrstEs
Darba laiks:  

darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00

Pieņemšanas laiki:
Pieņemšanas 

laiks
akūtā  
stunda

Pirmdien 8.00 – 13. 00 8.00 – 9.00
Otrdien 8.00 – 13. 00 8.00 – 9.00
Trešdien 8.00 – 13.00 8.00 – 9.00
Ceturtdien 14.00 – 19.00 14.00 – 15.00
Piektdien 8.00 – 12.00 8.00 – 9.00

Mālpils profe
sionālās vidussko
las audzēkņiem 

2009./2010. m.g. ir iespējams saņemt 
Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju. 
Mālpils profesionālā vidusskola ar Izglī
tības un zinātnes ministriju turpina Eiro
pas Sociālā fonda darbības programmas 

“Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildi
nājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes “Sākot
nējās profesionālās izglītības pievilcības 
veicināšana” projekta “Sākotnējās pro
fesionālās izglītības pievilcības veicinā
šana” vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/
1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001īstenošanu.  
 Septembrī projekta ietvaros ir izstrādāts 

un apstiprināts jauns “Mērķstipendijas 
piešķiršanas nolikums Mālpils profe
sionālās vidusskolas izglītojamajiem”. 
Nolikums paredz, ka piešķiramās mērķ
stipendijas apmērs vienam pirmā kursa 
audzēknim ir no 10 līdz 20 latiem mēnesī, 
otrā, trešā un ceturtā kursa audzēknim 
no 20 līdz 50 latiem mēnesī.

mērķstipendijas profesionālās izglītības sistēmā

ziņas

28. un 29. septembrī Mālpils vidus
skolas vestibila grīdu no abām pusēm 
rotāja 1. – 6.kl. skolēnu augļu un dārzeņu 
pašdarināti oriģināli darbiņi, kā arī varēja 
aplūkot savā dārzā izaudzētu augli vai 
dārzeni – gigantu un interesantus dabī
gus saaugumus. Izstāde guva milzīgu 
atsaucību, jo tajā piedalījās 74 skolēni 
un darbiņi bija vienreizēji. Mareks Krūmiņ
liepa (3.a) bija atnesis visneparastākos 
burkānu mudžekļus, Roberts Beņķis 
(6.kl.) neparastāk saaugušo kartupeli. 
Arta Višķere (3.a) izaudzējusi bieti “Pa
blo” – gigantu (1,696kg). Savukārt, Alisei 

Pētersonei bija izstādīts lielākais kaba
cis – rudens vecītis ar modernizētu rozā 
piesitienu. Oriģinālos pašdarinājumus bi
ja ļoti grūti izvērtēt, jo visi skolēni bija cen
tušies, piemēram, 1.b klases skolnieks 
Ģirts Rimicāns bija izveidojis milzīgu 
bieti – simtkāji, Alise Dreimane (2.a) – 
dziedošu bizmārīšu ģimeni un garāko 
grāmatu tārpu. Georgam Atruškevicam 
(3.a) izdevies ļoti oriģināls bruņurupucis 
no milzu saulespuķes, Adrianam Raku
zovam (3.a) “Vingrotājs” no āboliem, 
Elīnai Rauskai (3.a) – vissimpātiskākais 
Miķelītis. Raimai Ozoliņai (6.kl.) – vēl ne

redzēts krabis un pirāts. Patiesu izbrīnu 
izraisīja Renāra Lūkina (5.kl.) oriģinālā 
“Miroņgalva”, uz kuras goda vietā bija 
celta lapseņu kaudze. Vēlreiz, jau kuru 
reizi savā darbā pārliecinos, ka izdomai 
un fantāzijai robežu nav.

Paldies vecākiem par palīdzību un 
izturību, jo pilnīgi noteikti zinu, ka lielā
kai daļai skolēnu jūsu atbalsts bija ļoti 
svarīgs un nepieciešams!

Mālpils vidusskolas direktora vietniece  
ārpusstundu darbā  

sandra rogule

atnāca miķelītis ar rudens krājumiem, ēda veselīgi un neslimoja!

Jauna ārsta prakse mālpilī
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Tagad arī mālpi
lieši tā var teikt par 
sevi, jo godam ir aiz
vadīta Nīderlandes 
fonda KNHM projektu 
konkursa “Sabiedrī
ba ar dvēseli” pirmā 
sezona.

Veiksmīgi īstenoti vienpadsmit pro
jekti: veikti labiekārtošanas un neliela 
remonta darbi divām daudzdzīvokļu 
mājām, sakopta Mālpils baznīcas kripta, 
uzlabots Mālpils vecās kapličas tehnis
kais stāvoklis, īstenoti divi projekti bērnu 
interesēs, pie jauniem tērpiem ir ticis 
Sidgundas vokālais ansamblis un pie 
virpas – keramikas studija “Mālpils”, 
daudz paveikts ūdenskrātuves krastu sa
kopšanā, nodrošināts kvalitatīvs apgais
mojums garāžu kooperatīva teritorijā, un 
Vīnkalna avotiņa ūdeni smeļam drošā un 
sakoptā vietā.

14.oktobrī notika šī projektu konkur
sa noslēguma pasākums, uz kuru bija 
ieradušies visu projektu vadītāji kopā 
ar saviem palīgiem. Keramikas studijas 
“Mālpils” dalībnieki jau bija paspējuši 
izveidot vairākus jaunus darbus, ko ap
skatījām izstādē, kā arī atraktīvu prezentā

ciju īpašos tērpos, bet Sidgundas vokālā 
ansambļa dalībnieces kā īstā koncertā 
varēja uzstāties katrai dziesmai piemēro
tos tērpos, kas tapuši projekta gaitā.

Darba grupu vadītāji stāstīja par to, 
kā šovasar ir veicies, un šķita, ka gaisā 
jau virmo nākamā gada sezonas projek
tu idejas.

Pasākuma noslēgumā “Skatītāju sim
pātiju balvu” ieguva Vitolda Blumberga 
vadītais Vīnkalna avotiņa atjaunošanas 
un labiekārtošanas projekts. Savukārt, 
konkursa žūrija par uzvarētāju atzina 
Jura Lielmeža un Esmeraldas Tāles va
dīto projektu “Mālpils kapsētas vecās 
kapličas tehniskā stāvokļa uzlabošana” 
kā visatbilstošāko šī konkursa – “Sabied
rība ar dvēseli” – būtībai gan pēc satura, 
gan pēc izpildījuma, jo vairākas nedēļas 
daudzi cilvēki nesavtīgi strādāja savā 
brīvajā laikā, veicot ikdienā neierastus, 
brīžiem fiziski smagus darbus.

Pēc balvas – 500 eiro – viņiem gan 
būs jābrauc uz Lielvārdi, kur nākamā 
gada 16.janvārī notiks programmas 
noslēguma pasākums. KNHM fonda 
pārstāvis Niko Opdams uzaicināja šajā 
pasākumā piedalīties arī Sidgundas vo
kālo ansambli, un tas nozīmē, ka Mālpils 

vārds atkal plaši 
izskanēs Latvijā, 
jo šajā pasāku

mā piedalīsies vairāku desmitu novadu 
pārstāvji, kas jau piedalās vai tikai plāno 
iesaistīties šajā programmā, kas lauku 
cilvēkiem dod iespēju īstenot daudzas 
skaistas idejas savas dzīves vides sa
kārtošanā.

Paldies visiem 
darba grupu va
dītājiem un dalīb
niekiem! Nākamā 
gada pavasarī sāk
sim jaunu projektu 
sezonu. Sekojiet 
informācijai!

Programmas  
koordinatore  

L. mukāne

ziņas

Projekti

15.oktobrī Mālpils vidusskolā notika 10to klašu 
“iesvētības”, kuru temats bija “murgs pie Klibiķes 
Dollijas”. Pasākumā piedalījās 33 skolēni un viņu 
klases audzinātāja Jeļena Mihejeva, kura, protams, 
neizpalika bez “iesvētīšanas”. Mēs, 12tā klase, 
sagatavojām 6 posmus, kuros bija jāveic dažādi uz
devumi. Viens no posmiem bija ārstu apskate, citā 
posmā neiztika bez fiziskiem pārbaudījumiem, kur 
nu vēl bez skaistumkopšanas salona, kurā 10tie tika 
izdaiļoti un sakrāsoti. Vienā no posmiem viņi meta 
šautriņas, bet citā jau bija jāmeklē konfekte miltos. 
10tie mūsu veiktos pārbaudījumus izturēja godam 
un mēs varam atzīt, ka viņi ir kļuvuši par īsteniem 
vidusskolēniem. Mums bija interesanti sagatavot 
“iesvētības”, jo mums pašiem šāda pasākuma īsti 
nebija. Un pats galvenais, ka mēs gatavojām tādus 
uzdevumus, kurus labprāt būtu gatavi paši veikt.

Kristīne seņkane (12.klase)

sabiedrība ar dvēseli

vitolds Blumbergs rāda, kāds pirms projek
ta ir izskatījies avotiņš “no iekšpuses”

mālpils novada domes priekšsēdētājs 
aleksndrs Lielmežs pateicas KnHm 
fonda pārstāvim niko opdamam par 
mālpils projektu atbalstīšanu

Žūrija sveic uzvarētājusUzvarētāji
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Turpinot darbu COMENIUS programmas projektā “Da
ri to savā labā!” (Veselība un sports skolā un sabiedrībā) 
4 Mālpils vidusskolas skolēni, Annija Brežinska, Santa Bar
kēviča, Jurijs Turkins un Edgars Kaņepējs un 5 skolotāji, 
Lilita Jomerte, Ilze Rauska, Iveta Vēvere, Baiba Kriviša un 
Anda Vecroze drēgnā, lietainā 5.oktobra rītā devās nedēļas 
darba braucienā uz Spāniju. Mūsu ceļš veda uz Spānijas 
Pireneju pussalas Ziemeļrietumiem – Galīsiju.

Spānija mūs arī sagaidīja ar lietu, tikai atšķirībā no 
Latvijas, bija ļoti, ļoti silti, aptuveni +23o. Bijām nedaudz 
apmulsuši un patīkami pārsteigti pēc rudens atkal atgrie
žoties vasarā.

Jau nākamajā dienā skolēniem nācās piedalīties sporta 
aktivitātēs. Lietus nedaudz izjauca iecerētos plānus, jo bija 
paredzētas pludmales volejbola spēles, tā vietā notika bas
ketbola, volejbola un futbola mini mači sporta zālē. Varēja 
iemēģināt savus spēkus un pārbaudīt izturību alpīnismā, 

pievārējot mākslīgo klinti. Mūsu Santa to 
paveica izcili. Komandas bija internacio
nālas, skolēni varēja izvēlēties to spēli, 
kurā jutās visspēcīgākie. Mūsu zēni un 
meitenes izvēlējās volejbolu.

Trešdien devāmies ekskursijā uz 
Santjago de Kampastelu (Santiago de 
Composta), kas ir viena no trim svētajām 
pilsētām. Apmeklējām katedrāli, uz kuru 
dodas svētceļnieki no visas pasaules. Bija 
iespēja uzkāpt uz jumta, no kura pavērās 
skats uz pilsētu. Katedrāle tika būvēta 
no 11.gs. līdz pat 18.gs.Tās teritorijā atro
das arī Galīsijas digitālais muzejs, kurā ir 
iespējas apgūt valsts ģeogrāfiju un vēsturi 
ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām. 
Diena pagāja ātri un iespaidiem bagāti. 
Šī diena pārsteidza arī ar Spāņu virtuves 
iepazīšanu. Mūsu pusdienas ilga divas 
stundas, kuru laikā tika baudīti gan mums 
ierastāki ēdieni, gan eksotiskās jūras vel
tes (kalmāri, astoņkāji, mīdijas utt.).

Ceturtdiena bija saspringtākā un 

šādi saucas Mālpils novada domes 
Grundtvig programmas partnerības pro
jekts, kura īstenošana ir uzsākta oktobrī 
ar projekta pirmo sanāksmi Vācijā un 
angļu valodas un datorkursiem, kuros 
kopumā ir iesaistījušies gandrīz 100 (!) 
mālpiliešu.

Projekta sanāksmē Schwaebisch 
Gmuend tautskolā Vācijā piedalījās auto
biogrāfiju rakstītāju grupas konsultante 
Envija Svikša un projekta koordinatore 
Līvija Mukāne.

Tā bija ļoti noderīga iespēja ne tikai 
klātienē iepazīties ar projekta partne
riem – pieaugušo izglītības institūciju 
pārstāvjiem no Polijas, Portugāles, 
Rumānijas, Vācijas, Itālijas, bet arī ap
gūt līdz šim vēl nezināto, noklausoties 
lekcijas par (auto)biogrāfiju rakstīšanas 
pamatprincipiem un variantiem, par to, 
kā veiksmīgāk organizēt šo darbu.

Projekta gaitā katram partnerim jā
nodrošina vismaz 10 (auto)biogrāfiju uz
rakstīšana, atspoguļojot dažādu tautību 
cilvēku dzīvesstāstus, viņu pārcelšanos 
no vienas valsts uz otru dažādu vēsturis
ko un sociāli politisko apstākļu dēļ.

Katrā projekta sanāksmē (tās notiks 
Itālijā, Latvijā un Portugālē) notiks šo 
biogrāfiju publiskie lasījumi. Līdz ar to, 
protams, nozīmīgas ir angļu valodas zinā
šanas un datoriemaņas: tekstu noformē

jums un to sagatavošana publicēšanai 
projekta mājas lapā.

Pieteikties (auto)biogrāfiju rakstītā
ju grupā tiek aicināti:
1) dažādu tautību cilvēki, kas dzimuši 

ārpus Latvijas, bet šobrīd dzīvo māl
pils novadā;

2) šo cilvēku radinieki, kas vēlētos 
uzrakstīt viņu dzīvesstāstus;

3) angļu valodas kursu dalībnieki, kas 
var pierakstīt šos dzīvesstāstus.
Kopīga prasība rakstītāju grupas 

dalībniekiem: gatavība prezentēt uz
rakstītās (auto)biogrāfijas angļu valo
dā starptautiskās sanāksmēs kopā ar 
citu valstu rakstītājiem.

Pieteikumus dalībai (auto)biogrāfi
ju rakstītāju grupā gaidām līdz 9.novem
brim. Pieteikuma veidlapas un plašāku 
informāciju par projektu var saņemt 
mālpils novada domes 311.kabinetā, 
iepriekš sazinoties pa tālr. 26836192, 
vai epastu karte1@inbox.lv.

Projekta koordinatore L. mukāne

Projekti

Projekta darba grupa: arābs, turciete, 
portugāļi, itāliete, latviete, poļi, vācieši, 
rumānietes.

“Kultūru migrācija autobiogrāfijās” – 

Hola, spānija!
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Mālpils profesionālā vidusskola ir 
uzsākusi jaunu vērienīgu starptautiskās 
sadarbības projektu Leonardo da Vinci 
programmā kopā ar vairākiem partne
riem: Bundeshandelsakademie und 
Bundeshandelsschule (Frauenkirchen, 
Austrija), Старопрестолна гимназия по 
икономика (Veliko Tarnovo, Bulgārija),

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 
Technikum (Koniecpol, Polija),

Centro de Estudos e Formação Aqui
les Estaço, Lda (Vidigueira, Portugāle),

ClaudeDornierSchule, Gewerbliche 
Schule (Friedrichshafen, Vācija).

Mālpils profesionālā vidusskola ir šīs 
partnerības koordinators, kas nozīmē at
bildību ne tikai par saviem pienākumiem 
projektā, bet arī visu tā pasākumu savlai
cīgas norises plānošanu un uzraudzību, 
paredzēto rezultātu sasniegšanu katrā 
partnerskolā.

No 3. līdz 7.oktobrim notika pro
jekta plānošanas sanāksme pie vācu 

partneriem. Tajā piedalījās skolas di
rektore Frančeska Ģēvele un projekta 
koordinatore Līvija Mukāne.

Šajās dienās varējām sildīties ne tikai 
vēl joprojām spožās dienvidu saules sta
ros, bet arī partneru viesmīlībā un priekā 
par atkalredzēšanos ar jau zināmiem cil
vēkiem. Šis projekts ir īpašs ar to, ka visi 
partneri, izņemot vienu, jau ir sadarbo
jušies ar mālpiliešiem kādā iepriekšējā 
projektā, tādēļ izvēle iesaistīties jaunajā 
partnerībā nebija nejauša, bet balstījās 
uz līdzšinējo pozitīvo pieredzi.

Līdz ar to sanāksmes laikā varējām 
uzreiz ķerties pie precīzas darbu plānoša
nas šim un nākamajam mācību gadam. 
Mālpiliešiem paredzētais lielākais darbs 
ir dārza mēbeļu izgatavošana Mālpils 
sociālās aprūpes centram. Līdz martam 
kopā ar vācu skolas kokapstrādes spe
cialitātes audzēkņiem un skolotājiem 
izstrādāsim skices un rasējumus, bet 
līdz aprīļa vidum taps mēbeļu detaļas. To 
visu samontēs un uzstādīs 18. – 22.aprīlī, 

kad partnerskolu delegācijas viesosies 
Mālpilī.

Šajās aprīļa dienās uzsāksim arī 
gatavošanos starptautiskam pavāru 
konkursam, kas nākamā gada rudenī no
risināsies poļu partnerskolā. Kā redzam, 
audzēkņus gaida daudzi interesanti dar
bi, savukārt skolotāji ir izlēmuši izveidot 
labās prakses piemēru krātuvi projekta 
kopīgajā mājas lapā, par kuru atbildīga 
ir Austrijas partnerskola. Protams, katras 
valsts profesionālās izglītības sistēma ir 
atšķirīga un tieša ideju kopēšana diez 
vai ir iespējama, taču iepazīšanās ar 
katras partnerskolas pozitīvo metodis
ko pieredzi un tās radoša izmantošana 
savā skolā veicinās mācību kvalitāti un 
jaunas idejas skolotāju darbā. Tam būs 
veltīts arī Bulgārijas un Vācijas skolu 
darbs, kas strādās pie karjeras izveides 
dokumentācijas – CV, portfolio u.c., bet 
Portugāles partneri savās radošajās 
darbnīcās prezentēs daudzveidīgas at
raktīvas darba metodes.

Visi projekta pasākumi ir vērsti uz 
to, lai veicinātu profesionālās izglītības 
radošu attīstību visās partnerskolās, un 
esam pārliecināti, ka projekta pēdējā 
sanāksmē Austrijā 2011.gada pavasarī 
varēsim ar prieku atskatīties uz kopīgi pa
veikto un plānot atkal jaunus darbus.

Projekta koordinatore L. mukāne

Projekti

fridrihshafenas skolas direktors 
a.Greiss stāsta par savu skolu

Projekta darba grupa – partneri no austrijas, Bulgārijas, Latvijas, Polijas,  
Portugāles, vācijas

sadarbība profesionālās izglītības attīstībai un ilgtspējai

nopietnākā darba diena visā nedēļā. 
Skolēni darbojās prezentējot savus mā
jasdarbus, skolotāji veica iepriekšējo 
darbu apkopojumu un jaunu uzdevumu 
izvirzīšanu. Projekts ir izgājis finiša taisnē, 
pēdējā, noslēdzošā tikšanās būs Lielbri
tānijā, aprīļa mēnesī, liekot akcentu uz 
sporta aktivitātēm. Mājas darbā katrai 
dalībvalstij būs jāiztulko savas valsts izglī
tības Standarts Sportā un jāveic anketē
šana, kuras rezultātus apkopos norvēģu 
darba grupa. Savukārt 14 līdz 15gadu 
veciem skolēniem tiks veikts arī izturības 
un veselības tests – sporta aktivitātes, pēc 
kurām notiks pulsa un elpošanas biežu
ma rādītāju uzskaite. Pirmais, taustāmais 
rezultāts – disks angļu un spāņu valodās, 
katras projekta dalībvalsts ēdienu recep
tes, kuras saistītas ar veselīgu uzturu. 

Dobeles ģimnāzijas skolotāji un skolēni 
turpina darbu pie brošūras, kurā būs 
apkopoti katras valsts vingrojumu kom
pleksi sporta nodarbībām. Darbs ritēja ļoti 
intensīvi un diskusijām bagāti. Pusdienas 
laikā devāmies uz pieņemšanu pie Noia 
pilsētas mēra. Pēcpusdienā devāmies 
izbraucienā uz Atlantijas okeāna piekras
ti. Beidzot piepildījās mūsu visu sapnis. 
Skolēni to izbaudīja ar uzviju, jo pelde 
lielajos viļņos un medūzu “uzbrukums” 
paliks neizdzēšamā atmiņā. Arī skolotājas 
priecājās kā mazi bērni. Vakarā atgriezā
mies viesnīcā noguruši, bet laimīgi.

Tas patiesībā arī bija pēdējais kopī
gais vakars, jo viena poļu skolēnu grupa 
uz mājām devās četros no rīta, bet angļi, 
Dobeles ģimnāzijas pārstāvji un otrā poļu 
grupa astoņos no rīta. Piektdiena pagāja 

iepazīstot Noiu, pilsētiņu, kurā mēs dzīvo
jam, sestdien devāmies uz Fisterru (tulk. 
zemes gals), laiks gan atkal bija sabojā
jies, viss bija miglā tīts, bet tas vienalga 
netraucēja rast priekšstatu par dabas 
varenību un skaistumu.

Nedēļa pagāja ļoti ātri un ar skumjām 
atausa svētdienas rīts, kad bija laiks do
ties atpakaļ uz mājām, atpakaļ rudenī...

Paliks siltas un jaukas atmiņas par 
Galīsijas skaisto dabu, jaukajiem, smaidī
gajiem cilvēkiem un to paražām, kuras nā
cās nedaudz izjust arī mums. Šīs atmiņas 
mūs sildīs tumšajos ziemas vakaros un 
palīdzēs nopietnajā darbā, sagatavojoties 
projekta noslēgumam Lielbritānijā aprīlī.

Mālpils vidusskolas bibliotekāre  
anda vecroze
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Afo ris mi par sko lo tā ju ar ma zu 
pār vei do ju ma pie si tie nu!
Un at ce ries!
· KA MĒR ESI KLA SES PRIEK ŠĀ – 

TU VIS PĀR ESI! (EL ZA RA DZI ŅA)
· MĒS DZĪ VO JAM ĪS TI TI KAI TIK 

DAUDZ, CIK SA TIE KA MIES AR 
SE VI, SA VU DAR BU UN SA VIEM 
MĪ ĻIEM. (RAI NIS)

· NE KAD BĒR NAM NE MĀ CIET TO, 
PAR KO PATS NE ESAT 
PĀR LIE CI NĀTS. (DŽONS RAS KINS)

· NE SA KIET SKO LO TĀ JAI, KA VI ŅA 
IR BUR VĪ GA, SA KIET, KA OT RAS 
TĀ DAS SKO LO TĀ JAS NAV 
UZ PA SAU LES, UN JUMS TIKS 
AT VĒR TAS VI SAS ZI NĀ ŠA NU 
DUR VIS. (ŽILS RE NĀRS)

· IR VĒRTS BŪT KĀR TĪ GAM 
SKO LO TĀ JAM. KAT RĀ GA DĪ JU MĀ , 
NE VIENS TE VI NE AP SKAU DĪS.

· SKO LO TĀJS LA BI ZIN SA VU CE NU. 
TĀ VIEN MĒR IR AUG STĀ KA NE KĀ 
VI ŅA AL GA.

· SKO LO TĀJS ZI NA TO, 
KA NE KO NE ZIN, PA TEI CO TIES 
AUG STĀ KA JAI IZ GLĪ TĪ BAI.

· LA BA SKO LO TĀ JA IR KĀ LA BA 
MĀ TE, KU RA PROT MIE RI NĀT.

· SKO LO TĀJS UN VI SUMS – VAI 

VAR BŪT KAS DZI ĻĀKS, DI ŽĀKS? 
(EDUARDS SMIĻ ĢIS)

· VA JAG TI KAI PRA SĪT, CIL VĒ KA 
SPĒ JAS IR NE IE RO BE ŽO TAS, 
VI SU (NO MUMS) VAR DA BŪT 
LAU KĀ. (EDUARDS SMIĻ ĢIS)

vē lē jums vis iem sko lo tā jiem – 
Sa likt pa gāt ni pa plauk ti ņiem,
sa kār tot do mas,
no svērt la bo un slik to,
no maz gāt spār nus,
ap zā ģēt spī ta ra dzi ņus,
sa tik ties ar sirds ap zi ņu,
pie zva nīt dvē se lei un ap jau tā ties, 
kā klā jas,
Pār brist ne va ļas grāv jus,
pa dzert tē ju ar no ka vē ta jiem 
saul lēk tiem,
ie ska tī ties pa tie sī bai acīs, 
iz so lē pār dot grē kus,
un mī lēt – kā vien mēr... no SIRDS!

TĀ RU NĀ SKO LO TĀJS... 
CE RAMS, AT PA ZĪ SIET!
“Man jau per so nī gi ļo ti pa tīk tie gliem ji!”
“Uz rak stī sim kon spek ti ņu!”
“Man te nav jā au ro pil nā rīk lē!”
“Tā ir pē dē jā rei ze, kad mēs ru nā jam 
lat vis ki!”

“One point!”
“Špi kot ir at ļauts, ja es ne re dzu!”
“Šo dien pie tā fe les ies piek tais pēc 
žur nā la!”
“Sē diet ze mē!”
“Sē diet nost!”
“Va rēt jau var, bet vai drīkst?”
“Es pār bau des dar bus lik šu rak stīt 
tiem, ku riem ir ķē des ap kak lu!”
“Ja lie kas, var sa sis ties!”
“Vai tad tu do mā?”
“Rauj va ļā!”
“Punkts un āmen!”
“Beidz tur džun gā ties!”
“Ko stā vi, kā ūde ni mu tē ie ņē mis?”
“Miers un Bēr ziņš!”
“Ko sē di kā pie sie vas iz dots?”
“Gro zās tā kā vēj rā dis!”
“Lūr tā kā teļš uz jaun iem vār tiem!”
“Ko tu tur ķē pā jies?”
“Daiļ avi ņas, lū dzu aiz ve riet sa vas 
mu tī tes!”
“Ne da bū si bal lī ti!”
“Mī ļie drau gi!”
“Ja jūs ne ap klu sī siet, es uz lik šu vār di
ņu dik tā tu!”
“Es vi su jū tu!”

san dra ro gu le

Au gusts, sep tem bris – ba gā tie ru
dens ra žas mē ne ši lat vie šiem iz se nis 
bi jis kā zu laiks. Arī māl pi lie ši ne vie nu 
rei zi vien nak snī ga jās de be sīs pār mui žu 
vē ro ju ši skais tus svēt ku sa lū tus. Mai nās 
kā zu svi nī bu ri tuā li, jaun lau lā to vēl mes, 
arī ie spē jas. Kā dus kā zu go dus var pie
dā vāt Māl pils mui ža?

Lie ne Va na ga, pro jek tu va dī tā ja – Mui
žā šis gads bi jis ra žīgs ar da žā dām 
kā zām. Cil vē ki iz vē lē jās ne vien svi nēt 
pie mums, bet no ti ka arī lau lī bu ce re
mo ni jas gan iek štel pās, gan arī ār pu sē. 
Mēs pie dā vā jam ie spē ju at braukt ti kai 
no fo to gra fē ties, vai uz de jot pir mo val si 
skais ta jā Zvaigž ņu zā lē, sa skan di nāt šam
pa nie ša glā zes. Šo va sar kā zas no ti ku šas 
bie ži – ik ne dē ļu vis maz pa pie cām. Va rat 
rē ķi nāt pa ši, cik lai mī gu pā ru ir vie so ju
šies mui žā.

Mēs pie dā vā jām jau nu tra dī ci ju. 
Tā kā kād reiz mui žas dār zā bi ju šas ļo ti 
skais tas ro zes, par ku rām rū pē jies dārz
nieks Mi ķe lis, tad vē la mies at jau not ro žu 
stā dī ju mus. Esam at vē lē ju ši vie tu jau na
jiem pār iem, kur ie stā dīt sa vu ro zi. Jau 
ie stā dī tas des mit bal tas krūm ro zes. Par 
ro zi jā rū pē jas tā pat kā par ģi me ni, to stās
tam arī jau na jiem, lai vi ņi pēc lai ka at kal 
at griez tos, ap ska tī tu un ap rū pē tu sa vas 
Mī les tī bas ro zi.

– Kā das ir tās ro man ti skās no ska

ņas, ko pie dā vā jat iz bau dīt 
jau na jiem pār iem? Māl pils 
mui žas in ter ne ta mā jas la
pā var vē rot skais tus fo to 
uz ņē mu mus.

Lie ne Va na ga – Jā, 
fo to grā fiem pa tīk ļo ti dau
dzas vie tas, kur ie mū ži nāt 
lai mī gos pā rus – in ter je ros, 
jaun lau lā to nu mu rā, iz brau
cie nos ar ko ka lai vi ņām. 
Ro man ti skie mir kļi – jau 
pie mi nē tā ro žu stā dī ša na, 
tad vēl arī pie smē des iz vei
do tais Mī les tī bas koks, ku rā jau nie pā ri 
ie sien zva ni ņus, kas ie zva na vi ņu lai mi. 
Mi čo ša nas lai kā tiek iz man tots mui žas 
dī ķis, sa vu kārt kāds pā ris mui žas par kā ie
ra ka vēs tī ju mu, ku ru at vēr šot pēc des mit 
ga diem. Sa vu kārt tā lā ko dī ķi at ce rē sies 
kāds pā ris, kurš uz Mī les tī bas sa li ņu ti ka 
aiz vests pa lā pu iz gais mo tu ta ku un tā lāk 
ar lai vu. Uz sa li ņas no ti cis īpašs kā zu 
ri tuāls. Iz bau dīt ne daudz se nat nī gas no
ska ņas ir ie spē jams iz brau cot ar ret ro 
ve lo si pē diem, kas zie mā ti ka res tau rē ti. 
Ir Lip pert un Ēren preis gan dā mu, gan 
kun gu ve lo si pē di, ar ku riem ir ie spē jams 
ap ce ļot tu vā ko Māl pils ap kārt ni, iz bau dīt 
tās krāš ņu mu.

Šo va sar Māl pils mui žā bi ja liels no ti
kums – Zel ta kā zas Ju ri so nu pā rim. Mui

žas cil vēk iem īpa ši jau ka šķi ta sa kri tī ba, ka 
lau lī bas ce re mo ni ja no ti ka tie ši ta jā pa šās 
tel pās, kur pirms 50 ga diem – bib lio tē kas 
zā lē, tur arī iz de jots pir mais val sis.

Tā ri po zel ta gre dzen ti ņi šo ru den, arī 
nā ko šais gads jau tie kot aiz ru nāts. Mui žā 
sa vas kā zas vē lo ties svi nēt dau dzi, arī ār
zem ju lat vie ši. In for mā ci ja iz pla to ties gan 
mo der na jā vei dā – ar in ter ne ta starp nie cī
bu, gan kā se nāk – no mu tes mu tē. Ja šo
va sar svi nī bu gal dus klā ju si sa dar bī bas 
fir ma, tad jau ga da bei gās mui žā dur vis 
vēr šot savs res to rāns, kas nā koš gad ļaus 
paš iem, pie sais tot te pat vie tē jos ļau dis, 
klāt lie los vie sī bu gal dus.

Nāk ru den ti ņis, būs bar ga zie ma;
Grib mū su bā le liņš lī ga vu ņem ti...

Dai ga frīd ber ga

sviNam svētkus

Sko lo tā ju die na kat ru ga du at nāk ci tā da – teat rā la, nost aļ ģis ka, drais ka, pār do mu pil na... Kā da tā bi ja šo gad? 
Māl pils vi dus sko lā – tik krā sai na, kā ru dens la pa. Zaļš vi du cī tis ar at zi ņām, kas vel tī tas sko lo tā jiem. 

Dzel te na la ba vē lē ju mu ma li ņa, un sar kans dzīs lo jums ar maz liet iro nis kiem vē ro ju miem. Svei cam svēt kos!

Kā mui žā svin kā zas?
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ar sauli sirdī
7. oktobrī Mālpils novada bibliotēkā notika 

literārs sarīkojums – tikšanās ar Ziemeļkurze
mes dzejnieci maiju Laukmani. Kā pirmais 
izskanēja mālpiliešu sagatavotais autores 
dzejas lasījums, kura romantisko noskaņu 
turpināja Mālpils mūzikas skolas pedagoga 
Ivana Girsova smeldzīgā ģitārspēle. Vakara 
gaitā vairāki mālpilieši atzinās mīlestībā dze
jai, stāstīja par saviem mīļākajām dzejoļiem, 
par satikšanos ar Maijas Laukmanes grāma
tām. “Man tik ļoti tie dzejoļi iepatikās! Cik tie 
skaisti, bet galvenais, ņemti kā no dzīves, no 
visa kā tepat, tepat,” sacīja Sarma Ezermane. 
Savukārt Anita Siliņa, nejauši dzirdot sarunu 
autobusā, bijusi tik ieintriģēta, ka meklējusi 
bibliotēkā pieminēto grāmatu. Bibliotēkas va
dītāja, gan smejot atzina, ka līdz šim krājumā 
bijušas tikai divas grāmatiņas, jo vajagot laiku, 
kamēr vilnis atveļoties no Talsiem līdz Mālpilij. 
Maija Laukmane, aicināta priekšā, atzinās, ka 
jūtoties samulsusi un uztraukusies. Tomēr ar 
savu raito runu, jokiem un sirsnīgumu apbūra 
klausītājus. Gan stāstot par savu dzimto Kan
davas pusi un ģimeni, gan par darba gaitām 
Talsos, kur satiktie cilvēki un viss, kas noticis, 
ir veidojis dzejnieci par tādu, kāda esot tagad. 
Maija Laukmane ikdienā veicot “klusu” darbi
ņu – strādājot Talsu bērnu bibliotēkas lasītavā, 
bet vakarā dodoties uz Talsu tautas namu, kur 
diena turpinās strādājot ar bērniem pusaudžu 
teātrī un kopā ar horeogrāfu Gintu Skribānu 

jauniešu teātrī “Jandāls”.
“Es vienmēr stāvēšu gaismas pusē, un ka

batā nēsāšu nevis dubļus, bet puķu sēkliņas,” 
tā Maija Laukmane pamato savu vēlmi rakstīt. 
Rakstīt par labo.

meklēju skatienus aiz kuriem dzīvo mežs
nevis krāsmatas tuksneša ledus un vēja slotas
man patīk ezeri kuru dzīvīgā virsmā
spāres un ūdensmērītāji un vēji nāk spoguļoties
man patīk skatieni
aiz kuriem dzīvo mežs kalni un viļņi
sāpes laime un smiekli
pārāk daudz ledus visapkārt
tuksneši vien
“Ja vārdi ir enerģija un ja vārdi ir spēcīgi, 

tie kaut ko sašūpo, aizskar un uzjunda, sasā
pina. Es nekad neeju uz mākslas izstādi, lai 
saņemtu haosu. Es skatos uz gleznām, vai 
izvēlos klausīties mūziku, kas mani kā cilvēku 
personīgi bagātina. Es meklēju to citu cilvēku 
mākslā – dzejā, mūzikā, teātrī, tad kāpēc, lai es 
pati rakstītu citādi? Tā ir mana iekšēja atbildība,” 
saka dzejniece, bet vaicāta, kad tad dzejoļi tie
kot rakstīti, smej, ka nekad neguļot. Īstenībā 
pēkšņi atnākušo domu pierakstot plaukstā. 
Vakarā pēc garās dienas, kad šķiet, ka vairs ne
ko nevar, tomēr kāds atnāk. Pie gultas vienmēr 
esot kāda papīra lapa, kur pierakstīt. Bet nakts 
dzejoļi atšķiroties no dienas dzejoļiem. Neviens 
jau laikam neredzot, kad rakstot, jo dzejniecei 

nevajagot kādu “liktenīgo” pildspalvu, papīru 
vai noskaņojumu. “Es nepakārtoju savu dzīvi 
dzejoļiem,” noteic dzejniece.

atkal iemīlos rītā
līdzko atveru acis
atkal mostos lai rītiem
mazliet mūžības sacītu

atkal eju pār dubļiem
kaisīt sudrabu pāri
sasaucot madarā biti
un smilgā spāri

atkal iemīlos dzīves
gaismas smaržās un krāsās
tas ir gluži kā jūra
ne šalkt ne bangot pārstāj...
Sarīkojumā piedalījās literatūrzinātnieks un 

vēsturnieks Ilgonis Bērsons, kurš atcerējās dau
dzus mālpiliešus, atsaucot atmiņās daudziem 
zināmas lietas un notikumus. Bet, sākot stāstīt 
par Maiju Laukmane, atzīmēja zīmīgu faktu 
dzejnieces biogrāfijā – nākošgad apritēs 30 
gadi kopš pirmā publicētā dzejoļa Talsu apriņ
ķa avīzē.Tas palicis atmiņā, jo tajā laikā pats 
konsultējis un daļēji sastādījis šo izdevumu. 
“Vēroju jau gadiem ilgi Maijas spožo gājienu 
dzejā. Viņas gājiens ir tāds kluss. Viņa ir bikla, 
pat pārāk bikla. Dzeja ir ļoti trausla, ļoti izdzīvo
ta. Viņa noraksta no sevis, protams ne visu, jo 
dzejā ir vajadzīga fantāzija – tas nesējspēks, kas 
dzejolim dod dvēseli,” Ilgonis Bērsons raksturo 
dzejnieci kā latviešu dzejas tradicionālā ceļa gā
jēju un kā cilvēku, ko Talsos visi pazīst kā “Talsu 
mīluli”, aktīvu un radošu personību.

Noslēgumā Maija laukmane vēlreiz atgrie
zās pie tēmas par vārdu nozīmīgumu: “Vai 
mēs meklējam vārdus? Kā mēs strādājam ar 
šiem vārdiem? Jo vārdi pieder ne tikai cilvēk
iem, kas raksta dzeju vai prozu. Jebkurā brīdī, 
kad mēs atveram muti, lai pateiktu par pasauli 
vai par otru, strādā vārdi. Lai mums prieks būt 
kopā tādos brīžos, kad mēs spēku rodam. 
Paldies jums!”

Daiga frīdberga

Bija jānokļūst Kurzemē kādā jaukā pasā
kumā, lai iepazītos un iemīlētu Maksimiliana 
Kvites miniatūras “Nostalģija saulrieta krāsā”. 
Vakara gaitā tās lasot, es pilnībā iedomājos, 
kā šīs miniatūras izskanētu mūsu amatieru 
teātra dalībnieku – Gintas, Evitas, Guntas 
M., Guntas B., Elitas, Anetes, Sarmas, Gata, 
Alda un Kaspara izpildījumā. Izstāstīju savu 
ieceri teātra režisorei Lienei Cimžai, viņai arī 
šī ideja likās interesanta, un septembrī aizsā
kās darbs pie, manuprāt, vienas no jaukākās 
ieceres realizēšanas. Pasākuma “Šis un tas 
ap Miķelīšiem” īpašo auru ar savu muzikālo 
sniegumu paspilgtināja visiem mālpiliešiem 
jau pazīstamie Andris Liniņš (ģitāra, balss) un 
Monta Zaļkalne (vijole).

GINTA – (Čakisks motīvs) Es neraudu – asa
ro logs. Es sakožu zobus un nedodu asarām 
vaļu. Bet logs nevar kā cilvēks sakost zobus. 
Logs raud un lielas lāses rit lejā pa vēsajiem 
stikla vaigiem. Miglā asaro logs. Ko tur lieg
ties – nav vērts...

ELITA – (Pārgalvība) Es nedrīkstēju, mīļais, 
tev acīs skatīties, jo tās par sauli spožākas, par 
jūru dziļākas. Un, kad tajās ilgi esmu lūkojusies, 
visa pasaule aizmirstas un nekur citur vairs lū
koties negribas. Un tāpēc visur tevi meklēju, jo 
bez tevis pasaule ir tukša...

GUNTA B. – (Zvaigznes) Tāda, lūk, ir tā 
skaistā dzīve: spīdi vai krīti. Tā, kura krīt, tūdaļ 
ir pamanīta. Viena krītoša starp miljoniem 
nekustīgu, kas kārtīgi un apzinīgi norādītā 
vietiņā sēž.

EVITA – Skaisti, kad zvaigzne 
krīt. Bet ar to tad arī ir cauri. Tā vizošā 
svītra, tas uzplaiksnījums ir viņas pēdē
jais mirklis, zvaigznes gulbja dziesma. 
Vairāk nespīdēs. Viņas vieta paliks 
tukša uz visiem laikiem...

GATIS – (Krīt zvaigznes kā āboli) 
Rudens. Brieduma laiks. Nakts rasas 
valgajā zālē zvaigznes un āboli krīt. 
Krīt zīles. Un kastaņi krīt. Un apartā 
tīrumā ziemāju sēkla krīt – jaunam ra
žas laikam, jaunam maizes klaipam, 
pirmo stundu iezvanot...

ANETE – (Vārtos) Šodien strīdos 
ar lietu, ar krītošām lapām un sīli, kas 
pīlādzī sēdēdams, sarkanās ogas knābā, un 
veltīgi pūlos ko jaunu par tevi uzzināt, izdibināt... 
Vai tu piederi kādam citam gadalaikam?

KASPARS – (Mažorīgs koncerts ksilifonam) 
Vēl debess augsta un tīra. Vēl saule kā krustmā
te mīļa. Vēl kļavās žāvējas zelts. Vēl upes tinte 
nav izrakstīta. Vēl dzērves pa dzērvenēm bradā. 
Vēl gulbji krāj spēkus tālam lidojumam...

SARMA – (Spārni) Kur teikts, ka strausam 
ne reizi nav gribējies lidot? Ne reizi no zemes 
atrauties bijusi vēlme? Pat čūska, ērgļa planē
jumā skatoties, ir nodomājusi: “Ja man būtu 
spārni...”

ALDIS – (Man patīk dzīvot zaļi) Negaužos, 
neskaužu, ja citiem klājas labāk par mani – paši 
vien vainīgi esam. Ja man kā trūkst, eju aiz
ņemties pats pie sevis. Lāga nezinu, cik sev 
parādā jau, kad atdošu un vai vispār kādreiz 

ar sevi rēķinus nokārtošu. Bet degunu tāpēc 
nenokaru...

SANDRA – (Degunu augšā) Krūkļa lapas 
kā monētas rūsganā zālē sabirušas. Dzērves, 
aizejot, ķeksīti pievelk vēl vienai zūdošai dienai. 
Vai tāpēc grožus atlaist? Ņemam grozu, ejam 
ogot, kamēr vēl sniegogas balto. Un nesaki, ka 
tās nav nekur izmantojamas.

GUNTA M. – (Mūzika) Neej vēl prom. 
Paliec. Neaizej. Vēl dārzi neguļ. Vēl zeme silti 
elpo, lai ziedus no pāragras salnas pasargātu. 
Tie ziedi domāti mums. Vēl neej. Vēl rasa zāli 
skūpsta. Vēl koku lapas vasaras dvēseli glabā. 
Vēl putni savas dziesmas nav izdziedājuši. Neai
zej, paliec un ieklausies, kā pasaule skan: zāle 
skan, lapas skan, putni skan. Tā ir simfonija, kas 
domāta vienīgi mums...

sandra rogule

kultūra

Šis un tas ap miķelīšiem

“Nemainīgi zinu un apgalvoju, ka dzīvošanas lielākās vērtības ir silta sirds, ilgas saprast, būt saprastam 
un dzīvot, jūtot ap sevi nevis dubļu smagumu, bet brīvas, tīras debess vieglumu.” /Maija Laukmane/

Priekšplānā  
i. Bērsons ar kundzi  

un dzejnieci

maija  
Laukmane
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Līdztekus jau zināmajām sporta un 
aktīvas atpūtas iespējām, ar kurām Māl
pils beidzamajā laikā tiešām ir lutināta, 
pievienojas vēl kāda iespēja.

Tā ir grupu nodarbība ar deju un kus
tību terapijas elementiem. Salīdzinoši 
liels jaunums Latvijas mērogos, šādas 
nodarbības pagaidām ir tikai dažviet 
Rīgā, nu arī Mālpils būs to reto vidū, 
kam šāda visnotaļ ekskluzīva iespēja 
pavērusies.

Ar ko šādas nodarbības raksturī
gas – tajās cilvēks nāk pirmkārt izkustē
ties, un darīt to savam kustību priekam. 
Nav noslēpums, ka mūsu dzīvesveidā 
arvien vairāk rodas stresa faktori, sa
sprindzinājumi kļūst aizvien ilgstošāki, 
turpretim mūsdienu dzīvesveidā arvien 
sarūk iespējas dabiski 
izkustēties. Deju kustību 
terapija (DKT) vēršas pie 
cilvēka kā pie kopuma – 
atraisot un atbrīvojot fi
zisko, garīgo un emocio
nālo stresu veidotos 
blokus. DKT izmantotās 
kustības veicina radošu
mu, atraisa spontanitāti, 
ļauj atrast savu indivi
duālo ritmu dzīvē – jo 
bieži vien steigdamies 
ikdienas darbos, rutīnā 
un pienākumos, esam 
iemācījušies ignorēt to, 
ko pauž mūsu ķerme
nis, esam pielāgojušies 
no ārienes uzspiestam 
ritmam, rutīnai.

Ilgākā laika periodā 
ķermenis var nebūt ar 
to mierā, jo ar vārdiem 

vēl mēs spējam sevi un citus apmānīt, 
tomēr ķermenis nemelo – agrāk vai vēlāk 
rodas it kā nepamatota trauksme, miega 
traucējumi, dažādas sāpes, neapmierinā
tība ar sevi, savu izskatu – ir faktori, kas 
traucē ikdienā labi justies, būt saskaņā 
ar savu esību šeit un tagad.

DKT ir piemērota cilvēkiem, kas grib 
atbrīvot, nodarbināt un kustībās rast jau
nu elpu gan ķermenī, gan emocijās un 
darīt sev labu. DKT nodarbība ir iespēja 
veltīt šo stundu savām individuālajām 
vajadzībām. Lai arī nodarbības notiek 
grupā, katrs velta uzmanību saviem in
dividuālajiem mērķiem un vajadzībām, 
mēs nesalīdzinām savus panākumus, 
mēs nedzenamies pēc kāda vienota 
standarta kustībās vai augumu paramet

ros. Tas nozīmē arī, ka DKT piemērota 
cilvēkiem, kas grib uzzināt ko vairāk 
par sevi. DKT noteikti nav piemērota, ja 
jūs esat centrēti tikai uz skatuvi, sevis 
izrādīšanu ārēji. DKT ir kā padziļināts 
skats savā iekšējā pasaulē, kur ķermenis 
kalpo kā zinošs instruments, jo tam pie
vērš negaidītu uzmanību, ļaujot izpaust 
un tikt vaļā no sen aizmirstiem blokiem 
un sāpēm.

Izklausās sarežģīti? Bet patiesība ir 
vieglāka par vieglu – nāc un izmēģini. 
DKT nodarbībās mēs nedarīsim neko 
sarežģītu, tas nebūs ne balets, ne akro
bātika, tikai tas, uz ko ir gatavs jūsu ķer
menis, pie kam darīt to ar prieku un sev 
pašam. Nodarbībām piemērots ir viegls 
ietērps, sporta. Nodarbības pieauguša

jiem sākas trešdienās, 
no 21. oktobra pl.19.30 
Kultūras nama apaļajā 
zālē.

Papildjautājumiem: 
rakstiet SonjaZ@inbox.lv, 
tālr. 26514181.

Pierakstīšanās uz gru
pu: pie kultūras nama de
žuranta, tālr. 67925836.

Grupā optimāli var 
darboties 10–12 cilvēku, 
maksimāli 15. Tā kā vietu 
skaits ierobežots, iesaku 
pieteikties laicīgi.

DKT vadītāja sonja, 
RSU Rehabilitācijas  

fakultātē apgūst maģistra
tūras programmu Mākslas 

terapijā ar specializāciju 
Deju kustību terapijā

oktobrī sākās Pierīgas novadu 
meistarsacīkstes volejbolā un basket
bolā, kurās piedalās arī Mālpils novada 
komandas.

Volejbols. Mālpils novada koman
da tika ielozēta “B” grupā ar Siguldas, 
Mārupes un Sējas novada komandām. 
10.oktobrī, Mālpils sporta hallē notika 
“B” grupas spēles. Diemžēl mālpilieši 
visās trīs spēlēs piedzīvoja zaudējumus 
ar rezultātu 0:2. Jāpiebilst, ka mālpilieši 
spēlēja mazliet novājinātā sastāvā, jo 
uz spēlēm netika daži vadošie spēlētāji 
– Valts Mihelsons, Arnis Staško, Gatis 
Ozoliņš. 14.novembrī, Inčukalna sporta 
kompleksā, tiks aizvadītas spēles no 7. 
līdz 10.vietai.

Basketbols. Mālpils novada koman
da tika ielozēta “C” apakšgrupā ar Saul
krastu, Siguldas, Krimuldas un Inčukalna 
novada komandām. Pēdējā brīdī no 

sacensībām izstājās Krimuldas novada 
komanda. 11.oktobrī, Saulkrastu sporta 
centrā tika aizvadīta spēle pret Siguldas 
novada komandu. Trīs ceturtdaļas tika 
aizvadītas līdzīgā cīņā, diemžēl ceturtajā 
ceturtdaļā pietrūka izturības un veiksmes 
un līdz ar to piedzīvots zaudējums ar 
rezultātu 77:93. 17.oktobrī, Siguldas 
1.pamatskolā, tika aizvadītas atlikušās 

divas apakšgrupas spēles ar Inčukalna 
un Saulkrastu novadu komandām. Tika 
pieveikta Inčukalna komanda (88:53) un 
piedzīvots zaudējums pret Saulkrastu 
komandu (78:86).

!!! Paziņojam, ka 15.oktobrī ir nodi
bināta biedrība “mālpils sporta klubs”, 
kuras mērķis ir sporta attīstība mālpils 
novadā.

Par Deju kustību terapijas nodarbībām mālpiliešiem

sporta pasākumu plāns: vieta
31.oktobris Mālpils novada dubultspēļu  

čempionāts novusā
Mālpils sporta halle

7.novembris Pierīgas novadu dubultspēļu  
čempionāts novusā

Babītes sporta komplekss

14.novembris Pierīgas novadu  
meistarsacīkstes volejbolā

Inčukalna sporta komplekss

21.novembris Mālpils novada kausa izcīņa  
volejbolā 4:4

Mālpils sporta halle

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 29248752

sPorta ziņas

kultūra
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internacionālā saules aptieka  
rīko akciju

Ģimenes ārste 
Jevgenija Sprūde 
aicina savus pa
cientus izmantot ie
spēju un piedalīties 
“Saules aptiekas” 
rīkotājā akcijā “Ēst 
ar baudu, neska
toties uz diabētu”, 
kas notiks no 9.līdz 
14.novembrim. Pa
saules diabēta dienas ietvaros “Saules aptieka” aicina piedalīties BEZ
MAKSAS izglītojošās lekcijās par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, kā arī 
veikt acs tīklenes BEZMAKSAS parbaudi ar fundas kameru un saņemt 
individuālas konsultācijas par neiropātijas profilakses pasākumiem. 
Pieteikties pie ģimenes ārstes, jo ielūgumu skaits ierobežots.

ADRESE: saules aptieka sia, Brīvības iela 68, Rīga, LV–1011

iGo ar koncertprogrammu  
“ieelpots”

Atzīmējot 
sava jaunā al

buma “Ieelpots” klajā laišanu, Igo 
oktobrī, novembrī un decembrī 
dosies koncertceļojumā pa Latvi
jas muižām un pilīm. Laika posmā 
no 14. oktobra līdz 11. decembrim 
koncerti notiks pavisam 11 pilīs un 
muižās. Mūziku koncertu papildi
nās īpaši veidotas video projekci
jas, kuru autors ir Kristaps Streičs. 
Koncertos gaidāmi arī Igo eseju 
lasījumi, savukārt mūzikas reper
tuārā dominēs mierīgas, noskaņu 
kompozīcijas. Kopā ar Igo koncer
tos muzicēs Juris Kristons, Ieva 
Kerēvica un Zane Biķe. Turnejas 
koncertus fotogrāfijās iemūžinās 
Gatis Rozenfelds. Šie darbi vēlāk 
tiks apkopoti izstādē, kas būs 
apskatāma noslēguma koncertā 
Rundāles pilī 11.decembrī.

Tie Igo koncertu apmeklētāji, 
kas būs paviesojušies vismaz trijos 
turnejas koncertos, saņems ielūgu
mu uz noslēguma koncertu Run
dāles pilī. Darbs pie jaunā albuma 
,,Ieelpots” ir noslēdzies un to varēs 
iegādāties arī koncertu vietās.

“Šis būs īpašs albums, jo 
top manu tuvāko draugu iedves
mots. Albumam būs gandrīz me

ditatīva noskaņa, kas varbūt ļaus 
klausītājam pārcelties citā sajūtu 
dimensijā. Pārdomu dziesmas ar 
iekšēji rāmu struktūru. Avots, kur 
pasmelties vajadzīgās noskaņas 
savai dvēselei,” teic Igo.

Igo koncert turneju sāks 
14. oktobrī ar koncertu Jelgavas 
pilī un 16. oktobrī Jaunmoku pilī. 
Turnejas turpinājumā 24. oktobrī 
Igo viesosies Krustpils pilī bet 31. 
oktobrī gaidāms koncerts Ēdoles 
pilī. 6. novembrī Igo koncertēs Vec
gulbenes muižā, 14. novEmBrī 
mĀLPiLs mUiŽĀ, 20. novembrī 
Ventspils pilī, 21. novembrī Dikļu 
pilī, bet 28. novembrī gaidāms 
koncerts Cēsu pilī. 4. decembrī 
Igo koncertēs Dundagas pilī, bet 
turneja noslēgsies 11. decembrī ar 
koncertu Rundāles pilī. VISU KON
CERTU SĀKUMS PLKST. 19. 00.

Biļetes uz Igo koncertturnejas 
“Ieelpots” koncertiem var iegādā
ties “Biļešu Paradīzes” tirdzniecī
bas vietās, KĀ ARĪ KONCERTU 
NORISES VIETĀS. mālpilī lielā 
pieprasījuma dēļ notiks divi kon
certi plkst. 16.00 un 19.00.Uz 
koncertiem lūgums ierasties 
ātrāk, jo būšot iespēja baudīt 
austrālijas vīnu. Laipni gaidīti!

“Gribu visiem, visiem pateikt paldies, kas 
mūs atbalstīja gan morāli, gan ar darbu, gan 
materiāli. Vārdos nesaukšu, lai satraukumā 
kādu neaizmirstu, jo visi palīdzēja, kā varē
ja. Pateicos, visas Vilciņu ģimenes vārdā,” 
vēl pilna pārdzīvojumiem un emocijām izskan 
Daces Vilciņas pateicība mālpiliešiem, kas sep
tembra beigās palīdzēja ugunsgrēkā cietušajai 
ģimenei. “Kangaru” saimniecības ļaudis naktī 
no 25.uz 26. septembri pamodās no suņa re
jām. Saimniecības ēku bija pārņēmusi uguns. 
Tā izplatījusies ļoti strauji, jo ugussgrēks aizsā
cies pašā vidu, darbnīcās, gājis uz abām pu
sēm. Sadeguši visi instrumenti, detaļas traktora 
remontam. Tā kā zem viena jumta atradušā 
vairākas ēkas, arī kūts, tad ugunsdzēsējiem, 
kas atbraukuši pēc 20 minūtēm daļēji izglābt 
izdevies vien pēdējo – piena māju. Paldies, 
Dace saka, garāmbraucošajiem cilvēkiem, 
kas steidzās palīgā. Kopā cietušas 5 ēkas. 
Pirmajā brīdī pamanot uguni, izdevies aizvest 

tālāk teļus, drošā attālumā nobraukt traktoru, 
iznest degvielas kannas, paglābt motorolleri. 
Viss pārējais sadedzis, materiāli remontam, 
būvniecībai. Malkas krājumi ziemai. Diemžēl, 
arī suns. Karstums bijis tik milzīgs, ka nebijis 
iespējams klāt pieiet. Otrā rītā atklājies, ka re
tāk lietotās alumīnija kannas, kas stāvējušas 
bēniņos, pārvērtušās sakusušos pikučos. Labi, 
ka laicīgi izslēgta galvenā elektrības padeve. 
Piena mājas lielākajam dārgumam – dzesēša
nas iekārtai cietusi elektronika, ko gan izdevies 
izsauktajiem firmas meistariem salabot. Jo, lai 
arī smagi skatīties uz uguns liesmās zudušo, 
saimniecība jāvada tālāk. Govis, kas briesmīga
jā naktī, laimīgā kārtā bijušas ganībās, tagad 
tiekot atvestas uz slaukšanu teļu kūtī, un atkal 
laistas ganībās. Liktas lietā tiekot pietaupītās, 
vecās slaukšanas iekārtas gan pašu, gan no 
kaimiņiem aizlienētas. Tomēr “Kangaru” ļaudis, 
pateicoties talkai, ko, jau nākošajā rītā pēc ne
laimes, bija noorganizējusi Nellija Andrukele, 

tagad jau uzsākuši saimniecības ēkas atjau
nošanu. Ar pašu spēkiem un pāris celtnieku 
palīdzību cerot līdz Valsts svētkiem tikt līdz 
jumtam. Tomēr trūkstot līdzekļu, kā arī pat šādā 
brīdī nācies saskarties ar materiālu piegādātāju 
negodprātību. Finansiālais atbalsts tagad būtu 
ļoti nepieciešams, tomēr bankā saņemt kredītu 
neesot cerību. Ēkas diemžēl arī nav bijušas 
apdrošinātas. Uzsākt atjaunošanas darbus 
izdevies, pateicoties Mālpils Piensaimniekam, 
kas, izprotot situāciju, apņēmies izmaksāt ieka
vētos maksājumus. No Mālpils novada domes 
saņemta vienreizējā kompensācija ugunsnelai
mē cietušajiem. Tā pusstundā uguns izjaukusi 
visu – ikdienas ritmu, nākotnes ieceres, jau tā 
grūtajos laikos, radot morālus un materiālus 
zaudējumus 5 cilvēku čaklajai Vilciņu ģime
nei. Ja varat finansiāli atbalstīt, tad savus 
ziedojumus varat atstāt mālpils novada 
domes telpās, īpaši izveidotajā ziedojumu 
kastītē – vilciņu ģimenei.

Daiga frīdberga

Kas ir Dzīvojamās mājas apdrošināšana?
Tā ir apdrošināšana, kas kompensēs remonta izdevumus, mājai nodarītos 

zaudējumus, privātīpašuma teritorijā esošajām mantām, apstādījumiem, žogam 
u.tml nodarītos zaudējumus, vai to pilnīgas bojāejas gadījumā – izmaksās 
jaunvērtību.

Kādi riski tiek apdrošināti?
· ugunsgrēks,
· eksplozija,
· zibens spēriens,
· ūdensvada, kanalizācijas vai apkures sistēmu avārija,
· dabas stihijas;
· vandālisms pēc ielaušanās un laupīšana,
· trešo personu prettiesiska rīcība nolūkā bojāt mantu aiz huligāniskām 

tieksmēm.
Kā saņemt Dzīvojamās mājas apdrošināšanas polisi?

Jūs
· dodaties uz jebkuru 

ERGO filiāli;
· uzrādiet īpašumu aplieci

nošus dokumentus. 

ErGo speciālists
· palīdzēs aizpildīt pieteikuma veidlapu;
· izrakstīs apdrošināšanas polisi;
· piedāvās Jums izdevīgāko apmaksas veidu. 

Cik maksā Dzīvojamās mājas apdrošināšanas polise?
Apdrošināšanas maksājuma apmērs katram klientam tiek noteikts 

individuāli. Aprēķinot apdrošināšanas prēmiju, tiek ņemti vērā vairāki faktori:
·  apdrošinājuma summa;
·  apdrošināmā īpašuma tirgus vērtība;
·  apmaksas grafiks – apmaksa tiek veikta uzreiz, vai maksājums tiek sada

līts vairākās daļās;
Kā saņemt apdrošināšanas atlīdzību?
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam:

Jūs
· ja tas ir nepieciešams (uguns

grēka, zādzības, ielaušanās, 
vandālisma gadījumā) par noti
kušo ziņojiet kompetentai institū
cijai – policijai, ugunsdzēsējiem 
u.tml. un veiciet nepieciešamos 
pasākumus, turpmāko zaudē
jumu novēršanai vai mazināša
nai;

· zvaniet uz ERGO. 

ErGo speciālists
· palīdzēs aizpildīt zaudējuma pieteikuma 

veidlapu;
· apskatīs īpašumam un/vai mantai noda

rītos zaudējumus;
· piedāvās Jums izdevīgāko zaudējumu 

atlīdzības saņemšanas veidu – apmak
sātus remontdarbu pakalpojumus, 
atlīdzības izmaksu skaidrā naudā, vai 
arī pilnīga zaudējuma gadījumā – kom
pensēs mantu jaunvērtību. 

aicinājums
Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” 

aicina pastāstīt par cilvēkiem – kaimiņiem, draugiem, radiem, kas Jums 
nesavtīgi palīdz un sniedz atbalstu dažādu dzīves situāciju risināšanā. 
Mēs vēlamies uzzināt par tiem mūsu novada iedzīvotājiem, kas spēj 
palīdzēt līdzcilvēkiem brīvprātīgi, savas sirdsbalss vadīti, lai aģentūras 
un domes vārdā izteiktu pateicību.

Gaidīsim Jūsu pateicības stāstus, liecības visu novembra mēne
si, ko varat sūtīt uz sociālo dienestu: p/a “Mālpils sociālais dienests”, 
Garkalnes iela 8, Mālpils, vai iesniegt personīgi Mālpils novada domes 
kancelejā, Nākotnes ielā 1. Sīkāka informācija pa tālr. 67185874 vai 
26950604.

olga volosatova

aktuāli

Ugunsgrēks

ErGo apdrošināšanas piedāvājuma piemērs
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Pateicības

Sirsnīgs paldies visiem vecākiem, kuri atsaucās Līnas mammas, Inetas 
Līdemanes, aicinājumam finansiāli atbalstīt batuta iegādi bērnudārza fi
zisko aktivitāšu centram. Liels paldies Inetai par uzņēmību un rūpēm ba
tutu iegādājot. Bērni un pedagogi ar patiesu prieku to novērtē.  
 PII “Māllēpīte” fizisko aktivitāšu skolotāja inese

Valsts un pašvaldības policija izsaka pateicību Mālpils iedzīvotājiem, 
kuri š.g. 29. septembrī sniedza savlaicīgu informāciju par gatavotu 
noziedzīgu nodarījumu Sidgundā un palīdzēja tiesību sargājošām 
struktūrām veikt pasākumus vainīgo personu aizturēšanā.

sludinājumi

Mainu 4 istabu dzīvokli pret 2 istabu dzīvokli. Tālr. 29638033

Nozaudēti Andreja Melnalkšņa pamatskolas izglītības dokumenti. 
Atradēju lūdzam zvanīt pa tālr. 26463595.

Pārdod cūkgaļu(1/4 un 1/2) ar piegādi.Tālr. 27065108

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152
Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146
Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,  
e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lv

Informācijas centra epasts: iveta@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

mālpils kultūras nama  
pasākumu plāns 2009. gada  

novEmBra mēnesim
01. 11. plkst. 16.00 Mākslinieku biedrības “Sidegunde” 2009. gada plenēra dar
bu izstādes ATKLĀŠANA un tikšanās ar māksliniekiem kultūras nama izstāžu zālē.
06.11. plkst. 19.00 Teātra kluba “Austrumu robeža” izrāde “tā precas vecpui
ši”. Komēdija pēc A.Čehova motīviem. Biļetes cenas 3 un 4, Ls
Pirmais: Tomēr bez precēšanās es nevaru iztikt. Pirmkārt man jau ir 35, tā sacīt 
kritisks vecums. Otrkārt, man nepieciešams pareizs, kārtīgs dzīves veids...
Kamēr domāsi, svārstīsies, daudz runāsi, gaidīsi uz ideālu vai īstu mīlu, mūžam 
pie sievas netiksi...
otrais: Es jūs mīlu! Mīlu kā nekad neesmu mīlējis! Divpadsmit sievietes es 
pametu, deviņas pameta mani, bet nevienu neesmu mīlējis tā kā jūs... Esmu 
ieķēries, iegrābies, iepinies. Piecus gadus netiku iemīlējies, pats sev nosolījos 
un pēkšņi iepinos ķezā, kā gailis pakulās. Piedāvāju savu roku.Jā vai nē?
Muzikālais noformējums: Visi dziedošie un nedziedošie putni, bites, mušas, 
zirgi, suņi un visas pārējās dzīvās būtnes....
07.11. plkst. 11.00 Rīgas rajona amatierteātru SKATE. Piedalās Mālpils, Allažu, 
Inčukalna un Baldones amatierteātri
11.11. plkst. 13.00 Saiets “Rezēdām”
17.11. plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts sarīkojums 
Mālpils novada pašvaldības iestādēm.
18.11. plkst. 16.00 svĒtKU sarīKoJUms veltīts Latvijas Republikas proklamē
šanas dienai. Programmā: Mālpils novada domes priekšsēdētāja A. Lielmeža 
uzruna; apsveikumi; muzikāli horeogrāfisks uzvedums “maija un Paija”. Izrādē 
piedalās Nītaures vidusskolas skolēni, absolventi un skolotāji.
21.11. plkst. 17.00 Vokālās grupas a:mbermusic koncerts

Vokālā grupa a:mbermusic ir dibināta 2006. gada jūlijā Rīgā. Grupā dzied 5 
jaunieši, vecumā no 19 līdz 26 gadiem, – Margarita (soprāns), Helēna (alts), Os
kars (tenors), Ilmārs (baritons), Sandis (bass). 2007. gada oktobris a:mbermu
sic atmiņās ierakstīts kā ļoti nozīmīgs mēnesis – ar divdaļīgu koncertu Mazajā 
Ģildē, Rīgā, nosvinēta grupas 1. dzimšanas diena, turklāt konkursā Rimini, 
Itālijā, iegūta 1. vieta vokālo grupu kategorijā.
Repertuāra klāsts ir ļoti bagāts – sākot no latviešu tautasdziesmu un latviešu 
komponistu oriģināldarbu aranžējumiem, dažādu tautību komponistu garīgo 
mūziku, beidzot ar populārās mūzikas un džeza skaņdarbu aranžējumiem.
25.11. plkst. 19.00 DANČU vakars
28.11. plkst. 12.00 Biedrības “Notici sev” starptautiskai invalīdu dienai veltīts 
sarīkojums

Mālpils kultūras namā darbu atsāk LinE DanCE  
(vadītāja Dzintra Rozīte). Nodarbības iesācējiem, ar priekšzināšanām 

un senioriem, pirmdienās no plkst. 18.30, maksa par nodarbību 2, Ls. 
Pievienojies arī Tu dejotāju pulkam!

sludiNājumi        iNformācija       reklāma

Uz laiku pārtraukta veselības vingrošana “Vesela mugura” sporta 
halles aerobikas zālē otrdienās. Izveidojoties interesentu grupai, no
darbības atsāksies. Dalības maksa 3Ls, skolniekiem 2Ls. Pieteikties 
pie Ineses, zvanot mob.22024529 vai vakaros tālr. 67925757.

sveicam jaunos mālpiliešus  
un viņu vecākus

Eva Pauloviča, dzimusi 6.jūlijā, Elīza Elizabete Kalace, dzimusi 
12.jūlijā, Eva Ģeņģergaile, dzimusi 13.jūlijā, aleksandra Dombrov
ska, dzimusi 20.jūlijā, roberts Kapiņš, dzimis 21.jūlijā, margo Kar
gana, dzimusi 22.jūlijā, alekss Zaharovs, dzimis 22.jūlijā, Loreta 
Ločmele, dzimusi 1.augustā, agris Zelčs, dzimis 24.septembrī.

Mālpils novada dome, 
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

Līdzjūtība
Es tagad aizeju, bet ne jau tālu,
Es aizeju tepat – ar citu sauli, ar citu zemi parunāt...

Skumju brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi ingrīdu 
Kaziniku, vīru mūžībā aizvadot.

Sidgundas pamatskolas kolektīvs

Mālpils kultūras nama apaļajā zālē katra mēneša pēdējā trešdienā  
plkst. 19.00 25. novembrī un 30. decembrī

DanČU vaKars
Kopīga muzicēšana un dancošana ar folkloras kopu

Gaidām visus – bez vecuma ierobežojumiem.  
Ja spēlējat kādu mūzikas instrumentu – arī drīkstat pievienoties.

Izsakām pateicību visiem, kas piedalījās mūsu dēla un brāļa, Pētera 
mitrofanova izvadīšanā pēdējā gaitā. Mitrofanovu ģimene un piederīgie

aicinu Mālpils sievietes piebiedroties suntažniecēm un apmeklēt 
aeroBikas nodarbības suntažu sanatorijas internātpamatskolas 
sporta zālē (iejeja no sporta laukuma puses), otrdienās plkst.18.30, 
piektdienās plkst.18.00. Maksa tikai 1,20Ls stundā!

Tālr. 26380153. inga
Pārtrūcis ir darbu pavediens, izirusi mīlestības dzija.
Tomēr sirdis kopā būs arvien gaismas brīžos, kuri dzīvē bija.....
vladislavs Broks, miris 5.jūlijā, 86 gadu vecumā, Edīte Zemniece, 

mirusi 11.jūlijā, 67 gadu vecumā, Jānis Eduards Jansons, miris 13. jūlijā, 
69 gadu vecumā, Ļubova Jandalova, mirusi 16.jūlijā, 93 gadu vecumā, 
Līvija rogule, mirusi 19.jūlijā, 80 gadu vecumā, māris veics, miris 27.jūli
jā, 65 gadu vecumā, vilnis Paeglītis, miris 16.augustā, 37 gadu vecumā, 
vanda sadovska, mirusi 24.augustā, 88 gadu vecumā, Daina Līduma, 
mirusi 5.septembrī, 82 gadu vecumā.

Mūsu klusa līdzjūtība tuviniekiem un katram, kuru sāpina viņu aiziešana.
Mālpils novada dome, Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

KĻŪDU LaBoJUms! Septembra “Mālpils Vēstīs” 4. lpp. tehnisku 
iemeslu dēļ ieviesusies kļūda:
Bija – Mālpils vidusskolā skolas gaitas uzsāka 314 skolēni
Jābūt – mālpils vidusskolā skolas gaitas uzsāka 415 skolēni.

Sveicam  
novembra jubilārus!

80 – Helēna Greiža 
Anna Puriņa

75 – Inta Kušķe
70 – Einars Lorencs

 

Mums palikuši tavi vārdi,  
Mums palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē  
Vēl tavas acis pretī mirdz. 

 

Skumju br īdī  esam kopā  
ar JĀŅa Krisona piederīga
jiem aizsaulē viņu aizvadot. 

Mālpils novada dome


