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Latvijas pašvaldību  
izpilddirektori mālpilī

2.decembrī Mālpilī notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) gada sanāksme. Sabraukuši bija 100 pašvaldību 
izpilddirektori no visas Latvijas, kā arī viesi no Norvēģijas. Galvenās 
sanāksmes tēmas bija LPIA valdes atskaite par padarīto gada laikā, 
un diskusija par nākamā gada darba plānu. Dažādu apstākļu dēļ 
nebija ieradušies viesi – Čehijas un Lietuvas pašvaldību izpilddirek-
toru asociāciju pārstāvji, no kuriem gan tika saņemti sveicieni un laba 
vēlējumi. Norvēģu izpilddirektoru asociācijas vadītājs izteica lielu prieku 
par iespēju viesoties Mālpilī – Mēs dzīvojam ļoti satraucošā laikā. Mums 
ir gan ļoti daudz dažādu izaicinājumu, gan arī daudz iespēju. Izpilddirek-
toriem ir jānodarbojas ar ikdienas jautājumiem un jāvada saimniecība, 
bet mēs esam arī sabiedrības līderi. Un ir svarīgi, lai mēs sapņotu par 
kaut ko jaunu un labāku. Mums ir jābūt ambīcijām, un mums ir jātic! 
Ir svarīgi smelties iedvesmu, jo katrā valstī ir kāda lieta, kurā valsts 
iedzīvotāji ir gudri un spējīgi, kas arī ir iedvesmas avots. Mums bija sapnis 
var vienlīdzīgu sabiedrību, un izglītība ir tā atslēga uz šādu sabiedrību. 
Mēs vienmēr esam cienījuši un izmantojuši savas dabas bagātības un 
iedvesmu guvām no sporta. Bet kāda ir situācija Latvijā? Dzirdēju, ka 
jums ir ļoti augstā līmenī kultūra, ir labi dziedātāji un dejotāji. Jūs paši 
ziniet kādi ir jūsu sapņi, es varu novēlēt tikai veiksmi!

Dienas gaitā viesiem tika dota iespēja iepazīt Mālpils ražotnes – 
tradīcijām bagāto Mālpils piensaimnieku, Mālpils Biotehnoloģiju Centru, 
kā arī sporta un kultūras objektus – Mālpils muižu un jauno sporta 
kompleksu.

Mālpils Vēstis redaktore Daiga Frīdberga
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Mālpils Profe sio nālā vidusskola 29.no vembrī 
kopā aicināja savus ilggadējos sa dar bības part-
nerus, uzņēmējus, Novada domes pārstāvjus, 
bijušos audzēkņus, vecākus. Bet jo īpašs prieks, 
ka šīs Uzņē mēju dienas notika skolai un novadam 
svarīgā dienā, kad tika nodots lielais projekts 
“Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai 

Mālpils Profesionālās vidus skolas izglītības iestāžu ēkās”.
Skolas Aktu zālē norisinājās radošās darbnīcas “Meistarstiķi”, 

kur viesiem bija iespēja iepazīties ar skolā apgūstamo programmu 
specifiku. Pēc skolas deju kolektīva “Madara” neliela koncerta, klāt
eso šos sveica skolas direktore F.Ģēvele. Izglītojamie bija sagatavojuši 
prezentācijas par plašajām iespējām, ko sniedz skola un dalība starp
tautiskajos projektos Leonardo da Vinci un Comenius programmās, kā 
arī dau dzajos valsts nozīmes profesionālajos konkursos. Par sadarbību 
ar uzņēmumiem, organizējot prakses, stāstīja direktores vietniece 
profesionālajā izglītībā G.Jēkabsone.

Dr.hab. sc. ing. Egīls Dzelzītis, Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis savā uzrunā akcentēja 
nepieciešamību pēc stipriem, labiem, kvalificētiem, pieredzējušiem 
darbiniekiem gan nozarē, gan valstī kopumā. Un ne tikai vadības 
līmenī, bet arī pamata – tehniķu līmenī. – Ir svarīgi apzināties, ko nozīmē 
būt uzņēmējam, jo tas ir cilvēks, kas saprot mazdrusciņ vairāk kā citi, 
sajūt vairāk, viņam ir asāks skats un tvēriens, bet galvenais tāpēc, ka 
viņš uzņemas atbildību par to, ko viņš vada. Spēj uzņemties riskus. 
MPV audzēkņiem, beidzot skolu, novēlēja būt ne tikai savas profesi-
jas profesionālim, bet arī būt uzņēmējam – cilvēkam, kas ies solīti pa 
priekšu.

Skolas informācijas centrā tika prezen tēti KPFI projekta īstenošanas 
rezultatīvie rādītāji, notika diskusija par aktualitātēm nozarēs.
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Mālpils domē viesojās Latvijas samariešu apvienības vācu partneri 
no Brēmenes Sarkanā krusta – Vitus Blanks, Christine Helmken no 
organizācijas “Jugendhilfe “Kleine Marsch” – Bereichsleitung Bildung”, 
Joachim Richter no sabiedriskās labdarības organizācijas darbā ar 
jauniešiem, Günter Friedrich Brēmenes pa valsts pārstāvis. Tika izvērtēta 
jauna sadarbības joma, kas paredz iespēju jauniešiem mainīt dzīves vidi, 
tikt galā ar savām problēmām, pārceļoties uz noteiktu laiku kādā citā valstī. 
Tie ir jaunieši vecumā no 14 līdz 17 gadiem. Vācu partneri apmeklēja 
Mālpili cerībā te atrast piemērotu vidi, infrastruktūru, cilvēkus, kas būtu 
gatavi savās ģimenēs uzņemt dzīves grūtībās nonākušos jauniešus. 
Tie ir jaunieši ar uzvedības, sociālām un likumpārkāpumu problēmām. 
Šobrīd tiek izstrādāts iespējamais sadarbības modelis, kā tiks veidotas 
attiecības ar uzņemošo ģimeni, kādi priekšnoteikumi būtu vajadzīgi. Jo 
ģimene būs tā atslēga, vai projekts darbosies, vai palīdzēs jaunietim rast 
pozitīvu dzīves piepildījumu, radot iespēju dzīvot pilnvērtīgā, veselīgā, 
stabilā ģimenē, kas spētu tikt galā ar uzvedības problēmām. Kura būtu 
piemērs, kā dzīvot bez kaitīgiem ieradumiem.
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mālpilī viesojas Brēmenes 
sarkanā krusta pārstāvji
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2011.gada 16.decembrī Mālpils kultūras centrā 
notika Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas 
rīkotā svinīgā konference par godu bāriņtiesu 15 
darbības gadiem. Svētku sarīkojumā piedalījās 
bāriņtiesu darbinieki no visiem valsts reģioniem, 
kopskaitā ap 350. Pasākumā piedalījās Saeimas 
priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, labklājības ministre 
Ilze Viņķele, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece 
Laila RiekstaRiekstiņa, tiesībsargs Juris Jansons, 
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis, kā arī vairāku pašvaldību vadītāji un 
pārstāvji no citām valsts un pašvaldību institūcijām.

Pasākuma laikā īpaši tika apbalvoti tie bāriņ
tiesu priekšsēdētāji, vietnieki un sekretāri, kuri šai 
darbā nostrādājuši visus 15 gadus, kā arī tie, kas 
to pelnījuši, 10 un vairāk gadus vadot šīs iestādes. 
Tika pasniegti gan Labklājības ministrijas un Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, gan Latvijas 
Bāriņtiesu darbinieku asociācijas atzinības raksti.

Konferen ces laikā tika demonstrēta un pirm
izrādi piedzīvoja asociācijas uzņemtā dokumentālā 
filma “Daži stāsti no tūkstošiem”, kuras mērķis 
ir atspoguļot bāriņtiesu darba specifiku un radīt 
pozitīvu un gaišu bāriņtiesas darbā paveikto 
atspoguļojumu bez vecāku gādības palikušo bērnu 

Latvijas Bāriņtiesām – 15

Mālpilī, turpat pie Tirgus plača parādījusiesies jauna izkārtne – 
BOKARNE! Pamanījāt? Jaunajā ziedu salonā ar interesanto nosaukumu 
saimnieko Iveta Krūmiņa, daudzu ziedu kārtošanas kursu absolvente, 
kas prot uzburt pasakainus ziedu pusķus. Prasmes gūtas Poligrāfijas 
skolas rīkotajos kursos, tad divus gadus pie Ritas Garaissils, tālāk jau 
vairāki kursi Bulduru dārzkopības skolā, bet visam pamatā ir izglītība – 
puķkope, apzaļumotājsmeistars. Arī stāžs un pieredze liela, turpat 25 
gadi saistīti ar skaisto ziedu pasauli. Pirmā darba vieta bijusi tepat Mālpils 
dārzniecībā. Tad Kultūras namā pie telpaugu kopšanas, noformēšanas 
un apzaļumošanas āra darbiem, arī tehnikumā un internātskolā Ivetu 
visi atceras kā “puķu meiteni”. Pēc tam bijusi cita darba pieredze, bet 
sirds vilkusi pie ziediem.

 Vaicāju saimniecei, ko tad nozīmē – Bokarne? Izrādās tas ir skaists 
istabaugs, ar pudeļveidīgiem ziediem, ko var apskatīt arī jaunajā ziedu 
salonā. Bez istabas augiem, krāšņiem pušķiem un kompozīcijām te 
iespējams iegādāties arī grieztos ziedus, dažādas ar daiļdārniecību 
saistītas preces. Salonā iespējams pasūtīt bēru vainagus un strau-
sus, arī ar piegādi mājās. Iespējams pasūtīt svētku galdu un telpu 
noformējumus, kāzu mašīnu dekorēšanu. Pie salona, aiz tirgus ēkas 
ir ērta piebrauktuve, kur klienti var saņemt smagākās preces. Pavasarī 
laipni gadīti būs siltumnīcu un daiļdārzu īpašnieki, jo varēs iegādāties 
gan plēves, mēslojumus, sēklas, gan košumkrūmu stādus, vairs nebūs 
jabrauc uz Siguldu un Rīgu. Iveta solās sagādāt visu nepieciešamo 
gan dārziem, apstādījumiem, gan kapu vietām, kopā pat izstrādājot 
apzaļumošanas projektus.

 Vienmēr jau gribam atrast visskaistāko ziedu, tādēļ saimniece, zinot 
dažādo mālpiliešu gaumi, centīsies salonā gādāt par ziedu dažādību. 
Jau tagad, ziemas vidū te redzamas gan tradicionālās neļķes, rozes 
un cēlās krizantēmas, vasaras saules pielietās gerberas un maigās 
orhidejas. Interesanta dāvana varētu būt figūriņas ar diedzējamiem 
matiņiem. Ivetas pašas mīļākā puķe ir orhideja, bet kāda ir Jūsu? Nāciet 
uz salonu, atrodiet savējo! 

Tiekat gaidīti katru dienu no 9:00 līdz 19:00, sestdienās un 
svētdienās no 10:00 līdz 16:00.
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Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas daudzās mājās raksturīgs ar 
steigu un svētku gaidīšanas sajūtu, Naura un Karīnas Dombrovsku 
ģimenei atnāca ar Pārsteigumu. Tieši tā, jo saņemt uzaicinājumu uz 
Rīgas pili, nav ikdienišķa lieta. 14.decembrī kopā ar Valsts prezidentu 
un Daci Seisumas kundzi Rīgas pils Ziemassvētku eglīti iededza 19 
stiprās, kuplās un radošās ģimenes no visiem Latvijas novadiem, kuras 
pēc Valsts prezidenta aicinājuma izvirzīja Latvijas Pašvaldību savienība. 

Nauris Dombrovskis intervijā Mālpils Vēstīm atzina, ka to uztver 
kā lielu pagodinājumu sev un visai ģimenei, kā novērtējumu no No-
vada domes. Sajūtas katram jau palikušas citādākās, un varbūt mazā 
Aleksandra, kas Pili “apguva” arī no pavisam citiem skatu punktiem 
izložņājot ordeņu stenda apakšu un izmēģinot garo trepju pakāpienu 
samtainumu, tikai pēc gadiem veroties ģimenes foto albūmā, aptvers 
tā brīža svarīgumu. Bet varbūt tieši tas ir tas lieliskākais, ka priecīgā 
spiegšana un bērna sajūta, “kā mājās”, ļauj atbrīvoties no formalitātes 
sajūtas visiem. Jo ģimene jau ir sava Valsts. Savi likumi un kārtība. Kāda? 
Izlasiet vecākās meitas Annas dzejoli – Jūs visu sapratīsiet! Šo dzejoli 
kā sveicienu no Dombrovskiem Anna skaitīja svinīgajā pieņemšanā, 
kur visas ģimenes sveica Prezidentu ar sagatavotiem priekšnesumiem. 
Kā īpašs sveiciens tika aizvesta Mālpils grāmata, bet, pārstāvot Mālpils 
uzņēmējus, adītas zeķes un virpots svečturis. Pēc īsas Prezidenta Andra 
Bērziņa uzrunas, koncerta un dāvanu pasniegšanas, ģimenes devās 
Pils pagalmā, lai kopīgi iedegtu pirmo Valsts egli.  

Mālpils Vēstis redaktore Daiga Frīdberga

stiprās ģimenes  
iededz Prezidenta egli!

ziņAs

atvērts jauns ziedu salons 

Skan melodija
Nāk saule
Tā mana mamma,
Kas prot priecāties,
Prot arī dedzināt,
Nu tā, lai saprotams, kas ir kas

Un tētis, peld pa māju, kā tāds stiprs kuģis,
Kuram garām paiet nevar
Gribas mieru? Kāp kuģī!
Gribas parunāt? Kāp kuģī!
Un šis kuģis vienmēr nonāks tur,
Kur kāds jūrā pārāk lielus viļņus taisa

Un vai zinat, kas mūsmājā visspožākās gaismiņas?
Pameklējiet mūsu pulkā, kādu ar divām gaišām ļipiņām un zilām actiņām!
Tās manas māsiņas – Elīza un Aleksandra!
Ik dienu kā strautiņš pār olīšiem
Jautri čalo, smejas un darbiņus dara

Viņiem visiem es pa vidu,
Mācos no savas ģimenes,
Priecājos, dusmojos un atkal priecājos,
Lepojos, ka man viņi tādi ir!
Katram savu ģimeni mīļu vajag,
Tikai tad viss labais notiksies

anna Dombrovska

(Paldies Inārai Bahmanei, kas piekoriģēja manu dzejoli!)

un rīcībnespējīgo personu stāstu 
interpretācijā.

LM Valsts bērnu tiesību aizsar
dzības inspekcijas atzinības rakstu 
par nesavtīgu darbu un ieguldījumu 
bāriņtiesas darba nodrošināšanā 
saņēma arī Mālpils novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Anna Višķere.

Sveicam Mālpils novada bāriņ
tie sas kolektīvu 15 gadu jubilejā un 
īpaši – bāriņtiesas locekli Maldu Čel
novu, kura bāriņtiesas sastāvā ir visus 
15 gadus – kopš 1996.gada 1.marta!

Mālpils novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja anna višķere
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Izskatīja 20 jautājumus
1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
2. Par Mālpils novada domes lēmumu 

precizēšanu.
3. Par SIA “Laiko” nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu.
4. Par atļaujas atcelšanu bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguvei.
5. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi 

2011.gada 28.septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 11 “Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Mālpils novadā”” 
apstiprināšanu.

6. Par Mālpils novada kultūrvēsturiskās 
nozīmes objektu noteikšanu.

7. Par  Sku lmju dz imtas manto juma 
saglabāšanu.

8. Par finansējuma piešķiršanu koncertakcijai 
“Ziemassvētku Roze 2011”.

9. Par atļauju rīkot Ziemassvētku tirdziņu.
10. Par Ziemassvētku paciņu iegādi.
11. Par Mūzikas un mākslas skolas peda-

gogu tarifikācijas saskaņošanu.
12. Par Mūžizglītības programmas projektu 

priekšfinansēšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr.14 “Kārtība, 

kādā Mālpils novada pašvaldība piešķir 
un izmaksā pabalstu daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Lielvārdes šosejā 17, 
Upmalās, Mālpils novadā, remontam” 
apstiprināšanu.

14. Par aizdevumu pamatsummas atmaksas 
termiņa izmaiņu.

15. Par pārstāvju norīkošanu darbam Rīgas 
plānošanas reģiona Konsultatīvajā 
komisijā.

16. Par pašvaldības amata vietu pārskatīšanu.
17. Par novada domes priekšsēdētāja 

rīkojuma apstiprināšanu.
18. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
19. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
20. Par z iedojuma konta atvēršanu 

mājsaimniecības “Silarozes” palīdzības 
sniegšanai.

Izskatot jautājumu par Skulmju dzimtas 
mantojuma saglabāšanu, dome nolēma:

• Izveidot darba grupu sarunām ar mākslinieci 
un projekta izstrādei šādā sastāvā:
o Māra Ārente – darba grupas vadītāja
o Esmeralda Tāle
o Ieva Pauloviča
o Edīte Priekule
o Raimonds Tāle

• Atļaut P/A “Mālpils sociālais dienests” 
iegādāties Pirmsskolas izglītības iestādes 
bērniem un Sidgundas pamatskolas un 
Mālpils vidusskolas sākumskolas bērniem 
Ziemassvētku paciņas no aģentūras 
budžeta.

• Lūgt Valsts Kasei:
 Atlikt 2012. gada aizdevuma pa-

matsummas atmaksu Mālpils no-
vada infrastruktūras sakārtošanai 
saņem tajam aizdevumam, nepagarinot 
aizņēmuma atmaksas termiņu, aizņē
mumam A2/1/09/469V/10/1, Trančes 
Nr.PE2/2009, no 11.02.2010. par 
1422 871,81 EUR.

 Atļaut 2012. gadā aizņēmumam 
A2/1/09/471, Trančes Nr.PE4/2009, 
no 08.09.2009. par 3272 605,16 EUR, 
maksāt 50% no atmaksas grafikā 2012. 
gadā paredzētās pamatsummas, nepa-
garinot aizņēmuma atmaksas termiņu.

• Samazināt pašvaldības policijas amata 
vietu skaitu no divām uz vienu, likvidējot 
amata vietu pašvaldības policijas vecākais 
inspektors ar 2012.gada 1.janvāri. Uzdot 
izpilddirektoram turpināt izvērtēt personāl
daļas vadītāja, būvvaldes vadītāja un jurista 
amatu slodzes. Uzdot izpilddirektoram un 
iestāžu vadītājiem līdz 2011.gada 21.de-
cembrim pārskatīt iestādes funkcijas, 
izvērtēt savā pakļautībā esošo amatu skaitu 
un noslogotību un veikt nepieciešamos 
optimizācijas pasākumus. Uzdot izpild-
direktoram brīdināt attiecīgos darbiniekus.

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

sadaļā Novada domes dokumenti.
Kancelejas vadītāja iveta krieviņa

sēdes nosaukums Datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 18. janvārī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 19. janvārī pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA
Finanšu komitejas sēde 19. janvārī pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Domes sĒDe 25. janvārī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 30. janvārī pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Administratīvās komisijas sēde 11. janvārī, 25. janvārī pl. 14.00 Mazajā sēžu zālē INETA BROKA
Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

mĀLPiLs NovaDa Domes 30.11.2011. sĒDe Nr. 13

mĀLPiLs NovaDa Domes sĒŽu GraFiks 
2012. gada JaNvĀrim

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 28.09.2011. lēmumu Nr.11, protokols Nr.10.
Grozījumi apstiprināti ar 30.11.2011. novada domes sēdes lēmumu Nr.13/5

saistošie noteikumi Nr.11 
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu mālpils novadā

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu  
un “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu

1. saistošajos noteikumos lietotie termini
sadzīves atkritumi — mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpo-

jumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību 
ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem;

sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – bīstamo atkritumu 
veidi, kas radušies mājsaimniecībās, piem. – sadzīves ķīmija un 
to iepakojums, dzīvsudraba termometri, dienas gaismas lampas, 
dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, elek-
trisko un elektronisko iekārtu, transportlīdzekļu apkopes atkritumi 
– atstrādāta motoreļļa, eļļas filtri, riepas, kā arī nederīgie medika-
menti, laku, krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu 
un insekticīdu, fotoķimikāliju, uguņošanas līdzekļu atkritumi u.c.;

Bioloģiski noārdāmie atkritumi – atkritumi, kuri var sadalīties 
aerobos vai anaerobos apstākļos;

Lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un 
nedrīkst ievietot atkritumu konteineros, tai skaitā mēbeles;

Būvniecības atkritumi – būvgruži, būvlaukumu atkritumi, ielu 
uzlaušanas atkritumi, celtniecības laikā uzraktā zeme u.tml;.

atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana, 
uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā 
sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo 
darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to 
slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkri-
tumu apsaimniekošanā; (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2011. 
novada domes sēdes lēmumu Nr.13/5.)

atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu 
tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš saņēmusi 
atļauju LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noslēgusi līgumu 
ar Mālpils novada domi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā; (ar grozījumiem, kas izdarīti 
ar 30.11.2011. novada domes sēdes lēmumu Nr.13/5.)

atkritumu radītājs — fiziskā vai juridiskā persona, kuras 
darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai 
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citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības;

Nekustamā īpašuma īpašnieks (šo noteikumu izpratnē) – 
nekustamā īpašuma īpašnieks (neatkarīgi no tā, vai īpašums ir 
reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastrā vai Zemesgrāmatā), 
valdītājs, lietotājs, juridiska vai fiziska persona, kura uz tiesiska 
pamata apsaimnieko nekustamo īpašumu;

atkritumu poligons – speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu 
apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos 
noteiktie vides aizsardzības pasākumi;

atkritumu šķirošana – atkritumu sadalīšana pa veidiem 
(piemēram, papīrs, kartons, plastmasa, PET pudeles, stikls, tekstils, 
bioloģiski noārdāmi atkritumi u.c.) atsevišķās atkritumu tvertnēs vai 
konteineros, kas uzstādīti noteiktās vietās, lai samazinātu atkritumu 
apjomu un bīstamību, paātrinātu darbību ar tiem vai veicinātu to 
reģenerāciju;

Šķiroto atkritumu savākšanas laukums ir speciāli aprīkota 
norobežota vieta dažādu veidu atkritumu savākšanai un 
uzglabāšanai konteineros ne ilgāk kā divas nedēļas bioloģiski 
noārdāmiem atkritumiem un trīs mēnešus – pārējiem sadzīves 
atkritumiem pirms to apglabāšanas vai pārstrādes. Videi kaitīgo 
preču atkritumus, bīstamos sadzīves atkritumus, mēbeļu atkritumus 
un būvniecības atkritumus šķiroto atkritumu laukumā drīkst uzglabāt 
ne ilgāk par gadu no to savākšanas dienas;

atkritumu dalītā savākšana – atkritumu savākšana, atsevišķi 
nodalot atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu 
sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī reģenerāciju. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2011. novada domes sēdes 
lēmumu Nr.13/5.)

2. vispārīgie noteikumi
2.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) regulē sadzīves 

atkritumu (turpmāk – Atkritumi) apsaimniekošanu Mālpils 
novadā, nosaka prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, 
pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami 
maksājumi par Atkritumu apsaimniekošanu, Atkritumu 
apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības. 
Noteikumi ir saistoši visām Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras 
ir zemes un/vai ēku īpašnieki, valdītāji, nomnieki, lietotāji vai 
apsaimniekotāji.

2.2. Ikviena fiziska vai juridiska persona ir atkritumu radītājs šo Notei-
kumu izpratnē un viņu pienākums ir iesaistīties Mālpils novada 
pašvaldības organizētajā atkritumu savākšanas sistēmā, savākt 
un nogādāt visus atkritumus tiem paredzētajās vietā, kā arī 
apmaksāt atkritumu apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus.

2.3. Atkritumu apsaimniekošanas mērķis ir:
2.3.1.  reglamentēt atkritumu apsaimniekošanu novada 

administratīvajā teritorijā, samazināt jebkura veida at-
kritumu rašanos to izcelsmes vietās;

2.3.2.  veicināt atkritumu šķirošanu (stikls, koks, papīrs, plast
masa, metāls, būvgruži, kompostējamās vielas), lai 
samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu;

2.3.3.  Veicināt atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu 
apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība Mālpils 
novada administratīvajā teritorijā. (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar 30.11.2011. novada domes sēdes lēmumu 
Nr.13/5.)

2.4. Pašvaldība organizē un kontrolē Atkritumu apsaimniekošanu 
tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem ak-
tiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts, reģionālo un 
pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem 
Noteikumiem.

2.5. Mālpils novada teritorija atkritumu apsaimniekošanas izpratnē ir 
vienota nedalāma zona. Pašvaldības teritorijā radītos sadzīves 
atkritumus nogādā to pārstrādātājam vai ved uz reģionālo 
sadzīves atkritumu poligonu “Getliņi” Stopiņu novadā. (Ar 
grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2011. novada domes sēdes 
lēmumu Nr.13/5.)

2.6. Pašvaldība izvēlas ne vairāk kā 1( vienu) komersantu, kuš veiks 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, organizējot iepirkuma 
procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā 
zonā.

2.7. Pašvaldība vai tās uzdevumā nekustamā īpašuma apsaimnie
kotājs slēdz jaunu līgumu ar iepirkuma procedūras rezultātā 
izraudzīto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš saņēmis 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Atkritumu 

apsaimniekotājam ir pienākums slēgt līgumu ar atkritumu 
radītājiem Mālpils novada teritorijā. Atkritumu radītājiem ir 
pienākums slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar 
atkritumu apsaimniekotāju, kas ieguvis tiesības veikt atkri-
tumu apsaimniekošanu Mālpils novada teritorijā. Pašvaldība 
organizē publiskā iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu tādā termiņā, lai nodrošinātu sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību

2.8. Līgumu starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju slēdz 
uz noteiktu laiku.

2.9. Pašvaldība informē atkritumu radītājus par savas teritorijas 
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā ir noslēguši 
līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un 
uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
zonā, publicējot informāciju domes mājas lapā www.malpils.lv 
un Mālpils novada domes izdevumā “Mālpils Vēstis” un izvie
tojot šo informāciju domes administrācijas telpās publiski 
pieejamā vietā.

2.10. Atkritumi, pēc to savākšanas, ir atkritumu apsaimniekotāja 
īpašums.

2.11. Sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par dabas resursu nodokļa piemērošanu atbrīvots 
no dabas resursu nodokļa samaksas un kurš atbilst Ministru 
kabineta noteiktajiem kritērijiem, ir tiesības slēgt līgumu ar kom-
ersantu, kuru tas ir izvēlējies un kurš saņēmis atbilstošu atļauju, 
par savā komercdarbības veikšanas vietā radīto atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu. Šajā 
gadījumā sadzīves atkritumu radītājs informē vietējo pašvaldību 
par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tas noslēdzis līgumu, 
un par šā līguma darbības termiņu. (AAL 18. panta 10. daļa)

3. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā 
iesaistīto personu pienākumi
3.1. Nekustamā īpašuma (izņemot triju un vairāku dzīvokļu mājas) 

īpašnieks:
3.1.1.  ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no tā 

īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas un iesaistīšanos 
pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu 
īstenošanā atbilstoši Noteikumu prasībām;

3.1.2.  pēc Mālpils novada pašvaldības pieprasījuma sniedz 
ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā 
nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām 
personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā 
nekustamajā īpašumā;

3.1.3.  svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2011. novada 
domes sēdes lēmumu Nr.13/5.

3.1.4.  Iesaistās dalītas atkritumu vākšanas pasākumos 
atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem 
normatīvajiem aktiem un valsts, reģionālajam vai 
pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānam;

3.1.5.  Atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās atkritumu 
tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem 
pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to 
apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un 
transportlīdzekļu kustību;

3.1.6.  pēc saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju 
nodrošina atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu 
skaitu, izvietošanu īpašumā, ņemot vērā sadzīves at-
kritumu daudzumu un tvertņu iztukšošanas biežumu 
saskaņā ar noslēgto līgumu;

3.1.7.  uztur atkritumu tvertnes tīras un lietošanas kārtībā;
3.1.8.  ir tiesīgi kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus 

sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku 
dzīvībai un veselībai, videi, kā arī citu personu mantai. 
Komposta bedres vai kaudzes jāizvieto tā, lai to izdalītā 
smaka netraucētu apkārtējos. Komposta bedres vai 
kaudzes novieto ne tuvāk par trīs metriem no piegulošo 
teritoriju robežām.

3.2. Triju un vairāku dzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji:
3.2.1.  Pēc saskaņošanas ar pašvaldību un atkritumu 

apsaimniekotāju, ierāda atkritumu tvertņu laukumus, 
kas paredzēti Atkritumu savākšanai, nodrošina tajos 
kārtību, kā arī Atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās 
nodrošina specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā 

Turpinājums 6. lpp.
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laikā ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm. (Ar grozījumiem, 
kas izdarīti ar 30.11.2011. novada domes sēdes lēmumu 
Nr.13/5.)

3.3. Atkritumus Mālpils novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
3.3.1.  dedzināt, tai skaitā tvertnēs un urnās;
3.3.2.  novietot uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos da-

bas objektos vai novada vietās, kur to savākšana vai 
apglabāšana nav atļauta;

3.3.3.  atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot kvēlojošus, degošus, 
ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, 
infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai vai 
dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ielu 
saslaukas (lapas, smiltis, zarus), bīstamos atkritumus un 
būvniecības atkritumus.

3.4. Publisko pasākumu organizētājam ir jānodrošina atkri-
tumu apsaimniekotāja pakalpojumi un atkritumu savākšanu 
attiecīgajā teritorijā 3(trīs) stundu laikā pēc pasākuma 
noslēguma, Atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēdzot ar 
Mālpils novada domes izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2011. novada domes sēdes 
lēmumu Nr.13/5.)

3.5. Iedzīvotājiem, iestādēm, uzņēmumiem un komersantiem ir 
pienākums iekļauties pašvaldības kopējā atkritumu savākšanas 
sistēmā, savākt (ja nepieciešams, arī šķirot) radītos atkritumus, 
nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja 
norādītajā savākšanas vietā, samaksāt par atkritumu 
apsaimniekošanu.

4.atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
4.1. Atkritumu apsaimniekotājs, kas ir saņēmis Lielrīgas reģionālās 

vides pārvaldes atļauju atkritumu apsaimniekošanai un iepir-
kuma procedūras rezultātā ieguvis tiesības piedalīties atkritumu 
apsaimniekošanā, pirms savas darbības uzsākšanas slēdz 
līgumu ar Mālpils novada domi.

4.2. Atkritumu apsaimniekošanā atkritumu apsaimniekotājam ir 
jāizmanto specializētus transportlīdzekļus, atkritumu tvertnes, 
iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai 
un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni.

4.3. Atkritumu apsaimniekotājam ir šādi pienākumi:
4.3.1.  nodrošināt (pārdot, iznomāt) klientus ar atkritumu 

tvertnēm pietiekamā daudzumā, ņemot vērā klientu 
vajadzības;

4.3.2.  uzstādīt, labot, nomainīt atkritumu tvertnes, ja minētās 
tvertnes nav citas personas īpašums;

4.3.3.  nodrošināt atkritumu izvešanu no atkritumu tvertnēm, 
urnām, atkritumu tvertņu laukumiem atbilstoši līguma 
noteikumiem;

4.3.4.  nodrošināt atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu pēc 
atkritumu savākšanas;

4.3.5.  nodrošināt visu atkritumu, tai skaitā šķiroto atkritumu, 
savākšanu no fiziskām un juridiskām personām;

4.3.6.  izstrādāt un saskaņot ar Mālpils novadu atkritumu 
savākšanas specializētā transportlīdzekļa maršrutus, 
kā arī izmaiņas tajos;

4.3.7.  marķēt savas atkritumu tvertnes, norādot atkritumu 
apsaimniekotāja nosaukumu, kontakttālruni;

4.3.8.  nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu 
(piemēram, lielgabarīta atkritumi, būvniecības atkritumi ) 
izvešanu, ja to paredz ar pašvaldību noslēgtais līgums;

4.3.9.  Atbilstoši normatīvo aktu prasībām apsaimniekot 
pašvaldības noteikto sadzīves atkritumu laukumu un 
punktu. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2011. 
novada domes sēdes lēmumu Nr.13/5.)

4.3.10. iesniegt pašvaldībai apstiprināšanai sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas aprēķinus.

4.3.11. Atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt sadzīves 
atkritumu tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkritumu 
izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem, nodrošinot 
tajos tīrību; ciemos ne retāk kā 1(vienu) reizi mēnesī, 
pārējā novadā teritorijā ne retāk kā 1 (vienu) reizi divos 
mēnešos. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2011. 
novada domes sēdes lēmumu Nr.13/5.)

4.4. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts bojāt 
ēkas un būves, apstādījumus un to elementus.

4.5. Visu atkritumu radītāju radītie apglabājamie atkritumi jāizved 
un jāapglabā reģionālajā sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi” 
Stopiņu novads.

5.maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu
5.1. Ikvienas fiziskās un juridiskās personas pienākums ir atkritumu 

apsaimniekotāja noteiktajā termiņā un kārtībā samaksāt par 
atkritumu apsaimniekošanu.

5.2. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot 
sadzīves atkritumu pārstrādi) atkritumu radītājiem vai valdī
tājiem nosaka pašvaldība ar savu lēmumu

5.3. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
5.3.1.  maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu;
5.3.2.  sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais 

tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonos un izgāztuvēs;

5.3.3.  dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu 
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

5.4. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta:
5.4.1.  no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem 

maksu iekasē mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs 
saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas vai īres līgumu;

5.4.2.  no fiziskām personām, kurām ir īpašumā, nomā vai 
lietošanā ir nekustamais īpašums(zeme, ēkas, būves, 
u.c.), maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaņā 
ar noslēgto līgumu starp fizisko personu un atkritumu 
apsaimniekotāju;

5.4.3.  no juridiskām personām, kurām īpašumā, nomā vai 
valdījumā ir nekustamie īpašumi (zeme, ēkas, būves, 
u.c.), maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs saskaņā 
ar noslēgto līgumu starp juridisko personu un atkritumu 
apsaimniekotāju.

5.5. Mālpils novada dome pusgadā var pārskatīt atkritumu 
apsaimniekošanas maksu, ja mainās atkritumu apsaimniekotāja 
izmaksas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, šķirošanu un 
apglabāšanu.

5.6. Līdz līguma noslēgšanai starp pašvaldību un komersantu, kurš 
izraudzīts, publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā organizējot publiskā iepirkuma procedūru 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā zonā, 
un kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zonā, paliek Sabiedrisko pakalpojumu regu-
latora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
(izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi). (Ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar 30.11.2011. novada domes sēdes lēmumu Nr.13/5.)

5.7. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu.
 Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un 

juridiskajām personām ir paredzēta atbildība saskaņā ar Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.pantu.

5.8. Kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo 
pārkāpumu protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:
5.8.1.  Mālpils novada pašvaldības policijas darbinieki;
5.8.2.  Valsts Vides dienesta darbinieki

5.9. Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā noteiktajā kārtībā. Lēmumu administratīvo pārkāpumu 
lietā pieņem Mālpils novada domes Administratīvā komisija.

5.10. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu 
apsaimniekotāju sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo 
saistošo noteikumu neievērošanu adresējami Mālpils novada 
domes izpilddirektoram.

6.Citi nosacījumi
6.1. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Mālpils 

pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8/2005 “Mālpils pa-
gasta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.

6.2. Saistošie noteikumi publicējami Mālpils domes izdevumā 
“Mālpils Vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2012.gada 
1.janvāri. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2011. novada 
domes sēdes lēmumu Nr.13/5.)

Mālpils novada domes priekšsēdētājs  
a. Lielmežs

Turpinājums no 5. lpp.
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Noslēdzies 39. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss 
Čehijas Republikā “Lidice 2011”. Mālpils vidusskolu šajā konkursā 
pārstāvēja 6 keramikas pulciņa dalībnieki, no kuriem trīs autoriem 
elīnai tarakanovai, robertam straumanim un reināram Lūkinam 
tika piešķirti apbalvojumi par veiksmīgu radošo darbu.

25. novembrī tikām aicināti ierasties Čehijas vēstniecības Latvijā 
organizētajā balvu pasniegšanas pasākumā Rīgā Arhitektu namā, 
kur draudzīgā un mājīgā atmosfērā bija sapulcējušies konkursa 
laureāti no Latvijas. Pasākuma laikā varējām noskatīties arī konkursa 
organizatoru sarūpēto filmiņu, kā notiek darbu nogādāšana 
Čehijā, kā notiek darbu vērtēšana un atlase, izstādes iekārtošana 
un apbalvošanas ceremonija pašā Lidicē. Konkursa žūrijai droši 
vien neklājās viegli, jo izvērtēt 25450 jauno mākslinieku darbus 
no 66 valstīm ir visai sarežģīts uzdevums. Ņemot vērā, ka tikai 
1471 darbs tika izvirzīts apbalvošanai un dalībai izstādē, tad ir ļoti 
liels prieks, ka apbalvoto autoru vidū ir arī mūsu skolas skolnieki.

Sveicam elīnu, robertu un reināru!
Prieka pilnus Ziemassvētkus un radošu Jauno gadu!

Keramikas pulciņa vadītāja  
Guna Petrevica

izglītīBA UN KUltūRA

2011./2012.mācību gadā Latvijas ekoskolās ar KPFI finansiālu 
atbalstu projekta “Ekoskolu klimata kampaņa” ietvaros tiek 
organizēta Klimata izstāde un daudzveidīgi pasākumi.

Novembra mēnesis Mālpils vidusskolā ienāk ar dažādām 
aktivitātēm, kas saistītas ar klimata pārmaiņām dabā. Šie jautājumi 
šobrīd ir aktuāli visā pasaulē. Tā kā esam skola, kura var lepoties 
ar savu Zaļo karogu, arī mēs domājam, kā palīdzēt dabai. Skolā 
tika izsludināti zīmējumu, eseju, plakātu un video uzrunu konkursi 
“STOP Klimata pārmaiņas”, kuros skolēniem bija iespēja paust savu 
viedokli. Ļoti aktīvi iesaistījās visas klases, bet tieši 10.klases skolēni 
bija tie, kas ar savu video uzrunu atgādināja, ka klimata pārmaiņas 
var uztvert arī pozitīvi. Labākie konkursu darbi ceļos uz citām 
ekoskolām un gada noslēgumā būs skatāmi kopīgā izstādē Rīgā.

8.decembrī, sadarbībā ar Latvijas Vides fondu, rīkojām kli-
mata kampaņas noslēguma pasākumu, kura laikā izstādes veidā 
skolēniem tika parādīts, kā klimata pārmaiņas norisinās Latvijā un kā 
mēs tās varētu risināt. Skolēniem bija dota iespēja izpētīt un iepazīt 
dažādas jaunākās tehnoloģijas, izgudrojumus, ar kuru palīdzību 
mēs varam atjaunot enerģiju. Nodarbību laikā varēja piedalīties 
dažādos eksperimentos un spēlēs. Īpaši ar savām zināšanām 
izcēlās 12.klases skolnieks Jānis Vilciņš, kurš kopā ar fizikas 
skolotāju Jāni Vaivaru iesaistījās atjaunojamo enerģiju tehnoloģiju 
demonstrēšanā citu klašu skolēniem.

Eko pasākumi bija lieliska iespēja interaktīvā veidā apzināties 
ikvie na cilvēka darbības sekas, kā arī iegūt daudz jaunas 
informācijas pat to, ko mēs varētu darīt, lai samazinātu klimata 
pārmaiņas.

Eko padomes pārstāve  
kristīne krūmiņliepa

2011./2012. mācību gada 1. mācību semestris ir noslēdzies. 
Kā vienmēr mēs vērtējam, ko esam paveikuši, kāds ir bijis šis laiks 
Mālpils vidusskolai sportā.

Skolā darbojas skolēnu parlamenta Sporta ministrija, kura ir ļoti 
aktīvi strādājusi visu pirmo pusgadu, organizējot Sporta pasākumus 
skolas ikdienas dzīvē, lai tā kļūtu sportiskāka, aktīvāka.

Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā bērniem, jauniešiem trūkst 
fiziskās aktivitātes – ir datori, telefoni un dažādas mūsdienu iespējas, 
kas bērnus vilina un “aizrauj”. Mēs vēlamies, lai bērniem sports ir 
ikdiena, tāpat kā telefons un dators!

Sākoties septembrim, Sporta ministrija nolēma, ka katru mēnesi 
organizēs dažādas sporta aktivitātes – volejbolā, “Tautas bumbā”, 
basketbolā un vispārējā fiziskajā sagatavotībā.

Klašu grupas tika sadalītas: 9. – 12. klases, 7. – 8. klases un 
5. – 6. klases.

Pēc visām sporta sacensībām ir noskaidroti aktīvākie, labākie 
un sportiskākie skolēni un klašu komandas I semestrī. Apbalvošana 
notika 23. decembrī, kurā veiksmīgākie tika apbalvoti ar diplomiem, 
labākās klases saņēma ceļojošos kausus!

vietas
klašu grupas

5. – 6. klase 7. – 8. klase 9. – 12. klase
I 6 8 12.a

II 5.a 7.a 10
III 5.b 7.b 11 un 12.b

Paldies Sporta ministrijas pārstāvjiem, kuri aktīvi organizēja 
un tiesāja spēles. Klašu audzinātājiem, kas atbalstīja savu klasi, 
nepieciešamības gadījumā palīdzēja organizēt komandas.

Visiem mūsu skolas skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem dar-
biniekiem, lai Pūķa gads ir īpaši aktīvs un sportisks un lai to sadzird 
ne tikai Mālpils novadā, bet visā Latvijā!!!

Labiem nodomiem un darbiem bagātu Jauno gadu!
Skolēnu parlamenta sporta ministrs valters Brežinskis 

un sporta skolotāja – Dagnija vībāne

ekoskolu klimata kampaņa

sportiskās aktivitātes

roberts straumanis un reinārs Lūkins Čehijas vēstniecības rīkotajā 
apbalvošanas pasākumā rīgā, arhitektu namā.

Lidice 2011
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Dziesma, krāsa, draudzība

izglītīBA UN KUltūRA

Kustības “Draudzīga skola” ietvaros, šī gada 24.novembrī 
Mālpils internātpamatskolas skolēni kopā ar klases audzinātājiem 
piedalījās skolas rīkotajā pasākumā “Dziedi ar klasi”. Skolēniem bija 
jāparāda savas prasmes vokālajā mākslā un jāprot attēlot ar kus-
tībām izvēlētās dziesmas dziļo domu. Skolēnu uzstāšanos vērtēja 
paši skolēni un žūrija, bet galvenais uzdevums bija veidot draudzīgu 
un labestīgu vidi, lai attiecības starp bērniem un skolotājiem balstās 
uz savstarpējo cieņu un sadarbību, lai skolas gaisotne būtu pozitīva 
un draudzīga. Ikvienam skolas dalībniekam ir savas emocijas un 
gandarījums par paveikto.

Direktores vietniece audzināšanas darbā  
Dace andrejeva

25. un 26. novembrī Cēsīs notika rudens deju nometne, kurā 
Mālpils vidusskolas deju grupa “Nakcītis”, divas Cēsu deju grupas 
“VIVA” un Ķekavas privātās pamatskolas deju grupa “Krikši” mācījās 
Madonas lielkoncerta repertuāru. Februārī kolektīvi kopīgi dejos 
laukuma dejas Madonas lielkoncertā, tāpēc radās ideja repertuāru 
apgūt kopīgi, piedāvāt iespēju dejotājiem iepazīties un sadraudzē-
ties. Paralēli deju māšīšanai dejotāji darbojās dažādās darbnīcās 
piedalīgās Groove dance sacensībās, apskatīja Cēsis un ballējās 
pidžammu ballītē. Mūsu Agnese Griķe saņēma skolotājas uzslavu 
par centīgu darbiņu darbnīcās, Agnese un Viktorija Volkova saņēma 
balvu par labākajiem rezultātiem deju grīdas sacensībās, deju grupa 
“Nakcītis” ieguva II vietu par kārtīgāko gulēšanas telpu. Bet sīkāk 
par nometni izstāstīs paši dejotāji. – ivetta

Kad atbraucam gājām ārā spēlēt spēles, cept desiņas pie 
ugunskura. Vēlāk mācījāmies dejas. Pirmā deja bija “Vistiņas”, 
kuru mācīja Ivetta. Pēc dejošanas ēdām kūku, saldās maizītes un 
apsveicām Katrīnu un Keitu vārda dienā. Mums bija pidžammu 
ballīte, un mēs iepazināmies ar citiem kolektīviem. Visi dejotāji bija 
jautri un draudzīgi. Kad vakarā gājām gulēt, stāstījām spoku stāstus. 
Tā beidzās pirmais vakars. Nākamajā rītā, kad pamodāmies, mums 
bija rīta rosme un brokastis. Pēc brokastīm skolotāja Inga mums 
mācīja “Miega deju” Madonas lielkoncertam. Tad mēs taisījām lūpu 
balzāmus un vannas bumbas. Bija arī deju grīdas sacensības un 
ekskursija pa Cēsīm. Uzkāpjot Cēsu pils tornī, mūs sagaidīja slapjš 
sniegs. Vēlāk mēs atkārtojām visas dejas, atvadījāmies no jaunajiem 
draugiem un saņēmām dāvaniņas un apbalvojumus. Man ļoti patika 
šī nometne, jo iepazinos ar jauniem draugiem, bija ļoti jautri. Paldies 
visiem, kas bija nometnē! Vislielākais paldies skolotājai Ivettai un 
Ingai un pārējām skolotājām, kuras organizēja darbnīcas un mūs 
garšīgi baroja! – viktorija s.

Cēsīs notika mūsu otrā deju nometne. Mēs iemācījāmies jaunu 
deju un iepazināmies ar citiem kolektīviem. Kad piektdienas vakarā 
atbraucām, tad iepazināmies ar citiem un ārā cepām desas. Vakarā 
bija pidžamu ballīte un beigās stāstījām spoku stāstus un pašas 
nobijāmies. Nākošajā dienā sākām mēģināt un gājām apskatīt pašu 
dārgāko gleznu Cēsu baznīcā! Uzkāpām tornī un vēl taisījām lūpu 

balzāmu un arī vannas bumbas. Viss bija tik forši un jautri tikai žēl, 
ka bijām tur tikai uz 1 dienu jo vakarā mēs braucām mājās. Tā bija 
ļoti laba un forša nometne! – Ilva

Man patika taisīt lūpu balzāmu un smaržīgās vannas bumbas. 
Vēl patika mācīties deju un vakarā pidžammu ballīte. Iepazinos ar 
jaunu draudzeni. – keita

Kad mēs atbraucām un iepazināmies, atveda desiņas un visi 
gardi paēda. Tad sākās liels mēģinājums līdz 22:00. Pēc tam mums 
bija pidžammu ballīte, un tur mēs visi svinējām divu meiteņu vārda 
dienas: Kristīnes un Keitas. Nākamajā dienā mēs modāmies,ēdām 
brokastis un atkal bija mēģinājums, kur mācījāmies Miega deju. Pēc 
tā bija ekskursija. Mēs apskatījāmies pilsētas egli, luterāņu baznīcu ar 
vienu no visdārgākajām gleznām Latvijā, un arī uzkāpām skatu tornī, 
un tur pašā augšā sniga sniegs. Mēs gājām atpakaļ. Kad atkārtojām 
dejas, pa pāriem dejojām uz deju grīdas. Katrs pāris izdejoja vienu 
reizi, gājām taisīt lūpu spīdumu un vannas bumbas. Pirms braukšanas 
prom katrs dabūja picu un dažus apbalvojumus. Šī bija ļoti skaista 
nometne. – agnese

rudens deju nometne “Nakcītim”

Lūpu balzāmu un smaržīgo vannas bumbu darbnīcaPidžammu ballīte

Brokastis
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Mālpiliete signe vizuma un siguldietis 
marks Cimermanis, kas sākuši kopā dejot 
tikai šovasar sasnieguši lieliskus rezultātus! 
Ar lieliem panākumiem ir vainagojies 
mērķtiecīgs darbs un vecāku neizsīkstošais 
atbalsts. Abi mazie dejotāji iepriekšējā gadā 
dejoja vēl iesācējos, vasarā cītīgi piedalījās 
visās nometnēs un ar septembri sāka 
startēt B2 E4 grupā. Tā decembrī ir savākts 
maksimālais punktu skaits, lai varētu pāriet 
uz nākošo B2 E6 grupu. Tas ir ievērojams 
progress, jo parasti tas notiek visa gada 
ietvaros. Deju skolotāja Iveta Zīle cer uz 
augstiem sasniegumiem turpmāk, kā arī 

novēl vecākiem izturību, sapratni, jo tieši 
vecāki ir lielākie bīdītāji un atbalstītāji.

Kopīgais darbs uz deju grīdas, kon-
certi, sacensības, pastiprinātie treniņi 
nometnēs, kā šogad Mērsragā dod visiem 
dejotājiem izaugsmes iespējas, tomēr tieši 
vecāku atbalsts un uzticēšanās skolotājam 
ka arī savam bērnam, ir nepieciešama 
kopīga mērķa sasniegšanai. Tikai darbs, 
mērķtiecība, atteikšanās no ikdienas 
izklaidēm un bezmērķīgas nodirnēšanas 
pie datoriem spēs pēc laika sniegt patiesu 
gandarījumu par paveikto, attīstot grāciju, 
spēku un iznesību.

Jaunajā gadā novēlam neizsīkstošu 
enerģiju, darba prieku trenniņos un vēlmi 
būt labākajiem katrās sacensībās!

sacensību saraksts:
1. Rīgas skolēnu pils kauss 2011 B2 E4 

1.vieta/22 Sigulda 24.09.11.
2. Mārtiņrožu laiks B2 E4 1.vieta/7 Ādaži 

09.10.11.
3. Zelta rudens B2 E4 4.vieta/21 Rīga 

15.10.11.
4. Siguldas rudens B2 E4 5.vieta/20 Si

gulda 22.10.11.
5. Valmieras zelta rudens B2 E4 kauss 

3.vieta/17 Valmiera 29.10.11.
6. Latvia Open 2011 B2 E4 2.vieta/25 Rīga 

04.11.11.
7. Baltijas zvaigznītes B2 E4 kauss 

3.vie ta/26 Rīga 19.11.11.
8. Daugavas kauss B2 E4 1.vieta/15 Rīga 

27.11.11.
9. Siguldas ziema B2 E4 1.vieta/20 Sigulda 

10.12.11.

E6 starti
1. Baltijas zvaigznītes B2 E6 9.vieta/17 Rīga 

19.11.11. Savā grupā E4 1.vieta
2. Daugavas kauss B2 E6 7/8.vieta/12 Rīga 

27.11.11. Savā grupā E4 1.vieta
3. Siguldas ziema B2 E6 4.vieta/8 Sigulda 

10.12.11. Savā grupā E4 1.vieta
4. Baltic Grand Prix 2011 B2 E6 

13–15.vie ta/36 Rīga 16.12.11.
Mālpils Vēstis redaktore  

Daiga Frīdberga 

izglītīBA UN KUltūRA
Man Cēsīs patika ekskursija uz pili, barot melnos gulbjus, taisīt 

lūpu balzāmu un vannas bumbas. Mums bija pidžammu ballīte, kurā 
bija ļoti jautri. Kad uz Cēsīm atbraucām nolikām mantas un gājām 
pie silta ugunskura, man vēl, protams, patika dejot un arī jaunā 
deja. – viktorija v.

Laukumā pie interešu centra bija silts ugunskurs, tur mēs visi 
ēdām vakariņas un spēlējām sapazīšanās spēles. Pēc kārtīgas 
paēšanas mēs sākām mēģināt dejas. Vakara noslēgumā bija torte 
un tēja par godu jubilārēm. Kā jau “Nakcīša” tradīcija, mums bija 
pidžammu ballīte ar skaistākajām pidžammām vai naktstērpiem. 26. 
novembri iesākām ar kārtīgām brokastīm un ekskursiju pa Cēsīm. 
Redzējām baznīcu ar tās dārgāko gleznu, Cēsu pili un lielo egli, kura 
atradās pie strūklakām. Atgriežoties mēs salijām kā slapjas žurkas un 
dabūjām žāvēt drēbes. Tālākais man ļoti patika – dejot uz deju grīdas, 

taisīt vannas bumbas no dažādām vielām un smaržām, un arī lūpu 
spīdumus. Pēc izklaidēm mēs sagatavojām mantas prombraukšanai 
un tad gājām mēģināt dejas. Nodejojot atvadu deju mēs devāmies 
mājup. Man visvairāk patika taisīt vannas bumbas un dejot uz deju 
grīdas, bet nevisai patika ekskursijas laiks, jo lija lietus. – Baiba

Pirmajā vakarā mēs ārā spēlējām spēles un cepām desas, tur 
es arī iepazinos ar meiteni Annu no Cēsu deju grupas “VIVA”. Tad 
mēs gājām iekšā mēģināt. Vakarā bija ballīte, kurā mes dejojām, bet 
no sākuma apsveicām jubilāres: Keitu no “Nakcīša” un Katrīnu no 
Ķekavas deju grupas “Krikši”. Beigās mēs spēlējām spēles. Nākamā 
dienā mums bija ekskursija pa Cēsīm un es daudz ko uzzināju, pie-
mēram, ka Cēsīs arī ir savs “Brīvības piemineklis”. Visforšākās bija 
darbnīcas, jo mēs tur taisījām lūpu balzāmus un vannas bumbas. 
Es taisīju ar laima smaržu. – kristiāna

Groove dance sacensības Deju nodarbība

mazās zvaigznītes
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No 4.l īdz 8.decembrim Austri jas 
mazpilsētā Poisdorfā notika Comenius 
Regio programmas projekta “Lasīšanas 
veicināšana lauku novados” sanāksme, kurā 
piedalījās Mālpils pašvaldības delegācija: 
novada domes priekšsēdētājs A.Lielmežs, 
Sidgundas pamatskolas direktore A.Sārna, 
Mālpils vidusskolas direktore S.Lapiņa un 
projekta vadītāja L.Mukāne.

Šajās dienās guvām daudz vērtīgu 
iespai du, apmeklējot divu pašvaldību sko
las un vietējos uzņēmumos, pieda loties 
šī projekta pirmajā lielajā pasākumā – 
Ziemas svētku pasaku koncertuzvedumā, 
kur kopā ar austriešu prominencēm vienu 
no skolēnu sacerētajām pasakām lasīja arī 
mūsu domes priekšsēdētājs.

a.sārna: “Patiesu prieku radīja iespēja 
viesoties Austrijā, Poisdorfā, projekta 
“Lasīšanas veicināšana lauku novados” 
ietvaros. Četru dienu laikā bija iespēja 
apmeklēt vairākas izglītības iestādes, tik-
ties ar skolu vadību un pedagogiem, gūt 

kā veicina lasīšanu austrijā

PRojEKti

No 16. – 21.oktobrim mēs – Mālpils 
Profesionālās vidusskolas skolotājas Dace 
Kursīte, Zigrīda Krieva, Rudīte Isajeva un 
izglītojamie Krists Krieviņš un Jānis Štubis 
devāmies uz Itālijas dienvidu pilsētu Kosen
cu (Cosenzu), lai piedalītos Comenius 
projektā “Mācības uzņēmumā”. Pirmā diena 
pagāja ceļā. Lidojām uz Milānu, tad Lameciu 
un tikai vēlā vakarā ar autobusu nonācām 
galapunktā.

Nākošajā dienā visu dalībvalstu – 
Portugāles, Spānijas, Igaunijas, Latvijas, 
Turcijas, Polijas un Itālijas dalībnieki sati-
kāmies skolā. Tie, kas projektā piedalījās 
pirmo reizi, iepazinās, bet tie, kas bija jau 
pazīstami, pauda neviltotu atkalredzēšanās 
prieku. Projekta darba gaitā katras skolas 
audzēkņi prezentēja savu skolu, savukārt, 
skolotāji dalījās pieredzē par projektiem, 
kas norisinājušies viņu skolās. Pēc tam 
audzēkņi vadīja mācību stundas. Mums bija 
tas gods uzstāties pirmajiem. Liels prieks 
bija par Kristu, kurš angļu valodā veiksmīgi 
iepazīstināja klātesošos ar savu izvēlēto 
specialitāti – ēku inženiertīklu tehniķis. Sa-
vukārt Jānis darbnīcās prasmīgi ierādīja citu 
valstu audzēkņiem specialitātes praktiskās 
iemaņas. Novērtējām, ka arī meitenes spēj 
labi tikt galā ar vīriešu darbiem.

Pēc divu dienu saspringta darba atlika 
laiks dažu kultūrvēsturisko objektu apska-
tei gan Kosencā, gan Tropea un Pizzas 
pilsētās pie Vidusjūras. Baudījām skaisto 
Itālijas dabu, jūras smaržu un silto gaisu. 
Gandrīz katra cilvēka sapņu vieta ir Roma, 
tāpēc priekšpēdējā dienā kopā ar Turci-

jas delegāciju devāmies septiņu stundu 
braucienā, lai kaut nedaudz iepazītos ar 
Romas klasisko vērtību krātuvi, no kuras 
var smelties visos gadsimtos jau vairāku 
gadu tūkstošu garumā. Laika bija maz – 
tikai viena pēcpusdiena. Negaidītie plūdi 
Romā, slēgtās metro stacijas mūs pārstei-
dza, tomēr vakars izvērtās jauks – ar sārti 
violetām Romas debesīm saulrieta atspulgā. 
Paguvām apmeklēt Romas varenības sim-
bolu – Kolizeju, kas aizvien ievieš bijību pret 
senajiem notikumiem, kas tur risinājušies, 
gan arī izbaudīt naksnīgās gaismas ieskauto 
Trevī strūklaku. Gribējām pabūt pasaules 
pilsētā Vatikānā, vietā, kura tik daudz redzē
ta fotoattēlos, skatīta filmās un kura apvīta 
dažādām leģendām un nostāstiem... Bet tas 
lai paliek citai reizei, jo ceram, ka nākotnē 
radīsies iespēja vēlreiz atgriezties šajā 
skaistajā pilsētā.

Lūk, ko par saviem iespaidiem raksta 
mūsu delegācijas dalībnieki:

krists: “Itālija! Ļoti skaisti kalni, lidojot ar 
lidmašīnu, pa logu likās ļoti skaista zeme, bet 
tā nepavisam nav. Ļoti skaļa tauta un mazliet 
nevīžīga. Ielas tiek tīrītas vienu reizi nedēļā. 
Kad bijām Romā, domāju: Kā tik varena 
tauta ar tik izcilām zināšanām inženierijā var 
nolaisties tik zemu? Man Itālija nepatika, 
atskaitot Vidusjūru, kas bija ļoti skaista. 
Pavisam piemirsu – picas ir lētas un ļoti 
garšīgas, tās man ļoti garšoja!”

Jānis: “Patika tas, ka jaunieši bija ļoti 
draudzīgi un atsaucīgi. Brīvajā laikā kopā 
ar ģimeni, pie kuras dzīvoju, apmeklējām 
atrakciju parku un baudījām maltītes 

picērijās. Notika arī neliels starpgadījums – 
tiku aizturēts, jo biju līdzīgs jaunietim, kuru 
meklē policija... Nosvinēju savu dzimšanas 
dienu un ieguvu daudz draugu!”

zigrīda: “Itālijā biju pirmo reizi, patika 
viss: daba, kultūras pieminekļi, smaidīgie 
cilvēki. Patika cilvēku nesteidzīgums, miers, 
kādā cilvēki spēj baudīt dzīvi, kaut arī valstī 
ir krīze. Pārsteidza tas, ka skaistā vide 
tiek piesārņota, nav cieņā sētnieka darbs, 
cilvēki atļaujas smēķēt nepiemērotās vietās, 
atkritumi tiek mesti uz ielas. Mūsu Latvija ir 
skaistāka, skola – sakoptāka.”

Dace: “Braucienu atceros ar ļoti pozitī
vām sajūtām. Satiku sen neredzētos projekta 
dalībniekus, no kuriem daudzi ir kļuvuši 
patiesi labi draugi. Itālijā biju otro reizi, un tā 
man nelika vilties arī tagad – itāliešu valodas 
fascinējošais skanējums, cilvēku patiesais 
draudzīgums un attieksme pret dzīvi, kā 
arī brīnišķīgā daba – tas viss kopā neļāva 
pamanīt Itālijas nepilnības, kas citu acīs likās 
svarīgas. Pat varenā Roma bija viesmīlīga 
un mūs sagaidīja ar saulainu laiku, kaut gan 
neilgi pirms mūsu ierašanās pilsētu pāršalca 
negaiss. Itālijā sieviete var justies sievišķīgi, 
kaut vai dzirdot saucienu “Bella Donna!” ejot 
pa pilsētas ielām.”

Liels paldies skolotājai Līvijai Mukānei 
par doto iespēju piedalīties šajā projektā 
un piedzīvot neaizmirstamus mirkļus. 
Tāpat pateicamies Dacei Kursītei, kura 
mums palīdzēja saprasties ar partnerskolu 
dalībniekiem.

rudīte isajeva

Pārsteigumu pilnā itālija

iepazīstoties ar Poisdorfas pamatskolas darbu
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plašu informāciju par izglītības sistēmu Austrijā, diskutēt par jautājumiem, kas 
aktuāli gan austriešu, gan mūsu – Latvijas skolu ikdienas darba organizēšanā. 
Viesošanās laikā pozitīvas emocijas sagādāja Austrijas kolēģu viesmīlība, 
pozitīvisms un radītā Ziemassvētku atmosfēra it visur.”

s.Lapiņa: “Mūsu digitālajā laikmetā skolēnu lasīšanas veicināšana ir ļoti 
svarīga. Mālpils vidusskola jau piedalās projektā “Bērnu žūrija”, bet šis projekts 
dod iespēju ne tikai uzlabot skolēnu lasītprasmi un rakstītprasmi, bet arī iepazīties 
ar Austrijas bibliotēku un skolu pieredzi šajā jomā. Prieks, ka mūsu skolās 
skolēniem ir pieejamas vairāk grāmatu un vairāk tās tiek lasītas, kā arī mums 
notiek daudzveidīgi pasākumi ārpusstundu laikā. Apmeklējot Austrijas bibliotēkas 
un skolas, pārsteidza viņu iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā. Pilsētas bibliotēku 
un bibliotēkas mazājās skolās vada brīvprātīgie darbinieki vai vecāko klašu 
skolēni. Viņu izveidotā sistēma ir ļoti interesanta. Vērojot darbu skolās, varēja 
redzēt, ka brīvprātīgā darba ideja tiek realizēta jau no pirmās klases, piešķirot 
katram skolēnam pienākumus klasē. Esmu guvusi daudz ideju turpmākajam 
darbam.”

 
Šajā īpašajā pirmsziemassvētku laikā notikusī tikšanās bija bagāta arī ar 
jaukiem pārsteigumiem. Austriešu kolēģi ļoti priecājās par mūsu aizvestajiem 
“Leseesel” – lasīšanas ēzelīšiem, kas viņiem ir izvēlēti par šī projekta simbolu 
(liels paldies Gunai Petrevicai par radošo pieeju šim neierastajam keramikas 
“produktam”!). Savukārt, mēs bijām patīkami pārsteigti par to, ka pēc austriešu 

grupas viesošanās Mālpilī ir tapusi ar lielu 
rūpību un sirds siltumu veidota fotogrāmata, 
kurā ir apkopotas fotogrāfijas un teksti par 
dažām augusta dienām Mālpilī, Siguldā 
un Rīgā.

Nākamā tikšanās Poisdorfā notiks no 
14.līdz 18.martam, kad turp dosies Mālpils 
bibliotekāru un literatūras skolotāju pirmā 
grupa, bet 16.–20.maijā uzņemsim partneru 
delegāciju Mālpilī.

Projekts un grāmatu lasīšana turpinās!
Līvija mukāne

PRojEKti

Novembra sākumā uz Mālpils novada 
sociālo dienestu piezvanīja labdarības 
biedrības “Gaišie spārni“ pārstāve Māra, 
kas patiešām ar māsu Ievu, vīru Edgaru, 
Raivo, Edīti, Līvu, Montu, Zandu un viņu 
draugiem ir īsti eņģeļi, kas izrādās nu jau 
5 gadus rīko labdarības akcijas dažādās 
Latvijas vietās. Biedrības pārstāves 2 reizes 
kopā ar sociālo darbinieku apbraukāja ap 20 
ģimenēm, personīgi iepazinās ar ģimenēm, 
noskaidroja bērnu vajadzības, sadzīves 
apstākļus, lūdza bērniem aizpildīt anketu 
Ziemassvētku vecītim.

Ceturtajā Adventā Mālpils novada 
daudz bērnu ģimenes, trūcīgās un maz
nodrošinātās ģimenes ar bērniem saņēma 
īpašas, dāsnas Ziemassvētku dāvanas, 
kuras bija sarūpētas vadoties no ģimenes 
vajadzībām bērnu lūgumiem Ziemassvētku 
vecītim, vecāku ieinteresētības un sadar
bības.

17. decembra rītā Mālpilī ieradās divi 

autobusi pilni ar saziedotajām mēbelēm, 
sadzīves priekšmetiem. Tur bija 7 jaunas 
divstāvīgas gultas, rakstāmgaldi, drēbju 
skapji, zīdaiņu gultiņas, vienvietīgas koka 
gultas. Kuplākās ģimenes saņēma ērtas, 
baltas metāla 2 stāvu gultiņas ar baltiem 
matracīšiem. Lai mazajiem mālpiliešiem 
saldi sapnīši guļot katram savā siltā, tīrā 
gultiņā!

18. decembra agrā rītā “Gaišo spārnu” 
komanda bija klāt ar lielajiem dāvanu 
maisiem. Tādu pārsteigumu ne lieli, ne 
mazi mālpilieši nebija gaidījuši. Dažiem 
brīnumi atnāca gultā. Īpašs prieks bija 
par ilgi kārotām mantām– fotoaparātu, 
ragaviņām, slidām, velosipēdiem, lellēm, 
pasaku grāmatām, mobilajiem telefo-
niem, bumbām, hokeja nūjām, somām, 
rakstāmpiederumiem.

Jauki bija klausīties ģimeņu priekšne
sumus, kurus bija sagatavojušas māmiņas, 
vecmāmiņas kopā ar bērniem, mazbērniem. 

Mammas Edītes karstie, mīlestībā gatavotie 
gaļas pīrādziņi drēgnajā, lietainajā ziemas 
dienā bija kā kūstošs saldējums karstā 
vasaras dienā.

Vissirsnīgākais paldies biedrībai “Gaišie 
spārni” par vērienīgo Ziemassvētku ak-
ciju Mālpilī. Ļoti ticu, ka ģimenes, kurās 
Ziemassvētku laikā iegriezās “Gaišie spārni” 
svētkus sagaidīs laimīgāki, drošāki, un 
sapratīs, ka katrs ģimenes loceklis, bērns, 
līdzcilvēks ir lielākā bagātība, kas mums 
dota, lai mēs mācītos dalīties priekā, 
smaidā, labā vārdā un citās dāvanās.

Paldies daudzajiem labas gribas cilvē
kiem, kas palīdzēja, atbalstīja grūtībās 
nonākušās ģimenes, lai Jūsu mājās ir miers, 
pārticība, saticība!

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem 
Lūcija vaivare

ziemassvētku akcija mālpilī

Pasaules lielākā piparkūku mājiņa

Poisdorfas bibliotēkā
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26.–27.novembrī, trīs sporta zālēs 
(Mālpi ls sporta kompleksā, Mālpi ls 
Profesionālajā vidusskolā un Allažu sporta 
hallē) vienlaicīgi notika LTSA (Latvijas 
Tautas Sporta Asociācija) rīkotā Ziemas 
čempionāta volejbolā lielais sabraukums, 
kurā piedalījās aptuveni 160 dalībnieki. 
Mālpils volejbola komanda nospēlēja ļoti 
veiksmīgi. Pirmo dienu Mālpils komanda 
iesāka ar zaudējumu LLU komandai ar 
rezultātu 2:0. Otrajā spēlē mūsējie pie
veica Turības komandu ar rezultātu 2:0, 
bet trešajā spēlē ļoti sīvā cīņā ar rezultātu 
2:1 tika pārspēta Salaspils komanda. 
Otrā diena iesākās līdzīgi kā iepriekšējā 
(zaudējums Marga G komandai ar rezultātu 
2:0). Pēc tam mūsējie saņēmās un izcīnīja 
divas uzvaras pēc kārtas (2:0 pret Lidostas 
komandu, kuri ir galvenie turnīra favorīti 
un 2:0 pret Bauskas novada komandu) un 
lielo sabraukumu noslēdza ar ļoti pozitīvu 
rezultātu – 2 zaudējumi un 4 uzvaras.

26.novembrī, Mālpils sporta komplek
sā, notika Pierīgas novadu sporta spēles 
šahā, kurās piedalījās arī Mālpils komanda. 
Sacensībās piedalījās 7 komandas, kuras 
izspēlēja riņķa turnīru. 1.vietu ieguva Bal-

dones komanda, kuras sastāvā spēlēja trīs 
meistarkandidāti un pie sieviešu galdiņa 
spēlēja sieviešu lielmeistare, vairākkārtēja 
Latvijas čempione šahā sievietēm – Lau-
ra Rogule. 2.vietā ierindojās Siguldas 
komanda. Mālpils komanda, atpaliekot 
tikai par 1 punktu, izcīnīja 3.vietu, ārpus 
godalgoto trijnieka atstājot Saulkrastu 
komandu, kas pēdējos gadus vienmēr ir 
bijuši starp līderiem. Individuāli mālpilieši 
nospēlēja ļoti stabili. Pie pirmā galdiņa 
Anatolijs Seļivanovs ieguva 3,5 punktus 
no 6 un ierindojās 4.vietā. Pie otrā galdiņa 
Ģirts Lielmežs savāca 4 punktus no 6 un 
izcīnīja 2.vietu. Tāpat arī Matīsam Preisam 
pie 3.galdiņa. Mālpils dāma Esmeralda 
BalodeBuraka ar 4 punktiem no 6 dalīja 
2.–4.vietu pie sieviešu galdiņa, taču pēc 
papildus rādītājiem ieguva 3.vietu.

3. un 4.decembrī, Rīgas Tehniskajā 
universitātē, notika Latvijas 2011.gada klubu 
kausa izcīņa šahā (ātrā šaha sacensības, 
riņķa sistēma, 9 kārtas), kurās piedalījās arī 
apvienotā Mālpils/Vangaži komanda, kuras 
sastāvā spēlēja arī 2 mālpilieši (Anatolijs 
Seļivanovs un Ģirts Lielmežs). 16 komandu 
konkurencē tika izcīnīta 10.vieta.

lAiKU loKos

sPoRts

iNtEREsANti

Tapuši septiņi raksti par dvīņiem, kas 
mācījušies Mālpils vecajā skolā vai vidus-
skolā, un risinājušās sarunas ar 16 dvīņu ģi-
menēm, tai skaitā arī ar dvīņiem, kas šobrīd 
vēl sēž skolas solā. Ar Viktorijas Kalniņas 
un citu mālpiliešu palīdzību apzināti vēl 13 
dvīņu pāri: Vanda un Marija Muraško, Anita 
un Daina Pukses, Anita un Ilgonis( pirms 
diviem gadiem aizgājis viņsaulē) Maizīši, 
Daina un Dainis Rēpiņi, Jana un Jānis 
Šulci, Dace un Raimonds Svikši, Līga un 
Jānis Apiņi, Lana un Igors Paškovi, Linda 
un Aigars Bergi, Miķelis un Pēteris Vuļi un 
jaunā paaudze – Ance un Eva Vērses, Dairis 
un Daniels Duberi, Rūdolfs un Pauls Lāči. 
Droši vien tie nebūt nav visi. Un kur tad vēl 
sidgundieši!

Gribu pateikt sirsnīgu paldies par at
saucību rakstu varoņiem un viņu ģimenēm. 
Šīs sarunas bagātināja arī mani pašu, 
izraisīja daudz atmiņu, pārdomu par dzīvi, 

par to, cik daudz ikdienā ap mums cilvēku, 
kurus mēs patiesībā nemaz īsti neesam 
pazinuši. Laikam jau nav bijis laika apstāties 
un sirsnīgi parunāties. Dzīve šobrīd bieži 
šķiet tāda garām skrienoša – ātrāk, ātrāk…

Gandarī ,  ka nesastapu nevienu 
“čīkstētāju”. Pat vēl skolas solā sēdošie 
jaunāko klašu dvīņi jau bija izprātojuši, ko 
darīs, kad izaugs, un pārliecinoši par to 
stāstīja. Daudzi mūsu bijušie ir apmierināti 
ar darbu, kaut arī tas nav tieši tas, par ko 
sapņojuši. Arī tie, kas varbūt sevi skolas laikā 
nav tik spoži parādījuši, ir vēlāk neatlaidīgi 
lauzuši ceļu, cītīgi apguvuši Dzīves mācību, 
sasnieguši mērķi un saglabājuši cieņu pret 
savu dzimto vietu. Un tad pēc sarunas 
sirdī ielīst tāds silts prieks, gluži kā Skalbes 
Kaķītim.

Īpaša pateicība Viktorijai Kalniņai! Jau 
zināms – no viņas atsaucību un palīdzību 
vienmēr sagaidīsi.

Protams, lielum lielais paldies arī mūsu 
avīzītes lasītājiem par komentāriem!

Ir jāprot laikā apstāties, bet tas 
nenozīmē, ka dvīņu tēmai pielikts punkts. 
Nē, tikai daudzpunkte…Paies laiks, un viss 
atkal notiks.Un gan jau pa to laiku būs radu 
rakstos sameklēti vai piedzimuši atkal jauni 
dvīņi. Ja Mālpils ir atvērta vieta projektiem un 
jaunām idejām, kāpēc lai tā nebūtu atvērta 
dvīņiem? Un kurā jaunajā ģimenē piedzims 
pirmie trīnīši?

Ar cieņu, ināra Bahmane

Mālpils Vēstis redakcijas un visu lasī
tāju vārdā izsakām pateicību skolotājai, 
novadpētniecei Inārai Bahmanei par jau-
kajiem rakstiem visa gada garumā! Lai 
izziņas prieks, mīlestība uz sava novada 
vēsturi neizsīkst arī turpmāk! Vēlam labu 
veselību, dzīvesprieku un radošu garu 
Jaunajā 2012.gadā!

Kad atkal ir pienācis vistumšākais laiks, 
daudzās mājās laika īsināšanai rokās tiek 
ņemtas grāmatas. Grāmatas, kas laikam ir 
viens no lielākajiem un labākajiem cilvēku 
izgudrojumiem. Tās ir tik dažādas gan pēc 
satura, gan pēc izskata. Viena ir tik maza ka 
iekļaujas plaukstā, cita liela un iespaidīga. 
Viena ir krāsaina, citā tikai teksts. Tās ir gan 
izklaidējošas, gan izglītojošas. Bet pats gal-
venais ir tas, ka grāmatas mums ir spējušas 
dot ļoti daudz.

Diemžēl grāmatas mēdz saplīst. Tāpēc 
man kā grāmatsējējam ar 35 gadu piere-

dzi, būtu daži pavisam vienkārši ieteikumi, 
lai Jūsu mīļākās grāmatas kalpotu pēc 
iespējas ilgāk. Ja vien iespējams, tad pirms 
Jūs uzsākat lasīt kādu grāmatu, to būt labi 
ievākot apvākos. Bieži vien, lai atcerētos 
līdz kurai lapaspusei ir izlasīts, tiek ielocīti 
lapu stūri, un tad gadās, ka lapas tiek 
ieplēstas. Lai no tā izvairītos – izmantojiet 
grāmatzīmes. Ja kādreiz grāmata tiek ūdenī, 
tad nekādā gadījumā nelieciet to plauktā 
vai neturiet to guļus, bet gan turiet grāmatu 
stāvus pavērtu vēdekļa veidā labi vēdināmā 
vietā. Ik pa laikam pāršķirstiet to. Tā Jūs 

izvairīsieties no lapu salipšanas. Pie tam, ja 
vien grāmata nav pārāk bieza, katru lapu var 
izžāvēt ar gludekļa palīdzību. Un vēl, ja kādai 
grāmatai lapas ieplīst, nekādā gadījumā 
tās nelīmējiet ar sintētiskajām līmlentēm. 
Vislabāk šādas ieplīsušas lapas salabot ar 
zīdpapīru, ko pielīmē ar miltu klīsteri.

Es ceru, ka šie padomi Jums noderēs.
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 

Jauno gadu!
Ar cieņu,  

Jānis Feldmanis

Dvīņu tēma ar daudzpunkti

Parunāsim par grāmatām...

sporta ziņas

mālpils domes kausa izcīņa šahā

Labākie mālpils domes kausā
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sacensību grafiks
Datums sacensības vieta

8. janvārī plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 
3. posms

Mālpils sporta komplekss

15. janvārī plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 
1. posms

Mālpils sporta komplekss

29. janvārī plkst. 10.00 Mālpils novada dubultspēļu 
čempionāts novusā

Mālpils sporta komplekss

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

sPoRts
10.decembrī, Mālpils sporta kompleksā, 

notika Mālpils domes kausa izcīņa šahā, 
kurā piedalījās 42 dalībnieki. Dalībnieku 
sastāvs bija ļoti spēcīgs – 2 lielmeistari, 
2 sieviešu lielmeistares, 2 starptautiskie 
meistari, 1 FIDE meistars, 2 meistari, 13 
meistarkandidāti, 18 1.sporta klases šahisti 
un 2 2.sporta klases šahisti. Sacensības 
norisinājās 9 kārtās pēc Šveices sistēmas. 
1.vietu izcīnīja FIDE meistars Toms Kantāns 
(7 punkti no 9), 2.vietā – meistars, trīskārtējais 
Rīgas čempions Matīss Mustaps (7 no 9), 
3.vietā – lielmeistars Jevgēnijs Svešņikovs 
(7 no 9). Labākā no dāmām – sieviešu 
lielmeistare Laura Rogule (6 no 9), kura 
kopvērtējumā ierindojās 6.vietā. Labākais 
no mālpiliešiem – Ģirts Lielmežs (5 no 9) 
ierindojās 18.vietā. Anatolijs Seļivanovs 
(4 no 9) – 25.vietā; Matīss Preiss (3,5 no 9) 
– 34.vietā Māris Bērziņš (0,5 no 9) – 42.vietā.

11.decembrī, Mālpils sporta kompleksā, 
norisinājās Mālpils novada čempionāta 
novusā 2.posms, kurā piedalījās 20 dalīb
nieki. 1.vietu ieguva Jānis Dišereits. 
2.vietu izcīnīja alfons suķis, bet 3.vietā 
ierindojās pagājušā posma uzvarētājs Jānis 
Jansons. Lābākā no dāmām – Kristīne 
Kaņepēja.

18.un19.novembrī Mālpils sporta kompleksā notika starptau-
tisks veterānu turnīrs volejbolā. Turnīru jau otro gadu organizēja 
Mālpils sporta klubs. Lielu pieredzi tiesāšanā ieguva MSK jau-
nie volejbolisti, kas palīdzēja tiesāt turnīru, un no dalībniekiem 
nesaņēma aizrādījumus, bet tikai uzslavas. Galvenā tiesneša 
pienākumus pildīja Mairita Bičkovska. Piedalījās sieviešu koman-
das vecuma grupā 35+ un vīriešu komandas vecuma grupā 40+. 
Kopumā turnīrā piedalījās 85 dalībnieki.

Vīriešu konkurencē uzvarēja Mālpils komanda, kas ir arī Latvijas 
izlases pamatkodols. Lielākā daļa no tiem ir Mālpils sporta kluba 
biedri. Mālpils komandu pārstāvēja: Valts Mihelsons, Leonīds 
Gorodņickis, Pāvels Gorodņickis, Sergejs Vaipāns, Ainārs Vanags, 
Sergejs Sofins, Aleksandrs Šemetovs, Vilnis Jēgers.

Otro vietu izcīnīja Viļņas volejbolisti, kas arī pārstāv Lietuvas 
izlasi volejbolā veterāniem. Trešo vietu izcīnīja Ļvovas (Ukraina) 
sportisti. Ceturtajā vietā ierindojās Daugavpils, bet piektajā – viesi 
no Kaļiņingradas (Krievija).

Sieviešu turnīrā uzvarēja Daugavpils komanda, otrajā vietā 
atstājot Kijevas (Ukraina) komandu, bet trešo vietu izcīnīja Rīgas 
komanda, kas sīvā cīņā apspēlēja Lietuvas komandu no Klaipēdas.

Šāda līmeņa turnīru Mālpilī var noorganizēt tikai pateicoties 
labajai infrastruktūrai: spēles notika sporta kompleksā, dalībnieki 

nakšņoja Mālpils internātpamatskolas kopmītnēs un Mālpils muižā, 
savukārt ēdināšanu nodrošināja SIA “Žaks 2”, kas atrodas Māl pils 

Profesionālās vidusskolas telpās. 
Sportisti atpūtās Mālpils kultūras 
centrā. Paldies Novada domei par 
iespējām, kādas ir radītas Mālpils 
novadā, lai šādi starptautiski pasākumi 
varētu notikt!

Sacensības apmeklēja arī Novada 
domes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs: “Patīkami, ka Mālpils vārds 
izskan arī ārpus Latvijas robežām, 
dzirdēt labus vārdus par novadu, kurā 
dzīvojam, strādājam, izklaidējamies. 
Protams arī prieks par jauniešiem, ku-
riem radusies interese par sportu, kas 
iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs.”

Turnīra noslēguma pasākumā 
piedalījās Latvijas Volejbola Fede
rācijas ģenerālsekretārs Egīls Cīrulis, 
kas atzinīgi novērtēja gan turnīru, 
gan Mālpili kā vietu, kur nākotnē var 
organizēt spēles un treniņnometnes.

valts mihelsons

mālpils 2011
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Ziemassvētku laiks ir pateicību laiks. 
Tāpēc gada nogalē vēlos pateikt vislielāko 
paldies “EMU PRIM” vadībai – Aivaram 
Strausam un kolektīvam! Imants un Gatis 
Ārenti, Pēteris Bolšis ir uzņēmuma meistari 
ar lielo burtu, kas nekad nav atteikuši savu 
palīdzību, gan palīdzot remontēt zāles 
pļāvēju, gan sagatavoties ziemas sezonai, 
izgatavojot sniega lāpstu!

Paldies Mālpils Profesionālās vidussko-
las vadībai – Frančeskai Ģēvelei par rasto 
iespēju, pasniedzējam Mārim Simanovičam 
un A2M kursa puišiem, kas prakses laikā 
izgatavoja Mālpils kapiem jaunus aku vā-
kus. Valentīnam Svikšam – K/S “Kabatiņas” 
un Naurim Dombrovskim par ziedotajiem 
materiāliem!

Paldies Indrānu ģimenei, kas uzpasēja 
un kopa Strēlnieku ielas atpūtas vietu 
kapsētas apmeklētājiem!

Paldies Meldrim Kaulačam, pateicoties 
viņa jaukajai birztalai esam pagatavojuši 
jaunas bērzu slotas!

Mālpi ls  PI I  “Māl lēpī te”  mazāko 
apmeklētāju vārdā, saku paldies Līvijai 
Mukānei, Mālpils novada domei par doto 

iespēju piedalīties projektā “Rotaļu laukums 
mūsu mazuļiem”. Paldies grupiņas “Ābelīte” 
audzinātājām Guntiņai Millerei, Agnesei 
Kantiševai, kas mūs pamudināja pieteikties 
šim projektam, projekta atbalstītājiem 
Andrim Brokam, Aivaram Millerim, Dainim 
Lazdiņam, Oskaram Giruckim, Imantam 
Bičkovskim un viņa komandai. Paldies 
Rinaldam Dunduram, kurš veica lielāko 
apjomu konstrukciju veidošanā, Naurim 
Dombrovskim par ziedotajiem materiāliem 
un jumiķa darbu, kā arī atsaucīgajiem 
vecākiem Ivaram Dinstmanim, Jānim 
Leikartam, Aldim Graudiņam, Gvido 
Žukovskim, Kasparam Vībānam, Edgaram 
Kargānam, Egīlam Muskatam un Mārtiņam 
Ģērmanim.

Lai svētki būtu skaisti, ir jāsakopj sava 
māja un sēta, kā arī jāsāk gatavoties jauniem 
darbiem.

Lūgums zemju īpašniekiem, kas veikuši 
koku zāģēšanu upes krastos, sadedziniet 
atstātās zaru kaudzes, lai plūdu laikā pie 
tiltu balstiem neveidotu sanesumus un 
nenovirzītu upes straumi uz tilta pamatiem.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kas 

savus auto novieto māju pagalmos, attīrot 
tos no sniega, neaizberiet gājēju celiņus, 
bet gan sniegu novietojiet zālājā, kā arī 
iebraucot pagalmā neaizšķērsojiet gājējiem 
ceļu, lai brīvi varat pārvietoties gan paši, gan 
māmiņas ar bērnu ratiņiem.

Īpašnieki, kas plāno saviem īpašumiem 
izbūvēt sētas, žogus, darbus saskaņojiet 
novada domes būvvaldē, lai nerastos 
problēmas pie lielajiem sniegiem, kad ceļa 
uzturēšanas tehnikai nav iespējams normāli 
veikt savus darbus. Par paraugu varu minēt 
īpašumu “Salzemnieki”, kur saimnieko 
Kristīnes un Andra Kaņepēju ģimene. 
Saimnieki ir padomājuši!!!

Informācija mežu īpašniekiem, kas 
plāno veikt savos īpašumos mežizstrādi. 
Pirms darbu uzsākšanas, jums Mālpils 
novada domē jāslēdz vienošanās par 
pašvaldībai piederošā ceļa un aizsargjoslas 
izmantošanu kokmateriālu novietošanai, 
iekraušanai un transportēšanai, lai vēlāk 
nerastos domstarpības.

Veiksmīgu Jauno gadu vēlot,  
ilze vanaga – Dinstmane

Vides pārraudzības valsts birojs 
2011.gada 9.decembrī ir pieņēmis lēmumu 
Nr.446 par ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras piemērošanu SIA “Mālpils 
agro” (reģ.Nr.40103353403, juridiskā 
adrese: Grēcinieku iela 8–2, Rīgā, LV1050) 
cūku intensīvās audzēšanas fermas izvei-
dei ar biogāzes ražotni fermā veidojošos 
šķidrmēslu pārstrādei Mālpils novada 
nekustamajā īpašumā “Klūgas – Grūbas” 
(kadastra Nr. 8074 001 0225). Lēmums 
pieņemts pamatojoties uz likuma “Par ietek
mes uz vidi novērtējumu” 4.pantu un šā 
likuma 1.pielikumu “Objekti, kuru ietekmes 
novērtējums ir nepieciešams.”

Paredzētās darbības ietekmes uz 
vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā 
apspriešana notiks 2012.gada 17.janvārī 
plkst.18.00 Mālpils novada domes lielajā 
zālē (adrese: Mālpils novada dome, 
Nākotnes ielā 1, Mālpils, Mālpils nov., 
LV2152).

Saņemt informāciju par paredzēto 
darbību un iepazīties ar sagatavotajiem 
dokumentiem (iesniegumu ietekmes uz 
vidi novērtēšanai un lēmumu Nr.446) inte
resenti var:

• SIA “Mālpils agro” mājas lapā 
www.malpilsagro.lv;

• Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, 
Mālpils, Mālpils nov., LV2152

Pirmdienās no 8.30 – 12.00 un 13.00 – 18.00

Ceturtdienās no 8.30 – 12.00 un 13.00 – 18.00

• Siguldas novada domē, Pils ielā 16, 
Sigulda, LV2150

Pirmdienās:8.00 – 13.00 un 14.00 – 18.00
Otrdienās:8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00
Trešdienās:8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00
Ceturtdienās:8.00 – 13.00 un 14.00 – 18.00
Piektdienās: dome slēgta

• Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā 
vides pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, 
Rīga, LV1045

Pirmdienās no 830 – 1230 un 1300 – 1800

Otrdienās 830 – 1230 un 1300 – 1700

Trešdienās 830 – 1230 un 1300 – 1700

Ceturtdienās 830 – 1230 un 1300 – 1700

Piektdienās 830 – 1230 un 1300 – 1600

• Vides pārraudzības valsts birojā 
Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV1045

Darba dienās no 8.30 līdz 17.00

rakstiskus priekšlikumus  
par paredzētās darbības iespējamo  

ietekmi uz vidi var iesūtīt  
Vides pārraudzības valsts birojā:  

Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV1045,  
tel. Nr.67770806,  

mājas lapa http://www.vpvb.gov.lv/lv  
līdz 2012.gada 13.februārim.

Paldies!

mežizstrādātāji sabojā ceļus zaru sanesumi pie 
tiltiem

sniega tīrīšana pie 
mājām

“salzemnieki”

Paziņojums
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1. 15.11.2011 21:14 
Nodarījumi pret sabiedrisko kārtību. 
R.Č. alkohola reibumā atradās Mālpils 
Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā. 
Sastādīts admin.pārk. protokols.

2. 22.11.2011 15:21 
Nodarījumi pret īpašumu. 
No norobežotā teritorijā atrodošā traktora piekabes 
tika izdarīta zādzība. Zaudējums 200 LVL. 
Mālpils novads, Gleznas. 
Uzsākts kriminālprocess.

3. 22.11.2011 19:39 
Nodarījumi pret sabiedrisko kārtību. 
A.J. atradās sabiedriskā vietā tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, streipuļoja.  
Mālpils novads. 
Sastādīts admin. pārk. protokols.

4. 26.11.2011 11:57 
Nodarījumi pret īpašumu. 
No saimniecības ēkas uzlaužot piekaramo atslēgu 
tika nozagts zāles pļāvējsmini traktors. 
Mālpils novads, Ļauļas. 
Uzsākts kriminālprocess.

5. 28.11.2011 19:21 
Pie nenoskaidrotiem apstākļiem nodega viesu 
nams Silarozes. 
Uzsākts kriminālprocess.

6. 30.11.2011 05:36 
Atspiežot virtuves plastikāta logu iekļūts privātmājā 
un izdarīta zādzība 
Ziedoņa ielā. 
Uzsākts kriminālprocess.

7. 01.12.2011 10:02 
No Mālpils muižas teritorijā esošās ēkas nozagtas 
notekcaurules. 
Uzsākts kriminālprocess.

8. 03.12.2011 06:06 
Ģimenes konflikts, likums par policiju 12.p 10.p.. 
Ķiršu iela 4. Izbeigta lietvedība.

9. 03.12.2011 18:08 
A. B. būdams alkohola reibumā sarīkoja ģimenes 
skandālu. 
Krasta iela 2. Izbeigta lietvedība.

10. 09.12.2011 09:03 
Kūtī aizdedzies elektrosadales skapis un siena 40 
kvadrātmetru platībā. 
Mālpils novads, Vanagi. Izbeigta lietvedība.

11. 13.12.2011 02:59 
Psihoneiroloģiskajā slimnīcā tika nogādāts J.B. 
ar diagnozi – uzvedības traucējumi, suicida 
mēģinājums, alkohola apreibums 1. 
Mālpils novads. Izbeigta lietvedība.

12. 15.12.2011 15:37 
Iekļūstot privātmājā caur neaizslēgtām ieejas 
durvīm nozagta sieviešu somiņa un vīriešu 
naudasmaks, kuros atradās dažāda veida 
dokumenti un nauda.  
Sidgunda. Uzsākts kriminālprocess.

AKtUāli

Lai Ziemassvētku vakars atnāk kluss un mierīgs,
Bet jaunā gadā saule zelta graudus katrā dienā sēj!

SIA “Norma K” pateicas visiem saviem klientiem un partneriem par sadarbību 
2011.gadā! Lai Ziemassvētku gaišums Jūs pavada un dod spēku radošām 

veiksmēm, labestībai un ticībai Jaunajā gadā!

Priecīgus ziemassvētkus un laimīgu Jauno  
2012. gadu!

Novēlu visiem Mālpils iedzīvotājiem un it īpaši maniem pacientiem.  
Esiet veseli un optimisma pilni! Atcerieties, ka par veselību ir jācīnās.  

Svētkos atļauju garšīgi un sātīgi paēst un iedzert grādīgo, bet vēlāk neaizmirstiet  
dakteres ieteikumus!

Ar cieņu un laba vēlējumiem,  
Jūsu ģimenes ārste J. sprūde

Palīdziet!
2011.gada 11.decembra (svētdienas) 

vakarā Mālpils novada Sidgundā no mājām 
aizgājis un nav atgriezies vilku sugas jauk-
tenis, ap kaklu bija aplikta melna pretblusu 
siksniņa, melna mugura, gaiši brūna galva, 
vēders un kājas. Draudzīgs, atsaucas uz 
vārdu Repsis.

Lūdzam 
zvanīt, ja esat 

redzējuši, 
atraduši  

vai zināt, kur 
Repsis atrodas!

Tālr. 29232939 
vai rakstiet  
uz epastu: 

Angelika29@
inbox.lv.

Būsim pateicīgi 
par jebkādu 
informāciju!

sia “Livland” aicina 
pievienoties savai komandai 

Mežstrādniekus
· Vēlama pieredze robežzīmju (kupicu) 

ierīkošanā un vizūru tīrīšanā.
· Vēlamas autovadītāja “B” kategorijas 

tiesības un personīgā automašīna.

CV lūdzam sūtīt uz norādīto  
epastu vai faksu  

ar norādi “Mežstrādnieks”  
vai zvanīt pa tālruni.

epasts: info@livland.lv,

tālr. 67686788 / 26348024 / 26356263,

fakss: 67289848.

sia “Livland” aicina 
pievienoties savai komandai 

Kamerālistus
Prasības:

· profesionālā vidējā vai augstākā izglītība 
mērniecībā

· vai ģeodēzijā un praktiskā darba piere-
dze,

· labas iemaņas darbā ar MS Office un 
Microstattion

· programmām, kā arī pieredze robežlietu 
sakārtošanā.

kontaktinformācija:
www.livland.lv, epasts: info@livland.lv,
tālr.67686788 / 26348024 / 26356263,

fakss: 67289848.

• 18. decembrī Mālpils kultūras centrā notika ziemassvētku 
tirdziņš, kurā keramikas studija “mĀL-PiLs” un TLM 
studija “urGa” organizēja ikgadējo Ziemassvētku loteriju. 
Pateicoties lielajam pircēju atbalstam un atsaucībai, tika 
saziedoti 71Ls, kas tika ieskaitīti ziedot.lv “eŅĢeĻi PĀr 
LatviJu” kontā. Paldies visiem, kas uz tirdziņu paspēja 
ierasties vieni no pirmajiem, jo loterija beidzās zibenīgi. Uz 
tikšanos nākamgad!

Keramikas studija “MĀL-PILS” un TLM studija “URGA” 
novēl visiem priecīgu un laimīgu Jauno gadu!

• Mīļš paldies mārai Ārentei un viņas palīdzēm Dacei 
silniecei un alisei Graudiņai par smaržīgo un gardo 
piparkūku darbnīcu bērniem Ziemassvētku tirdziņā, kurā 
daudzi interesenti varēja izveidot un izgreznot tieši savas 
piparkūciņas.

Policija ziņo 
mālpils novads no 15.11.2011 līdz 15.12.2011

sia “Livland” aicina 
pievienoties savai komandai 

Mērniekus
Prasības:
· profesionālā vidējā vai augstākā izglītība 

mērniecībā vai ģeodēzijā,
· obligāta darba pieredze mērniecības 

jomā,
· sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību,
· vēlamas autovadītāja “B” kategorijas 

tiesības un personīgā automašīna.

kontaktinformācija:
www.livland.lv, epasts: info@livland.lv,
tālr.67686788 / 26348024 / 26356263,

fakss: 67289848.

Paveikt nepaveicamo, 
Saglabāt nesaglabājamo. 
Par spīti ikdienišķībai 
Izplaucēt brīnumu dzīvē, 
Par spīti grūtumam 
laimīgiem būt!
/L.Brīdaka/

Paldies visiem, ar ko aizvadītajā gadā  
ir nācies kopā būt.

Sniega baltuma patiesību,  
saules mirdzumu un egles kluso cerību  

katrai Jaunā gada dienai!
Novēl “Notici sev!” valde
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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  
2012. gada janvārī

Līdz 13. janvārim kultūras centra izstāžu zālē apskatāmas mākslinieku iNtas CeLmiŅas un 
eDvarDa GrŪBes gleznas
01.01. plkst. 01.    JauNĀ GaDa BaLLe kopā ar grupu „PĀrmaiŅu vĒJŠ” no Bauskas. 
Ieeja  5Ls, pašdarbniekiem  4Ls
07.01.  plkst.10.00   TLM studijas „urGa” sanākšana
11.01. plkst. 13.00   Vecmāmiņu klubiņa „rezēdas” saiets
15.01. plkst. 16.00   aivara manguļa gleznu izstādes atklāšana. Tikšanās ar mākslinieku.
27.01. plkst. 19.00   Lekciju cikla „Laiks vakara saruNai...” 
4. saruna ar iNetu veNtNieCi – numeroloģi ar 20 gadu pieredzi. 
Ko tad uzzināsiet atnākot uz tikšanos 27.janvārī plkst 19.00
Uzzināsiet, ko sagaidīt no 2012 .gada.  
Kā numeroloģiju izmantot ikdienā!  
Dzīves skaitlis, kāda ir tā saistība ar mūsu dzimšanas datiem.  
Saderības noteikšana ar mūsu  tuvākajiem, vīriem, sievām, radiniekiem, draugiem. 
Mūsu dzimšanas dati  skaitļu kods. 
p.s. Varēsiet uzdot jautājumus par to, kas interesē saistībā ar numeroloģiju. 
Dalības maksa – 3Ls
28.01. plkst. 19.00   PaŠDarBNieku vakars
JAUNUMI FEBRUĀRĪ
Ceram, ka skatītājiem patika septembrī redzētā Valmieras kinostudijas viesizrāde „Tāltālā meža 
varonis”. Šoreiz radošā komanda pie mums viesosies 2. februārī plkst. 13.00 ar jaunu muzikālu 
izrādi bērniem „PiNGvīNu GĀJieNs”. Biļetes cena 2Ls.
atis un JĀNis auzĀNi ar jauno koncertprogrammu „rokassPieDieNa attĀLumĀ...”
Mālpils kultūras centrā 4. februārī plkst.12.00
Ar jaunu koncertprogrammu „Rokasspiediena attālumā...” turneju pa Latviju aizsāks 
vairākos televīzijas šovos popularitāti ieguvušie brāļi Atis un Jānis Auzāni. Tā būs 
īpaša tikšanās, kurā mūziķi nebūs kā ierasts uz skatuves, bet gan tuvāk, gandrīz vai 
rokasspiediena attālumā no klausītājiem, radot intīmu un nedaudz noslēpumainu gaisotni. 
Programmā iekļautas gan tautā iemīļotas melodijas Ata Auzāna aranžējumā – „Lūgums”, „Zibsnī 
zvaigznes”, „Ripo ratiņ”, u.c., gan atpazīstami pasaules hīti - „“Hallelujah”, „Sway”, u.c. un 
vairākas, īpaši šim koncertam radītas, dziesmas - „Dusi”, „Lai līdzās būsi tu man”, u.c..! Biļešu 
cenas – 3; 4 un 5 Ls.
Uz tikšanos!

vēlējums visiem kultūras centra pašdarbniekiem un mūsu skatītājiem gadu mijā!
Nekad pa vējam – aizvēja pusē.
Kad aizdedz liesmu, sargā ar dienu.
Nekad ar dusmām, ne skauģa prātu,
Ar labiem vārdiem, ar smaida domām...
   (Agra Dage)
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes ikvienam nes debesu gaišumu. Lai nākamais gads ir 
bagāts ar labām domām, darbīgām dienām, priecīgiem atelpas brīžiem un neatlaidīgu 
gribu saprasties!

mālpils kultūras centra kolektīvs

Svei cam!
Janvāra ju bi lā ri

95 – Katrīne Lidija 
Sīmane

90 – Leokadija Lodziņa

85 – Rasma Vanaga

80 – Vizma Jurgele 
Millija Lapira

75 – Vasilijs Ungurjans 
Indulis Vilis 
Freimanis

70 – Valda Daudziņa 
Ņina Gurina 
Vilnis Ploriņš 
Anna Majevska 
Anastasija Deičmane 
Kārlis Kasperskis
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slUdiNājUmi iNfoRmācijA REKlāmA

mĀLPiLs kuLtŪras CeNtrs

sludinājums
Kopju jaunaudzes un tīru robežstigas. Iestigoju, no-
vērtēju un palīdzu pārdot cirsmas, konsultēju meža 
īpašniekus. Juris Pudelis – tālr. 29339736

Līdzjūtības
No Tevis tik daudz bija ko gūt. 
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd, 
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Skumju brīdī esam kopā ar kazimira anspoka ģimeni, 
viņu mūžībā aizvadot.

Mālpils novada dome

Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek, 
Un piemiņa kā saules zieds. (J.Silazars)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā ar Marku 
un viņa tuviniekiem, vectētiņu mūžībā pavadot. 

Klasesbiedri, vecāki un audzinātāja

Piektdien 2012. gada 6. janvārī plkst. 12.00
Novada domes konferenču zālē

biedrības “Notici sev!’’pasākums
“Zvaigznes dienas noskaņās”

Būs aicināti viesi.
“Notici sev!” valde

Pateicība
No sirds pateicamies radiem, draugiem, paziņām, dakterei J.Sprūdei un it īpaši klases 
audzinātājai Ā. Krastiņai, klasesbiedriem un skolotājai I.Bahmanei, kas bija kopā ar 
mums un darīja vieglākas smagās dienas, mūsu mīļo VILNI mūžībā aizvadot.

Valentīna un Ilmārs Reiteri, māsa Ilvija ar ģimeni


