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Izskatīja 23 jautājumus:
1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
2. Par jaunajiem LEADER projektiem.
3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2012. gada 28. marta saisto

šajos noteikumos Nr. 5 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu 
Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās”” 
apstiprinā šanu.

4. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.
5. Par zemes nomas līguma anulēšanu.
6. Par Ziemassvētku paciņu finansēšanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr.32 “Grozījumi Mālpils novada domes 

2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 “Mālpils nova
da pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” nolikums” 
apstiprināšanu.

8. Par saistošo noteikumu Nr.33 “Par sociālajiem pakalpojumiem 
Mālpils novadā” apstiprināšanu.

9. Par saistošo noteikumu Nr.34 “Grozījumi Mālpils novada domes 
2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par so
ciālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Mālpils novadā””.

10. Par PSIA “Norma K” pamatkapitāla palielināšanu.
11. Par Mālpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noliku

ma apstiprināšanu.
12. Par izpilddirektora rīkojuma apstiprināšanu.
13. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
14. Par izsoles nolikuma apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 13, dz. 4 atsavināšanu.
16. Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas apstiprinā

šanu.
17. Par “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāles iesnieguma izskatīšanu.
18. Par telpu nomas maksas noteikšanu.
19. Par grozījumiem Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumā.
20. Par Noteikumu par Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas snieg

tajiem maksas pakalpojumiem apstiprināšanu.
21. Par atbalstu Latvijas Olimpiskajai dienai 2014.
22. Par saistošo noteikumu Nr.35 “Grozījumi Mālpils novada domes 

2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par nekusta
mā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”” apstiprinā šanu.

23. Par saistošo noteikumu Nr.36 “Grozījumi Mālpils novada domes 
2013.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekus
tamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mālpils novadā 2014. gadā”” 
apstiprināšanu.

NOLĒMA:
•	 Pasniegt	Ziemassvētku	dāvanu	(saldumu	paciņu):

o Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem.
o Mālpils novada vidusskolas 1. – 4. klašu audzēkņiem.
o Pasniegt Ziemassvētku dāvanu (saldumu paciņu) pirms

skolas vecuma bērniem (dzimušiem no 2007. gada – 2013.gada 
Ziemassvētkiem), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mālpils novada 
pašvaldībā un kuri neapmeklē Mālpils pirmsskolas izglītības 
iestādi “Māllēpīte”.

o Pasniegt Ziemassvētku dāvanu (saldumu paciņu) audžuģimenēs 
un aizbildnībā esošajiem bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Mālpils novada pašvaldībā.

•	 Palielināt	 pašvaldības	 SIA	 “Norma	 K”	 (reģistrācijas	 numurs	
40003312216) pamatkapitālu par 22 480,00 (divdesmit divi tūkstoši 
četri simti astoņdesmit Latvijas valsts latiem), Mālpils novada domei 
izdarot naudas ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu 
kapitāla daļu skaitu.Iedalīt līdzekļus pašvaldības SIA  “Norma K” 
pamatkapitāla palielināšanai LVL 22 480,00 (div desmit divi tūkstoši 
četri simti astoņdesmit Latvijas valsts lati) apmērā no pašvaldības 
budžeta. Apstiprināt pašvaldības SIA  “Norma K” pamatkapitālu 
LVL 780 348,00 (septiņi simti astoņdesmit tūkstoši trīs simti četr
desmit astoņi lati) apmērā, kas sadalīts 780 348 daļās. Apstiprināt 
pašvaldības SIA “Norma K” pamatkapitāla palielināšanas noteiku
mus. Apstiprināt pašvaldības SIA “Norma K” statūtu jauno redakciju. 
Pašvaldības SIA “Norma K” valdes loceklim V.cērpam nodrošināt 
pieteikuma par pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās re
dakcijas reģistrēšanu komercreģistra iestādē līdz 2013. gada 16. de
cembrim. Pašvaldības SIA “Norma K” valdes loceklim V.cērpam 
2013. gada 18. decembra Domes sēdē sniegt atskaiti par šī lēmuma 
izpildi. Saistībā ar šo lēmumu, 2013. gada 18. decembra Domes sēdē 
veikt grozījumus saistošajos noteikumos “Par Mālpils novada domes 
budžetu 2013. gadam”.

•	 Apstiprināt	Mālpils	novada	pašvaldības	darbinieku	novērtēšanas	
nolikumu. 

•	 Apstiprināt	 2013.gada	 19.novembrī	 notikušās	 “Nomas	 objekts	 –	
nedzīvojamo ēku (kūts, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 007; 
šķūnis, kadastra apzīmējums 8074 003 0257 008; kūts, kadastra 
apzīmējums 8074 003 0257 009; šķūnis, kadastra apzīmējums 
8074 003 0257 010) 3243,8 m2 kopplatībā un zemes vienības 
daļas 3,5  ha platībā Pils ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā izsoles 
rezultātus. Noslēgt līgumu par nomas objektu – nedzīvojamām 
ēkām 3243,8 m2 kopplatībā un zemes vienības daļu 3,5 ha Pils ielā 
7, Mālpilī, Mālpils novadā par 2.82 LVL (divi lati un 82 santīmi) vai 
4 EUR (četri euro).

•	 Apstiprināt	 2013.gada	 19.novembrī	 notikušās	 “Nomas	 objekta	
– zemes gabala, daļas no nekustamā īpašuma “Kalna Zīlēni”, 
Mālpilī, Mālpils novadā, kadastra apzīmējums 8074 003 0728 un 
0,45 ha izsoles rezultātus. Noslēgt līgumu par nomas objektu – 
zemes gabalu, daļu no nekustamā īpašuma “Kalna Zīlēni”, Mālpilī, 
Mālpils novadā, kadastra apzīmējums 8074 003 0728 un 0,45 ha 
par 24,59  (divdesmit četri lati un 59 santīmi) LVL vai 35.00 EUR 
(trīsdesmit pieci euro) gadā.

•	 Apstiprināt	dzīvokļu	īpašumu	“Lielvārdes	šoseja	10”	atsavinā	šanas	
to pārdodot izsoles nolikumu.

•	 Piedāvāt	 privatizēt	 atklātā	 izsolē	 par	 265,95	 LVL	 (378.41	 EUR)	
neizīrētu dzīvokli Nr.4 adresē: NĀKOTNES IELA 13, Māl pils, Māl
pils novads. Mālpils novada domes privatizācijas komisijai veikt 
nepieciešamās darbības privatizācijas procesa nodrošināšanai.

•	 Noteikt	maksu	par	telpu	nomu	AS	“Swedbank”	iznomātajām	telpām	
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 2.41 LVL (EUR 3.43) dienā. Uzdot izpild
direktoram nodrošināt Nomas Līguma aktualizāciju ar 2013. gada 
1.decembri.

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iveta Krieviņa

mĀLPiLs NOVADA DOmes 27.11.2013. sĒDe Nr.18

Tik balts un kluss...
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakars
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais mīļais Svētvakars....

Pasaule ir tieši tik gaiša un laimīga, cik laimīgu to 
spējam ieraudzīt. Lai Ziemassvētku miers piepilda Jūsu 
sirdis un dāvā ticību Jaunā Gada veiksmēm! Priecīgus 

Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

Mālpils novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs A. Lielmežs
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Kaut arī Latvijas Republikas Finanšu ministrija apgalvo, ka “vi
sas projektā iesaistītās puses aktīvi strādā pie tā, lai pāreja uz eiro 
iedzīvotājiem būtu vienkārša, ērta un droša”, diemžēl Mālpils pasta 
nodaļā skaidras naudas nomaiņa uz eiro NEBŪS IESPĒJAMA, kā arī 
nebūs iespējas iegādāties eiro sākuma komplektu.

Š.g. 12. novembrī Mālpils novada dome no Latvijas Republikas 
Finanšu ministrijas saņēma vēstuli, kurā minēts: “Atbilstoši š.g. 
21.maijā apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 
“Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietām latu nomaiņai” 
(grozīti š.g. 29.oktobrī) un Latvijas Komercbanku asociācijas snieg
tajai informācijai, Jūsu novadā tiek nodrošinātas šādas skaidrās 
naudas nomaiņas iespējas: visās Latvijas Pasta nodaļās (tajā skaitā 
arī Mālpilī) no 2014. gada 2. līdz 14. janvārim aicinām iemaksāt la-
tus Latvijas Pasta norēķinu kontā (lai saņemtu attiecīgo summu 
eiro) vai izņemt eiro AS “Swedbank” bankomātos. Skaidras naudas 
nomaiņa tiem, kuriem nav Latvijas Pasta norēķinu konta, iespējama 
tikai kaimiņu novados – Siguldā, Allažos, Suntažos. Finanšu ministri
ja uzskata, ka ir pietiekams sabiedriskā transporta tīkls, lai mālpilieši 
varētu aizbraukt naudu mainīt uz blakus novadiem. Bet, vai tiešām 
visiem mālpiliešiem tas ir tik vienkārši un ērti? Pašvaldībā dzīvesvietu 
deklarējuši ap 4000 cilvēku, vairāk kā 700 no viņiem ir pensionāri un 
lielai daļai nav Latvijas Pasta norēķinu konta.

Atbildot uz šo vēstuli, Mālpils novada dome 21. novembrī vēršas 
pie Finanšu ministrijas un Latvijas Pasta ar lūgumu: “Ņemot vērā, 
ka Mālpils novadā nav iespējas veikt skaidrās naudas nomaiņu 
komercbankā vai Latvijas Pasta nodaļā, Mālpils novada dome lūdz 
rast iespēju skaidrās naudas nomaiņai noteikt arī Mālpils Pasta 
nodaļu – adrese: Nākotnes iela 8, Mālpils, Mālpils novads, LV2152.”

Jautājums rodas par to, kāpēc starp 302 Latvijas Pasta nodaļām 
visā valstī, kurās būs iespējams latus nomainīt uz eiro, nav iekļauta 
Mālpils pasta nodaļa?

27. novembra vēstulē Latvijas Pasts atbild:
„Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 21. maija no

teikumi Nr. 263 “Noteikumi par pakalpojumu sniegšanas vietām latu 
apmaiņai”, turpmāk 263. noteikumi, kas nosaka 302 pasta pakalpoju
mu sniegšanas vietas, kurās VAS “Latvijas Pasts”, turpmāk – Latvijas 

Pasts, nodrošinās skaidrās naudas nomaiņu. Latvijas Pasts pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietas, kuras tika iekļautas 263. noteikumos 
tika izvēlētas, sadarbojoties Latvijas Pastam ar Latvijas Republikas 
Satiksmes ministrijas, Latvijas Bankas, Latvijas RepubIikas Finanšu 
ministrijas un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas ekspertiem. 263.noteikumos tika iekļautas 
Latvijas Pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, kuras atrodas pagas
tos, kuros nav neviena cita finanšu pakalpojumu sniedzēja, kā arī, 
pamatojoties uz ģeogrāfiskā pārklājuma un loģistikas apsvērumiem. 
Tika izvērtēts arī konkrētās pasta nodaļas tehniskais nodrošinājums 
un piemērotība naudas maiņas pakalpojuma sniegšanai. lzvērtējot 
minētos apstākļus, Mālpils novada pasta nodaļa netika iekļauta euro 
maiņas nodaļu sarakstā.”

Kā redzams viens no šāda lēmuma pieņemšanas kritērijiem ir bi
jis – vai novadā ir pieejams kāds cits finanšu pakalpojumu sniedzējs.

Analizējot saraksti ar Finanšu ministriju un Latvijas Pastu, kā arī 
pētot Noteikumu anotāciju, konstatējām, ka Noteikumos iekļaujamo 
pasta nodaļu saraksts veidots, pamatojoties uz Latvijas Bankas 
2012. gada 29.februāra sniegto informāciju par komercbanku filiāļu 
tīklu Latvijā. Tajā brīdī Mālpilī vēl darbojās AS “GE Money Bank” 
filiāle, bet noteikumu Nr. 263 pieņemšanas laikā – 2013. gada 
21. maijā, Mālpilī nebija neviena cita finanšu pakalpojuma sniedzēja, 
jo AS “Ge Money Bank” filiāle jau bija likvidēta 2012.gada 29.oktobrī. 
Informācija par šo faktu Finanšu ministrijā acīmredzot bija nonākusi 
tikai 2013. gada septembrī/oktobrī.

Jautājums – kāpēc Noteikumu gatavotāji un virzītāji neuzskatīja 
par vajadzīgu aktualizēt vairāk kā gadu vecu informāciju, tā rezultātā 
pieņemot mālpiliešiem nelabvēlīgu lēmumu?

Arī Finanšu ministrija (09.12.2013.) uz Mālpils novada domes 
lūgumu atbild noraidoši: “Tika konstatēts, ka, ņemot vērā iepriekš
minētos apsvērumus par Latvijas Pasta nodaļu izvēles kritērijiem, 
un to, ka piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir paredzēti tikai drošības 
aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, kā arī loģistikas un ar skaidrās 
naudas maiņu iesaistītā personāla jautājumu organizēšanai, nav 

NOVADA DOMES LĒMUMI

mĀLPiLs NOVADA DOmes sĒŽU GrAFiKs
2014. gada JANVĀRA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 22. janvārī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 22. janvārī, pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA
Finanšu komitejas sēde 22. janvārī, pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
DOMES SĒDE 29. janvārī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 27. janvārī, pl. 17.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz 
Mālpils novada domei piederošo 3 dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.2 un Nr.5 
Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, Mālpils novadā, pārdošanu kopumā.
Nekustamais īpašums sastāv no:
1) dzīvokļa Nr. 1, 29,8 m2 platībā un 2980/20330 domājamām da

ļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra 
Nr. 8074 900 4214, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, 
Mālpils novadā;

2) dzīvokļa Nr. 2, 31,6 m2 platībā un 3160/20330 domājamām da
ļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra 
Nr. 8074 900 4215, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, 
Mālpils novadā;

3) dzīvokļa Nr. 5, 14,3 m2 platībā un 1430/20330 domājamām da
ļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra 
Nr. 8074 900 4216, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10, Upmalās, 
Mālpils novadā.

Nekustamā īpašuma sākuma cena: 1727,00 EUR vai 1213,74 LVL, 
t.sk. zeme 1722,29 EUR vai 1210,43 LVL. Izsoles solis 10,00 EUR vai 
7,03 LVL.

Izsoles dalības maksa 10,00 EUR vai 7,03 LVL un nodrošinājums 
10% apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas 
jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes 
pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2014.gada 20. janvāra 
plkst. 9.45. Izsole notiks 2014.gada 20. janvārī plkst. 10.00 Mālpils 
novada domes Mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

Sīkāku informāciju par objektu un izsoles nolikumu var 
saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
tālr.  67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bukovskis, 
tālr. 29282209.

Nekustamā īpašuma izsole

PAR EIRO IEVIEŠANU

Turpinājums 4. lpp.
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10.novembrī Mālpils sporta kompleksā norisinājās Mālpils novada 
čempionāta novusā 1.posms, kurā piedalījās 17 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Jānis Jansons. 2.vietu izcīnīja Mārtiņš Dišereits, bet 3.vietā 
ierindojās Alfons Suķis. Lābākā no dāmām – Kristīne Kaņepēja ieguva 
7.vietu.

23.novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas sporta 
spēles volejbolā – finālsacensības. Mālpils komanda cīņā par 5. līdz 
7.vietai uzvarēja Ķekavas novada komandu (2:0 (25:22;25:20)) un Babī
tes novada komandu (2:1 (20:25;25:20;15:12)) un ierindojās 5.vietā.

23.–24.novembrī Mālpils muižā notika 2013. gada Mālpils novada 
domes kausa izcīņa ātrajā šahā, kas vienlaicīgi bija arī Vidzemes 
lielās balvas izcīņas sacensību sērija noslēdzošais – 4.posms. 
Sacensības notika pēc Šveices sistēmas 12 kārtās ar laika kontroli – 
12 min. + 5 sek.

Sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 57 dalībnieki 
no visas Latvijas (Rīga, Daugavpils, Ventspils, Valmiera, Ogre, Sigulda, 
Pļaviņas, Ropaži, Ķegums, cēsis, Salaspils, Rūjiena, Kuldīga, Ķekava, 
Mālpils), kā arī no Krievijas pilsētas Čehovas. Dalībnieku sastāvs bija 
ļoti spēcīgs – 4 lielmeistari, 1 sieviešu lielmeistare, 2 starptautiskie 
meistari, 1 sieviešu starptautiskā meistare, 4 nacionālie meistari, 
16 meistar kandidāti, 25 1.sporta klases šahisti un 4 2.sporta klases 
šahisti.

Ar 11 punktiem no 12 uzvaru sacensību kopvērtējumā izcīnīja Latvijas 
labākais šahists GM (lielmeistars) Aleksejs Širovs, otro vietu turnīra 
tabulā ieguva GM Arturs Neikšāns (10.5 punkti), trešajā vietā ierindojās 
GM Jevģēnijs Svešņikovs (8.5 punkti); turnīra balvas par 4.–9.vietu 
kopvērtējumā ieguva IM Guntars Antoms (8 punkti), IM Rolands Bērziņš 
(8 punkti), Aivars Laizāns (8 punkti), Deniss Nikolajevs (7.5 punkti), WIM 
Olga Dolgova (Krievija, 7.5 punkti) un Igors Volodins (7 punkti).

Labākais rezultāts jauniešiem līdz 14 gadiem – Dmitrijs Tokranovs 
(7.5 punkti, 9.vieta turnīra tabulā). Labākā no dāmām – WGM Dana 
ReiznieceOzola (6.5 punkti, 19.vieta kopvērtējumā), labākais rezultāts 
senioriem – GM Juzefs Petkēvičs (7 punkti, 12.vieta kopvērtējumā). 
Turnīra balvu Vidzemes reģiona šahistiem ieguva Jānis Daudzvārdis 
(7 punkti, 15.vieta kopvērtējumā); balva par labāko rezultātu 
ārzemniekiem – Dmitrijs Dudarevs (Krievija)  – 5 punkti, 37.vieta 
kopvērtējumā.

Turnīra reitingbalvas: 
|ELO no 2048 līdz 2266|  – Jānis Daudzvārdis (7 punkti, 15.vieta 

kopvērtējumā), Ivars Jēkabsons (7 punkti, 17.vieta kopvērtējumā); 
|ELO no 1882 līdz 2014|  – Aleksis Vīns (7 punkti, 14.vieta 

kopvērtējumā), Anatolijs Seļivanovs (7 punkti, 16.vieta kopvērtējumā); 
|ELO no 1779 līdz 1871|  – Ģirts Lielmežs (6.5 punkti, 24.vieta 

kopvērtējumā), Marija Golubeva (6 punkti, 26.vieta kopvērtējumā);
|ELO no 1648 līdz 1764|  – Gundars Šmits (6 punkti, 30.vieta 

kopvērtējumā) un daugavpiliete Elizabete Limanovska (5 punkti, 
38.vieta kopvērtējumā);

|ELO līdz 1603| – Dmitrijs Dudarevs (Krievija) – 5 punkti, 37.vie
ta kopvērtējumā un Kirils Dudarevs (Krievija) – 5 punkti, 43.vieta 
kopvērtējumā.

Mālpiliešu rezultāti: Anatolijs Seļivanovs (7 punkti, 16.vieta 
kopvērtējumā); Ģirts Lielmežs (6.5 punkti, 24.vieta kopvērtējumā); 
Jānis Jansons (1,5 punkti, 56.vieta kopvērtējumā). Jānis Jansons 
piedalījās tikai sacensību otrajā dienā.

Vidzemes lielās balvas izcīņas sacensību sērijas kopvērtējumā 
pirmo vietu izcīnīja GM Aleksejs Širovs (1106.3 punkti); par balvu 
ieguvējiem kļuva arī GM Jevģēnijs Svešņikovs (2.vieta – 808.9 punkti), 
GM Normunds Miezis (3.vieta – 537.8 punkti), GM Arturs Neikšāns 
(4.vieta – 494.9 punkti), Deniss Nikolajevs (5.vieta – 403.3 punkti) 
un IM  Rolands Bērziņš (labākais rezultāts Vidzemes šahistiem – 
298.9 punkti, 8.vieta kopvērtējumā).

1.decembrī Mārupes sporta kompleksā notika Pierīgas novadu 
sporta spēles zolītē. Sacensībās piedalījās 10 komandas. Mālpils 
novada komanda (Normunds Ozoliņš, Agris Ozoliņš, Grigorijs 
Kozļakovskis, Iveta Kukurāne) ieņēma 5.vietu. Uzvarēja Mārupes 
novada komanda, aiz sevis atstājot Stopiņu un Salaspils novada ko
mandas. 

8.decembrī Mālpils sporta kompleksā norisinājās Mālpils novada 
čempionāta novusā 2.posms, kurā piedalījās 18 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Tālivaldis Zagorskis. 2.vietu izcīnīja Jānis Jansons, bet 3.vietā 
ierindojās Oskars Janbergs. Lābākā no dāmām – Kristīne Kaņepēja 
ieguva 11.vietu.

 Sporta darba organizators 
Ģirts Lielmežs

sporta ziņas

SPORTS

PAR EIRO IEVIEŠANU
Turpinājums no 3. lpp.

iespējams papildināt 263.noteikumu sarakstu ar jaunām pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietām, kurās nodrošinās skaidrās nau
das apmaiņu. Līdz ar to, ņemot vērā Mālpils novada ģeogrāfisko 
stāvokli un struktūru, tika pieņemts lēmums pārcelt pasta nodaļas 
uz ģeogrāfiski kritiskākām teritorijām.”

2013. gada 11. decembrī Mālpils novada dome atkārtoti vērsusies 
pie LR Satiksmes ministrijas, LR Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas 
un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un 
arī pie visām LR augstākajām amatpersonām, Valsts Prezidenta, 
Saeimas Priekšsēdētājas un Ministru Prezidenta ar jautājumu: 
“Vai tiešām mūsu valsts pārvalde ir tik bezspēcīga un birokrātiska, 
ka nespēj šīs lietas pareizi sakārtot un pieļautās kļūdas labot? Vēl 
ir divas nedēļas laika, lai paradītu, ka valsts vara var šo vienkāršo 
jautājumu atrisināt.”

Papildus sniedzam iedzīvotājiem šādu 
informāciju par pāreju uz eiro:

Ērtākai eiro ieviešanai aicinām iedzīvotājus izmantot komerc
banku un Latvijas Pasts norēķinu kontus  – kuros konvertācija no 
latiem uz eiro 1.janvārī notiks automātiski un bez komisijas mak
sas atbilstoši oficiālajam š.g. 9.jūlijā Eiropas Savienības Padomes 
noteik tajam kursam – 0,702804 lati par 1 eiro. Jau šobrīd, piemēram, 
komercbanku iemaksu bankomātos vai Latvijas Pastā ir iespēja 
bez komisijas maksas iemaksāt latus norēķinu kontā, bet vairākas 
komercbankas piedāvā iespējas saviem klientiem bez apjoma 
ierobežojuma un bez komisijas maksas ieguldīt skaidro naudu, t.sk. 
monētas, krājkontā. Gan Latvijas Pasta, gan komercbanku kontos 

esošo latu konvertācija uz eiro 1.janvārī notiks automātiski un bez 
komisijas maksas.

Vēršam uzmanību, ka Latvijas Pasts aicina iedzīvotājus izmantot 
iespēju visās Latvijas Pasta nodaļās (t.sk. arī Mālpils pasta nodaļā) 
no 2014. gada 2. janvāra līdz 14. janvārim atvērt norēķinu kontu 
ar mērķi naudas maiņai, iemaksāt latus bez komisijas maksas un 
pēc četrām darba dienām bez komisijas maksas saņemt attiecīgo 
summu eiro. Līdz 31. janvārim eiro no šī konta varēs izņemt bez 
komisijas maksas, bet sākot ar februāri par visiem pasta pakalpo-
jumiem vajadzēs maksāt komisijas maksu.

Tirdzniecības vietās vēl līdz 2014.gada 14.janvārim iedzīvotāji varēs 
skaidrā naudā maksāt gan latos, gan eiro, taču atlikumu komersants 
jau izsniegs tikai eiro valūtā. Lai iepirkšanās pirmajās janvāra dienās 
būtu pēc iespējas vienkārša gan pircējam, gan pārdevējam, aicinām 
iedzīvotājus maksāt ar karti, kur tas ir iespējams, vai maksāt ar 
precīzu naudu.

Lūdzam iedzīvotājus zināt pamatprincipus, kas nodrošina rai
tu skaidrās naudas nomaiņu, – Euro ieviešanas kārtības likumā ir 
nostiprinātas trīs galvenās bezmaksas nomaiņas iespējas, sākot ar 
2014.gada 1.janvāri pēc oficiālā kursa 0,702804 lati par 1 eiro varēs 
latus uz eiro mainīt –
– sešus mēnešus komercbankās;
– trīs mēnešus 302 Latvijas Pasta nodaļās un
– bez termina ierobežojuma jeb mūžīgi Latvijas Bankā  – Rīgā, 

Daugavpilī un Liepājā. Lai dotu iespēju iedzīvotājiem iepazīties 
ar Latvijas eiro monētām, šajās nomaiņas vietās būs iespēja, 
sākot ar 2013.gada 10.decembri iegādāties Latvijas eiro monētu 
sākumkomplektus 10 latu jeb 14,23 eiro vērtībā. Komercbanku 
bankomātos visā Latvijas teritorijā (99,8% no kopējā bankomātu 
skaita) 2014.gada 1 .janvārī būs iespējams saņemt eiro.
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Ir noslēgusies akcija “Tautas grāmatu plaukts”, kurā ikvienam bija 
iespēja dāvināt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu 
grāmatu. Katrs ziedotājs titullapā varēja ierakstīt veltījumu un savu 
personisko stāstu, kas ar šo grāmatu saistās. Šo individuālo stāstu 
vai veltījumu varēs izlasīt cilvēki šodien un arī nākamās paaudzes.

Prieks, ka arī Mālpils novada vidusskolas skolēnu un skolotāju 
vārdi būs starp desmitiem tūkstošu citu Latvijas ziedotāju vārdiem. 
Šīs īpašās grāmatas nonāks īpašā vietā – jaunās ēkas izvietotajā 
stikla sienā, kas sliesies piecu stāvu augstumā. Gaidījām lielāku 
atsaucību no skolēnu un skolotāju puses, bet varbūt ikdienas steigā 
vienkārši piemirstās sameklēt un paņemt savā grāmatu plauktā to 
īpašo grāmatu.

Paldies Ilzei Bērziņai, kura pati ziedoja grāmatu, un kura ar 
savu entuziasmu iesaistīja savas audzināmās klases skolēnus šajā 
akcijā.

Ziedotāji: Ilva Strautniece, Laura 
Osīte, Laura Šulca, Ieva Jēkabsone, 
Daiga Bērziņa, Ilze Bērziņa, Gunta 
Bahmane, Anda Vecroze, Ineta Sējāne.

2014.gada 18.janvārī būs vēl nebijusi 
akcija, kas piesaistīs arī starptautisko uzmanību, tomēr vissvarīgākā 
būs mums pašiem – Grāmatu draugu ķēde, kurā no 12.00 līdz 18.00, 
pārvietos “Tautas grāmatu plaukta” akcijā saziedotās grāmatas no 
rokas rokā, no vecās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas uz jauno. 
Tādējādi ikviens varēs justies līdzdalīgs grāmatu pārceļošanā uz 
jaunajām telpām. Šo vienreizējo iespēju var izmantot jebkurš, akcijā 
var pieteikties arī vidusskolēni, kurus var piereģistrēt skolotāji. 
Konkrētāka	informācija	http://www.riga2014.org/

Mālpils vidusskolas bibliotekāres Ineta un Anda

Paldies, ka dāvināji savu īpašo grāmatu “Tautas grāmatu plauktam!”

Tā ir maza, pavisam vienkārša balta aploksne, kas jau divdesmit 
gadus gandrīz vai slepus parādās kādas ģimenes Ziemassvētku 
eglītē. Tas viss bija sācies tādēļ, ka viens vīrs ne jau ienīda 
Ziemsvētkus, bet ticēja svētku dziļākai un patiesākai nozīmei, tādēļ 
necieta to, kā komerciālisms bija arī viņu padarījis par nevajadzīgu 
dāvanu pircēju tiem, kas paši īsti negribēja to, kas viņiem tika 
dāvināts. Vīra sieva tomēr negribēja viņu atstāt bez dāvanas, kaut 
gan gadiem jau bija skaidrs, ka vīra Ziemassvētku prieks nekļūs 
lielāks dēļ kādas veltes, ko viņa vai bērni dāvātu.

Galvu lauzot, viņa pēkšņi atcerējās sava divpadsmit gadus 
vecā	 dēla	 pēdējās	 cīkstēšanās	 (wrestling)	 sacensības.	 Dēla	 ko
mandai toreiz bija gājis ļoti labi. Īsi pirms Ziemassvētkiem tie 
bija sacentušies pret vecpilsētas komandu. Viņa atminējās, ka 
dēla komandas spēlētājiem visiem bija glītas, labas uniformas, 
modernākie galvas aizsargi, savukārt otras komandas spēlētāji bija 
ieradušies kā nu kurš, ar sen jau novalkātām drēbēm, bez nekā, 
kas aizsargātu jauno cīkstoņu ausis. Protams, viņas dēla komanda 
uzvarēja – un kā vēl! Kaut abi vecāki no sirds apsveica savu dēlu, 
vīrs toreiz gandrīz čukstus bija teicis: “Kaut vismaz viens no viņiem 
būtu uzvarējis. Tā zaudējot, viņi taču zaudēs visu pašpārliecību.”

Kad pēc dažām nedēļām ap Ziemassvētku eglīti pulcējās šī 
ģimene, tēvam netika pasniegta neviena dāvana. ”Hhhmmm,” 
viņš nodomāja, “vai tad beidzot būs ievērojuši manu lūgumu neko 
nedāvināt!” Bet tad viņa rokās tika ielikta maza balta aploksne. 
Tajā bija rakstīts: “Tava dāvana ir, ka es sapirku sporta kurpes un 
vajadzīgos galvas aizsargus visiem vecpilsētas skolas komandas 
spēlētājiem un tās anonīmi aizvedu un nodevu viņiem.” Vīrs nekad 
tā nebija priecājies par Ziemassvētkiem kā toreiz.

Par šo ģimeni lasīju pirms vairākiem gadiem. Sieva un vēlāk 
bērni ģimenē turpināja šo tradīciju. Vienu gadu bija ziedojums 
diviem gados vecākiem pensionāriem, kuru māja bija nodegusi. 
citu gadu bija ziedots hokeja komandai, kuras spēlētāji visi bija ar 
fiziskiem ierobežojumiem. Katru gadu Ziemassvētku eglītē parādās 
baltā aploksne. Arī tagad, kad šīs ģimenes galva ir miris. Pirmos 

Ziemassvētkos pēc viņa nāves katrs bērns, citiem nezinot, bija 
eglītē ievietojis tēva dāvanu: baltu aploksni. Tās arvien ir pēdējās 
dāvanas, ko atver, un pat vismazākie mazbērni gaida ar vislielāko 
prieku izlasīt, ko katrs dāvinājis tēvam, kam neko nevajadzēja.

Kas Tev īsti vajadzīgs Ziemsvētkos? Ticu, ka, paldies Dievam, 
kā vīram, tā arī mālpiliešu vidū netrūkst to, kam īsti neko neva
jag, vismaz ne to, ko veikalos pērk un tad pēdējos gados biežāk 
ziedo tālāk. Bet, ja nu mēs katrs vienu baltu aploksni ieliktu sa
vas ģimenes vai draudzes Ziemassvētku eglītē? Dāvana Kristus 
Bērnam? Vai sev? Kādam citam, kā ģimenes stāstā, kad vīrs at
guva īsto Ziemsvētku prieku, “saņemot” to, kas viņam tiešām bija 
vajadzīgs. Tieši kā Apustulis Jānis rakstīja: 

„Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū, Dievs savu 
vienpiedzimušo Dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. 
Šī ir mīlestība – nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis 
mūs un sūtījis savu Dēlu – izlīgumu par mūsu grēkiem. Mīļotie, ja 
Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.” 
(I Jņ 4:9 – 11). 

Kas būs rakstīts Tavā baltajā aploksnē? Kam Tu to dāvināsi? Vai 
ilgojies pēc baltiem Ziemsvētkiem? Varbūt te iespēja tādus radīt. 
Tad, būs vai nebūs sniega sega, ticu, ka augs pašu Ziemassvētku 
prieks un dziļa, dziļa pateicība, jo reiz Dievs Debestēvs zināja tieši 
to, ko saviem bērniem dāvināt – savu Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs 
dzīvotu caur Viņu!

Dievam pateicos par jums – mālpiliešiem un jūsu kalpošanu 
draudzē! Novēlu priecīgus, svētīgus Ziemassvētkus un drosmi, 
ticību, cerību un mīlestību 2014. gadā! Kaut kā taču zinām, arī tajā 
netrūks pārbaudījumu, pārmaiņu, rūpju un vajadzību – lūgsim ar
vien, lai Dievs tā svētī, pasargā un iedvesmo, ka, Kristus žēlastības 
iedrošināti, augtu arī miera, patiesības, taisnības un pateicības 
Gara augļu skaits gan mūsu mājvietās, gan Latvijā, plašā pasaulē.

Jūsu brālis Kristū, 
mācītājs Edvīns Rumjancevs

baltā aploksne Ziemassvētku eglītē

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

21. decembris plkst. 10.00 Ziemassvētku turnīrs novusā Mālpils sporta komplekss
29. decembris plkst. 10.00 Divcīņa zolītē Mālpils sporta komplekss

5. janvāris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 3. posms Mālpils sporta komplekss
18.  janvāris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 5. posms Mālpils sporta komplekss
19. janvāris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 1. posms Mālpils sporta komplekss

AKTUĀLI

SPORTS
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Viens, divi, trīs, četri, pieci... Neticami, bet pilnīgi nemanot 
paskrējuši jau apaļi pieci darbības gadi keramikas studijai 
“MĀLPILS”.

Pamazām un neatlaidīgi esam iemājojuši kultūras centra 
pagrabstāvā, un nu jau jūtamies diezgan piederīgi šim namam.

Ikdienā uz daudzām lietām raugāmies kā uz pašsaprotamām, 
bet kad pienāk mazākas vai lielākas jubilejas reizes, tad uz sevi 
mēdzam palūkoties it kā no malas. Tā palūkojoties, izrādās, ka 
diezgan daudzi mālpilieši pagājušajos piecos gados paspējuši 
iemēģināt roku šajā vienā no vissenākajiem amatiem. Gadu 
gaitā diezgan būtiski mainījies dalībnieku sastāvs, bet vienmēr 
saglabājies patstāvīgs, stiprs, uzticams “pamata kodols”.

Mainoties kultūrvidei un tehnoloģijām, mainās arī keramikas 
priekšmetu izgatavošanas procesi, taču nemainās pati būtība – 
tā sakņojas tautas mākslā un vēl daudz senākās kultūrās. Šādā 
virzienā arī cenšamies strādāt, pievēršamies gan tautas mākslas 
tradīciju izpētei, gan realizējam paši savas radošās idejas. Un atkal 
no jauna, neskaitāmas reizes nonākam līdz atziņai, ka visbagātākais 
iedvesmas avots ir un paliek pati daba.

Par tradīciju kļuvis, ka katru gadu savās mājās, kultūras centra 
izstāžu zālē, rīkojam izstādi. Dažkārt pieaicinām arī draugus, gan 
kaimiņu studijas ”URGA” dalībniekus, gan fotogrāfus, gan zīmētājus 
un gleznotājus ar saviem darbiem. Kopā vienmēr ir interesantāk.

Arī šis gads nav izņēmums un no 1. decembra līdz 17. janvārim 
Mālpils kultūras centra izstāžu zālē var apskatīt studijas dalībnieku 
radītos darbus. Patīkamais jaunums ir tāds, ka studijā tika 
nodibināta arī bērnu un jauniešu grupa un arī daļa no bērniem jau 
piedalās šajā izstādē.

Varu teikt, ka nu jau mūsu kontā iekrājušās arī lielākas, 
repub likas mēroga izstādes un, kā pēdējās, varu minēt lielajiem 
Dziesmu un deju svētkiem veltīto tautas lietišķās mākslas izstādi 
Rīgas mākslas telpā un nupat noslēgušos svečturu izstādi Latvijas 
dzelzceļa vēstures muzejā.

Katru gadu sanāk piedalīties arī kādā no amatnieku darinājumu 
tirdziņiem. Tad redzam ar ko nodarbojas citās studijās un rādām, 
ko mēs protam. Galu galā šādi tirdziņi vienmēr izvēršas par 
jaukiem un jautriem pasākumiem. Vienmēr piedalāmies arī 
pašmāju Ziemassvētku tirdziņā un laba sadarbība mums ir izvei
dojusies ar invalīdu un viņu atbalstītāju biedrību “Notici sev!”. Kopā 
organizējam labdarības loteriju, kuras rezultātā iegūtie līdzekļi 
nonāk pie cilvēkiem, kuriem tie ir ļoti, ļoti nepieciešami.

Dažkārt gadās, ka studijā viesojas un arī pastrādā gan tuvāki, 
gan tālāki viesi. Lielākā daļa no viņiem ir kāda projekta dalībnieki 

un pie mums ierodas Līvijas Mukānes pavadīti. Un Līvija ir tas 
cilvēks, kuram sakām milzīgo paldies par iespēju ar projektu 
palīdzību iegūt lielāko daļu no studijas aprīkojuma. Arī mūsu 
“galve nais dārgums” – apdedzināšanas krāsns, līdz mums nokļuvis 
ar Līvijas gādību.

Keramika nav no vieglākajiem amatiem, varētu pat teikt mazliet 
ķēpīgs, darbi visu laiku kā mazi bērniņi pieskatāmi, ir lietas ko 
nedrīkst sasteigt un ir lietas ko nedrīkst nokavēt, un reizēm gadās, 
ka gala rezultāts nemaz neatbilst iecerētajam, jo pēdējo vārdu pa
saka uguns un augstajās temperatūrās ne visi procesi ir paredza
mi. Un tieši tāpēc visvairāk apbrīnas vērti ir tie cilvēki, kuri nemaz 
nav keramiķi, bet kuriem kaut kādu iemeslu dēļ māli kļuvuši pat 
par zināmu dzīves sastāvdaļu. Un, lūk, kādi viņi:

AKTUĀLI

Keramikas studijai “mĀL-PiLs” – 5

Kristīnes Kaņepējas darbs no studijas pirmās izstādes

Ziemassvētku tirdziņā

Ejam ciemos pie folkloras kopas “Mālis”!

Studijas dalībnieces Nīderlandes projekta noslēgumā
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Ināra vienmēr atnāk ar fantastisku 

daudzumu dažādām labām idejām un spēj 
aizrauties ar darbu tā, ka vispār ne redz, ne 
dzird kādu blakus;

Jūlija strādā ar milzīgu atbildības sajūtu 
un reizēm pat nespēj pus nakti gulēt, domā
jot, kā lai dabū gatavu vienu vai otru lietu;

Elitas rokās māls, vārda tiešajā nozīmē, 
atdzīvojas un forma top it kā rotaļājoties, it 
kā viegli, bet ļoti pamatīgi;

Anita ir visvairāk progresējušā studijas 
dalībniece gan domās, gan darbos  – būs 
keramiķis;

Indrai piemīt apbrīnojama pacietība un 
apbrīnojamas darba spējas, darbi vienmēr 
ļoti pārdomāti;

Jolanta, īstajā vārdā Jokiņa, prasmīgi 
darbojas ne tikai keramikā un spēj uz lietām 
paskatīties no netradicionālās puses;

Evita un Dace – “nomaldījušies māksli
nieki” ar ļoti labu materiāla izjūtu ar ap
skau žami radošu domāšanu;

Kristīne spēj pārvērst parasto keramiku 
jau dizaina vērtībās. Darbi ļoti rūpīgi.

Sandra – absolūts radošums gan domās, gan darbos.
Bet, tā mums dzīvojoties pa pagraba stāvu, vienmēr līdzās ir 

cilvēki, kuri ļoti daudz jau ir palīdzējuši un turpina to darīt gan 
tiešāk, gan netiešāk un no kuriem saņemam milzīgu atbalstu, 
tāpēc mūsu PALDIES – Novada domei, visiem kultūras centra 

darbiniekiem, Jurim Straumem, Aivaram Melceram, Mārai Ārentei, 
Guntaram Kļaviņam, Jānim Kiršteinam, Modrim Hapanionekam!

Visiem kopā gribu novēlēt – nepagurt ikdienas dzīves līkločos 
un lai vienmēr pietiek spēks tām lietām, pēc kurām sirds ilgojas. 
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

Guna Petrevica

Keramikas studijas 5 darba gadu jubilejas 
izstādes atklāšanā 2013. gada 1.decembrī

Keramikas studijas “MĀL-PILS” dalībnieki 5 darba gadu jubilejas 
izstādes atklāšanā 2013. gada 1. decembrī

Autors Jolanta Kļaviņa Autors Ināra Bahmane

Autors Elita Mieze

Ināra Bahmane Dziesmusvētku izstādē, Rīgā, 
pie saviem darbiem

Visus sirsnīgi aicinām apskatīt
keramikas studijas “mĀL-PiLs”
5 darba gadu jubilejas izstādi!
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2013. gada 9. decembrī “Samsung Electronics Baltics” (turp
māk “Samsung”) nosauca tās 30 skolas, kas 213 skolu sīvā konku
rencē izcīnīja iespēju piedalīties bezmaksas skolotāju digitālajā 
mācību programmā “Samsung Skola nākotnei”. No nākamā 
gada janvāra 120 skolotāji un direktori mācīsies, kā veidot un 
mācībās izmantot sociālos medijus, blogus, infografikas, foto, 
video un animācijas. Noslēgumā komanda, kas vispārliecinošāk 
nodemonstrēs tehnoloģiju izmantošanas ideju mācībās, saņems 
10 000 eiro jaunākajām tehnoloģijām savai skolai.

Visvairāk pieteikumu programmai tika saņemts no kurzem
niekiem – tika pieteiktas 48 skolas, kas ir aptuveni 38% no visām 
skolām Kurzemē. No Latgales un Vidzemes saņemts līdzīgs pie
teikumu skaits – attiecīgi 45 un 44 skolu komandas, kas ir aptu
veni 39% no visām skolām abos reģionos. No Rīgas un Rīgas ra
jona interesi izrādīja 62 skolu komandas (~32% no visām Rīgas un 
tās rajona skolām), bet no Zemgales 14 (~13% no visām skolām 
Zemgalē). 

“Interesi par “Samsung Skola nākotnei” mācībām izrādījušas 
gan galvaspilsētas un lielo reģionu pilsētu skolas, gan komandas 
no mazajām lauku skolām. Mums ir liels prieks, ka ieguvumus 
no mūsdienu tehnoloģijām novērtē ne tikai skolotāji un skolēni, 
bet arī direktori, kuri ir galvenie pārmaiņu īstenotāji skolās. 
Tagad liels izaicinājums skolām ir apgūt prasmes, kā radoši 
izman tot tehnoloģijas mācības, jo, kā secinājām no iesniegtajiem 
pieteikumiem, daudzās skolās problēma vairs nav tehnoloģiju 
trūkums, bet gan spēja tās pilnvērtīgi un intensīvi izmantot,” 
komentē Iveta Bojāre, Samsung Electronics Baltics Korporatīvās 
komunikācijas vadītāja. 

Skolu pieteikumus pēc iepriekš rūpīgi izstrādātiem vērtēšanas 
kritērijiem izskatīja programmas partneris “Iespējamā misija” 
(IM) un “Samsung Skola nākotnei” žūrija – LU rektors prof. Mārcis 
Auziņš, “Iespējamā misija” valdes priekšsēdētāja Ingrīda Blūma, 
IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora viet
nieks Rūdolfs Kalvāns, pasaules čempions burāšanā, sporta skolas 
“Rīdzene” skolotājs Jānis Preiss, Rīgas Krievu drāmas teātra aktrise 
Veronika Plotņikova, RTU pasniedzējs un mūziķis Kārlis Kazāks un 
Valmieras 5. vidusskolas skolnieks Lauris Jančevskis. 

“Lielais pieteikumu skaits, kas tika iesūtīti pēdējās nedēļās pirms 
pieteikuma termiņa Iespējamās misijas treneru darbu padarīja ļoti 
saspringtu. Trīs galvenie kritēriji, kurus ņēmām vērā, bija skolu ko
mandu motivācija dalībai projektā, pieteikumu kvalitāte un radošas 
un jēgpilnas idejas. Mūs pārliecināja pieteikumi, kuros skaidri 
bija norādītas skolas vajadzības piedalīties programmā, atklāta 
vīzija, kā skola jauniegūtās prasmes īstenos reālajā dzīvē un uzla
bos mācīšanās kvalitāti skolēniem. Skolas arī demonstrēja rūpīgi 
izstrādātu plānu, kā jauniegūtās prasmes izplatīt pēc iespējas vairāk 
kolēģiem un skolēniem, un nodrošināt to ilgtspēju skolā,” stāsta 
Mārīte Seile, “Iespējamā misija” direktore. 

“Vērtējot atvērtos jautājumus gan skolu direktoriem, gan arī 
skolu komandām, sagaidīju konkrētību redzējumā, kā dalība 
projektā un IKT risinājumi palīdzēs paaugstināt skolotāju darba 
efektivitāti un kvalitāti, bet īpaši, kā tie motivēs skolēnus apgūt 
mācību priekšmetus gan mācību stundās, gan padziļinās interesi 
ārpusstundu nodarbībās,” uzsver Latvijas Universitātes rektors 
prof. Mārcis Auziņš. “Gribēju redzēt ideju pieteikumus, kas ir 
realizējamas programmas darbības laikā, atbilst pieejamajiem 
cilvēku un tehniskajiem resursiem. Tāpat vēlējos redzēt tādas 
idejas, kuru īstenošanā ir iesaistīti skolēni. Lai viņi būtu ne tikai 
šīs programmas rezultātu lietotāji, bet tajā līdzdarbotos.”

Pēc Eiropas Komisijas datiem, Latvijas skolotāju pārliecība 
par savām digitālajām prasmēm ir viena no zemākajām Eiropā. 

Savukārt “Samsung” veiktā aptauja liecina, ka 83% vecāku uz skata, 
ka tieši skolotāju digitālās prasmes ietekmē skolēnu zinātkāri 
mācīties. Tāpēc programmā “Samsung Skola nākotnei” skolotāji 
apgūs prasmes, kuras izmantot radošu un aizraujošu mācību stun
du veidošanā skolēniem.

“samsung skola nākotnei” uzņemtās skolas
Rīgu un tās rajonu programmā pārstāvēs Rīgas 34.vidusskola, 

Rīgas 6.vidusskola, Rīgas 84.vidusskola, Rīgas Jāņa Poruka vidus
skola, Rīgas Valda Zālīša sākumskola, Babītes vidusskola, Olaines 
1.vidusskola, Ulbrokas vidusskola un Salaspils 1.vidusskola.

No Latgales jaunas prasmes apgūs Gulbenes Bērzu sākumskola, 
Gulbenes novada Valsts ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola, Ludzas 
pilsētas ģimnāzija, Lizuma vidusskola un Salas vidusskola, bet no 
Zemgales – Zemgales vidusskola, Dobeles 1. vidusskola, Dobeles 
Valsts ģimnāzija, Bauskas sākumskola.

Kurzemniekus pārstāvēs Ventspils 1.ģimnāzija, Ventspils 
4.vidus skola, Liepājas centra sākumskola un Talsu 2.vidusskola, 
savukārt vidzemniekus – Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras 
vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola, Lubānas vidusskola, cēsu 
2.pamatskola, Mālpils internātpamatskola, Madonas pilsētas 
1.vidus skola un Sērmūkšu pamatskola.

Mācībām varēja pieteikties skolu komandas četru cilvēku 
sastāvā, kurā ietilpst trīs skolotāji un direktors. Skolas reģistrācijas 
anketa un radošais uzdevums bija jāiesniedz programmas organi
zatoriem līdz 2013.gada 25.novembrim.

Skolotāju digitālās apmācības programma ir jau otrā “Samsung” 
izglītības iniciatīvas aktivitāte Latvijā. Šovasar Valmierā notika 
vasa ras nometne, kurā 15 skolotāji un 15 skolēni no visas Latvijas 
profesionāļu vadībā apguva video, foto, animāciju un aplikāciju 
veidošanu un radīja digitālus mācību materiālus matemātikā, fizikā, 
bioloģijā, ķīmijā un informātikā. Plašāk par “Samsung” izglītības 
aktivitātēm	var	uzzināt	mājaslapā	www.skolanakotnei.lv	un	sociālajos	
tīklos	 –	 facebook.com/samsunglv,	 twitter.com/SamsungLV,	
draugiem.lv/samsung.

Par “samsung electronics”
“Samsung Electronics” ir pasaulē vadošais tehnoloģiju ražo

tājs, kas lietotājiem visā pasaulē paver jaunas iespējas. Līdz ar 
nerimstošo darbu inovāciju izstrādē mēs attīstām un pārveidojam 
TV produktu, viedtālruņu, personālo datoru, printeru, kame
ru, mājsaimniecības ierīču, LTE sistēmu, medicīnas iekārtu, 
pusvadītāju un LED risinājumu klāstu. Mēs nodarbinām aptuveni 
270 000 cilvēku 79 pasaules valstīs, un mūsu produktu ikgadējais 
pārdošanas apjoms pārsniedz 187,8 miljardus ASV dolāru. Lai 
uzzinātu par mums vairāk, lūgums apmeklēt interneta vietni 
www.samsung.com.

Noskaidrotas 30 skolas, kas bez maksas varēs apgūt 
digitālās prasmes un sacensties par 10 000 eiro 
jaunākajām tehnoloģijām
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Paškovu ģimenei, par kuras dvīņiem 
pirmais stāsts, vienmēr ir nācies daudz 
strādāt, vienalga, kāda bijusi vara. Ja 
saka, ka dzīve ir cīņa, tad šis tiešām ir tas 
gadījums.

Velta Paškova izaudzinājusi četrus 
bērnus  – Larisu (arī viņai ir dvīnītes), 
Vitāliju un dvīņus Lanu un Igoru. Uz bērnu
dārzu neviens nav vests, jo Veltas uzskats 
ir stingrs: ja bērnus laidi pasaulē, pati 
arī audzini. Patiesībā jau negāja viegli, jo 
autiņbiksīšu un gatavās barības ēra vēl 
bija aiz kalniem. Pat auzu pārslas dabūt 
bija problēma, bet labi cilvēki palīdzēja. 
Jā, dzīve nav šo ģimeni lutinājusi, bet opti
mismu, ka viss būs labi, viņi nav  zaudējuši.

Tālo 1979. gadu, kad sākās bērnu gaidī
šanas laiks, Velta atceras ar smaidu, jo to, 

ka laikam būs dvīņi, nojautusi tikai viņa 
pati, dakteri faktu atzinuši tikai pēdējos 
mēnešos. Nav jau brīnums, jo Veltas vecai
mātei bijuši 14 bērni, to vidū divi dvīņu 
pāri. Mazie nāca pasaulē Ūdensvīra zīmē 
marta sākumā. Nācies pacīnīties ar bērnu 
veselības problēmām, bet tikuši galā ar 
tautas medicīnas līdzekļiem. (runājoties 
ar Veltu, pabrīnījos, cik viņai pamatīgas 
zināšanas medicīnas jomā). Raksturi dvī
ņiem atšķirīgi, Igors līdzinoties mātei, 
Lana  – tēvam, bet kopīgs tas, ka abi gan 
skolas gados, gan vēlāk dzīvē centušies 
savas problēmas pārvarēt pašu spēkiem. 
Igors pabeidza vakarskolas 12. klasi, tagad 
strādā Emu Prim, rūpējas par savu ģimeni, 
kurā aug divi bērni un ir draugos ar sportu. 
Lana audzina dēlu Helmutu, kurš mācās 

Mālpils viduskolas 2. klasē, un viņas darba 
vieta ir Kvists. Lanas aizraušanās ir dārzs, 
kur vasarās krāšņi zied lilijas, bet galvā jau 
lieli plāni par siltumnīcu.Viņa nav aizmir
susi Mālpils tehnikuma Mājturības nodaļā 
apgūtās rokdarbu prasmes un krāj naudu 
stellēm, jo ļoti paticis aust. No sirds gribas 
novēlēt, lai šīs vēlmes izdodas piepildīt! 
Tagad dvīņi palīdzot mammai, ļoti viņu 
žēlojot, un,to sakot, Veltas sejā tāds gaiši 
laimīgs smaids.

Meklējot otrus “aprakstāmos” dvīņus, 
ieraugu attiecīga izmēra bērnu ratiņus 
un saprotu, ka esmu pie īstā dzīvokļa. 
Koridorā ar labdienām izstieptām roķelēm 
pretī nāk divi mazi cilvēciņi  – Meldra, kā 
jau dāma, pa priekšu, Artūrs pieticīgi aiz 
māsas. Bērni pēc izskata pilnīgi atšķirīgi: 
māsiņa tumšmate ar zibošām ķiršogu 
actiņām, bet brālītis īsts latviešu tautudēls 
gaišiem matiem, zilām acīm un pievilcīgi 
mīlīgu smaidu. Meldra un Artūrs Rankas 
dzimuši Svaru zīmē un oktobrī nosvinēja 
vesela viena gadiņa dzimšanas dienu, tātad 
no visiem apzinātiem Mālpils dvīņiem paši 
jaunākie. Viņiem ir arī 12 gadus vecāks 
brālis Ēriks, kuram tad nu reizēm nākas 
pildīt aukļa pienākumus, kad mammai un 
vecmammai, kura pie viņiem dzīvo, kas 
svarīgs darāms.

Vai dvīņi bijuši jau iepriekš ģimenē? 
Izrādās, ka mazo Ranku vecamtēvam 
tiešām bijis dvīņubrālis. Mamma Līga, 

protams, šobrīd audzina savus mazos, 
tētis Jānis pelna naudiņu, stūrējot pa 
Eiropu lielo fūri, un kuru katru brīdi būs 
mājās. Laikam jau tāpēc Artūram tā patīk 
mašīnas. Meldra jau izjūt ritmu un, skanot 
mūzikai, sāk šūpoties. Bērni, kā stāsta 
mamma Līga, esot krietni ēdāji un guļot 
labi, tā ka viss kārtībā. Pēc kāda gada 
priekšā bērnu dārzs, tad skola, un, skat, 
viņi jau ir izauguši. Lai nu tad katrs izvēlas, 
ko dzīvē grib darīt.

Jā, dažu gadu laikā Mālpils Vēstīs bijuši 
stāsti par 29 dvīņu pāriem! Lūk, cik bagāti 
esam! Daudziem no viņiem jau dzīvē 
notikušas lielas un nopietnas pārmaiņas, 
tāpēc domāju, ka pēc pāris gadiem būs 
par to interesanti uzzināt. Bet… nāks 
laiks, nāks padoms! Šobrīd vēlu visiem 
laimīgu, cerīgu, veiksmīgu un bagātu  
2014. gadu!

 Ināra Bahmane

STĀSTI PAR DVĪŅIEM

Dzīves pieredze vieniem, sākums – otriem

Igors un Lana Paškovi Paškovu ģimene – Lana, Vitālijs, Larisa, 
Igors ar mammu

Aušana – Lanas mīļākā nodarbe

Meldra un Artūrs Rankas
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30.12. plkst. 12.00; 13.30; 15.00 Pirmo reizi pie mums 
PLANETARIUM 3D 360 grādi SPACE AirDOME piedāvā filmu prog
rammu angļu un krievu valodā.

Programmā:
– Varēs izvēlēties skatīties kādu no trīs filmām, raudzīties 

zvaigžņotajās debesīs un iejusties filmas darbībā.
– Filmās kopā ar zinātniekiem tiks meklēta saules sistēmas robežu 

un pētītas arī citas galaktikas. Tas viss notiks kultūras centra 
apaļajā zālē, milzīgā kupolā.

– Sekosim misijai NASA IBEX. Vērosim, kā IBEX savāc atoma 
putekļus kosmosā. Tas būs interesanti tiem, kuri interesējas par 
kosmosu un zinātni, kura pēta kosmosu.

– Divu pusaudžu sarunu komentēs zinātnieki un inženieri, kuri 
darbojās misijā IBEX.

– Pasakains ceļojums, kā mēness pa zodiaka zvaigznājiem gāja 
ciemos pie saules.

– Būs iespēja uzzināt par teleskopu, kas sastāv tikai no diviem ma
ziem stikla gabaliņiem.

16.01. plkst. 19.00  
ALDIS RULLIS  
JUBILEJAS KONCERTPROGRAMMĀ  
„AR AUDU UN EMBURGAS ZĒNIEM”
Vēl daudziem atmiņā 90to gadu tolaik populārā 
salonansambļa “AUDA” solista Alda Ruļļa samtainā 
balss. No 2001.gada decembra Aldis Rullis nu jau 
12 gadus dzied un spēlē ģitāru un mutes harmo
nikas grupā “EMBURGAS ZĒNI”, vairāk pievēršoties 
sev tik tuvai kantrimūzikai, bet, arī neaizmirstot 
latviešiem tik tuvo šlāgeri.

 Nesen nosvinēta 50 gadu jubileja, kas katra 
cilvēka dzīvē ir ļoti nozīmīgs atskaites punkts par 
padarīto šajā dzīvē. Šī koncertprogramma ir kā 
retrospektīvs pārskats par muzikālo darbību šajā 
laika posmā, tā ir veidota gan šlāgera, gan kantrī 
mūzikas mīļotājiem. Programmā ir iekļautas 
“AUDAS” tautā vairāk iemīlētās dziesmas („Liepu 
ziedi” u.c.),kā arī populārākās dziesmas, kuras 

radušās sadarbības laikā ar grupu 
“EMBURGAS ZĒNI”  – gan kantrī, 
gan šlāgeri („Lūk, zvaigzne krīt”, 
“Tik pret sauli”, kā arī pagājušā 
gada šlāgeraptaujā augsti novērtētā 
A.Stikānes un S.Upeslejas dzies
ma “ceriņos baltos”, u.c.). Būs arī 
pavisam jaunas dziesmas.

Koncertā piedalās pats jubilārs 
Aldis Rullis – balss, akustiskā un 
elektriskā ģitāra, mutes harmoni
kas, Kristaps Rullis – pedal stīlģitāra, 
Viktors Zagorskis – basa ģitāra, Jānis 
Veikšāns – sitamie instru menti, 
Kaspars Gulbis vai Guntars Ķervis – 
akordeons, Katrīna Eglona – vijole un 
balss. Dažos koncertos iespējama arī 
viesmākslinieku piedalīšanās.

INFORMĀCIJA

24.01. plkst. 18.30 “Laiks vakara sarunai...” 4. saruna ar INTU 
BLŪMU (VĪTOLU) par tēmu “Cilvēka enerģētika un vibrāciju 
dziedniecība: krāsas, skaņas, kristāli”

Vibrāciju dziedniecība. Lielākai daļai no Jums ir zināms, ka ar 
gaismu un krāsu var ārstēt. Var ārstēt arī ar skaņu. Gaisma, krāsa 
un skaņa ietekmē cilvēka smalkos ķermeņus, harmonizē tos. Ja Jūs 
zinātu, ka mainās jūsu aura, atskanot harmoniskai mūzikai, jūs daudz 
rūpīgāk izvēlētos mūziku, ko klausāties. Daudzi psihologi, mediķi un 
dziednieki visā pasaulē jau ir sapratuši, ka visefektīvāk var uzlabot 
savu pašsajūtu un veselību tieši izmantojot kopā visus vibrāciju 
dziedniecības veidus: gaismu, krāsu, skaņu, aromātus, arī kristālus.

Seminārā uzzināsiet:
– Kas ir vibrāciju princips un vibrāciju dziedniecība, jeb
 Kā ‘’strādā’’ krāsa, skaņa (mūzika), aromāti un kristāli;
– Kas ir enerģētiskie centri (čakras), to bloku saistība ar dzīves 

uzdevumiem;
Seminārā iemācīsieties:

– Izprast cilvēka enerģētiku, atpazīt enerģētiskos blokus un to 
cēloņus;

– Pielietot ikdienā krāsu, mūzikas (skaņas), aromātu un kristālu 
metodes medikamentu vietā.

– Izvēlēties apģērbu, telpu iekārtojumu, rotas saskaņā tieši ar 
savu enerģētiku.

– Meklēt problēmu cēloņus, nevis cīnīties ar sekām.

09.01. plkst. 18.00 Dr. Jūlija Volgina lekcija “Veselības 
pamati – slimību cēloņi un kā palikt veselam”

Dr.Volgins ir ārsts homeopāts ar vairāk nekā 15 gadu 
pieredzi. Viņš ir arī viens no Folla diagnostikas aizsācējiem 
Latvijā un viens no nedaudzajiem, kuram tiešām ir ne tikai 
atļauja veikt šo diagnostiku, bet arī sertifikāts un ilggadēja 
pieredze šajā jomā. 

Dr. J.Volgins savās lekcijās sniedz informāciju par orga
nismā notiekošajiem procesiem visā cilvēka dzīves laikā. 
Lekcijās tiek izskaidroti slimību cēloņi un faktori, kas veicina 
to attīstību. Tāpat tiek stāstīts par nepareizas ārstēšanas 
sekām un medikamentu ietekmi uz organismu. Interesenti 
tiek iepazīstināti ar veselības uzlabošanas principiem, kas 
balstās uz sabalansētu dzīvesveidu un pareizu uzturu.
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Ziemassvētku laiks Mālpils ev.lut. baznīcā

22. decembrī plkst. 12.00
ceturtā Adventa dievkalpojums

24. decembrī plkst. 18.00
Ziemassvētku Svētvakara dievkalpojums

25. decembrī plkst. 12.00
Ģimeņu dievkalpojums ar Svētdienas skolas un 

Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumiem

29. decembrī plkst. 12.00
Pirmā svētdiena Ziemassvētku laikā

5. janvārī plkst. 12.00
Zvaigznes dienas dievkalpojums

Esiet mīļi aicināti!

Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!

Invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrība “Notici sev!”

2013. gada 28. decembrī 
plkst. 12.00

aicina uz pasākumu

Svētku noskaņu 
gaismā

Dziedāsim Ziemassvētku
dziesmas kopā ar Līgu, Aivi, 
Svētdienas skolas bērniem;

kavēsimies paveiktā noskaņās 
un rītdienas nodomos

Ja vēlies pārsteigumu sev un iepriecinājumu citam,
paņem līdzi nelielu dāvaniņu loterijai

B-bas “Notici sev!” valde

Lai mīlestība acīm gaismu dod un sirdij degsmi
Redzēt, saprast, ieklausīties, līdzi ciest un līdzi priecāties!
Lai neviena nasta nav par smagu, vājākajam noņemama,
Lai neviena bēda nav par sīku, līdzjūtībā uzklausāma,
Lai neviena stunda nav par dārgu, tuvākajam atdodama,
Lai pasaulē nevienas vietas nav, kas liktos mums par tālu,
Ja turp aicinātu kalpošanas ceļš!

Ir tik patīkami, ja kāds ir gatavs dalīties ar savu gabaliņu 
prieka, talanta, laimes un sasildīt kādas nosalušas rokas, 
samirkušas kājas, kādu noskumušu sirdi!

Mīļš paldies:
Jausmai Saliņai par smalkajiem, gaumīgajiem mākslas dar

biem un dāsno sirdi;
Līnai Līdemanei ar mammu par glītajām, pašdarinātajām 

apsveikuma kartiņām;
Inesei Grīnbergai par miesas un gara veselības stiprināšanas 

nodarbībām;
Irēnai Baltalksnei par veselīgajām zāļu tējām;
Monikai Lielmežai, Antrai Kalniņai, Leontīnai Daraščenokai 

par siltajām zeķēm un čībām;
Mālpils novada domei un Mālpils kultūras centram par at

balstu, z/s ,,Mālpils maize” un IK ,,Gaisma–SR” par patīkamo 
sadarbību. Visiem, kas līdzdarbojušies, atbalstījuši un 
palīdzējuši!

Klusas laimes, labi padarīta darba apziņas piepildītus Jums 
visiem Ziemassvētkus un Jauno gadu!

„Notici sev!” valde

Mālpils ev.lut. baznīcā 
pieejama humānā 

palīdzība – apģērbi (arī 
nelietoti). Tos iespējams 
saņemt svētdienās pēc 

dievkalpojuma ap 13.20, 
tālr. 29236199, 26615238 
(var vienoties arī par ci-

tiem saņemšanas laikiem)

Atbalsta grupas sanāksmes
atkarīgajiem cilvēkiem 

notiek pirmdienās 
plkst.18.30

Mazajā konferenču zālē,
Nākotnes 1, Mālpilī

Kontakttālruņi:
26615238 (Bite)
29475370 (LMT)

Pasaule ir pilna dāvanu mums visiem,
ja vien mums ir acis, lai to ieraudzītu,
sirds, lai to iemīlētu, un rokas, lai to 
saņemtu…

(Lūsija Moda Montgomerija)

Radošu, veiksmīgu un saticīgu 2014. gadu 
Kultūras centra pašdarbniekiem, 
apmeklētājiem un atbalstītājiem!
Dāvināsim viens otram skaistus, 

neaizmirstamus mirkļus!
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KASES darba laiks: 

OTRDIEN 14.00 – 18.00 TREŠDIEN 11.00 – 14.00 
cETURTDIEN  PIEKTDIEN
Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma. Tālrunis uzziņām 67925836 vai 29195459

Mālpils kultūras centra pasākumi 2014. gada janvārī
Mālpils kultūras centra pasākumu plāns decembra nogalei

27.12. plkst. 18.00 Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Lūsēns un Jānis Lūsēns 
juniors koncertā “AR ZVAIGŽŅU KLUSO GAISMU”  
Mālpils luterāņu baznīcā (Laika apstākļu dēļ koncerts 
var notikt Mālpils kultūras centrā. Sekot reklāmai.)  
Biļetes nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā un 
iepriekšpārdošanā Mālpils kultūras centrā. Pirms koncerta – 
norises vietā. Biļetes cena – 3.00 LVL / 4.27 EUR

30.12. plkst. 12.00; 13.30; 15.00  
Pirmo reizi pie mums PLANETARIUM 3D 360 grādi SPACE 
AirDOME piedāvā filmu programmu angļu un krievu valodā. 
(Vairāk informācijas 11. lpp.) Biļetes cena uz katru filmu 2.00 Ls

Mālpils kultūras centra pasākumu plāns 2014. gada janvārim
 Līdz 17. janvārim kultūras centra izstāžu zālē apskatāma keramikas studijas 

“MĀL-PILS” 5 darba gadu jubilejas izstāde
01.01. plkst. 01.00 – 05.00  

Jaungada NAKTS balle apaļajā zālē pie apaļajiem galdiņiem. 
Spēlē grupa “Linards & draugi”. Ieejas maksa – 5.00 LVL / 
7,11 EUR; kultūras centra pašdarbniekiem – 3.00 LVL / 4,27 EUR. 
Lūgums galdiņu rezervēšanu un biļešu iegādi veikt savlaicīgi!

05.01. plkst. 16.00 Labdarības koncerts “Uzticos zvaigznēm...”  
 Savāktie ziedojumi tiks veltīti mālpiliešu – Annijas Vītumas 
operāciju nodrošināšanai un Adriāna Gulbja ortopēdisko apavu 
un ārstnieciskās rehabilitācijas apmaksai.  
 Muzicēs Andris Liniņš – ģitāra, balss, Diāna Ulase – čells, Monta 
Zaļkalne – vijole, Sandra Rogule – balss. Ieeja par ziedojumiem.

09.01. plkst. 18.00 Dr. Jūlija Volgina lekcija “Veselības pamati – slimī-
bu cēloņi un kā palikt veselam”  
(Vairāk informācijas 10 lpp.) Dalības maksa 4.50 EUR

15.01. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” saiets
16.01. plkst. 19.00 ALDIS RULLIS JUBILEJAS KONCERTPROGRAMMĀ  

 “AR AUDU UN EMBURGAS ZĒNIEM”  
 (Vairāk informācijas 11 lpp.) Biļešu cena 4.22 LVL / 6 EUR. 
Biļetes var iegādāties Biļešu Paradīzes un kultūras centra kasē.

24.01. plkst. 18.30 „Laiks vakara sarunai...” 4. saruna ar INTU BLŪMU (VĪTOLU) 
par tēmu “Cilvēka enerģētika un vibrāciju dziedniecība: 
krāsas, skaņas, kristāli” (Vairāk informācijas 10 lpp.) Dalības 
maksa 4 EUR

25.01. plkst. 17.00 Atzīmējot savas darbības 5 gadu jubileju, Mālpils kultūras 
centra folkloras kopa “Mālis” ielūdz uz DANČU VAKARU

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

APSVEIKUMI   INFORMĀCIJA

Mālpils Kultūras centrs

“Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans 
patvērums! Visuaugstāko Tu esi 

izraudzījis sev par aizsargu.
Nekāds ļaunums Tev nenotiks, nedz 

kāda nediena tuvosies Tavai teltij,
jo Viņš sūtīs Tev Savus eņģeļus Tevi 

pasargāt visos Tavos ceļos.
Viņi Tevi uz rokām nesīs, lai Tava 

kāja nepieduras pie akmens.”
(91.psalms:9;10;11;12)

Māļpils evaņģēliski 
luteriskās baznīcas draudze 

sirsnīgi sveic
Lidiju Sīmani

lielajā 100 gadu jubilejā!

Priecājamies un pateicamies, ka Tu 
esi mums, par Tavu sirds siltumu, 
smaidu, atsaucību un atbalstu. Lai 

Tevi sargā un vada Dievs, lai iekrāso 
Tavu 2014. gadu ar veselības, ticības 

un mīlestības prieka krāsām!

Daktere J. Sprūde pateicas visiem 
par apsveikumu jubilejā!

Novēlam visiem mālpiliešiem 
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu 
Jauno gadu! Paldies Jums visiem par 
sadarbību un ceram, ka tā veiksmīgi 

turpināsies! Ar vislabākajiem 
novēlējumiem

Dr. J. Sprūde un kolektīvs

Visu mūžu Jums sirdis kā strauts,
Kas pie sevis aicina citus

Un no kura skaidrākās lāses
Allaž slāpstošiem pasmelt ir ļauts.

Skaidrīte Misiņa

Vecmāmiņu klubiņš 
“Rezēdas” sveic kultūras 

centra darbiniekus 
Ziemassvētkos un novēl 

Laimīgu Jauno gadu!


