
Vāka foto: Daiga Frīdberga

NOVADA DOMES  
INFORMATĪVAIS  

IZDEVUMS 
BEZMAKSAS

2010/11(115)

MVM
ĀL

PI
LS

V
ĒS

TI
S

Par Mālpils novada 
ģerboni
Sabiedrība ar dvēseli – 2010
Tur, kur beidzas zemes mala...

Citādais maratons

Cepu, cepu 
kukulīti



2 2010/11

Par Mālpils novada ģerboni
Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Mālpils pagasts, 

kļūstot par Mālpils novadu, nemainīja savas teritorijas robežas. 
Tomēr izrādījās, ka mainoties administratīvajam statusam – no 
pagasta kļūstot par novadu – ir jāveic redzamas izmaiņas pagasta 
ģerbonī. Daudziem mālpiliešiem pagasta ģerbonis, kuru izveidoja 
2006. gadā, bija kļuvis ļoti mīļš un sākotnējā reakcija bija neizpratne – 
kāpēc mums tajā kaut kas jāmaina? Š.g. 18. augusta Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē pagasta ģerboņa 
autori atbildēja uz daudziem jautājumiem, kāpēc jāveic izmaiņas 
jau esošajā ģerbonī, vai vispār tās jāveic un kādas tās varētu būt. 
Bija diezgan karstas debates, kādu lēmumu pieņemt. Mākslinieki 
jau bija sagatavojuši skices, kāds varētu izskatīties jaunais ģerbonis.

Apspriežoties ar Valsts Heraldikas komisijas priekšsēdētāja 
vietnieci Ramonu Umbliju, nonācām pie slēdziena, ka izmaiņas ir 
neizbēgamas, tās nosaka heraldikas tradīcija. Mālpils novadam, kā 
jaunai administratīvai vienībai, ir jābūt savādākam ģerbonim nekā 
bija Mālpils pagastam. Tā kā variants izstrādāt jaunu ģerboni vispār 
netika apspriests, palika iespēja nolemt, kādas minimālas izmaiņas 

var ieviest ģerbonī maksimāli saglabājot tā 
kopējo tēlu. Un tās ir šādas – jaunais Mālpils 
novada ģerbonis ir ieguvis sudraba pavedien
apmali – šauru lentveida kontūru sudraba 
krāsā. Kā arī savādāku ģerboņa vairoga formu, 
ko nosaka pāreja uz novada statusu, jo novadu 
ģerboņu vairogu forma ir tāda pati kā pilsētām, t.i. 
ar noapaļotu nevis spicu vairoga apakšējo malu. Šobrīd jau esam 
saņēmuši mākslinieku Ilzes Lībietes un Jura Ivanova izstrādāto 
jauno ģerboņa versiju. To ar saviem parakstiem apstiprinājuši 
Latvijas Valsts prezidents, Kultūras ministrs un Heraldikas komisi
jas priekšsēdētājs. Jaunais Mālpils novada ģerbonis reģistrēts LR 
ģerboņu reģistrā un mēs varam to lietot. Un galvenais – kopējais 
ģerboņa tēls ir palicis tāds pats kā iepriekš – sarkanā laukā savrups 
sudraba šķērskrusts, tā stūros zelta šķērskrustiņi. Varam būt priecīgi 
un lepni par sava novada skaisto simboliku!

Mālpils kultūras centra kultūrvides speciāliste 
Esmeralda Tāle

Iesējot tikai vienu zīli un no tās iz au
dzējot ozolu, Tu vari nodrošināt sevi ar 
skābekli un padarīt Latviju par vienu no 
zaļākajām valstīm pasaulē!

Lai dotu savu pienesumu un atbalstu 
Latvijas pagātnes, tagadnes un nākotnes 
piemiņas vietai – Likteņdārzam, koku sē
šanas un stādīšanas akcijas “Skābeklis” 
ietvaros bija plānots iesēt 20 000 ozolu. 5000 
skaistākie ozolu stādi vēlāk tiks pārstādīti 
Likteņdārza teritorijā. Lai realizētu šo ieceri 
un iesētu nepieciešamo ozolu skaitu, skolēni 
un citi aktīvisti visā Latvijā līdz 15. oktobrim 
tika aicināti piedalīties “Zīļu mačos” jeb zīļu 
vākšanas sacensībās.

20.oktobrī Jelgavas kokaudzētavā lie
lākajā ozolu sēšanas pasākumā apmēram 
100 skolēni kopā ar Vili Vītolu, Robertu Strīp
nieku, Lieni Šomasi, Annu Rozīti un Nikolaju 

Puzikovu, iesēja vairāk nekā 20 
tūkstošus ozolu. 5000 skaistākie 
un raženākie no tiem pēc diviem 
gadiem tiks pārstādīti Likteņdārza 
teritorijā.

Pasākuma laikā tika apbalvoti 
“Zīļu maču” laureāti. Šo sacensī
bu uzdevums bija savākt pa 1 kg 
zīļu no vismaz 5 dažādiem ozo
liem, iemūžināt vākšanas procesu 
fotogrāfijās un uzrakstīt stāstu par 
to, kāpēc Latvijai būtu jākļūst ar 
zaļāko valsti pasaulē un kas būtu 
jādara, lai tā notiktu. Konkursā 
piedalījās 3500 skolēni jeb 145 
klases no vairāk kā 60 Latvijas 
skolām. Kopumā konkursa laikā 

tika savākti apmēram 800 000 tūkstoši ozol
zīļu un apkopotas vairāki simti ideju. Žūrija 
izvērtēja pieteikumu un ideju radošumu un 
asprātīgumu.

Pirmo vietu “Zīļu mačos” ieguva 
Mālpils internātpamatskolas 4. klases 
skolēni, kuri balvā saņēma 300 LVL klases 
ekskursijai. 2. vietu un 200 LVL ekskursijai 
saņēma Aizkraukles novada ģimnāzijas 
11.b klases skolēni. 3. vietu ieguva Stalbes 
vidusskolas 5. klases skolēni, kuri laimēja fi
nansiālu atbalstu nākamajai klases ekskursijai 
100 LVL apmērā.

Pēc interneta materiāliem sagatavoja  
D. Frīdberga

Vairāk par pasākumu varat uzzināt  
interneta mājas lapā www.skabeklis.lv

7. oktobris SaintGobain Grupas uzņēmu
miem tika izsludināta par EHS dienu – dienu, 
kas veltīta vides, veselības un drošības aktivi
tātēm. Šai dienā darbiniekiem ir dota iespēja 
papildināt savas teorētiskās zināšanas vai 
darboties praktiski savas veselības, drošības 
vai vides jomās.

Šogad SIA “SaintGobain Celtniecības 
produkti” nolēma veltīt šo dienu videi. LVM 
iegādājāmies vairāk kā 1500 egļu stādus, 
un devāmies uz Mālpils novadu, kur laipnu 
mežsargu vadībā stādījām jauno mežu.

Diena mūs lutināja – spīdēja saule, 
cirsmas zeme bija mitra un ar prieku pieņēma 
jaunās eglītes. Tā kā aktīvi strādājot birojā, 

katrs gadā, lietojot papīru vien, “iztrērējam” 
apmēram divus kokus, ar prieku stādījām 
vietā simtiem citu. Darbs pāros ritēja aizrautīgi, 
muguras iesila, pozitīvas emocijas, smiekli 
un prieks radīja gandarījumu. Un kur nu 
vēl ugunskurā cepti kartupeļi ar desiņām – 
rīdziniekiem kaut kas ekskluzīvs. Zināms, 
ka atdeve no jaunstādītā meža būs tikai pēc 
80 gadiem, tomēr gandrīz visi mēs mežu 
stādījām pirmo reizi, gūstot patiesu prieku un 
gandarījumu gan no paša procesa, gan šīs 
zaļās idejas realizācijas jau šodien.

Inga Kraukle 
Personāla un kvalitātes sistēmu vadītāja

ZIŅAS

Saint-Gobain velta dienu videi

Mūsēji uzvar Zīļu 
mačos!
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Nemateriālā kultūras mantojuma valsts 
aģentūra šoruden jau trešo reizi rīko Tradi
cionālo prasmju skolu. Četras sestdienas 
sešpadsmit Vidzemes pagastos un pilsētās 
meistari savas prasmes un zināšanas nodeva 
mācekļiem.

Etniskās kultūras apzināšanas un do
kumentēšanas programmu Tradicionālo 
prasmju skola NKMVA aizsāka 2009. gada 
rudenī. Pirmajā Prasmju skolā nodarbības no
tika vairāk nekā divdesmit vietās visā Latvijā. 
2010. gada pavasarī prasmes varēja apgūt 
Sēlijā un Zemgalē, taču šoruden Prasmju 
skola notiek Vidzemē, akcentējot novada 
ziemeļu, rietumu un centrālo daļu.

Tradicionālo prasmju skolas nodarbības 
sākās 30. oktobrī. Mazsalacā varēja apgūt 
dubultcimdu adīšanu, Skaņkalnē – kūku 
cepšanu, Sēļos – koka rotaļlietu izgatavo
šanu. Alojas novadā bija iespēja mācīties 
vilnas apstrādi, bet Skultē – iepazīt Vidzemes 
melno podniecību, kā arī apgūt pirts slotu 
siešanu. Smiltenē meistari mācīja prievīšu 
aušanu, Līgatnē – tāss apstrādi, savukārt 
Raunas vecajā ķieģeļceplī veidot podus. 
Turaidā gāja rotaļās un Ķoņos apguva ūdens 
kliņģeru cepšanu, un muzicēja kopā ar tau
tas muzikantiem. Mālpils meistares mācīja 
karašas cept dažāda gadagājuma sievām 
un vīriem no Rūjienas, Ogres, Siguldas, bet 
lielāko daļu no Rīgas. Katra sestdiena bija 
citāda, bet es klāt biju tai vidējā, kad divas 
Laumas – viena Krastiņa, otra Tomiņa 
Mālpils Profesionālās vidusskolas mācību 
laboratorijā raiti runādamas un, uz ciemiņu 
pašu darbošanos skubinādamas, rādīja 
9 veidu karašas.

Todien bija sabraukuši dažādi ļaudis, gan 
tādi, kas pirmo reizi rokās turēja savu ceptu 
kukulīti, gan tādi, kas to dara ikdienā un paši 
var savas gudrības tālāk dot.

Liene no Skujenes – pati arī cepu maizi, 
bet te cepšot karašas, tad jau redzēs, kādas 
tās būs. Citās aktivitātēs neesmu pieteikus-
ies, jo nav jau arī laika. Mājās maizi cepu 
pārdienas, jaunā tipa krāsniņā. Tas nepadara 
to citādu, sliktāku – tā sanāk ļoti laba, tik nav 
ar rokām jāmīca.

Simona no Nītaures – Pasākumu piedā
vājums ir tik plašs, ka nevar paspēt uz visiem! 
Interesanti, ka katra meistare rādīs savas 
karašas, vienai tumšā, otrai gaišā.

Sanda no Rīgas – Gribētos iemācīties 
cept īstu lauku maizi, pēc mūsu sentēvu 
metodēm.

Guna Ķibere no Rūjienas – Katrai saimnie-
cei ir sava recepte. Arī pati cepu, bet vienmēr 
ir interesanti iemācīties ko jaunu. Savā ikdienā 
bieži izmantoju latviešu dzīves tradīcijas, jo 
vadu Rūjienas rokdarbnieku kopu, kā arī uz-

klausu vecmāmiņas un vīramātes padomus, 
kas pašas cep maizi. Šeit vēlos gūt pieredzi, 
lai tālāk mācītu savām rūjienietēm. Šajos 
laikos senie arodi un prasmes ir cieņā, jo 
ciemos dodoties ciema kukulim ņem līdzi – 
maizi, adītas zeķes vai cimdus – dāvanu no 
tevis, no tavas sirds. Tā jau divus gadus maizi 
cepu tikai pati – reizi nedēļā, pietiek pašiem 
un draugiem.

Daina Judina no Rīgas – Esmu virtuves 
fane. Man ir svarīgi iemācīties tās vecās lietas, 
jo mūsu pusē starp Tērveti un Bukaišiem 
dominē lietuviešu receptes. Tā cenšamies 
ar radu sievām restaurēt vecās receptes, kā 
rupjo kviešu pīrāgu, kuram iekšā lika siļķi. Lai 
arī esmu no 1972.gada rīdziniece, savās lauku 
mājās leišmalē kopju latviešu tradīcijas.

Kad pēdējie kukulīši izcelti no krāsnīm, 
kad balti linu dvieļi uztvēruši karsto sutu, kad 
pāri virtuvei aizvējo piparmētru tējas smarža, 
tad laiks kopā sasēst, maizes dziesmu 
nodziedāt un karašas baudīt. Vēl noskan Lau
mas Krastiņas vēlējums – Lai Dievs gausina! 
Tas ir – lai neķer, negrābj un lai skatās, lai 
otram arī paliek...

Daiga Frīdberga

Cepu, cepu kukulīti...

Latvijas Republikas proklamēšanas 
svinīgajā pasākumā, 18.novembrī skatītājus 
priecēja mūsdienu dejas iestudējums “PAR 
LIETĀM, KAS NEPĀRIET”, pēc kura tika sveikti 
šī gada valstī nozīmīga pasākuma dalībnieki, 
tie cilvēki, kas ieguldīja lielu darbu vairāku 
gadu garumā, lai X Latvijas skolu dziesmu 
un deju svētkos mālpilieši godam nestu 
sava novada vārdu, tie ir Mālpils novada 
izglītības iestāžu kolektīvu vadītāji: Lilita Jan
sone – deju kolektīva “Atsperītes” vadītāja; 
Jana Baranovska – Mālpils vidusskolas 
5. – 6.klašu deju kolektīva vadītāja; Julijana 
Butkeviča – deju kolektīvu “Madara” vadītāja; 
Ivetta Jakovļeva – deju grupas “Nakc” 
vadītāja; Māra GaileDišereite – Sidgundas 
pamatskolas deju kolektīvu vadītāja; Guna 
Petrevica – Mālpils vidusskolas keramikas 
pulciņa vadītāja; Sarmīte Dadeika – Mālpils 
Profesionālās vidusskolas direktores viet
niece audzināšanas darbā.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs: “Novembris kā mūsu 
valsts likteņmēnesis ir zīmīgs ar daudziem un 

dažādiem svētku pasākumiem, kas atgādina 
mums par to, kā dzima mūsu valsts. Tas 
ir atgādinājums un liecība tam, ka brīvību 
neviens nedāvina – tā ir jāizcīna. Turēsim to 
svētu un darīsim katrs, cik varam, cik spējam, 
lai valsts nostiprinātos, zeltu un plauktu. Mums 
jāpieliek visa tā gudrība, lai tauta neietu 
mazumā, bet vairumā. Mana pārliecība, ka 
tas mums kopā izdosies!”

Priekšsēdētājs atzīmēja gana smago 
pārbaudījumu mums – mālpiliešiem, kad eko
nomiskās krīzes laikā lielākais darba devējs 
SIA “Laiko” jau gadu, kā pārstājis darboties, 
kad Mālpils Profesionālā vidusskola zaudē 
līdzekļus, jo valsts nespēj atrisināt skolas 
finansēšanas lietu. Tomēr ir arī pozitīvais, jo 
visi tie kas pabijuši Mālpilī, ir vairāk kā izbrī
nīti, ka tāda neliela apdzīvota vieta, diezgan 
patālu no Rīgas, ir tik pievilcīga, jauka, tik 
bagāta ar daudziem pasākumiem. Daudzi 
mūs apskaužot, arī tie daudzie ciemiņi, kas 
sabraukuši no plašās Eiropas, sauc mūs par 
ļoti bagātiem. “Tādi mēs arī esam, jo mūsu 
mālpilieši ir ļoti inteliģenti, gudri, zinoši, 

darbīgi, un mums ir ļoti plašas iespējas, ko 
viņiem piedāvāt. Esmu pateicīgs mālpiliešiem 
par tiem sasniegumiem, kādi mums ir, ko 
reizēm pat paši neievērojam. Paldies, jums 
visiem, ka esat ļoti čakli, pacietīgi un ar izpratni 
darāt savu darbu mūsu mīļās Latvijas labā,” 
uzrunājot svētku dalībniekus teica A. Liel
mežs, un, sakot paldies par svētku koncertu, 
atzīmēja mūsu kultūras daudzveidību, par 
kuru visi varēja pārliecināties, skatoties Ivettas 
Jakovļevas un viņas deju studijas dalībnieču 
priekšnesumu.

 
Daiga Frīdberga

ZIŅAS

Aleksandrs Lielmežs sveic Julijanu Butkeviču

Valsts dzimšanas dienā

Ivetta Jakovļeva saņem uzslavas no Aleksandra 
Lielmeža par deju iestudējumu “Par lietām, kas 
nepāriet”

Deju iestudējuma “Par lietām, kas nepāriet” dalībnieki
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Izskatīja 20 jautājumus:
• Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
• Par domes sēdes lēmumu precizēšanu.
• Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
• Par dzīvokļu īpašumu “Darbinieku mājā” 

maiņas rezultātu apstiprināšanu.
• Ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu.
• Par nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu.
• Par kultūras centra nolikuma apstiprināšanu.
• Par atzinības rakstu pasniegšanu 18.novem

bra svinīgajā pasākumā.
• PII “Māllēpīte” vadītājas iesnieguma izska

tīšana.
• Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Notici 

sev!” materiālu iegādei.
• Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai 

“Notici sev!” projekta “Kopā” realizēšanai.
• Par atļauju biedrībai “Notici sev!” izmantot 

sociālā dienesta autotransportu.
• Par samaksas samazināšanu sporta zāles 

izmantošanai biedrībai “Notici sev!” projekta 
“Kopā” realizēšanai.

• Par biedrības “Jauniešu izglītības centrs” 
izveidi.

• Par bērnu un jauniešu veselības veicināšanas 
pasākumu programmas izstrādi.

• Par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētai 
siltumapgādei.

• Pirkuma līgumu izskatīšana.
• Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu.
• Par grozījumiem noteikumos “Par Mālpils 

novada pašvaldības institūciju amatper
sonu un darbinieku atlīdzības noteikšanu 
2010.gadā”.

• Par darba grupas izveidi vienotās atlīdzības 
sistēmas pilnveidošanai Mālpils novada 
institūcijās.

NOLĒMA:
• Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības 

dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.3 un Nr. 5, “Dar
binieku mājā”, Mālpilī, Mālpils novadā, 
maiņas rezultātus atbilstoši iepirkumu 
komisijas 2010.gada 18.oktobra protokolam 
par to, ka vienīgā pretendenta Alda Plauža 
iesniegtais dzīvokļa Nr. 5, Celtnieku ielā 1, 
Mālpilī, Mālpils novadā, maiņas piedāvājums 
pilnībā atbilst domes apstiprinātajām Maiņas 
nolikuma prasībām. Atsavināt kopumā 
Mālpils novada domei piederošos trīs 
dzīvokļa īpašumus Nr. 1, kadastra Nr. 8074 
900 4686, Nr.3, kadastra Nr. 8074 900 4685, 
un Nr. 5, kadastra Nr. 8074 900 4684, kas 
atrodas “Darbinieku mājā”, Mālpilī, Mālpils 
novadā, apmainot tos pret Aldim Plaudim 
piederošo dzīvokļa īpašumu Nr. 5, kadastra 

Nr. 8074 900 4585, kas atrodas Celtnieku 
ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā. Uzdot izpild
direktoram slēgt maiņas līgumu ar A.Plaudi.

• Apstiprināt Mālpils novada kultūras centra 
nolikumu.

• Piešķirt 60LVL (sešdesmit latus) no novada 
domes Atbalsta fonda līdzekļiem invalīdu 
un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev!” 
materiālu iegādei Ziemassvētku labdarības 
dāvanu izgatavošanai.

• Piešķirt projektam “Kopā” novada domes 
līdzfinansējumu 5% apmērā, t.i. 146LVL 
(viens simts četrdesmit sešus latus), no 
kopējās projekta pieteikuma summas, kuru 
realizē invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība 
“Notici sev!”.

• Atbalstīt biedrības “Jauniešu izglītības centrs” 
izveidi Mālpils Profesionālajā vidusskolā un 
Mālpils internātpamatskolā.

• Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem līdz 
2011.gada 1.aprīlim izstrādāt bērnu un 
jauniešu veselības veicināšanas pasākumu 
programmu.

Pilnu novada domes sēdes Nr.12 lēmumu 
atklāstu skatīt mājas lapā www.malpils.lv 

sadaļā Novada domes dokumenti.

Kancelejas vadītāja Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS 2010. gada DECEMBRIM
Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 15.decembrī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde 16.decembrī pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 16.decembrī pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
DOMES SĒDE 22.decembrī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 20.decembrī pl.18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde 8.decembrī, 22.decembrī 
pl.14.00 Mazajā sēžu zālē ARVILS LŪKS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 SOLVITA STRAUSA

Informācija par 2010. gada oktobrī saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – 
uzskaites kartēm un Mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

Iesnieguma 
datums Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes 

lēmums

15.10.2010. Elita Lielšvāgere Dzīvojamās mājas rekonstrukcija nekustamajā īpašumā 
“Grantiņi” Atbalstīt  

būvniecības  
ieceri  

un izsniegt  
plānošanas  

un arhitektūras 
uzdevumu

15.10.2010. Agnese Dzintare – Čeirane Garāža nekustamajā īpašumā “Līči”
15.10.2010. z/s “Līči” īpašniece Agnese Dzintare – Čeirane Zivju dīķi nekustamajā īpašumā “Līči”

15.10.2010. AS “Sadales tīkls” Centrālais reģions Esošās TZ9114 rekonstrukcija, ārējā elektroapgāde,
adrese “Kniediņi”, Mālpils novads 

22.10.2010. Aigars Kalveršs Dzīvojamās mājas rekonstrukcija nekustamajā īpašumā 
“Pagrabmāja”

Mālpils novada zemes 
lietotājiem!

Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeig
šanas likums “25. panta ceturto punktu, pastā
vīgiem zemes lietotājiem, kas līdz 2010. gada 
30.decembrim nebūs noslēguši zemes izpirkšanas 
līgumu ar Valsts akciju sabiedrību “Latvijas hipotēku 
un zemes banka”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes 
kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) 
līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, tiks 
izbeigtas (anulētas) pastāvīgā zemes lietošanas 
tiesības un zudīs iespēja šobrīd lietošanā esošo 
zemi izpirkt un iegūt īpašumā par privatizācijas 
sertifikātiem.

Vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās A. Skroderis

MĀLPILS NOVADA DOME
aicina pieteikties darbā uz jaunu 
darba vietu sociālais darbinieks 

darbam ar personām ar 
funkcionāliem traucējumiem

Prasības pretendentam:
· 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība – 

sociālais darbinieks;
· Divu gadu darba pieredze sociālajā darbā;
· Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Pretendentus lūdzam līdz 2010. gada  
13. decembrim (plkst.17.00)  

Mālpils novada domē Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, Mālpils novadā iesniegt  

šādus dokumentus:
· motivētu pieteikuma vēstuli,
· CV,
· izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 

(uzrādot oriģinālu),
· atsauksmes par līdzšinējo darba pieredzi.

Kontakttālruņi: 67185874

Eiropas Savienība

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

MĀLPILS NOVADA DOMES 27.10.2010. SĒDE Nr.12

Projekts: “Sociālā darbinieka piesaiste Mālpils novada 
pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”
Finansējuma saņēmējs : Mālpils novada dome
Finansējums: LVL 12 793,00 (tai skaitā ESF LVL 12 793,00)
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8. novembrī Sidgundas pamatskolā 
viesojās un svētkus sarīkoja Mazā raganiņa ar 
saviem draugiem un draudzenēm. Pasākums 

izvērtās ļoti jauks un aizraujošs. Katra klase 
bija nopietni gatavojusies šim pasākumam. 
Mazā raganiņa rādīja skolēniem savus 

priekšnesumus, iesaistot tajos arī skolēnus. 
Skolēniem ļoti patika arī rotaļas. Kad bija 
jāšķiras, tad Mazajai raganiņai bija jāapsola, 
ka viņa ieradīsies arī nākamgad.

Turpinot mūsu skolas tradīciju 10. novembrī 
svinējām Mārtiņdienu. Jau vairākus gadus 
skolā darbojas tirdziņš. Tajā skolēni piedāvā 
pašu gatavotus izstrādājumus. Skolēni bija 
ļoti centušies, protams, ka viņiem palīdzēja arī 
vecāki. Nogaršojām garšīgas plātsmaizes un 
pīrādziņus, dzērām ķiršu kompotu. Šajā dienā 
skolēni piedalījās arī stafetē ar dažādiem 
uzdevumiem. Gāja rotaļās, pārbaudīja savas 
zināšanas par Mārtiņdienu.

Gribu pateikt lielu paldies Sidgundas 
pamatskolas skolēniem, viņu vecākiem un 
vecvecākiem, kā arī skolotājiem par lielo 
atsaucību pasākumu sagatavošanā.

Skolotāja  
Agita Lazdiņa

Mālpils vidusskolas skolēni ar lielu 
interesi padziļina savas zināšanas vides 
jautājumos. 6.novembrī Rīgā norisinājās 
Rīgas Tehniskās universitātes organizētais 
pasākums “Tehniskās jaunrades dienas 
2010”, kurā piedalījās 18 Mālpils vidusskolas 
skolēni. Jaunrades dienā bija iespēja apvie
not savas teorētiskās zināšanas ar praktisku 
darbošanos. Saņemot treneru konsultācijas 
un pamācības, skolēni varēja veidot ūdens 
ratu, vulkānu, transportlīdzekli vai sumo ro
botu. 5.klases skolniece Madara Santa Biča 
stāsta:” Ļoti interesanti bija “Ķīmijas virtuvē”. 
Mēs gatavojām vulkānus no virtuvē esošām 
vielām. Kad vulkāna forma bija izgatavota un 
izkrāsota, sākās pats interesantākais – mēs 
to varējām iedarbināt.” Arī Annija Kaņepēja 
no 5.klases piedalījās “Ķīmijas virtuvē”, bet 
ar lielu aizrautību stāsta par citu nodarbību: 
“Pasākumā es piedalījos arī “Energo stacijā”, 
kurā veidojam ūdens ratu. Izveidot ūdens ratu 
sākumā likās ļoti grūti, taču man tas izdevās. 
Noslēgumā visus ūdensratus pārbaudīja, 

cik tie spēj saražot enerģiju. Visu dienu man 
bija ļoti interesanti.” 9.klases skolēns Dmitrijs 
Lucevičs atzīst: “Pasākums kopumā bija 
zinātnisks un varēja iegūt jaunas zināšanas 
un idejas. Es un mans klasesbiedrs Sandis 
Barvids piedalījāmies robotikas darbnīcā. 
Mēs uzbūvējām sumo robotu, kas patstāvīgi 
pārvietojās noslēgtā telpā un centās izgrūst 

otru robotu no ringa. Mūsu robots uzveica 
divus robotus, bet trešajā cīņā padevās.”

Mālpils vidusskolas skolēni un Vides 
pulciņa vadītāja saka lielu paldies Arvja 
Jomerta tētim un Didža Būmaņa māmiņai, 
kuri palīdzēja skolēniem nokļūt uz pasākumu.

Skolēnu domas apkopoja Vides pulciņa vadītāja, 
ķīmijas skolotāja Iveta Vēvere

Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Na
cionālajiem bruņotajiem spēkiem 8.novembrī 
Mālpils vidusskolā organizēja izglītojošu 
lekciju, lai padziļinātu jauniešu izpratni par 
Latvijas drošību, NATO politiku un Latvijas 
armijas karavīru dalību starptautiskajās 
operācijās. Skolēni tikās ar NBS dižkareivi 
Tomu Lepsi, kurš ir piedalījies starptautiskajās 
operācijās Afganistānā. Viņš dalījās pieredzē 
par savu dienestu Afganistāna, diskutēja ar 
jauniešiem un informēja viņus par Latvijas 
dalību starptautiskajās operācijās. Tikšanās 
laikā tika demonstrēta arī žurnālista Sandija 
Semjonova jaunākā īsfilma par Afganistānu.

Jau oktobrī Mālpils vidusskolas čaklākie 
zīmētāji par godu valsts dibināšanas ga
dadienai piedalījās Aizsardzības ministrijas 
organizētajā konkursā “Apsveikums Latvijas 
dzimšanas dienā”. Konkursā bija jāsagatavo 
apsveikuma kartiņa un jāieraksta tajā savs 
vēlējums Nacionālo bruņoto spēku karavīriem 
Afganistānā. Lepojamies ar konkursa uzva
rētājām – 1. vietu valstī ieguva 9.a klases 
skolniece Katrīna Mārtinsone un 3.vietu 
8.klases skolniece Sindija Jansone.

Par godu Lāčplēša dienai un Latvijas 

jubilejai skolā ir izveidojusies jauka tradīcija – 
12.klases skolēni ar savām veidotajām pre
zentācijām pārējo klašu skolēniem pasniedza 
patriotisko stundu “Saules mūžu Latvijai”.

16.novembrī skolā skanēja svētku kon
certs “Būt kopā zemē brīnišķīgajā”.

Skolēnu parlamenta Sabiedrisko  
attiecību ministrijas vadītājas vietniece  

Simona Gulbe

SKOLU ZIŅAS

Konkurss “Kas notiek?”
Jau mācību gada sākumā mūs – devīto 

klašu skolēnus, piekodināja parakņāties inter
neta ziņu lapās, palasīt svarīgākos jaunumus, 
“Panorāmas” sižetus un vispār ieklausīties 
gudru cilvēku nopietnajās sarunās par politiku 
un citiem valsts jautājumiem.

Kad pienāca 22.oktobris, jau divpadsmito 
reizi Latvijas 9.klašu skolēni piedalījās laikrak
sta “Diena” organizētajā zināšanu konkursā 
“Kas notiek?”. Tajā bija 25 jautājumi par 
tādām tēmām kā sports, jaunākās filmas, 
pašmāju, ārzemju grupas, Latvijas politika 
un nozīmīgākās dienas.

Ja skolēns seko līdzi svarīgākajiem 
notikumiem, tad šie jautājumi bija tikai kā 
pārbaude, cik labi tu atceries. Ja gadījās 
neatbildēt uz kādu no 25 jautājumiem, tad 
tika piedāvāti 5 papildjautājumi, kuri varēja 
palīdzēt atgūt zaudētos punktus.

Konkurss veicināja jauniešu interesi par 
pēdējā gada politiskajiem, sabiedriskajiem, 
kultūras, sporta un citiem notikumiem Latvijā 
un pasaulē, kuri bijuši atspoguļoti plašsaziņas 
līdzekļos.

Skolēnu parlamenta Sabiedrisko attiecību 
ministrijas vadītāja Anna Dombrovska

Dižkareivis Toms Lepsis

Latvijai veltītā nedēļa Mālpils vidusskolā

Ķīmijas virtuve Jaunrades dienas

Mālpilieši tehniskās jaunrades dienās 2010

Mārtiņdienas tirdziņš

Sidgunda turpina tradīcijas

Spociņi un raganiņas
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Mālpi ls Profesionālā vidusskola ir 
iesaistījusies jaunā Comenius projektā: 
Mācības uzņēmumā – Starptautisks Virtuāls 
uzņēmums – veids,  kā at t īs t ī t  jaunas 
profesionālās iemaņas ar 7 dalībvalstīm: 
Portugāli, Poliju, Latviju, Igauniju, Itāliju, 
Spāniju un Turciju.

Pirmā projekta sanāksme norisinājās no 
7 – 12. novembrim Portugālē, Aveiro pilsētā, 
kur krustām šķērsām izvietojušies kanāli un 
burā koši nokrāsotas laivas.

No Latvijas uz tikšanos devās Mālpils 
Profesionālās vidusskolas direktore Frančeska 
Ģēvele, projekta koordinatore Līvija Mukāne 
un skolotāja Dace Kursīte. Pirmajā sapulces 
dienā katras valsts pārstāvji iepazīstināja 
pārējos dalībniekus ar sevi, pārstāvēto skolu 
un ar savu valsti.

Lai gan visām valstīm uzdevums bija viens, 
varēja redzēt, ka prezentācijas un veids, kā 
sevi pasniegt, var ļoti atšķirties. Demonstrētie 
videoklipi un prezentāciju materiāli bija īss 
ceļvedis katras valsts kultūrā un mentalitātē, 
skolas tradīcijās un galvenajos notikumos. Par 
to, ka audzēkņiem vislabāk patika portugāļu 
studentu gatavotais video materiāls, kurā viņi 
katrs savas iemīļotākās mūzikas pavadījumā 
iepazīstināja ar sevi, liecināja neviltotās 
ovācijas prezentācijas laikā. Savukārt mums, 
kā Latvijas pārstāvjiem, nepalika nepamanīta 
Igaunijas skolas prezentācija, kurā par fona 
mūziku bija izvēlēta Laura Reinika dziesmu 
“Es skrienu”, kas kā zināms, ir tulkota arī 
igauņu valodā.

Sapulces tālākajā gaitā notika vienošanās 

par projekta gaitā paveicamajiem darbiem. 
Galvenais uzdevums – uz katru nākamo 
sanāksmi, projektā iesaistītajiem studentiem, 
konsultējot ies ar saviem skolotāj iem, 
jāsagatavo mācību stunda, kurā jāapmāca 
citu skolu jaunieši savā profesijā, tādējādi 
dodot audzēkņiem iespēju ielūkoties sev 
nezināmajās profesijās.

Projekta dalībniekiem bija iespēja 
iepazīties ar rudenīgās Portugāles kontrastaino 
dabu. Paviesojāmies plašā Atlantijas okeāna 
krastā, kur okeāns bija sagādājis pamatīgu 
pārbaudījumu ar kārtīgu vēju un viļņiem. 
Turcijas skolas audzēkņi, dzenoties pēc 
labāka foto kadra, pat pamanījās izbaudīt 
vēso, viļņu nesto okeāna ūdeni. Neskatoties uz 
vējaino dienu, mums izdevās pamanīt smiltīs 
apmulsušu krabīti, kas bija aizskalots labi tālu 
no ūdens.

Nākamajā dienā beidzot uzsmaidīja saule, 
un, dodoties uz otru Portugāles skolu, kas 
atrodas ārpus pilsētas, pa logu varējām vērot 
apelsīnu, hurmu, citronu un mandarīnu kokus. 
Ziemas augļi, apelsīni bija jau gandrīz gatavi, 
un to smaržu likās, ka varējām sajust pat caur 
autobusa logu! Ziemas augļi, – cik tas mums, 
ziemeļniekiem, skan neparasti!

Mums bija iespēja apmeklēt arī dažādus 
muzejus. Bairradas vīna muzejā iepazinām 
portugāļu vīna ražošanas specifiskās iezīmes, 
Aliančas Pazemes muzejs bija unikāls ar spēju 
sevī apvienot vīna ražošanu, etnogrāfiju un 
mākslu vienā telpā, Cepuru muzejā, zinoša 
gida pavadībā, bija iespēja vērot sarežģīto 
cepuru gatavošanas gaitu, kā arī Stikla 

darbnīcā varējām vērojot, kā uguns un gaisa 
mijiedarbībā, ar cilvēka roku veiklību top stikla 
trauki.

Nedaudz ielūkojāmies arī Portugāles 
kultūrā un dienas ritmā. Šodienas Portugāle 
nav iedomājam bez futbola – vakaros 
kafejnīcas un bistro piedāvāja skatīties arī 
TV pārraides, kurās, protams, pārraidītas tika 
futbola spēles – īsta paradīze futbola faniem!

Projekta koordinatore arī mums noslēguma 
vakarā bija sagādājusi pārsteigumu – 2004.
gada Eiropas futbola čempionātam par godu 
būvētajā stadionā sarīkoja portugāļu nacionālo 
deju un dziesmu svētku koncertu, ar tautas 
ansambļa un deju kolektīva piedalīšanos. 
2004. gads ir nozīmīgs arī mūsu futbola faniem, 
jo futbola čempionāta finālturnīrā pirmo reizi 
savā vēsturē iekļuva arī Latvijas izlase.

Projekta gaitā būs iespēja katrai valstij 
parādīt tās unikālākos un svarīgākos kultūras 
un dabas elementus, tādējādi mēs iepazīstam 
valstis gan mācoties, gan līdzdarbojoties.

Mēs pateicamies Līvijai Mukānei par 
iespēju skolai piedalīties vēl vienā projektā, 
kas dod iespēju audzēkņiem redzēt un sajust, 
kā dzīvo un mācās citu valstu jaunieši, kā var 
savas idejas izpaust un īstenot dzīvē.

Gaidīsim visus projekta dalībniekus pie 
mums Mālpilī 12. jūnijā, vispirms gan pavasara 
sākumā paviesojoties Portugāles kaimiņvalstī 
Spānijā, kurā plānots organizēt nākamo 
projekta sanāksmi un parādīt jau pirmos darba 
rezultātus.

Dace Kursīte

Novembris jebkuram Latvijas pilsonim ir 
īpašs ar to, ka šajā mēnesī tiek pieminēti un 
svinēti Latvijas valstij nozīmīgi svētki – Lāčplē
ša diena un Latvijas Republikas proklamēša
nas gadadiena. Arī Sidgundas pamatskolas 
skolēni aktīvi iesaistījās dažādos piemiņas 
dienām veltītajos pasākumos, kas norisinājās 
Vēstures nedēļas ietvaros. Gatavojot sienas
avīzes, rakstot esejas par tēmu “Es un mana 
valsts”, skolēni pauda savas pārdomas par 
Latviju, par sevis apzināšanos kā Latvijas 
valsts pilsoni. “...Man Latvija vienmēr būs īpaša. 
Šeit ir apbrīnojama daba ar daudz mežiem, 
upēm, ezeriem, pļavām un jūru. To visu es varu 

izbaudīt neko nemaksājot. Man nevajag daudz, 
lai justos laimīga Latvijā... Apbrīnojamā kopības 
sajūta, ko izjutu Dziesmu svētkos! Visi bija tik 
pozitīvi! Mēs varējām uzsmaidīt svešajam un 
saņemt pretī tādu pašu siltumu. Mēs balstījām 
viens otru un uzmundrinājām pat, ja viens otru 
nepazinām...”

“ ...Es nesaprotu tādus cilvēkus, kuri 
nosoda savu zemi un vēlas aizbraukt prom, 
tāpēc, ka ir augsti nodokļi vai viņiem nepatīk 
valdība. Lai viņi nosoda valdību, bet pie reizes 
padomā, vai citur būs labāk, vai tev tur nebūs 
jāmaksā nodokļi, vai tev būs lieliski apmaksāts 
darbs? Krīze ir visā pasaulē. Vieni to pārcieš 

vieglāk, otriem vairāk jāpiepūlas, bet tāpēc jau 
nevajag nīst valsti...”

Lai labāk varētu izprast sarežģītos 
vēsturiskos notikumus, kādos tika proklamēta 
Latvijas valsts, 9.klases skolēni Juris Iesalnieks, 
Jānis Galītis, Kārlis Zuters un Anete Zutere bija 
sagatavojuši divas prezentācijas par tēmām 
“Brīvības cīņas 1919.gadā” un “Latvijas 
Republikas proklamēšana”. Pulcējoties 
visiem skolas skolēniem zālē, 9.klases 
skolēni prezentēja savu darbu un izskaidroja 
komplicētos vēsturiskos apstākļus. Aizdedzot 
sveces, ar klusuma brīdi pieminējām kritušos 
karavīrus, kas atdevuši savas dzīvības par 
brīvību un Latvijas valsti.

Tradicionāli 17.novembra rītā visa skola – 
gan skolēni, gan darbinieki pulcējās uz Svinīgo 
līniju par godu Latvijas dzimšanas dienai – 
godasardze pie karoga, himna, patriotiskas 
dziesmas un dzeja. Nobeigumā vēlos citēt 
fragmentu no kāda 8.klases skolēna esejas: 
“... Redzot, cik raiba ir manas valsts un tautas 
pagātne, es zinu, ka mēs esam cīnītāji, kas 
nepadodas, ja esam kaut ko iesākuši darīt. 
Latvija ir daudz ko pārcietusi, bet tas tikai 
satuvina mūs – latviešu tautu. Mēs esam 
dziedātāju un dejotāju tauta...”.

Vēstures skolotāja Nora Pavlova

SKOLU ZIŅAS

PROJEKTI

Svinīgā līnija

Vēstures nedēļa Sidgundas pamatskolā

Jura Iesalnieka un Jāņa Galīša prezentācija

Projekta komanda darbā

Tur, kur beidzas zemes mala…

Atlantijas okeāna krastā Aveiro pilsētas kanāls
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Ar Nīder landes fonda 
KNHM un Mālpils novada do
mes atbalstu šogad novadā 
veiksmīgi īstenoti vienpadsmit 
projekti: veikti labiekārtošanas 
un neliela remonta darbi vienā 
daudzdzīvokļu mājā, turpinājās 
Mālpils vecās kapličas tehniskā 
stāvokļa uzlabošana, īstenoti 
trīs projekti bērnu interesēs – 
jaunas mēbeles ieguvusi vienas 
bērnudārza grupiņas guļamista
ba, vecais bērnudārza baseins 
pārvērties par patīkamu nodar
bību un atpūtas vietu, bet Sidgundas ciema 
bērniem turpmāk būs iespēja pavadīt brīvo 
laiku sporta spēļu laukumā. Pie etnogrāfiski 
precīziem tērpiem ir ticis deju kolektīvs “Knie
diņš” un pie labiekārtotas darba telpas – ke
ramikas studija “Mālpils”. Izveidota Vasaras 
klase pie Mālpils internātpamatskolas, savu
kārt, Mālpils Profesionālās vidusskolas karo
ga masts ir ieguvis savai nozīmei atbilstošu 
apkārtējo vidi, bet Mālpils vidusskolas skolēni 
pēc stundām var gaidīt skolas autobusu pa
tīkamā, labiekārtotā telpā. Jaunu pasākumu 
vietu ieguvusi ne tikai Mālpils folkloras kopa, 
bet arī visi novada iedzīvotāji.

Jūsu jaunajām idejām – dažu projektu 
apraksts.

“Saules vārti” – projektu konkursa 
uzvarētājs! Sveicam!

Par uzvarētāju tika atzīts Andra Kapusta 
vadītais Mālpils folkloras kopas “Mālis” 
projekts “Saules vārti”. Projekta realizācijas 
gaitā plānotā tautas tradīciju pasākumu 
vieta tika attīrīta no krūmiem un vecajiem, 
nekvalitatīvajiem kokiem; ierakta gaisvadu 
elektrības līnija; izveidota ugunskura vieta; 
izgatavoti un uzstādīti ieejas vārti; jau 
uzsākta tradicionālo svētku svinēšana – 
Jāņu ielīgošana, Miķeļdiena. Folkloras kopa 
ir ieguvusi tautas mūzikas instrumentu – 
dūdu. Projekta grupas dalībnieki iesaistījās 

projektā ar lielu entuziasmu un 
pašatdevi. Atsevišķos pasā
kumos (talkās, gadskārtu svēt
kos, vārtu izgatavošanā un uzstā
dīšanā, zālāja pļaušanā) ļoti 
aktīvi iesaistījās projekta grupas 
ģimenes locekļi un draugi, kā arī 
citi pagasta iedzīvotāji.

Pirmajā organizētajā talkā 
aktīvi piedalījās arī Mālpils vidus
skolas skolēni.

Jāņu svinēšanā piedalījās 
antropologs, profesors Čezare 
Popi (Itālija), kurš veica lauka 

pētījumu. Svētkus novēroja un veica audio
vizuālo fiksēšanu izdevuma “Fokuss” (Itālija) 
žurnālisti. Augustā Rietumeiropas auditorijai 
tika pasniegti sižeti (drukātā izdevumā un 
video formātā) par projekta gaitā attīstīto vietu 
“Saules vārtiem” un Jāņu svinēšanu tajā.

“Gaisma un miers skolā”
Projekta gaitā ir izremontēta un labiekārtota 

skolēnu atpūtas telpa Mālpils vidusskolā. 
Tagad te var pagaidīt skolas autobusu, 
paklausīties mūziku, uzspēlēt galda spēles 
un vienkārši atpūsties, ja skolas dzīves ritms 
kļuvis par strauju.

Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās paši 
skolēni, gan radoši papildinot sākotnējās 
ieceres – ideja par skolēnu zīmējumiem uz 
vienas no sienām, gan arī iegūstot pirmās 
iemaņas špaktelēšanas, slīpēšanas un 
krāsošanas darbos. Projekta veiksmīgu 
īstenošanu sekmēja skolas vadības un 
darbinieku atsaucība un profesionāļu 
konsultācijas.

Grupas dalībnieki ir gandarīti par pa
veikto un domā par jaunām idejām skolas 
labiekārtošanā.

“Bērnības varavīksne”
Bērnudārza ter i tor i jas nostūris ar 

satrūdējušiem koka soliņiem, noplukušām, 
sūnu apaugušām betona plāksnēm, 

nodrupušu ķieģeļu sieniņu – tāds bija vecais 
baseins, kuru projekta darba grupa nolēma 
pārveidot par dabas klasi – zaļo laboratoriju, 
kur bērni varētu izzināt dabas procesus, 
rotaļāties, svinēt svētkus, rīkot pasākumus. 
Tika izgatavoti jauni soliņi, uzliktas galda 
virsmas, atkritumu urnas. Baseina bedres 
vietā tika sastādītas dažādas ziemcietes un 
skujeņi, apkārt izvietoti gaismas ķermeņi. 
Projekta dalībniekus vienoja atbildība ne tikai 
par skaisti sakoptu vietu, bet arī par bērnu 
drošību!

Pateicoties visu darba grupu dalībnie
kiem, izvērtējot padarīto un domājot par trešo 
(un pēdējo) konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 
gadu, priecājamies, ka saglabājas mālpilie
šu interese par piedalīšanos šajā projektu 
konkursā: jau ir saņemti pirmie jautājumi 
par nākamajā gadā īstenojamām idejām. 
Informācija par 2011.gada konkursu tiks 
publicēta “Mālpils Vēstīs” janvārī. Pieteikumu 
iesniegšana tiek plānota 2011.gada martā.

Līvija Mukāne, konkursa organizatore

“Sabiedrība ar dvēseli” – 2010

PROJEKTI

Biedrība “Idoves mantojums” š.g. 
maijā Valsts Kultūrkapitāla fondā iesniedza 
projektu “Mālpils kapsētas vecās kapličas 
uzmērīšana, izpēte un restaurācija”. Patei
coties VKKF piešķirtajam finansiālajam 
atbalstam biedrības uzaicinātā arhitekteres
tauratore Ināra Heinrihsone veica kapličas 
uzmērīšanu un izstrādāja priekšlikumus 

kapličas remontam un glābšanas dar
biem. Projekta ietvaros būvinženieris 
Laimonis Zemītis veica kapličas konstruk
ciju apsekošanu un tehniskā stāvokļa 
novērtēšanu.

Projekts noslēdzās 2010. gada 31. ok
tobrī. Šī projekta rezultāts ir sējums, kurā 
ietverta kapličas būvvēsture, esošās 

situācijas rasējumi, interesanta teorē
tiskā rekonstrukcija, kurā redzams kāda 
kapliča varēja izskatīties pirms zvanu 
torņa apšūšanas ar skārdu, kā arī kapličas 
kapitālā remonta projekts un tehniskās 
apsekošanas atzinums.

Ieva Pauloviča un Esmeralda Tāle,  
biedrība “Idoves mantojums”

Pirmais pasākums Vasaras klasēCaur jaunajiem Saules vārtiem uz pasākuma vietu Arī bērniem atrodas darbiņš Bērnības varavīksnē

Atjaunota kāpņu telpa

Par projektu “Mālpils kapsētas vecās kapličas 
uzmērīšana, izpēte un restaurācija”
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Kāpēc citādais?
Jo notika Somijā, nevis tepat Latvijā;
Trase bija nevis asfalts, bet gan trekinga 

takas pa Karēlijas mežiem pie Koli;
Varēja izvēlēties distanci atbilstoši pier

astajam maratona garumam (tradicionālais 
maratons ir 42,195 km), bet šajā pasākumā 
ēdienkartē bija 43 un 86 km. Izvēlējos 86.

Pasākums, kas saucas Vaarojen Maraton 
notika 9.oktobrī. Jau vasaras otrajā pusē tika 
nosprausts mērķis – aizbraukt uz Somiju un 
noskriet ultramaratonu.

No Latvijas bijām 4 dalībnieki – 3 Daces 
(Traniņa, Blese un Linde) un Pēteris Īvāns. 
Ieradāmies iepriekšējā pēcpusdienā pirms 
skrējiena, piereģistrējāmies un devāmies 
atpūsties, jo starts paredzēts sestdienas rītā 
jau pl.7:00, kad vēl gaismiņa tikai aust.

Sagatavošanās pirms starta prasa savu 
laiku un rūpīgi pārdomātu ekipējumu, lai 

distancē nekas netraucētu domāt tikai par 
skriešanu, tāpēc jau iepriekšējā vakarā tika 
saliktas kaudzītē pareizās sporta drēbes, 
speciālas skriešanai pa mežiem, purviem, 
akmeņiem paredzētās botas (ar cietiem 
purngaliem, lai neatdauzītu kāju pirkstus, 
un labu protektoru, lai neslīd), somas 
ar dzeršanas sistēmām (lai nav jāstiepj 
roka pēc katra ūdens malka, tad somā 
ir speciāls plastikāta maiss, kurā sapilda 
distancei paredzēto sporta dzērienu, un pati 
padzeršanās notiek pa trubiņu, kas atgādina 
ūdens pīpi), šokolādēm un sporta želejām. 
No rīta obligātās brokastis auzu pārslu putras 
izskatā un karote ziedputekšņu enerģijai.

Pēc šīs sagatavošanās devāmies uz 
starta vietu. Katram tika iedots GPS raidītājs, 
lai organizatori varētu visu laiku sekot līdzi, 
kur dalībnieks ir trasē, vai nešmaucas, 
saīsinot maršrutu, lai neapmaldās, lai signāla 

Citādais maratons

Pirmajā Adventa svētdienā – 28. novembrī 
Mālpils kultūras centra izstāžu zālē tika atklāta 
jauna izstāde – it kā kārtējā, bet tomēr īpaša. Tā 
daļēji būs ziemas noskaņās – “Ziemu gaidot” 
ir izstādes kopīgais nosaukums, bet pirmais 
sniegainais mēnesis – decembris vienmēr ir 
saistījies ar savu savdabīgo noskaņu – Zie
massvētku gaidu sajūtu. Līdz jaunajam gadam 
katru sniegaino dienu sagaidām ar prieku. 
Priecē tā smarža, daudzkrāsainais baltums, 
tīrais, spožais mirdzums. Šī sniega sajūta būs 
izjūtama arī aplūkojot daļu eļļas gleznu Jāzepa 
Pīgožņa darbu izstādē. Daļu tāpēc, ka citas 
būs kā kontrasts, kas ļaus vēl saglabāt vasaras 
siltās atmiņas.

Pats mākslinieks par šeit skatāmajiem 
darbiem saka: “Mani saista dabas mūžam 
mainīgais spēks, skaistums un prieks, kas 
dod vielu arvien jauniem gleznieciskiem risi-
nājumiem. Sirdij ar Latviju man pilnīgi pietiktu, 
tāpēc Marokas un Dienvideiropas motīvus 
uztveru kā profesionālu izaicinājumu iejusties 
citā kolorītā, lai pēc tam savādāk ieraudzītu arī 
Latvijas krāsas.

Šajā izstādē redzamas arī gleznas, kurās 
attēlotas dažādas zīmes, kādas ar aizvērtām 
acīm redzu jau kopš bērnības. Ne visos manas 
dzīves posmos tās bijušas redzamas vienlīdz 
bieži. Kopš iesāku redzētās zīmes gleznot, tās 
nāk vairāk, un tas ļauj man domāt, kā jāglezno. 
Šīs zīmes atnāk bez kāda vārdiska skaidrojuma, 
tādēļ uztveru tās vienkārši caur emocijām un 
bez tulkošanas. Tāpat aicinu šīs gleznas uztvert 
arī citus.”

Meklējot materiālus par mākslinieku, 
rakņājoties internetā un beidzot pārlasot 
2004. gadā izdoto mākslas katalogu “Jāzeps 
Pīgoznis”, centos atrast vārdos izteiktu 
viņa daiļrades substanci un man šķita, ka 
viskodolīgākie vārdi par šo mākslinieku pieder 
mākslas vēsturniekam Romim Bēmam:

“Jāzepa Pīgožņa daiļradi var saukt par 
profesionālas mākslas valodā interpretētu 
labestību. Liekas, ka tieši šī cilvēcīgā un 
mākslinieka personībai būtiskā īpašība noteic 
viņa darbības daudzveidību un ļauj tam 
atraisīti darboties dažādos tēlotājas mākslas 
veidos. Tomēr viņa raksturīgā sirsnība nekad 
nenoslīd līdz bieži pieprasītam un viegli 
sasniedzamam sentimentam. No tā mākslinieku 
pasargā gudrība, kas pārmantota no tautas 
gara mantām, paša pieredzē pārbaudīta un 
norūdīta. Liekas, ka tieši tas dažbrīd tīri intuitīvi 
palīdz Jāzepam Pīgoznim uztvert un risināt 
vissmalkākos profesionālisma pavedienus viņa 
grafikas, glezniecības un plastikas sniegumā. 
Nevienā no šīm jomām viņš neapmierinās 
tikai ar acij redzamo un tīkamo, bet meklē 
dziļākas, dabu, dzīvi un cilvēka pārdzīvojumus 
vienojošas saiknes. Šī mākslinieka darbs 
neapmierina ar garāmejošu sveicienu, bet 
aicina uz apcerīgu sarunu.”

Kaut arī šīs rindas rakstītas 1981. gadā, 
katrs no vārdiem ir aktuāls arī šodien. Tomēr 
kopš tām dienām krietni ir pieaudzis uzglez
noto darbu skaits, paplašinājusies darbos 
iemūžināto zemju ģeogrāfija, palielinājies 
ilustrēto grāmatu klāsts, ar kuru labestīgo 

KULTŪRA

SPORTS

Jāzepa Pīgožņa gleznu izstāde  
“Ziemu gaidot”

Jāzeps Pīgoznis

Maroka 1 Ziema

starojumu auguši mūsu paaudzes bērni – 
I.Ziedoņa tautasdziesmu izlases “Kas 
jāzina meitiņām” un “Puisīts augu” (1984) 
kā arī daudzas citas. Jāzepa Pīgožņa 
rokrakstu atpazīstam arī Jāņa Streiča filmā 
“Likteņdzirnas”. Kaut arī apkopojot visas 
jau minētās mākslas sfēras, varam secināt, 
ka mākslinieks galvenokārt strādājis 
glezniecībā, tomēr darbojies arī stājgrafikā, 
preses un grāmatu grafikā, lietišķajā 
grafikā, plakāta jomā, publicistikā. Tas viss 
apliecina cik daudzpusīgs savās radošajās 
izpausmēs ir Jāzeps Pīgoznis.

Taču tas viss jāredz pašu acīm, tāpēc – 
atrodiet brīdi, lai pakavētos un klātienē 
iepazītos ar šī ļoti populārā mākslinieka 
darbiem tepat – Mālpils kultūras centra 
izstāžu zālē! Izstāde būs skatāma līdz 
2011. gada 14. janvārim.

Māra Ārente

Dalībnieku kompānija no Latvijas
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pazušanas gadījumā varētu uzreiz mēģināt 
sazvanīt un noskaidrot, vai viss kārtībā, 
vai nav kādas traumas un nepieciešama 
palīdzība. Katram piestiprināts arī čips, lai būtu 
precīza laika kontrole. Tātad pl. 7:00 esam uz 
starta – pavisam 25 vīrieši un 7 sievietes, 
kas bija gatavi doties 86 km ceļojumā. 
Mēs – trīs Daces bijām starp šīm septiņām 
sievietēm. Uzreiz pēc starta notika dalībnieku 
izretošanās atbilstoši katra tempam. Lielākā 
daļa trases bija šauras trekinga takas, pa 
kuru divi cilvēki blakus nevar paiet, kur nu 
vēl paskriet. Kāpieni kalnā nemitīgi mijās ar 
noskrējieniem lejā pa akmeņainām takām. Ja 
parastajā maratonā galvenā koncentrēšanās 
ir uz kājas atraušanu no zemes (tātad uz 
skriešanu), tad šajā maratonā ļoti svarīgi 
ir izvēlēties katrā solī pareizo akmeni, uz 
kura kāju nolikt. Par laimi laika apstākļi mūs 
pažēloja – lietus nelija, kaut arī bija apmācies, 
bet samērā silts. Tas palīdzēja, lai trase būtu 
mazliet vieglāka – vismaz uz katra soļa nebija 
jābaidās, ka kājas varētu paslīdēt uz lapām 
un glumiem akmeņiem. Distancē pavērās ļoti 
skaisti dabas skati – lielāki un mazāki ezeriņi 
mežu masīvā, klinšaini kalni, dzelteni bērzi 
starp zaļajām eglēm. Un klusums – 14 stundu 
garumā. Lielāko daļu distances man sanāca 
skriet cēlā vientulībā. Katram tika iedota 
karte ar distances plānu, mežā bija samarķēti 
koki (ar zilu krāsu sazīmēti aplīši), lai skrējēji 
nepazaudētos. Distancē pat paredzēta 
viena vieta, kur jāpārceļas pāri ezeriem, kuri 
Somijas austrumu daļā ir tiešām daudz, bet 
par šo ekstru organizatori bija parūpējušies, 
un visiem skrējējiem bija iespēja uz pusminūti 
apsēsties laivā, kamēr tika pārvizināti pāri 
ezera šaurumam.

Ultramaratons sastāv no diviem 43 km 
gariem apļiem un laikam grūtākais ir pēc 
atgriešanās starpfinišā atkal saņemties, lai 
dotos otrajā aplī. Starpfinišā varēja nomainīt 
drēbes vai ieēst to, ko pats esi pirms starta 
sagatavojis, lai palutinātu sevi pēc pirmā apļa. 
Man palutināšana izpaudās kā 2 tomātiņi un 
sauss krekls. Un viss. Uz otro apli obligātajā 
ekipējumā ir jau iekļauts lukturis. Ap pl. 18:00 
mežā jau palika tumšs. Protams, ātrākie 

skrējēji iztika bez papildus gaismām, bet 
lielai daļai lukturi bija nepieciešami. Tumsā 
trase kļūst vēl sarežģītāka, jo grūtāk saskatīt, 
kur var likt kāju, kur labāk nē. Man izdevās 
pāris reizes samulst un pastāvēt padomāt, 
lai saprastu – kur tad īsti taka aiziet, jo vietām 
tās bija ļoti neizteiktas un nesalasāmas. 
Pēc finiša vēl tiesneši pasmējās, ka redzēja 
manu samulsumu caur kosmosu, jo savā 
elektroniskajā kartē mana nelielā maldīšanās 
bija redzama kā neliela cilpiņa pa mežu, līdz 
atradu pareizo taku. Pēdējie 10km jau bija pa 
ceļu un platām takām, kur galvenā grūtība 
bija piespiest sevi skriet nu jau pasākuma 
četrpadsmitajā stundā. Piedevām pēdējie 
2km bija nemitīgs kāpums pret kalnu (no 
kalna pakājes pie ezera bija jāuzkāpj atpakaļ 
slēpošanas kalna augšā, kur bija finišs).

Kopumā nostartējām ļoti labi. Mūsu 
rezultāti garajā distancē sieviešu konkurencē:

1.vieta – Dace Traniņa – 10h 55min
3.vieta – Dace Blese – 13h 24min
4.vieta – Dace Linde – 14h 38min
Maratona distancē (43km) – 159 vīriešu 

konkurencē Pēteris Īvāns ieguva 24.vietu ar 
laiku 5h 6min.

Pēc finiša pirmā vēlme bija tikt karstā 
dušā un pirtiņā, lai palutinātu samocītos 
muskuļus, un paēst normālu ēdienu – t.i. 
gardu zupiņu, dārzeņus, tēju. Tikai ne 
šokolādes, kas distancē jau bija apnikušas!!!

Secinājums no šī pasākuma – nekas nav 
neiespējams, ja noliec sev konkrētu mērķi un 
apzināti trenējies no darba un dārza brīvajā 
laikā. Tā kā treniņu sezona sākās jau martā, 
lai sagatavotos Nordea Rīgas maratonam, 
tad visu sezonu uzturot pieklājīgu treniņu 
disciplīnu ir iespējams noskriet arī 86 km un, 
ja vajadzētu, – skrietu arī garāku distanci.

Pēc šāda skrējiena paiet pāris dienas, 
kamēr iemācies atkal staigāt, bet šīs muskuļu 
sāpes var viegli pieciest, ja ir gandarījums 
par padarīto.

Vairāk par šo maratonu var izlasīt 
www.karsu.fi, kā arī izpētīt rezultātus un 
fotogalerijas no pasākumiem un padomāt – 
varbūt nākamgad gribat/varat piedalīties.

Dace Linde

SPORTS

Organizatori visu laiku varēja sekot līdzi 
dalībnieku kustībai interaktīvā kartē, kas 
ar GPS raidītāju palīdzību rādīja – kur katrs 
skrējējs atrodas. Kartes kreisajā malā var redzēt 
burtiņus “LIN”, tas bija mans punktiņš, nu jau 
otrā apļa beigas – 72.km

Bieži distance gāja pa klinšainiem akmeņiem, 
kur takas vietu varēja nojaust tikai pēc pirmo 
skrējēju radžoto apavu skrāpējumiem akmenī

10.oktobrī, Stopiņu novada Ulbrokā, 
Mālpils basketbola komanda uzsāka dalību 
Pierīgas novadu 2010.gada sporta spēlēs 
basketbolā vīriešiem. Mālpils tika ielozēta 
Ulbrokas zonā un priekšsacīkstēs tikās ar 
Stopiņu un Ropažu novadu komandām. 
Mālpils pieveica Ropažu novada komandu 
un piekāpās Stopiņu novada komandai, 
bet ierindojās tikai 3.vietā grupā, jo Ropažu 
novada komanda negaidīti pieveica Stopiņu 
novada komandu kā rezultātā katrai komanda 
bija pa uzvarētai un zaudētai spēlei. Sliktāka 
punktu attiecība mūsu komandu atstāja 
3.vietā un nācās cīnīties par 7. līdz 9.vietu.

Cīņas par 7.līdz 9.vietu norisinājās 
17.oktobrī, Inčukalna sporta kompleksā. 
Mālpils komanda ieguva 7.vietu, pārliecinoši 
apspēlējot Inčukalna un Babītes novada 
komandas un apliecinot, ka potenciāli 
Mālpils komanda būtu pelnījusi iekļūt labāko 
sešiniekā.

17.oktobrī, kafejnīcā “Zemūdene”, notika 
Mālpils novada čempionāts zolītē 10.posms, 
kurā piedalījās 20 dalībnieki. 1.vietu ieguva 
Agris Ozoliņš, 2.vietu – Dzintars Narnickis, 
3.vietu – Grigorijs Kozļakovskis.

7.novembrī, Mālpils sporta kompleksā, 
norisinājās Mālpi ls novada atklātais 

čempionāts šahā , kurā piedalī jās 10 
dalībnieki. Tika izspēlēta riņķa sistēma ar 
laika kontroli 10 minūtes + 2 sekundes 
papildus pie katra gājiena. 1.vietu, bez 
zaudējumiem un ar diviem neizšķirtiem (no 
kuriem viens pret mālpilieti – aktīvu sportistu 
Māri Bērziņu), iegūstot 8 punktus no 9, 
izcīnīja Latvijas meistars Imants Kārkliņš 

no Zvejniekciema. 2.vietu kopvērtējumā 
un 1.vietu no mālpiliešiem ieguva Ģirts 
Lielmežs (7 no 9), bet 3.vietā ierindojās 
Sergejs Karpovs (5,5 no 9) no Inčukalna 
novada Vangažiem. 5,5 punktus ieguva 
arī mālpilietis Anatolijs Seļivanovs, bet 

EMU komandas dalībnieki pirms starta 20.Latvijas vienības velobraucienā

Sporta ziņas

Turpinājums 10. lpp.
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savstarpējās spēles rezultāts viņam nebija 
labvēlīgs un līdz ar to nācās samierināties 
ar 4.vietu (2.vieta no mālpiliešiem). Labākā 
dāma Esmeralda BalodeBuraka!

14.novembrī, Mālpils sporta kompleksā, 
norisinājās Mālpils novada čempionāta 
novusā 1.posms, kurā piedal ī jās 22 
dalībnieki. Prieks, ka dalību ņēma arī 4 
dāmas. Pārliecinošu un stabilu spēli rādīja 
Jānis Jansons, kurš finālā pieveica Tālivaldi 
Zagorski. 3.vietu ieguva Guntis Krivenoks. 
Lābākā no dāmām – Gaļina Jansone.

Sacensību tabula būs pieejama Mālpils 
mājas lapā.

14.novembrī, sporta un kultūras centrā 
“Pīlādzīši”, kas atrodas Salas novada 

Spuņciemā, notika Pierīgas novadu 2010.
gada sporta spēles volejbolā vīriešiem. 
Mālpils komanda tika ielozēta “C” grupā 
un tikās ar Mārupes un Babītes novadu 
komandām. Abās spēlēs tikai piedzīvoti 
zaudējumi ar rezultātu 0:3, kaut gan Babītes 
novada komandai nācās krietni pasvīst un 
mūsēji zaudēja tikai seta galotnēs. Jāpiebilst, 
ka mūsu komandai lēnām notiek paaudžu 
maiņa un lielākoties spēlēja jaunie puiši, 
kurus trenē Valts Mihelsons. Atzinīgus vārdus 
par mūsu komandu teica arī citu komandu 
treneri. Pateicoties Valtam ceram nākotnē 
sagaidīt spēcīgu volejbola komandu.

Veiksmīgi savu debijas sezonu ir 
noslēgusi EMU velokomanda, kas vasaras 
sezonā piedalījās vairāk kā desmit dažādās 

šosejas un kalnu divriteņu sacensībās visā 
Latvijā. Sezonas lielākais uzsvars tika likts 
uz SEB MTB kalna divriteņu sacensībām, 
kur EMU komanda 8 cilvēku sastāvā 
piedalījās Tautas klases distancē. Aizvadot 
sešus MTB posmus EMU velokomanda 
kopvērtējumā no 98 komandām izcīnīja 
augsto 23 vietu. Atzīmēšanas vērts ir arī 
Laimas Leitānes rezultāts, piedaloties Sporta 
klasē un pārstāvot Sporta klubu “4ever/SK 
Mežaparks“, jauniešu konkurencē līdz 18 
gadu vecumam kopvērtējumā ieguva 3.vietu.

Viskuplāko dalībnieku skaitu EMU 
komandai izdevās pulcēt tieši uz 20.Latvijas 
vienības velobraucienu, kurā komandu 
pārstāvēja 25 dalībnieki.

Paldies par EMU komandas izveidi un 
atbalstīšanu ir jāsaka Aivaram Strausam, kurš 
arī pats godam pārstāvēja EMU komandu gan 
šosejas, gan MTB sacensībās.

Prieks, ka Mālpils sporta halle paliek ar
vien atpazīstamāka gan Latvijas, gan ārpus 
Latvijas mērogā. Oktobrī Mālpils sporta halli 
saviem treniņiem izmantoja gan Latvijas, gan 
Krievijas izlases bobslejisti un skeletonisti.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs,  
tālr. 29248752

Mālpils novada atklātā čempionāta ŠAHĀ  rezul
tātu tabula būs pieejama Mālpils mājas lapā.

SPORTS

Sacensību grafiks

Datums Sacensības Vieta
20.novembris Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā Mālpils sporta halle
27.novembris Pierīgas novadu sporta spēles šahā Mālpils sporta halle
11.decembris plkst.11.00 Mālpils novada domes kausa izcīņa šahā Mālpils sporta halle
12.decembris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 2.posms Mālpils sporta halle
19.decembris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 12.posms Kafejnīca “Zemūdene”
25.decembris Mālpils novada čempionāts zolītē komandām Kafejnīca “Zemūdene”

AKTUĀLI

Turpinām iepazīstināt ar uzņēmējiem, 
mālpiliešiem, kas ekonomiskās krīzes laikos 
spēj atrast savu nišu, meklējot arvien jaunas 
attīstības iespējas. Tā par savu uzņēmumu 
stāsta Normunds Naglis, SIA BALTLED 
valdes priekšsēdētājs: “Uzņēmums savu 
darbību uzsāka 2010. gadā. Mūsu mērķis ir 
piedāvāt Latvijas tirgū kvalitatīvus un ilgmūžīgus 
apgaismes līdzekļus, kas ļauj ietaupīt līdz pat 
90% no ikmēneša elektroenerģijas patēriņa 
izdevumiem. BALTLED piedāvātais produkciju 
klāsts ir plašs. Piedāvātie produkti spēj apmie-
rināt mājsaimniecību, pašvaldību un uzņēmēju 
vajadzības. Pamatpielietojums ir teritoriju 
izgaismošanai, auto stāvvietu izgaismošanai, 
pagalmu izgaismošanai, mājas fasādes izgais-
mošanai, reklāmu izgaismošanai.”

Saruna notiek Mālpils DUS “ViršiA”, kur 
tiek mainītas vecās apgaismes lampas, kad 
acīm redzami satiekas jaunais ar veco. Pat 
nezinot neko tuvāk, ne par lampu jaudu, ne 
to rentabilitāti, ir skaidrs – jaunās tehnoloģijas 
priekšrocības redzamas pat gaišā rīta stundā. 
To apliecinot arī līdzšinējie sadarbības part
neri Valmieras degvielas uzpildes stacijā 
“ViršiA”, kur arī tika nomainītas tradicionālās 
dienas gaismas pret modernām un elektrību 
ekonomejošajām LED dienas gaismu lampām. 
Jaunās LED lampas ļaus uzpildes stacijai 

ieekonomēt 60% no elektroenerģijas patēriņa 
rēķina, jo tās ne tikai patērē mazāk enerģijas, 
bet tām nav nepieciešams starteris un strāvas 
pārveidotājs, kā tradicionālajām dienas 
gaismām, kas dod iespēju ietaupīt papildus 
elektroenerģiju.

LED ir gaismu izstarojoša diode ar tajā 
iebūvētu pusvadītāja shēmu. Darbības principa 
pamatā ir šaura spektra aukstās gaismas 
elektroluminiscence, kas rodas pie strāvas 
kustības caur pusvadītāja shēmu elektriskajā 
ķēdē. LED diodes parasti ir šaura leņķa 
gaismas avots, kas tiek pastiprināts ar diodē 
iestrādāto optisko elementu formu. LED diodes 
izstarotā gaisma ir atkarīga no tajā izmantotā 
materiāla ķīmiskā sastāva.

Lampas vēsture ir diezgan sena, jo jau 
1907. gadā no Britu entuziasta Henry Joseph 
Round, tika saņemtas pais paziņojums par 
to, ka tiek iegūta gaisma no cietvielu diodes, 
bet 1961.gadā Roberts Braids un Harijs 
Pittmans no uzņēmuma TEXAS Instruments 
patentēja infrasarkanās gaismas diodi.Pirmā 
LED diode, kas izstaroja gaismu redzamajā 
diapozonā, tika izgatavota 1962.gadā Ilinoisas 
universitātē (ASV) zinātnieka Nika Holonjaka 
vadībā. Šobrīd LED diožu tehnoloģijas ir 
sa sniegušas tādu līmeni, ka tās spēj aiz
stāt tradicionālo apgaismojumu. Galvenā 

LED priekšrocība ir energo efektivitāte un 
ilgmūžība. Apgaismes ķermeņi, izstarojot 
tādu pašu gaismas spilgtumu kā tradicionālās 
apgaismes lampas un to darba mūžs spēj 
pārsniegt 50 000 stundu.

Normunds Naglis aicina arī mālpiliešus 
kopā ar firmas darbiniekiem reāli izvērtēt 
situāciju savās saimniecībās, atrast optimālo 
risinājumu un, sākumā ieguldot zināmus 
līdzekļus, ekonomēt enerģiju un savus izde
vumus ilgtermiņā. Kā pluss lampām ir to 
ilgmūžība, kas rēķināma padsmit gados, to 
izturība, jo tā ir plastmasa un noturība pret 
pārspriegumiem, kas ir visai bieža parādība 
Mālpilī. Lampām ir 2–3 gadu garantija, atkarībā 
no ražotāja, kā arī Eiropas sertifikācijas.

Tuvāk par plašo lampu klāstu varat uzzi nāt 
uzņēmuma interneta mājas lapā www.baltled.lv, 
vai sazinoties ar Normundu Nagli vai Nauri 
Dombrovski pa tālr. 29118744, 29181810.

Daiga Frīdberga

Jaunās paaudzes gais ma

Turpinājums no 9. lpp.

SIA “Žozefīne” piedāvā 
jaunas tehnoloģijas  

pakalpojumus: 
Tā ir speciāla profesionāla permanentas 

matu bojājumu likvidēšanas un matu skais
tuma vairošanas sistēma.

Ir divu veidu procedūras – atjaunojošās 
un kopjošās. Pirmā ir paņēmienu kopums 
matu atjaunošanai, otrā – skaistumkopšanai

Nanomax atjaunojošie līdzekļi darbojas, 
ievadot keratīna nanomolekulas mata kapilā
rajās šķiedrās un mitrinot matus; rezultātā tie 

kļūst tādi, kādus daba tos iecerējusi, – skaisti 
mīksti, mirdzoši un veselīgi! Sistēma adaptēta 
jebkuram matu tipam pēc vajadzības. Tā ir 
īpaši efektīva ļoti bojātiem matiem.

Nanomax procedūras rezultāts ir perma
nents, bet šā stāvokļa saglabāšanās ilgums 
atkarīgs no turpmākās matu kopšanas un 
nelabvēlīgo faktoru ietekmes, tāpat kā tas 
notiktu ar dabiskiem matiem.

Nanomax speciālisti novērtēs matus un 
sniedzot savu Profesionāļa atzinumu indi
viduāli izvēlēsies piemērotākos atjaunojošos 
līdzekļus vislabāko rezultātu sasniegšanai.

Interesēties pa tālr.: Irēna 29204827; 
Iveta 29977977
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P/a “Mālpils sociālais dienests” ziņas
“....Visdziedinošākā dāvana, kas cilvēkam var piemist,  

ja tā atļauj otram būt, netiesā un nedod padomus, bet sniedz atbalstu,  
kas ir daudz dziļāks par vārdiem.  

[G.Hughes]”

Ir Adventa laiks, labestības, sirds starošanas un dāvināšanas laiks, kad gribas kādu iepriecināt, 
dalīties tajā, kas mums ir dots, ieklausīties klusumā un sadzirdēt izmisuša cilvēka palīgā saucienu.

Aicinām ikvienu pašvaldības iedzīvotāju piedalīties akcijā – “Dāvana”. Ja Jums ir vēlme iepriecināt 
līdzcilvēkus Ziemassvētkos (vientuļus cilvēkus, bērnus, ģimenes), bet nezināt ko, Jūsu sagatavotu 
dāvaniņu, apsveikuma kartiņu varat atnest uz sociālo dienestu, kas Ziemassvētku nedēļā nogādās 
dāvanas tiem cilvēkiem, kurus Jūs būsiet ieteikuši.

Līdz gada beigām turpinām izsniegt Elektrī bas norēķinu kartes ģimenēm (personām), kurām 
piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.

Lai ģimene (persona) saņemtu trūcīgas ģimenes (personas) statusu, p/a “Mālpils sociālais dienests” 
jāgriežas ar iesniegumu un papildus jāiesniedz izziņa par nodarbināto ģimenes locekļu vidējiem 
ienākumiem (uz rokas) par trim pēdējiem mēnešiem. Ja darbspējīga persona nav nodarbināta, tad 
viņai jābūt reģistrētai kā bezdarbniekam vai darba meklētājam Nodarbinātības valsts aģentūrā vai arī 
jāiesniedz izziņa no mācību iestādes, kurā mācās (personām no 18 – 24 gadiem).

Darbspējīgām personām izziņa tiek izsniegta uz sešiem mēnešiem, ģimenēm, kurās ir tikai 
pensionāri un invalīdi, – uz divpadsmit mēnešiem. Tāpēc lūdzam iedzīvotājus sekot līdzi dokumentu 
derīguma termiņiem un laicīgi tos atjaunot.

Ģimenes (personas), kurām ir izsnieg tas izziņas par atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam, var saņemt atlaides pie ģimenes ārstiem un speciālistiem

Iedzīvotājiem ir jāzina – ja viņa ģimene atbilst trūcīgas ģimenes statusam, tad ar sociālā dienesta 
izsniegtu izziņu visi ģimenes locekļi būs atbrīvoti no likumdošanā noteiktajām pacienta iemaksām pilnā 
apmērā.

2010.gada 12.janvārī MK noteikumos “Veselības aprūpes un finansēšanas kārtība” tika izdarīti 
grozījumi, kas noteica, ka ģimenes (personas), kuru ienākumi ir mazāki par Ls 120,00 uz vienu 
ģimenes locekli, arī tiek atbrīvotas no pacientu iemaksām. Šai iedzīvotāju grupai un trūcīgajām 
ģimenēm ir iespēja saņemt valsts apmaksātus kompensējamos medikamentus ar 100% atlaidi. (Par to 
lūdzam interesēties pie ģimenes ārstiem un aptiekās.)

Savukārt, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 150,00, pacientu iemaksām 
var saņemt 50% atlaidi.

Mālpils pašvaldībā joprojām tiek realizēts aktīvās nodarbinātības pasākums jeb “simtlatnieku 
programma”.

Šobrīd darbojas 35 darba vietas, visas ir aizpildītas. Jaunas darba vietas tiks izveidotas ar nākamā 
gada janvāri. Reģistrējušies bezdarbnieki tiks iesaistīti rindas kārtībā, kādā izteikuši vēlmi iesaistīties šajā 
pasākumā. Atgādinām visiem bezdarbniekiem, kas ir izteikuši vēlmi iesaistīties, neaizmirstiet laiku, 
kad Jums ir jādodas uz NVA, lai atzīmētos.

Visu darbu vadītāju vārdā izsakām lielu pateicību tiem pasākumā iesaistītajiem 
bezdarbniekiem, kas godprātīgi ir veikuši uzticētos pienākumus, tādejādi sakopjot mūsu 
pašvaldības teritoriju un iestādes.

Vistrūcīgākajiem pašvaldības iedzīvotājiem darām zināmu, ka ziemas sezonā darbosies Zupas 
virtuve. Ja Jums nepieciešams šis pakalpojums, jāgriežas sociālajā dienestā, kur tiks sniegta informācija.

Neskaidros jautājumus varat noskaidrot pa tālruni 67185874 vai personīgi p/a “Mālpils sociālais 
dienests”, Nākotnes ielā 1, 224.kabinetā.

AKTUĀLI

Māju īpašnieki varēs pretendēt uz 
KPFI finansējuma saņemšanu atjau-
nojamo energoresursu izmantošanai

2010.gada 9. septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts 
Vides ministrijas sagatavotais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finan
sēto projektu atklāta konkursa “Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
mājsaimniecību sektorā” nolikums.

Noteikumu projektu ir paredzēts apstiprināt Ministru kabinetā 
novembrī, savukārt, konkursu plānots izsludināt decembrī.

Konkursa īstenošanas mērķis ir veicināt oglekļa dioksīda emisiju 
samazināšanu mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerāciju, kurā 
izmantoti atjaunojamie energoresursi, lai nodrošinātu siltuma un elektrības 
piegādi mājsaimniecības vajadzībām.

Noteikumu projekts paredz, ka projektu iesniegumus varēs iesniegt 
privātmāju īpašnieki, kas ir fiziskas personas, uz kuru vārda reģistrēts īpašums 
Latvijas Republikas teritorijā, kā arī daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku 
pilnvarotas personas, kas ir fiziskas personas, kas rīkojas daudzdzīvokļu 
māju dzīvokļu īpašnieku vārdā.

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir siltumenerģijas vai elek
troenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukcija vai nomaiņa, kuras rezultātā 
izmantojamie fosilie energoresursi (tostarp ogles, dabasgāze, dīzeļdegviela 
un elektrība) tiek aizvietoti ar atjaunojamajiem energoresursiem (tostarp 
saules, vēja, zemes siltuma enerģija, kā arī biomasas enerģija (malka, šķelda 
u.c.)) , kā arī jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana 
elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.

Konkursam var iesniegt projektu par sekojošām ēkām: dārza mājas, 
individuālās dzīvojamās mājas, vasarnīcas, dvīņu rindu un atsevišķu divdzī
vokļu mājas, kā arī triju un vairāk dzīvokļu mājas.

Pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 11 399 481 lats. 
Attiecība starp oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma gadā un projektam 
pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu nav mazāks par 0,5 kgCO2 
gadā/LVL. Konkursa ietvaros vienam projekta iesniegumam pieejamais 
maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 7 000 latu. Maksimāli 
pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām nepārsniedz 50%.

Ēkām aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš apkurei nedrīkst pārsniegt 
140 kWh/m2 gadā. Uzstādot elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas, to 
ikgadējā saražotā elektroenerģija nepārsniedz 120% no ēkas ikgadēja 
elektroenerģijas patēriņa.

Ja ir vēlme noskaidrot iespējamos tehniskos risinājumus, aprēķināt 
projekta ieceres izmaksas un efektivitāti, varam palīdzēt ar konsultācijām 
un projekta pieteikuma sagatavošanu.

Rakstiet uz epastu: armins.senkans@omniapro.lv vai zvaniet 22079861.
Armīns Seņkāns

Vai kāds ir izpētījis siltuma zudumus, piemēram, 
siltumtrasēs?

Siltumtrasēs speciāli mērījumi nav veikti. Zudumus 
siltumtrasēs nosaka aprēķina veidā : saražotais (pēc 
skaitītāja) – visu patērētāju skaitītāju summa = zudumi 
siltumtrasēs.

Vai ir iespēja projektu veidā piesaistīt līdzekļus 
māju siltināšanai?

Ir dažādas iestādes, kuras nodarbojas ar Eiropas 
fondu naudas piesaistīšanu māju siltināšanai, piemēram, 
Latvijas Investīciju Attīstības Aģentūra, Ekonomikas 
ministrijas Mājokļu departaments u.c. Kā galvenie 
nosacījumi, kas nepieciešami projektu piesaistei ir mājas 
kopsapulces lēmums ar 51% dzīvokļu īpašnieku piekrišanu, 
dzīvokļu īpašnieku pilnvarojuma līgums apsaimniekošanas 
firmai vai pilnvarotai personai dokumentu noformēšanai 
un kredīta ņemšanai bankā, kā arī visu nepieciešamo 
darbību veikšanai – tehniskās apsekošanas, energoaudita 
veikšanai, tehniskā projekta vai vienkāršotas būvniecības 
tāmes iesniegšanai Eiropas naudas saņemšanai. Kā 
galvenais nosacījums bankas kredīta saņemšanai ir tāds, ka 
parādi mājai nevar pārsniegt 15% no izrakstītā gada rēķina.

Kāda ir jēga kārtīgi maksāt, ja jāsalst kopā ar 
nemaksātājiem?

Par saņemto pakalpojumu katram ir pienākums 100% 
apmērā norēķināties līdz mēneša 20.datumam. Diemžēl 
ne visi pilda savas saistības un līdz ar to mājai izveidojas 
parāds, kura dēļ arī netiek pieslēgta apkure uzreiz pēc 
apkures sezonas sākuma. Jēga ir tāda, ka pašiem dzīvokļu 
īpašniekiem ir jākļūst par savas daudzdzīvokļu mājas ( 
ne tikai dzīvokļa) saimniekiem. Kā nosaka likuma “Par 
dzīvokļu īpašumu” 8.pants (1) “Visu dzīvokļu īpašnieku 
pienākums ir piedalīties daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā 
esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.” Šī paša 
panta 2.daļa nosaka, ka “Šim nolūkam dzīvokļu īpašnieki 
izveido dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai slēdz savstarpēju 
līgumu Civillikumā noteiktajā kārtībā.” Tad atrisinātos 
situācija ar ko neapmierināti ir iedzīvotāji, ka “Norma K” savu 
pakalpojumu uzspiež. Pašvaldības pienākums ir komunālo 
pakalpojumu organizēšana līdz konkrētās mājas atrunātai 
robežai: siltumapgādei līdz mājas siltummezglam, ūdenim 
līdz 1. akai pie mājas. Par pakalpojumu sadali mājās ir 
atbildīga dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība vai oficiāli 

ar pilnvarojuma līgumu ievēlēts Pārvaldnieks. Taču zinot, 
ka šādu biedrību Mālpilī nav, kā arī nevienā no mājām nav 
oficiāli noformēta Pārvaldnieka, darbojas “vecā sistēma”, 
kad “Norma K” , kā pašvaldības pārstāvis, ir atbildīga par 
visu. Pagājušā gadā, kad stājās spēkā “Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likums”, SIA “Norma K” uzsāka kaut daļēji 
māju iedzīvotāju iesaistīt šajā procesā ar mājas iedzīvotāju 
kopsapulcēm, pārvaldnieku ievēlēšanām, taču reti kurā mājā 
šie Pārvaldnieki ir sapratuši, ka viņi nav tikai formāli, bet 
viņiem ir arī pienākumi, kurus ir uzticējuši iedzīvotāji. Tāpēc 
ir lūgums, mājas kopsapulcēs, ļoti pievērst uzmanību tam, 
ko ievēl par Pārvaldnieku.

Vai ir zināms kādu ekonomiju naudas izteiksmē 
dod mājas siltināšana, cik ilgā laikā ieguldītā nauda 
var atnāk atpakaļ?

Šo visu var uzzināt tikai tad, kad ir veikta tehniskā 
apse  košana, energoaudits. Jo veiktās procedūras nosaka 
visvā jākās un renovējamās vietas mājai ( vai jāsiltina tikai 
ārsienas, vai jāmaina visi logi, varbūt tieši jumts ir vislielākais 
siltumzudumu radītājs). Pēc šo mērījumu veikšanas, tiek 
sastādīts darbu saraksts, kā arī aprēķināti iespējamie 
nepieciešamie finansu līdzekļi, kredītu apmēri, kas arī 
turpmāk noteiks cik ilgā laikā un kādi ietaupījumi būs no 
realizētā projekta. Katrai mājai tas ir individuāls skaitlis, jo 
ir mājas, kuras ņem kredītu un atmaksā to pamazām, (šajā 
gadījumā var nejust rēķinu samazināšanos, jo samazinātie 
apkures maksājumi izlīdzina apsaimniekošanas rēķinus, 
kuros ir ierēķināta kredīta atmaksa). Ir mājas, kuras ir 
veiku šas uzkrājumus jau vairāku desmitu gadu garumā šo 
naudu ieguldot siltināšanā un uzreiz izjūt apkures rēķinu 
samazi nāšanos.

Cik maksā energoaudits un kur to var pieteikt?
Energoaudits maksā vidēji 250 Ls + PVN 21 %, tātad 

uz 300 Ls.
Pieteikt energoauditu var daudz un dažādās firmās, 

piemēram,
www.smartenergy.lv , tālrunis 67289882 vai 67482920
www.buvkonsultants.lv , tālrunis 67843771
www.aap.lv , tālrunis 64250870 vai 27876305
www.baltineglobe.lv , tālrunis 67212148
Lai startētu Eiropas fondu apguvē, diemžēl ar vienu 

pašu energoauditu nepietiks. Ir izstrādāta kārtība, kāda 
nepieciešama, lai EF atbalstītu Jūsu iesniegto projektu.

Lai neapdraudētu līdzfinansēšanas iespējas, ir precīzi 
jāpārbauda dzīvokļu īpašnieku statuss. Mājas kopsapulces 
lēmumu nedrīkst parakstīt ne īrnieks, ne īpašnieka laulātais, 
ne tāds īpašnieks, kas dzīvokļa īpašumu ir iegādājies 
pirkuma vai mantojuma vai kādā citā veidā un īpašumu 
nav reģistrējis Zemesgrāmatā. Tātad tikai tāds, kurš ir 
dzīvokļa īpašnieks pēc reģistrācijas Zemesgrāmatu nodaļā. 
Ja dzīvoklim ir 2 vai vairāki īpašnieki, tad paraksta vai nu 
abi īpašnieki, vai 1, bet ar otra īpašnieka pilnvaru. Tas 
rada apliecinājumu, ka konkrētā persona ir atbildīga par 
lēmuma pieņemšanu un atvieglo problemātisko kredītu 
nemaksātāju parādu piedziņu.

Precīzā secībā ir jāveic konkrētās energoefektivitātes 
darbības:
– Tehniskā apsekošana,
– Energoaudits
– Tehniskā projekta izstrādāšana

Var būt runa par energoaudita veikšanu vispirms un 
tehnisko apsekošanu pēc tam, jo atbilstoši vispārējiem 
būvnoteikumiem, tehniskā apsekošana ir viens no 
būvprojektēšanas nosacījumiem. Bet nekādā gadījumā 
nedrīkst pasūtīt tehnisko projektu bez energoaudita, 
jo tehniskajā projektā iekļautajiem pasākumiem būtu 
jābūt atbilstoši energoaudita norādītajiem, lai panāktu 
prognozējamo siltumenerģijas ietaupījumu.

Uz šādu, visbiežāko, kļūdu norāda Ekonomikas 
ministrijas Mājokļu politikas aģentūra, kura nodarbojas ar 
Eiropas fondu naudas apguvi māju renovācijai.

Visas iepriekš minētās firmas nodarbojas ne tikai ar 
energoaudita veikšanu, bet arī visām Eiropas naudām 
nepieciešamo darbību veikšanu un pat dokumentu 
sagatavošanu.
Aptuvenās cenas SIA “Smartenergy”:
tehniskā apsekošana un atzinums 250 Ls + PVN
Energoaudits un atzinums 250 Ls + PVN
Vienkārša renovācijas projekta izstrāde ēkai 650 Ls + PVN
Projekta sagatavošana iesniegšanai Eiropas naudas 
saņemšanai 80 Ls + PVN
KOPĀ 1230 Ls + PVN

Ja viss ir pareizi un precīzi izdarīts, tad šo naudiņu 
var saņemt atpakaļ kā energoefektivitātes projekta 
attiecināmās izmaksas.

Atbildes sagatavoja SIA “Norma K”

Atbildes uz tiešraides jautājumiem Mālpils televīzijā 28.10.2010
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Sludinājumi
Suņu vilnas adījumi un dzija. Iestājoties rudenīgajam un drēgnajam laikam, 
piedāvāju vērtīgās suņu vilnas izstrādājumus – pašvērptu dziju, zeķītes, cimdus, 
locītavu uzmavas, getras, cepures, apsējusšalles, universāls pielietojums jebkurai 
ķermeņa daļai. Ārstnieciska iedarbība muguras, locītavu, galvas, kakla, ausu 
sāpēm, radikulītu, osteohondrozi, artrītu, nieru vainām, u. c. Uzlabo asinsriti un 
lieliski silda. Tālr. 29775776
Pārdod svaigu cūkgaļu.no 1.60Ls/kg.Subprodukti.Tālr.26810805
Veicam celtniecības un remontdarbus privātos un juridiskos objektos – flīzēša
na, mūrēšana, apmešana, riģipša ierīkošana, špaktelēšana, krāsošana, lamināta 
un linoleja ieklāšana, santehnikas, elektrības un jumta u.c. darbi. Veicam virtuves 
plīts mūrēšanas un remontdarbus, čuguna vannu pārkrāsošanu. Meistari ar 
celtniecības izglītību un lielu darba pieredzi. Ir transports. Tālr. 26159785
SIA ‘’SENLEJAS’’ PĒRK – liellopus, jaunlopus. Samaksa tūlītēja. T.6-5033720, 
6-5033730, 26517026, 22027252, 26604491
Steidzami vēlamies īrēt dzīvokli Mālpilī (uz ilgu laiku). Var būt arī ar malkas ap
kuri. Savlaicīgu samaksu un kārtību garantējam. Izskatīsim visus piedāvājumus. 
Tālr. 28853446, epasts: iga210@inbox.lv

Mâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152
Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146
epasts: iveta@malpils.lv

Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,  
e-pasts: daiga.fridberga@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 centra pasākumu plāns 
2010.gada decembra mēnesim

Visu mēnesi kultūras centra izstāžu zālē apskatāma Jāzepa Pīgožņa 
personālizstāde “Ziemu gaidot”
05.12. plkst. 16.oo Ziemassvētku ieskaņu danču koncerts “Piena ceļš tepat 
zem kājām”
Piedalās kultūras centra deju kopas “Māra”, “Sidgunda”, “Kniediņš”, profesionālās 
vidusskolas un Mālpils vidusskolas deju kolektīvi “Madara I” un “Madara II”
08.12. plkst. 13.oo Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” saiets
10.12. plkst. 18.oo Ziemassvētku ieskaņu danču koncerts “Sanākat, lieli, 
mazi, Ziemassvētkus iedejot!”
Piedalās Mālpils vidusskolas 1. – 3.kl. ; 4. – 5.kl.; 6. – 7. kl.; Sidgundas 
pamatskolas 1. – 4.kl. un 5. – 9. kl. deju kolektīvi; Mālpils vidusskolas un 
profesionālās vidusskolas deju kolektīvi “Madara I” un “Madara II”
Pēc koncerta Lielās egles iedegšana kopā ar Mālpils kultūras centra folkloras 
kopu “Mālis”
12.12. plkst. 16.oo Ziemassvētku ieskaņu koncerts “Zem eņģeļa spārniem”
Piedalās kultūras centra jauktais koris, “Rezēdas”, sieviešu vokālais ansamblis 
“Sidgunda”, sekstets un līnijdejotājas
18.12. plkst. 9.oo Ziemassvētku tirdziņš kultūras centrā
19.12. plkst. 11.3o Pierīgas amatierteātru iestudējumu skate “Gada izrāde 2010”
Mālpils kultūras centra amatierteātra izrāde lieliem un maziem bērniem Vizma 
Belševica “Papīra zirdziņš”, režisore Liene Cimža
plkst. 13.oo Mores amatierteātra “Oga” izrāde Digna Virkstene “Pēc goda un 
taisnības”, režisore Liene Cimža
19.12. plkst. 17.oo Ziemassvētku noskaņās Mālpils kultūras centra amatierteātra 
muzikāli literāra kompozīcija “Eņģeļa pieskāriens”, režisore Liene Cimža. Īpašais 
viesis Andris Liniņš
25.12. plkst. 14.oo un plkst. 16.oo Ziemassvētku eglītes pirmsskolas vecuma 
bērniem kopā ar pīlēnu Tomu “Pīlēna Toma Ziemassvētku piedzīvojumi” 
(Individuāli bērnus uz pasākumu var pieteikt kultūras centrā līdz 17. decembrim. 
Maksa ar dāvaniņu – 3,50Ls; bez – 2Ls)
26.12. plkst. 12.oo Ziemassvētku sarīkojums Mālpils novada pensionāriem
Īpašu svētku gaisotni radīs iepriekšējā LNT šova “Dziedošās ģimenes” 
dalībnieces – atraktīvās māsas Legzdiņas , līnijdejotājas un sporta deju kluba 
“Zīle” dejotāji. Transportu lūdzam pieteikt kultūras centrā pie dežuranta vai pa 
tālruni 67925836.
01.01. plkst. 01. Jaungada balle kopā ar grupu “Cesvainieši” (Ieeja – 3Ls)

SLUDINĀJUMI    INFORMĀCIJA    REKLĀMA

21. decembrī plkst. 18.oo    
MĀLPILS KULTŪRAS CENTRĀ

Mālpils vidusskolas  
1. – 12. kl. skolēnu interešu 

izglītības kolektīvu

Ziemassvētku koncerts  
“LIELAIS RŪPILS NOTIKUMS”

“Uzņēmēju dienas” 2010. gada 1. decembrī plkst. 14.00 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā, Pils ielā 14, Mālpilī

Aicinām piedalīties arī novada iedzīvotājus, it īpaši - izmantot iespēju laikā 
no plkst. 11.40-13.15 tikties ar Rīgas plānošanas ES struktūrfondu informācijas 
centra darbiniekiem.
1. “Pamatnosacījumi uzņēmējdarbības 

uzsākšanai un iespējas piesaistīt  ES 
struktūrfondu līdzekļus.”

14.05. – 15.30
2. Nozaru attīstības tendences:
2.1. Rīgas plānošanas reģiona Telpis

kās plānošanas nodaļas Attīstības 
dokumentu monitoringa speciālists 
R.Cimdiņš par tēmu “Rīgas plānošanas 
reģiona Ekonomikas profils – attīstības 
perspektīva”;

2.2. Mašīnbūves un metālapstrādes rūp
niecības uzņēmēju asociācijas valdes 
priekšsēdētājs V.Rantiņš par tēmām 

“Ekonomikas attīstības tendences 
pasaulē, Latvijā un nozarē pēckrīzes 
periodā” un “PTS skolu un uzņēmēju 
sadarbība darba tirgus prasībām atbil
stošu speciālistu sagatavošanā”;

2.3. Latvijas viesnīcu asociācijas izpilddirek
tore S. Graikste “Aktualitātes nozarē”;

2.4. “Eva SERVISS” valdes priekšsēdētājs 
N. Grinbergs “Tendences un aktualitā
tes būvniecībā”;

2.5. Latvijas kokrūpniecības federācijas 
valdes loceklis J. Mārciņš “Audzēkņu 
praktisko apmācību organizācija uz
ņēmumos to nosacījumi”.

Sadarbībā ar SIA AVON COSMETICS  
meklēju  

pašu mērķtiecīgāko, čaklāko un zinošāko  
Pārdošanas Līderi

Pienākumi:
Jauno konsultantu piesaiste, 

apmācīšana, motivēšana;
Labāko konsultantu attīstīšana 

par pārdošanas līderiem;
Pārdošanas līderu meklēšana un 
atlase, apmācīšana, motivēšana;

Sadarbības līgumu slēgšana;
Atskaišu un plānu sastādīšana.

Prasības:
Lojalitāte, pašmotivācija, 

darbaspējas, komunikabilitāte, 
tolerance, organizētība,

disciplinētība, godīgums, 
kārtīgums

Pozitīva attieksme pret 
pārmaiņām, pašattīstība, 

atbildība, mērķtiecība.
Iemaņas:

Komunikācijas prasme, prasme 
klausīties un nodot informāciju;

Prasme ietekmēt cilvēkus;

Virzīts uz rezultātu: uzstādīt mērķi 
un sasniegt;

Prasme strādāt komandā;
Prasme analizēt un pārdot.

Par priekšrocību tiks uzskatīta 
pieredze darbā ar cilvēkiem, 

pieredze pārdošanā, komandas 
vadīšanā.

Piedāvājam:
Pusslodzes sadarbības iespējas, 
kuras var apvienot ar studijām vai 
pamatdarbu, tās ir 45h mēnesī ar 

samaksu 200Ls
Vieta: Rīga, centrs

CV lūdzam sūtīt uz epastu, ar 
norādi “Pārdošanas Līderis” 

Ja esi atbildīgs, zinošs, un gaidi 
īsto izaicinājumu dzīvē – mēs 
gaidām Tavu CV uz epastu: 
asistents_vakance@inbox.lv.

Liene, tālrunis: 25919428

SIRSNĪGI PATEICOS novada municipālās 
policijas priekšniekam Lejiņa kungam, Da
cei Lūkai, Sidgundas gatera priekšniekam 
Laurim un viņa traktoristam Artūram par man 
sniegto palīdzību ļoti, ļoti grūtajos brīžos. 
Novada sociālā dienesta priekšniecībai silti 
iesaku no šiem cilvēkiem mācīties iejūtību 
un sirsnību.

Liels paldies – Arta Sidgundā


