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Mīļajai māmiņai
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Par valsts valodu valsts skolās
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“Pasaulē ir daudz lietu, kas sagādā prieku, bet, lai es būtu patiesi 
laimīgs, man esi vajadzīga tu, māmiņ, tik mīļa, jauka un brīnišķīga. 
Paldies, ka tu esi!”

6. maija Mālpils vidusskolas skolēnu Māmiņdienas koncerts 
“AR TAVU VĀRDU” pulcēja pilnu zāli,

Koncerts bija mīļuma un sirsnības pilns, jo mums taču uzstājās 
mūsu pašu lielie un mazie “mīļumiņi”. Citam tā bija pirmā uzstāšanās 
ar satraukumu un īpašu sārtumu vaigu galos.

Māmiņdienas koncertam gatavojās visi skolas kolektīvi, grupas, 
skolēni un viņu vadītāji īpaši, jo kas tad mūsu uzstāšanos visvairāk 
ir pelnījis, ja ne pats tuvākais cilvēks uz pasaules – māmiņa? Šis 
pasākums skolā ir īpaša tradīcija.Mālpils kultūras centrā uzstājās:

• Bērnu vokālais ansamblis “Pūčuki”, vad. Una Tobota
• Duets Marta Kalniņa un Katrīna Priekule – Vara Vētras dziesma 

“Māmiņa”
• Pirmsskolas izglīt. iestādes “Māllēpītes” deju aerobikas bērni, 

vad. Jana Baranovska
• Mūsdienu deju grupa “ Nakcītis”, vad. Ivetta Jakovļeva
• Sporta dejas – 9-to klašu skolēni, vad. Iveta Zīle
• 1.–3. kl. tautisko deju kolektīvs “Atsperītes”, vad. Lilita Jansone
• 4.–5.kl. tautisko deju kolektīvs “Atsperītes”, vad. Lilita Jansone
• Tautisko deju kolektīvs “Madara” juniors, vad. Jana Baranovska
• Tautisko deju kolektīvs “Madara”, vad. Julijana Butkeviča
• Krišjānis Bērziņš un Raivis Ozoliņš – melodija no k.f. “Ilgais ceļš 

kāpās”
• Māsas Madara, Megija, Līva Luīze Jonānes – latgaļu tautas 

dz. “Rūžeņa”
• Sporta deju klubs “Zīle”, vad. Iveta Zīle
• 5.–9.kl. ansamblis, vad. Lilita Jansone
• Runātāji un koncerta pieteicēji: Anete Krieviņa, Jānis Vilciņš, Toms 

Cīrulis, Kristīne Kajaka, Sindija Jansone, Raivo Silnieks, Alise 
Ivanova, Sintija Ozoliņa, Adrians Rakuzovs, Alise Rudzīte.

Kārtējo reizi varējām pārliecināties, cik mums talantīgi bērni 
un radoši kolektīvu vadītāji, jo viss repertuārs bija pārdomāts. Gan 
dziesmas, gan dejas un vēstuļu lasījumi bija īpašs veltījums Jums, 
MĀMIŅAS!

sandra rogule

talkas dalībnieki:
1. Gunārs Krūmiņliepa
2. Aivars Bergs
3. Jānis Mališevs
4. Inta Kope
5. Raimonds Kope
6. Alfons Suķis
7. Ainars Bičkovskis
8. Klaudija Bičkovska
9. Salvis Kušķis
10. Ēriks Melnalksnis
11. Juris Lielmežs
12. Jānis Gurjanovs
13. Modris Ozols
14. Andrejs Siliņš
15. Raimonds Krūmiņliepa
16. Saulis Mihelsons
17. Normunds Grapmanis
18. Tālis Kolčs
19. Andris Rakuzovs

20. Edgars Zaķītis
21. Igors Lukačs
22. Ronalds Lukačs
23. Kestutis Ruoška
24. Tomass Ruoška
25. Ritvars Mitrofanovs
26. Liene Mitrofanova
27. Māris Lūsis
28. Gints Zunde
29. Pēteris Isajevs
30. Skaidrīte Kaminska
31. Mečislavs Voroņuks
32. Genādijs Voroņuks
33. Guntis Lejiņš
34. Mārtiņš Lejiņš
35. Dace Lejiņa
36. Normunds Naglis
37. Ivars Tāle
38. Velta Tāle
39. Alda Fiļipova

40. Maiga Vikštrēma
41. Ēriks Zunde
42. Maikls Garšanovs
43. Ņikita Smirnovs
44. Pēteris Balodis
45. Alvis Mārtinsons
46. Evija Andersone
47. Imants Andersons
48. Sintija Eglīte
49. Jānis Bērziņš
50. Elvis Caune
51. Dāvis Klāvs Caune
52. Ivo Brakovskis
53. Edgars Gauris
54. Sanita Broka
55. Sofija Rebeka Kadiķe
56. Diāna Beņķe
57. Anita Brence
58. Jūlija Nikitina
59. Vladislavs Komarovs

ziņas

Lielā talka mālpilī!
29.04.2011. diena Latvijā tika izsludināta 

kā Vislatvijas Lielās Talkas diena, uz kuru 
tika aicināti visi valsts iedzīvotāji ar mērķi 
sakopt visas tās piemēslotās vietas, kādas 
vien kuram ir zināmas un atrodamas, 
labiekārtot publiski pieejamas vietas un 
visādi citādi veicināt dabas aizsardzību un 
sakopšanu. Šīs talkas rīkošanu nu jau var 
uzskatīt kā tradīciju gan visā valstī, gan 
atsevišķi arī Mālpils novadā. It īpaši aktīvi 
visus iepriekšējos gadus ir bijuši biedrības 
“Mālpils zivīm” biedri un to līdzjutēji. Arī 
šogad uz biedrības valdes aicinājumu 

atsaucās tuvu pie 60 tās biedriem, viņu 
ģimenes locekļi, radinieki un draugi. 
Paveiktā darba rezultātā tika savākti atkri-
tumi gar visiem Mālpils Centra dīķa, Pienota-
vas dīķa, Brūnu HES dīķa, Sidgundas ciema 
Lielās Juglas krastiem, iztīrīta no krūmu 
apauguma Mālpils peldētavas teritorija.

Biedrības valdes vārdā izsaku patei cību 
par paveikto darbu visiem talkas dalīb-
niekiem un cerību, ka šādas iniciatīvas tiks 
atbalstītas arī nākotnē. 

Valdes priekšsēdētājs  
vladislavs komarovs

Paldies visiem, kas piedalījās Lielajā 
Talkā mūsu novadā.

Paldies skolēniem, skolotājiem, atbil-
dīgajiem, kas visas nedēļas garumā 
sakopa skolu apkārtni – Mālpils vidussko-
lai, Sidgundas pamatskolai un Mālpils 
Profesionālai vidusskolai, Mālpils internāt-
pamatskolai. Paldies Sidgundas skolēniem 
par autoceļa Upmalas – Sidgunda ceļmalu 
sakopšanu.

Paldies par piedalīšanos talkā ikga-
dējiem aktīvistiem makšķernieku biedrībai 
“Mālpils zivīm”, SIA “Norma K”, Graudiņu 
ģim., Tāles ģim., A. Lielmeža ģim., Dārza 
ielas aktīvistiem, Sofijai, Sanitai, Diānai, 
Anitai, Velgai, Jūlijai un visiem citiem, kas 
sakopa apkārtni, lai mūsu novads kļūtu 
tīrāks un zaļāks!

Lielās Talkas koordinatore Mālpils novadā  
ineta Broka, mob.t. 28654825

mīļajai māmiņai
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12.maijā ar krāšņu gājienu pūtēju orķestra pavadībā Olimpiskajā 
centrā “Ventspils” tika atklātas Baltijas valstu profesionālās izglītības 
iestāžu 19.sporta spēles, kurās piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku 
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks, atklājot Baltijas 
valstu profesionālās izglītības iestāžu 19.sporta spēles, uzsvēra, 
ka neformālā gaisotne un sacensības gars, kas parasti valda šajās 
sacensībās, kalpo kā pozitīvs virzītājspēks Baltijas valstu saliedētī-
bai. “Par to liecina ne tikai sporta spēļu dalībnieku vēlme mēroties 
spēkiem un stiprināt skolas tēlu ārpus savas republikas robežām, 
bet arī profesionālās izglītības iestāžu prezentācijas un informatīvie 
stendi, kas ir atvērti visu šo sporta spēļu laikā. Iespējas dalīties pro-
fesionālās izglītības veicināšanas pieredzē ir katras valsts interesēs, 
jo mums ir jāspēj augt līdzi strauji mainīgajām tirgus tendencēm,” 
teica ministrs.

13.maijā Ventspils Jaunrades namā koncertā ar dažādiem 
priekšnesumiem uzstājās vairāku profesionālās izglītības iestāžu 
kolektīvi, kuri izvēlēti, ņemot vērā “Amatnieku svētku” reģionālajās 
skatēs gūtos panākumus. Mālpils Profesionālās vidusskolas ko-
manda rādīja savu jauno profesiju prezentāciju, kā arī piedalījās 
izstādē Olimpiskā centra “Ventspils” Basketbola hallē un Ventspils 
Jaunrades namā, kur rādīja skolas profesionālās izglītības informatī-
vos stendus kopīgā ekspozīcijā. Ikvienam interesentam bija iespēja 

uzzināt par divdesmit Latvijas profesionālās izglītības iestāžu īste-
notajām izglītības programmām un interešu izglītības piedāvājumu.

Rakstā izmantoti IZM materiāli: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/
informacija-medijiem/6782.html

daiga frīdberga

mPv audzēkņi  
brauc uz ventspili...

“Labs amats – nākotnes balsts”, ar šādu moto šajā gadā svinam “Amatnieku svētku 2011” 
desmitgadi. Mālpils Profesionālās vidusskolas kustību teātris svētkos piedalījās ar amatu 
prezentāciju “Lūk tas ir mans amats”, vadītāja L.Jansone, kurā teatralizēti parādīja skolā 
apgūstamās profesijas. Reģiona skatē Limbažos kolektīvs izcīnīja 1.vietu, republikas profe-
sionālo iestāžu konkurencē ieguva 3. vietu, kas ļāva piedalīties Baltijas valstu profesionālās 
izglītības 19. sporta spēļu ietvaros “Amatnieku svētku 2011” ieskaņas koncertā “Leģenda 
par amatnieku”.

Sistemātiska, radoša darba rezultātā skolas tautas deju kolektīvs “Madara”, vadītāja 
J.Butkeviča, “Amatnieku svētkos 2011” reģionā izcīnīja 1. vietu 22 skolu konkurencē, bet 
republikā tautas deju kolektīvu konkurencē 3. vietu.

Noslēguma pasākums notika 19. 05. un 20.05. Jelgavā, kur piedalījās skolas tautas 
deju kolektīvs ”Madara”, kustību teātris un jaunieši prezentēja amatu prasmes kokapstrādes 
darbnīcā. Paldies skolas direktorei F.Ģēvelei par atbalstu!

sarmīta dadeika

ziņas

Latvijas Politiski represēto apvienība (LPRA) atbalsta izmaiņas 
Satversmes 112. pantā, nododot likumprojektu par izglītību valsts 
valodā izvērtēšanai referendumā, lai pakāpeniski valsts skolās 
ieviestu valsts valodu kā vienīgo apmācības valodu. Organizācijām 
un personām, kuras neatbalsta šo jautājumu, atgādinām, ka Latvijas 
valstī latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda. To savā zvērestā 
apsolījuši arī Saeimas deputāti. Ikvienam Latvijas patriotam jāparāda 
sava attieksme pret latviešu valodu. Aicinām politiski represēto 
organizācijas, politiski represētos, viņu radiniekus, draugus, 
paziņas, visus Latvijas iedzīvotājus ierasties parakstu vākšanas 
vietās un ļaut bērniem apgūt latviešu valodu kopš mazām dienām. 
Latviešu valoda jāaizstāv, tā ikvienam Latvijai lojālam mūsu valsts 
iedzīvotājam ir dārga un svēta. To nedrīkst apstrīdēt, nicināt. 

Mēs nedrīkstam atņemt nākamajām paaudzēm vienīgo vietu uz 
pasaules, kur latvietis var justies kā mājās. Žēl, ka Latvijas valsts 
varas institūcijas sākot no valdības, Saeimas, Izglītības ministrijas 
jau agrāk nav pieņēmušas attiecīgus lēmumus un likumus. Šodien 
latviešu tautas un citu tautību Latvijai lojālie pilsoņi nedrīkst 
vienaldzīgi pagriezt muguru parakstu vākšanai. Jāpiedalās pašiem 
un jāaicina citus. Strīdi valodu jautājumā šķeļ sabiedrību. Jāapzinās 
atbildība un pienākums tautas un valsts priekšā.

Aicinām visus uz parakstu vākšanas vietām!

Aicinājumu atbalsta LPRA priekšsēdētājs  
Gunārs resnais 

un apvienības valdes loceklis, Mālpils Domes deputāts  
Jānis Lauva

...un Jelgavu! “amatnieku svētkiem 2011”

mālpils Profesionālās vidusskolas stendi

Par valsts valodu valsts skolās
B-bas “Latvijas Politiski represēto apvienība” aicinājums
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izskatīja 19 jautājumus
1. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
2. Par zemes ierīcības projekta apstip-

rināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
4. Par SIA “Baltic Tatry Skydiver” iesniegu-

ma izskatīšanu.
5. Par atļaujas atcelšanu bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguvei.
6. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguvei.
7. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 

savienošanai I.Brokai.
8. Par grozījumu izdarīšanu amatu klasificē-

šanas rezultātos.
9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulē-

šanu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-

vieglojumu piešķiršanu.
11. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu 

ceļu uzturēšanai.
12. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu 

sporta kompleksam.
13. Par Mālpils novada domes 2010.gada 

pārskata apstiprināšanu.
14. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas 

programmu saskaņošanu.

15. Par kancelejas nolikuma apstiprināšanu.
16. Par atļauju rīkot Pavasara gadatirgu.
17. Par paraksta vākšanas vietu noteikšanu.
18. Par nolikuma “Par grāmatvedības organi-

zāciju un kārtošanu” apstiprināšanu.
19. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 

savienošanai M.Nīgrandei.
Nolēma:

• Atsavināt nekustamo īpašumu “Upeslīči”, 
kadastra Nr. 8074 001 0323, kas sastāv no 
zemes gabala 8,7ha platībā, lidlauka un 
palīgēkas, kā vienotu un nedalāmu nekus-
tamo īpašumu. Uzdot Iepirkumu komisijai 
uzsākt atsavināšanas procedūru.

• Atcelt SIA “ŪDRS” Reģ. Nr. 40003587392 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju Nr. 2. derīgo izrakteņu atradnē 
“Grīnvaldi” Mālpils novads kadastra 
Nr. 80740040043.

• Izsn iegt  S IA “Saulka lne S”  VRN. 
50003256461 bieži sastopamo derīgo 
izrak teņu ieguves atļauju Nr. 3 derīgo iz-
rakteņu atradnē “Grīnvaldi” Mālpils novads 
kadastra Nr. 80740040043. Pirms atļaujas 
izsniegšanas pieprasīt uzrādīt dokumentu 
kas apstiprina, ka samaksāta valsts nodeva 
par atļauju. Valsts nodeva par bieži sa-

stopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 
100 Ls apmērā ieskaitāma Mālpils novada 
domes budžetā.

• Piešķirt papildus finanšu līdzekļus 5300LVL 
apmērā ceļu uzturēšanai no pašvaldības 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

• Piešķirt  sporta kompleksam papil-
dus finanšu līdzekļus līdz 2865LVL no 
pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem.

• Saskaņot licencēšanu šādām Mālpils Pro-
fe sionālās vidusskolas izglītības program-
mām:
– Kok izs t rādā jumu izgatavošana 

(35b 543 04) – 3. profesionālās kvalifikā-
cijas līme nis, iegūstamā kvalifikācija – 
mēbe ļu galdnieks (īstenošanas ilgums 
1,5 gadi);

– Interjera dizains (35b 214 03) – 3. profe-
sionālās kvalifikācijas līmenis, iegūs-
tamā kvalifikācija – interjera noformētājs 
(īstenošanas ilgums 1,5 gadi).

Pilnu novada domes sēdes Nr.4 lēmumu 
atklāstu skatīt mājas lapā www.malpils.lv 

sadaļā Novada domes dokumenti
Kancelejas vadītāja  

iveta krieviņa

mĀLPiLs Novada domes 
sĒŽu Grafiks 2011. gada JŪNiJa mēnesim

sēdes nosaukums datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības
komitejas sēde 22. jūnijā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde 22. jūnijā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 22. jūnijā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

domes sĒde 29. jūnijā pl. 15.00 mazajā sēžu zālē aLeksaNdrs LieLmeŽs

Privatizācijas komisijas sēde 27. jūnijā pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl. 17.00 AGRIS BUKOVSKIS

informācija par 2011. gada aprīlī saņemtajiem 
būvniecības/ būves nojaukšanas iesniegumiem –  

uzskaites kartēm un mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

iesnieguma 
datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

01.04.2011. Konstantins 
Rjabičkovs Šķūņa būvniecība nekustamajā īpašumā “Saulītes”

Atbalstīt būvniecības ieceri 
un izsniegt plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu

08.04.2011. SIA “Kapri” Sporta būves (manēža), zirgu izjāžu laukuma, piknika 
un telšu vietu izbūve nekustamajā īpašumā “Pikulēni”

15.04.2011. Aldis Plaudis Klēts – noliktavas ēkas rekonstrukcija nekustamajā 
īpašumā Pils iela 8A

15.04.2011. Aivars Volkovs Nojumes un siltumnīcas būvniecība nekustamajā 
īpašumā Zaļā iela 2

29.04.2011. Ilze Cīrule Saimniecības ēkas būvniecība nekustamajā īpašumā 
“Rūpnieki”

29.04.2011. Ilze Cīrule Šķūņa (būve 006) nojaukšana nekustamajā īpašumā 
“Rūpnieki”

Izsniegt būves nojaukšanas 
atļauju

mĀLPiLs Novada domes 20.04.2011. sĒde Nr. 4
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mālpils vidusskolas skolēnu sasniegumi
Nilam aleksim Lipstovam  

1.vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē un dalība valsts 
olimpiādē (sk.G.Rozītis);

martai Laizānei  
1.vieta bioloģijas olimpiādē (sk.M.Griķe), 
2.vieta biznesa ekonomikas pamatu olimpiādē 
(sk.I.Bajarune), 
3.vieta konkursā “Iepazīsti savu organismu” (sk.M.Griķe);

artūram Žukovam  
2.vieta angļu valodas olimpiādē (L.Jomerte);

kristīnei kajakai  
2.vieta ētikas eseju konkursā (sk.L.Balode);

ievai Lapiņai 
3.vieta fizikas olimpiādē (sk.J.Vaivars),  
3.vieta bioloģijas olimpiādē (sk.L.Odziņa);

santai vodzinskai 
3.vieta ētikas eseju konkursā (L.Balode);

zanei stabulniecei 
3.vieta politikas olimpiādē (L.Balode);

edgaram kaņepējam 
3.vieta fizikas olimpiādē (sk.J.Vaivars);

evai ivanovai 
3.vieta matemātikas olimpiādē, (sk.S.Lapiņa);

didzim Būmanim 
3.vieta matemātikas olimpiādē,  
atzinība republikas atklātajā matemātikas 
olimpiādē(sk.L.Stašāne);

Jānim vilciņam  
atzinība ģeogrāfijas olimpiādē (sk.I.Rauska);

elīnai tarakanovai  
atzinība matemātikas olimpiādē,  
atzinība republikas atklātajā matemātikas olimpiādē 
(sk.S.Lapiņa);

arvim Jomertam  
atzinība matemātikas olimpiādē (sk.L.Stašāne);

valteram rogulim  
atzinība matemātikas olimpiādē,  
atzinība republikas atklātajā matemātikas olimpiādē 
(sk.L.Stašāne);

klintai raupai  
atzinība politikas olimpiādē (sk.L.Balode).

karīnai elīnai Gustei  
atzinība vizuālās mākslas olimpiādē (sk.P.Lietaviete);

dalība olimpiādēs 2010./2011.m.g.

Nr.
p. k. Pasākums skolēns,

kurš piedalījās
skolotājs,

kurš sagatavoja
iegūtais  

apbalvojums
1. Pierīgas novadu mūsdienu deju festivāls 04.02.2011. 15 skolēni no 2., 3., 4., 5.kl. Lilita Jansone
2. Pierīgas literāro uzvedumu konkurss 25.02.2011. 17 skolēni no 6.–9.klasei Andris Liniņš Atzinība

3. Pierīgas novadu mājturības un tehnoloģiju konkurss 03.03.2011.

Ligita Vjatere (6.kl.)
Samanta Kašs (7.kl.)
Aija Dedele (9.kl.)
Ilona Bāgante (9.kl.)

Ilze Liepa

Zane Čerpinska
Atzinība

4. Atklātā mājturības olimpiāde “Ūdens” tekstilu tehnoloģijā 2.kārta 
20.04.2011. Ligita Vjatere (6.kl.) Ilze Liepa

5. Pierīgas novadu konkurss “Pazīsti savu organismu” 29.03.2011. Aija Dedele (9.kl.)
Oskars Ziņenko (9.kl.) Dace Purviņa

6. Pierīgas novadu alternatīvā sākumskolas olimpiāde
14.04.2011. Liene Kalniņa (4.kl.) Iveta Kukurāne

7. Pierīgas novadu 2010./2011.m.g. skolēnu sporta spēles vieglatlētikas 
četrcīņā “Draudzība” 10.05.2011.

Toms Ketekats (4.kl.)
Raitis Ketekats (4.kl)
Jānis Dubovs (5.kl.)
Edžus Vilgerts (5.kl.)
Anatolijs Baikovs (7.kl.)
Eduards Zaburunovs (7.kl.)

Iveta Kondrāte

mālpils internātpamatskolas skolēnu dalība 
Pierīgas iksP rīkotajos pasākumos 2010./2011.māc.gadā

sidgundas skolēnu sasniegumi
Šķiet vēl nesen bija 1.septembris, kad skolēni pulcējās skolā, lai 

uzsāktu mācības, bet nu jau klāt arī mācību gada noslēgums, kad var-
am atskatīties uz paveikto mācību darbā. Mēs varam lepoties ar mūsu 
skolas skolēniem, kuri visu gadu ir aktīvi mācījušies, papildinājuši sa-
vas zināšanas un prasmes, ieguldījuši lielu papildus darbu mācīšanās 
procesā. Līdz ar to šo skolēnu centieni ir vainagojušies ar ļoti labiem 
panākumiem piedaloties Pierīgas novadu un republikas mēroga 
mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās.

olimpiāde vieta skolēns skolotājs
Bioloģija 
“Pazīsti savu 
organismu”

I Kārlis Zuters L.Odziņa Izvirzīts uz 
valsts olimpiādi

Matemātika II Kārlis Zuters V.Zviedre Izvirzīts uz 
valsts olimpiādi

Latviešu valoda III Kārlis Zuters I.Andersone
Fizika atzinība Kārlis Zuters V.Zviedre

Latviešu valoda II Roberta Kimerāle I.Andersone Izvirzīta uz 
valsts olimpiādi

Angļu valoda II Roberta Kimerāle I.Poļakova
Matemātika atzinība Roberta Kimerāle V.Zviedre
Matemātika II Evija Andersone V.Zviedre
Latviešu valoda II Evija Andersone I.Andersone
Bioloģija atzinība Juris Iesalnieks L.Odziņa
Rudens kross III Raivo Elvis Bite I.Andževs
Rudens kross I Kārlis Zuters I.Andževs
Rudens kross 
kopvērtējums III komanda I.Andževs

Vieglatlētika: 
400m II Kārlis Zuters I.Andževs

Vieglatlētika: 
800m I Kārlis Zuters I.Andževs

Lodes grūšana I Mārtiņš Mikulis I.Andževs

Vēlos atzīmēt, ka piedaloties valsts olimpiādēs matemātikā un 
bioloģijā “Pazīsti savu organismu” mūsu skolniekam Kārlim Zuteram 
pietrūka tikai viens punkts līdz godalgotas vietas iegūšanai.

Sidgundas pamatskola izsaka lielu pateicību skolēniem un 
skolotājiem par iegūtajiem augstajiem rezultātiem un skolas 
popularizēšanu republikas mērogā.

Vēlam visiem Mālpils novada skolēniem un skolotājiem jauku 
atpūtu vasarā un uz tikšanos nākošā mācību gada 1.septembrī!

Sidgundas pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā  
Nora Pavlova
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Kad viens pēc otra zibenīgi nozied 
sniegpulksteņi, narcises, tulpes, ievas, 
saplaukst ceriņi un pļavas pārvēršas 
dzeltenos pieneņu paklājos, tas nozīmē tikai 
vienu – vasariņa atkal klāt.

Mālpils vidusskolas keramikas pulciņa 
dalībnieki vasaras atpūtā var doties priecīgu 
prātu, jo aizvadītais radošais mācību gads, 
neskatoties uz dažādiem vīrusiem un 
gripu, kas ik pa laikam nežēloja 
jaunos keramiķus, noslēdzies 
visai veiksmīgi. Šis ir viens no 
tiem ļoti retajiem gadījumiem, kad 
lielākas vai mazākas balvas un 
godalgas ir nopelnījuši absolūti 
visi konkursu dalībnieki.

Šogad esam mēģinājuši vairāk 
strādāt pie kolektīvajiem darbiem 
dažādās vecuma grupās, kad 
katrs autors veido savu radošo 
darbu kopējas tēmas ietvaros. 
Savu veikumu esam rādījuši ne 
tikai Mālpilī, bet arī Ropažos un 
Rīgā. Pirmā nelielā izstāde “Kurš 
gan mūsu mežā galvenais?” bija 
skatāma vidusskolā Ziemassvētku 
laikā, galveno varoņu godā 
ieceļot mūsu mežu iemītniekus. 
Arī zvēriņu mājvieta – mežs tapa 
tepat skolā vizuālās mākslas 
stundās ar gofrētā kartona palīdzību.

Un tad jau arī klāt dažādu konkursu 
piedāvājumi un nolikumi, kuros varam 
pārbaudīt savu varēšanu. Pirmos vērtēšanai 
iesniedzām darbus konkursam “Lidice 
2011” Latvijas atlases kārtai. Šo konkursu 
rīko Latvijas Valsts izglītības satura centrs 
sadarbībā ar Čehijas Republiku. Visu 
6 autoru agneses Puiškinas, elīnas 
tarakanovas, simonas Cimures, sintijas 
ozoliņas, roberta straumaņa un reināŗa 
Lūkina darbi tika izvirzīti tālākam konkursam 
Čehijā, kur tos jau vērtēja starptautiska 
žūrija. Šogad konkursā piedalījušies 25450 
dalībnieki no visas pasaules un tāpēc ļoti 

priecājos, uzzinot, ka laureātu godā tikuši 
arī elīna tarakanova, roberts straumanis 
un reinārs Lūkins.

Ne mazāks prieks bija par tiem 18 
bērniem, kuri piedalī jās konkursā – 
izstā dē “Pļava 6. Spāres un gundegu 
dzim tas puķes”. Šo konkursu rīkoja IK 
“Auseklis” sadarbībā ar Valsts Leļļu teātri 
un Izglītības un kultūras ministrijas Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta 
departaments. Ar atzinības rakstiem tika 
novērtēti karīnas dvorjaņinovas un Leo 
Lukača individuālie darbi, bet 1. vietu 
nopelnīja kolektīvais darbs ar spārītēm, 
kuru veidoja 3. un 4. klašu keramiķi: alise 
dreimane, samanta voroņuka, katrīne 
Priekule, kristīne višķere, viktorija 
volkova, Baiba Grantiņa, sergejs Lukačs, 
daniels Ciemiņš, kristiāna asne, Laura 
osīte, Laura zīle, Nikita smirnovs, elīza 
veica, Paula stepanova, alise rudzīte, 
arta višķere.

Ļoti nopietnā konkursā “Lietas un tēli”, 
izvēloties apakštēmu – tēli un maskas, ar 

grupas darbu “Nebeidzamais 
stāsts” šogad piedalījās elīna 
Niedra, annija kaņepēja, toms 
Lapiņš, anna kricka, madara 
Cīrule. Savukārt, izvēloties 
apakštēmu – objekts vidē, arī 
grupas darbu “Spāru deja” kon-
kursam piedāvāja evita Nagle, 
aija sebre un signe ozoliņa. 
Visi mālpiliešu darbi Pierīgas 
novadu konkursā tika novērtēti ar 
augstākajiem – pirmās pakāpes 
diplomiem, tajā skaitā arī aijas 
sebres un klintas milleres kopā 
veidotā stikla matējuma tēlu grupa 
“Miglas valdnieki”, kas tapusi 
skolotājas Māras Ārentes vadībā.

Tālāk šī konkursa laureātu 
darbi ceļos uz Rīgu un būs kā 
noformējums skolēnu un jauniešu 

teātra un mākslas festivāliem, bet Mālpilī tos 
varēja aplūkot kultūras centrā Mātes dienai 
veltītā koncerta laikā.

Vislielāko paldies šīs sezonas noslē-
gumā gribu pateikt keramikas studijas 
“Māl-pils” pieaugušo dalībnieku grupai par 
atbalstu un palīdzību un kultūras centra 
darbiniekiem par atsaucību. Kā saka, ar 
tādiem draugiem nepazudīsi. Paldies arī 
visiem pulciņa dalībnieku vecākiem par 
ziedotajiem līdzekļiem jaunu taburešu 
iegādei. Vēlot visiem jauku, saulainu vasaru 
un uz tikšanos atkal rudenī.

Keramikas pulciņa vadītāja  
Guna Petrevica

skolu ziņas

mālpils Profesionālās 
vidusskolas dalība  
profesionālajos konkursos 
un sporta sacensībās
•	09.09.2010. piedalījās izstādē “Riga Food”, 

izstāžu hallē “Ķīpsala”, 8 izglītojamie no 
izglītības programmas “Ēdināšanas pa-
kalpojumi” un skolotāja Dace Kursīte;

•	17.03.2011. Skolas deju kolekt īvs 
“MadaraII” uzstājās koncertā Ropažu 
vidusskolā (par godu Latvijas Valsts prezi-
denta vizītei), vadītāja Julijana Butkeviča;

•	08.04.2011. Skolas deju kolektīvs “Ma-
daraII” piedalījās Pierīgas skolu deju 
kolektīvu skatē Siguldas Kultūras namā, 
vadītāja Julijana Butkeviča; ieguva I pakāpi.

•	15.04.2011. Skolas Kustību teātris piedalījās 
pasākumā “Amatnieku svētki 2011” skatē 
amata prezentācijām, Limbažos, 15 
izglītojamie un vadītāja Lilita Jansone. 
Skatē reģionā iegūta 1. vieta. Republikā 
kolektīvs ieguva augsto III vietu!

•	15.04.2011. Skolas deju kolektīvs “Ma-
daraII” piedalījās pasākumā “Amatnieku 
svētki 2011” Limbažos, 16 izglītojamie un 
vadītāja Julijana Butkeviča. – 1.vieta un 
3.vieta republikā, 47,5 punkti.

•	15.04.2011. Skolas pārstāve – izglītojamā 
Kristīne Nosireva piedalījās pasākuma 
“Amatnieku svētki 2011” izstādes, par 
aktivitātēm ārpusstundu laikā, iekārtošanā, 
Limbažos, atbildīgais skolotājs Gatis 
Zemītis.

•	12. un 13.05.2011. Skolas kustību teātris 
piedalījās profesionālās izglītības iestāžu 
jauniešu pasākumā (koncertā) Baltijas vals-
tu profesionālās izglītības iestāžu 19.sporta 
spēļu ietvaros, Ventspilī, Amatnieku svētku 
2011 ieskaņas koncertā “Leģenda par 
amatnieku”, 14 izglītojamie, vadītāja Lilita 
Jansone

•	19. un 20.05.2011. Skolas deju kolektīvs 
“Madara II” (17 izglītojamie) piedalījās 
noslēguma pasākumā “Amatnieku svētki 
2011” Jelgavā, vadītāja Julijana Butkeviča

•	19. un 20.05.2011. Skolas Kustību teātris 
(16 izglītojamie) piedalījās noslēguma 
pasākumā “Amatnieku svētki 2011” 
Jelgavā, vadītāja Lilita Jansone.

dalība straptautiskajos 
projektos
•	No 04.10. – 08.10.2011. piedalījās Leonardo 

da Vinci programmas projektā “Sadarbība 
profesionālās izglītības ilgtspējai un attīs-

tībai” Koniecpol profesionālajā skolā Polijā, 
4 audzēkņu grupa, un skolotājas Rudīte 
Isajeva un Dace Kursīte

•	No 27. 02. – 04.03.2011. Piedalījās Come-
nius programmas projekta “Profesionālā 
piln veide. Starptautiska virtuāla uzņē mu ma 
izveide jaunu profesionālo prasmju attīstībai” 
sanāksmē Valensijas profesionā lajā skolā 
Spānijā – Madara Tūtare un Mārtiņš Egle

•	No 21.02. – 25.02.2011. piedalījās Leonardo 
da Vinci programmas partnerības projekta 
sanāksmē Veliko Tarnovo profesionālajā 
skolā Bulgārijā 4 audzēkņu grupa – un 
skolotāji: Ausma Čīma un Gatis Zemītis

•	No 04.04. – 08. 04.2011. piedalījās Leonardo 
da Vinci programmas partnerības projekta 
sanāksmē Frauenkirchen profesionālajā 
skolā Austrijā, 4 audzēkņu grupa, un 
skolotāja Svetlana Blokina

dalība sporta  
ami 21. sporta spēlēs  
vidzemes reģionā

Vieglatlētika – 8.vieta; šautriņu mešana – 
4.vieta; basketbols – 3.vieta; svaru bumbu 
celšana – 1.vieta; volejbols – 4.vieta; roku 
cīņa – 2.vieta; svaru stieņa celšana – 5.vieta; 
kross – 7.vieta.

mālpils vidusskolas keramikas pulciņa  
dalībnieku sasniegumi
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18. maijā Mālpils internātpamatskolas 1. 
un 2. klase apmeklēja LU Botānisko dārzu, 
lai piedalītos Augu aizsardzības dienas ak-
tivitātēs. Mūsu mērķis bija iepazīt augus un 
plašāk un zinātniskāk pavērot norises dabā– 
no šūnas līdz pat ekosistēmai. Gida vadībā 
izstaigājām Botāniskā dārza pasakainos 
stūrīšus, izsmaržojām neredzētas puķes, 
aplūkojām interesantus kokus un krūmus, 
noskatījām un pierakstījām mums iepatiku-
šos augu nosaukumus. Īpaša sajūsma bija 
par Palmu mājās augošajiem brīnumiem. 
Atradām banānkoku ar visiem banāniem! 
Bet zaļiem! Jāgaida!

Laboratorijā mums bija iespēja apskatīt 
dažādas ikdienā sastopamas lietas zem 
mikroskopa– ozola ziedus, gliemeža kāju, 
pērkones ziedu, ziedputekšņus. Tumšajā 
namiņā tika piedāvāts noskatīties attēlus 
ar pavisam sīku un smalku organismu šū-
nām. Daudzās šūnu virknes veido skaistas 
“krelles”un rakstus. Tos varēja arī uzzīmēt.

augi – kā tie aug  
un funkcionē?

Vispirms mēs atkārtojām mums jau 
zināmos ārstniecības augus un indīgos 
augus. Uzspēlējām arī pļavas spēli un 
bijām priecīgi par balvu – grāmatiņu. 

Uzzinājām, ka augus var izaudzēt arī ūdenī. 
Katrs iestādījām sev jauku telpaugu un 
mācījāmies noteikt sēklas. Botāniskā dārza 
darbinieki bija ļoti laipni, pretimnākoši un 
zināja atbildes uz visiem mūsu jautājumiem. 
Botāniskais dārzs ir īstā vieta, kur par 
to var pārliecināties! Tas, ka koki mēdz 
būt lieli un mazi, resni un tievi mums 
likās pašsaprotami. Te mēs redzējām 
kokus ar dīvainu mizu – klātu ar ērķšķiem, 
tik grumbainu, ka mizas grumbiņā var 
noslēpt plaukstu. Puišiem ļoti patika urbt 
kokā caurumus. Meitenes neatteicās 
no gadskārtu skaitīšanas. Mikroskopā 
aplūkojām purva priedīti, kura arī 30 gadu 
vecumā bija sīkucīte.

Lai viss augtu  
un dotu sēklas,  
vajadzīgi kukaiņi!

Arī šo mēs atklājām pētot un izzinot 
augus! Bet kādi gan tie kukaiņi ir? Ko katrs 
no tiem dara? Kādas tiem kājas? Kādi 
žokļi!!!!

Kā zinātnieki izveido kukaiņu kolekcijas– 
tas viss mums bija liels jaunums! Mums bija 
lieliska iespēja par to visu pārliecināties 
pašiem. Daži rakari nākošajā dienā ar 
mušu ēteri mēģināja iemidzināt arī sporta 
skolotāju.

Purvu mēs pazīstam – 
atkārtošana –  
zināšanu māte!

Šajā laboratorijā mēs jutāmies visdrošāk. 
Mums patika kundze, kura zināja pastāstīt 
un parādīt daudz jauna un interesanta. 
Visvairāk mums gribējās zināt kā rasene 
apēd mušu.

uzspēlēsim!
Katra bērna sirds ietrīsas priekā, kad 

pieaugušais izsaka šo vilinošo piedāvājumu. 
Mēs esam gatavi spēlēt visas spēles pēc 
kārtas! Mums to ļauj un ar mums spēlē! 
Rudenī šīs spēles varēs uzspēlēt arī skolās, 
bet mēs iemēģinām visas spēles jau tagad. 
Interesanti!

kas dzīvo sūnās?  
ko no tām var pagatavot?

Kas to būtu domājis, ka pasaulē ir tik 
daudz sūnu un ķērpju! Mēs izlasījām visas 
norādes un pamācības, apskatījām tās dabā 
un zem palielināmā stikla.

Paldies visiem, kas sagatavoja un 
noorganizēja šo interesanto dienu LU 
Botāniskajā dārzā! Aicinām arī pārējos 
piebiedroties mums nākošajā gadā!

dace Brūna

zinātkārie kāpēcīši iepazīst Botānisko dārzu
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“7.maija agrā rītā mēs, trīs skolotājas, Līvija, Gunta un Svetlana 
un divi 11. klases zēni Mārcis un Jānis izbraucām uz Spānijas pilsētu 
Don Benito. Ceļojums bija interesants, jo pa ceļam varējām apskatīt 
arī Madridi. Madridē apskatījām Botānisko dārzu un Madrides 
vecpilsētu. Don Benito tikām laipni sagaidīti. Katra diena sākās 
7.00 no rīta un beidzās vienos, divos (pēc Latvijas laika) naktī. Pro-
gramma bija plaša un piesātināta. Visvairāk palika atmiņā laipnie, 
viesmīlīgie spāņi un neparastā Spānijas daba: kalni, klintis, akmeņi. 
Atbilstoši projekta tēmai apmeklējām vairākus dabas parkus, 
varējām vērot piekūnu un stārķu ligzdošanas vietas. Pārsteidza, ka 
stārķi ligzdas uzcēluši pat pilsētā. Pilsētas ļoti zaļas – apstādījumos 
citronu, apelsīnu, mandarīnu koki, ļoti daudz dažādu palmu, arī 
zemeņu koki. Jauks, patīkams, saulains projekts.” (sk.Svetlana)

“Jau ierodoties Madrides lidostā, mūs iepriecināja siltais gaiss, 
kas nebeidzās visas vizītes laikā, turpmākajās dienās sauli varēja 
izbaudīt no rīta līdz vakaram. Jau nākamajā dienā pēc mūsu 
ierašanās mēs pieredzējām dienvidnieku temperamentu, iekļūstot 
protesta akcijā. Šajā pašā dienā mēs iepazināmies ar visiem šā 
projekta dalībniekiem, kā arī sasveicinājāmies jau ar pazīstamajiem, 
kuri mūs uzņēma ar neviltotu prieku. Vakarā jau mēs devāmies 
izklaidēties pa Don Benito ielām. Turpmākajās dienās pabijām 
vairākos muzejos, tostarp arī Senajai Romai veltītā muzejā, kas 
atšķīrās no Latvijā sastopamajiem muzejiem 
ar savu plašumu. Devāmies ekskursijā vērot 
putnus, jo projekta nosaukums taču bija 
“Klase dabā – Daba klasē”. Vispatīkamākie 
bija vakari, jo temperatūra pārsniedza 
+24 °C, un tas bija mūsu brīvais laiks, kad 
varējām ar jaunajiem kolēģiem iziet pa-
staigāties un parunāt par šo un to.

Viss šis pasākums bija fantastisks, 
nemaz negribējās braukt mājās, gribējās 
palikt ar citiem, kaut vēl vienu dienu, un 
baudīt superīgo Spānijas laiku!” (Mārcis)

“Kad iebraucām Don Benito, mūs 
sagaidīja spāņu skolēni ar uzrakstu 
“WELCOME”, kas tika izveidots uz papīra 
lapām. Mazie spāņu puikas Alberto, Markus 
un Pedro, kas bija pie mums Latvijā janvārī, 
bija īpaši sajūsmināti, ka var mūs atkal 
satikt. Ar viņiem brīvajā laikā pat uzspēlējām 
futbolu. Rezultāta ziņā mēs uzvarējām, bet 
meistarības ziņā mazie spāņi bija galvas 
tiesu pārāki. Lai gan laika bija pavisam 
maz, un beigās vēl negribējās braukt 
prom, sapazināmies ar slovākiem, itāļiem, 
turkiem, bulgāriem, portugāļiem un, protams, ar spāņiem. Tas bija 
vienkārši fantastiski pavadīts laiks, jo tieši tad, kad mums vajadzēja 
gaidīt skolotājus, vislabāk viens otru iepazinām, jo aiz garlaicības 
pļāpājām. ”(Jānis) (Te gan taisnības labad jāpiebilst, ka mums 
nācās kavēties pret pašu gribu – darba ritmu noteica dienvidvalstīs 
ierastā attieksme pret laiku un darba organizāciju. Kā jau vienmēr 

līdzīgos pasākumos, varējām salīdzināt dažādu valstu partneru pieeju 
pasākumu organizēšanai un secināt, ko no redzētā mēs gribētu 
pārņemt un ko –ne. – L.M.)

“Spānija – tā ir tikšanās ar viesmīlību un dzīvesprieku, flamenko, 
bruģētām ieliņām, pa kurām reiz staigājuši Dons Kihots, Pikaso, 
Hemingvejs…, sauli un daudzveidīgo, krāšņo dabu. Valsts ar 
bagātu vēsturi, kur brīnumaini sadzīvo seno kultūru mantojums ar 
mūsdienu moderno dzīvesveidu. Projekta ietvaros lielāku vērību 
pievērsām tieši augu valstij gan pilsētās, gan ārpus tām. Maijs ir 
ziediem bagātākais mēnesis. Ziedi ir visur: apstādījumos, ceļmalās, 
mazajos ēku balkoniņos. Madrides botāniskajā dārzā aplūkojami 
aptuveni 30000 augi un ziedi un 1500 koki. Mūsu apmeklējuma laikā 

krāšņi ziedēja īrisi, rozes, peonijas, palmas 
un vēl ļoti daudz citu augu. Interesanti, ka 
botāniskajā dārzā aug arī zirņi, kartupeļi, 
piparmētra un pat zemenes ar rozā ziediem. 
Ārpus pilsētām ļoti daudz olīvkoku un 
citronkoku audžu. (Tiem, kuri vēlas noplūkt 
no koka apelsīnus, jābrauc uz Spānijas 
dienvidiem) Arī vīnogulāji, kukurūzas un 
rīsu lauki. Ceļmalās daudz ziedošu krūmu 
un puķu vai arī akmens krāvumi un klintis. 
Neapstrādātus un neapkoptus laukus 
neredzējām. Neparasto dabas ainavu 
apburta, šo valsti varētu apskatīt vēl un 
vēl. Daudz fotografējām, lai varētu parādīt 
un pastāstīt par Spāniju pārējiem projekta 
dalīb niekiem.”(sk.Gunta)

Līdz ar to ir noslēdzies projekta pirmais 
gads. Partnerskolu pārstāvju sanāksmē 
apkopojām un izvērtējām visu šogad pa-
veikto, jo arī starp kopīgajām sanāksmēm 
katrā skolā notiek daudz interesantu pasā-
kumu par dabas tēmām. Tūlīt varēsim 
ķerties klāt projekta lielākajam kopdarbam – 
Eiropas herbārija izveidei. Tajā tiks iekļauti 

10 augi no katras valsts, tātad kopā 70 – visai ievērojams apjoms. 
Ņemot vērā partnervalstu plašo ģeogrāfisko izvietojumu – no 
Latvijas līdz Portugālei un Turcijai – šis darbs būs kā Eiropas augu 
valsts karte, ko varēs izmantot mācību stundās. Nākamajā mācību 
gadā būs arī citi interesanti darbi un pasākumi.

Līvija mukāne

don Benito pašvaldībā

sagaidīšana don Benito monfrague dabas parkā

spāņu dejotāji

mālpils “klase” spānijas dabā 
(Mālpils vidusskolas Comenius projekta  

“Klase dabā, daba klasē” sanāksme  
Don Benito skolā Spānijā 7.–12.maijā).
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Tāds bija nosaukums marta “Mālpils 
Vēstīs” sāktajam rakstam par dvīņiem, šo-
brīd Mālpils vidusskolas skolēniem. Tagad 
stāsts vēl par četriem dvīņu pāriem.

māsai un brālim ozoliņiem tētis Agris 
Ozoliņš ir “mūsējais”, mācījies Mālpilī, arī 
bērni skolojas tepat, Mālpils vidusskolas 
3. klasē. Māsiņu Justīni audzina skolotāja 
Ērika Caune, brāli Eduardu – Una Tobota. 
Abi bērni atšķirīgi pēc izskata un, kā var 
secināt, ir atšķirības arī raksturos.

Justīne, kā stāsta audzinātāja, klusa, 
neiesaistās skaļās bērnu kompānijās, vairāk 
ir notikumu vērotāja. Varbūt tieši tāpēc viņai 
tik bagāta iztēle, patīk fantazēt un ir vēlē-
šanās kļūt par rakstnieci. Justīne arī dejo 
dzīvespriecīgajā deju kolektīvā “Atsperītes”, 
kas nu jau pazīstams ne tikai Mālpilī. Klasē 
meitene esot atsaucīga, un draudzīga, ga-
tava katram izpalīdzēt

“Eduards ir ļoti centīgs, sirsnīgs un 
draudzīgs,” saka audzinātāja Una, klases-
biedri viņu raksturo tā: “Labs, jautrs un 
vispār foršs zēns,” bet vecmāmiņa slavē 
mazdēlu par kārtības mīlestību visās lietās, 
tur viņš māsu pārspējot. Eduarda lielākā 
aizraušanās ir sports, bez bumbas un 
hokeja nūjas dzīve nemaz nav iedomājama, 
bet viens no vaļaspriekiem ir arī 
makšķerēšana. Reiz sacensībās 
puisis pat ieguvis balvu par lielāko 
zivi. Bērni labprāt arī palīdzot dar-
bos tētmammas (tā tiek dēvēta 
vecmāmiņa) laukos.

Mūsu skolas absolvents Jānis 
Graudiņš tagad uz skolu vada 
divus žiperīgus puišus – miku 
un matīsu, kurus arī audzina 
skolotāja Ērika Caune. Vērojot 
dvīņus, jāpasmaida, kā aizritējis 
laiks. Liekas, pavisam nesen viņi 
savā pirmajā skolas dienā tēloja 
divus ņiprus pūcēnus, kurus 
pūču māmiņa(Zane Stabulniece) 
atvedusi uz skolu. Zane šogad beigs vi-
dusskolu, bet “pūcēni” iesoļos jau ceturtajā 
skolas gadā.

Pēc horoskopa zīmes brāļi ir Auni, bet, 
šķiet, tai nemaz neatbilst un nav arī līdzīgi 
ne pēc izskata, ne rakstura. Katrs par sevi 
ir personība.

Kas kopīgs? Izrādās, ka tomēr daudz. 
Abiem, kā saka audzinātāja, ir mākslinieka 
dvēseles: Matīss raksta garus un tēlainus 
domrakstus un labi zīmē, bet Mikus jau 
koncertos parādījis savdabīga mūzikas 
instrumenta – marimbas spēli. Abi esot labi 
matemātiķi un sportisti, ļoti aktīvi stundās, 
un arī mājās bieži vien esot paveikts vairāk 
kā uzdots.

“Kā, vai tad palaidnības nevienas?” 
jautāju skolotājai Caunei. Izrādās, ka gadās 
jau arī pa draiskulībai, bet vispār puiši esot 
lieli malači.

Saruna ar diviem pēdējiem dvīņu pāriem 
risinās nopietni, jo sintija un sandija 
Pundiņas nākamo skolas gadu sāks kā 
12. klases skolnieces, bet Matīss un Dāvids 
Solas būs 11. klasē.

Abas māsas līdzīgas kā divas ūdens 
lāses. Pateikt, kura ir kura, pilnīgi neiespē-
jami. Meitenes smejas, ka skolotāji jau arī 
neat šķirot un pat kaimiņi reizēm viņas jau cot, 
vienīgā, kas nekad nekļūdoties, esot mamma.

Meitenes ir smaidīgas, sirsnīgas, izska-
tīgas, ļoti interesantas sarunu bied renes. 

Pārsteidzoši tas, ka, nezinā damas par 
interviju, atbildēs viņas ir tik noteiktas un 
tik secīgi turpina viena otru, it kā būtu 
iepriekš gatavojušās vai arī spētu lasīt 
viena otras domas. Izrādās, tiešām – 
viņas viena otru jūtot pat no attāluma. Arī 
interesēs atšķirību nav: abām mīļākais 
mācību priekšmets angļu valoda, patīk 
sports, līdzīga mūzika, pat tērpu izvēlē 
nekad neesot domstarpību. Attieksme 
pret mājas veicamo arī neatšķiroties – ar 
zemes darbiem neaizraujoties, bet mammai, 
protams, palīdzot.

Nākamās profesija jau zināma – abas 
būs juristes. Izvēles pamatojums skaidrs: 
šī profesija prasa domāšanas asumu, 
precizitāti, spriešanas spējas, atbildību.

matīss un dāvids solas arī atstāj 
ļoti patīkamu iespaidu – laba, korekta 
stāja, pārliecinošas atbildes, mērķtiecība. 
Pēc izskata, manuprāt, absolūti vienādi. 
Puiši saka, ka tuvinieki jau, protams, 
atšķirot, kaimiņi gan nē. Kad bijuši mazi, 
ģērbti vienādi, bet jau no 1. klases sākuši 
protestēt. Abiem jau no bērnības esot daudz 
kas kopīgs: mīļākā rotaļa paslēpes, mīļākā 
rotaļlieta lācītis, tikai vienam rozā, otram 
zaļš, abiem paticis klausīties vecmāmiņas 

lasītās pasakas. Tagad abiem patīk līdzīgi 
sporta veidi, visvairāk skeitbords un snov-
bords. Protams, ka tuva arī mūzika, jo tēvs 
Gints Sola ir Latvijā pazīstams mūziķis, 
taču dēlus izvēlēties mūziķa karjeru neesot 
rosinājis, pārāk celmains šis ceļš. Brāļi 
būs kinooperatori, un šo ieceri atbalstot 
arī vecāki. Ir kinokamera, ir jau iemaņas, 
bet sižetus piespēlējot dzīve pati. Gūti arī 
pirmie panākumi īsfilmu konkursā. Vairāk 
interesējot zinātniskās fantastikas virziens. 
Zināšanas nolēmuši apgūt Latvijas Kultūras 
akadēmijā vai Anglijā.

Jā, puiši ir par sevi pārliecināti un, kā jau 
par Ūdensvīriem teikts, droši sava ceļa gājēji 
un aizrautīgi jaunu risinājumu meklētāji.

Varam pafantazēt, ko šie mūsu astoņi 
dvīņu pāri darīs, teiksim, pēc desmit ga-
diem! Jaunākie būs jau izvēlējušies nāka mo 
mācību iestādi, māsas Pundiņas un brāļi 
Solas jau būs sākuši darba dzīvi. Vēlēsim, lai 
viņu šodienas ieceres piepildās un lai dzīve 
būtu tā mainījusies, ka viņi būtu vajadzīgi 
savai zemei, Latvijai.

ināra Bahmane

laiku lokos

varbūt viņi saimniekos mālpilī  
pēc mums?

ozoliņi

Graudiņi

Pundiņas

solas
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“Amatniekiem Mālpilī ir ļoti, ļoti liela 
Ģimene,” uzrunājot kuplo viesu pulku 
Kultūras centra izstāžu zālē un sveicot 
Starptautiskajā Ģimenes dienā, teica mājas 
saimniece Edīte Priekule, “Senāk galvenā 
tradīciju turētāja bija ģimene, kura vienmēr 
zināja – gan ikdienā, gan svētkos –, kas, kā 
un kāpēc katrā brīdī ir darāms. Šī diena un 
kopumā pēdējie gadi ir apliecinājums tam, 
ka amatniecība Mālpils novadā plaukst, zeļ 
un kuplo. Un viena no “vaininiecēm”, kas 
ļoti veiksmīgi māk iesaistīt, aizraut pārējos – 
tā ir viedā Lauma Krastiņa, lielā Ģimenes 
galdauta audēja. Savukārt Modris ir tas, 
pie kura nākam pēc kaut kā “meistarīga”, 
smalka.”

Par izstādi un to, kāpēc tā tapa, 
zina stāstīt viena no idejas autorēm – 
Guna Petrevica: “Šodien svinam Modra 
dzimšanas dienu un sākam svinēt Laumiņas 
dzimšanas dienu, kura būs pēc mēneša. Tā 
arī izstādi iekārtojām – it kā no divām daļām. 
Viena puse – sakārtota uzposta goda istaba 
mājā, kuru katrs var iekārtot kā viņam patīk, 
bet otra puse ir kā pamatvērtību altāris – 
lakonisks, atmetot visu lieko, uz ko vienmēr 
tiekušies šodienas gaviļnieki. Trīs kultūras 
centra mākslas draugu kopas – rokdarbu, 
aušanas un keramikas –, mēģinām palīdzēt 
svinēt gaviļnieku jubilejas, ar saviem gada 
noslēguma darbiem.”

Tā Ingūnas, Gunas, Māras un Modra 
rokām darbi kārtoti, bīdīti un stumdīti, līdz tai 
skaistajai Mājas sajūtai, kad katrs ienākušais 
jūtas gaidīts, kad vari staigāt un priecāties 
par kaimiņa veiklajām rokām un drauga 
vērīgo aci, par saimniekmeitu milzīgo 
pacietību, par Latvieti, kas amatnieka tikumu 
ceļ saulītē. Nemitīgi. Paaudžu paaudzēs. 
Kā gadskārtu loki kokā, kā linu pavedieni 
audeklā, kā nebeidzama rakstu josta apkārt 
māla podam. Un pa vidu mēs...Ģimenes 

bērni. Iepriecināti, laimīgi, kā dāvanu 
saņēmuši.

Aleksandrs Lielmežs ar lielu gandarījumu 
atzīmēja visu mākslinieku veikumu, kas 
dažādos materiālos veidojuši tik skaistus 
darbus, ka atliek tik pabrīnīties: “Katrā no 
mums ir šie talanti, tikai, vai mēs atrodam 
laiku tos pilnveidot, vai nē. Paldies, ka 
izstādes autori to ir atraduši un mūs 
priecējuši!”

Sveicienus no mākslinieku biedrības 
“Sidegunde” saviem ilggadējiem sadarbības 
partneriem Laumai, Modrim un pārējiem 
Mālpils amatniekiem, nodeva Helēna 
Medne, un uzaicināja visus klātesošos 
apmeklēt Rīgas mākslas telpu, kur pašā 
centrā ir izlikts Laumas darbs. Īpašs pal-
dies arī Modrim, kas mūs visus rosina 
ieska tīties – tas ir tas, kas pašlaik cilvēkiem 
pietrūkst: “Citi māk, uzzīmēt, uztaisīt, bet citi 
māk – ieraudzīt! Cik dabā ir daudz skaista 
un brīnumaina. Vai maz cilvēks ir spējīgs 
ar savām rokām kaut ko tādu izdarīt? Mūs 
aizkustina Modra attieksme pret koku, 
mīlestība pret to, ko daba ir radījusi.”

daiga frīdberga

kultūra

raksti kokā
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15.maijā, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
2011.gada čempionāta zolītē 5.posms, kurā piedalījās 20 da-
lībnieki. 1.vietu ieguva Jānis sprukulis, 2.vietu – alfons suķis, 
3.vietu – Jānis Želvis. Kopvērtējumā pēc 5 posmiem līderi ir Kaspars 
Ameriks, Jānis Sprukulis un Normunds Ozoliņš.

sacensību grafiks
datums sacensības vieta

25. jūnijs
Mālpils novada 
čempionāts pludmales 
volejbolā, 1. posms

Pludmales volejbola 
laukumi

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs,  
mob. tālr. 29248752; tālr. 67773776

sporta ziņas

• interesējieties par dāvanu kartēm “elektrības norēķinu karte 
500 kWh”

Šī gada 28.aprīlī Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un A/S 
“Latvenergo” parakstīja jaunu vienošanos par grozījumiem 2009.
gada 17.novembrī noslēgtajā Dāvinājuma (ziedojuma) līgumā. Šī 
vienošanās paredz divas būtiskas izmaiņas:
1) Sākot ar šī gada 1.jūniju dāvanu karti “Elektrības norēķinu karte 

500 kWh” varēs dalīt atkārtoti (tātad otro reizi) trūcīgām 
ģimenēm ar bērniem un to varēs darīt līdz 2012.gada 31.martam.

2) dāvanu kartes varēs tikt attiecinātas arī uz dāvanu kartes 
saņēmēja norādīto as “Latvenergo” elektroenerģijas piegādes 
līgumu, kas slēgts ar privātpersonu un kurā dāvanu kartes 
saņēmējs dzīvo un lieto elektroenerģiju. (t.i. kartes varēs saņemt 
arī tie, kuriem nav pa tiešo noslēgts līgums ar A/S “Latvenergo”).

Mālpils novada maznodrošinātās ģimenes, personas var 
griezties pašvaldības aģentūrā “Mālpils sociālais dienests” ar 
lūgumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu un 
līdz 2011.gada 31. decembrim saņemt AS “Latvenergo” Elektrības 
norēķinu kartes. Pēc pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.13 
“Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Mālpils novadā” maznodrošināta ģimene (persona) ir:
– atsevišķi dzīvojošs vientuļš vecuma vai invaliditātes pensijas 

saņēmējs, kurš dzīvesvietā deklarēts viens un kuram nav likumīgu 
apgādnieku un kura vidējie mēneša ienākumi nepārsniedz Ls 
200.00 (no 2011. gada 1. janvāra valstī spēkā esošās minimālās 
darba algas apmēru);

– kopā dzīvojoši pensionāri vai invalīdi, kuriem nav likumīgo 
apgādnieku un kuru vienīgie ienākumi ir vecuma vai invaliditātes 
pensija un kuri vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
nepārsniedz LS 160.00 (80% no valstī spēkā esošās minimālās 
darba algas);

– atsevišķi dzīvojošs(i) pensionārs(i) vai invalīds(i), kuru likumīgie 
apgādnieki dzīvo citur un kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
nepārsniedz Ls 140.00 (70% no valstī spēkā esošās minimālās 
darba algas);

– ģimene (persona), ja tās ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo 
trīs mēnešu laikā ir zemāki par Ls 120.00 (60% no valstī spēkā 
esošās minimālās darba algas).

• vientuļie pensionāri, invalīdi, pensijas vecuma cilvēki, 
izmantojiet iespēju saņemt as “Latvenergo” dāvanu kartes 
500 kWh apmērā!

No 2011. gada 1. jūnija AS “Latvenergo” Elektrības norēķinu 
kartes atkārtoti varēs saņemt novada trūcīgās ģimenes, kuras 
audzina vienu vai vairākus bērnus.

Atgādinām, ka ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās 
vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz Ls 90.00.

Par LPS dāvanu kartēm interesējieties Mālpils pašvaldības 
aģentūrā “Mālpils sociālais dienests” klientu pieņemšanas laikos 
pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, pusdienas 
pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00.

• Par izmaiņām saistošajos noteikumos par sociālo palīdzību
Mālpils pašvaldība sniedz ne tikai valstī noteikto sociālo 

palīdzību – Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa 

nodrošināšanai un Dzīvokļa pabalstu, Vienreizēju pabalstu 
ārkārtas situācijā, bet arī Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu 
apmaksai, Pabalstu bērnu audzināšanai un izglītošanai, Pabalstu 
atsevišķu situāciju risināšanai. Pabalstu apmērus un piešķiršanas 
kārtību nosaka 2009.gada 11.novembrī apstiprinātie pašvaldības 
saistošie noteikumi “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils 
novadā”. Ar noteikumiem var iepazīties 2009.gada decembra 
mēneša informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”, vai mājas lapā 
www.malpils.lv sadaļā Novada domes dokumenti – Saistošie 
noteikumi, kā arī pašvaldības bibliotēkās un p/a “Mālpils sociālais 
dienests”. Šobrīd ir sagatavoti grozījumi vairākos noteikumu 
punktos. Galvenās izmaiņas skars:
– Pabalstu bērnu audzināšanai un izglītošanai
Pašvaldība šo pabalstu piešķir, jo sniedz atbalstu trūcīgām 

daudzbērnu ģimenēm
1) brīvpusdienas skolā piešķirs uz deklarācijas laiku jeb trūcīgas 

ģimenes statusa laiku, nevis uz visu mācību gadu, kā bija līdz 
šim;

2) pabalsts skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei 
ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk skolas vecuma bērni, pabalsta 
apmērs varētu būt Ls 80,00;

3) ja vispārizglītojošo mācību iestādi apmeklē divi skolas vecuma 
bērni – Ls 50,00;

4) ja vispārizglītojošo mācību iestādi apmeklē viens skolas ve-
cuma bērns – Ls 25,00.

Tāpat kā līdz šim plānots sniegt palīdzību arī krīzes situācijā 
nonākušām ģimenēm ar bērniem (tātad ne tikai daudzbērnu 
ģimenēm), katru gadījumu vērtējot atsevišķi.

– dzīvokļa pabalstu
1) pabalstu apkurei un komunālajiem pakalpojumiem (kas tiek 

pārskaitīts SIA “Norma K”) piešķirt uz apkures sezonas laiku, 
kas nozīmē, ka iesniegumu vajadzētu iesniegt oktobrī – 
novembrī;

2) Dzīvokļa pabalsta pieprasītājam kā līdzdarbību noteikt, ka 
sociālajā dienestā katru mēnesi jāiesniedz maksājuma kvītis 
par komunālajiem maksājumiem SIA “Norma K”. Maksājumi 
jāveic atbilstoši ģimenes ienākumiem.;

• Par malkas piegādi 2011.gadā
Informējam, ka ir noslēdzies iepirkums par malkas piegādi 

Mālpils pašvaldības sociālās palīdzības saņēmējiem un parakstīts 
līgums ar KS “Kabatiņas”. Cerams, ka ģimenes, kas lūgušas 
Dzīvokļa pabalstu – malku, tuvākajā laikā to arī saņems.

Vienošanās ar KS “Kabatiņas” paredz, ka piegādātājs sazvana 
klientu laikā, kad vedīs malku, lai saņemtu precīzu informāciju 
par malkas novietošanu, lūgums malkas saņēmējiem parakstīties 
piegādātāja Malkas saņēmēju sarakstā. Līgums arī nosaka, ka 
jāpiegādā jauktu koku sugu kurināmā malka, skuju koki ne vairāk 
kā 20%, kodoltrupe ne vairāk kā 1/3 diametra.

• Par eiropas komisijas finansēto pārtikas paku izsniegšanu
No aprīļa mēneša tiek izsniegtas pārtikas pakas trūcīgām 

ģimenēm. Lai saņemtu pārtikas pakas, jādodas uz Mālpils sociālās 
aprūpes centru (veco slimnīcu), līdzi ņemot derīgu Izziņu par 
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Visu informāciju 
par pārtikas paku izsniegšanu var saņemt pa tālruni 67925352 vai 
personīgi pie Vitas Bērziņas.

olga volosatova

Pašvaldības aģentūras  
“mālpils sociālais dienests” informācija
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apkures parāds daudzdzīvokļu mājām un uzkrājumu apjoms tām,  
kuras veic apsaimniekošanas maksājumus sia “Norma k”

adrese
Parāds uz 01.11.2010. 

(Ls)
uzsākot apkures sezonu

Parāds uz 
01.05.2011. (Ls)
Beidzot apkures 

sezonu

Nomaksas 
procents

% 

apsaimniekošanas
uzkrājums

uz 01.01.2011.

Celtnieku 1 1548.84 2969.13 51

Celtnieku 3 1079.40 1992.45 65

Dārza 2 3060.75 3952.43 52

Dārza 4 3818.25 5851.49 39 3349.14

Jaunā 2 2793.12 4234.61 36 433.15

Jaunā 4 2212.59 2926.07 51 460.31

Jaunā 5 1203.73 2313.41 60 638.95

Jaunā 5A 1293.44 2458.65 45 20.75

Jaunā 6 1094.06 2064.88 66 1112.54

Kastaņu 3 1354.75 2426.38 64

Kastaņu 5 1084.64 2260.82 62 776.60

Kastaņu 7 1287.67 2355.96 65

Krasta 1 1035.65 2259.45 56 187.40

Krasta 2 236.02 1452.35 72 532.46

Krasta 2/1 1363.85 2679.01 65 559.40

Krasta 3 1800.66 3358.09 41

Krasta 4 /1 2450.13 3894.86 57

Krasta 4/2 964.55 1984.78 76 651.12

Krasta 4/3 2410.41 4219.01 53 946.25

Krasta 5 2247.62 2755.85 74 1125.27

Ķiršu 1 1651.74 2817.02 36

Ķiršu 2 0 327.59 84 239.47

Ķiršu 3 0 331.62 89

Ķiršu 4 5103.28 7491.45 38 887.92

Ķiršu 5 3521.44 5342.98 57

Ķiršu 7 7249.42 11 057.36 41 1659.43

Nākotnes 2 3073.37 6459.48 56

Nākotnes 4 6162.37 9603.85 49 646.87

Nākotnes 6 1682.81 3425.86 64

Nākotnes 10 415.53 2116.21 70 752.81

Vecais pasts 247.67 407.15 60

informācija no sia “Norma k”

Kā var secināt pēc tabulas, tad visām mājām parāds par apkuri 
sezonu beidzot ir palielinājies. Nav nevienas mājas, kurai tas būtu 
palicis kaut vai iepriekšējā līmenī. Vidējā ailē ir publicēti nomaksas 
procenti. Šie procenti būs ļoti aktuāli uzsākot apkures sezonu. Ja 
atceraties, tad iepriekšējā rudenī mājas pie apkures tika pieslēgtas 
tikai tad, ja parāda nomaksa sasniedza 87 %. Tātad apkurei uz 
doto brīdi var tikt pieslēgta tikai 1 māja – Ķiršu 3. Lūdzam pievērst 
uzmanību! Brīdinām, ka arī šajā rudenī būs tieši šāda kārtība, 
tikai tad, ja māja būs nomaksājusi vismaz 87% no aprēķinātās 
apkures apmaksas, tā tiks pieslēgta pie apkures. Kāpēc tieši 
87%? Zinot, ka 100% apmaksa ir nereāla, tad tiek obligāti iekasēta tā 
daļa, kas tarifā sastāda tekošo izdevumu daļu – šķeldas, degvielas, 
elektrības, nodokļu, darba algu izmaksas. 13% sastāda amortizācija, 
uz kuru diemžēl tiek taupīts. Svarīgi tekošos maksājumus ir 
nomaksāt, jo šo izdevumu savlaicīga, precīza nenomaksāšana rada 
soda naudas, soda procentus. Taču arī taupīšana uz amortizāciju ir 
radījusi situāciju, ka katla remontam, būs iespējams jāņem kredīts, 
kas izraisīs tarifa celšanu.

Nomaksas procents ir aktuāls arī tām mājām, kuras domā un 
interesējas par māju siltināšanu no Eiropas fondu līdzekļiem. Šeit 

viens no nosacījumiem, lai dabūtu bankas kredītu ir, ka rēķinu 
nomaksai jābūt 85–90% līmenī. Tātad arī uz šo projektu veikšanu 
dotajā brīdī, var pretendēt tikai 2 mājas Ķiršu 2 un Ķiršu 3.

Tabulas pēdējā ailē ir uzkrājumu summa tām mājām, kuras 
apsaimniekošanas uzkrājumus veido SIA “Norma K”. Atgādinām 
visiem māju pārstāvjiem, ka ir jāorganizē iedzīvotāju sapulces, 
kurās jūs lemjat par līdzekļu izmantošanu vai turpmāko uzkrāšanu. 
apsaimniekošanas līdzekļi tiks izmantoti tikai mājas remontu 
veikšanai un tikai tajās pozīcijās, par kurām lems paši mājas 
iedzīvotāji.

Visu vasaras periodu notiks darbs ar parādniekiem. Sākot ar 
brīdinājumiem līdz dokumentu gatavošanai iesniegšanai tiesā. Kā 
jau iepriekšējā avīzē brīdinājām, ka parādu piedziņas risināšanā var 
tikt piesaistītas parādu piedzinēju firmas.

Turpmākajā tabulā būs dzīvokļu adreses, kuru parādi ir lielāki 
par 300 Ls, tas ir parāds, kuru var sakrāt 1 sezonas laikā. Lielāki 
parādi ir tiem, kas iepriekšējā gadā noslēdza vienošanās par parāda 
atmaksu pakāpeniski, taču savas saistības nav pildījuši. Tabulā nav 
minēti tie, kuru lietas ir nodotas Siguldas tiesā, vai ar viņiem strādā 
tiesu izpildītāji.



132011/5 aktuāli

adrese Parāds 
01.05.2011. (Ls) 

Celtnieku 1–6 392.58
Celtnieku 1–7 508.93
Celtnieku 1–10 1025.19
Celtnieku 3–2 683.67
Celtnieku 3–7 610.97
Celtnieku 3–15 888.03
Dārza 2–1 363.00
Dārza 2–6 493.34
Dārza 2–7 605.05
Dārza 2–17 456.60
Dārza 4–1 400.56
Dārza 4–4 533.84
Dārza 4–14 1202.53
Dārza 4–18 1251.78
Dārza 4–23 348.20
Jaunā 2–1 886.36
Jaunā 2–2 1235.34
Jaunā 2–3 490.82
Jaunā 2–12 900.69
Jaunā 4–6 1431.17
Jaunā 4–12 1672.10
Jaunā 5–6 460.55
Jaunā 5–11 441.80
Jaunā 5a–23 638.64
Jaunā 5a–24 720.05
Jaunā 6–3 383.40
Jaunā 6–4 451.26
Jaunā 6–11 590.47
Kastaņu 3–3 713.50
Kastaņu 3–4 1035.67
Kastaņu 3–12 577.91
Kastaņu 5–7 563.61
Kastaņu 5–17 569.20
Kastaņu 5–18 352.62
Kastaņu 7–1 978.84
Kastaņu 7–18 1164.17
Krasta 1–9 418.22
Krasta 1–10 639.94

adrese Parāds 
01.05.2011. (Ls) 

Krasta 1–11 993.58
Krasta 1–12 551.96
Krasta 2–17 393.42
Krasta 2–18 695.52
Krasta 2–19 1179.63
Krasta 2–29 490.85
Krasta 2–30 1144.36
Krasta 3–1 1131.02
Krasta 3–2 908.69
Krasta 3–5 1989.59
Krasta 3–7 399.76
Krasta 4–6 637.29
Krasta 4–15 1424.28
Krasta 4–22 659.62
Krasta 4–26 884.43
Krasta 4–43 462.11
Krasta 4–44 832.87
Krasta 4–50 1393.68
Krasta 5–1 577.76
Krasta 5–5 785.19
Krasta 5–7 504.70
Krasta 5–16 365.77
Ķiršu 1–1 574.60
Ķiršu 3–3 540.53
Ķiršu 4–3 471.72
Ķiršu 4–5 1918.39
Ķiršu 4–8 911.21
Ķiršu 4–15 1195.79
Ķiršu 4–16 1167.64
Ķiršu 4–17 1674.83
Ķiršu 4–18 525.50
Ķiršu 5–7 449.86
Ķiršu 5–9 486.84
Ķiršu 5–12 1293.37
Ķiršu 5–27 353.03
Ķiršu 7–1 1246.59
Ķiršu 7–8 1630.95
Ķiršu 7–10 770.70

adrese Parāds 
01.05.2011. (Ls) 

Ķiršu 7–14 355.91
Ķiršu 7–15 497.92
Ķiršu 7–16 786.95
Ķiršu 7–26 1403.45
Ķiršu 7–30 2139.64
Ķiršu 7–34 672.74
Ķiršu 7–35 581.63
Ķiršu 7–36 539.93
Ķiršu 7–41 1197.16
Nākotnes 2–2 1091.71
Nākotnes 2–7 535.99
Nākotne 2–9 803.75
Nākotnes 2–16 455.45
Nākotnes 2–18 1024.20
Nākotnes 2–19 458.21
Nākotnes 4–5 685.10
Nākotnes 4–6 667.23
Nākotnes 4–17 816.25
Nākotnes 4–20 593.32
Nākotnes 6–2 462.61
Nākotnes 6–12 1662.14
Nākotnes 10–8 530.41
Nākotnes 10–13 466.33
Nākotnes 10–16 764.88

Aicinām parādu kārtošanu neatlikt 
uz vēlāku laiku, jo tas neatrisina radušos 
problēmu, un savlaicīgi meklēt risinājumu. 
Pirmais, ko vajadzētu izdarīt, sazināties 
ar SIA “Norma K” administrāciju (vislabāk 
ierasties personīgi), lai rastu saprātīgu, 
abpusēji izdevīgu situācijas risinājumu. 
Parādu nodošana tiesai un tālāk piedziņai 
tiesu izpildītājam, pašam parādniekam 
izmaksā vēl papildus vismaz 25% no 
piedzenamās summas.

sia “Norma k”  
administrācija

No 2011.gada 11. maija līdz 9. jūnijam notiks parakstu vākšana 
likum projekta “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai. *

ko paredz grozījumi: Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 
112.pantu, papildinot to ar nosacījumu, ka “valsts nodrošina iespēju 
bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā”, kā 
arī ierosina pārejas noteikumu, nosakot, ka “ar 2012.gada 1.septembri 
visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot ar pirmo klasi, 
mācības notiek valsts valodā”. 

Parakstīties iespējams: Mālpils novada domē
darba laiki:

P. 14:00 – 18:00
O. 9:00 – 13:00
T. 14:00 – 18:00
C. 14:00 – 18:00
P. 9:00 – 13:00
S. 9:00 – 13:00
Sv. 9:00 – 13:00

Parakstīties varēs līdz 9. jūnijam.

Kādēļ parakstīties
situācija tagad:
2011. gada aprīlī tika prezentēts Latviešu valodas aģentūras 

pētījums. Tajā atklājās, ka:
• 39% krievu skolēnu paši savas latviešu valodas zināšanas vērtē “slikti” 

vai “ļoti slikti”
• 80% atrodas Krievijas informācijas telpas ietekmē, jo lieto tikai krievis-

kos medijus
• 33% krievu skolēnu uzskata, ka latviešu valoda viņiem nebūs 

nepieciešama
satversmes grozījumi paredz:

• Visās valsts finansētajās skolās ieviest apmācību latviešu valodā
• Nodrošināt pārejas posmu, lai reforma neskarto tos skolēnus, kuri 

nav apmācību latviešu valodā sākuši no 1. klases.
ieguvumi:

• Latviešu valoda nostiprināsies kā vienojošā valoda
• Bērniem ar citu dzimto valodu pavērsies plašākas iespējas saglabāt 

savu īsto etnisko identitāti, nevis tapt rusificētiem.
• Par valsts naudu skolas audzinās pilsoņus savai valstij, nevis svešām.

Populārākie mīti:
“Šie grozījumi ir izprovocējuši krievu radikāļus vākt parakstus par 

valsts valodas statusu krievu valodai.”
Patiesībā – ir naivi domāt, ka šāda krievu radikāļu iniciatīva agri vai 

vēlu nebūtu nākusi tik un tā. Bailes no tā, ko domās vai darīs citi, nevar 
būt arguments, domājot par valsts nākotni.

“Pārmaiņu rezultātā Latvijā nevarēs pastiprināti mācīt svešvalodas.”
Patiesībā – tāda nebūt nav šo grozījumu virzītāju iecere. Turklāt, 

tiesību eksperts, Eiropas tiesas tiesnesis Egils Levits apstiprinājis, ka “pie 
saprātīgas interpretācijas šī norma ir pilnībā savietojama ar pastiprinātu 
svešvalodu mācīšanu.”

“Latviešu skolās masveidīgi ieplūdīs cittautieši, tādējādi mazinot 
izglītības kvalitāti.”

Patiesībā – iecere paredz saglabāt dažādu tautību skolas, kurās 
pastiprināti mācīs šo tautu valodu, kultūru un vēsturi. Mainīsies tikai 
pamata apmācību valoda.

“Šis ierosinājums saniknos krievus un Krieviju.”
Patiesībā – nacionālās nesaskaņas Latvijā ir iespējamas tikai tāpēc, 

ka Latvijā pastāv dažādas informācijas telpas, runājam dažādās valodās 
un esam ar dažādām vērtībām. Plānotās izmaiņas to pamazām novērsīs.

tev ir izvēle:
• Ļaut bērniem apgūt valodu kopš mazām dienām vai bezgalīgi cīnīties 

ar sekām pusaudža gados.
• Droši aizstāvēt savu valodu un sagādāt latvisku Latviju bērniem vai 

atkal iztapīgi klausīt Krievijai un pašu lunkanajai valdībai.
• Celt Latviju vai atņemt nākamajām paaudzēm vienīgo vietu virs zemes, 

kur latvietis varētu justies kā mājās.

* Piedalīties parakstu vākšanā varēs balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, 
kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai 
piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas 
pilsoņa pase. Par parakstīšanos nav jāmaksā.

Satversmes grozījumi tiks iesniegti Saeimā, ja tos atbalstīs ne mazāk 
kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo 
pilsoņu skaita jeb vismaz 153 232 vēlētāji. Ja Saeima vēlētāju iesniegto 
Satversmes grozījumu projektu pieņems bez satura labojumiem, tas 
stāsies spēkā. Ja Saeima to noraidīs vai grozīs, būs jārīko referendums.

sargi valodu, sargi Latviju, sargi sevi!
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Veselības norēķinu centrs atgādina, ka no 
š.g.1.maija darbu uzsāk Ģimenes ārstu konsultatī-
vais tālrunis 66016001. Ģimenes ārstu konsultatīvais 
tālrunis 66016001 ir Veselības ministrijas un Veselī-
bas norēķinu centra organizēts medicīnisko pado-
mu tālrunis, kas nodrošina Latvijas iedzīvotājiem 
iespējas ārpus ģimenes ārstu darba laika saņemt 
medicīniskus padomus par vienkāršām veselības 
problēmām, kuru risināšanai nav nepieciešama 
neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana.

Medicīniskos padomus iedzīvotājiem darba 
dienās no plkst.18.00 līdz plkst.8.00 no rīta, bet 
brīvdienās un svētku dienās visu diennakti sniegs 
pieredzējuši ģimenes ārsti un ārsta palīgi, ņemot 
vērā savas zināšanas un pieredzi veselības aprūpē, 
kā arī Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas izstrādātos 
kritērijus par biežāk izplatītajām saslimšanām. Ja 
pēc zvanītāja teiktā Ģimenes ārstu konsultatīvā 

tālruņa 66016001 operatoram radīsies pārliecība, 
ka personas sūdzības ir tāda rakstura, kas apdraud 
personas veselību vai dzīvību, zvans tiks pāradresēts 
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

Veselības norēķinu centrs uzsver, ka Ģimenes 
ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 sniegs kon-
sultācijas par vienkāršām veselības problēmām, ja 
ir noticis nelaimes gadījums, pēkšņi pasliktinājies 
veselības stāvoklis, apdraudot veselību vai dzīvību, 
iedzīvotājiem jāzvana ātrajai palīdzībai pa tālruni 113.

Jau ziņots, ka Ģimenes ārstu konsultatīvais tāl-
runis 66016001 nav paaugstinātas maksas tālrunis. 
Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa, zvanītājs 
maksās atbilstoši sava operatora noteiktajiem tari-
fiem par zvaniem uz fiksēto Rīgas diapazona numuru. 
Lai noskaidrotu maksu par zvanu uz Ģimenes ārstu 
konsultatīvo tālruni, Veselības norēķinu centrs aicina 
iedzīvotājus vērsties pie sava operatora.

aicinām uz lekciju!
2011. gada 11. jūnijā

plkst.11.00

kultūras centrā notiks lekcija par 
“Sievietes veselību”  

(Ja būs jautājumi, nedaudz runās 
arī par vīrieša veselību).  

Kā arī viesosies Evija Riņķe  
(“Evijas” ziedes izgudrotāja  

Edgara Riņķa meita). Pasākuma 
laikā būs akcija – elektromiogrāfija 

(nervu impulsu pārbaude 
muskuļos) par brīvu, iepriekš 

pierakstoties pie dakteres Sprūdes.

Laipni aicināti!

Daktere J. sprūde

Gadskārtējās suņu un kaķu vakcinācijas 
Mālpils novada lauku teritorijā notiks 
minētajos datumos. Sākums plkst.16.00 
pēc sekojoša maršruta:
6. jūnijā
Ģērķeni – Ceriņi – Andricēni – Ēmuri – Laive-
nieki – Zavadiņas – Tuņķi – Sniķeri – Kosēni – 
Dzērves – Punduri – Melpuri – Mergupes.
7.jūnijā
Salzemnieki  –  Vecvietur i  –  Ž ībur  t i  – 
Lejasžīburti – Salasanīši – Kaln rau tēni – 
Ceļmalnieki – Ērgļi – Lauciņi – Kamoli – 
Celmiņi – Līdumnieki – Strautnieki – Aus-
trumi – Ļauļas – Priedes.
8. jūnijā
Miglenieki – Jaunbūņas – Mazavotiņi – 
Kalnjauzemi – Ķešāni – Siksnas – Apenieki – 
Kurlēni – Timermaņi – Zemnieki – Zemarāji.
9. jūnijā
Tīneskalns – Kangari – Gaiļurgas – Ozo-
li – Krastkalni – Upesmedņi – Pundes – 
Mežsētas – Gaidziņas – Grīvnieki – Žučkas – 
Bauskas.

10. jūnijā
Eglītes – Ciedrītes – Vildani – Brenderi – 
Jaunčušļi – Ģidas – Vēveri – Kalna Urdzēni – 
Kalnmārtiņi – Svērpji – Ankoriņi – Ādmiņi.
13. jūnijā
Bauguļi – Spruksti – Veckalni – Rijnieki – 
Viteskalni – Zemeņkalns – Dančukalns – 
Vecrubenīši – Vadzeles – Purpēteri  – 
Vāveres – Brūnas – Romuļi.
14. jūnijā
Rīti – Elki – Plakupi – Saulītes – Dignas – 
Mežmalas – Gravas – Kaijas – Gatves – Pale-
jas – Ausekļi – Zemgaļi – Liepiņas – Lībenes.
15. jūnijā
Vectuņķi – Tauriņi – Uztupi – Āres – Pūlakas – 
Kroņi – Aplīkas – Upītes – Veckalns – Kalna 
Kreiči – Krastmaļi.
17. jūnijā
Vecošiņi – Vildēni – Krūmaļi – Ķiceri – 
Ceplīši – Aizkalnes – Birzītes – Klabi – Lilli-
jas – Jaunūdri – Līčupes.
20. jūnijā
Dravnieki – Miedriķi – Juglas – Silzemnieki – 
Mierkalni – Bērzlejas – Birzmaļi – Randas.

sidgundā vakcinācija notiks pie “Kok-
lēm” 3. jūnijā plkst.17.00

upmalās vakcinācija notiks pie ūdenstor-
ņa pretī veikalam 4. jūnijā plkst.17.00

mālpils centrā vakcinācija notiks stāv-
laukumā pie bankas 4.jūlijā un 5.jūlijā 
plkst.17.00. Ir iespēja vakcinēt arī mājās, 
iepriekš piezvanot un vienojoties par laiku. 
Atgādinu, ka vakcinācija ir obligāta vienu 
reizi gadā dzīvniekiem no 3 mēn. vecuma. 
Neaizmirstiet līdzi ņemt vakcinācijas apliecī-
bas. Jauna apliecība maksā 1 Ls, vakcinācija 
pret trakumsērgu 5 Ls, kompleksā pote 10 Ls. 
Sakarā ar apstiprinātajiem saistošajiem no-
teikumiem (Nr.3 21.01.2009) novada kasē 
jasamaksā dzīvnieku turēšanas nodeva.

atis aigars,  
tālr. 26143151, 67970898

Par Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni

dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu – 2011

Policija ziņo
mālpils novada notikumi  
01.04.2011.–15.05.2011.

 1. 08.04.2011 13:08
M.Š. BŪDAMS NEPILNGADĪGS, SMĒĶĒJA PIE 
MĀLPILS INTERNĀTSKOLAS.
MĀLPILS PILS IELA 14
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS (APK)

 2. 08.04.2011 14:28
D.S. BŪDAMS NEPILNGADĪGS, SMĒĶĒJA PIE MĀLPILS 
INTERNĀTSKOLAS
MĀLPILS PILS IELA 14
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS (APK)

 3. 08.04.2011 14:45
D. K. NEAPMEKLĒ MĀCĪBU STUNDAS NO 1.04.2011–
7.04.2011 MĀLPILS INTERNĀTSKOLĀ.
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS (APK)

 4. 10.04.2011 19:01
AKMENS KAUDZĒ IESPĒJAMS ATRODAS MUNĪCIJAS 
LĀDIŅI. LIETAS APSTĀKĻI TIEK NOSKAIDROTI. LĀDIŅŠ 
NODOTS IZNĪCINĀŠANAI NMN OF – 2 O. LEJNIEKS.
MERGUPES IELA 4
IZBEIGTA LIETVEDĪBA (NORAKST.LIETĀ)

 5. 12.04.2011 20:15
B.L. DEDZINĀJA LAPAS UN ZARUS, KĀ REZULTĀTĀ 
AIZDEGĀS PĒRNĀ ZĀLE.
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS (APK)

 6. 16.04.2011 19:45
TIKA KONSTATĒTS, KA PĀRBAUDĀMAIS B.J. DZĪVO 
LATVIJAS REPUBIKĀ BEZ DEKLARĒTAS DZĪVESVIETAS
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS (APK)

 7. 18.04.2011 14:28
VILTOTAS NAUDAS UN VĒRTSPAPĪRU IZGAT. UN 
IZPLATĪŠ. PĀRBAUDĀMAIS NOREIĶINĀJĀS PAR PRECI 
VEIKALĀ AR VILTOTU DIVU LATU NOMINĀLA MONĒTU. 
LIETAS APSTĀKĻI TIEK NOSKAIDROTI.

VEIKALS “BAF”.
UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS (KPL)

 8. 18.04.2011 15:20
DZĪVESVIETĀ ATRASTA MIRUSI A.SPIRIDONOVA BEZ 
VARDARBĪGAS NĀVES PAZĪMĒM.
“AURIŅI”
UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS (KPL)

 9. 20.04.2011 10:51
MĀLPILĪ NĀKOTNES IELĀ 8 NOTIKA IZVAROŠANA
UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS (KPL)

 10. 20.04.2011 13:22
PAR PIEKAUŠANU MĀLPILS INTERNĀTSKOLAS 
TELPĀS
UZSĀKTA ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA

 11. 27.04.2011 19:48
DEGA PĒRNĀ GADA ZĀLE 15 M2 PLATĪBĀ.
SIGULDA – MĀLPILS 10 KM.
IZBEIGTA LIETVEDĪBA (NORAKST.LIETĀ)

 12. 28.04.2011 16:06
PAR VIEGLU MIESAS BOJĀJUMU NODARĪŠANU
PILS IELA 14
PIEVIENOTS KP

 13. 02.05.2011 11:46
TIKA NOZAGTS LAUKSAINMIECĪBAS INVENTĀRS
KURLĒNI
UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS (KPL)

 14. 02.05.2011 19:51
TIKA ATRASTS KARA LAIKA NESPRĀDZIS LĀDIŅŠ
KALNRAUTĒNI
IZBEIGTA LIETVEDĪBA (NORAKST.LIETĀ)

 15. 03.05.2011 16:58
UZ LAUKA ATRASTS KARA LAIKA NESPRĀDZIS 
LĀDIŅŠ. LĀDIŅŠ NODOTS NBS SAPIERIEM 
IZNĪCINĀŠANAI.
BIRZMAĻI
IZBEIGTA LIETVEDĪBA (NORAKST.LIETĀ)

 16. 03.05.2011 17:52
NMP 119.BRIGĀDE UZ GAIĻEZERA SLIMNĪCU 

NOGĀDĀJUSI M.E. AR DIAGNOZI: POLITRAUMA, 
KRŪŠU KURVJA LABĀS PUSES SASITUMI, LABĀS 
PUSES RIBU LŪZUMI, INTRACEREBRĀLA HEMA-
TOMA, VIRSPUSĒJS, PLAŠS ĀDAS NOBRĀZUMS 
KRŪŠU KURVJA RAJONĀ, PLĒSTA BRŪCE LABĀ 
AIZAUSS RAJONĀ. TRAUMAS GŪTAS DARBA LAIKĀ 
STRĀDĀJOT AR TRAKTORU
LEJAS JAUNZEMJI
IZSŪTĪTS UZ DARBA INSPEKCIJU

 17. 03.05.2011 18:37
NMP 174.BRIGĀDE SNIEGUSI MEDICĪNISKU 
PALĪDZĪBU V.M. DIAGNOZE: SUŅA KOSTAS BRŪCES 
KREISAJĀ APAKŠDELMĀ, ALKOHOLS – 2. NO 
HOSPITALIZĀCIJAS ATTEICIES.
RATNIEKI
IZBEIGTA LIETVEDĪBA (NORAKST.LIETĀ)

 18. 03.05.2011 21:23
TIKA PIEKAUTS V.E., SMADZEŅU SATRICINĀJUMS,L 
SEJAS UN GALVAS SASITUMI
NĀKOTNES IELA 8
RESORISKĀ PĀRBAUDE

 19. 03.05.2011 23:26
ĢIMENES KONFLIKTS
DOKTORĀTS
IZBEIGTA LIETVEDĪBA (NORAKST.LIETĀ)

 20. 05.05.2011 13:38
VEICOT KRATĪŠANU TIKA IZŅEMTAS 1640 CIGARETES 
BEZ LATVIJAS REPUBLIKAS AKCĪZES MARKAS UN 
51 LITRS CAURSPĪDĪGA ŠĶIDRUMA AR ALKOHOLAM 
RAKSTURĪGU SMAKU.
JAUNĀ IELA 6
PIEVIENOTS KP

 21. 08.05.2011 21:06
BEZVĒSTS PROMBŪTNĒ ATRODAS IESNIEDZĒJAS 
DĒLS A.O. PAZUDUŠAIS 8.05.2011.G. PĀRRADIES 
MĀJĀS.
JAUNĀ IELA 5
ATTEIKTS UZSĀKT KP
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mālpils muiža rīko bēru mielastus  
sākot ar 8Ls no personas. tālrunis: 

26666600, vai interesēties personīgi.

aktuāli

Mālpils vidusskola  
aicina 

pieteikt skolēnus  
2011./2012.m.g.

• 1. klasē
• 10. klasē (no 13.06.2011.)

• Neklātienes 7.–12. klašu grupās.

Iesniedzot dokumentus līdzi jāņem  
skolēna pase vai dzimšanas apliecība  

un iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti.

Jauno audzēkņu

uzŅemŠaNa
mŪzikas uN mĀksLas 

skoLĀ

2011./ 2012. mācību gadam

Otrdien, 31. maijā no 15.00 – 18.00
Trešdien, 1. jūnijā no 15.00 – 18.00

Kultūras centra 313. telpā – mūzika
323. telpā – māksla
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Svei cam jūnija ju bi lā rus!

87 – Atvare Ausma 
Irēna Dišereite

82 – Regīna Eglīte
81 – Lilija Jēkabsone 

Aina Grīnblate
80 – Pēteris Liepiņš 

Jānis Vindžinaitis 
Rita Kargane 
Vija Platā

75 – Aija Zvirgzdiņa 
Broņislava Šilo 
Astrīda Romāne

70 – Rasa Zutere 
Lidija Kaņepe 
Valentīna Belova 
Elvīra Agapova 
Marija Rsajeva

Mâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152
Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146
e-pasts: 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

kultūras centra kases darba laiki:

 Otrdien 14.00 – 18.00 Trešdien 11.00 – 14.00 
 Ceturtdien  Piektdien

Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma
Tālrunis izziņām 67925836 vai 29195459

Pasākumu plāns 2011. gada jūnijam
Visu vasaru izstāžu zālē apskatāma izstāde “raksti kokĀ” –  
Modra Hapanioneka, Laumas Krastiņas, keramikas studijas “Māl-pils”,  
TLMS “Urga” un mākslas studijas darbi.
04.06. Deju kopu “Māra”; “Sidgunda” un “Kniediņš” piedalīšanās  
Vidzemes novada Deju svētkos “Caur sidraba birzi gāju” Aizkrauklē.
15.06. plkst. 19.00 Brauciens uz Latvijas Nacionālās operas jauno  
Bruno Skultes izrādi “viLkaČu maNtiNieCe” (Biļetes izpārdotas)
“Latviešu kaislības 19.gs. beigu stilā. Lepnums un aizspriedumi, sāncensības gars, 
cīņa par mantu un mīlestību, liktenīgas sakritības – tas ir stāsts bez remdeniem 
“varbūt”. Divas kaimiņu saimes vienmēr bijušas sāncenses cīņā par bagātību un nu 
arī par mīlestību. Operu, kas sacerēta 20.gs. 40.gadu beigās, savulaik iestudēšanai 
Maskavā ieteicis pasaulslavenais diriģents Leopolds Stokovskis, tomēr tam nebija 
lemts notikt. Pirmizrādi Latvijā “Vilkaču mantiniece” piedzīvoja tikai 2005. gadā 
koncertuzvedumā. Šis būs operas pirmais iestudējums”.
Izbraukšana plkst. 16.30 no Akmens. Cena par autobusu 4LVL
16. 06. plkst.18.30 Koncerts karstie sPorta deJu ritmi  
Uzstāsies sporta deju kluba “zīLe” dejotāji, vad. iveta zīle
19.06. plkst. 20.30  
Kalnā kāpu gavilēt,  
Lai balsiņis tāļu skan,  
Lai dzirdēja Jāņu māte,  
Kur dziedāja Jāņu bērni.
Jāņu tradīciju un rituālu meistardarbnīca kopā ar mālpils kultūras centra folkloras 
kopu un tās vadītāju andri kapustu. Interesentiem pulcēšanās kultūras centra 
pagalmā ar jāņu zālēm un vainagiem, lai kopīgi dotos pa Nītaures, Ceriņu, Kalna 
un Mergupes ielu uz Pilskalnu, pa ceļam aplīgojot ozolus un mājas.
23. 06. plkst. 20.00 Pilskalna estrādē Mālpils amatierteātra  
pirmizrāde “trīNes GrĒki” pēc R. Blaumaņa lugas “Trīnes grēki” motīviem.  
Režisore Liene Cimža.
Izrādē piedalās: Elita Mieze, Gunta Bahmane, Gunta Millere, Anete Krieviņa, 
Sarma Ezermane, Evita Dinka, Voldemārs Cērps, Gatis Zemītis, Kaspars Ameriks, 
Voldemārs Dunkurs, Edgars Medvedevs, Jānis Kurts, Aldis Opmanis.  
Mūzikas autors – Dainis Lazdiņš, dziesmu teksti – Elita Mieze, deju horeogrāfe – 
Julijana Butkeviča, izrādes scenogrāfe – Māra Ārente.
Pēc izrādes zaĻumBaLLe kopā ar grupu “rollman’s band” no Cēsīm.
29.06. plkst.13.00 Vecmāmiņu klubiņa “rezēdas” tikšānās Pēterdienā. 
Pulcēšanās pie kultūras centra.

sluDiNājuMi    iNforMācija    reklāMa

mĀLPiLs kuLtŪras CeNtrs

sludinājumi
sia ‘’seNLeJas’’ PĒrk – liellopus, jaunlopus. samaksa tūlītēja. 
tālr. 65033720, 65033730, 26517026, 22027252, 26604491

Pļauj zāli ar trimmeri pie mājas, dārzā un citās nelielās platībās. Cena 
pēc vienošanās. Tālr. 25985566

Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan privātos, gan 
juridiskos objektos – interjērs, māju apdare, dekoratīvi dārza darbi 
(laukakmens, granīts), arī kapu pieminekļi un restaurācija. Sertificēts 
amata meistars. Tālr. 29450290

Lietoti datori. Iespējama nomaksa. Tālr. 26533575; www.lotek.lv

Jauka ģimene vēlas īrēt māju vai mājas daļu. Tālrunis: 29499516

Pateicības
Gribam pateikt lielu paldies visiem tiem, kas palīdzēja, atbalstīja un bija 
līdzās grūtajā brīdī. sieva ar bērniem, tēvs, brālis ar ģimeni,  
 māsa ar ģimeni. krūmiņliepas

Izsakām pateicību SIA „Norma K” ūdens un kanalizācijas dienesta vadītā-
jam B.Karpovičam un viņa darbiniekiem par ātru un operatīvu rīcību ūdens 
avārijas novēršanā Parka ielā.  
 Cērpu ģimene

Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” aicina  
pievienoties mūsu pedagogu kolektīvam radošu,  

bērnus mīlošu pedagogu ar augstu atbildības sajūtu.

Prasības:
– pirmsskolas pedagogam 

atbilstoša izglītība,
– talants darbam ar maziem 

bērniem,
– patika pret darbu,
– spēja  

sadarboties ar kolēģiem,
– spēja  

sadarboties ar vecākiem.

Piedāvājam:
– pilnu darba slodzi,
– darbs no 2011.gada 8.au-

gusta,
– elastīgu darba grafiku,

– iespēju darbu savienot ar 
mācībām,

– atsaucīgu kolektīvu,
– labus darba apstākļus,
– atalgojums atbilstoši  

MK noteikumiem,
– noteiktas pašvaldības dar-

binieku sociālās garantijas.
Jūsu CV un motivācijas 
vēstuli sūtīt uz e-pastu: 

piimalp@tvnet.lv  
vai iesniegt personīgi 
vadītājai darba laikā.

Tālrunis uzziņām:  
67925069; 67925252.  
Mob. tālr. 22334173.


