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MĀLPiLs NoVADA DoMEs sĒŽU GrAFiks
2013. gada NOVEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 20. novembrī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 20. novembrī, pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē
Finanšu komitejas sēde 20. novembrī, pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
DOMES SĒDE 27. novembrī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 25. novembrī, pl. 17.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

Izskatīja 33 jautājumus:
1. Par deputāta Voldemāra Cērpa pilnvaru izbeigšanos.
2. Par adreses piešķiršanu.
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
4. Par domājamo daļu noteikšanu administratīvajā ēkā Nākotnes 

ielā 1.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
6. Par Valsts rezerves fonda zemes piekritību pašvaldībai.
7. Par zemes vienību piekritību valstij.
8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
10. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā atsavināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma “Sidgunda 50.km” pārņemšanu.
13. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” nolikuma apstip

rināšanu.
14. Par būvniecības ieceres SVID analīzi.
15. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
16. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
17. Par 18. novembra svinīgā pasākuma organizēšanu.
18. Par Mālpils svētku organizēšanu.
19. Par izmaiņām Mālpils kultūras centra amatu sarakstā.
20. Par palīdzību ārkārtas situācijā.
21. Par saistošo noteikumu Nr. 15 “Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas 

kārtību Mālpils novadā” apstiprināšanu.
22. Par izmaiņām Mālpils Profesionālās vidusskolas amatu sarakstā.
23. Par atbrīvošanu no dienesta viesnīcas īres maksas.
24. Par svaru zāles izveidošanu Mālpils Profesionālajā vidusskolā.
25. Par Mālpils novada domes 02.07.2013. sēdes lēmuma Nr. 9/2  

atcelšanu.
26. Par SIA “LHT Group” iesnieguma izskatīšanu.
27. Par biedrības “Idoves mantojums” iesnieguma izskatīšanu.
28. Par SIA “Mumi Šovs” iesnieguma izskatīšanu.
29. Par biedrības “Mālpils Zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
30. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam.
31. Par Agneses Hildebrantes deputāta pilnvaru apstiprināšanu.
32. Par novada domes 28.09.2011. lēmuma Nr. 10/7 anulēšanu.
33. Par grozījumu saskaņošanu Mālpils Profesionālās vidusskolas 

izglītības programmā.

NOLĒMA:
•	 Izbeigt	deputāta	Voldemāra	Cērpa	pilnvaras	ar	2013.gada	25.	sep

tembri.
•	 Uzaicināt	 deputāta	 kandidāti	 no	 vēlētāju	 apvienības	 “Vienoti	

Mālpilij!” Agnesi Hildebranti stāties par Mālpils novada domes 
deputāti. Iekļaut deputāti Agnesi Hildebranti Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas sastāvā.

•	 Atsavināt	 izsoles	 kārtībā	 pašvaldības	 nekustamo	 īpašumu	
“Lejasrautēni”, sastāvošu no zemes gabala 3,72 ha kopplatībā, ka
dastra Nr. 8074 001 0250.

•	 Atsavināt	 izsoles	 kārtībā	 pašvaldībai	 piederošo	 dzīvokļa	 īpašumu	
“Nākotnes iela 13 – 4”, kadastra apzīmējums 8074 003 0366 001 004.

•	 Atsavināt	 izsoles	 kārtībā	 pašvaldības	 nekustamo	 īpašumu	
“Ozolnieki”, kadastra Nr. 8074 001 0529, sastāvošu no divām 
zemes vienībām  – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
8074 001 0292, platība 3.62 ha, un zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 8074 001 0293, platība 1.04 ha.

•	 Nepārņemt	 pašvaldības	 īpašumā	 neizīrētos	 valsts	 dzīvokļu	
īpašumus Nr.1 un Nr.2 “Sidgunda 50.km”, Mālpils novadā, un 
nekustamā īpašuma “Sidgunda 50.km”, Mālpils novadā, pārval
dīšanas tiesības.

•	 Rīkot	Mālpils	svētkus	2014.	gada	9.	augustā.	Uzdot	izpildinstitūcijai	
izveidot Mālpils svētku programmu.

•	 Nodrošināt	 E.Labunska	 ģimeni	 ar	 pagaidu	 dzīvojamo	 telpu,	
līdz	 2014.gada	 1.septembrim	 izīrējot	 ģimenei	 Mālpils	 novada	
pašvaldībai piederošo dienesta divistabu dzīvokli, kas atrodas 
Sporta ielā 1, Mālpilī. Uzdot izpilddirektoram nodrošināt īres līgu
ma noslēgšanu. Piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 
E.Labunska	ģimenei	500	 (pieci	simti)	LVL	latu	apmērā,	 līdzekļus	
paredzot no PA “Mālpils sociālais dienests” budžeta.

•	 Atļaut	sabiedrībai	ar	 ierobežotu	atbildību	“LHT	Group”,	 juridiskā	
adrese Akmeņu iela 34, Jelgava, piektdienās un sestdienās no 
plkst 10.00 līdz 18.30 veikt ielu tirdzniecību ar gaļas produkciju no 
pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta Mālpils novada admini
stratīvajā teritorijā pa kustības maršrutu Mālpils  – Upmalas  – 
Sidgunda – Vite – Mālpils. Atļaujas derīguma termiņš – 2013.gada 
31.decembris.

MĀLPiLs NoVADA DoMEs 25.09.2013. sĒDE Nr.14

MĀLPiLs NoVADA DoMEs 03.10.2013. 
ĀrkĀrtAs sĒDE Nr.15

Izskatīja vienu jautājumu:
1. Par būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā “Klūgas  – 

Grūbas”.

NOLĒMA:
Neatļaut SIA “Mālpils Agro” ierosināto apbūvi – Cūku intensīvās 

audzēšanas ferma ar biogāzes ražotni Mālpils novada nekustamajā 
īpašumā “Klūgas – Grūbas”, kadastra Nr. 8074 001 0225.

Mālpils novada domes 23.10.2013. ārkārtas sēdē 
Nr. 16 tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 16 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mālpils 
novadā 2014. gadā”, kas izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.punktu, 46.pantu, 
ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 
91. punktu, 3.panta pirmās daļas ievaddaļu un 1.4daļu, Pārejas no
teikumu 40.2 punktu. 

Pilnu novada domes sēdes lēmumu atklāstu un saistošo notei
kumu Nr. 16 pilnu tekstu skatīt mājas lapā www.malpils.lv

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa
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Valsts svētki Mālpils novada vidusskolā
Cilvēks, dzīvodams savā tēvzemē, saka, ka tā ir mana dzimtene, jo tur ir manas mājas, 

tā ir mana vieta, kur vislabāk jūtos. Bet, zaudējot un atrodoties svešās zemēs, arvien vairāk 
izsaka vēlmi atgriezties. Baudīt pavasara vizbuļu un ievziedu smaržu, vasaras mežu ar ogu 
garšu, just rudens pielijušo lapu miklumu, ziemas ledus skaņu. Visas maņas izjutušas 
Latviju, nevar aizmirst tās sajūtas, kas palikušas zemapziņā. Lai arī, ak, cik skaisti ir 
Slovākijas	ūdenskritumi,	Norvēģijas	klintis,	Turcijas	siltums	vai	Vācijas	perfektie	lielceļi!

Latvija. Katrā vārda burtā ir ielikts pozitīvisms. Laba, Akurāta, Tīra, Vijīga, Interesanta, 
Jauka, Apbrīnojama. Viss tik kopīgs un vienojošs! Valsts svētku laiks ir tā reize, kad vieno
jas tauta. Arī Mālpils novada vidusskolēni, skolotāji, skolas darbinieki skolas zālē satilpst 
visi un ir tik tuvi. Vienojas kopīgā dziesmā. Kur vēl labāku atrast kā “Dzimtā valoda”, kuras 
laikā visi skolēni izjūt skudriņas ik motīvā. Šī dziesma pagājušajā gadā vairumam iede
dza dzirksti sirdī patriotisma noskaņā. No pirmklasnieka līdz divpadsmitās klases abitu
rientam acīs mirdzēja nezināma jutība. Ko vairāk varēja vēlēties, ja vārdos izteiktās sajūtas 
izteica tik vienkāršā teikumā – tas bija kaut kas! Iedegtās svecītes skolas iekšpagalmā 
Latvijas kontūras formā bija no augšējiem logiem baudāma māksla. Skolotāji, tērpušies 
latviešu tautas tērpos, izgāja skolēnu priekšā un, dzimtenei veltīto dzeju lasot, izjuta trīsas 
un sveces liesmas krāsa atspulgojās vaigā, jo rokās turētā svecīte plīvoja mierīga un tīra. 
Tas bija un būs...

Lai katrs gads ir ar šādām izjūtām! Lai nebūtu jāzaudē, lai izprastu, ka Latvija ir 
visjaukākā eliksīra vieta ikvienam iedzīvotājam! Sveiciens Latvijas 95. dzimšanas dienā 
visiem skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem un novada iedzīvotājiem!

Mālpils novada vidusskolas DVAD Una Tobota

Latvija

Es mīlu Latviju, kā skaisto sākumu visam,
Es mīlu šo vietu, kā zemi ar visskaistāko izskatu.

Latvija mums ir tikai viena,
Un katrs valsts pilsonis to ciena.
Mēs varbūt neesam miljoniem,
Bet mēs esam par latviešiem.

Pilnīgi jeb kādā jomā,
Tur vairs nav ko lieki domāt.
Ja mēs rokās sadodamies,
Tad mēs nevaram vairs padoties.

Es mīlu Latviju, kā skaisto sākumu visam,
Es mīlu šo vietu, kā zemi ar visskaistāko izskatu.

Mēs cienām mūsu valodu,
Tāpēc nekad nepacelsim balto karogu,
Latvija ir mūsu visskaistākā pils,
Kuru nekad neiekaros neviens cits.

Pasaule saka, ka drīz būs pasaules gals,
Mūsu Latviju pat tas nesamals,
Latviju jubilejā sveiksim,
Un skaistākos vārdus teiksim.

Teiksim runu, kas var mūs vienot,
Un tad smaidīsim himnu dziedot,
Es mīlu Latviju, kā skaisto sākumu visam,
Es mīlu šo vietu, kā zemi ar visskaistāko izskatu.

Kristers Balodis – 9.klase
2012. gada novembris

biedrība “idoves mantojums” aicina
Biedrība “Idoves mantojums” ir saņēmusi Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu Mālpils baznīcas 

vēsturiskās bronzas lustras kristālstikla piekariņu tehniskā projekta izstrādei. Darbu veiks speciālists no 
Rundāles pils muzeja. Pēc šī projekta īstenošanas ir paredzēts iegādāties kristālstikla piekariņus, lai tos 
pievienotu	nesen	restaurētajai	baznīcas	lustrai	(ir	vēl	divas	lustras,	kas	jāatjauno).	Tāpēc	aicinām	visus	
atbalstīt mūsu projektu finansiāli. Mums nepieciešami apmēram 500 Ls kristālstikla piekariņu iegādei.

Ļoti vēlamies atjaunoto lustru piekārt pie baznīcas griestiem tuvākajā laikā, lai jau Ziemassvētkos 
mums visiem būtu krāšņa svētku sajūta!

Ziedojumus lūdzam ieskaitīt biedrības “Idoves mantojums” kontā LV57 UNLA 0050 0172 8648 6 
(SEB banka) ar norādi “Mālpils baznīcas lustrai”.

Atjaunotā Mālpils baznīcas lustra ar elektrificētiem gaismekļiem,
bez kristālstikla piekariņiem

Mālpils novada dome informē, ka ar 2013. gada 30. ok
tobra sēdē Nr.17 pieņemts lēmums: 
1. Nodot publiskajai apspriešanai Mālpils novada ilgtspējīgas 

attīs	tības	stratēģijas	2013.–2033.gadam	projektu.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2013.  gada 

11. novem bra līdz 2013. gada 10. decembrim.
3. Noteikt, ka publiskās apspriešanas sabiedriskā sanāksme tiek 

organizēta 25. novembrī, plkst.18:00, Mālpilī, Mālpils novada 
domes konferenču zālē, 2. stāvā.

4. Noteikt, ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Mālpils 
novada	ilgtspējīgas	attīstības	stratēģijas	projektu	var	iepazīties	
un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Mālpils novada pašval
dības administrācijas ēkā Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils no
vadā, LV – 2152, pašvaldības darba laikā un pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.malpils.lv.

5.	 Nosūtīt	Mālpils	novada	 ilgtspējīgas	attīstības	stratēģijas	pro
jektu	Rīgas	plānošanas	reģionam	atzinuma	sniegšanai.

SVĒTKUS GAIDOT
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Putra kājas apāvusi
Pie bērniem ciemos iet.
Pagaid, putra, pagaid, putra,
Bērni tevi apēdīs!
Uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusei no uztura būtu jāveido 

graudaugu produktiem. Diemžēl bērni daudz mazāk uzturā lieto 
veselīgos graudaugu produktus. Lai veicinātu bērnu zināšanas par 
graudaugu lomu uzturā, tiek rīkots projekts “Putras programma 
skolās un bērnudārzos”. Tās ietvaros bērniem ir iespēja uzzināt, 
kāpēc tik svarīgi ir ēst putras un kāpēc putras labprāt ēd spor
tisti, mūziķi un aktieri. Putras programma pasaulē tiek svinēta 
10. oktobrī jau no 1994. gada.

Sākot no 9. septembra, veselu mēnesi PII “Māllēpītes” lielais 
bērnu kolektīvs cītīgi izglītojās par putras nozīmi cilvēku ēdien
kartē, uzzināja daudz jauna par veselīgajiem produktiem  – kā 
tos izaudzē, pārstrādā, mācījās atšķirt dažādas putras. Grupu 
skolotājas organizēja interesantas putras nodarbības, 
kurās bērni zīmēja, līmēja, dziedāja un dejoja, mācī
jās tautas dziesmas par putru. Agnese parādīja 
speciālu projekta organizatoru izstrādātu PowerPoint 
prezentāciju. Kad pamatzināšanas bija apgūtas, bērni 
sāka gatavoties noslēguma pasākumam 10. oktobrī – 
Starptautiskajai putras dienai. Mūsu bērnudārzs šādā 
pasākumā piedalījās pirmo reizi, bet secinājumi ir 
iepriecinoši – pasākums izdevās lielisks un bērniem 
ļoti patika. Patika arī darbiniekiem, kuri aizrāvās dažā
dās aktivitātēs kopā ar bērniem.

Svētku pasākuma kulminācijā ieradās Profesors 
Grauds un Gudrā Pūce, kuru tēlos iejutās skolotājas 
Inga Rimicāne un Jolanta Ozoliņa. Paldies, meitenēm, 
par improvizēto aktiermeistarību un pašdarinātajiem 
kostīmiem! “Sienāzīšu” un “Bitīšu” bērni bija apsējuši 
elegantus priekšautus un skaitīja putras pantus 
mikrofonā, savkārt “Mazputniņi” izpildīja deju ar koka 
karotēm, mazulīši no “Ābelītes” grupas imitēja putri
ņas vārīšanu rociņās un sirsnīgi skaitīja pantiņu par 

putras vārīšanu. Visas grupiņas bija sagatavojušas kādu mīļu un 
interesantu priekšnesumu.

Katrai grupai pasākuma organizatori atsūtīja skaistus diplo
mus par brašu piedalīšanos putras čempionātā “Kļūsti stiprs un 
drosmīgs kā Herkuless!” ar apliecinājumu, ka bērni kļuvuši par 
pilntiesīgiem	 putras	 vēstnešiem	 savām	 ģimenēm,	 draugiem	 un	
paziņām.

Kad bija izskanējušas pēdējās dziesmas, iekšpagalmā jau 
gaidīja lielais putras katls. Bērniem tas bija liels pārsteigums un 
prieks. Visiem svaigā gaisā putra garšoja īpaši labi, gan maziem, 
gan lieliem. Paldies, mūsu pavārītei, Modrītei Ķešānei, par garšīgo 
putru! Noslēgumā, uz jautājumu bērniem, kādi šodien svētki un 
kas tāds īpašs jādara šajā dienā, mazais Anrijs no “Bitīšu” grupas 
atbildēja ļoti tieši – “Jāēd putra, putra un vēlreiz – putra!”

Pieaugušie, kā ar jums – vai garšo putra?
PII “Māllēpīte ” vadītāja Malda Čelnova

Šogad rudens ar krāšņu krāsu paleti ir atnācis. Paskatoties pa 
Mālpils novada bibliotēkas logu, šķiet, tā vien varētu paņemt otu un 
krāsas un visu to uzgleznot.

9.oktobrī visu šo krāšņumu izdzīvojām dzejā. Ar 2.a klasi, kurai 
audzinātāja Anita Vīksne, klausījāmies, paši runājām, izdziedājām 
O.Vācieša dzejolīšus. Līna Līdemane mums nolasīja savu sacerēto 
dzejoli par Ziemassvētkiem. Noskatījāmies multiplikācijas filmiņu 
“Kabata”, bet pēc tam bērni uzzīmēja katrs savu iedomu kabatu. 
Tapa ļoti interesanta izstāde, kuru var aplūkot arī citi.

Pēcpusdienā jau uz “Dzejas festivālu” nāca vecāko klašu 
skolēni. Kāpēc “Dzejas festivāls”? Jo tajā satikās gan O.Vācieša 
dzejas mīļotāji, gan tie, kas paši raksta dzejoļus. Liels paldies 
skolotājām Anitai Randerei un Ilzei Bērziņai, kuru vadībā skolēni 
bija gatavojušies, sameklējuši sev mīļākos O.Vācieša dzejoļus, 
lai nolasītu citiem. Dzerot tēju, klausoties skolēnu un skolotāju 
skaitīto dzeju, radās tāda vienota gaisotne, jo bija sanākuši tie, kam 
ir tuvs šis lielais dzejnieks. Skolotāja Anita Randere interesanti 
pastāstīja par O.Vācieša biogrāfiju, par tādiem dzīves posma fak
tiem, ko mēs nemaz nezinājām. Arī skolotājas Gunta, Anda un Ilze 
dalījās atmiņās no savas bērnības, kādu atceras dzejnieku. Gunta 
kā jau sākumskolas skolotāja, ļoti atraktīvi nolasīja O.Vācieša dze
joli bērniem “Virsplāna dienā”.

Liels bija pārsteigums par 5.a klases skolēniem Elzu Lāci, 
Danielu Beguni un Tomasu Ozoliņu, kuri savos sacerētajos dzejoļos 
izstāstīja veselus stāstus ar piedzīvojumu. Liels paldies viņiem par 

uzdrīkstēšanos. Cerams, ka arī nākamgad varēsim klausīties atkal 
ko jaunu.

Tā mēs sākām svinēt lielā dzejnieka Ojāra Vācieša 80 gadu jubi
leju, jo turpinājums būs vēl novembrī, kad bibliotēkā tiksimies ar 
skolotājas Guntas Bahmanes klasi.

Noteikti pozitīvas ir šādas sanākšanas. Tas vieno skolēnus, skolo
tājus, dzeju un, protams, tas tikai paplašina redzesloku un zināšanas.

Mālpils vidusskolas bibliotekāre Ineta Sējāne

AKTUāLI

“Dzejas festivāls”

kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless
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2013.	 gada	 8.	 oktobrī	 daudzbērnu	 ģimenēm	 tika	 dota	 iespēja	
apmeklēt pasākumu “Laiks dejot”, kura laikā bērniem bija iespēja 
iemācīties dažādus HipHop deju soļus, bet vecākiem bija iespēja 
aprunāties ar Ēriku no “Luterāņu Stundas”. Sākumā neko nezināju 
par šo pasākumu, kad mamma pastāstīja, domāju, ka tur nebūs nekā 
interesanta, apsvēru domu pat nebraukt, bet tad sanāca tā, ka aiz
braucu. Es nenožēloju, jo iepazinos ar citiem bērniem un satiku jau 
sen	pazīstamus.	Manuprāt,	šāds	daudzbērnu	ģimeņu	pasākums	ir	
ļoti patīkams, jo bērni var izpausties un parādīt, ko spēj un vecākiem 
arī ir iespēja komunicēt savā starpā un ar Ēriku viņiem bija iespēja 
apspriest dažādas nozīmīgas lietas un vērot filmu “Tilts”, kura māca 
dzīves vērtības, attiecības. Kad ar mammu un māsu aizbraucām uz 

kultūras namu, sākumā biju nedaudz noslēgta, jo nezināju, kas būs 
jādara. Kad visi bijām iepazīstināti, tad vecāki devās uz lielo zāli, 
bet mēs, bērni, palikām, lai kopā ar deju skolotāju Aneti Raiskumu 
mācītos deju soļus. Vakara noslēgumā mēs jau mācējām pilnu deju, 
kuras beigās bija neliels triks, kuru es iepriekš nemaz nemācēju. 
Vecāki novērtēja, ko mēs kopā ar skolotāju iemācījāmies. Sajūtas 
bija superīgas, jo iepriekš man nebija bijusi iespēja mācīties Hip
Hop deju soļus kopā ar pieredzējušu skolotāju un citiem bērniem. 
Manuprāt, šāds pasākums varētu notikt biežāk, piemēram, reizi 
pus gadā. Ja šāda veida pasākums notiks vēl kādu reizi, es noteikti 
velēšos tur atrasties un piedalīties.

Signe Zutere no Sidgundas

Pasākums daudzbērnu ģimenēm

Ekoskolu ZAĻAis DiPLoMs Mālpils internātpamatskolā. Akcija “Veseli ēduši”
Mālpils internātpamatskola 2012./2013. 

mācību gadā iesaistījās Ekoskolu prog
rammā. Visu mācību gadu cītīgi strādājot 
pie tēmas “Atkritumi”, mūsu skolai izdevās 
iekļūt Ekoskolu sastāvā un saņemt Ekoskolas 
statusu apliecinošo ZAĻO DIPLOMU, kas tika 
pasniegts Ekoskolu apbalvošanas pasākumā 
latviešu biedrības namā 2. oktobrī. Ekoskolu 
statusu un Zaļā Karoga balvu piešķir skolām, 
kas iesaistījušās Ekoskolu programmā, par 
īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, 
vides izglītības un vides aizsardzības 
veicināšanā. Mūsu skola 2013./2014. mācību 
gadā plāno strādāt pie tēmas “Veselīgs 
dzīves veids” un realizēt dažādas aktivi tā tes, 
kas saistās ar veselīgu dzīvesveidu, lai čakli 
darbojoties varētu iegūt arī Zaļā Karoga 
balvu.

Pēc apbalvošanas pasākuma skolu pār
stāvjiem bija iespēja piedalīties akcijā 
“Veseli ēduši”, kas norisinājās Zem ko
pības ministrijas ēkā. Akcijas mērķis  – 
rast risinājumus, lai vietējā un ekolo ģiskā 
pārtika skolu ēdienkartēs būtu pašsapro
tama norma, nevis grūtībās izcīnāma 
luksus lieta. Akcijas laikā skolu pārstāvji 
no līdzpaņemtajiem produktiem, kopā ar 
Zemkopības ministri Laimdotu Strau jumu 
un pārstāvjiem no Izglītības un zināt nes 
ministrijas, kā arī no Vides aizsar dzības un 
reģionālās	 attīstības	 ministri	jas,	 gatavoja	

veselīgu maltīti. Lielpus dienu gatavošanu 
vadīja trīs Latvijā populāri pavāri – restorāna 
Monhe Negro šefpavārs Hose Havjers 
Monsurs Garsija, jaunizveidotās kultūras 
telpas un ēdinā tavas 371 un kafejnīcas 
Tvaiks šefpavārs Kārlis Celms, kā arī Eco 
Catering galvenais šefpavārs un dibinātājs 
Rihards Frīdenbergs Kalniņš. Lielpusdienu 

akcijas “Veseli ēduši” sagata voto maltīti 
bija iespēja nobaudīt ikkatram akcijas 
dalībniekam, kā arī akcijas laikā diskutēt par 
veselīga uztura jautājumiem.

Dace Purviņa
Ekoskolu koordinators Mālpils 

internātpamatskolā
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Mālpils internātpamatskola, atsaucoties aicinājumam skolotā jiem 
piedalīties Eiropas Savienības LIFE+ programmas projekta EREMITA 
MEADOWS	 ietvaros	 organizētajā	 seminārā,	 deva	 iespēju	 bioloģijas	
skolotājai Dacei Purviņai iesaistīties šajā pasākumā.

LIFE + projekta EREMITA MEADOWS darba grupas organizētais bez
maksas	seminārs	“ES	nozīmes	biotopi:	Parkveida	pļavas	 (6530*)	un	
meža	ganības	(9070)	Latvijā”	norisinājās	šī	gada	26. –	27. sep	tembrī	
lauku mājās “Ķempēni” un AAA Ziemeļgaujas teritorijā. 

Viesturs	 Lārmanis	 semināra	 dalībniekus	 (dabas	 inspektorus	 un	
skolotājus)	 gan	 teorētiski,	 gan	 praktiski	 iepazīstināja	 ar	 parkveida	
pļavām, dabas vērtībām, kas saistītas ar parkveida pļavām, pļavu 
apsaimniekošanu dabas vērtību saglabāšanai, kā arī retas vaboles  – 
lapkoku praulgrauža dzīvi, lai iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas 
varētu turpmāk nodot arī skolēniem un citiem dabas draugiem. Tāpat 
tikšanās laikā tika stāstīts par LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS 
aktivitātēm, kurās turpmāk varēs iesaistīties skolu bērni un jaunieši, 
iepazīstinot viņus ar dažādiem dabas aizsardzības jautājumiem.

Projekts	EREMITA	MEADOWS	 (www.eremita-meadows.lv)	darbojas	
no	2011.	līdz	2015.	gadam,	tas	veltīts	bioloģiskajai	daudzveidībai	Latvijā –	
konkrētāk, retajām parkveida pļavām un divām īpaši aizsargājamu 
vaboļu sugām  – lapkoku praulgrauzim un dzeltenkrūšu ēnvabolei. 
Projektā paredzēti zinātniskie pētījumi un dabas apsaim niekošana, 
tāpat liela loma ir sabiedrības informēšanai un iesais tīšanai – it īpaši 
sko lēniem veltītiem pasākumiem. Skolotājiem tā ir laba iespēja iesaistīt 
skolu audzēkņus piedalīties projekta aktivitātēs, jo tā ir vērsta uz tālāku 
sadar bību ar skolēniem, kā arī viņu pārstāvētajām klasēm un skolām.

Pēc projekta EREMITA MEADOWS materiāliem sagatavoja 
Dace Purviņa

Kad nelaime notiek ar citiem, šķiet, ka nekas līdzīgs nevar gadīties 
ar savējiem. Bet diemžēl, mēs neviens neesam pasargāts. Jo īpaši pret 
tādām spēcīgām stihijām kā ūdens, uguns un citi spēki. Tā arī mūsu 
ģimenei	 nelaime	 atnāca	 negaidīti...	 13.septembrī	 nodega	mūsu	 ilgi	
lolotā un izsapņotā māja Ziedoņa ielā, Mālpilī.

Mēs šajā jaukajā pilsētiņā esam ienācēji. Pēdējos trīs gadus 
pavadījām militārā bāzē ārpus Latvijas, bet jau daudzus gadus iepriekš 
sapņojām, ka dienesta viesnīcu kādreiz nomainīsim pret kaut ko savu. 
Šajā vasarā sapratām, ka Mālpilī noskatītā māja būs mums tā īstā 
vieta. Augusta vidū atbraucām uz šejieni...,lai veidotu jaunu un jauku 
dzīvi. Mūsu trīs bērni – Paula, Elvins un Reinalds – ar prieku iepazina 
apkārtni, atrada draugus, uzsāka skolas un bērnudārza gaitas. Viss 
šķita labi, līdz nakts melnumā tikām pamodināti, jūtot, ka nelaime jau 
ir klāt. Mūsu izsapņotā māja jau dega, un nesavtīgais ugunsdzēsēju 
darbs spēja izglābt tikai nelielu daļu no iedzīves un ēkas.

Tikai tad sapratām, ka ne velti esam izvelējušies Mālpili par savām 
jaunajām mājām. Izrādījās, ka pat pret ienācējiem, ikviens cilvēks šeit 
ir tik labestīgs un saprotošs, ka pozitīvās emocijas ko saņēmām ir grūti 
pārvērst pareizos pateicības vārdos.

Pirmkārt, vēlamies teikt milzīgu paldies saviem kaimiņiem – Intiņai, 
Mārim un Zigrīdas kundzei, kas palīdzēja mums ar naktsmājām, 
kurināja pirtiņu, gatavoja siltu ēdienu un palīdzēja novākšanas darbos. 
Sirsnīgs paldies arī visiem pārējiem kaimiņiem, kas sagādāja mums 
nepieciešamās lietas, atbalstīja, palīdzēja un nodrošināja visu iespē
jamo	palīdzību	mums –	ģimenei,	kas	atradās	ne	tikai	šoka	stāvoklī,	bet	
arī	bija	palikusi	bez	apģērba,	sadzīves	lietām	un	jutās	pilnīgi	sagrauta.

Vēlamies milzīgu paldies pateikt Mālpils novada vidusskolas direk
toram Gunāram Gžibovskim, kurš rada iespēju mums piedāvāt pagai
du dzīves vietu skolas dzīvoklī un atjaunot bērniem mācību grāmatas. 
Arī bērnu skolotājiem, klasesbiedriem, vecākiem sakām siltu paldies 

kad vārds paldies ir par maz…
par atbalstu un arī lieliskajām ēdnīcas darbiniecēm. Mazā Reinalda 
bērnudārza kolektīvs un bērnu vecāki sarūpējuši daudz noderīgu 
lietu,	lai	pašam	mazākajam	mūsu	ģimenes	loceklim	sirds	sāpes	
par sadegušajām rotaļlietām un drēbēm nebūtu tik lielas. Tāpat 
paldies sakām Mālpils novada domes vadībai, sociālā dienesta 
vadītājai Olgas kundzei, SIA Textiles rīkotājdirektoram Kristapam 
un viņa atsaucīgajam kolektīvam, Ilzei un Ivaram, arhitektei Anitai 
Zariņas kundzei, visiem pārējiem jaukajiem cilvēkiem, kas mums 
juta līdzi.

Labi saprotam, ka, lai arī vecākā gada gājuma cilvēki ne vienmēr 
dzīvo pārtikušu dzīvi, tieši viņu atbalsts bijis nesavtīgi sirsnīgs – 
atnestās segas, savāktā naudiņa pašām nepieciešamākajām 
lietām, saldumi un ziemas veltes bērniem un vēl daudz citu 
lietu, kas bija ne tikai emocionāli aizkustinoši, bet arī mums ļoti 
node rīgi. Par katru vismazāko lietu, kas no sirds dāvināta mūsu 
ģimenes	 labklājībai,	 mēs	 vēlamies	 teikt	 milzīgu	 paldies!	 Mīļš	
paldies arī aktīvajām nūjotāju vecmāmiņām un Anitas kundzei, 
Lidijas kundzei, kura savos 99 gados mūs apciemoja un arī Mālpils 
sociālās aprūpes centram par veļas mazgāšanu.

Daudzi no jums noteikti pamanīja, ka 21.septembrī notika tal
ka, kurā piedalījās ne tikai draugi un radi no visas Latvijas, bet arī 
vietējie iedzīvotāji, tostarp kaimiņi, meitas Paulas klasesbiedri un 
audzinātāja, vecāki, brašie ielu vingrotāji, kā arī dažādu motorizētu 
spēkratu īpašnieki, kuri sniedza neatsveramu atbalstu atlikušās 
mājas daļas nojaukšanā un izdedžu, stiklu un metālu aizvešanā. 
Jūsu darbs un veltītais laiks mums visiem ļoti daudz nozīmē!

Pateicamies arī visiem 19. oktobra Labdarības koncerta orga
nizatoriem, māksliniekiem un visiem apmeklētājiem!

Un ikvienam, kurš nav varbūt pieminēts, ziniet, ka Jūs esat 
mūsu sirdī un katrs atbalsts un uzmundrinājums mums ir svarīgs, 
jo jau atkal sākam savu dzīvi no jauna! Paldies Dievam, ka Mālpilī!

Labunsku ģimene
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Mālpilī pie kultūras centra 28. septembrī vienkopus pulcē
jās vairāki simti motociklistu un moto entuziastu. Šogad par 
moto sezonas noslēguma galveno pulcēšanos vietu tika izvē lēta 
Mālpils.

Latvijas	Motoklubu	asociācija	(MCA)	un	moto	klubs	(MC)	“Dzelzs	
Ērglis” ik gadu organizē moto sezonas noslēguma pasākumu. Šogad 
par galveno pulcēšanās vietu tika izvēlēta Mālpils, kur vienkopus 
pulcējās visi motobraucēji, lai tālāk parādes braucienā dotos uz 
Siguldu, kas bija “Moto sezonas noslēgums 2013” galapunkts.

MC “Dzelzs Ērglis” biedrs Raimonds, kurš pats ir mālpilietis, 
bija galvenais entuziasts vietas izvēlē un organizatorisko jautājumu 
risināšanā.

Pasākumā piedalījās MCA biedri, tā atbalsta klubi un jauno moto 
entuziastu izveidotie klubi. Dažiem no viņiem Mālpils jau bija zināma 
vieta, daži bija dzirdējuši no draugiem, paziņām, citi Mālpili iepazina 
pirmo reizi: “Horvātijā esmu katru otro gadu, bet Mālpilī – pirmo 
reizi. Smuka mazpilsēta, sakopta, mājīga un jauka, var redzēt, ka 
šejienieši rūpejas par vidi un apkārtni. Te noteikti ir jāatbrauc, kad 
nav tik daudz trako motociklistu, kad klusāks un mierīgāks”, savos 
pirmajos iespaidos par Mālpili dalās “Vēja brāļu ordeņa” dibinātājs 
Aivars Freimanis jeb visiem pazīstams kā Frīdis. Viņš noslēdz nu jau 
desmito sezonu uz Harley Davidson moča, ar kuru, kā Frīdis saka, ir 
nosvinējis savas Dzintara kāzas. “Tā ir laulība uz mūžu. Man liekas, 
ka tik ilgi kā mocis, man nav bijusi neviena meitene”, smejas Frīdis, 
atceroties ar motociklu kopā pavadīto laiku.

Jāpiebilst, ka “Vēja brāļu ordenis” ir vecākais motociklistu klubs 
Latvijā, dibināts 1996.gada septembrī.

Arī Mālpilī ir moto aktīvisti, kuri gatavi atvērt savu moto klubu. 
Leonards Krivišs ar moci brauc jau no 1972.gada. Gadu atpakaļ 
viņš atjaunoja Javu, tagad ieplānojis cītīgi braukt nākošajā sezonā, 
jo šī ir noslēgusies. Kā atzina Leonards, Mālpilī motociklistu ir 
pietiekoši, un ir doma izveidot pašiem savu klubu. Kas to lai zin, 
varbūt jau nākošo sezonu mālpilieši noslēgs zem sava kluba no
saukuma.

Lai arī šis bija oficiāls “Moto sezonas noslēgums”, tas nenozīmē, 
ka visi motocikli tiks nolikti “ziemas miegam”. Moto sezona beig
sies tad, kad uzsnigs sniegs, kaut gan ir motociklisti, kam pat 
sniegs nav šķērslis, lai brauktu.

Santa Barkēviča

AKTUāLI

Dzelzs dvēseļu salidojums

 No kr. – MC “Dzelzs Ērglis” biedrs Raimonds Grollis,
“Vēja brāļu ordeņa” dibinātājs Aivars Freimanis

Mālpils motociklisti, priekšplānā Leonards Krivišs

inetas Freidenfeldes gleznu izstāde “Ceļā...”
Tikko sākušās Mālpils izstāžu sezo

nas pirmais viesis ir gleznotāja Ineta 
Freidenfelde. 19.  oktobrī Kultūras centra 
izstāžu zālē atklāta viņas izstāde “Ceļā...”. 
Ineta mācījusies Liepājas Lietišķās mākslas 
koledžā, Latvijas Mākslas akadēmijā ma
ģistra	 grādu	 ieguvusi	 profesoru	 Alekseja	
Naumova un Kaspara Zariņa monumentālās 
glezniecības meistardarbnīcā. Jau otro gadu 
Ineta ir arī Mālpils profesionālās vidus
skolas pedagogs un pasniedz jauniešiem 
gleznošanas	tehnoloģiju.

Kā atzīst izstādes kuratore Māra Ārente, 
vairāk kā piecdesmit šeit notikušo izstāžu 
laikā ir izveidojusies sistēma, ko gribam 
parādīt saviem cilvēkiem. Vienmēr aktuāli 
ir bijis parādīt latviešu glezniecības klasiku, 
tos māksliniekus, kas šodien vēl strādā, bet 
jau drīz vairs nebūs starp mums. Pamazām 
sāk atklāties, ka nepieciešams parādīt arī 
vidējās paaudzes māksliniekus, kas šodien 
veido mūsu jauno paaudzi mākslā. Ineta ir 
šāds cilvēks.

Turpinājums 8. lpp.
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Vairākās gleznās Ineta gleznojusi kurpes, tāpēc arī daudziem 
jautājums: “Kāpēc kurpes?” Bet, ja tā padomā, kā gan ceļā bez 
kurpēm! Pati māksliniece stāsta, ka katri apavi, kas šeit attēloti, 
viņai bijuši īpaši zīmīgi  – pirmās sarkanās lakādas kurpes, deju 
kurpes un meitas baleta kurpes. Tomēr stāsts jau ir par emociju 
telpu ap priekšmetiem, un te nu ir brīva vaļa fantāzijai, Inetas darbi 
to neierobežo.

Kā rakstīts izstādes anotācijā: “Izstāde “Ceļā...” aptver 
mākslinieces pēdējo desmit gadu radošo darbību un ļauj atska
tīties uz ceļu, kas noiets, pilnveidojot glezniecības manieres un 
eksperimentējot ar materiāliem. Tas reizē ir arī stāsts par pašas 

mākslinieces dzīves ceļu, kurš izstāstīts gleznās rodamo simbolu 
un tēlu valodā.”

Mākslas akadēmijā Ineta studējusi arī scenogrāfiju pie Andra 
Freiberga un citiem scenogrāfiem, tāpēc viņa darbojas arī izstāžu 
un teātra izrāžu vizuālā tēla izstrādē un realizācijā, kā arī veido 
instalācijas.

Jautāta par to, kur ņem spēku daudzajām aktivitātēm, viņa atbild, 
ka to rod tieši gleznošanas procesā: “Es nogleznoju nost visas sliktās 
emocijas, kas laika gaitā sakrājas. Kamēr gleznoju, izdomāju visas 
domas, salieku visu, kā teikt, pa plauktiņiem. Cilvēks jau glezno sevi, 
nav iespējams uzgleznot to, kas neesi tu pats!”

Esmeralda Tāle

AKTUāLI

Reiz, ne jau tik pārāk senos laikos, kad apkaimē starp Sudu 
un Mergupi tika celts Mālpils paraugciemats, reizi nedēļā katram 
sovhoztehnikuma	 darbiniekam,	 ja	 vien	 viņš	 nebija	 veģetārietis,	
nācās izstāvēt MST kantora gaitenī garu rindu pēc pāris kilogramiem 
svaigas gaļas. Paraugciematā bija divi veikali un reizi nedēļā cilvēki 
rindā “gaidīja Valmieru” pie kāda no tiem.

Jau toreiz parādījās pirmās pazīmes par to, ka mēs katrs esam tik 
dažādi… Daži nevēlējās zaudēt laiku stāvot rindās, lai pēc tam ņemtu 
to, kas ir atvests. Viņi gribēja paši turēt mājlopus.

Laikam taču tāpēc tālredzīgi vadītāji paraugciemata nomalē 
ieprojektēja “privāto sektoru”, tādējādi risinot valstij tik sensitīvo 
“pārtikas programmu”. Ārpus ciemata viensētās dzīvojošie pama
nījās	turēt	dažs	pat	divas	govis	un	kādu	cūku	(sivēni	gan	arī	bija	diez
gan	liels	deficīts),	vai	pat	sivēnmāti.

Katrs pieaudzis cilvēks zin, cik daudz darba, laika, līdzekļu un ner
vu tas prasa. Kādreiz tas “atmaksājās”, jo visu, ko izdevās izaudzēt, 
varē ja pārdot par zināmu, stingri noteiktu cenu, kas nemainījās ga
diem ilgi.

Taču viss plūst, viss mainās, plānveidīgā socialistiskā saim nie
košana izbeidzās. Tagad katram, kurš kaut ko vēlas izaudzēt vai 
saražot, jau pirms viņš ķeras pie audzēšanas vai ražošanas, skaidri 
jāzin, cik tas maksās, kur to varēs realizēt un par kādu cenu. Tieši 
tas parasti nav iepriekš paredzams, jo lauksaimniecība vispār ir ļoti 
neprognozējams pasākums.

Likumsakarīgi “privātajā sektorā” mūsdienās saimnieko tikai 
nelabojami fanāti, kuriem tas ir dzīves veids, un citādu dzīvi viņi 
sev nevar iedomāties. Parasti tie ir cilvēki cienījamos un pat ļoti 
cienījamos gados. Tāpēc vēl jo skumjāk, ja šo cilvēku vidū uzdīgst 
naida un nenovīdības sēkla. Kūts kaimiņi veido tādu kā vienotu 
fronti pret vienu cilvēku, kurš pēc viņu domām jau sen varētu mest 
lopkopībai mieru un atbrīvot kūts platību citiem par labu. Lai to 
panāktu, netiek smādēti nekādi līdzekļi. Visvairāk jācieš lopiņam, jo 

tas jau nevar nevienam pasūdzēties, bet tā saimniecei tas sāp vēl 
divtik, nekā, ja mocītāji vērstos tieši pret viņu.

Kad cietusī meklē kādu palīdzību pie vetārsta, policista vai kādas 
amatpersonas, viņai, protams, ir jāstāsta par pārciesto, bet šie stāsti 
ir tik skaudri, ka nevienam negribas tos uzklausīt. Cilvēkiem rodas 
iespaids, ka vecs cilvēks ir izdzīvojis prātu, ka viņam ir paranoja, jo 
nevar taču būt, ka stāstītais ir patiesība.

Saimniecei	 ir	 nācies	 likvidēt	 labu	 govi	 un	 pēc	 tam	 tās	 kuņģī	
vetārsts atrada gluži spožas kokskrūves, ir pazudušas dējējvistas 
un cāļi, traukos ar dzesēties noliktu pienu ir bijuši sabērti netīrumi, 
aukstā ziemas naktī ir atvērtas un atstātas vaļā kūts durvis, pagā
jušajā ziemā pašā tumšākajā un sniegainākajā laikā viņas kūtij “pa
zuda elektrība “ un neviens to nevarēja “atrast” trīs mēnešus. Šai 
laikā – tumšā un aukstā, vecam cilvēkam savus lopiņus nācās ap
kopt sveces vai lukturīša gaismā un ūdeni nest ar rokām no akas. 
Kad pavasarī elektriķis no Siguldas uzkāpa stabā, tad redzēja, ka 
elektrība nav “pazudusi” tāpat, bet kāds to ir profesionāli atvienojis. 
Govij ir sabojāts tesmenis – divi ceturkšņi ir zaudēti, tai ir lieta virsū 
skābe un, iespējams, arī dzeramajā ūdenī ir lieta kāda draņķība.

Arī dārzu nav iespējams pasargāt. Tieši viņas kāposti un burkāni 
ir nomelnējuši, bet zemē pie tiem viņa atradusi lielas vīrieša pēdas. 
Uzskaitījumu varētu turpināt, bet vai vajag? Jebkurš cilvēks šādos 
apstākļos būtu padevies un atmetis pārcilvēciskajiem pūliņiem ar 
roku. Nav taču nekādas jēgas cīnīties ar “nenotveramajiem riebējiem”.

Taču apziņa, ka tad kaitētāji būs sasnieguši savu mērķi un izdzī
vojuši viņu no kūts, spēj motivēt vienīgās Mālpils govs īpašnieci ne
doties pelnītā atpūtā.

Pat laikā, kad aizsaules ceļos aizgāja mana stāsta varones dzīves 
biedrs, “mafija turēja rūpi” par viņas gotiņu un dārziņu.

Kāda ir šī stāsta morāle, to lai izdomā katrs pats sev. Labprāt 
gribētos uzzināt, kā šeit aprakstīto komentētu otra notikumos 
iesaistītā puse.

Dagnija Neciporuka

kaislības ap kūti – privātsektora trilleris

Māksliniece Ineta Freidenfelde (no kr.) ar viesiem

Turpinājums no 7. lpp.
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Viens, divi... TRĪS
Projekta vadītāja Daiga Brežinska.
Atjaunota rožu stādījumu dobe pie Mālpils 

pro fesionālās vidusskolas karogu mastiem. 
Nomainītas dobju apmales. Projektā pie da
lījās 20 dalībnieki, to skaitā arī jaunieši.

Veļas žāvēšanas vietas rekonstrukcija
Projekta vadītāja Māra Ārente.
Veļas žāvēšanai demontētas vecās metāla 

konstrukcijas un uzliktas jaunas, izvilktas jau
nas auklas. Papildus projekta laikā atjaunota 
bērnu rotaļu smilšu kastes apmale. Projektā 
piedalījās 23 apkārtējo māju iedzīvotāji. 

Dārza ielas atpūtas vietas
Projekta vadītāja Lija Preisa.
Atjaunoti puķu stādījumi un atpūtas vieta, 

uzstādīti jauni soli pie daudzdzīvokļu mājas 
ieejas, bērniem izveidota jauna rotaļu smilšu 
kaste. Projektā piedalījās 20 Dārza ielas 
iedzī votāji, to skaitā arī bērni.

Zaļi un veseli
Projekta vadītāja Daiga Lāce.
Izveidota “baskāju taka” pirmsskolas izglī

tības iestāžu audzēkņiem: sagatavota vieta 
takai un ieklāts virsmas segums ar dažādiem 
dabas	materiāliem	(oļiem,	čiekuriem,	mulču,	
kūdru,	granti,	smiltīm),	kā	arī	iestādīti	ogulāji –	
dabīgi vitamīnu avoti. Projektā piedalījās 
28 cilvēki, to skaitā arī bērni.

Krasta pagalms
Projekta vadītāja Elita Mieze.
Labiekārtots Krasta 2K ielas pagalms: 

izvei dota smilšu kaste ar vāku un nojume tai, 
uzstādītas šūpoles, slidkalniņš un pakāpienu 
siena, izveidots dekoratīvs apstādījumu lau
kums. Projektā piedalījās 8 apkārtējo māju 
iedzīvotāji, to skaitā arī bērni.

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas āra 
laukuma izveide “Pirmais solis”

Projekta vadītāja Dace Andrejeva.
Izveidots aktīvas atpūtas āra laukumu, 

papildinot to ar āra trenažieriem – līdztekām 
un trenažieriem vēdera presei. Projektā pie
da lījās 21 dalībnieks, to skaitā arī jaunieši.

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas āra 
laukuma izveide “Otrais solis”

Projekta vadītāja Sarmīte Dadeika.
Izveidots aktīvas atpūtas āra laukumu, 

papildinot to ar āra trenažieriem – atlētisko 
komplektu. Projektā piedalījās 20 dalībnieki, 
to skaitā arī jaunieši.

“Saules vārtu” avotiņa sakopšana un 
piekļuves nodrošināšana

Projekta vadītāja Inguna Sīmansone.
Noorganizēta pavasara sakopšanas talka 

«Saules vārtu» kalnā un avota teritorijā, kur 
uzstādīti pakāpieni ērtākai piekļūšanai pie 
avotiņa. Projektā piedalījās 14 dalībnieki.

Sakoptā vidē sakopts cilvēks
Projekta vadītāja Gundega VanagaJan

berga.
Labiekārtots baznīcas pagalms – ar meln

zemi bagātināta apstādījumu, īpaši tūju, aug
sne, iestādīti jauni krāšņumaugi, sakārtotas 
akmeņu rindas pie baznīcas. Atjaunots 
sols pie baznīcas ieejas. Projektā piedalījās 
11 māl pi lieši, to skaitā arī bērni.

Hokeja laukuma uzturēšana
Projekta	vadītājs	Uģis	Reinbaks.
Hokeja laukuma uzturēšanas vajadzībām 

iegādāts ūdens sūknis, šļūtenes un to uzgaļi 
ledus kārtas uzliešanai un uzturēšanai zie
mas sezonā. Projektā piedalījās 8 ziemas 
sporta cienītāji.

PROJEKTI

Mēs savam novadam 2013
Šogad laikā no maija sākuma līdz septembra beigām norisinājās 10 dažādu lielu un 

mazu projektu īstenošana Mālpils novada domes projektu programmas “Mēs savam no
vadam” ietvaros. Interesentiem bija iespēja pieteikt savas idejas un tās realizēt, ko arī 
atbalstīja	konkursa	žūrija	(Agris	Bukovskis,	Leontina	Amerika	un	Edīte	Priekule).

11. oktobrī Mālpils novada domes Lielajā zālē notika svinīgs programmas noslēguma 
pasākums, kurā mazo projektu vadītāji un dalībnieki varēja pastāstīt par padarīto, uzzināt 
par citiem un kopīgi pārrunāt arī par nākotnes plāniem.
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No 2013. gada 1. oktobra invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība 
“Notici sev!” NODIBINĀJUMA ,,BORISA UN INĀRAS TETEREVU 
FONDS” labdarības programmas “Maizes rieciens” ietvaros realizē 
projektu “Maltīte mazaizsargātām personām Mālpilī 2013/2014”, 
līguma Nr. 5.2./2013139, kura ietvaros 5 biedrības biedri katru di
enu saņem siltas pusdienas individuālajā uzņēmumā “GaismaSK”. 
Gada garumā pus dienas saņems 5 invalīdi, kuri savas veselības 
vai vecuma dēļ paši nespēj pagatavot sev maltīti. Tie ir cilvēki, 

kuri savu darba mūžu nesavtīgi veltījuši 
Mālpils iedzīvotāju labā, piedalījušies 
biedrības aktivitātēs.

Esam priecīgi, ka varam nedaudz at
vieglot mūsu 5 biedru ikdienas rūpes par 
ēdienu un sniegt viņiem drošāku cerību 
rītdienai.

Biedrības “Notici sev!”  valde

Maizes rieciens

Makšķernieki saņēmuši finansējumu vēl diviem projektiem
20. septembrī notika sengaidītās dabas takas atklāšana, ko mūsu 

biedrība “Mālpils Zivīm” realizēja, izmantojot ES Zivsaimniecības 
fonda līdzekļus 19 556.24 latu apmērā. Uz šo brīdi to masveidā 
izmanto daudzi mālpilieši un mūsu novada viesi, biedrība turpina 
saņemt atzinīgus vārdus par tādu dāvanu sabiedrībai. Domāju, ka 
šis būtu arī īstais brīdis izteikt pateicību visiem tiem cilvēkiem un 
organizācijām, kas bija iesaistīti projekta realizācijā. Pirmkārt, 
pateicību	jāizsaka	Mālpils	novada	domei,	Mālpils	evaņģēliski	lute-
riskajai baznīcai un SIA “Mežu fondi” par to, ka atļāva uz saviem 
zemes īpašumiem šādu projektu realizēt un to lietot turpmāk 
vismaz 7 gadu garumā. Liels paldies jāizsaka SIA “ALA LIGNEA” 
darbi niekiem un personīgi Laurim Epaltam, kura firma ļoti kvalita
tīvi un ar lielu atbildības sajūtu praktiski realizēja projektu tādā 
izskatā, kādu mēs to redzam tagad. Liels paldies arī projekta 
vadītājam, mūsu biedrības valdes loceklim Saulim Mihelsonam, kā 
arī valdes loceklim Gunāram Krūmiņliepam, kuri ikdienā piedalījās 
praktiskajā dabas takas ierīkošanā un darbu uzraudzībā. Paldies 
arī mūsu novadniecēm Lindai Karganei un Esmeraldai Tālei, kuru 
savulaik izstrādātās dabas takas projekta pamatidejas tika liktas 
par pamatu mūsu realizētajai takai dabā.

Taču dabas taka nav vienīgais projekts, ko mūsu biedrība saga
tavoja un iesniedza vērtēšanai ne tikai ES Zivsaimniecības fondā 
(EZF),	bet	arī	ES	Eiropas	lauksaimniecības	fondā	lauku	attīstībai	
(ELFLA).	Šogad	startējām	vēl	ar	trim	projektiem	un	nupat	saņēmām	
paziņojumus, ka divi no tiem apstiprināti, vienam, diemžēl, līdzekļu 
trūkuma dēļ finansējums atteikts.

EZF fonds ir apstiprinājis mūsu iesniegtā projekta “Biedrības 
“Mālpils Zivīm” darbības mērķu funkcionālā nodrošināšana” pie
teikumu un piešķīris finansējumu 5672.11 latu apmērā. Šī pro
jekta ietvaros biedrība iegādāsies astoņas 2–3 vietīgas airu laivas, 
kas tiks izmantotas biedrības apsaimniekojamajās Mālpils cen
tra, Mālpils HES un Brūnu HES ūdenskrātuvēs, varbūt arī kādos 
citos ūdeņos. Tās varēs izmantot galvenokārt biedrības biedri un 
citi entuziasti savu ar makšķerēšanas sportu saistīto interešu 
apmierināšanai. Bet ne tikai – tās tiks piedāvātas par nelielu sa
maksu arī jebkuram Mālpils novada iedzīvotājam izbraukumiem 
pa	 ūdenskrātuvēm	 kopā	 ar	 ģimeni	 vai	 kā	 citādi.	 Šāds	 pakalpo
jums būs pieejams jau no nākošā gada maija mēneša. Šī pro
jekta ietvaros tiks ierīkota arī dzeramā ūdens apgāde no avotiņa 
līdz bērnu nometņu atrašanās vietai pie Brūnu HES. Kā jau 
vairākkārt tika informēts, biedrība katru gadu rīko 40–50 bērnu un 
jauniešu – jauno makšķernieku vasaras trīs dienu nometnes, kurās 
pieredzējušu pedagogu un makšķerēšanas sporta speciālistu 
vadībā apgūst gan dabas un apkārtējās vides aizsardzības un 
saglabāšanas zināšanas, gan iegūst praktiskās iemaņas dažādos 
makšķerēšanas sporta veidos. Nometnes dalībnieku ēdināšanu 
nodrošina	 firma	 “Žaks	 2”	 (arī	Mālpils	 profesionālās	 vidusskolas	
un	 internātpamatskolas	audzēkņu),	 t.sk.	arī	piegādā	svaigu	dze-
ramo ūdeni. Izbūvējot augstākminēto ūdens apgādes sistēmu no 

netālā avotiņa, nometnes dalībnieki, kā arī jebkurš makšķernieks 
vai ūdens tūrists, kurš apmeklēs Brūnu HES teritoriju vasaras 
sezonā, varēs izmantot augstvērtīgu avota dzeramo ūdeni slāpju 
veldzēšanai vai savu higiēnas vajadzību apmierināšanai.

ELFLA fonds ir apstiprinājis mūsu iesniegtā projekta “Bērnu 
un jauniešu vasaras nometnes “ASARĪTIS 2014” funkcionālā 
nodrošināšana” pieteikumu un piešķīris finansējumu 4194.32 latu 
apmērā. Projektu rakstījām ar domu iegādāties biedrības vaja
dzībām pamatlīdzekļus, kas nepieciešami biedrības kā organi
zācijas darbības nodrošināšanai. Projekts paredzēja piešķirt 
līdzekļus dažādu ar lauku vidi saistītu pasākumu organizēšanai. 
Tā kā augstākminētās nometnes mēs līdz šim bijām organizējuši 
jau četrus gadus, piesaistot fizisko un juridisko personu ziedoju
mus, pašvaldības piešķirto dotāciju, vecāku līdzfinansējumu, kā arī 
nometnes organizācijā iesaistīto personu brīvprātīgo darbu, kuri 
par darbu atlīdzību nesaņēma, radās ideja, ka šādai nometņu idejai 
varētu piesaistīt ES fondu līdzekļus. Biedrībai līdz šim kā vienīgais 
pamatlīdzeklis piederēja daudzfunkcionāls printeris, pārējā tehni
ka tika patapināta no biedrības biedru personīgiem līdzekļiem. 
Pateicoties šim projektam, tagad mēs varēsim iegādāties porta tīvo 
datoru, fotoaparātu, jaudīgu laminatoru, zāles pļāvēju un krūm
griezi, profesionāla firma izstrādās jaunu biedrības mājas lapu 
www.malpilszivim.lv, kā arī tiks izgatavotas trīs pārvietojamas 
tuale tes gan bērnu nometnes vajadzībām, gan dažādu biedrības 
rīko	tu	masu	pasākumu	vajadzībām	(būsim	gatavi	šīs	tualetes	aizdot	
arī	citu	Mālpils	novada	organizāciju	rīkotajiem	masu	pasākumiem).

Diemžēl, līdzekļu trūkuma dēļ, netika apstiprināts mūsu 
iesnieg tais projekts ELFLA fondā. Tas paredzēja piesaistīt fonda 
līdzekļus vairāku laipu un rampu izbūvei mūsu apsaimniekoja
majās ūdenskrātuvēs, ko izmantotu daudzie makšķernieki ērtākai 
makšķerēšanai no krasta, kā arī jebkurš iedzīvotājs atpūtas un 
relaksācijas nolūkā. Ceram šo ideju realizēt nākotnē citos fondos 
un projektu konkursos.

Par citām idejām – nupat izsludināts papildus projektu iesnieg
šanas konkurss EZF fonda līdzekļu piesaistei. Arī mūsu biedrība ga
tavo projekta pieteikumu ar mērķi nodrošināt Mālpils iedzīvotājiem 
un tūristiem pieejamību Mālpils novada kultūrvēsturiskajiem un 
dabas objektiem, konkrēti – šī projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 
gājēju tiltiņu pāri Mergupei no Mālpils viduslaiku pilskalna līdz 
mūsu ierīkotajai dabas takai Mergupes otrā pusē, kā arī labiekārtot 
avotiņa teritoriju, kas atrodas pilskalna pakājē. Kā mums veik
sies – nezinu. Novēliet mums veiksmi un, ja ideja realizētos dzīvē, 
tas varētu būt par spēcīgu impulsu tūrisma attīstībai Mālpils 
novadā, kas ļautu mums visiem izstrādāt gatavu tūrisma produktu, 
ko pārdot mūsu valsts un ārzemju tūristiem.

Biedrības “Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs
Vladislavs Komarovs



Mālpils Vēstis  OKTOBRIS  2013   11STāSTI PAR DVĪņIEM

Vasara pagājusi, gribētos turpināt stāstus par vienu no Mālpils 
bagātībām – dvīņiem. Pa šo laiku pieaugušie uzkrājuši jaunu dzīves 
pieredzi, mazie paaugušies, piedzimuši jauni dvīnīši. Viss notiek! 
Tātad patiešībā šī tēma nekad nebeigsies.

Šoreiz par diviem dvīņu pāriem – Anitu un Dainu Puksēm, Lindu 
un Aigaru Bergiem un vēl par dvīnēm, kas patiesībā nav dvīnes.

Tā kā dvīņu māsa Daina Akimenko Mālpilī nedzīvo, tad galvenā 
stāstītāja ir Anita, tagad uzvārdā Veica.	Milzīga	enerģija,	dzīvesprieks	
un	 lepnums	 par	 savu	 ģimeni	 staro	 no	 Anitas	 stāstījuma,	 un	 tajā	
ir daudz neparasta. Māsu vecāki bijuši ļoti jauni, kad izveidojuši 
ģimeni –	tēvam	17	gadu,	mātei	19.	Tas	bija	smags	laiks,	kad	pasaulē	
nākušas abas meitiņas. Vecāmamma izsūtīta, bet dvīnīšu mammu 
paspējuši izglābt. Mājās bieži skanējusi mūzika, jo tēvs spēlējis akor
deonu, mamma  – cītaru. Tas, acīmredzot, mantojums, jo vectēvs 
bijis varen iecienīts Mālpils ballīšu muzikants. Tā kā bērnu pulciņš 
ģimenē	saradies	itin	prāvs –	3	māsas	un	3	brāļi,	tad	mamma	mājas	
aprūpējusi bērnus, bet tēvs strādājis par šoferi, kas tā arī palicis viņa 
mūža darbs. Drīz Anita nodota vecāsmātes ziņā, un viņai jau 7 gadu 
vecumā sākusies visai skarba darba dzīve, nācies gan govis slaukt, 
gan ēdienu gatavot, gan mazo brālīti auklēt, bet Dainu audzinājusi, 
mīļojusi un lutinājusi vecāsmātes māsa Madonā.

Skolas gaitas māsām sākušās dažādās vietās – Anitai Mālpilī, bet 
Dainai Siguldā.

Pēc rakstura abas esot atšķirīgas. Daina vairāk gribot būt viena, 
un viņai tuvas tehniskas lietas. Anitai raksturs tāds “jestrs”, patīk 
būt cilvēkos, bet jauki arī klusie brīži ar kādu dzejoļu krājumu rokās. 
Abām	māsām	ir	ģimenes.	Dainai	ir	viena	meita,	un	viņa	ir	vecmāmiņa	
2 mazdēliem, bet Anitai ir 3 bērni  – Agnis, Dailis un Ilze  – un 9 

mazbērni, tātad vesela bagātība! Agņa dēls apgūst izglītību Sporta 
akadēmijā,	meita	skolojas	turpat	Siguldā,	kur	tagad	ģimene	dzīvo,	
bet	 jaunākās	 meitiņas	 ir…dvīnītes.Tātad	 ģimenes	 ciltskokā	 atkal	
var ierakstīt dvīņus. Dailim ir 3 meitas, vecākā jau mācās Vidzemes 
augstskolā, bet Ilzei aug 2 dēliņi. Anita lepojas ar to, ka visus deviņus 
mazbērnus auklējusi un ka viņai ir ideālas vedeklas un lielisks 
znots. Tas taču ir katras mātes sapnis! Un vēl prieks par to, ka visas 
ģimenes	turas	kopā	un	labi	satiek.

Anitas	 dzīves	 vadmotīvs	 varbūt	 šodienas	 sarežģītajai	 dzīvei	 ir	
neparasts: “Neskaud citus cilvēkus, priecājies par viņu panākumiem, 
tad pašam labi klāsies!”

Abām māsām satikties gan tagad neiznāk, jo Anita ir Zviedrijā un 
tur kādus gadus arī dzīvos.

Dvīņu Lindas un Aigara Bergu	tēva	ģimene	par	mālpiliešiem	kļūst	
1966.gadā, mamma Lauma te pārnāk pēc gandrīz 10 gadiem. Abi 
sapazinušies	ballē,	pēc	dažiem	gadiem	nodibinājuši	ģimeni.	Kad	1985.
gadā gaidītā viena bērna vietā piedzimuši dvīņi, kā Lauma saka, ab
iem	vecākiem	bijis	īsts	“mēmais	šovs”,	jo	nevienā	ģimenē	iepriekšējās	
paaudzēs dvīņu nav bijis. “Visu sagādāto nu nācās steigšus reizināt ar 
2. Vecmāmiņu, kas palīdzētu, nebija, labi, ka tētis tāds zelta gabaliņš 
gadījies. Bērni bija ļoti aktīvi, kad vedu ārā, viss centrs skanēja,” 
mamma jautri stāsta, jo grūtumi jau gadu skrējienā kļūst par mīļām 
atmiņām. Tad bērnu dārzs, skola. No Ernas Pakeres rokām pie Lūcijas 
Vaivares un tad pie Kaukulītes, kā viņu mīļi sauc gan bērni, gan vecāki. 
Dvīņi visur piedalījušies – dejojuši, dziedājuši, mūziku mācījušies. Tam 
apliecinājums – milzīgs daudzums fotogrāfiju.

Linda beigusi Mālpils vidusskolu, pēc tam ieguvusi pārtikas tehno
loga diplomu, bet specialitātē nestrādā. Aigaram ir Mālpils tehniku
ma un Celtniecības koledžas izglītība,viņš atrādā savā specialitātē. 
Ir	precējies,	un	ģimenē	aug	4	gadus	veca	meitiņa.

tēma, kas nebeidzas

Anita un Daina. Viņas pašas nezin, kura ir kura.

Anita un Daina skolas gados

Dvīnes skaistā dzīves jubilejā (Anita  – no kr., Daina – no lab.)

Māsiņ, kas par ballīti! Linda un Aigars

Turpinājums 12. lpp.
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Vecāki atzīst, ka bērnu profesijas izvēlei nekādu nosacījumu nav 
bijis, viņi paši visu izlēmuši.

Vai starp dvīņiem pastāv kāda īpaša saikne? Izrādās, ka mazotnē 
tā bijusi īpaša. Tagad satikties tik bieži neiznāk, abi daudz strādā. 
Nupat	gan	visa	ģimene,	radi	un	draugi	bija	sanākuši	un	sabraukuši,	
lai skaisti nosvinētu mammai lielu dzīves jubileju. Zinot, ka Lauma 
pārcietusi sešas smagas operācijas, var tikai pabrīnīties par viņas 
enerģiju	un	optimismu.	Arī	mēs	vēlam	pašu	galveno,	kas	viņai	šobrīd	
vajadzīgs, – atgūt veselību!

Nobeigumā jautrs atklājums par tēmu – dvīnes, kas patiesībā nav 
dvīnes.

Kad sāku vākt ziņas par Mālpils dvīņiem, man nosauca arī māsas 
Vandu un Mariju Muraško. Šoruden satieku Vandu un saku, ka vēlos 
par māsām rakstīt. Viņa tā jauki pasmaida un saka: “Mēs jau nemaz 
neesam dvīnes!” Kad apjukumā ieplešu acis, Vanda paskaidro: 
“Daudzi jau tā domā, jo esam ļoti līdzīgas un vienā klasē mācījāmies. 
Patiesībā mums ir viena gada starpība. Vecāki nolēma māsu sūtīt 
skolā gadu agrāk, lai mēs būtu abas kopā. No tā arī šī alošanās.” 
Jā, izrādās, tā arī mēdz gadīties!

Ināra Bahmane

STāSTI PAR DVĪņIEM
Turpinājums no 11. lpp.

12. oktobrī Pierīgas novadu sporta zālēs notika Pierīgas sporta 
spēles basketbolā  – priekšsacīkstes. Mālpils komanda, spēlējot 
bez maiņām 5 cilvēku sastāvā, turējās godam, tomēr, piedzīvoja 
3  zaudējumus	 (Salaspils,	 Saulkrastu	un	Krimuldas	komandām)	un	
ierin dojās pēdējā vietā savā apakšgrupā. Līdz ar to, tika dalīta 8.–
10. vieta.

13. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Vīnkalna kausa izcīņa 
novusā – priekšsacīkstes. Sacensībās piedalījās 15 dalībnieki, no ku
riem 8 labākie iekļuva finālsacensībās, kurās cīnīsies par Vīnkalna 
kausa. Pārējie cīnīsies par Cerību kausu. Finālsacensībās iekļuva Jānis 
Jansons, Guntis Krivenoks, Oskars Janbergs, Tālivaldis Zagorskis, 
Alfons Suķis, Jānis Dišereits, Viesturs Bērziņš, Vitolds Blumbergs. 

19. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 2.posms, kurā piedalījās 8 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Alfons Suķis, 2.vietu izcīnīja Normunds Ozoliņš, bet 
3.vietā ierindojās Oskars Janbergs. Labākā no dāmām  – Daiga 
Dišereite.

20. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 10.posms, kurā piedalījās 19 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Andris Upenieks, 2.vietu – Alfons Suķis, 3.vietu – Tālis Līcītis.

20. oktobrī Saulkrastu kultūras un sporta centrā notika Pierīgas 
novadu sporta spēles šautriņu mešanā, kurā piedalījās arī Mālpils 
komanda	 (Normnunds	Ozoliņš,	 Edgars	Komarovs,	 Aldis	Graudiņš	
un	Daiga	Dišereite).	Mūsējie	nostartēja	ļoti	labi	un	tikai	pēc	papild-
rādītājiem atpaliekot no Babītes komandas, ierindojās 4.vietā. 
Sacensībās piedalījās 7 komandas.

!!! 2.–3. novembrī Mālpils sporta kompleksā notiks čempionāts 
galda spēļu daudzcīņā. Sacensības notiks 5 sporta veidos – novusā, 
galda tenisā, šautriņu mešanā, zolītē un dambretē. Atkarībā no 
dalībnieku skaita, sacensības norisināsies vienu vai divas dienas. 
Vēlams pieteikties līdz 31.oktobrim, lai var saplānot sacensību gaitu. 
Pieteikšanās	pa	tālruni	29248752	(Ģirts),	27799006	(Normunds)	vai	
epastu: girtos@gmail.com

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

26. oktobris Pierīgas sporta spēles peldēšanā Babītes sporta komplekss
27. oktobris plkst. 10.00 Vīnkalna kausa izcīņa novusā – finālsacensības Mālpils sporta komplekss
2. novembris Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā Mālpils sporta komplekss
2.–3. novembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts galda spēļu daudzcīņā Mālpils sporta komplekss
16. novembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 3.posms Mālpils sporta komplekss
17. novembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 11.posms Mālpils sporta komplekss
23.–24. novembris Mālpils novada domes kausa izcīņa ātrajā šahā Mālpils muiža

Linda un Aigars 9. klases izlaidumāDvīņi Bergi: “Mēs protam ne to vien!” Aigars šobrīd

SPORTS

sporta ziņas
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Ārā šodien saulains laiks,
Tādēļ priecīgs kļuvis vaigs.
Vai lietus līst, vai saule spīd,
Mums tomēr nūjot jāiet rīt.

Veselība pirmā vietā,
Tādēļ griba jāliek lietā.
Rītā vajag agri celties,
No siltām cisām ārā velties.

Sievietes mēs esam spraunas,
Mums netiek līdz pat meičas jaunas.
Jaunas takas izstaigāt,
Purvus, mežus izbradāt.

Jaunas vietas meklēt ejam,
Pāri grāvjiem, pāri lejām.
Kādriez kājas slapjas kļūst,
No pieres slapji sviedri plūst.

Bet tomēr sirds mums pilna prieka,
No skumjām, bēdām nav nenieka.
Kopā nūjojam trīs gadus,
Zinām visus draugus, radus.

Dalāmies ar puķu stādiem,
Konservēt pie kādiem grādiem.
Kādas tējas ziemai vākt,
Kādas receptītes krāt.

Mums kopā visiem labi iet,
Un trešo gadu taisām ciet.
Sākām jauno ceturto,
Skaisto, jauko, priecīgo.

Vēlu visiem stipriem būt,
Veseliem un sprauniem kļūt.
Pievienoties mūsu saimei,
Nebūs gala jūsu laimei.

Jūsu Jūlija Jandalova

2013. gada 5. novembrī plkst. 10.00

Mālpils novada domes konferenču zālē

aicinām uz semināru

Asistenta pakalpojums – drošība un iespējas!

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “ Notici sev!”,
sīkāka informācija pa tālr. 26395701

Projektu	finansiāli	atbalsta	Islande,	Lihtenšteina	un	Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

Šogad, līdzīgi kā citus gadus, rudens 
plānots kā viens no intensīvākajiem 
ERGO pārdošanas un mārketinga 
aktivitāšu periodiem.

Ar 1.oktobri ir aizsākusies ERGO dzīvības apdrošināšanas 
pār došanas veicināšanas akcija. Tās ietvaros, no šodienas līdz pat 
1. decembrim, slēdzot dzīvības apdrošināšanas līgumu ar uzkrā
jumu studijām, ERGO jaunajiem klientiem segs otro iemaksu 
15 eiro vērtībā un papildus dāvinās krājkasīti cūciņas formā.

Ar ERGO studiju apdrošināšanu ir iespējams jau savlaicīgi 
parū pēties par uzkrājumu un nodrošināt savu bērnu mācības 
augst skolā vai patstāvīgas dzīves uzsākšanu, papildus saņemot 
bērna	finansiālo	aizsardzību	ģimenes	apgādnieka	zaudējumā.

14. oktobrī uzsākusies un līdz gada beigām ilgs ERGO kam
paņa, kas šobrīd būs veltīta ERGO KASKO apdrošināšanai.

Šī gada kampaņas moto būs: ERGO KASKO – Priekšrocības uz 
katra soļa!

Kampaņa startēs ar īpaši izveidotu piedāvājumu visiem KASKO 
klien tiem, kuriem ir vieglās automašīnas līdz 3500 kg, ieskaitot.

Akcijas laikā KASKO segumā bez papildus maksas būs ietverti 
sekojoši papildus apdrošināšanas riski:
•	 Transportlīdzekļa	 aizvietošanas	 apdrošināšana	 (atbilstoši	

metodikā	atļautiem	TL);
•	 Mantas	apdršināšana	pret	zādzību	no	auto	salona	ar	limitu	līdz	

300	LVL	(segums	ir	paplašināts	papildus	noteikumu	punktam	
3.1.5.)

•	 Ekstra	apdrošināšanu	 (hidrotrieciens,	ārpus	ceļu	satiksmes	
utml.)

Jaunslēgumiem varēs piemērot atlaidi līdz pat 25%, savukārt 
atjaunojumiem līdz pat 15%.

ERGO Pārstāvniecība “Mālpils”
T. Smirnova, tālr. 29396889, 67925230

Izsakām pateicību visiem tiem,  
kas bija iesaistīti Labdarības koncertā  

š.g. 19.oktobrī
Paldies Mālpils novada vidusskolas Skolēnu parlamentam, 

11. klases skolēniem, īpaši Natālijai Esterei Tammai par ideju 
un Ditai Fridrihsonei par koncerta vadīšanu! 

Paldies koncerta dalībniekiem – Ievai Ozolai, Valdai un 
Dainim Garūtiem, Jānim Sausnītim, Aleksandram Pļeskačam, 

Ivitai Ozoliņai, Dmitrijam Lucevičam, Līvai Feldmanei, 
Zanei Pakalnei, Alisei Ērmanei, Rihardam Ozoliņam, kuri ziedoja 

savu laiku un bez atlīdzības sniedza koncertu!
Paldies Inai Turkinai, Dailai Klintsonei, Zanei Čerpinskai, 

Sintijai Ozoliņai, Adelīnai Lācei, Adrianam Rakuzovam 
par palīdzību koncerta dienā!

Paldies Līnai un Inetai Līdemanēm par afišu!
Paldies kultūras centra darbiniekiem,  

īpaši Edītei Priekulei un Voldemāram Cērpam! 
Milzīgs PALDIES visiem novada iedzīvotājiem un citiem koncerta 

apmeklētājiem! Mums izdevās savākt 268 latus 84 santīmus 
un 1 eiro. Ziedojumi tika nosūtīti uz fondu “Ziedot”  

Reģ.	Nr.	40008078226,	Swedbank,	bankas	kods:	HABA	LV	22 
konta nr.: LV95HABA0551006150241 ar mērķi:  

“Palīdzība pēc ugunsgrēka Mālpilī”.

6. decembrī plkst. 19.00 Mālpils kultūras centrā

sveiciens nūjotājām  
3 gadu jubilejā Mālpilī!
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Ar moto – “Dzīves inventarizācija. Attiecību garīgie likumi.”
Tiem, kas meklē atbalstu un tiem, kas vēlas atbalstīt no 

1.  līdz 3.  no vembrim jau otro reizi Rīgā norisināsies Dvēseles 
dziedināšanas dienas, kur vienuviet varēs uzklausīt Latvijas 
lielāko konfesiju pārstāvjus, priesterus, mācītājus, teologus, at
balsta grupas, psihoterapeitus un kopienu pārstāvjus. Pasākumu 
organizē mācītājs, pastorālterapeits Kaspars Bērziņš sadarbībā 
ar DOMINUS kopienu.

Lekcijās un semināros, ko vadīs vairāk nekā 20 pašmāju un citu 
valstu lektoru, piedalīties aicināts ikviens, kurš interesējas par 
kristīgo padomdošanu, psihoterapiju, atbalsta grupām un dažādiem 
garīgajiem vingrinājumiem, lai veidotu labas attiecības ar sevi, 
cilvēkiem un Dievu.

Kā uzsver Kaspars Bērziņš, šis ir starpkonfesionāls, ekumēnisks 
pasākums, kurā aicināti piedalīties ne tikai kristīgo draudžu locekļi, 
bet	ikviens,	kurš	meklē	garīgu	atbalstu	vai	interesējas	par	teoloģiju	
un	psiholoģiju.

Lekcijas, semināri, garīgie vingrinājumi, mazās grupas, perso
niskas	 sarunas,	 aizlūgšanas,	 teoloģijas	 un	 psiholoģijas	 sastap-
šanās, pieredzes stāsti, laulību kursi, grāmatu galdi un pielūgsme – 
Dvē seles dziedināšanas dienu programma galvenokārt veidota pašu 
dalībnieku garīgajai izaugsmei un dvēseļu dziedināšanai, bet būs arī 
īpaši semināri tiem, kas vēlas kļūt par kristīgajiem padomdevējiem 
vai izveidot atbalsta programmu savā draudzē.

Pirmajās Dvēseles dienās, kas norisinājās martā piedalījās 
vairāk kā 500 dalībnieku no visas Latvijas.

Kas ir Dzīves inventarizācija?
Svarīgs ir jautājums  – vai dzīves inventarizācijai jānotiek tikai 

nāves brīdī vai tomēr to varam veikt jau šodien. Dvēseles dziedi
nāšanas dienās mēs piedāvājam negaidīt līdz nāves brīdim, kad 
Jēzus Kristus veiks mūsu dzīves inventarizāciju, bet darīt to pašiem 
jau šodien, šeit un tagad.

Dvēseles dziedināšanas dienās piedalīsies vairāk nekā 20 lek
tori  – garīdznieki, psihoterapeiti, psihologi, drāmas terapeiti, 
mākslas terapeiti, deju terapeiti un pat pasaku terapeiti. Pasākums 
būs ar praktisku, nevis teorētisku ievirzi, ar domu – lai katrs var 
paņemt sev to, kas vajadzīgs tieši viņam. “Mācītājus un priesterus 
aicinu dalīties savā pieredzē par kalpošanu draudzē un attiecībām 
ar cilvēkiem,” uzsver Kaspars Bērziņš.

Revīzija pāru attiecībās
Īpaša sadaļa šajās Dvēseles dziedināšanas dienās veltīta 

laulātiem	pāriem	un	attiecībām	ģimenē.	Par	to,	kā	veidot	attiecības,	
ar kādiem izaici nājumiem jāsastopas 
laulībā, kā risināt problēmas un dau
dziem citiem aktuāliem jautājumiem 
savā personiskajā pieredzē dalīsies pie
ci pāri, kuri laulībā vadījuši ilgus gadus.

Uzaicinātie	 pāri  –	 mācītājs	 Ģirts	
Prāmnieks ar sievu Annu, mācītājs 
Uģis	Brūklene	ar	sievu	Annu,	kustī	bas	
“Īsta mīlestība gada” vadītāji Kaspars 
un Leida Ozoliņi, kā arī misijas “Pakā
pieni” vadītāji Viljams un Dana Šulci 
atklāti, patiesi, neko neslēpjot un 
neno klusējot dalīsies savā pieredzē 
par attiecību kopšanu un komunikāciju 
laulāto starpā, par seksuālo dzīvi, 
stāstīs	par	konfliktiem	ģimenes	dzīvē	
un kā tos pārvarēt, ar kādiem izai ci
nājumiem	 un	 pārbaudījumiem	 ģime-
nes	 ir	 sasta	pušās	 un	 kā	 ģimenes	 ir	
izdzīvojušas šīs situācijas par to visu 
runāsim semināros. Laulātajiem 
pāriem būs iespēja uzdot jūs intere
sējošos jautājumus. Šie semināri ir 
domāti gan tiem, kas dzīvo laulībā jau 
daudzus gadus, gan arī tiem, kas vēl 

tikai gatavojas stāties laulībā. Kādi ir ilglaicīgas laulības dzīves 
noslēpumi par to uzzināsim semināros.

Dvēseles dziedināšanas dienās piedalīsies lektori un semināru 
vadītāji – sk. plakātu. Visos semināros būs iespēja uzdot jautājumus 
semināru vadītājiem.

Pieteikšanās Dvēseles dziedināšans dienām:
Elektroniski, aizpildot anketu interneta mājas lapā 

www.dominuskopiena.lv un iemaksājot dalības maksu norādītajā 
ban kas kontā.

Turpat pieejama arī plašāka informācija par pasākumu, lektoru 
saraksts, lasāmviela, hronika un programma.

Norises vietas:
Piektdien, 1. novembrī:
18.00  – 21.00 Dvēseles dziedināšanas dienu atklāšana Pestī

šanas armijas namā, Rīgā, Bruņinieku ielā 10 a, ar lektoru uzru
nām starp slavēšanu un pielūgsmi. Slavēšanu vadīs Āgenskalna 
baptistu draudzes slavēšanas un pielūgsmes grupa. Ieeja par zie
dojumiem.

Sestdien, 2. novembrī: 
9.00 – 19.00 lekcijas un semināri Rīgas Stradiņa universitātē, 

Rīgā, Dzirciema ielā 16.
19.00 – 21.00 koncerts pasākuma dalībniekiem, muzicēs Valdis 

Indrišonoks ar grupu.
Svētdien, 3. novembrī:
9.00 – 18.00 lekcijas un semināri Rīgas Stradiņa universitātē, 

Rīgā, Dzirciema ielā 16.
12.00 – 13.00 koncerts pasākuma dalībniekiem, uzstāsies Rīgas 

Gospeļkoris.
18.15 – 19.15 pasākuma noslēgums ar slavēšanu un pielūgsmi, 

vadīs Āgenskalna baptistu draudzes slavēšanas un pielūgsmes 
grupa.

Dalības maksa:
1. novembrī atklāšana – ieeja par ziedojumiem.
2. un 3. novembris:
Ls 12 – samaksājot līdz 27. oktobrim;
Vēlams pieteikties laicīgi, vietu skaits – ierobežots.
Pasākuma norises vietā varēs iegādāties tematisku literatūru un 

informatīvus materiālus par dažādām iespējām saņemt palīdzību 
un atbalstu tepat Latvijā.

Dvēseles dziedināšanas dienas rīko mācītājs, pastorālterapets 
Kaspars Bērziņš sadrabībā ar DOMINUS kopienu.

Papildus informācija:
www.dominuskopiena.lv; epasts: info@dominuskopiena.lv

Tālr. 29622255

INFORMāCIJA

Dvēseles dziedināšanas dienas
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Beidzot	tas	ir	noticis.	Jau	no	padomju	laikiem	bijuši	visādi	mēģi-
nājumi	reģistrēt	suņus.	Populārākais	paņēmiens	bija	īpaš	niekam	iz-
sniegt	suņa	reģistrācijas	žetonu.	Ja	pielika	sunim	pie	kakla	siksnas,	
tas nereti tika pazaudēts. Ja saimnieks glabāja grāmatplauktā, arī 
bieži nevarēja to atrast. Ja žetons tika atrasts uz ielas, bija grūtības 
noteikt	kam	tas	pieder,	jo	reģistri	bija	pavirši	un	nepilnīgi.

Jau ilgu laiku atpakaļ radās doma suņus apzīmēt ar mikro
shēmām	 (mikročipiem),	 līdzīgi	 kā	 tas	 ir	 citās	 Eiropas	 valstīs.	
MK noteikumi tika izstrādāti viens pakaļ otram, ar labojumiem un 
tomēr vismaz reizes trīs atkal un atkal noteikumu stāšanās spēkā 
tika	atlikta.	Tas	tikai	liecina	par	to,	cik	sarežģīts	un	pretrunu	pilns	
ir šis pasākums.

Un tā 2011. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 491 
(21.06.2011),	 kuri	 nosaka	mājas	 (istabas)	 dzīvnieku	 reģistrācijas	
kārtību. Lai gan noteikumi tika pieņemti jau 2011. gadā, datu bāzi iz
veidoja tikai pagājušajā gadā. Tā visu laiku tiek uzlabota līdz pašlaik 
varam	to	lietot.	Pieeja	reģistram	ir	autorizēta,	to	lieto	veterinār	ārsti,	
pašvaldības policijas un lauksaimniecības datu centra darbinieki. 
Publiskajā daļā jebkurš iedzīvotājs, ievadot sava suņa mikročipa 
numuru,	 var	 pārliecināties	 vai	 viņa	mīlulis	 ir	 reģistrēts	 un	 kurā	
pašvaldībā. Uzvārds un adrese šeit nebūs redzama.

Tagad	visu	pēc	kārtas.	Valstī	ir	izveidota	vienota	mājas	(istabas)	
dzīvnieku	reģistra	datu	bāze,	kura	atrodama	pie	lauksaimniecības	
datu centra (www.ldc.gov.lv).	 Pašlaik	 mājas	 (istabas)	 dzīvnieki	
skaitās suņi, kaķi, mājas seski. Šos dzīvniekus arī likums nosa
ka	reizi	gadā	vakcinēt	pret	trakumsērgu.	Datu	bāzē	reģistrē	tikai	
mikročipētus dzīvniekus. Mikročipu ievada sertificēts veterinārārsts. 
Čips ir neliels, 12 mm garš un 2 mm plats plastikāta cilindriņš ar 
vienreizēju identifikācijas numuru, kuru ar speciālu injekcijas ada
tu un šļirci ievada zem ādas pleca apvidū. Identifikācijas numura 
uzlīme tiek ielīmēta vakcinācijas apliecībā un veterinārārsts to 
apstiprina ar parakstu un zīmogu. Veterinārārsts informāciju no
vada	datu	centram,	izsniedz	izziņu	par	reģistrāciju.	Ar	speciālu	čipu	
lasītāju, kuru pieliek dažu centimetru attālumā no dzīvnieka ādas, 

var nolasīt čipa numuru un līdz ar to datu bāzē sameklēt dzīvnieka 
īpašnieku. Tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti apzīmēt savus dzīvniekus, 
lai kaut daļēji varētu sākt kārtot klaiņojošo dzīvnieku jautājumu.

Noteikumi nosaka, ka izstādēs var piedalīties, kā arī ārpus 
valsts	šobrīd	var	izvest	tikai	apzīmētus	dzīvniekus.	Suņi	jāreģistrē	
līdz 2016. gada 1. jūlijam. Suņiem jābūt čipētiem līdz 6 mēnešu 
vecumam. Kaķu čipēšana šobrīd ir brīvprātīga lieta. Dzīvnieku 
īpaš nieku pienākums ir arī sniegt informāciju par gadījumiem, kad 
mai nās īpašnieks, adrese, dzīvnieks ir sterilizēts vai nobeidzies, lai 
veik tu attiecīgas izmaiņas datu bāzē.

Pirms čipēt dzīvnieku:
a.	Jāaizpilda	reģistrācijas	veidlapa,	kuru	var	saņemt	pie	veteri

nārārsta vai izdrukāt no LDC mājas lapas.
b. Vajadzīga īpašnieka pase vai autovadītāja apliecība.
c.	Vajadzīga	mājas	(istabas)	dzīvnieka	pase	vai	vakcinācijas	aplie

cība.
Kāpēc nepieciešama suņu čipēšana?

1. To nosaka MK noteikumi. Pieļauju, ka nākotnē saimnieku par 
dzīvnieku neapzīmēšanu varētu sodīt. Arī neapzīmētu dzīvnieku 
varētu uzskatīt par bezsaimnieka un klaiņojošu.

2. Čips tiek ievadīts vienu reizi un saglabājas visu dzīvnieka mūžu.
3. Čipu nevar pazaudēt.
4. Čips sniedz informāciju pašvaldības policijai, lai ātri varētu sa

meklēt suņa īpašnieku.
5. Čipēšana šobrīd ir vienīgā reālā iespēja, kas nodrošina stabilu 
dzīvnieku	reģistru	valstī.

Nobeigumā. Apskatot datu bāzi, redzams, ka Mālpils novadā 
šobrīd	reģistrēti	tikai	12	suņi	un	1	kaķis.	Pieļauju,	ka	čipēto	dzīv-
nieku	ir	krietni	vairāk,	bet	saimnieki	nav	reģistrāciju	noveduši	līdz	
galam. Tas nozīmē, ka jāsagatavo iepriekš minētie dokumenti, 
jāatnāk uz kantori, lai to nokārtotu. Čips un čipēšana maksā 
10 Ls	(14	EUR),	datu	ievade	un	izziņa	par	reģistrāciju	3	Ls	(4	EUR),	
vienreizējā	valsts	nodeva	5	Ls	(7	EUR).

Atis, tālr. 26143151

suņu reģistrēšana

6. novembrī plkst. 17.00 Mālpils novada bibliotēkā
tikšanās ar rakstnieci 

Ingunu Baueri
Dzimusi Cēsīs, 

tomēr liepāj nie ce, 
kuru dzīves ceļš 
atvedis uz Vec
piebalgu. Rakst
niece ar būv nie
cības pedago ga 
pieredzi Ērgļu 
arod skolā. Tagad 
jau daudzu grā
matu autore  – 
Inguna Bauere. 
Vis lie lāko ievērību guvuši viņas kultūrvēsturiskie romāni par 
izcilo novadnieku sievām: “Lizete, dzejniekam lemtā”	 (Lizete	
Skalbe),	 “Skolas Līze”	 (Līze	 Kaudzīte),	 “Ede, Pumpura sieva” 
(Ede  Pumpura)	 un	 “Piedod, Karolīne!”	 (Karolīne	 Kronvalde).	
Lastāju vidū populāri arī rakstnieces darbi Lata romāna sērijā – 
“Sauc mani sniegā”, “Nabassaite”, “Vai tiešām truša dēļ”, “Ādama 
gredzens”, “Tu esi mans tētis”, “Melu māja”. Jauniešu auditorijai 
veltīti darbi “Kļūdas labojums” un “Kurš viņus sapratīs?”.

“Tā	 kā	 neesmu	 profesionāla	 rakstītāja	 un	 nemēģinu	 speciāli	
kaut ko saviņķelēt, es rakstu no sirds, un, domāju, sirdīs arī trāpīs 
mani darbi”, savu daiļradi vērtē Inguna Bauere”.

Uz tikšanos ar rakstnieci laipni aicināti visi interesenti!
Ieeja bez maksas

Mālpils muiža ir Valsts nozīmes Kultūras pie
mineklis, izcils klasicisma arhitektūras objekts, 
kur pēc restaurācijas 2008. gadā ir izveidota 
dizaina viesnīca ar 22 labiekārtotiem numuriem, 
restorānu un greznām zālēm.

Mālpils muiža aicina darbā istabeni

Mēs meklējam: apzinīgu, kārtīgu, aktīvu, pozitīvu un pašaizliedzīgu 
līdzstrādnieku, kurš ir gatavs nopietni strādāt un veltīt savus spēkus 
mūsu kopīgā mērķa sasniegšanai.

Prasības kandidātiem:
Pozitīva	attieksme	pret	darbu	un	viesiem;
Augsta atbildības sajūta, precizitāte un patstāvīgi veikt darbu bez 

īpašas	uzraudzības;
Paveikt	uzdotos	pienākumus	laikā	un	atbilstoši	instrukcijām;
Strādāt	komandā	un	spēju	uzņemties	iniciatīvu;
Iepriekšējā darba pieredze viesnīcā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pienākumi:
Viesnīcas	numuriņu	uzkopšana;
Viesu koplietošanas telpu uzkopšana, iekārtošana atbilstoši klienta 

vajadzībām.

Mēs piedāvājam:
Darbu	skaistā,	stabilā	vidē;
Draudzīgu	kolektīvu	un	labu	darba	atmosfēru;
Iespēju attīstīt savas profesionālās zināšanas un prasmes viesmīlības 

nozarē;
Sociālās garantijas un stabilu darba samaksu.

Gaidīsim Jūsu CV un motivācijas vēstuli uz epastu: 
ilze@malpilsmuiza.lv vai iesniegtu Mālpils muižas administrācijā.
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	Līdz	29.novembrim	 izstāžu	zālē	apskatāma	INETAS FREIDENFELDES	gleznu	izstāde	“CEĻĀ”
02.11.	 plkst.	10.00	 TLM	studijas	“URGA”	sanākšana
07.11.	 plkst.	18.00 PIRMO	REIZI	LATVIJĀ	un	pie	mums	viesosies	 
	 	 AUSTRUMEIROPAS	CIRKA	MĀKSLINIEKI	KOPĀ	AR	3D	GAISMĀM,	 
	 	 LĀZERPROJEKCIJAS	ŠOVU	UN	CITIEM	SPECEFEKTIEM.

	Būs	cirka	mākslinieki,	žonglieri,	burvju	mākslinieki,	klauni	un	akrobāti	no	visas	Austrum
eiropas.	 Izrādes	 laikā	skatītāji	varēs	 redzēt	arī	dresētus	suņus,	baložus,	 transformeru	
šovu,	sarežģīto	akrobātisko	priekšnesumu	un	pat	Lāzermenu	no	citas	galaktikas.
	Biļetes	varēs	iegadāties	kultūras	centra	kasē	no	24.	oktobra.	Bilešu	cenas	sakot	no	2.50	Ls.	
Bērniem	līdz	3	gadu	vecumam,	ejot	kopā	ar	pieaugušo,	ieeja	–	bezmaksas.	Skolniekiem,	
pensionāriem,	1.un	2.	grupas	invalīdiem,	maznodrošinātiem,	bāreņiem,	un	grupam,	sākot	
no	10	cilvēkiem,	atlaides,	ir	iespēja	iegādāties	ģimenes	biļeti	(2	pieaugušie	+	2	bērni).

11.11.	 plkst.	16.00 “Aizdedz	savu	svecīti	Lāčplēša	dienā!”
 Lāpu	gājiens	uz	Brāļu	kapiem	(plkst.	16.00	pulcēšanās	pie	Mālpils	vidusskolas,	tālāk	
dosimies	gar	Mālpils	profesionālo	vidusskolu	un	internātpamatskolu,	parka	centrālo	ceļu	
gar	bibliotēku,	Nākotnes	ielu,	centru,	Strēlnieku	ielu).
Aicinām	novada	 iestādes,	 uzņēmumus,	 iedzīvotājus	piebiedroties	un	 iedegt	 svecītes	
māju	logos!

13.11.	 plkst.	13.00	 Vecmāmiņu	klubiņa	“Rezēdas”	saiets.
	 	 Tikšanās	ar	etnogrāfi,	kultūrvēsturnieci,	bērnu	folkloras	kopas“Senlejiņa”	 
	 	 vadītāju	INDRU	ČEKSTERI
15.11.	 plkst.	19.00 Pašvaldības	iestāžu	darbinieku	BALLE,	 
	 	 veltīta	Latvijas	Republikas	proklamēšanas	95.	gadadienai.
17.11.	 plkst.	17.00 Latvijas	Republikas	proklamēšanas	95.	gadadienai	veltīts  
	 	 svētku	uzvedums	“MŪSOS	–	DZIMTENEI	DROŠĀKĀ	VIETA” 
  Uzvedumā	piedalās:	sekstets	“Bonaparti”,	amatierteātra	dalībnieki	 
	 	 un	Mālpils	vidusskolas	skolēni.
plkst.	19.00	–	24.00		 Svētku	BALLE	kopā	ar	grupu	“LIEPAVOTS”. 
	 	 Ieeja	tikai	ar	bezmaksas	ieejas	kartēm	(iegādāties	kultūras	centra	 
	 	 kasē	no	5.	novembra).
	 plkst.	24.00	 SVĒTKU	SALŪTS
  Transportu	iespējams	pieteikt	pa	tālr.	67925836.
29.11.	 plkst.	18.30 “Laiks	vakara	sarunai...”

 2.	saruna	ar	ģeoloģijas	zinātņu	doktori	–	rīkstnieci	Liju	Bērziņu,	kuras	rokā	klausa	
arī	rīkstīte,	“Sadzīvošana	ar	āderēm	lauku	sētā	un	pilsētas	dzīvoklī”.
	Lijas	Bērziņas	stāstījumā	vīsies	pamatotas	 zināšanas	ar	praktisko	pieredzi.	Uzzināsim	
par	āderēm	un	par	to,	kā	ar	tām	sadzīvot	gan	lauku	sētā,	gan	pilsētas	dzīvoklī,	par	āderēm	
un	āderu	tīkliem	zemes	garozā,	par	āderu	ietekmi	uz	dzīvo	un	nedzīvo	dabu,	cilvēku	veselību.
Dalības	maksa	3,	Ls

01.12.	 plkst.	14.00	 Suntažu	amatierteātra	izrāde

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis” informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125 Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
sabiedrisko attiecību speciāliste: iveta krieviņa, tālr. 28679146 Makets sagatavots un iespiests siA “N.i.M.s.”
e-pasts: iveta@malpils.lv Pērnavas iela 47/b, rīga, LV-1009, tālr. 67311424
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Mālpils Kultūras centrs

 sLUDiNĀjUMi
Pērk kukurūzas un citu kultūru skābbarību, 
laba samaksa, piegāde Mālpils novadā. 
Meklējam ilgtermiņa sadarbības partnerus. 
Tālr. 29251080
Sertificēta speciāliste gēla nagu modelēšanā 
aicina Jūs sakopt savu roku un kāju nadziņus. 
Individuāla pieieja katrai klientei. Strādāju arī 
ar dabīgiem nadziņiem. Manikīrs ietilpst cenā. 
Kā arī, ir iespēja apmeklēt stažieri gēla nagu 
pieaudzēšanā	par	7.03	LVL	(10.00	EUR).
Gēla	nagu	pieaudzēšana –	15.46	LVL	(22.00 EUR).	
Gēla nagu pofilakse  – sākot no 13.35  LVL 
(19.00 EUR).	Gelish	hibrīdlaka,	manikīrs –	7.03 LVL	
(10.00	EUR).	Gelish	hibrīdlaka,	pedikīrs –	7.03 LVL	
(10.00	EUR).	Skropstu	pieaudzēšana –	13.35	LVL	
(19.00	 EUR).	 Skropstu	 profilakse  –	 10.54	 LVL	
(15.00 EUR).	Strādāju	pēc	 iepriekšēja	pie	raksta.	
Lūdzu	zvaniet!	Tālr.	26055658	(Bite),	Ilze
Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan 
privātos, gan juridiskos objektos – interjers, māju 
apdare,	 dekoratīvi	 dārza	 darbi	 (laukakmens,	
granīts),	 arī	 kapu	 pieminekļi	 un	 restaurācija.	
Sertificēts amata meistars, tālr. 29450290
Pārdod ar piegādi skaldītu malku, gan sausu, 
gan svaigu. Tālr. 26529485
Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināts 
tiesu izpildītājs Aija Kalniņa rīko nekustamā 
īpašuma pirmo izsoli.
Pārdodamais nekustamais īpašums – dzīvokļa 
īpašums Nr.4, “Pērles”, Sidgunda, Mālpils no
vads, platība 70,9 m2.
Pirmās izsoles sākumcena ir 3 500 LVL
Izsole notiks 2013. gada 6. novembrī, 
plkst.14:00 Rīgā, Antonijas ielā 4, 1.kab.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz iz
soles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja 
Aijas Kalniņas LV22105210600 depozīta kontā, 
Valsts Kase konta Nr. LV88TREL9199059001000, 
nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma, 
t.i., 350,00 LVL. Tālr. 67331863, 29544487
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. 
Apkures ierīču tīrīšana, remonts. Apsekošanas 
aktu sastādīšana. Konsultācijas. Amata zellis 
Normunds Keišs. Tālr. 29432853
Pārdodu oša malku klucīšos pēc izmēra. 
Tālr. 27801869

 PAtEiCībA
Sirsnīgs paldies S. Strausas kdzei par 

sapratni un finansiālu atbalstu krīzes situācijā.
Gulbju ģimene

Paziņojam, ka
2013. gada 18. oktobrī

no Mālpils kapu kapličas
tika izvadīta

Ilze Biruta Jakovļeva
(dzimusi Kārkliņa,

1936. gadā)

Piederīgie

SIA „Mālpils Piensaimnieks” 
aicina darbā: šoferi – ekspedi

toru ar B kategorijas auto
vadītāja	apliecību	(darbs	uz	
kravas	furgona),	strādnieces 
(-kus) siera ražošanas cehā. 

Pieteikties personīgi pēc 
adreses „Pienotava”, Mālpils 
novads vai pa tālr. 29495439

 LīDZjūtībAs
Kur esi jel, draugs,  
Tu gāji man blakus,  
Mums bij tik parasts,  
Kopā sarasts...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Fran	českai	Ģēvelei,	vīru	Tāli
valdi Ģēveli mūžībā aizvadot.

Mālpils novada dome

Izsakām visdziļāko līdz jū
tību un skumju brīdī esam 
kopā ar direktori Fran česku 
Ģēveli	 un	 tuvi	nie	kiem,	
Tālivaldi mūžībā aizvadot.

Mālpils Profesionālās 
vidusskolas un internāt

pamatskolas kolektīvs


