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Visi ceļi ved uz

Romu

Es savai Dzimtenei
Viņas sadalījušas 

Dvīņu zīmi
Ķer pie pogas!
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2012. gadā no 5. līdz 10. jūlijam Latvijā no-
tiks Starptautiskais folkloras festivāls “BALTICA 
2012”, un tā tēma būs “Ceļš”.

Lai festivālam veiktu dalībnieku atlasi, 
oktobra un novembra mēnešos visā Latvijā 

notika folkloras kopu un etnogrāfisko ansam-
bļu skates. Vidzemes novada kolektīvi savu 
māksliniecisko līmeni profesionālai žūrijas 
komisijai demonstrēja 6.novembrī Valmieras 
Kultūras centrā. Skatē piedalījās 16 kolektīvi 
no dažādām Vidzemes pilsētām un pagastiem. 
Mēs žurijas vērtējumam piedāvājām talkas 
dziesmas, tādējādi, izdziedot darba ceļu 
maltuvē, uz lauka un linu druvā. Lai arī bija 
jūtams satraukums, es domāju, mēs godam 
sevi pirmo reizi atrādījām plašākai folkloristu 
saimei un žūrijai, iegūstot II kategoriju.

“Ceļš pastāvējis paaudžu paaudzēs. Tas 
vieno mājas un pagastus, novadus un valstis. 
Tas ir arī dzīves ceļš, kas ved no pirts takas 
līdz mūža mājām. Būt ceļā nozīmē atgriezties, 

uzklausīt senču tradīcijas, kas nemainīgas gadu 
simtos. Pasaulīgais ceļš un garīgais ceļš. Ceļš 
saved kopā tuvus un tālus. Visus, kam svarīga 
tautas dzīvesziņa un tradīcijas šeit un pasaulē. 
Bet, lai kopā sanāktu, jāmāk lasīt ceļa zīmes. 
Meklēsim ceļu pie sava novada tradīcijām!” 
norāda organizatori.

Festivālā “BALTICA 2012” piedalīsies ap 
150 Latvijas etnogrāfisko ansambļu un fol-
kloras kopu, kā arī tautas muzikanti, lietišķās 
mākslas meistari, amatnieki un stāstnieki. Pir-
mo reizi starp festivāla dalībniekiem būs arī 
mālpilieši. Ir aizsācies Mālpils kultūras centra 
folkloras kopas ”Mālis” dziesmotais ceļš uz 
festivālu.

edīte Priekule

Novembra mēnesis Sidgundas pamatsko-
lā bija patriotiskās audzināšanas un drošības 
mēnesis. Visi mūsu darbi, mūsu domas tika 
veltītas Latvijas dzimšanas dienai.

3. novembrī skolā notika mācību evakuā-
cija. Skolā ciemojās ugunsdzēsēju brigāde ar 
visu tehnisko aprīkojumu. Skolēni noklausījās 
lekciju par drošību ar uguni, skatījās filmas. 
Skolēniem bija iespēja iejusties ugunsdzēsēju 
darbā, iekāpt mašīnā, apskatīt tehniku ar kādu 
ugunsdzēsēji strādā. Tika demonstrēta spe-
ciālā tehnika ar kuras palīdzību tiek atbrīvoti 
avārijās cietuši cilvēki no dzelzs skavām.

Mēneša sākumā skolēni gatavoja no 
aplikācijas papīra jostu, kurā iestrādāja kat-
ra skolēna, skolotāja un skolas darbinieka 
dzimšanas datus, veidojot rakstu. 1.–9.klašu 
skolēni veidoja sienas avīzes, veltītas Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienai.

14. novembrī 1. – 2. klašu skolēni apmeklē-
ja Mālpils kultūras centrā organizēto pasākumu 
“ Paauklē, saulīte, manu zemīti.”

15. novembrī Sidgundas pamatskolā 
ciemojās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku 

kaprālis, kurš pastāstīja par miera misijām 
Afganistānā un Irākā. Skolēni uzzināja par 
dienestu armijā. Ar lielu sajūsmu tika uzklausīts 
stāstījums, pielaikota bruņu veste un ķivere. 
Daudziem radās interese par dienestu Latvijas 
armijā. Vecāko klašu skolēni izteica vēlēšanos 
vēlāk savu dzīvi saistīt ar NBS profesionālo 
dienestu.

17.novembrī skolā viesojās Ceļu skolas 
pārstāvji, kuri vadīja teorētisku un praktisku 

nodarbību ceļu satiksmes drošībā 2.–5.klašu 
skolēniem. Pasākuma noslēgumā visiem sko-
las skolēniem tika dāvināti atstarotāji.

17. novembrī skolā notika svinīgā līnija, 
kuru gatavoja skolēnu dome un tajā piedalījās 
visi skolēni.

Brīnišķīgs izvērtās šis pirmssvētku laiks 
mūsu mazajā skoliņā. Par to paldies visiem 
skolēniem, skolotājiem un vecākiem.

agita Lazdiņa

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs svētku pasākumā 14.no-
vembrī par godu Latvijas 93.dzimšanas dienai 
uzrunāja novada skolu jaunatni: “Novembra 
nedēļa mūsu Latvijai ir bijusi Likteņnedēļa. Tas 
ir laiks, kad vajadzētu būt izjūtām, ko sajūt tikai 
ar sirdi, jo ar prātu tās ir grūti aptveramas. Ar 
sirdi to uzklausīt lūgtu tāpēc, ka cilvēka dzīvē ir 
tie izšķiršanās brīži, kad mēs esam gatavi atdot 
pašu dārgāko, savu dzīvību. Mūsu senči bija 
gatavi atdot dzīvību, par varbūt kādam toreiz 
abstraktu lietu – savu valsti. Mums ir jāapzinās, 
ka ļoti daudzas tautas uz mūsu zemeslodes vēl 
joprojām cīnās par tiesībām uz savu valsti. Tā 
ir iespēja lemt pašiem par savu likteni. Tie nav 
tukši vārdi, tie ir jāizjūt ar sirdi! Jo tad veidojas 
patriotisms uz savu Dzimteni, uz savu Valsti. Lai 
tā būtu mūžīgi! Dievs svētī Latviju!”

18. novembrī, Latvi jas Republikas 
proklamēšanas dienā Kultūras centrā pulcējās 
novada ļaudis, lai svinētu Svētkus. Svētkus 
Dzimtenei, mūsu Valstij, mūsu Latvijai, 
Mūsmājām.

“Šādi brīži, svētku svinēšanas laiks ir tas, 
kas stiprina, jo mēs domājam gaišas domas, 
sakām labus vārdus. Domām ir spēks, kas 
palīdz mums pašiem, mūsu valstij. Es vienmēr 
esmu bijis optimists un ticējis saviem cilvēkiem. 
Viņi ir uzņēmīgi, viņi ir gudri. Mālpils uzņēmīgie 
ļaudis sāk atvērt jaunas ražotnes un atjauno 
bijušās. Tās ir jaunas darba vietas, jaunas 
cerības, ka nebūs jābrauc projām, meklēt 

laimi citās zemes pusēs. Laime jākaļ tepat 
uz vietas!” sveicot mālpiliešus teica domes 
priekšsēdētājs. Svētku pasākumā “MĀJAS 
MŪSU AZOTĒ” jo īpaši tika sumināti aktīvie, 
neatlaidīgie, iniciatīvas un izdomas bagātie 
un uzņēmīgie Koninklijke Nederlandsche Hei-
demaatschappij fonda (Nīderlande) projektu 
konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” vadītāji un 
dalībnieki, kas trīs gadu laikā ir realizējuši 
neticami daudz sabiedrībai nozīmīgu darbu 
Mālpilī. Svētku koncertā uzstājās Mālpils 
mākslinieciskie kolektīvi, tie kuriem projektu 
ietvaros ir kāds guvums: koši tērpi, jaunas 

telpas, mēbeles – deju kolektīvi “Kniediņš”, 
“Sidgunda”, Mālpils luteriskās baznīcas ko-
ris, Mūzikas un mākslas skolas pasniedzēji, 
pirmsskolas izglītības iestādes bērni, vidus
skolas skolēnu ansamblis, līnijdeju grupa 
“Happy Line”, keramikas studijas “Mālpils” 
dalībnieces.

Noslēgumā tika paziņots 2011.gada 
labākais projekts – “Hokeja laukums” – sli
dotavas/hokeja laukums bērniem un pieau
gu šajiem pie Mālpils sporta kompleksa.

Daiga Frīdberga

ziņas

es savai Dzimtenei

tikšanās ar NBs kaprāli svinīgā līnija par godu Lr proklamēšanas 
gadadienai

Ceļā uz Baltica 2012

Latvijas 
dzimšanas diena



32011/11

12. novembrī Valgundē norisinājās Latvijas 
2. nacionālais līnijdeju čempionāts, kurā Māl-
pils līnijdeju grupa Happy Line startēja ProLine 
kategorijā, kas pēc sacensību nolikuma ļauj 
dejot kopā ar savu instruktoru. Mums, aktīvi 
uzmundrinot, līdzi dejoja Dzintra rozīte. Sa-
censībās dejas tika dejotas atbilstoši deju soļu 
aprakstam, bez improvizācijām. Minimālo gru-
pas dalībnieku skaitu – 6 cilvēki, mālpilietes du-
bultoja, jo pirmajā gājienā dejojām 12. Tad žūri-
ja izvēlējās 6 labākās, kas turpināja cīņu. Grupu 
uzstāšanās kārtību noteica izloze. Happy Line 
startēja ar 9. kārtas numuru, kas izrādījās ļoti 
veiksmīgs, jo tikām līdz pusfinālam un sīvā 
cīņā ieguvām godpilno 4.vietu. Jāpiezīmē, 

ka mūs vērtēja starptautiska žūrija, un katru 
sacensību kārtu tiesāja trīs asociācijas izvēlēti 
tiesneši. Individuāli startēja 3 Mālpils dejotājas 
rita Graubiņa – Social Gold kategorijā, inese 
taranda un Daiga Frīdberga – Social Diamond 
kategorijā. Individuālajiem dalībniekiem bija 
jādejo 3 de jas. Visas dalībnieces ieguva 
godalgotas vietas. Inese ieguva 2. vietu, bet 
ar uzvarētāju kausiem mājās devās Rita un 
Daiga, par ko liels paldies mūsu iedvesmotājai 
un pār liecinātājai Dzintrai Rozītei, jo bez viņas 
atbalsta mēs nebūtu iedrošinājušās startēt. 
Tagad jāsāk domāt par jaunu deju mācīšanos 
un tērpu šūšanu, jo jau nākošā gada februārī 
notiks Baltijas čempionāts. Kā īpaša balva 

nacionālā čempionāta uzvarētājiem tiek dota 
iespēja startēt bez dalības maksas. Prieks, ka 
mālpilietes ir spējušas nepilnu divu gadu laikā 
sasniegt labu meistarības pakāpi. Lai veicas 
nākošajos startos!

Daiga Frīdberga

mālpils līnijdejotājas gūst uzvaras!

Ja neesat vēl iegriezies jaukajā pagra biņā, 
kam skanīgs vārds “Lotte”, tad dariet to ātri. 
Ir pēdējais laiks gatavoties Ziemassvētkiem, 
arī miglaino šī gada Adventa laiku gaišu darīs 
jaunā veikala smaržīgā, garšīgā, pūkainā, 
skanošā, romantiskā, praktiskā un, un... 
produkcija. Kā tas viss sader kopā, vaicāju 
veikala saimniecei vitai Breidakai-Podračikai, 
kas atzīstas, ka tikai nepilnus divus gadus 
Mālpili sauc par savu. Tomēr tas ir pietiekošs 
laiks, lai saprastu kādi te ir cilvēki, kāda vide 
un kā mums trūkst.

Ideja par veikalu ir sens, izlolots sapnis, 
jo pēc astoņu gadu intensīva darba finanšu 
jomā ļoti gribējās ko sievišķīgu. Pēc puiku 
piedzimšanas nāca laiks iepazīt vietējos ļaudis, 
arī Raimondu Grolli, kurš piedāvāja izmantot 
skaisti atjaunotās, kādreizējās Patērētāju 
biedrības pagraba telpas. Tik jaunais, spoži 
melnai grīdas segums, kurā atspoguļojas 
vecie ķieģeli un griestu velves, jau izvēlēts 
kopā. Tā atdzimusi sena telpa, piepildīta ar 
pavisam citu saturu. Te ir tās lietas, kas silda 
dvēseli... lietas svētkiem, godiem, mīļuma 
apliecinājumam. Sev, draugam... dāvanas, 
praktiskas lietiņas ar noskaņu, latviskas un 
dabīgas. Sveces, kalts metāls, vilnas segas, 
linu tekstīlijas, dzijas. Saimniece aicina uz 

sadarbību vietējos meistarus. Kā pirmo 
uzteic jau esošo sadarbības partneri Gun-
degu VanaguJanbergu ar “EMILY TEXSTIL 
STUDIO” lina un kokvilnas izstrādājumiem, 
otru – Rinaldu Dunduru ar kokiem – soli, rāmji, 
arī veikala plaukti ir viņa darinājumi. Mālpilieši 
ir ļoti talantīgi meistari – gan jau darbi gulst 
plauktos, te nu būtu vieta tos godā celt.

Vitai ir daudz skaistu ideju kā izmantot 
jauko, īpašās auras piepildīto telpu, jo šeit 
būs meistarklases par ļoti sievišķīgām tēmām 
kā sveču liešana, rotu darināšana. Bērnu 
ballītes un nodarbības, kā pērļošana, kas jau 
uzsākta kopā ar meitenēm. Sarunu vakari 

kā, piemēram, tikšanās ar ģimenes un bērnu 
psihologu.

Vita saka paldies savam vīram, jaunajiem 
draugiem – mālpiliešiem par idejām un at-
balstu: gan praktisko, iekārtojot veikalu, gan 
psiholoģiski emocionālo, kas būtībā ir pats 
svarīgākais.

Laipni aicināti jaunajā veikaliņā pašā 
Mālpils centrā, kur bruģos iezīmētā upes līnija 
aizvedīs tieši pie “Lottes”, vēl pāris pakāpieni 
lejup pa romantiskajām trepēm un Jūs nokļū
siet īstā miera ostā.

Daiga Frīdberga

Mālpils Profesionālajā vidusskolā notika 
Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākumu cikls.

Ciemos bija ieradušies NBS karavīri, kuri 
pastāstīja par dalību starptautiskajās misijās. 
Īpašu interesi izpelnījās karavīru atvestais 
Latvijas armijas bruņojums, kuru katrs varēja 
uzlaikot un izjautāt karavīrus.

Svētku koncertā uzstājās skolas deju 
kopa “Madara”. Kolektīvā ir daudz jaunu 
dejotāju – pirmkursnieku, kuriem šī bija pirmā 
uzstāšanās. Direktore F.Ģēvele pasniedza pa-
teicības rakstus audzēkņiem par skolas vārda 
popularizēšanu “Amatnieku svētkos 2011”. 
Patei cības par latviskās dzīvesziņas populari-
zēšanu, aktīvu dalību pasākumu organizēšanā 
un vadīšanā saņēma arī pedagogi.

Savu veiklību un spēku demonstrēja “Vīru 
cīņu” dalībnieki. Puiši sacentās skriešanā, roku 

cīņās, svaru bumbu celšanā un rāpšanās pa 
virvi. Šogad spēcīgākie bija Roberts Binde un 
Ruslans Boļšakovs.

Skolas bibliotēkā bija apskatāma izstāde 
par Latvijas valsts vēsturi. Interesantas bija 
latviešu valodas stundās rakstītās audzēkņu 
esejas par to, kādu viņi redz Latviju pēc 7 ga-
diem. Lūk, daži fragmenti.

“Ir 2018. gads, pagājuši nu jau 7 gadi. 
Latvijai jubileja – Latvijai 100. Pārmaiņas, 
pārmaiņas un vēlreiz pārmaiņas. Kas mainījies 
Latvijā? Īstenībā tik daudz! Mainījušies gan 
cilvēki, daba, ekonomika un valsts politika. 
Pats galvenais, ka tauta ir dzīvespriecīgāka, 
patriotiskāka, tiek kopta tautas kultūra. Un 
tauta jūtas laimīga par savu paveikto darbu, 
par savu valsti.”

“Krīze ir garām, valsts atgūstas, tiek atdoti 
parādi. Cilvēkiem ir darbs, strādā un pelna. Tiek 
dibināti jauni uzņēmumi, tiek izmantotas jaunas 

tehnoloģijas, kā vēja ģeneratori, saules paneļi 
un citas ierīces”

Pasākumu cikls noslēdzās, vēlot gaišas 
dienas Latvijai, ar svecīšu nolikšanu pie Valsts 
karoga.

ausma Čīma

ziņas

Latvijas nedēļa

vieta, kur svētki mīt ik dienu
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Izskatīja 2 jautājumus
1. Par rīcību saistībā ar avāriju daudzdzīvokļu 

mājā Lielvārdes šosejā 17.
2. Par iztikas minimuma noteikšanu vienam 

iedzīvotājam (latos) Mālpils novadā.
NoLĒma:

• Par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikt 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielvārdes 
šoseja 17, Upmalas, Mālpils novads, 
tehnisko ekspertīzi, lai noskaidrotu, vai 
negadījumā cietušo dzīvojamo māju ir 
iespējams pilnībā vai daļēji atjaunot. Pozitīva 
eksperta slēdziena gadījumā, pasūtīt ēkas 
atjaunošanas tehnisko projektu. Lēmumu 

izpildi uzdot nodrošināt būvvaldes vadītājai 
Rudītei Betei.

• Piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā 200LVL 
katrai ģimenei (mājsaimniecībai) vai per-
sonai, kas bojāgājušo apbedī. Piešķirt 
pabalstu ārkārtas situācijā 300LVL apmērā 
ģimenei (mājsaimniecībai), ja negadījuma 
rezultātā gājusi bojā visa iedzīve. Visas 
Lielvārdes šosejā 17, Upmalās, Mālpils 
novadā iepriekš dzīvojošās personas, kurām 
tas nepieciešams, nodrošināt ar pagaidu 
dzīvojamo telpu Mālpils Profesionālās vi dus
skolas Dienesta viesnīcā bez maksas – līdz 
pašvaldības dome vai P/A “Mālpils sociālais 

dienests” pieņem lēmumu par pašvaldībai 
piederošas vai nomātas dzīvo jamās tel-
pas izīrēšanu, vai persona pati atrod citu 
dzīvesvietu. P/A “Mālpils sociālais dienests” 
direktorei apko pot informāciju par iespējam 
izmitināt cietušos ārpus novada teritorijas. 
Līdz pabalsta izmaksai, nodrošināt bezmak-
sas ēdinā šanu tām ģimenēm, kas izmitinātas 
Māl pils Profe sionālās vidusskolas dienesta 
viesnīcā.

• Noteikt iztikas minimumu Mālpils novadā 
atbilstoši valstī noteiktā trūcīgās personas 
(ģimenes) ienākumu un materiālā stāvokļa 
līmenī – t.i. 90LVL (deviņdesmit lati).

mĀLPiLs NovaDa Domes sĒŽu GraFiks 
2011.gada DeCemBrim

sēdes nosaukums Datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs
tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21. decembrī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 22. decembrī pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA
Finanšu komitejas sēde 22. decembrī pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Domes sĒDe 28. decembrī pl. 15.00 mazajā sēžu zālē aLeksaNDrs LieLmeŽs
Privatizācijas komisijas sēde 27. decembrī pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
administratīvās komisijas sēde 7. decembrī; 21. decembrī pl. 14.00 Mazajā sēžu zālē INETA BROKA
iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

informācija par 2011. gada oktobrī saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – 
uzskaites kartēm un mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

iesnieguma 
datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

21.10.2011. Inga Bagrova Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas 
būvniecība nekustamajā īpašumā “Zemžīburti” 

Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt 
plānošanas un arhitektūras uzdevumu 

NoVaDa  Do mEs lē mu mi

mĀLPiLs NovaDa Domes 17.10.2011. ĀrkĀrtas sĒDe Nr.11

mĀLPiLs NovaDa Domes 26.10.2011. sĒDe Nr. 12
Izskatīja 17 jautājumus:

1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulē
šanu.

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanu.

3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta apstip

rināšanu.
5. Par Mālpils novada attīstības program-

mas 2012. – 2018.gadam 1.redakcijas 
nodošanu publiskai apspriešanai.

6. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu 
ceļu uzturēšanai SIA “Norma K”.

7. Par pašvaldības SIA “Norma K” pamat
kapi tāla palielināšanu un statūtu grozī jumu 
apstiprināšanu.

8. Par Sidgundas pamatskolas pedagogu 
tarifikācijas saskaņošanu.

9. Par Mūzikas un mākslas skolas pedagogu 
tarifikācijas saskaņošanu.

10. Par atbrīvošanu no mācību maksas Mūzi
kas un mākslas skolā.

11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par telpu nomas maksas samazināšanu 

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijai.
13. Par nolikuma “Par finanšu līdzekļu vai 

mantas dāvinājumu (ziedojumu) vākšanu, 
pieņemšanu un izlietošanu 16.10.2011. 
negadījumā cietušo Mālpils novada Up-
malu ciema iedzīvotāju atbalstam” apstip
rināšanu.

14. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Par palī
dzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Māl
pils novadā” apstiprināšanu.

15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvojamās 
mājas Lielvārdes šosejā 17, Upmalās, 
Mālpils novadā ūdens un elektroapgādes 

atjaunošanai un mājas konservācijai.
16. Par Valsts palīdzību dzīvojamās mājas 

Lielvārdes šosejā 17, Upmalās, Mālpils 
novadā renovācijai.

17. Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Mālpils 
novada domes budžetu 2011.gadam”” 
apstiprināšanu.
NoLĒma:

• Pamatojoties uz Mālpils novada domes 
2011.gada 26.janvārī apstiprinātiem Sais
tošiem noteikumiem Nr.2 “Par nekus tamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir šanu”, 
p.2.5.1., piešķirt 2011.gadā IV ceturksnī un 
2012.gadā nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu sakarā ar nelaimes gadījumu 
un ēkas “Lielvārdes šoseja 17”, Upmalas, 
Mālpils novads, daļēju sagrūšanu visiem 
nekustamā īpašuma “Lielvārdes šoseja 17” 
dzīvokļu īpašniekiem.

• Piešķirt papildus finanšu līdzekļus 2612 LVL 
apmērā ceļu uzturēšanai no pašvaldības 
speciālā budžeta līdzekļiem.

• Palielināt pašvaldības SIA “Norma K” (re-
ģistrācijas numurs 40003312216) pamatka-
pitālu par LVL 14 000, (četrpadsmit tūkstoši 
Latvijas valsts lati), Mālpils novada domei 
izdarot naudas ieguldījumu pamatkapitālā un 
pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu. 
Iedalīt līdzekļus pašvaldības SIA “Norma K” 
pamatkapitāla palielināšanai LVL 14 000, 
apmērā no pašvaldības budžeta sadaļas 
“pārējie izdevumi”. Apstiprināt pašvaldības 
SIA “Norma K” pamatkapitālu LVL 714 368, 
(septiņi simti četrpadsmit tūkstoši trīs simti 
sešdesmit astoņi Latvijas valsts lati) apmē-
rā, kas sadalīts 714 368 daļās. Apstiprināt 

pašvaldības SIA “Norma K” pamatkapitāla 
palielināšanas noteikumus. Izdarīt izmaiņas 
pašvaldības SIA “Norma K” Statūtu 2.no-
daļas 2.1 un 2.2.punktā, izsakot tos šādā 
redakcijā:
o “2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 

LVL 714368, (septiņi simti četrpadsmit 
tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi Lat-
vijas valsts lati) apmērā.

o 2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 
714368 (septiņi simti četrpadsmit tūk-
stoši trīs simti sešdesmit astoņās) daļās. 
Katras daļas vērtība ir 1 (viens) lats.”

• Apstiprināt nolikumu “Par finanšu līdzekļu vai 
mantas dāvinājumu (ziedojumu) vākšanu, 
pieņemšanu un izlietošanu 16.10.2011. 
nega dījumā cietušo Mālpils novada Upmalu 
ciema iedzīvotāju atbalstam”.

• Pasūtīt dzīvojamās mājas Lielvārdes šoseja 
17 “Konservācijas darbu Tehnisko projektu”. 
Uzdot SIA “Norma K” tās kompetences 
ietva ros veikt ēkas konservācijas darbus. 
Paredzēt līdzekļus novada domes budžetā 
darbiem, kas saistīti ar konservācijas pasā
kumiem no budžeta pozīcijas un ziedojuma 
konta pēc faktiskā izlietojuma.

• Lūgt Ministru kabinetam sniegt palīdzību 
negadījumā cietušās daudzdzīvokļu mājas 
Lielvārdes šoseja 17, kas atrodas Upmalu 
ciemā Mālpils novadā, renovācijai, saskaņā 
ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 27.2 panta pirmās daļas 3.punk-
tu. 2. Lūgt Ekonomikas ministriju atbalstīt 
ārpuskārtas piedalīšanos dzīvojamās mājas 
Lielvārdes šoseja 17, Upmalās, Mālpils 
novadā programmā “Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākums”.
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Mālpils jauniešu sasniegumi ir 
nepārpro tams pierādījums tam, ka 
pastāvēs tas, kas pārveidosies. Jo tikai 
nepārtrauktā attīstībā rodas jaunas 
idejas, nāk jauni cilvēki, jaunas domas. 
Pieredze mijās ar uzdrīkstēšanos, 
mākslas klasiskās vērtības ar jauno un 
izaicinošo, pārdrošo.

Sarunā ar MMMS mākslas nodaļas 
vadītāju Dainu Galakrodzenieci dzird 
gandarījumu, pateicību, prieku par 
sasniegumiem, par varēšanu. Un neiz
sīkstošo skolotāju darba prieku, jo nu 
jau pāris gadus strādā, uzmundrina 
skolēnus un katru darbu līdzi izdzīvo 
jaunie pedagogi – Artūrs Arnis, kas 
māca video animāciju. Pats tikko ar 
izcilību beidzis Mākslas akadēmijā 
ma ģistrus kā scenogrāfs. Paralēli 
arī strādā akadēmijā. Pieredzi gu-
vis strādājot Vācijā uz Angļu teātra 
ska tuves(scenogrāfija), tad vadošajā 
vācu Tautas teātrī Berlīnē, veidojis 
sceno grāfijas Krakovas operā, arī Lat-
vijas teātros. Artūrs strādā ar 5.kursa 
audzēkņiem kompozīcijā. Aija Klint
sone, talantīga stikla māksliniece, 
strādā jau ar lielākajiem bērniem stiklā, 
kā arī kompozīcijā ar 4.kursiem. Maija 
Mackus beigusi Mākslas akadēmijā 
ma ģistratūrā grafiķus. Talantīgs cilvēks, 

piedalās izstādēs, plenēros – Anglijā, 
Venēcijā. Cilvēks, kas pats sevi izglīto, 
un tālāk dod bērniem. Viņiem ir intere-
santi, un tādēļ ir arī rezultāti. Maija māca 
zīmēšanu, mākslas valodas pamatus.

Atgriezusies Esmeralda Tāle, kas 
at cerējās vēl savus audzēkņus mazus 
esot. Radošs un smalks cilvēks, kas 
pasniedz gleznošanu.

Elīna Titāne, kas šogad nomi
nē ta Gada balvai, māca keramiku. 
Pa ralēli obligātajiem priekšmetiem 
skola dod iespēju iepazīties ar citām 
teh nikām, tā bijusi filcēšana, tagad zīda 
apgleznošanas tehnika, ko apgūst pie 
Dainas Galakrodzenieces, pēc izglītī bas 
tekstilnieces. Tiek domāts par tehnisko 
nodrošinājumu, jaunām tehnoloģijām. 
Ir iegādāts pietiekoši spēcīgs dators 
un programmatūra, lai varētu apgūt 
video animāciju. “Mēs varam darīt ļoti 
daudz un lielas lietas, bet ir jāizšķiras 
par prioritātēm, ko varam darīt šodien,” 
saka nodaļas vadī tāja un uzteic savu 
skolotāju augsto kvalifikāciju, radošumu, 
“Ar gadiem nāks pieredze un tā būs 
vērtība jau no citas kategorijas. Tomēr 
rezultāti un sasniegumi ir jau tagad. Tā 
liels izaicinājums bija piedalīties Taipejas 
42. Pasaules bērnu mākslas izstādē, kur 
piedalījās vairāk kā 30 tūkstoši bērni. 

Nr. Nominācija Audzēkņa vārds, 
uzvārds Klase, kurss Skolotājs Konkursa nosaukums Konkursa vieta

1. 1. vieta 
multimediju 

mākslas grupā
Laima Niedra V kurss Artūrs Arnis

8. Starptautiskajā bērnu un jauniešu 
mākslas konkursā

“Iekāp Rīgas mākslā”

Māras Muižnieces 
Rīgas mākslas 

skola
2. Atzinība Elīna  

Tarakanova III kurss Maija Mackus 42. Pasaules bērnu mākslas izstāde Taipeija (Ķīna)

3. Atzinība Roberts Beņķis IV kurss Maija Mackus 42. Pasaules bērnu mākslas izstāde Taipeija (Ķīna)
4. Atzinība Laima Niedra V kurss Maija Mackus 42. Pasaules bērnu mākslas izstāde Taipeija (Ķīna)

5. Atzinība Alise Graudiņa V kurss Maija Mackus II Starptautiskais vizuālās mākslas 
konkurss “Dzīnieki manā zemē”

Balvu mākslas 
skola

6. Atzinība Elīze  
Dombrovska III kurss Daina Galakrodzeniece

Starptautiskā bērnu mākslas fonda 
ICAF (ASV) organizētais konkurss

“Child Art 2011” – “My Favorite Sport” 

Nacionālā kārta 
Latvijā

7. Atzinība Adriana Paula 
Fjodorova I kurss Daina Galakrodzeniece

Starptautiskā bērnu mākslas fonda 
ICAF (ASV) organizētais konkurss

“Child Art 2011” – “My Favorite Sport”

Nacionālā kārta 
Latvijā

8. Atzinība Lizete Šaršūne I kurss Daina Galakrodzeniece
Starptautiskā bērnu mākslas fonda 
ICAF (ASV) organizētais konkurss

“Child Art 2011” – “My Favorite Sport”

Nacionālā kārta 
Latvijā

9. Atzinība Laura Šulca I kurss Daina Galakrodzeniece
5. Starptautiskais vizuālās mākslas un 

jaunrades konkurss  
“Saules krasts – Atklājums”

Saulkrastu mākslas 
un mūzikas skola

10. Atzinība Matīss Graudiņš 3. klase Daina Galakrodzeniece
5. Starptautiskais vizuālās mākslas un 

jaunrades konkurss 
 “Saules krasts – Atklājums”

Saulkrastu mākslas 
un mūzikas skola

11. Atzinība Tomass Ozoliņš 2. klase Daina Galakrodzeniece
5. Starptautiskais vizuālās mākslas un 
jaunrades konkurss “Saules krasts – 

Atklājums”

Saulkrastu mākslas 
un mūzikas skola

12. Atzinība Raima Ozoliņa IV kurss Maija Mackus
Latvijas profesionālās ievirzes mākslas 

skolu audzēkņu 
 zīmēšanas konkurss

Kandava

13. Atzinība Beāte Radziņa II kurss Maija Mackus
Latvijas profesionālās ievirzes mākslas 

skolu audzēkņu 
 zīmēšanas konkurss

Kandava
(marts)

14.

Atzinība par 
radošu un 
kvalitatīvu 
uzdevumu 
risinājumu

Mālpils mākslas 
skola

kl. – I k.
II k. – V k.

Daina Galakrodzeniece
Maija Mackus

Latvijas profesionālās ievirzes mākslas 
skolu audzēkņu 

 zīmēšanas konkurss

Kandava

izglītība uN kultūRa

mālpils mākslas skolas sasniegumi 
dažādos konkursos 2011. gadā

Daina, Laima, Jānis anmanis, maija, elīna, roberts

skolotājas maija mackus un D.G. sarunā ar taipeijas 
misijas Latvijas republikā vad. Deividu vangu.

Turpinājums 10. lpp.
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Grundtvig programmas projekta “At-
balsts nelielām lauku pašvaldībām – sociāli 
mazaizsargāto lauku sieviešu iesaistīšana 
mūžiglītībā” ietvaros uz kārtējo darba 
tikšanos pulcējās poļu, vācu, portugāļu, 
itāļu un latviešu valodās runājoši ļaudis, 
kam galvenais mērķis – atrast kopīgu 

valodu. Nē, šoreiz nebūs runa par valodnie-
cisko pusi, drīzāk par sirds valodu, jo viss 
projekts īstenībā ir dāsnuma, palīdzības, 
atbalsta, biedriskuma un savstarpējās 
sapratnes izjūtu kopums. Projekta grupu 
dalībnieki ir tie, kas savās dzīves vietās 
organizē pasākumus, iesaista sievietes 

kursos, dod iespēju risināt sasāpējušas 
problēmas ar psihologa palīdzību, sniedz 
atbalstu minoritāšu un imigrantu kategoriju 
sievietēm. Tā, sēžot aplī Romas Sieviešu 
nama pagalmā, plecu pleca ar pārējiem 
projekta dalībniekiem un mājiniekiem, 
jutāmies kā vienā valodā runājošie, jo 
īstenībā problēmas visur ir līdzīgas. “Casa 
Internazionale delle Donne” (Starptautiskais 
Sieviešu Nams) Romā radies jau pagājušā 
gadsimtā, pēc Romas sieviešu kustības 
iniciatīvas. Projekta mērķis ir radīt iespēju 
sievietēm piedalīties kultūras aktivitātēs, 
kā arī sniegt dažāda veida palīdzību, 
informāciju, juridiskus un medicīniskas 
dabas padomus, risināt personīgus jau
tājumus, iziet profesionālo orientāciju. Orga
nizācijā ir iespējams iesaistīties politiskajā 
un kulturālajā sabiedrības dzīvē, atpūtas un 
izklaides aktivitātēs. Tā ir vieta ar starptau-
tisku nozīmi, kur sievietes var satikties, gūt 
pieredzi, kopā veidot projektus, uz laiku arī 
apmesties. Organizācija darbojas kā paš
finansējošs, bezpeļņas uzņēmums.

Vizītes laikā tikāmies ar vairāku sieviešu 
organizāciju pārstāvjiem, iepazināmies 
ar Itālijas pieredzi, stāstījām par Latvijas 
un Mālpils sieviešu neizsīkstošo enerģiju. 
Secinājums ir viens – problēmas ir visur, 
bet kopā izglītojoties, strādājot, priecājoties 
varam sniegt atbalstu tām, kam tajā brīdī ir 
grūti un vajadzīga palīdzība.

Daiga Frīdberga

visi ceļi ved uz romu...

Mālpils Profesionālajā vidusskolā 
noslēdzies kārtējais īso prakšu projekts 
programmā Leonardo da Vinci. Kopumā 
tajā piedalījās 15 audzēkņi no 2., 3. un 
4.kursa, no visām skolā apgūstamajām 
specialitātēm.

Prakses norisinājās pie diviem uzņemo
šajiem partneriem – Europartnership Agen-
cy Anglijā un mūsu ilggadējiem partneriem 
Vācijā Zeppelin Gewerbeschule Konstanz, 
firmās, kur mālpiliešus uzņem praksē jau 
kopš 1998.gada. Arī šoreiz prakses beigās 
visi audzēkņi ir saņēmuši augstu sava 
darba novērtējumu, kā arī sertifikātus, ko 
varēs pievienot saviem karjeras izaugsmi 
apliecinošajiem dokumentiem.

Dažu dalībnieku iespaidi par praksēs 
pieredzēto:

“Prakse man bija uzņēmumā “5 star 
floaring”. Mani darba pienākumi bija, kā jau 
iesācējam katrā uzņēmumā: no sākuma tu 
vāc atgriezumus, bet vēlāk jau tev liek darīt 
līdzvērtīgu darbu. Šis darbs bija ļoti strikts 
un neko nedrīkstēja salaist grīstē, jo mēs 
strādājām miljonāru mājās, kuras tika celtas 
no jauna. Pilsēta, kurā mēs dzīvojām, bija 
skaista un daudz reižu lielāka par Mālpili. 
Brīvajā laikā mēs apskatījām pilsētas 
interesantākās vietas, bijām arī ekskursijās 
ar kuģi pa līci un blakuspilsētā staigājām pa 
alām, kurās senāk dzīvojuši cilvēki. Lidoju 
ar lidmašīnu pirmo reizi, taču sajūta bija 

laba. Aizbraucot uz Londonu, redzēju, ka 
tās lidosta bija vairākas reizes lielāka nekā 
lidosta Rīgā.” (Lauris Mihoļaškins)

“No 30.09.11 – 23.10.11 piedalījos 
Leonardo da Vinci projekta mēneša praksē 
Vācijā, kur dzīvoju Uberlingenā un strādāju 
viesnīcā St. Leonard Parkhotel. Darbs bija 
samērā viegls, pat nemanīju to, ka tik ātri 
paiet laiks, un skat – jau esi atpakaļ Latvijā. 
Uberlingenā ļoti patika, darbs gāja no rokas. 
Strādāju viesnīcas virtuvē par pavāra palīdzi. 
Dažkārt gadījās arī pastrādāt pie konditores 
Marinas. Ieguvu jaunas paziņas, kuri bija 
darba kolēģi. Nožēloju, ka laikus nesāku 
mācīties vācu valodu, lai strādātu arī par 
viesmīli. Bijām pirmie un vienīgie praktikanti, 
kuri ik pēc 2 vai 3 dienās redzēja skaistos 
Alpu kalnus. Šī vieta man ļoti patika, pagāja 
3 dienas, kamēr atkal pieradu pie Latvijas, 
jo Vācijā biju jau iedzīvojusies. Ja būtu 
izdevība vēlreiz iekļūt šādā projektā, tad 
jebkurā gadījumā brauktu uz Vāciju.” (Beāte 
Dinstmane)

“Atbraucot no Vācijas, esmu sapratis, 
ka grūti ir dzīvot un strādāt, ja nepietiekami 
zini valodu. Darba apstākļi bija labi. Ieguvu 
jaunu darba pieredzi un pastiprināju vācu 
valodas zināšanas. Ieguvu sertifikātu, kurš 
noderēs turpmāk, iestājoties kādā darba 
vietā. Bija interesanti padzīvot svešā valstī, 
kur ir savādāka dzīvošana, paražas un dzīves 
vērtības.” (Niks Kovoļevskis)

“Es biju Vācijā, praksē saistībā ar skolas 
projektu Leonardo da Vinci. Mēs dzīvojām 
Konstanz pilsētā, Jugendherberge viesnīcā. 
Mums viss bija apmaksāts: gan dzīvošana, 
gan ēšana, gan arī dažādas ekskursijas. 
Es strādāju vienā no Vācijas labākajām 
firmām. Darbs bija diezgan grūts. Strādāju 
no 7.00–16.30. Uz darbu mēs braucām ar 
sabiedrisko autobusu. Manā darba vietā 
visi strādnieki bija ļoti laipni, izpalīdzīgi un 
saprotoši. Vācija ir viena no attīstītākajām 
valstīm, tur viss ir ļoti skaisti sakopts. 
Mums Vācijā bija diezgan daudz brīvā laika. 
Brīvajā laikā mēs braukājām pa pilsētu, 
bijām arī aizbraukuši uz Alpu kalniem un 
Reinfall ūdenskritumu Šveicē. No sākuma, 
kad aizbraucām uz Vāciju, bija ļoti grūti 
sazināties ar apkārtējiem cilvēkiem, bet 
beigās jau bija labāk un pie tā pieradām. 
Man tur ļoti patika un vēlētos  aizbraukt vēl 
kādu reizi.” (Aivis Zučiks)

Prakses atskaišu noslēgumā, kad 
dalīb niekiem ir jāatbild uz jautājumu, ko 
viņi ieteiktu nākamajiem praktikantiem, 
visbie žākie ieteikumi ir “mācīties valodas”, 
“būt gataviem citai videi un cilvēkiem”. 
Cerēsim, ka nākamo prakšu dalībnieki šos 
ieteiku mus ņems vērā, jo 2012.gadā taps 
jauns projekts.

Līvija mukāne

PRojEkti

Jauna pieredze un kompetences  
īsajās praksēs
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23.–27.oktobrī Piero Calamandrei skolā Romā, Itālijā no-
tika Mālpils vidusskolas Comenius projekta “Klase dabā, daba 
klasē” kārtējā sanāksme. Visi projekta partneri bija sagatavojuši 
prezentācijas par dabas aizsardzību savās valstīs, par vides 
izglītības aktivitātēm savās skolās. Bija interesanti vērot un salīdzināt. 
Sanāksmē piedalījās arī Romas pilsētas vides aizsardzības depar-
tamenta pārstāvji, kas informēja par vides situāciju un problēmām, 
par to, kas tiek darīts, lai veicinātu cilvēku apzinīgāku attieksmi pret 
vidi, kurā tie dzīvo. Koordinatoru sanāksmē saplānojām projekta 
darbus otrajam gadam: katras valsts raksturīgāko augu herbārija 
noformēšanu, didaktiskās galda spēles jaunākajām klasēm u.c.

Taču Itālija nebūtu Itālija, ja priekšplānā tomēr neizvirzītos ies-
paidi un vērojumi par Romu, tās vēsturi, cilvēkiem, itāļu tradīcijām. 
Lūk, dalībnieku iespaidi:

“Strādājot projektā “Klase dabā, daba klasē”, gads paskrēja 
nemanāmi, un Itālijas posms jau tik ātri klāt! Viesojoties Romas skolā, 
ir patīkami, ka esam gaidīti. Pat īpaši mums stādītās ciklamenes 
podiņos sveicināja jau pa gabalu un pelēkais oktobris bija silts 
un patīkams, kaut arī apkārtne nelikās pievilcīga ar nomestajiem 
papīriem un maisiņiem. Tādēļ īpaši gandarīta esmu, ka dzīvoju 
sakoptā Latvijā.

Prezentācijās rādījām savus padarītos darbus. Simona, Liāna un 
Kristaps no pārējiem skolēniem izcēlās ar drosmi un uzņēmību iet un 
uzstāties pirmajiem, kā arī savlaicīgi sagatavot savas prezentācijas. 
Biju lepna par Mālpils skolēniem.

Rādīja īsfilmu par Itālijas dabas katastrofām un atkal galvā doma – 
cik labi, ka dzīvojam savā zemītē!

Tieši Romā izpratu vārdu nozīmi – liels, milzīgs, gigantisks. 
Vatikāna Svētā Pētera katedrāles apjomi ir neaprakstāmi. Pat Romas 
pāvests likās sīks un mazs (tieši tajā laikā beidzās jauno priesteru 
iesvētību ceremonija). Tāpat Panteons un Kolizejs... to ir jāredz! Kur 
nu vēl Trevi strūklaka!

Patika viss, jo dzīvojot pie Vatikāna sienas, 2,5 miljonu cilvēku 
pilsētā, kur satiekas visas pasaules iedzīvotāji, visu laiku jutos droša. 
Spiesta ieklausīties angļu valodā un runāt ar itāļu brašuļiem un viņu 
“profiem”, t.i. skolotājiem. Vajadzētu pamācīties dienvidzemju nest-
eigto mieru un sirsnīgo draudzību. Projekts man deva daudz vairāk 
nekā spēju šeit aprakstīt. Paldies par iespēju!” (sk. Una Tobota)

“Pirmais, ko es ievēroju, bija balkoni ar žalūzijām un izkarinātu 
veļu. Pārsteidza piegružotās ceļa malas, tas likās ļoti nepierasts.Vecā 
Roma ir iespaidīga ar savām lielajām celtnēm, Kolizeju, Panteonu 
un citām. Šo celtņu pakājē cilvēks tiešām jūtas mazs.Vēl pārsteidza 
tautību daudzums, ko varēja rezēt ielās. Pati interesantākā šķita 
Trevi strūklaka. To izdevās redzēt pat trīs reizes dažādos dienas 
laikos. Ļoti iespaidīgs bija Sv.Pētera laukums ar savu plašumu. Pati 
bazilika tiešām ir ļoti liela, ar iespaidīgiem gleznojumiem. Bet pats 
interesantākais bija tas, ka redzējām pašu pāvestu Benediktu. Ies-
paidu daudz un visu pieminēt nav iespējams.” (sk. Pārsla Lietaviete)

“Tas bija ceļojums, ko ilgi atcerēšos. Izbaudīju katru dienu. Lai 
gan brauciens bija projekta ietvaros no skolas un likās, ka dienas būs 
tik aizņemtas un pārpildītas, vakari bija visai brīvi, lai varētu izbaudīt 
Romas burvību. Visskaistākais bija skats uz Romu no augšas nakts 
laikā no Zodiaco (pilsētu un vietu nosaukumi liekas tik sarežģīti, ka 
grūti izrunāt un kur nu vēl atcerēties). Tā noteikti būtu vieta, kuru 

ieteiktu apskatīt visiem, kam ir iespēja pabūt Romā.
Par cilvēkiem, ģimeni un ēšanu: itāļiem patīk labi daudz paēst! 

Katra ēdienreize man likās kā pārēšanās. Viņi ēd daudz un visnotaļ 
garšīgi. Gandrīz katrā ēdienreizē tika izmantots siers, par ko biju 
visai priecīga. Viens no iecienītākajiem ēdieniem ir pasta jeb pie 
mums sauktie makaroni. Tie tika pasniegti gandrīz katrā ēdienreizē.

Visi cilvēki un, protams, ģimene, kurā dzīvoju, bija ļoti sirsnīgi, 
atvērti un centās darīt visu, lai es, no citas valsts un citas kultūras, 
gūtu par viņiem vislabāko priekšstatu, kas visnotaļ arī izdevās. Esmu 
sapratusi, ka itāļi ir cilvēki, kas lepojas ar savu valodu, tautu un vietu, 
kur tie dzīvo, un ne veltīgi!

Pēdējā diena, protams, bija visskumjākā, kad bija jāatvadās 
no visiem jauniegūtajiem draugiem un, tā teikt, jāatgriežas reālajā 
dzīvē. Bet es tiešām novērtēju un priecājos par šada veida iespēju 
un nenožēloju nevienu dienu, ko pavadīju Romā šī projekta ietvaros. 
(Simona Gulbe, 12.kl.)

“Pirms brauciena uz Itāliju mēs bijām emociju pilni. Kā apmaiņas 
projekta dalībniekiem mums vajadzēja sagatavot prezentāciju par 
dabu Mālpils vidusskolā un aizsargājamiem dabas objektiem Latvijā.

Ierodoties Itālijā, Piero Calamandrei skolā, notika prezentācijas 
aizstāvēšana, kuras laikā bijām nedaudz nobijušies, jo projektā 
piedalījās vairākas valstis, kā arī gribējām visu izdarīt, kā nākas. Bija 
interesanti redzēt, ko dažādās valstīs bērni dara skolas labā. Runājot 
par itāļu personību, cilvēki ir ļoti pieklājīgi, draudzīgi un laipni, gatavi 
it visā palīdzēt. Ļoti interesanta ir viņu valoda, itāļi runā ļoti ātri un, 
atrodoties itāļu vidū, tev rodas tāda sajūta, ka esi humora šovā, jo 
tā ir nedaudz smieklīga. Kā arī viņi ir ļoti maziņi (augumā), pārsvarā 
ar ļoti izteiktām brūnām acīm.” (Liāna Čeketa, 12.kl.)

“Vislabākie brīži, kas palikuši man atmiņā no Itālijas ceļojuma, ir 
dienas, ko pavadīju kopā ar jauniegūtajiem draugiem. Kā arī ģimene, 
pie kā dzīvoju, bija ļoti atvērta un mani laipni uzņēma.

Visspilgtākais ir Romas apskatīšana – dažādās celtnes un ieliņas, 
lai gan, manuprāt, tās īpaši neatšķiras no mūsu Vecrīgas ielām. Bet 
tomēr skaistākā vieta bija Zodiaco. Tā bija vieta, no kuras varēja 
apskatīt visu Romas pilsētu no augšas!

Pēc pirmajiem iespaidiem, itāļu cilvēki ir ļoti atvērti un laipni, 
kā arī tauta, kurai patīk labi paēst. Katra ēdienreize bija pietiekami 
bagātīga, lai būtu iespēja vairāk kā tikai labi paēst.

Vienīgais moments, ko varētu atzī mēt, kas nepatika, bija daudzo 
tīņu smēķēšana. Italijā tas tiek atļauts visur, pat skolas teritorijā! 
Liekas dīvaini un šokējoši, ja mums, lai kaut ko tādu mēģinātu darīt, 
ir jāiet slapstīties aiz stūriem, bet Itālijā tu to vari izdarīt kopā pat 
skolotāju kompānijā.

Bet visā visumā domāju, ka ceļo jums bija izdevies, tāpēc varu 
teikt, ka izbaudīju dienas šī projekta ietvaros. (Kristaps Butkevičs, 
12.kl.)

Tādas nu bija šīs jauniem iespai diem bagātās dienas Romā. 
Līdztekus priekam par labi padarītiem projekta darbiem ir arī prieks 
par veiksmīgo komunikāciju ar citu valstu skolēniem un skolotājiem, 
par kārtējo iespēju iepazīt valstis un kultūras nevis caur interneta 
mājas lapu sauso infor mā ciju, bet tiešā saskarsmē ar cilvē kiem, 
mācoties pieņemt atšķirīgo un priecājoties par kopīgo.

Līvija mukāne

PRojEkti

kopā ar draugiem Prezentācijā

Pasaules lielpilsētas romas dabā



8 2011/11

kas pamudināja izvēlēties šo darbu? Cilvēki? apstākļi? No-
tikumu gaita?

Valsts policijas Siguldas kārtības policijas priekšnieka Augusta 
Popova raksts “Mālpils Vēstīs” ar aicinājumu jauniešiem ar atbilstošu 
izglītību stāties darbā policijas dienestā. Tā kā sakarā ar ekonomisko 
krīzi valstī uz to brīdi iegūtajai profesijai atbilstoša darba nebija, 
izdomāju pārkvalificēties uz tādu profesiju, kurā darba vietas ir, bez 
tam arī piedāvātais darbs mani interesēja.

kāda izglītība iegūta, kādas skolas? augstskolu? kāds bija 
iedo mātais izglītības virziens pēc skolas, kāpēc mainījās, ja 
mainījās?

2003. gadā beidzu Mālpils vidusskolu, tai pašā gadā iestājos 
Rīgas Tehniskajā universitātē, studēju ekonomiku, biznesa pamatus, 
2006. gadā ieguvu bakalaura grādu ekonomikā, divus gadus mācījos 
RTU maģistratūrā. 

kad sākāt strādāt? kāpēc mālpilī?
Jau studējot maģistratūrā, sāku strādāt uzņēmumā “Arbord” par 

direktoru, organizēju un vadīju īpašumu apsaimniekošanas darbus gan 
tepat Mālpilī, gan arī citās pašvaldībās. Mālpilī tāpēc, ka šeit ir manas 
mājas, te dzīvo mani vecāki, šeit pagājuši mani bērnības un skolas 
gadi, šeit arī vēlētos redzēt savu turpmāko dzīvi. Mēģināju pastrādāt 
arī ārzemēs – Amerikā un Nīderlandē, taču atgriezos atpakaļ un Latviju 
pamest vairs negrasos nekad. Par valsts policijas Mālpils iecirkņa 
inspektoru sāku strādāt šī gada septembrī. Sākumā bija paredzēts, ka 
pildīšu inspektora pienākumus Krimuldas iecirknī, taču tā sagadījās, ka 
tieši šajā laikā pelnītā atpūtā devās Mālpils iecirkņa inspektors Arvils 
Lūks, šī vieta tika piedāvāta man, es piekritu un te es esmu.

kādi ir galvenie uzdevumi Jūsu amatā?
Valsts policijas iecirkņa inspektora galvenie pienākumi pārzināt 

jautājumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu 
uzticētajā teritorijā, manā gadījumā Mālpils novadā. Manos pienāku
mos ietilpst pieņemt Mālpils novada iedzīvotājus, uzklausīt viņu 
sūdzības, kas saistītas ar viņu cilvēka tiesību aizskārumiem, mantas 
neaizskaramību, pieņemt no viņiem atbilstošos iesniegumus, veikt 
izziņas darbības par konstatētajiem likumu pārkāpumiem, uzsākt un 
virzīt lietvedības procesu, uzraudzīt no ieslodzījuma vietām atbrīvotās 
personas, kas apmetušās uz dzīvi Mālpils novadā, pārraudzīt ieroču 
glabāšanas noteikumu pienācīgu izpildi personām, kurām ir ieroču 

glabāšanas atļaujas, nekavējoties doties uz notikumu vietu Mālpilī, 
kurā noticis nopietns likumpārkāpums, piedalīties dažādos Sigul-
das kārtības policijas organizētajos reidos Siguldā un tās kaimiņu 
pašvaldībās, veikt dežūras Siguldas policijas iecirknī saskaņā ar grafiku 
un veikt daudz citas darbības, kas noteiktas likumā “Par policiju”.

Pirmie iespaidi par darbu policijā? Notikumi, kas bija 
ugunskristības?

Darbs interesants, vienmēr saskarsmē ar cilvēkiem, ar viņu 
problēmām, jābūt Mālpils novadā notikušo likumpārkāpumu notikumu 
centrā. Apziņa, ka no tevis atkarīga cilvēka drošība liek savākties arī 
pašam, līdz ar to ir uzradusies pašdisciplīna daudz augstākā līmenī, 
nekā līdz šim. Ugunskristības noteikti bija sprādziens Upmalu daudz
dzīvokļu mājā, uz kuru biju izsaukts jau 10 minūtes pēc tā. Tā bija 
mana trešā nedēļa, kad biju stājies darbā, un uzreiz tik traģisks noti-
kums, kas izraisīja vairāku Mālpils novada iedzīvotāju nāvi. Pienācās 
divas diennaktis uzraudzīt notikuma vietu, lai novērstu marodierisma 
iespējas, pieņemt un uzskaitīt gruvešos atrastās privātās mantas, 
naudu un dokumentus.

kādus mērķus izvirzāt? ko vēlaties sasniegt, domājot par 
konkrēto mālpils situāciju?

Saprotu, ka viens neko daudz Mālpils novadā izmainīt nespēšu. 
Saskaņā ar normatīviem, Mālpils novadā būtu vajadzīgi vēl vismaz 
2–3 inspektori, taču kadru trūkums policijā un situācija valsts budžetā, 
neļauj cerēt, ka tuvākajā laikā šajā sakarā kaut kas mainītos. Tai pašā 
laikā Mālpils policijas iecirknis labākajā ziņā atšķiras ar līdzīgiem 
iecirkņiem citās pašvaldībās ar to, ka te aktīvi un rezultatīvi darbojas 
pašvaldības policija, 24 stundas diennaktī darbojas apsardze, kas 
ir gatavi jebkurā laikā nākt palīgā likumpārkāpumu novēršanā. Par 
to liels paldies Mālpils pašvaldības policijas priekšniekam Guntim 
Lejiņam, apsardzes firmas direktoram Oļegam Matvejevam. Uzskatu, 
ka uz šo brīdi mums izveidojusies laba, rīcībspējīga komanda, kas 
ir gatava veiksmīgi darboties sabiedriskās kārtības nodrošināšanas 
jomā Mālpils novadā.

tālākie plāni?
Domāju pastrādāt esošajā amatā vēl kādu gadu, un, ja redzēšu, 

ka šis darbs man patiks, ja ar to spēšu uzturēt sevi un savu ģimeni, 
kuras man vēl pagaidām nav, pieteikšos neklātienes studijām juristos, 
lai varētu virzīties pa dienesta pakāpju pakāpieniem.

kādi ir Jūsu hobiji?
Daudz sportoju, īpaši patīk volejbols, basketbols, futbols vasarā, 

hokejs, florbols ziemā, šajos sporta veidos esmu pārstāvējis Mālpils 
novadu. Jau kopš bērnības piedalos dažādos Mālpils deju kolektīvos, 
6 gadus nodejoju sporta deju kolektīvā “Zīle”, nu jau 6 gadus dejoju 
tautas deju kolektīvā “Māra”, vairākkārt piedalījos Latvijas dziesmu un 
deju svētkos, ceru, ka vēl izdosies piedalīties arī nākošajos svētkos. 
Esmu Mālpils mednieku kolektīva biedrs, taču daudz laika medībām 
atvēlēt nevaru. Biežāk medību laikā ir citi pasākumi, kuros man ir 
jāpiedalās, taču teikt, ka šeit man nav sekmju, arī nevar. Pagājušajā 
gadā izdevās nomedīt alni. Piedalos dabas aizsardzības pasākumos, 
it īpaši zivju resursu aizsardzības pasākumos, šajā sakarā apmeklēju 
Valsts Vides dienesta organizētos kursus, nokārtoju eksāmenus un 
esmu ieguvis Valsts vides sabiedriskā inspektora apliecību un šādā 
statusā ieguvis tiesības darboties jebkurā vietā Latvijā.

vai piederība mālpilij, tās sabiedriskajai dzīvei ir mainījusi Jūsu 
ikdienu, sākot strādāt policijā? kā redzat mālpiliešus no jaunā 
amata pozīcijām? kādi mēs esam? Cik disciplinēti, godprātīgi 
pret likumu?

Noteikti, ka sabiedriskajā dzīvē vairs tik aktīvi, kā līdz šim piedalīties 
nevarēšu, it īpaši acīmredzot cietīs dalība sporta komandās. Man Mālpilī 
ir daudz paziņu, līdz darbam policijā ar viņiem ir bijušas drau dzīgas, 
biedriskas attiecības, kopā apmeklēti dažādi kultūras un izklaides 
pasākumi, vienmēr ne ar ko sevišķu viens no otra atšķīrušies nebijām. 
Un, ja kāds arī kādā brīdī pārkāpa sabiedriskās kārtības nor mas, 
nekādu lielu nopēlumu viens otram neizteicām. Tagad šī situā cija, 
manuprāt, ir mainījusies. Mani darba pienākumi liek man novērst jeb-
kurus konstatētos sabiedriskās kārtības pārkāpumus, neskatoties uz 
personām, kas tos veikuši. Ceru, ka mani paziņas to sapra tīs pareizi un 
neturēs ļaunu prātu, ja tas kādreiz skars arī viņus. Tai pašā laikā uzskatu, 
ka Mālpils iedzīvotāji, arī jaunieši, salīdzinot ar citu, it īpaši pilsētu 
pašvaldību teritorijās dzīvojošiem iedzīvotājiem, ir likumpaklausīgāki 
un disciplinētāki, tāpēc ceru, ka šādu situāciju būs maz.

Iecirkņa inspektors lūdz būt modriem un atsaucīgiem, ziņot 
policijai, ja kāds redz kādu aizdomīgu mašīnu braukājam pa naktīm. 
Vēlams pierakstīt vismaz automašīnas numura zīmes, jo notiek 
pietie kami daudz zādzību un, iespējams, kāds būs redzējis kaut ko 
izmantojamu izmeklēšanā. 

mūsu cilVēki

Mālpils Vēstis piedāvā iepazīt 
jauno valsts policijas iecirkņa inspektoru edgaru komarovu.
Redaktore Daiga Frīdberga iztaujāja  jauno likuma sargu, kas darbu Mālpilī sācis pavisam nesen – septembrī. 
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Viņas uz sarunu atbrauc piecas: mamma aina kuzmane, 
dvīnes Liene un Linda un viņu atvasītes Leona un kate. Man laimē-
jies klātienē runāt ar abām māsām, jo Liene ar meitiņu atbraukušas 
ciemos uz Mālpili. Tā nu ir, ka ģimenes dzīvesvietas veido trijstūri: 
MālpilsRīgaLondona. Mamma Aina joprojām dzīvo Mālpilī, Linda 
un vecākais brālis Jānis Rīgā, bet Lienes mājas nu jau sešus gadus 
ir Anglijā, Londonas priekšpilsētas ciematā.

Pēc izskata māsas ļoti līdzīgas. Kad nolasu, kāds ir Dvīņu zīmes 
raksturojums Zodiakā, abām kopā itin viss atbilst, tikai… katrai savas 
raksturojuma iezīmes. Tātad Dvīņu zīme sadalīta, un, kad māsas ar 
mammas precizējumiem pašas sevi raksturo, tiešām jābrīnās, cik 
viņas ir atšķirīgas. Aina iesmejas, ka jau bērnībā, kā iemācījušās 
staigāt, tā skrējušas katra uz savu pusi. Vienīgi palaidnībās bijušas 
vienotas, piemēram, nolēmušas atbrīvot pie baznīcas augošo ozolu 
no skudru pūžņa dobumā un to aizdedzinājušas. Labi, ka Modris 
Hapanioneks, visu laikā pamanījis. Un vēl saindēšanās, kad “kāds” 
iestāstījis, ka dienziežu garenie pumpuri esot gurķīši. Par pārējo 
Linda izsakās īsi un kodolīgi: “Es vispirms domāju, 
tad daru, Liene vispirms izdara, tad domā.” Katrai 
savas intereses, savi draugi. Skolā pat vienā solā 
neesot sēdējušas, jo nepārtraukti strīdējušās.

Lienes aizraušanās bijusi sports, pie tam sporta 
veidi meitenēm ne visai raksturīgi. Ārmreslingā (roku 
divcīņā) pat izcīnīta zelta medaļa Baltijas valstu 
sacensībās. Nodarbojusies arī ar svarcelšanu. Pēc 
9. klases Rīgas 34. arodvidusskolā apguvusi šuvējas 
profesiju, un diplomdarbs bijis iespaidīgi nopietns – 
ziemas mētelis. Tērpi darināti gan sev, gan mam-
mai un māsai, gan draudzenēm. Kad draudzenes 
piedāvājušas darbu Anglijā, tūlīt aizbraukusi, un 
ne mirkli neesot to nožēlojusi. Tagad Liene Anglijā 
saņem pietiekami lielu bērna pabalstu, lai varētu 
nestrādāt un audzināt savu melnacaino sprogainīti, 
kurai pavisam drīz būs trīs gadiņi. Viņas tēvs ir no 
Nigērijas, tāpēc ielikts arī otrs vārds – Adaugo, kas 
sastāv no diviem vārdiem: Ada – mans pirmdzimtais 
bērns, Ugo – skaistais putns ērglis. Leona latviski 
vēl nerunā. Saprotot gan visu, bet atbildot angliski. 
Vecmāmiņai Ainai pagaidām ar sazināšanos pagrūti, 
jo viņa mācījusies vācu valodu, bet, kad Leona 
atbrauks ciemos nākamgad, varbūt abas jau varēs 
sarunāties latviski.

Lindai ar rokdarbiem, kā nu bijis, tā bijis, ar 
mammas un Lienes palīdzību jau galā tikusi. Toties 
beigusi Mākslas skolu un kādu laiku mācījusies 
arī Mūzikas skolā. Lindai patīk ēdienu gatavot, 
konservēt, māju kopt. Jau bērnībā palīdzējusi mam-
mai mājas darbos, kamēr Liene kopā ar tēvu 
ņēmusies gar traktoriem. (Aina nopūšas: “Jā, dakteri 
teica, ka man būšot liels puika!”) Klases audzinātāja 

Leongina Krūmiņa saka, ka Linda ļoti 
“atvērusies” tieši vidusskolas gados, 
bijusi rosīga, darbīga. Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijā uzņemta 
jau pirms vidusskolas beigu eksāmeniem, 
tāpēc tajos nekādu īpašo centību nee-
sot parādījusi. Lindai ir sākumskolas 
skolotājas kvalifikācija ar tiesībām mācīt 
vienu priekšmetu pamatskolā, tagad viņa 
ir lietvede Ziemeļvalstu ģimnāzijā, māca 
informātiku un pati brīnās par to, jo skolas 
gados nozvērējusies mūžam nestrādāt 
par skolotāju. Nekad arī nav ienākusi 
prātā doma aizbraukt no Latvijas, kaut arī 
māsa vairākkārt aicinājusi. Lindai ir sava 
ģimene (uzvārds tagad Skarbiniece), vīra 
dzimtā puse ir Dundaga. Gaišmatainajai 
Katei ir divi ar pusi gadiņi, un, kā redzams, 
ar māsīciņu saprotas itin labi, viņām 
savs – bērnu esperanto. Māsas ir gandrīz 
pārliecinātas, ka meitu ģimenēs arī būs 
dvīņi, jo viņu dzimtā tā esot – dvīņi ik pēc 
vienas paaudzes.

Ar Jāni dvīnēm divu gadu starpība. 
Viņš esot ļoti gaidījis vienu brālīti, 
taču piedzimušas divas māsiņas, bet, 
gods, kam gods, par māsām Jānis ļoti 
rūpējies. Pēc vidusskolas lielais brālis 
mācījies Policijas akadēmijā. Tagad viņš 
ir diplomēts jurists un savā profesijā arī 
strādā.

kādas atziņas dzīvē guvusi šī ģimene?
aina: Mātei ir labi tad, ja bērniem ir labi.
meitas: Atziņas par vērtībām dzīvē nāk līdz ar pieredzi, jaunībā 

par daudz ko pat
neiedomājamies, piemēram, cik svarīgi ir rūpēties par savu 

veselību.
Mēs mācīsim meitām to, ko mums mācīja mamma, viņa vienmēr, 

visās situācijās
mūs sapratusi un atbalstījusi.
Galvenais dzīvē – ģimene un bērni.
Jā, tā patiesi ir pati lielākā vērtība pasaulē!

ināra Bahmane

laiku lokos

Šogad Latvijā

viņas sadalījušas Dvīņu zīmi
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Gleznotāji Inta Celmiņa un Edvards Grūbe savas gleznas radījuši gan savā lauku darbnīcā 
Liezērē, gan Rīgā. Lauku mājas guļbūves sienas un klētī savāktie senie priekšmeti un 
darbarīki iedvesmo E. Grūbi, savukārt lauku tumšās naktis un spožā mēnesnīca atspoguļojas 
I. Celmiņas audeklos.

edvards Grūbe vairāk kā 50 gadus no sava mūža veltījis radošajam darbam. Mākslinieks 
uzskatāms par spilgtu un savdabīgu latviešu tonālās glezniecības tradīciju pārmantotāju 
un attīstītāju. Edvarda Grūbes gleznu tematika ir cieši saistīta ar tautas kultūras tradīcijās 
veidotajām dzīves vērtībām. Latviešu tautas mākslas proporcijas, krāsas, autentiska vide 
gleznojot – tas viss rada dzīvu, emocionālu pārdzīvojumu. Viņa gleznieciski temperamentīgie 

audekli pozitīvi uzlādē skatītāju.
“Tiecos nojaust glezniecības specifiku, tas sākas ar amata 

apgūšanu. Darba iecerei jābūt tādai, ko var atklāt tikai ar 
gleznieciskiem līdzekļiem. Savā attīstībā esmu bijis dažādā 

attālumā attiecībā pret īstenību, esmu centies atmest 
visu lieko, brīžiem arī priekšmetisko formu, kas noved pie 

abstrahēšanās mazākā vai ļoti lielā mērā. Tomēr tas neizslēdz 
dabas noskaņu tiešu attēlošanu ar krāsu.”

edvards Grūbe

intas Celmiņas darbu tematika 
ir sievietes izjūtas, izteiktas ar dabas 
tēlu vai ķermeņa simbolu palīdzību, 
pievēršot uzmanību spīdumiem, atspī
dumiem un gaisa vibrācijām. Darbos 
daudz tumšo toņu variācijas. Svarīgs 
kolorīts.
“Mana darbošanās saistās ar 
glezniecību, kas ir sens un brīnišķīgs 
mākslas veids. Glezniecība cenšas 
izteikt cilvēka sarežģītākās jūtas un 
augstākos ideālus, tās izteiksmes 
līdzekļi pilnveidojas un pārveidojas, 
tomēr nemainās būtība. Necenšos 
atrast jaunu skaidrojumu, jo pilnībā 
paļaujos glezniecības neierobežotajām 
iespējām un arī 21. gadsimta cilvēka 
vajadzībai pēc sevis apzināšanās un 
garīgām vērtībām.”

Laipni aicināti decembrī  
Mālpils kultūras centra izstāžu zālē!

inta Celmiņa

Mālpils saņēma 3 atzinības rakstus, kas ir ļoti labs sasniegums. 
Skolēni tika aicināti uz apbalvošanu Taipejas misijas rīkotajā 
pasākumā Rīgā, Radison SAS viesnīcā “Daugava”, kur Ķīnas 
vēstniecības pārstāvji personīgi pasniedza godalgas. Bija pieaicināti 
arī Jānis Anmanis un citi Latvijas vadošie mākslinieki.

Interesants pasākums bija Siguldā, “Baltajā flīģeļī”, kur 27.oktobrī 
piedalījāmies svētkos “Kopā ar Pikaso”.

To rīkoja Siguldas mākslas skola. Bijām aizbraukuši diezgan 
kuplā skaitā. Izstādē ir izlikti (joprojām apskatāmi) 18 mūsu skolas 
audzēkņu darbi. Mūsu bērniem ļoti patika šī tēma. Darbi tika 
veidoti dažādās tehnikās, stiklā, keramikā – apgleznotas keramikas 

plāksnītes, zīmējumi, gleznojumi, kompozīcijas darbi.
Novembra bei gās tika iesniegti darbi starp tautiskam konkur

sam Jūrmalā “Krasta ugunis”, kas tiek organizēts kopā ar Akva
par ku. Gatavojamies arī 
pasaules l īmeņa kon
kursam Slovēnijā. Mūsu 
bērni strādā ļoti labi.

Mākslas skolai šis 
gads bija zīmīgs ar dalību 
Nīder landes projektā, kas 
ļāva izremontēt zīmēta vas, 
video klasi, iegādā ties 
jaunas mēbeles. Projektā 
saņēmām dažāda vei
da atbalstu no audzēkņu 
vecākiem, finan siālu at
balstu no EMU, SIA “Klap
kalni”, tad vēl dāvinājumi: 
Biroja mēbeles no Andra 
un Gunas Cīruļiem, elek
trības kabeļi no TC “Gāles 
nams” un transporta pa
kal pojumi no Jāņa Val pē
tera. Paldies!”

Daiga Frīdberga

izglītība uN kultūRa

aplūkojam izstādiPiedalāmies kopīgas gleznas veidošanā Pikaso stilā.

Turpinājums no 5. lpp.

intas Celmiņas un edvarda Grūbes 
izstāde Gleznas
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Skaists, saulains rudens. Bērni ar ziediem rokās dodās savās 
jaunajās skolas gaitās, un arī es, neziņas un zinātkāres pārņemts, 
devos pie meistara iepazīt interesanto un, kā tobrīd man likās, 
romantisko arodu – būšu skursteņslauķis. Tā romantika lēnām 
pārvērtās par ikdienu – melnas rokas, sodrējaina mute, tikai smaidīgi 
spīdīgās acis mirdz raugoties uz padarītajiem darbiem... un tā jau 
18 gadus darbojos šajā arodā. No 1996.gada esmu Amatniecības 
kameras zelis.

Mans skolotājs Amatniecības kameras meistars Jānis Pētersons 
iemācīja daudz dažādus aroda “knifus”, izpratni par dūma plūsmu, 
skursteņu un krāšņu mūrēšanu, krāšņu uzbūvi u.c. Paldies viņam par 
to! Šīs zināšanas un gadu gaitā iegūto pieredzi savulaik esmu centies 
iemācīt arī saviem skolniekiem, tie ir bijuši apmēram 13, bet tikai 
daži no viņiem turpina strādāt šajā jomā kā piemēram Andis Maizītis, 
Agris Grosbergs, Jānis Placinskis, kurš perfekti apguvis skursteņu 
mūrēšanu. Daudzi jau mūsdienās izvairās darīt tādu melnu darbu, 
bet tam ir arī otra puse – smaidīgi un apmierināti cilvēki, kuri paliek 
savās siltajās mājās, drošība, malkas ekonomija…

Atceros kādu kuriozu no apmācību laika ar Andi Maizīti. Kādā 
mājā lāga nebija vilkmes un arī birste neslīdēja pa skursteni kā 
vajag, aiztaisīju šīberus un visas cukas, noņēmu birsti un nolēmu 
palaist lejā tikai bumbu, lai zinātu cik tālu skurstenis ir ciet… Andim 
liku stāvēt lejā un paklausīties cik tālu noiet bumba… Nonāku lejā 
un skatos, viss ar sodrejiem un manam māceklim spīd tikai acis…
visa seja melna! Jautāju – ko darīji? Izrādās tā vietā, lai paklausītos, 
viņš atvēris krāsns durtiņas un piebāzis degunu pie tām skatās 
iekšā. Arī tā gadās!

Bet tagad par nopietnām lietām.
Vilkme skurstenī, kurš labi darbojas, kļūst vājāka sakrājušos 

sodrēju dēļ vai vecos skursteņos sagāzušos ķieģeļu vai javas 
gabaliņu dēļ. Diezgan bieži sastopami gadījumi, kad celtnieki, 
mūrējot vai atjaunojot skursteni, arī atstāj iekšā sabirušo javu vai 
kieģeļu gabaliņus. To var noteikt vizuāli, ieskatoties skurstenī un 
nolaižot tajā virvē piesietu svārstu – bumbu. Ja būs sagāzušies 
ķieģeļi, svārsts pret tiem atbalstīsies un zemāk nenolaidīsies. 

Dažreiz aizsprostojumu var izsist cauri lielā ātrumā no augšas 
krītošais svārsts. Ja tādā veidā aizsprostojumu izsist cauri neizdo-
das, tad vajadzēs kalt skursteņa sienā caurumu un iztīrīt sakrājušos 
netīrumus. Vēl arī putniem patīk iekārtot ligzdas skursteņos, kurus 
ilgstoši nekurina, kā arī ventilācijas kanālos. Tad gan ir jākaļ caurumi 
un jātīra arā smiltis, pūkas, zari…visu, ko putni sanesuši.

Skursteni var iztīrīt arī ar apses malku. Apse degdama rada 
ļoti stipru vilkmi, kas izstumj no skursteņa pelnus. Bez tam, apšu 
karstums – sauss un stiprs, tajā izžūst un sadeg darvas vielas, kas 
ir palikušas skurstenī pēc krāsns kurināšanas ar skujkoku malku. 
Vēl var izmantot dažas dienas apžāvētas kartupeļu mizas, ietin tās 
avīzē un krāsnī iekšā.

Ja krāsns sieniņas nesakarst arī pēc ilgākas kurināšanas, 
ir iespējamas divas problēmas: 1) skurstenis ir aizsprostots ar 
sodrējiem; 2) no grīdas apakšas skurstenī caur plaisām krāsns 
pamatā iekļūst auksts gaiss. Ja sakarā ar sliktu vai nekvalitatīvu 
regulāciju kurināmais nesadeg līdz galam, ar sodrējiem noklājas 
visas dūmu izejas kanāla sieniņas līdz pat skursteņa galam. Tajās 
vietās, kur to ir sakrājies visvairāk, sodrēji laika gaitā var aizdegties. 
Tādā gadījumā skursteni vajag iztīrīt, pārbaudīt krāsns dibenu un 
vajadzības gadījumā salabot plaisas. Gadās arī, ka darvas gabali ir 
tik lieli un nav iztīrāmi parastā veidā, ka vienīgas, ko skursteņslauķim 
atliek darīt – tas ir apzināti dedzināt skursteni.

Skursteni var iztīrīt ar senas un pārbaudītas metodes palīdzību. 
Galvenais instruments – birste, ko izvēlas atkarībā no skursteņa 
formas un diametra. Dažreiz skursteņi ir tik nolietojušies, ķieģeļi 
zvīņojas, ka neko izdarīt jau vairs nav iespējams un vajag no jauna 
pārmūrēt visu kanālu vai kādu daļu. Bet parasti tik nopietni gadījumi 
ir reti. Ja skurstenis tiek regulāri tīrīts un izmantota pareiza, sausa 
malka, tad parasti pietiek ar remontu. Piemēram, vairāk kondensāta 
var sakrāties, ja skurstenis, tur, kur tas iziet virs jumta, ir par maz 
nosiltināts, bieži tas notiek bēniņu stāvā – tādā gadījumā pietiek, 
ka to papildus siltina. Slikta vilkme var būt arī tad, ja skursteņa 
virsma atrodas zemāk par jumta kori. Tad vajadzētu to pagarināt, 
piemūrējot klāt. Neiesaku likt uz skursteņa jumtiņu, jo dūmam vei-
dojas pretsitiens un rezultātā kondensāts bojā jumtu un skursteni.

Pa skursteni iziet karsta gāze, dažreiz – ar dzirkstelēm, un tas 
rada iespējamību izcelties ugunsgrēkam, īpaši tad, ja skurstenī ir 
radušās plaisas. Vajadzētu sekot, lai skurstenī nebūtu caurumi – 
visās šuvēm jābūt aizpildītām ar javu. Lai ķieģeļu skurstenis ilgāk 
un uzticamāk kalpotu, skurstenī vajag ielikt ieliktni – skābumizturīgo 
tērauda cauruli.

Ceļot māju, vai jau esošajā mājā mainot apkures ierīces ļoti 
svarīgi ir izraudzīties (atbilstoši izvēlētajai apkures ierīcei) piemērotu 
dūmvada diametru, kam meistari bieži vien nepievērš uzmanību. Ja 
diametrs ir par mazu, dūmi nāks atpakaļ telpā, ja tas būs par lielu, 
apkure darbosies neekonomiskā režīmā. Bet, ja tas būs stipri par 
lielu, veidosies daudz kondensāta. Dūmvada diametrs ir atkarīgs no 
apkures veida – vai tā būs centrālā apkure, kamīns vai arī tā sauktā 
taupības krāsniņa (Jotul tipa). Lai arī tradicionāli skursteņi būvēti no 
ķieģeļiem, attīstoties tehnoloģijām, tagad iespējams izvēlēties četru 
veidu skursteņus – ķieģeļu, ķieģeļu ar metāla oderi, metāla un kera-
miskos. Katram no šiem skursteņu veidiem ir atšķirīga uzstādīšana, 
turklāt katrs no tiem ir piemērots konkrētam jumtam un apstākļiem. 
Te vislabāk būtu aicināt sertificētu skursteņslauķi, lai tas izpēta un 
dod rakstisku slēdzienu par pareizās apkures sistēmas izvēli.

Svarīgi ir regulāri vismaz 1x gadā tīrīt skursteni. Protams, 
tas atkarīgs no kurināšanas intensitātes. Ja kurina ar slapju vai 
nekvalitatīvu malku, plastmasu – tas viss nosēžas uz skursteņa 
sienām un rezultātā var pat aizdegties dūmenis vai dažkārt arī 
māja. Izmantojot šadu nekvalitatīvu malku skurstenis jātīra biežāk, 
drošības dēļ 2x gadā.

Bet ko darīt, ja skurstenis ir aizdedzies? 7–8 m garš skurstenis 
degs apmēram 4 stundas. Tam vienkārši jāļauj izdegt. Drošības 
nolūkā blakus ir jābūt cilvēkam kurš kontrolē situāciju. Tuvākās koka 
konstrukcijas var pat apliet ar ūdeni. Degošās lietas jāattālina no 
skursteņa sienām. Skursteņa degšanu nevarēs nepamanīt – māja 
drebēs. Nekādā gadījumā skurstenī nedrīkst liet ūdeni. Skurstenis ir 
ļoti sakarsis, auksts ūdens saplēsīs ķieģeļus un nodzēsīs tik virsējo 
kārtu, bet pēc laika uguns var atjaunoties. Sāls ir tas, kuru uzberot 
uguni var nodzēst, tādēļ ir labi ja mājā ir rezervē maisiņs ar sāli vai 
pieejama grants.

Normunds keišs

iNtEREsaNti

Ķer pie pogas – skursteņslauķis nāk!
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Gudrs gājējs rudenī nēsā lukturīti  
vai valkā apģērbu ar atstarotājiem

Situācija gājēju drošības jomā Latvijā vēl aizvien ir sāpīgs jautājums. Lai gan kopu-
mā bojā gājušo skaits uz ceļiem samazinās ( šā gada 9 mēnešos bojā gājuši 31, pērn 
attiecīgā laika posmā – 45 gājēji), tomēr tendence paliek nemainīga – trešā daļa no 
visiem bojā gājušiem ir gājēji. Šo traģēdiju tipiskais laiks ir tumsa vai krēsla un gājējiem 
bīstamākie ir gada pēdējie mēneši – oktobris, novembris decembris.

Laikā, kad dienas kļūst aizvien īsākas un tumšākas, gudrs gājējs māju neatstāj bez 
lukturīša vai valkā apģērbu ar atstarotājiem. Turklāt, pārejot uz ziemas laiku, vakari kļūst 
vēl garāki un tumšāki, tādēļ autovadītājiem gājējus tumšos apģērbos ir grūti laikus ierau-
dzīt. Atstarotājs vai lukturītis ir pirmais noteikums, kas jāievēro jebkuram cilvēkam – kā 
gājējam un velosipēdistam, tā arī autovadītājam, kuram kaut uz brīdi sanāk izkāpt no 
auto. Otrais ir atrašanās vieta – ārpus apdzīvotām vietām gājējam jāiet gar ceļa malu 
pretim braucošajiem transportlīdzekļiem. Šīs likuma normas gājēji bieži neievēro un 
tas ir par iemeslu traģiskajiem notikumiem uz Latvijas ceļiem.

Tieši tādēļ Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) arī šoruden atgādina par atsta-
rojoša apģērba nepieciešamību un gājēju vietu satiksmē. CSDD sadarbībā ar Latvijas 
Samariešu apvienību Mālpils traģēdijā cietušajiem iedzīvotājiem dāvināja drošu un siltu 
apģērbu – košas, atstarojošas jakas un bikses. Tā tiek turpināts vairāku gadu sadarbības 

projekts “Esi redzams!”, 
kura laikā Latvijas pagas-
tu mazturīgie iedzīvotāji 
pirms ziemas sala saņem 
apģērbu, kurā iestrādāti 
atstarojošie elementi.

CSDD sadarbība ar 
samariešiem ilgst jau 
piecus gadus. Šajā laikā 
gandrīz 1000 Latvijas 
maz turīgie iedzīvotāji ir 
saņē muši jakas, vestes 
un bik ses ar atstarotājiem.

CsDD sabiedrisko 
attiecību daļa,  
tālr. 67025730

sPoRts

aktuāli

16.oktobrī, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 10.posms, kurā piedalījās 19 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Grigorijs kozļakovskis, 2.vietu – Jānis Lagzdiņš, 3.vietu – 
ivars mazurkēvičs.

29.oktobrī, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
čempionāts volejbolā 4x4. Sacensībās piedalījās 8 komandas, kuras 
tika sadalītas 2 grupās, pa četrām komandām katrā grupā. Pirmās 
divas vietas no katras grupas iekļuva pusfinālā. Pirmajā pusfinālā 
tikās komanda XPro un komanda MSK, kur sīvā cīņā ar rezultātu 2:1 
uzvarēja XPro. Otrajā pusfinālā komanda Inciems pārspēja komandu 
LMT. Cīņā par 3.vietu MSK (Kristaps Butkēvičs, Toms Bičkovskis, Val-
ters Brežinskis, Mareks Barsovs un Dmitrijs Petrenko) ar rezultātu 2:1 
izrādījās pārāki par LMT un līdz ar to ieguva 3.vietu. Cīņā par pirmo 
vietu Inciems uzvarēja XPro.

6.novembrī, Mālpils volejbola komanda uzsāka dalību LTSA 
(Latvijas Tautas Sporta Asociācija) rīkotajā Ziemas čempionātā vo-
lejbolā. Mālpils sporta kompleksā sabrauca daļa no komandām un 
katra izspēlēja trīs spēles. Pirmajā spēlē Mālpils komanda piekāpās 
komandai Sedna (no Rēzeknes novada) ar rezultātu 2:0. Otrajā spēlē 
mūsējie pieveica madoniešus ar rezultātu 2:0, bet trešajā spēlē pret 
komandu PUNCTUM ļoti sīvā cīņā tomēr tika piedzīvots zaudējums 
ar rezultātu 2:1. Jāuzteic mūsējie par cīņassparu un jāpiebilst, ka, 
pirmo reizi spēlējot tādā sastāvā, tika sasniegts ļoti labs rezultāts.

12.novembrī, Mālpils sporta kompleksā, volejbola spēlē par 
8.vietu tikās Mālpils un Saulkrastu volejbola komandas. Ļoti sīvā 
cīņā mālpilieši tomēr piekāpās titulētākajai pretinieku komandai. 
Rezultāts 2:3.

13.novembrī, Mālpils sporta kompleksā, sākās Mālpils novada 
čempionāts novusā, kas norisināsies vairākos posmos. 1.posmā 
piedalījās 20 dalībnieki, kuri tika sadalīti 2 grupās, pa 10 dalībniekiem 
katrā grupā. 4 labākie no katrās grupas tika nākamajā kārtā, kur 
izspēlēja spēles ar otrās grupas labāko četrinieku. 1.vietu izcīnīja 
Jānis Jansons, 2.vietā – Guntis Krivenoks, bet 3.vietā – Tālivaldis 
Zagorskis. Patīkamu pārsteigumu sagādāja Kristīne Kaņepēja, kura 
arī iekļuva starp 8 labākajiem un gala rezultātā ierindojās 6.vietā, kā 
arī 1.vietā starp dāmām. Detalizētākus rezultātus variet apskatīties 
Mālpils mājas lapā.

upmalu traģēdijas seku 
likvidēšanas gaita

Finanšu ministrija no valsts budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem piešķīrusi finansējumu 
10000 latu apmērā Mālpils novada pašvaldībai, lai segtu 
50 procentu no pabalstiem, ko pašvaldība izmaksāja 
katastrofa cietušajiem iedzīvotājiem saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.

Mālpils novada dome ir pasūtījusi tehniskās apseko-
šanas atzinuma un konservācijas projekta sagatavošanu 
par saviem līdzekļiem. Tehniskās apsekošanas atzinums 
jau izstrādāts un saņemts, pašlaik notiek darbi pie kon-
servācijas projekta izstrādes. Pirms ziemas sezonas 
iestāšanās būtu jāveic dzīvojamās mājas konservācijas 
darbi, kuru kopējās izmaksas vēl nav zināmas. Līdz šim 
paveiktos darbus gatava veikt Mālpils novada pašvaldība 
atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības pa-
līdzību, un arī šim mērķim īpaši saziedotajiem līdzekļiem. 
Kopumā saziedots1664,80 lati gan no juridiskām, gan 
fiziskām personām no Mālpils, Latvijas un ārzemēm.

Ja Lielvārdes šosejas 17 dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulce dos pilnvarojums tālāko darbu veikšanai 
viņu vārdā, tad Mālpils novada dome veiks visas 
nepieciešamās darbības, kas saistītas ar dzīvojamās 
mājas renovāciju, konservācijas darbu veikšanu un 
līdzfinansējuma pieprasīšanu un saņemšanu. Pēc 
dzīvokļu īpašnieku savstarpējā līguma noslēgšanas, 
kopīpašumu pārvaldītu un apsaimniekotu juridiska 
persona – pašvaldības SIA “Norma K”.

Pašvaldība ir apmaksājusi elektrības un ūdens 
apgādes pieslēgšanu tiem 6 dzīvokļiem, kuros 
iespējams dzīvot. Savos dzīvokļos ir atgriezušies 2 
iedzīvotāji, bet, pēc pašreizējās informācijas, atgriezties 
plāno 7. Pārējie dzīvo pie radiem, pansionātā un MPV 
dienesta viesnīcā.

Daiga Frīdberga

sporta ziņas

sacensību grafiks
Datums sacensības vieta

10.decembris 
plkst.10.00

Mālpils domes kausa izcīņa 
šahā

Mālpils sporta 
komplekss

11.decembris 
plkst.10.00

Mālpils novada čempionāts 
novusā, 2.posms

18.decembris 
plkst.10.00

Mālpils novada čempionāts 
zolītē, 12.posms

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

18. un19. novembrī Mālpils sporta kompleksā notika starptau-
tisks veterānu turnīrs volejbolā sievietēm un vīriešiem. Pasāku-
mu organizēja Mālpils sporta klubs. Turnīrā piedalījās komandas 
no Kaļiņingradas, Kijevas, Ļvovas, Daugavpils, Viļņas, Klaipēdas, 
Rīgas un Mālpils. Sīkāk par sacensību rezultātiem un turnīra gaitu 
nākošajā Mālpils Vēstis nummurā.

valts mihelsons

mālpils novada čempionāts šahā
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Novada dome izsaka pateicību visiem 
nekustamā nodokļa maksātājiem, kuri veic 
maksājumus savlaicīgi. Tas rada iespēju veikt 
ar likumu noteiktās pašvaldības funkcijas un citā 
veidā nauda atgriežas pie visiem 3943 Mālpils 
novada iedzīvotājiem (PMLP statistikas dati uz 
01.07.2011.) atpakaļ (ielu apgaismojums, paš-
valdības ceļu uzturēšana braukšanas kārtībā, 
skolēnu pārvadājumu apmaksa, izdevumi mācību 
iestāžu uzturēšanai, sociālā palīdzība u.c.).

Nodokļa maksājumi jāveic reizi ceturksnī – 
ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā, 
15.novembrī. Par termiņa nokavējumu tiek aprē-
ķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā 
pamatparāda 0.05 % par katru nokavēto dienu. 
Saskaņā ar spēkā esošo likum došanu laikā no 
1.–31. martam, 1.–15.mai jam, 1.–15.augustam, 
1–15.novembrim iemaksātā nauda tiek reģistrēta 
personas kontā kā nodokļa maksājums par kārtē-
jo gada ceturksni. Citā laikā iemaksātā nauda tiek 
sadalīta pa visiem nokavētajiem maksājumiem 
gadījumā, ja personai ir parādi.

Par atvieglojumiem novada dome pieņem 
lēmumu pēc nodokļa maksātāja rakstveida 
iesnie guma saņemšanas saskaņā ar spēkā 
esošo LR likumdošanu un Mālpils novada domes 
Saistošajiem noteikumiem. Lūgums savlaicīgi 
sagatavot iesniegumus par 2012.gadu.

Kā to nosaka LR likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 18.panta pirmās daļas 8.punkts, 
nodokļu administrācijas pienākums ir nodrošināt 
nodokļu iekasēšanas publiskumu, regulāri pub-
licējot informāciju par nodokļu kopieņēmumiem 
un par nodokļu maksātājiem, kuriem ir lielākie 
nodokļu parādi.

Laikā no gada sākuma līdz 15.11.2011. 
Mālpils novada pašvaldības budžetā nekus
tamā īpašuma nodokļa maksājumi saņemti 
Ls 126 274 kopsummā, no kā par 2011.ga du 
reģistrēti Ls 91 136 (kas ir 70.81 % no aprēķinātās 
nodokļa summas Ls 128 708), bet Ls 31 064 ir 
parādi un Ls 4 074 nokavējuma nau da. Lielākie 
nodokļu parādnieki pēc stāvok ļa uz 16.11.2011. 
ir šādas personas, kuru pa rāds uzrādīts kopā ar 
nokavējuma naudu:

SIA “Laiko” Ls 7876.25
Albīns Martinskis Ls 2308.35
Elmārs Miķelsons (miris) Ls 2246.39
Austra Bernere (mirusi) Ls 1664.07
SIA “Suda” Ls 1493.31
SIA “Augusts” Ls 1424.66
Inese Siliņšmite Ls 1246.98
Sarmīte Melnalksne Ls 1178.70
Valērijs Lepins Ls 1140.23
Andris Ligeris Ls 1104.38
Minēto 10 personu kopējais parāds ir 38.52 % 

no parādu kopsummas 151 gadījumā, kad parāds 
fiksēts lielāks kā 100 latu.

Patīkami, ka daļa nodokļu maksātāju patstā-
vīgi lieto portālu www.epakalpojumi.lv. Portālā 
iespējams iegūt informāciju par maksājamo no-
dokli un apmaksāt to, pieteikties maksāšanas 
paziņojuma saņemšanai e-pastā, kā arī vaja-
dzības gadījumā nosūtīt pašval dībai ziņojumu vai 
veikt nodokļa apmaksu par citu personu.

Sākot ar 01.01.2012. atbilstoši grozījumiem 
likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” nekus-
tamā īpašuma nodokļa likmes:

– 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepār-
sniedz Ls 40 000;

– 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas 
pārsniedz Ls 40 000, bet nepārsniedz 
Ls 75 000;

– 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas 
pārsniedz Ls 75 000;

tiks piemērotas ne tikai dzīvojamām ēkām kā 
līdz šim, bet arī dzīvojamo māju palīgēkām un 
garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu 
īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām 
(izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības 
tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas saim-
nieciskās darbības veikšanai.

Valsts zemes dienests (VZD) atgādināja, 
ka, lai noteiktās kadastrālās vērtības būtu ko-
rektas un īpašnieki izvairītos no nepatīkamiem 
pārsteigumiem, visi īpašnieki ir aicināti sekot 
līdzi savu īpašumu datiem kadastrā, izmantojot 
datu izplatīšanas portālu www.kadastrs.lv vai 
bezmaksas pakalpojumu “Mani dati kadastrā” 
portālā www.latvija.lv un nepieciešamības gadīju-
mā ierosināt to labošanu vai aktualizēšanu. Kon-
sultācijām un informācijas iegūšanai var izmantot 
VZD informatīvo tālruni 67038613, kur klientus 
apkalpo četri klientu apkalpošanas konsultanti. 
VZD zvanu centra darba laiks ir darbdienās no 
plkst.8.30.līdz 17.00.

atgādinājums. Tikai līdz šī gada 30.de-
cembrim tie zemes izpircēji, kuri ir iesnieguši 
iesniegumu kādā no VZD reģionālās nodaļas klien-
tu apkalpošanas centriem līdz šī gada 31.augus-
tam un saņēmuši lēmumu par zemes piešķiršanas 
īpašumā par samaksu, kā arī tie, kuriem lēmumi 
par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu 
pieņemti jau iepriekš, ir tiesīgi noslēgt zemes izpir-
kuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku.

Nodokļu administratore  
mārīte Nīgrande

Policija ziņo
16/10/2011 
SPRĀDZIENA REZULTĀTĀ IEBRUKUSI DAĻA 
DAUDZSTĀVU ĒKAS. 
Notikuma datums:  
16/10/2011 02:30 – 16/10/2011 02:54 
Notikuma vieta:  
UPMALAS, LIELVĀRDES ŠOSEJA. 
 Pēdējais lēmums: UZSĀKTS 
KRIMINĀLPROCESS.

16/10/2011 
SPRĀDZIENA REZULTĀTĀ MĀJĀ, TIKA DAĻĒJI 
SAGRAUTA A/M HYUNDAI SANTAFE. 
Notikuma datums:  
16/10/2011 02:40 – 16/10/2011 02:45 
Notikuma vieta:  
UPMALAS, LIELVĀRDES ŠOSEJA.  
Pēdējais lēmums: PIEVIENOTS KP.

21/10/2011 
IESNIEDZĒJAM IZTEIKTI DRAUDI NOGALINĀT. 
SANKCIONĒTĀS KRATĪŠANAS LAIKĀ PIE 
AIZDOMĀS TURAMĀS PERSONAS DZĪVESVIETĀ 
IZŅEMTI IEROČI UN MUNĪCIJA. 
Notikuma datums:  
11/09/2011 00:00 – 11/09/2011 00:00 
Notikuma konstatēšanas adrese:  
MĀLPILS NOVADS.  
Pēdējais lēmums: UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS.

27/10/2011 
KONSTATĒTS J.H. LĪĶIS AR VARDARBĪGAS 
NĀVES PAZĪMĒM. 
Notikuma datums:  
27/10/2011 09:40 – 27/10/2011 09:40 
Notikuma vieta:  
UPMALAS, PRIVĀTUZŅEMUMA TERITORIJĀ. 
Pēdējais lēmums: UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS.

27/10/2011 
IESPĒJAMS TIKA IZTEIKTI DRAUDI DZĪVIBAI UN 
VESELĪBAI. 
Notikuma datums:  
14/09/2011 12:00 – 14/09/2011 12:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS.  
Pēdējais lēmums: ATTEIKTS UZSĀKT 
KRIMUNĀLPROCESU.

01/11/2011 
PIE NENOSKAIDROTIEM APSTĀKĻIEM 
NEPILNGADĪGO SAKODA SUNS. 
Notikuma datums:  
31/10/2011 22:12 – 31/10/2011 22:12 
Notikuma konstatēšanas adrese:  
MĀLPILS, PILS IELA.  
Pēdējais lēmums: UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS.

01/11/2011 
UZ GAIĻEZERU TIKA NOGĀDĀTS R.B. AR 
DZI SISTA BRŪCE GALVĀ, SMADZEŅU 
SATRICINĀJUMS, ALKOHOLS 1. 
Notikuma datums:  
31/10/2011 22:31 – 31/10/2011 22:31 
Notikuma konstatēšanas adrese:  
MĀLPILS, PILS IELA.  
Pēdējais lēmums:  
UZSĀKTA ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA.

02/11/2011 
T.G. ATRADĀS ALKOHOLA REIBUMĀ 
SABIEDRISKĀ VIETĀ. 
Notikuma datums:  
02/11/2011 03:30 – 02/11/2011 03:35 
Notikuma vieta: MĀLPILS, PILS IELA.  
Pēdējais lēmums:  
SASTĀDĪTS ADMIN. PĀRK. PROTOKOLS.

02/11/2011 
Ģ.S. ATRADĀS ALKOHOLA REIBUMĀ 
SABIEDRISKĀ VIETĀ. 
Notikuma datums:  
02/11/2011 03:30 – 02/11/2011 03:35 
Notikuma vieta: MĀLPILS, PILS IELA.  
Pēdējais lēmums:  
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS.

04/11/2011 
PIE NENOSKAIDROTIEM APSĀKĻIEM TIKA 
NOZAGTS MOBILAIS TELEFONS NOKIA. 
Notikuma datums:  
02/11/2011 10:15 – 02/11/2011 11:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS, SPORTA IELA.  
Pēdējais lēmums: UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS

04/11/2011 
TIKA VEIKTA KRĀPŠANA. 
Notikuma datums:  
24/10/2011 12:00 – 24/10/2011 12:00 
Notikuma konstatēšanas adrese MĀLPILS.  
Pēdējais lēmums: UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS.

07/11/2011 
NO SIA DIVU KOMBAINU DEGVIELAS 
TVERTNĒM NOZAGTI 280 LITRI 
DĪZEĻDEGVIELAS. 
Notikuma datums:  
01/11/2011 09:00 – 07/11/2011 09:00 
Notikuma vieta:  
SIDGUNDA, MEHĀNISKĀS DARBNĪCAS. 
Pēdējais lēmums:  
UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS.

09/11/2011 
DEGOT LUPATĀM DZĪVOJAMĀS MĀJAS ISTABĀ 
2 M2 PLATĪBĀ, NOSMACIS UN GĀJIS BOJĀ V.Š.. 
Notikuma datums:  
09/11/2011 07:30 – 09/11/2011 07:54 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS.  
Pēdējais lēmums:  
UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS.

09/11/2011 
K.Ņ. SAVĀ DZĪVES VIETĀ TIRGOJA UN GLABĀJA 
NELEGĀLI IZGATAVOTU ALKOHOLU. 
Notikuma datums:  
17/03/2011 14:00 – 17/03/2011 14:05 
Notikuma vieta: MĀLPILS, KASTAŅU IELA.  
Pēdējais lēmums:  
PIEVIENOTS KRIMINĀLPROCESAM.

09/11/2011 
PIE NENOSKAIDROTIEM APSTĀKĻIEM 
IZMANTOJOT INTERNETU UZ M.N. VĀRDA TIKA 
PAŅEMTS SMSCREDIT AIZDEVUMS. 
Notikuma datums:  
13/10/2011 08:00 – 03/11/2011 19:30 
Notikuma vieta:  
MĀLPILS, NĀKOTNES IELA.  
Pēdējais lēmums: RESORISKĀ PĀRBAUDE.

09/11/2011 
NO A/M BMW 328 NOZAGTA AUTO 
MAGNETOLA. 
Notikuma datums:  
08/11/2011 19:30 – 09/11/2011 07:30 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS.  
Pēdējais lēmums: UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS.

09/11/2011 
E.L. ĪPAŠUMAM SABOJĀTAS ĀRDURVIS, 
NOZAGTI GURĶI UN DZĒRVENES.  
Notikuma datums:  
25/10/2011 00:00 – 26/10/2011 08:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS.  
Pēdējais lēmums:  
ATTEIKTS UZSĀKT KRIMINĀLPROCESU.

10/11/2011 
BRĪVI PIEKĻŪSTOT NO GARDEROBES TIKA 
IZDARĪTA ZĀDZĪBA. 
Notikuma datums:  
09/10/2011 18:20 – 09/10/2011 18:20 
Notikuma vieta: MĀLPILS. 
Pēdējais lēmums:  
PIEVIENOTS KRIMINĀLPROCESAM.

10/11/2011 
BRĪVI PIEKĻŪSTOT NO GARĀŽAS TIKA IZDARĪTA 
ZĀDZĪBA. 
Notikuma datums:  
09/11/2011 15:00 – 10/11/2011 07:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS.  
Pēdējais lēmums: UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS.

11/11/2011 
A.I. SMĒĶĒJA INTERNĀTSKOLAS TELPĀS. 
Notikuma datums:  
11/11/2011 11:00 – 11/11/2011 11:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS, PILS IELA.  
Pēdējais lēmums:  
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS

11/11/2011 
M.O. LIETOJA ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS 
SABIEDRISKĀ VIETĀ. 
Notikuma datums:  
11/11/2011 13:00 – 11/11/2011 13:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS. 
Pēdējais lēmums:  
SASTĀDĪTS ADMIN. PĀRK. PROTOKOLS.

11/11/2011 
Z.K. LIETOJA ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS 
SABIEDRISKĀ VIETĀ. 
Notikuma datums:  
11/11/2011 13:15 – 11/11/2011 13:15 
Notikuma vieta: MĀLPILS. 
Pēdējais lēmums:  
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS.

14/11/2011 
CEĻA MALĀ TIKA ATRASTI DIVI SUŅU LĪĶI AR 
REDZAMIEM MIESAS BOJĀJUMIEM. 
Notikuma datums:  
12/11/2011 07:00 – 12/11/2011 15:00 
Apskates vietas adrese: MĀLPILS NOVADS. 
Pēdējais lēmums: UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS.

14/11/2011 
UZLAUŽOT PIRTS UN DĀRZA MĀJIŅAS DURVIS 
TIKA IZDARĪTA ZĀDZĪBA. 
Notikuma datums:  
04/11/2011 00:00 – 05/11/2011 00:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS.  
Pēdējais lēmums: UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS.

15/11/2011 
R.Č. ALKOHOLA REIBUMĀ ATRADĀS MĀLPILS 
PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS DIENESTA 
VIESNĪCĀ. 
Notikuma datums:  
15/11/2011 17:00 – 15/11/2011 17:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS, PILS IELA.  
Pēdējais lēmums:  
SASTĀDĪTS ADMIN. PĀRK. PROTOKOLS.

Par nekustamā īpašuma nodokli
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Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) īstenotajā pasākumā “Atbalsts 
jauniešu brīvprātīgajam darbam” 216 
jaunieši bezdarbnieki jau iesaistījušies 
brīvprātīgajā darbā sabiedrības labā 
(23.09.2011. dati). Arī pašreiz NVA aici
na gan jauniešus bezdarbniekus, gan 
biedrības un nodibinājumus atbalstīt 
brīvprātīga darba ideju Latvijā un aktīvi 
pieteikties šim pasākumam.

Brīvprātīgais darbs ikvienam tā veicējam 
sniedz iespējas būt sabiedriski aktīvam, 
līdzdarboties dažādos sabiedriska labuma 
projektos, iegūt jaunas zināšanas, kā arī 
jaunu sociālu un profesionālu pieredzi, 
sociālos kontaktus, parādīt savus talantus 
un prasmes, īstenot savas idejas, redzēt 
pasauli. Brīvprātīgā darba jomas: labdarības 
projekti, sociālā aprūpe, lauksaimniecība, 
māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana, sporta 
pasākumi, administratīvais darbs u.c. Jau 
šobrīd biedrības un nodibinājumi jaunie-
šiem bezdarbniekiem pieteikuši brīvprātīgā 
darba iespējas sociālās, kultūras, sporta, 
informāciju tehnoloģiju un administratīvā 
darba jomās.

Pasākumu ”Atbalsts jauniešu brīvprā-
tīgajam darbam” NVA īsteno kopš jūlija 
sākuma. Tajā tiek iesaistīti bezdarbnieki 
vecumā no 18 līdz 24 gadiem un pasākuma 
mērķis ir veicināt jauniešu bezdarbnieku 
bezatlīdzības darbību sabiedrības labā, 
piedaloties brīvprātīgajā darbā biedrībās 
vai nodibinājumos. NVA aicina jebkuru 
Latvijā reģistrētu biedrību vai nodibinājumu 
(izņemot politiskas partijas), kas veic sociāli 
nozīmīgu darbību, veidot brīvprātīgā darba 
vietas jauniešiem bezdarbniekiem.

NVA palīdz izvēlēties biedrības vai nodi-
binājuma darbības specifikai un prasībām 

visatbilstošākos kandidātus no NVA re-
ģistrētiem jauniešiem bezdarbniekiem. 
Iesaistoties pasākumā “Atbalsts jauniešu 
brīvprātīgajam darbam” biedrībām un 
nodibinājumiem ir iespēja piesaistīt savam 
kolektīvam jaunus un perspektīvus dar
biniekus.

Jauniešu brīvprātīgā darba vietas jāpie
saka tajā NVA filiālē, kuras teritorijā biedrība 
vai nodibinājums darbojas. Konkrētā bied
rība vai nodibinājums noteiks savas vēlmes, 
ar kādu līdzšinējo darba pieredzi un izglītību 
jābūt jaunietim, lai to pie sevis iesaistītu 
brīvprātīgā darba veikšanā. Attiecīgi tālāk 
līgumu ar bezdarbnieku slēgs biedrība 
vai nodibinājums. Viena brīvprātīgā darba 
veicēja nodarbinātības ilgums – no viena 
līdz 6 mēnešiem.

Lai arī brīvprātīgā darba veicēji visbiežāk 
nesaņem atalgojumu naudas izteiksmē, 
bet gan gandarījumu un prieku par savu 
paveikto darbu, NVA nodrošinās zināmu 
atbalstu – jaunietis bezdarbnieks par brīv-
prātīgo darbu ik mēnesi saņems stipendiju 
40 latu apmērā. Savukārt tiem pasākuma 
dalībniekiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, 
stipendija būs 60 lati. Jaunieši bezdarbnieki 
pasākuma laikā ir apdrošināti pret nelaimes 
gadījumiem. Arī nodibinājums un biedrība, 
kurā tiek veikts brīvprātīgais darbs var segt 
brīvprātīgajam izdevumus, kas radušies 
darba izpildes gaitā, piemēram, kancelejas 
preces, telefonsarunas, transporta biļešu 
izdevumus utml.

Detalizētāka informācija par pasākumu, 
kā arī saistošie dokumenti atrodami NVA 
mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā 
“Bez darbniekiem” un “Darba devējiem”  
“Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.

Ja Tu esi jaunietis no 18 līdz 24 gadiem 
un esi reģistrējies NVA kā bezdarbnieks, 
tad izmanto iespēju pieteiktiesjauniešu 

brīvprātīgajam darbam!

• kādas iespējas sniedz Nva jauniešu 
bezdarbnieku brīvprātīgais darbs?
Ø jaunas iemaņas
Ø plašāku informāciju par brīvprātīgā 

darba nozīmi sabiedrībā
Ø gandarījumu, piepildījumu un apmie

rinātību par labi padarītu darbu
Ø iegūt jaunus draugus un plašu paziņu 

loku Latvijā
Ø iespēju parādīt savu talantu un prasmes
Ø papildus ierakstu Curriculum Vitae (CV)

• ko Nva piedāvā jaunietim bezdarb-
niekam piesakoties pasākumam?
Ø draudzīgu vidi un uzticamu piedāvājumu 

brīvprātīga darba veikšanai
Ø finanšu atbalstu 40 LVL (piemēram, ceļa 

izdevumiem u.c.)
Ø nelaimes gadījumu apdrošināšanu
Ø izmantot iegūto pieredzi, zināšanas un 

kontaktus nākotnē

• kāpēc tieši tev jāiesaistās brīvprātīgajā 
darbā?
Ø lai iegūtu praksi un pieredzi
Ø lai iegūtu jaunus draugus
Ø lai sajustu gandarījumu par labi paveik-

tu darbu
Ø lai aizpildītu savu laiku

• kad un kur pieteikties?

28 Nva filiālēs visā Latvijā
Plašāka informācija: www.nva.gov.lv;

tālr.: 67870973;
e-pasts: Dace.rodina@nva.gov.lv
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Nu jau gandrīz 22 gadus esmu saistīts 
ar Mālpili. Esmu šeit dzimis, audzis, mācījies 
skolā. Patlaban studēju un strādāju Rīgā un 
Mālpilī pavadu savu brīvo laiku. Vienmēr 
esmu priecājies un lepojies ar savu novadu 
līdz šā gada 12. novembrim. Ap pusdienas 
laiku saņēmām ziņu, ka bērni autoceļa 
GarkalneVecpiebalga malā, pārsimts metru 
no krustojuma ar autoceļu BukasMālpils 
atraduši divus beigtus suņus. Vienam 
no tiem uz kakla siksnas bija žetons ar 
īpašnieku telefona numuru. Suņi gulēja 
ceļa malā ar redzamām brūcēm galvā. Tas 
lika domāt, ka tie nošauti. Nedaudz vārdos 
aprakstīšu savus, nu jau mirušos, drau-
gus. Dadzis bija neliela auguma kucīte, ar 
pelēkbaltu, pagaru apspalvojumu, krietni 
pāri pusmūžam. Argo paliela auguma, jauk-
tas šķirnes jauns suns melnā krāsā. Abi bija 
labsirdīgas dabas, cilvēkus neapdraudēja, 
bet, diemžēl, reizēm mēdza pastaigāties. 
Es saprotu, ka tas ne īpaši sakrīt ar suņu 
turēšanas noteikumiem, bet tos jau viņi 
lasījuši nebija. Šādā situācijā atbildīgs par 
suņu nedarbiem ir saimnieks. To es sap-
rotu, bet notikušo pieņemt nespēju. Vai tas 
nozīmē, ka jebkuru suni, jebkur, ja tā pava-
das attālumā nav saimnieks drīkst vienkārši 
nošaut? Vai to drīkst darīt jebkurš cilvēks 

ar ieroci tādā veidā realizējot savas stobra 
tiesības? Vai šis cilvēks to uztver kā savu 
svētu pienākumu, kā īpašu misiju? Ja tā, 
lūdzu viņu atsaukties, un atbildēt man uz ļoti 
daudziem “kāpēc?” Domājams, šis cilvēks 
ir “mednieks” (vai tad suņi tiek uzskatīti par 
medījamiem?), jo vēlāk no suņu galvām 
tika izņemtas skrotis. Vai viņš uzskatīja šos 
suņus par bīstamiem klaidoņiem? Tādā 
gadījumā, dīvaini, ka potenciālie klaidoņi 
uzticīgi skatījās uz bremzējošo automašīnu 
un luncināja astes, nevis mirklī pazuda 
krūmos, kā to darītu īsti klaiņojošie suņi. 
Vai šāvējam likās pareizi pārvietoties pa 
republikas nozīmes autoceļu automašīnā 
ar šaušanai sagatavotu medību ieroci un 
to likt lietā Mālpils ciemata administratīvajā 
teritorijā?

Pēc notikušā sazinājāmies ar vietējā 
mednieku kolektīva biedriem. Viņi par 
notikušo teicās neko nezinot un neizrādīja 
interesi par šā gadījuma apstākļiem. Ja jau 
tā, tad pa Mālpils ceļiem, dienas laikā braukā 
nezināmi bruņoti cilvēki, kas nekautrējas 
šaut uz kustīgiem mērķiem. Noteikti šajā 
mašīnā cilvēki bija vairāki. Kāds vadīja 
automašīnu, kāds šāva, bet kādi ļāva tam 
notikt. Tiem, kas pieļāva un tagad klusē 
gribu pajautāt: “Vai jūs ļautu šaut, ja ceļa 

malā būtu jūsu suns, ja suns piederētu, 
kaimiņam, kolēģim? Pieņemu, ka jūs esat 
mālpilieši. Tad varbūt esam mācījušies vienā 
skolā, varbūt esam pazīstami, varbūt pazīstat 
manus vecākus. Vai apzināties, ka šaujot uz 
suņiem esat trāpījuši arī mums? Visvairāk jau 
manai mātei, kam tie bija ģimenes locekļi, 
draugi, sargi, kas sagaidīja un pavadīja uz 
darbu. Mums ar brāli tie bija neatņemama 
mūsu mājas daļa, kuras tagad ļoti trūkst.

es lūdzu cilvēkus, kam ir jebkāda 
informācija par šo gadījumu piezvanīt 
man pa tālruni 26850822. Varbūt jūs 12. 
novembra rītā dzirdējāt šāvienus, redzējāt 
uz autoceļa GarkalneVecpiebalga ap 
200 metru no Vibrokas krustojuma kādus 
cilvēkus ar ieročiem vai viņu automašīnu? 
Varbūt zināt kādas būtiskas šā notikuma 
detaļas? Jebkurā gadījumā šis notikums 
man ir licis stipri vilties cilvēkos, kas sevi 
dēvē par “medniekiem.” Arī mums ir neliels 
meža īpašums, kurā esam ļāvuši medīt 
vietējiem medniekiem, kā vienīgo atlīdzību 
līdz šim saņemot nošautus suņus. Mēs 
esam nolēmuši šo līgumu lauzt. Padomājiet 
arī Jūs, par savām līgumsaistībām, jo Mālpilī 
nudien vairs nav droši. Varbūt nākošais uz 
grauda būs Jūsu suns?

Dainis Pudelis

mums raksta: mālpils, kur šauj suņus

iespēja iesaistīt brīvprātīgajā darbā jaunus  
un perspektīvus darbiniekus
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Pie manis vēršas liels skaits vecāku, kuru 
bērniem tiek novērots klepus. Gribu pastāstīt 
un izskaidrot, ka klepus iemesls lielākoties ir 
akūtās iesnas un akūtais bronhīts. Klepus ir 
akūta resperatorā infekcija ar vai bez krēpām. 
Bieži akūtā bronhīta cēlonis ir dažādi vīrusi. 
Kā pavadošie simptomi – aizlikts deguns, ies-
nas, nogurums, kakla iekaisums, aizdegunes 
tecēšanas sindroms, var būt paaugstināta 
temperatūra.

Tā kā biežāk šīs slimības ierosinātāji ir 
vīrusi, galvenais ārstēšanas stūrakmens ir 
pietiekoša rehidratācija (pietiekama ūdens 
daudzuma ieņemšana) un deguna tīrīšana. 
Antibakteriāla terapija nav jānozīmē. Neska-
toties uz to, ka šis fakts ir plaši zināms, statistika 
liecina, ka 65–80% gadījumu ar akūto bronhītu 
lieto antibiotikas. Lielākoties tas ir mazefektīvi. 
Bieži pacientu vecāki paši prasa nozīmēt antibi-
otikas. Mans pienākums – izskaidrot nepama-
totas antibakteriālās terapijas nozīmēšanas 
riskus un ieteikt no tās atturēties. Antibiotikas 
mazina imunitāti, izraisa mikrobu nejūtību un 
pieradumu pie antibiotikām. Tās nedarbosies 
nopietnas vajadzības gadījumā.

Veselam bērnam, bez hroniskām slimībām, 
klepus pāries 10–14 dienu (līdz 3–4 nedēļu) 
laikā. Vecākiem jānovēro bērns, vai stāvoklis 
nepasliktinās. Ja ir ieildzis drudzis (3–5–7 die
nas), bieža elpošana, aizdusa, sēkšana, sāpes 
krūtīs, steidzami jāvēršas pie ārsta.

Ja bērns dzer, spēlējas, reaģē, – viss kārtībā. 
Centieties nemazināt temperatūru. Dien nakts 
laikā pie temperatūras > 37,3 °C vīruss iet 
bojā. Bērnam ir pastāvīgi jādzer, arī naktī. Pie 
augstas temperatūras var slaucīt ar siltu ūdeni 
vai ūdeni ar šņabja piejaukumu visu ķermeni, 
izņemot seju, pēdas un plaukstas. Deguns ir 
jāskalo ar jūras ūdeni un jāpilina homeopā
tiskie pilieni. Bērnam ir jāelpo caur degunu.

Paskaidroju, ka biežas, recidivējošas elp
ceļu infekcijas veicina pasīvā smēķēšana un 
iekštelpu pelējums. Šādi faktori ir jāizslēdz. 
Ve selam bērnam, bez hroniskām slimībām, kas 
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, var būt 
5–8 vīrusa slimību epizodes gadā, pēc 5 gadu 
vecuma – 2–5 epizodes, kuras ilgst vairāk kā 
10 dienas.

Antibiotiku kurss ir nepieciešams, ja bēr
nam ir strutainā angīna un deguna blakus 

dobumu iekaisums (haimorīts). Kursam jātur
pinās vairāk par 10 dienām, nevis tikai līdz 
atlabšanai.

Kad bērnam sāp ausis, tas ir iekaisums, 
neārstētu iesnu rezultāts. Atkārtoju, bērnam 
visu laiku jāelpo caur degunu.

Profilaktiski pirms ārā iešanas nāsis jāie
ziež ar deguna gēlu; iesaku lietot arī homeo
pātiskos pretgripas līdzekļus.

Gripas vīruss organismā vairojas zibenīgi. 
Pēc iespējas mazāk apmeklējiet cilvēku pilnas 
vietas, ģērbieties atbilstoši laika apstāk ļiem, 
bieži mazgājiet rokas, vēdiniet un mitriniet tel-
pas. Iesaku potēties pret gripu un pneimokoku 
infekciju cilvēkiem ar hroniskām slimībām un 
vecākiem par 60 gadiem(bērniem ir valsts 
programma), kā arī 6–23 mēnešu veciem 
bērniem. Cilvēkiem ar hroniskām slimībām un 
vecākiem par 65 gadiem, kā arī 6–23 mēnešu 
veciem bērniem ir 50% atlaide gripas vakcīnai. 
Esiet veseli.

Ar cieņu,  
dr. J. sprūde

Ģimenes ārstes J. sprūdes  
Prakses darba laiks:
Pirmdien 7.00 – 18.00
Otrdien 9.00 – 20.00
Trešdien 7.00 – 18.00
Ceturtdien 7.00 – 18.00
Piektdien 7.00 – 16.00
Sestdien un citā laikā – pēc vienošanās

Ārsta pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 7.00 – 13.00 (8.00 – 9.00 akūtā stunda)
Otrdiena 14.00 – 20.00 (14.00 – 15.00 akūtā stunda)
Trešdiena 7.00 – 13.00 ( 8.00 – 9.00 akūtā stunda)
Ceturtdiena 7.00 – 13.00 ( 8.00 – 9.00 akūtā stunda)
Piektdiena 7.00 – 13.00 (8.00 –9.00 akūtā stunda)

zīdaiņu stunda trešdien 12.00 – 13.00

Laboratorija
Otrdien 9.00 – 11.30
Ceturtdien 8.00 – 11.00

• Tālr. 67925155; mob. tālr. 29442365
• Tuvākā slimnīca atrodas Siguldā, Lakstīgalas ielā 13, tālr. 

67972808
• Ātrā palīdzība pa tālr.: 112, 113
• Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 (darba 

dienās 18.00–8.00, brīvdienās un svētku dienās visu 
diennakti)

zobārstniecības pakalpojumu uzņēmums  
sia “meitas un Dēli” piedāvā:

– Zobu ārstēšanu;
– Konsultācijas;
– Protezēšanu;
– Bērnu stomatoloģiju;
– Profesionālu zobu higiēnu.

Mēs atrodamies Sporta ielā 1, Mālpils novadā, Mālpils vidusskolas telpās.
Tālruņi: 29405146 vai 26195669

Latvijas Hipotēku 
un zemes bankas 

piedāvājums
Latvijas Hipotēku un zemes 

banka piedāvā mālpiliešiem 
iespē ju iepazīties ar dažādām at-
tīstības programmām topošajiem 
uzņēmējiem. Programmas ietver 
gan bezmaksas apmācības, gan 
grantus. 2012.gada 9.janvārī 
plkst. 18:00 Mālpils novada 
domes telpās Jums būs iespēja 
tikties ar bankas pārstāvi un 
iegūt vairāk informācijas par 
šiem piedāvājumiem.

Pieteikšanās dalībai šajā 
seminārā pa tālr. 26836192 vai 
epastu karte1@inbox.lv līdz 
20.decembrim.

sia “Norma k” piedāvā 
iegādāties: 

mazgātas grants šķembas fr. 4–8 mm
mazgātas grants šķembas fr. 8–16 mm
mazgātu, sijātu smilti fr. 0–4 mm
nesijātu smilti

 Karjers atrodas Mālpils novadā. 
Iespējama piegāde.

Kontakti: 27728115 (BITE)

20032965 (TELE 2)

67925361 (Lattelecom)

epasts: normak@apollo.lv

Paziņojums
Mālpils pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “Norma K” paziņo, ka Sabiedrisko pakal
pojumu regu lēšanas komisijai tiks iesniegts jauns sil-
tumtarifa projekts. Tarifu pieaugums saistīts ar kurināmā, 
degvielas, elektroenerģijas cenu  pieaugumu. Plānotais 
pieaugums 15–20%.  Pēc tarifa apstiprināšanas SPRK, 
par to tiks paziņots “Mālpils Vēstīs”.

Ar tarifa projektu var iepazīties Mālpils paš val 
dī bas SIA “Norma K” telpās Nākotnes ielā 1, 3.stā
vā (tālr. 67925741), Mālpils centrālajā katlu mājā 
(tālr. 67925775), Sabiedrisko pakalpojumu Regulē  šanas 
komi sijā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV 1010 (tālr. 67097200).

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu 
var iesniegt SIA “Norma K” Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
(tālr./fakss 67925741) vai epastu: normak@apollo.lv, 
kā arī Sabiedrisko pakalpojumu Regulēšanas komisijā 
Rīgā, Brīvības ielā 55, (tālrunis 67097200), epasts: 
sprk@sprk.gov.lv.

Daktere J. sprūde informē – par saaukstēšanos un klepu

kā vienmēr esat laipni gaidīti  
mūsu frizētavā sia ‘’Žozefīna’’!

Jau zināms, ka mūsu solārija un frizieru pakalpojumi tika piedāvāti  
Mālpils centrā, Kastaņu ielā1 un Mālpils Sporta kompleksa telpās.
vēlamies imformēt, ka turpmāk, sākot ar 1. decembri darbību 

turpināsim tikai mālpils sporta kompleksā, kur 
varēsiet izmantot arī abus solārijus – VERTIKĀLO un HORIZONTĀLO.

Esam mainījušas Jums ērtu un pieejamu darba laiku:

P. 10–20 P. 9–21 
O. 9–21 S. 9–18 
T. 9–21 Sv. slēgts 
C. 9–21

Ar patiesu cieņu, Jūsu frizierītes Irēna un Iveta.
Tālr.: 29739759; 29204827; 29977977
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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

mālpils kultūras centra pasākumi  
2011. gada decembrī

Visu mēnesi kultūras centra izstāžu zālē apskatāmas mākslinieku iNtas CeLmiŅas un eDvarDa GrŪBes 
gleznas
03.12. plkst.10.00 TLM studijas “urGa” sanākšana
04.12. plkst. 16.00 Ziemassvētku ieskaņu koncerts “BrīNumsirsNiŅa”
Koncertā piedalās pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” deju aerobikas dalībnieki, Mālpils vidusskolas un 
Sidgundas pamatskolas tautisko deju kolektīvi, deju klubs “Zīle”, Ivettas mūsdienu deju grupa “Nakcītis”, bērnu 
vokālais ansamblis “Pūčuki”. Pēc koncerta Lielās egles iedegšana.
07.12. plkst. 19.00 kiNoPuNkts mālpilī tikai par 1 santīmu. Šoreiz 3 īsfilmas:
Lelle tētis. Galvenajā lomā Vilis Daudziņš
Kādu rītu Inese tiek izlikta no dzīvokļa. Ierodas saimniece ar jauno īrnieku Artūru, kurš atšķirībā no Ineses ir 
maksātspējīgs. Taču filmas gaitā atklājas, ka Artūra problēmas ir vēl lielākas – viņš var samaksāt par dzīvokli, taču 
ir pazaudējis ko daudz vērtīgāku. Režisors, scenārija autors, operators: renārs vimba; 2008
Gaismas zīmes. Galvenajās lomās: Egons Dombrovskis un Sandra Zvīgule Filmas “Gaismas zīmes” varonis ir 
Ingus – vīrietis ap 40 gadiem, kurš pilnībā apmierināts ar savu vientuļnieka statusu, līdz kādu dienu kaimiņos ievācas 
komunikablā Žanete un vecā lietu kārtība ir izjaukta. Varētu viņai nepievērst uzmanību, taču ir kāds nepārvarams 
spēks, kas vēlas pretējo. Režisors: i.kunga; 2010
Parādi man skaņu.
Šī 30 minūšu īsfilma ir psiholoģiska drāma, kuru iedvesmojuši patiesi notikumi. Stāsts ir par ģimeni, kas dzīvo 
laukos. Dagne ir valdonīga māte, pretstats savam mierīgajam un savaldīgajam vīram Artūram, kurš nodarbojas 
ar zemkopību. Viņu meita – padsmitniece Kate – aizraujas ar mūziku. Viņi visi šķiet tik ļoti iegrimuši savos darbos 
un rūpēs, ka ģimenes vienotība ir zudusi. Līdz Dagne pēkšņi zaudē dzirdi. Pieņemt šo negaidīto pavērsienu 
un atrast jaunu komunikācijas veidu nav viegli nevienam no viņiem, bet sevišķi smagi iet Dagnei. Viņa jūtas 
pamesta viena savā klusuma pasaulē. Nekas vairs nav kā agrāk: visikdienišķākās lietas kļūst sarežģītas vai pat 
neiespējamas, un Dagnei jāmācās to pieņemt. Tomēr izrādās, ka negaidītie apstākļi no jauna saliedē ģimeni.  
Galvenajās lomās lieliskie Valmieras Drāmas teātra aktieri – Ilze Pukinska, Tālivaldis Lasmanis un Viestura vidus-
skolas teātra grupas dalībniece – Kristīne Šomase.
Ar šo filmu gribam Jums izstāstīt emocionālu stāstu par spēku un apņēmību, kas nepieciešami, lai pieņemtu 
jaunu situāciju, pielāgotos un ieklausītos viens otrā. Vēlamies pārsteigt, saviļņot un izklaidēt. Atklāt pasauli no cita 
skatupunkta – klusuma perspektīvas.
Režisors: a.Laizāne; 2011
11.12. plkst. 16.00 Danču koncerts “iedejosim ziemassvētkus”
Piedalās kultūras centra deju kopas “Māra”, “Sidgunda”, “Kniediņš”, deju kolektīvi “Madara” un “Madara” juniors.
14.12. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “rezēdas” saiets. Uz sarunu aicina psiholoģe Ārija karpova. Tēma – 
“Senioru dzīves kvalitāte”
18.12. plkst. 9.00 ziemassvētku tirdziņš kultūras centrā
plkst. 16.00 Ziemassvētku ieskaņu koncerts “ieklausies klusumā”
Piedalās kultūras centra bērnu vokālais ansamblis, jauktais koris, ansamblis “Rezēdas”, sieviešu vokālais ansamblis 
“Sidgunda”, evaņģēliski luteriskās baznīcas koris, sekstets un sporta deju kluba “Zīle” dejotāji.
25.12. plkst. 11.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem “zilonēna ziemassvētki” (Individuāli 
bērnus uz pasākumu var pieteikt kultūras centrā līdz 16. decembrim. Maksa ar dāvaniņu – 4Ls; bez – 1,50Ls)
26.12. plkst. 12.00 ziemassvētku sarīkojums mālpils novada pensionāriem. Īpašu svētku gaisotni uzburs 
andrejs no Cēsīm, sporta deju kluba “zīle” dejotāji un pašdarbnieki. Transportu lūdzam pieteikt kultūras centrā 
pie dežuranta vai pa tālruni 67925836
28.12. plkst. 18.00 Lekciju cikla “Laiks vakara saruNai...” 3. saruna ar krāsu terapeiti un Aura – somas 
praktiķi santu Pīlāci. “visa mūsu būtne ir krāsa – vibrējoša dažādu viļņu garumos”.
Dalības maksa – 2,50Ls (Ziemassvētku akcija!)
01.01. plkst. 01. Jaungada balle kopā ar grupu “PĀrmaiŅu vĒJŠ” no Bauskas
Pašdarbības kolektīvu dalībniekiem ieeja 4Ls, pārējiem 5Ls.

Svei cam!
Decembra ju bi lā ri

90 – Janina Grengiene 
Anēlija Kalniņa 
Lidija Kalēja

89 – Ārija Ivanova
88 – Elza Brakovska
86 – Erna Krisone
85 – Marta Freimane 

Milda Karasenko
84 – Jeļena Basaraba
83 – Leontina Krūmiņa 

Dzidra Prūse
82 – Marija Kešāne
80 – Stefānija Rozīte
75 – Anna Jurova 

Gunārs Bīriņš 
Valda Maršava 
Lūcija Lapšāne 
Andris Kerselis

70 – Ruta Misiņa 
Genovefa Skudra
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mĀLPiLs kuLtŪras CeNtrs

sludinājumi
Kopju jaunaudzes un tīru robežstigas. Iestigoju, 
novērtēju un palīdzu pārdot cirsmas, konsultēju 
meža īpašniekus. Juris Pudelis – tālr. 29339736
Kardiologs pieņem katru dienu Rīgā, Nīcgales 
ielā 5, reģistratūras tālrunis 67565635
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. Amata 
zellis Normunds Keišs. Tālr. 29432853
Dūmvadu tīrīšana, mūrēšana, cepeškrāšņu 
mainīšana, krāšņu mūrēšana, pārmūrēšana, 
remonts. Ventilāciju tīrīšana. Individuālā darba 
veicējs Andis Maizītis – licenzēts 15 gadus. 
Tālr. 26574074

Pateicība
Pateicamies visiem radiem, draugiem, kaimiņiem, 
ka bijāt kopā ar mums, pavadot Ņinu Kostenko 
pēdējā gaitā.  
 Kostenko ģimene


