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2013. gada 27. novembrī
Apstiprināti ar novada domes 

2013. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.18/7
GROZĪJUMI MĀLPILS NOVADA DOMES 2011. GADA 23. MARTA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.6 “MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
AĢENTŪRAS “MĀLPILS SOCIĀLAIS DIENESTS” NOLIKUMS”

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 
2.panta otro daļu, 16.panta otro daļu

Izdarīt Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos notei
kumos Nr.6 “Mālpils novada pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais 
dienests” nolikums” (apstiprināts ar Mālpils novada domes 2013.gada 
27.novembra lēmumu (protokols Nr.18/7)) šādus grozījumus:
1.1. Izslēgt no saistošajiem noteikumiem punktu 4.14.:

 “4.14. veikt visas normatīvajos aktos noteiktās darbības, kas sais
tītas ar ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas at
gūšanu:

 4.14.1. pieņemt lēmumus par ārpusģimenes aprūpes pakalpo
jumu samaksas atgūšanu no Mālpils administratī vajā 
teritorijā deklarētajiem vecākiem, kuru bērni ir ievieto
ti ārpusģimenes aprūpē un šo pakalpojumu apmaksā 
aģentūra;

 4.14.2. informēt šos vecākus par pieņemtajiem lēmumiem, iz
sniegt paziņojumus un brīdinājumus par pakalpojuma 
samaksas parādsaistībām;

 4.14.3. izdod izpildrīkojumu par parādsaistību piespiedu izpildi.” 
1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu 8.14.:

 “8.14. veikt visas normatīvajos aktos noteiktās darbības, kas saistī
tas ar ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas atgū
šanu:

 8.14.1. pieņemt lēmumus par ārpusģimenes aprūpes pakalpo
jumu samaksas atgūšanu no Mālpils administratīvajā 
teritorijā deklarētajiem vecākiem, kuru bērni ir ievieto
ti ārpusģimenes aprūpē un šo pakalpojumu apmaksā 
aģentūra;

 8.14.2. informēt šos vecākus par pieņemtajiem lēmumiem, iz
sniegt paziņojumus un brīdinājumus par pakalpojuma 
samaksas parādsaistībām;

 8.14.3. izdod izpildrīkojumu par parādsaistību piespiedu izpildi.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē

šanas pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

saisTOŠiE nOTEiKUMi nr. 34
2013. gada 27. novembrī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2013. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr. 18/9

GROZĪJUMI MĀLPILS NOVADA DOMES 2013. GADA 25. SEPTEMBRA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.15 “PAR SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA 
IZĪRĒŠANAS KĀRTĪBU MĀLPILS NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 6.pantu, 8.pantu,  

9.panta ceturto daļu un 10.panta otro daļu.
Izdarīt Mālpils novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.15 “Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību Mālpils 
novadā” (apstiprināts ar Mālpils novada domes 2013.gada 25.septembra 
lēmumu (protokols Nr.18/9)) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 6.2.8. punktu šādā redakcijā:

 “6.2.8. trūcīgas personas, kurām nepieder dzīvojamā telpa un kuras 
pašas saviem spēkiem nespēj nodrošināt sev dzīvojamo telpu.”

1.2. Izteikt saistošo noteikumu VIII. nodaļu šādā redakcijā:
 “VIII. Sociālo dzīvojamo māju un sociālo dzīvokļu uzturēšana, ap

saimniekošana un pārvaldīšana
 25. Sociālo dzīvojamo māju un sociālo dzīvokļu uzturēšana 

un apsaimniekošana tiek finansēta no šim nolūkam paš
valdības budžetā sociālajai aizsardzībai paredzētajiem lī
dzekļiem, sociālo dzīvokļu īrnieku īres maksām un citiem 
piesaistītiem līdzekļiem, ieskaitot tos Apsaimniekotāja 
kontā pēc rēķina un darba pieņemšanasnodošanas akta 
saņemšanas. Darba pieņemšanas – nodošanas aktu 

paraksta Apsaimniekotāja nozīmēts pārstāvis un pašval
dības izpildinstitūcijas norīkots pārstāvis.

 26. Sociālo dzīvojamo māju un sociālo dzīvokļu apsaimnie
košanu veic Apsaimniekotājs. 

 27. Apsaimniekotāja pienākumi ir:
 27.1. veikt sociālo dzīvojamo māju un sociālo dzīvokļu visu tel

pu apskati, pārbaudīt labierīcību un ierīču funkcionē šanu 
un sastādīt par to apsekošanas aktu;

 27.2. ja sociālo dzīvojamo māju un sociālo dzīvokļu telpas nav 
derīgas dzīvošanai, pirms telpu izīrēšanas apsaimnieko
tājs organizē sociālo dzīvojamo māju un sociālo dzīvokļu 
remontu;

 27.3. kontrolēt sociālo dzīvokļu īrnieku veikto apmaksu par īres 
un komunālajiem pakalpojumiem un brīdināt īrnieku par 
īres līguma laušanu par parādiem, kuru apmērs pārsniedz 
trīs mēnešu maksājumu apmēru.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publi
cēšanas pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

saisTOŠiE nOTEiKUMi nr. 35
2013. gada 27. novembrī

APSTIPRINĀTI ar Mālpils novada domes  
2013. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr. 18/22

Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  
5.panta trešo un ceturto daļu, Euro ieviešanas kārtības  

likuma  31.panta pirmo un trešo daļu.
Izdarīt Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos notei

kumos Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” 
(apstiprināts ar Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra lēmumu 
(protokols Nr.1/13) šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 1.1.3. apakšpunktā vārda saīsinājumu un skaitli 

“Ls 5,00” (piecus latus) ar vārda saīsinājumu un skaitli “EUR 7,11 
(septiņi euro un 11 centi)”;

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

saisTOŠiE nOTEiKUMi nr. 36
2013. gada 27. novembrī

Apstiprināti ar novada domes 
2013. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.18/23

Grozījumi Mālpils novada domes 2013. gada 23. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
Mālpils novadā 2014. gadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  
21. panta pirmās daļas 15.punktu, 

likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas  
9.1 punktu, 3.panta pirmās daļas ievaddaļu un 1.4 daļu,  

Pārejas noteikumu 40.2 punktu
Izdarīt Mālpils novada domes 2013. gada 23. oktobra saistošajos no

teikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mālpils 
novadā 2014.gadā” (apstiprināts ar Mālpils novada domes 2013. gada 
23. oktobra lēmumu (protokols Nr.16/1) šādus grozījumus:
1.1. Precizēt saistošo noteikumu izdošanas pilnvarojumu, svītrojot at

sauci uz likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu.
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

 “5. ja 2014. gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzi
nājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis 
tika aprēķināts 2013. gadā, nekustamā īpašuma nodoklis 
tiek aprēķināts, piemērojot 3.punktā noteikto nekustamā 
īpa šu ma nodokļa pieauguma ierobežojumu un ņemot vērā 
2013. gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru 
par vienu kvadrātmetru.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publi
cēšanas pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

NOVADA DOMES LĒMUMI

saisTOŠiE nOTEiKUMi nr. 32
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Izskatīja 27 jautājumus:
1. Par saistošo noteikumu Nr.37 “Grozījumi Mālpils novada domes 

2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par Mālpils 
novada domes budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu.

2. Par saistošo noteikumu Nr.38 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā Mālpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

3. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
5. Par nodevas apmēra noteikšanu par ziņu sniegšanu no Iedzīvotāju 

reģistra par personas deklarēto dzīvesvietu.
6. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
7. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju apstiprināšanu.
8. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju novērtē

šanas nolikuma apstiprināšanu.
9. Par projektu “Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – 

daudz bērnu ģimeņu apliecības – Goda ģimenes kartes ieviešana”.
10. Par naudas balvas piešķiršanu novada iedzīvotājai 100 gadu jubilejā.
11. Par Ivara Ošenieka iesnieguma izskatīšanu.
12. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/29 

atcelšanu un saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Mālpils 
novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

13. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/30 at
celšanu un saistošo noteikumu Nr. 19 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Nodeva 
par Mālpils novada simbolikas izmantošanu”” apstiprināšanu.

14. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/31 
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 20 “Grozījumi Mālpils nova
da domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un 
izcenojumiem Mālpils novadā”” apstiprināšanu.

15. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/32 at
celšanu un saistošo noteikumu Nr. 21 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par 
pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņem
šanai”” apstiprināšanu.

16. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/33 at
celšanu un saistošo noteikumu Nr. 22 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par paš
valdības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpo
jumiem”” apstiprināšanu.

17. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/34 at
celšanu un saistošo noteikumu Nr. 23 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par trū
cīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Mālpils novadā”” apstiprināšanu.

18. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/35 at
celšanu un saistošo noteikumu Nr. 24 “Grozījumi Mālpils novada do
mes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociā lās 
palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.

19. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/36 at
celšanu un saistošo noteikumu Nr. 25 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 
bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā”” apstiprināšanu.

20. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes Nr.17 lēmuma 
Nr.17/37 atcelšanu.

21. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/38 at
celšanu un saistošo noteikumu Nr. 27 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2011.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par no
mas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomā
ta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”” apstiprināšanu.

22. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/39 
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 28 “Grozījumi Mālpils nova
da domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 
Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils 
Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu”” apstiprināšanu.

23. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/40 at
celšanu un saistošo noteikumu Nr. 29 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 “Mālpils 
novada administratīvās atbildības noteikumi”” apstiprināšanu.

24. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/41 at
celšanu un saistošo noteikumu Nr. 30 “Grozījumi Mālpils novada do
mes 2009.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.4 “Pasažieru 
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”” 
apstiprināšanu.

25. Par Mālpils novada domes 30.10.2013. sēdes lēmuma Nr.17/42 
atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 31 “Grozījumi Mālpils nova
da domes 2009.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.8 
“Maksimālā maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas pārvadāju
miem ar vieglo taksometru”” apstiprināšanu.

26. Par biedrības “Mālpils sporta klubs” iesnieguma izskatīšanu.
27. Par piedalīšanos projektā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš

valdību veiktspējas uzlabošana”.

NOLĒMA:
•	 Atbalstīt	vairāku	pašvaldību	lūgumus	izskatīt	jautājumu	par	iespēju	

Latvijas Republikas pašvaldībām pašām noteikt nodevas apmēru par 
ziņu izsniegšanu no Iedzīvotāju reģistra par personas deklarēto vai 
reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja dzīvesvieta deklarēta vai reģistrēta 
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

•	 Izvērtēt	iespēju	slēgt	sadarbības	līgumu	ar	Sabiedrības	integrācijas	
fondu un SIA “Hannu  – pro” par dalību projektā “Demogrāfisko 
pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu apliecības – 
Goda ģimenes kartes ieviešana”. Lūgt vietējos uzņēmumus atbalstīt 
daudzbērnu ģimenes. Gatavot saistošos noteikumus, paredzot plašu 
un daudzpusīgu atbalstu daudzbērnu ģimenēm.

•	 Nodot	 biedrībai	 “Mālpils	 sporta	 klubs”,	 reģ.nr.40008149425,	 bez
atlīdzības lietošanā (patapinājumā) līdz 2023. gada 24.decembrim 
nekustamā īpašuma Sporta iela 1, kadastra Nr. 8074 003 0368, 
daļu – zemesgabalu 200 kvm kopplatībā, ar mērķi – realizēt LEADER 
līdzfinansētu projektu “Trenažieru laukuma labiekārtošana”. Uzdot 
izpilddirektoram slēgt līgumu par nekustamā īpašuma Sporta iela 
1 daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) biedrībai 
“Mālpils sporta klubs” uz 10 gadiem.

•	 Piedalīties	Norvēģijas	finanšu	instrumenta	2009.–2014.	gada	perioda	
programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģio
nālām iestādēm” projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašval
dību veiktspējas uzlabošana” realizēšanā.

MĀLPILS NOVADA DOMES  
08.01.2014. ĀRKĀRTAS SĒDE Nr.1

Izskatīja 4 jautājumus:
1. Par izmaiņām amatu sarakstos.
2. Par projekta “Mālpils kultūras centra skatītāju zāles skatuves grī

das nomaiņa un podestu izgatavošana” pieteikumu.
3. Par projekta “Aktīvās atpūtas un sporta laukuma izbūve Sidgundā” 

pieteikumu.
4. Par projekta “Mālpils kultūras centra amatierkolektīvu apskaņo

šanas tehniskais nodrošinājums” pieteikumu.

NOLĒMA:
•	 Piedalīties	ELFLA	projektu	konkursā	ar	projekta	“Mālpils	kultūras	cen

tra skatītāju zāles skatuves grīdas nomaiņa un podestu izgatavošana” 
pie teikumu ar kopējo finansējumu ir 13 237,41 EUR (9 303,31 LVL, ar 
PVN): Projekta attiecināmās izmaksas – 10 940,01 EUR (7 688,68 LVL,) – 
ELFLA finansējums – 90 % jeb 9 846,01 EUR (6 919,82 LVL), Mālpils 
novada domes līdzfinansējums – 10 % jeb 1 094,00 EUR 

(7 68,86 LVL). Projekta neattiecināmās izmaksas – 2 297,40 EUR 
(1 614,62 LVL), ko sedz Mālpils novada dome.

•	 Piedalīties	ELFLA	projektu	konkursā	ar	projekta	“Aktīvās	atpūtas	un	
sporta laukuma izbūve Sidgundā” pieteikumu ar kopējo finansējumu 
ir 14 405,66 EUR (10 124,36 LVL, ar PVN). Projekta attiecināmās iz
maksas – 11 905,51 (8 367,24 LVL): ELFLA finansējums – 90 % jeb 
10 714,96 EUR (7 530,52 LVL), Mālpils novada domes līdzfinansējums – 
10 % jeb 1 190,55 EUR (836,72 LVL). Projekta neattiecināmās izmak
sas – 2 500,15 EUR (1 757,12 LVL), ko sedz Mālpils novada dome.

•	 Piedalīties	 ELFLA	 projektu	 konkursā	 ar	 projekta	 “Mālpils	 kultūras	
centra amatierkolektīvu apskaņošanas tehniskais nodrošinājums” 
pieteikumu ar kopējo finansējumu ir 5 049,33 EUR (3 548,69 LVL, ar 
PVN): Projekta attiecināmās izmaksas – 4 173,00 EUR (2 932,80 LVL): 
ELFLA finansējums – 90 % jeb 3 755,70 EUR (2 639,52 LVL), Mālpils 
novada domes līdzfinansējums – 10 % jeb 417,30 EUR (293,28 LVL). 
Projekta neattiecināmās izmaksas (PVN) – 876,33 EUR (615,89 LVL), 
ko sedz Mālpils novada dome.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste  Iveta Krieviņa

MāLPiLs nOvaDa DOMEs 18.12.2013. sĒDE nr.19

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKU 2014. gada FEBRUĀRA mēnesim sk. 12. lpp.
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Mālpilietei Lidijai Sīmanei šī gada 2. janvārī apritēja simts gadi, 
un 4.  janvārī Mālpils kultūras centrā kuplā draugu pulkā viņa 
svinēja savu dzimšanas dienu. Savā cienījamajā vecumā tik dzīves
priecīga, kustīga un smaidoša viņa pati atnāk uz interviju. Tā nav 
problēma – garākās vai īsākās pastaigās pa Mālpili Lidija dodas 
bieži. Apskaujamies kā senu senās paziņas, Lidija kā pret mīļiem 
draugiem izturas pret ikvienu. Redzu prieka dzirksti viņas acīs par 
nesenajiem notikumiem!

Kā jūties šodien? Kāda ir sajūta pēc dzimšanas dienas 
pasākuma?

“Nekāda vaina, vakarā varēja dejot atkal! Viss bija pārsteigums 
uz pārsteiguma! Es vēl nevaru atgūties! Es nebiju gaidījusi tik lielu 
un skaistu pasākumu, man neviens nevienu vārdu neteica, tikai 
nosmaidīja un viss. Kaut ko jau nojautu, bet zināt nezināju, ka būs 
tik lielas svinības.”

Lidiju bija ieradušies sveikt tuvinieki, draugi, Mālpils novada 
dome, rokdarbnieces no studijas “Urga”, apsveikumu bija atsūtījis 
arī Valsts prezidents Andris Bērziņš.

Kā cilvēks var saglabāt tik skaidru prātu, optimismu tik 
pozitīvu skatu uz dzīvi?

“Nekāda māksla tā nav, tas man nāk no augšas, no Dieva. Tas 
nāk pats par sevi. Tā vienkārši ir tāda dāvana. Galvenais cilvēkam 
dzīvē, ja nāk kādi sarežģījumi vai visu nākas zaudēt, nevajag  visu 
tik ļoti ņemt pie sirds. Tam visam dzīvē tā ir jānotiek. Un tādās 
situācijās ir jādomā, kā no tā visa tikt ārā, kā atrisināt šo problēmu. 
Bet dzīves kamols tinas pats par sevi, to mēs nevaram iespaidot, 
bieži tas tinas, ne pēc mūsu iecerēm. Cilvēks kaut ko izdomā, bet 
izdarīt iznāk pilnīgi savādāk, nekā esi izdomājis, bet tam visam 
dzīvē tā acīmredzot ir jānotiek.

Lai arī kādas dzīvē būtu situācijas, cilvēkam tās nevajag uzņemt 
pārāk traģiski. Krist izmisumā, bažīties, kā nu būs un kas būs. Es tā 
nekad neesmu darījusi. Kā tajā dziesmā – “dzīve visu nokārto”. Un 
tā tu vari sevi saglabāt. ja visam negatīvajam trakosi līdz, tad labi 
nebūs. Nevajag arī krist apātijā un neko nedarīt. Dzīve jāpieņem 
tāda, kāda tā ir. ja cilvēks nevar pieņemt to, kā reizēm dzīvē notiek, 
tad viņš pats sevi iznīcina. Tāda attieksme man nāk no Dieva, katru 
vakaru es pateicos par pavadīto dienu, no rīta pateicos, ka naktī 
esmu labi izgulējusies, lūdzu, lai atkal šo dienu varētu labi pavadīt. 
Man liekas tam ir liela nozīme.

Tādi paši bija arī mana mamma un tēvs. Viņi arī bija stipri cilvēki, 
nekad nesūdzējās par smago darbu, ja vajadzēja kaut ko darīt, 
tad darīja, pat ja jutās slikti. Mamma bija īpaši stipra, bārene no 
septiņu gadu vecuma, savu tēvu vispār nebija redzējusi. Bet mam
ma mācēja dzīvot. Viņa man vienmēr palīdzēja, izvadīja pa dzīvi.”

Lidijas dzīvi, skatoties no šodienas viedokļa, mēs nosauktu par 
ļoti grūtu. Tā bijusi, kā viņa pati saka, raiba kā dzeņa vēders. Pie
dzīvots gan liels ļaunums no pašiem tuvākajiem cilvēkiem, gan 
necerēta palīdzība un mīlestība no pilnīgi svešiem.

“Bērnībā man bija abi vecāki, bet klājās man grūtāk kā bāre
ņiem. Tāpat no pavasara līdz rudenim basām kājām gāju ganos, 
bez atpūtas bez svētdienām, no deviņiem gadiem jau strādāju 
visus vīru darbus. Piecpadsmit gados no smagā darba es paliku 
ļoti slima, savilka visu ķermeni un es paliku līka, viss iekšā man 
sāpēja, nevarēju vairs atliekties taisna. Dakteri neļāva strādāt, bet 
tēvs tomēr dzina pie darba. Raudādama dziedāju, bet es dziedāju, 
visādas dziesmas, arī tautas dziesmas, asaras birst, bet dziedu. 
Tāda bija arī mana mamma.

Kad nevarēju vairs darbā iet, tad tēvs mani un mammu pa
dzina no mājām teikdams: “Tu esi slinka, tev jāiet pasaulē mācīties 
dzīvot – kad tev nebūs ko ēst, tad tu strādāsi!” Un, lai mamma 
mani neatbalstītu, tēvs atņēma viņai atslēgas, visu aizslēdza ciet 
un saimniekošanas tiesības atdeva savai māsai. Mammai ēst arī 
nedeva, viņa gāja pie samniekiem par meitu, lai vismaz mēs varētu 
paēst un man zāles nopirkt. Tā mēs aizgājām no mājām, tikai ar 
to, kas mugurā. Un kas būtu bijis, ja es tad būtu kritusi panikā? 
Vaja dzēja vien dzīvot tālāk. Tā no piecpadsmit gadiem es aizgāju no 
mājām. Pēc gada ārstēšanās jau bija labāk. Mamma iemācīja man 
šūt, tas darbs man patika.

Dakteri teica, ka smagu darbu strādāt es nekad nevarēšu, 
izglītība man bija tikai trīs klases, jo tēvs mani izņēma no skolas, 
palika iespēja apprecēties, ko es arī spiestā kārtā izdarīju. Appre
cējos ar māju samnieku, kurās mēs ar mammu strādājām, mūs 
vienoja kopīgs darbs, viņš bija skroderis, es palīdzēju šūšanas dar
bos. Pēc trīs gadiem piedzima meita Dzidra.”

Kuri bija Tavas dzīves labākie gadi?
Pēc šķiršanās no pirmā vīra, tie gadi, kad es ar mammu un 

Dzidru bijām trijatā, tie pieci gadi no 1935. līdz 1940. gadam. Mēs 
trijatā dzīvojām un mums bija ļoti labi kopā. Man pašai gan par 
visu bija jāgādā, bet mamma mani ļoti atbalstīja. Es gāju par die
nestmeitu, saimnieki man bija ļoti labi, pretimnākoši. Es līgu no 
jurģiem līdz Mārtiņiem, pa ziemu adījām, vērpām, strādājām 
rokdarbus.

Kādi darbi Tev patika? Vai rokdarbus strādāji visu mūžu?
Vispār man patika visi darbi, nebija tāds darbs, kas nepatiktu, 

patika art, ecēt, zāģēt, ar zirgiem darboties, visi lauku darbi. Es 
vienmēr darbu esmu darījusi ar patiku, lai kāds tas bija, arī bērnībā 
tā bija. Kad ar mammu divatā dzīvojām, tad pa ziemām ņēmām 
dažādus darbus – vērpām, adījām, spalvas plūcām. Vērpu vilnu, 
pakulas, linu, kāsu dziju, adīju cimdus, zeķes, jakas, arī tamborēju. 
Tagad jau adu tikai zeķes.

Sevišķi man patika kopt lopus. Un lopi arī mani ir vienmēr 
klau sījuši. Pat tādi lopi, kas kārtīgu vīru neklausīja. Kādu stundu 
padar bojos ar dzīvnieku, parunāju un viņš man klausīja. Es nezinu, 
kas manī ir tāds īpašs, bet lopi man bija padevīgi. Nekad neesmu 
baidījusies no lopiem, jaunībā pratu labi jāt uz zirga.

Bija gadījums, kad vīri nevarēja bulli dabūt mašīnā, bet es paņē
mu pie pavadas un ievedu mašīnā pavisam mierīgi. Bet es biju arī 
stingra ar dzīvniekiem, ja bija vajadzīgs, kad noķēru pie nedarbiem, 
tad sadevu kārtīgi. Bet nekad nesitu jau pēc tam, kad dzīvnieks 
pats pienācis klāt, jo tad viņš nekad vairs klāt nenāks. Pratu arī 
nepaklausīgus dzīvniekus pierunāt strādāt. Neviens man neko 
nebija mācījis, šī gudrība bija manī pašā.

Ko Tu šodien novēlētu visiem cilvēkiem?
Pirmkārt, protams, veselību – tas ir galvenais! Nekad nepado

ties pagurumam un grūtos brīžos nekrist panikā, bet paļauties uz 
Dievu, jo Viņš visu nokārtos un dzīve ies tālāk. Padoms vienmēr nāk 
no augšas un, ja cilvēks tam klausa, tad viņam viss labi izdodas.

Ar Lidiju Sīmani sarunājās 
Esmeralda Tāle

AKTUĀLI

Latvijas dārgums Mālpilī
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Lidija ir Mālpils kultūras centra pieredzes bagātākā paš
darbniece. Vīņa darbojas tautas lietišķās mākslas studijā “Urga”. 
Mēs vēlamies nedaudz pastāstīt par mūsu sadarbību.

Lauma Krastiņa
Pirms astoņiem gadiem 2006. gada 18. februārī Mālpils kultūras 

namā studija “Urga” kopā ar kultūras nama darbiniekiem rīkoja 
Maizes dienu. Arī sidgundieši kuplināja sarīkojumu – skolas 
dejotāji, maizes cepējas Zenta Kal
niņa, Agnese Hildebrante (toreiz 
Agnese Zutere), Daiga Karlsone. 
Gribēju tuvāk uzzināt par tās puses 
rudzu audzētājiem. Piezvanīju uz SIA 
“Sidgunda2”. Kundze laipnā balsī 
paskaidroja, ka lielu rudzu lauku 
rikteriešiem neesot, bet rudzu miltus 
gan gribētos, jo viņu “ome” (Ineses 
Žubeckas ģimenē) cepot sklandu 
raušus. Šī ziņa bija ļoti patīkama, un 
tā mūsu sarīkojumā ieradās šī jaukā 
ome Lidija Sīmane ar pilnu sklandu 
raušu grozu. Apmeklētāji tūlīt ievē
roja, nogaršoja un slavēja mums 
nepa rasto kurzemnieku ēdienu. Edīte Priekule uz pasākumu bija 
uzaicinājusi etnogrāfi Indru Čeksteri ar folkloras kopu “Mazā 
Senlejiņa”. Un tā paša gada jēkabos mālpilietes un sidgundietes 
jau rosījās Āraišu Dzirnavkalnā Maizes svētkos. Lidija Sīmane bija 
goda cepēja. Lidijas kundze mācīja cept šos raušus arī mums un 
daudziem citiem interesentiem. Un iemācīja.

Paldies Tev, mīļā skolotāja!
Lauma Tomiņa
Mēs, kopā darbojoties, esam pazīstamas ar Lidiju vairākus ga

dus. No viņas esmu guvusi daudz padomu rokdarbos, dzīves un 
sadzīves gudrībās. Esam dalījušās atmiņās par savām bērnībām. 
No Lidiņas staro tikai gaišums, labestība un mīlestība. Viņa ir kā 
saulīte mūsu “Urgā”. Lai liktens Tev, Lidiņ, ļauj vēl ilgi būt mūsu 
pulciņā! Tu esi “Urgas” māmuliņa.

Ilga Fjodorova
Savu simts gadu jubileju izdodas sagaidīt un nosvinēt tikai Dieva 

izredzētajiem. Lidijas kundze, protams, tāda ir  – mīļa, vienmēr 
smaidoša, enerģiska, labestīga. Viņai vēl pietiek spēka adīt smal
kas zeķes, cept ļoti garšīgus sklandu raušus, atnākt uz gandrīz kat
ru “Urgas” sanākšanu. Ar katru viņa mīļi sasveicinās, aprunājas. 

Dzīves prieks no Lidijas kundzes starot staro. Gribu viņai turpmāk 
vēlēt veselību un vēl daudzus gadus būt kopā ar mums.

Inguna Sīmansone
Lidija prot cept ļoooti garšīgus sklandu raušus. Man kādzeiz 

sklandu rauši negaršoja, jo tajos ir vārīti burkāni. Bet Lidijas ceptie, 
ar bagātīgo burkānu!!! pildījumu ir tik garšīgi. Tos pie mums noēd 
ātri. Un viņa netur sveci zem pūra. Dalās savās gudrībās ne tikai 
ar mālpiliešiem, bet 2010. gadā Nemateriālā kultūras mantojuma 
valsts aģentūras rīkotajā Tradicionālo prasmju skolā ar tuvākiem 
un tālākiem ciemiņiem no visas Latvijas.

Tas vēl nav viss. Lidija vēl 
jopro jām ada zeķes. Arī šogad 
Zie massvētku labdarības loterijā 
piedalījās ar četriem zeķu pā
riem. Kad pirms pieciem gadiem 
kādā tirdziņā meitenei, kura pir
ka Lidijas adītās zeķes, stāstīju 
ka adītājai ir 95 gadi, tad mei
tene teica, ka glabās zeķes skapī 
un paņems pa brīdim rokās, lai 
apjūsmotu. 2013. gada vasarā 
99 gadu vecumā ar savu zeķu pāri 
Lidija piedalījās Dziesmu svētku 
tautas lietišķās mākslas izstādē.

“Es nekad zeķes negludinu, es 
tās nolieku nospiesties zem kādas smagākas grāmatas” – tā stāsta 
Lidija. Tagad dzirdu, ka dažas meitenes studijā zeķes vairs neglu
dina, bet liek nospiesties.

“Kad adu zeķi, dziedu. Kad cepu sklanduraušus, dziedu. Kad 
kādreiz pļavā sienu grābu, dziedāju.

Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot pūru pielocīju, dziedot 
tautās man lai ved. Dziedāt gribu visu mūžu, dzīves ceļu staigājot” – 
tā Lidija.

Starp citu – mūsu tikšanās reizēs viņa ierodas pati pirmā (lai 
mēs visi būtu tik apzinīgi)!
“Smej saulespuķe rudenim uz pleca, mums šķiet, Tu viņai līdzinies mazliet,
jo gadiem ejot, ne vien nenoveco, bet arvien dāsnāk proti gaismu liet.
Ir mūža pūrā ne vien tikums rodams, bet arī gudrība kā dzintars lās
Un apziņa, ka, tikai projām dodot, Tavs mūža pavasaris turpinās.
Tev krāšņi starot – kā to šodien proti, par spīti dienām, kuras projām trauc,
Un, lai kā karaliskai saulespuķei, Tev vēl ilgi būtu ziedēt ļauts!”

(K.Apškrūma)
Vēlreiz sirsnīgi sveicam Tevi jubilejā! Lai daudz jauku mirkļu Tev 

gan kopā ar mums, gan ģimenē!
Domubiedri no TLMS “Urga”

AKTUĀLI

TLM studija “Urga” sveic Lidiju!

Lidija savu tuvinieku un visu sveicēju lokā
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sargāsim tradicionālo ģimeni kā lielāko vērtību
Ģimenes, vecāki, tēvi, mātes, vīri un sievas! Ienadnieks neguļ! Eiro

pas tradicionālās morāles kuģis grimst. Tajā tiek radītas aizvien jaunas 
un jaunas plaisas. Kuģi līdz remonta dokam mēs varētu nogādāt, ja vi
sas tā plaisas ar savām plaukstām aizspiestu solidāri vienlaikus. Taču 
joprojām ar tiem, kas esam pamodušies, ir ļoti par maz...

Ir pienācis laiks mūsu valstī, kad jaiedarbina ne tikai savas sma
dzenes, bet arī sirdis. Tuvojas izšķirošu kauju laiks, kurā mums visiem 
būs jāpacīnās par savām ģimenēm, saviem bērniem, lai tie netiktu 
padarīti par ķermeņiem pedofilu vai orgānu tirgum, par bezdzimuma 
būtnēm, vienaldzīgām pret dzimtas, tautas turpināšanas instinktu, 
ģimenes, valsts patriotismu.

Latvieši! Vai tiešām mūsu bērnu seksuālā orientācija un attīstība 
mums var būt mazāk svarīga par latviešu valodu? Valodas referen
dumā piedalījās teju vai miljons latviešu. Lai gan pēc referenduma 
veida skaitīja tikai PAR balsis – PRET balsis neskaitīja. Tātad, tas vairāk 
bija latviešu pārliecības, nacionālpatriotisma jeb protesta balsojums.

Vai balsojums PRET mūsu bērnu pārvēršanu bezdzimuma vai cita 
dzimuma radījumos nav drauds latviešu tautai? Šobrīd pārliecinoši 
par Latvijas pilsoņu bērnu nākotni cīnās nelatviešu sabiedrības daļa – 
nelatviešu mediji un šoreiz mums mūsu bērnu dēļ ir jābūt vienotiem 
kā nekad!

Homoseksuālisma problēma pastāv visur un tikai vēršas pla šu
mā. Tomēr tā neradās Latvijā, bet pie mums tā sāka attīstīties pēc 
mūsu valsts iestāšanās ES. Visa homoseksuālisma propaganda tiek 
uz  spiesta no ārpuses, bet Latvijai ir savas vērtības, un lielākajai mūsu 
ļaužu daļai šādas attiecības nav pieņemamas.

Kopumā parakstu vākšana ir laba iniciatīva, ar kaut ko ir jāsāk. 
jāaiz liedz dažādas geju parādes un publiskas netradicionālās seksuā
lās orientācijas demonstrēšana, it īpaši, ja par tā lieciniekiem var kļūt 
bērni. Tas viss ir stingri jāizskauž.

jā, pagaidām nekas briesmīgs šīs problēmas dēļ nav noticis, bet 
sabiedrība aktīvāk sāk pret to uzstāties. Tas, ka cilvēki pievērš uzmanību 
šai problēmai, ir ļoti labi, jo situācijas, kad tauta klusi par kaut ko “šū
mē jas” virtuvē, bet pēc tam apsūdz politiķus bezdarbībā, nav reta.

ja mēs neiesim parakstīties, bet tā vietā, pie televizora ekrāniem 
sēdēdami, burkšķēsim par valdošo netaisnību utt., tad šoreiz tā būs 
mūsu pašu vaina. Centrālā vēlēšanu komisija ir nodevusi šo lietu 
tau tas rokās un mēs nevarēsim vainot valdību, ja paši sava slinku
ma dēļ vai gaidīdami, ka gan jau kaimiņš parakstīsies, nogulēsim 
un nepasargāsim savus bērnus no obligātās viendzimuma personu 
seksuālo attiecību ievadinstruktāžas apgūšanas jau bērnudārzā.

Eiropas parlamenta Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu 
(LGBT) kopienas un genderisma ideju lobētāji, nedabūjuši cauri bērnu 
agrīnas seksualizācijas jeb Estrellas rezolūciju, iedarbinājuši jaunu – 
atklātās lesbietes, Austrijas Eiroparlamentārietes un LGBT kopienas 
dalībnieku tiesību Intergrupas līdzprezidentes Ulrikas Lunacekas 
ziņojumu.

Dokumenta mērķis ir kļūt par Eiropas savienības ceļa karti cīņai 
ar homofobiju un diskrimināciju attiecībā pret seksuālo orientāciju 
un dzimumidentitāti (gender identity). Tātad, mums ir jāsaprot, ka 

apdraudēts ir mūsu Satversmes 110.p., kas aizsargā tradicionālas 
ģime nes vērtības mūsu valstī. ja mēs aktīvi necīnīsimies, nākamais 
solis būs mūsu tiesību kriminalizācija!

Aicninājums visiem iepazīties ar zemāk lasāmajiem tekstiem un 
nobalsot par šīm divām iniciatīvām!

1. CitizenGo mājas lapā pret Lunacekas iniciatīvu!
Mājas lapas adrese: http://citizengo.org, jāiet uz saiti, kuras 

virsraksts ir: EU-Parliament to vote on a Roadmap for special LGBT 
rights:#LunacenkoNO

2. Par Grozījumiiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā!

Centrālā vēlēšanu komisija reģistrē parakstu vākšanai grozī-
jumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā http://cvk.lv/pub/pub
lic/30680.html

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā – http://cvk.lv/pub/
public/30673.html

2013. gada 9. decembrī oficiāli tika sākta parakstu vākšana par 
grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Biedrība “Sargāsim 
mūsu bērnus” piedāvā minētajā likumā veikt šādus papildinājumus:

Pirmais: “Bērnu izglītības un aprūpes iestādēs dzimumaudzinā
šanai jābūt balstītai uz LR Satversmes 110.pantu. Bērnu izglītības 
un aprūpes iestādēs viendzimuma personu seksuālo un laulības 
attiecību popularizēšana un reklāma ir aizliegta.” (Atgādinām, ka LR 
Satversmes 110. pants nosaka, ka laulība ir “savienība starp vīrieti un 
sievieti”).

Otrais: “Bērnu kā dalībnieku vai skatītāju aizliegts iesaistīt pasā
kumos, kuru mērķis ir viendzimuma personu seksuālo un laulības 
attiecību popularizēšana un reklāma.”

Kā par šo iniciatīvu parakstīties? Lūk, īsa instrukcija:
1. jūsu parakstu var apliecināt IKVIENS Latvijas notārs. Lapā notars.lv 

jūs atradīsiet pilnu notāru sarakstu ar to adresēm un darbalaiku.
2. Ierodoties pie notāra, jums līdzi jāņem PASE un 2.85 EUR (2 LVL) – 

tā ir paraksta apliecināšanas cena. Grozījumu tekstu līdzi jāņem 
nav, jo tas jau ir pie notāra.

3. jums jāzina, par ko jūs parakstāties un tas jāpaziņo notāram. jūs 
parakstāties par GROZĪjUMU VEIKŠANU BĒRNU TIESĪBU AIZSAR
DZĪBAS LIKUMĀ.

4. Lapu ar notāra apliecināto jūsu parakstu ir jĀATSTĀj PIE NOTĀRA. 
Mēs, parakstu vākšanas organizatori, visas šīs lapas savāksim 
centralizētā veidā  – tā būs ērtāk mums visiem. ja kāda iemesla 
dēļ jūs šo lapu tomēr būsiet paņēmis līdzi, tādā gadījumā jums tā 
jānosūta uz adresi: “Sargāsim mūsu bērnus”, a.k. 70, LV1010, Rīga.

5. Referendumā drīskt piedalīties tikai pilngadību sasnieguši Latvijas 
pilsoņi.

6. ja jums radīsies kādi jautājumi, zvaniet uz mūsu kontakttālruni: 
29220334 (Rīga), info@rod.lv.

Mālpils luterāņu draudze

ingas Jurovas brīnumzeme
Latvijai tik nozīmīgais gads kultūras dzīvē iesākas arī Mālpils 

izstāžu zālē. Un šoreiz ar spilgtu, visās šī vārda nozīmēs, gleznie
cības izstādi, kurā apkopotas gleznotājas Ingas jurovas gleznas no 
cikliem – “Lapzemes dārzi”, “Pieci soļi no centra” un “Četri gada
laiki Alises brīnumzemē”.

Inga jurova pieder pie Latvijas jauno mākslinieku paaudzes – 
2000. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas A. Naumova 
un K. Zariņa meistardarbnīcu, izstādēs piedalās kopš 1996. gada.

Māksliniece caur darbiem mums atļauj pietuvoties savai iekšējai, 
noslēpumainajai un brīnumainajai pasaulei. Sajūtas viņas gleznās 
pauž dažādi tēli – Alise, ziedi, sniega pārslas... Katra mākslinieka 
radošā pasaule jau mazliet līdzinās brīnumzemei, kurā mēs varam 
saprast un nesaprast, atrsat un neatrast, bet, kas mūs tomēr 
pārsteidz un uzrunā! Noteikti nenokavējiet apmeklēt šo izstādi!

Esmeralda Tāle Gleznotājas Ingas Jurovas (no lab.) izstādes atklāšanā 19. janvārī
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Šonedēļ sākas mācības skolotājiem programmā “Samsung 
Skola nākotnei”. Tajā 120 skolotāji un direktori piecus mēnešus 
bez maksas apgūs digitālās prasmes, lai veidotu mūsdienīgas un 
radošas mācības Latvijas skolās. Noslēgumā komanda, kas vis
pārlie cinošāk parādīs tehnoloģiju izmantošanas ideju mācībās, sa
ņems 10 000 eiro jaunākajām Samsung tehnoloģijām savai skolai. 

Nodarbības no janvāra līdz maijam notiks programmas part
nera “Iespējamā misija” (IM) treneru vadībā. To laikā dalībnieki 
apgūs, kā veidot un skolā izmantot sociālos medijus, blogus, 
info grafikas, foto, video un animācijas. Inovatīvās domāšanas 
meistarklasēs skolotāji atklās veidus, kā radīt oriģinālas idejas un 
ieviest tās mācībās. Programmas neatņemama sastāvdaļa būs arī 
vebināri un mājas darbi.

Galvenais uzdevums skolotājiem būs piecu mēnešu laikā izstrā dāt 
digitālo pārmaiņu projektu savai skolai. Projekta mērķis ir rast veidus, 
kā ar tehnoloģijām uzlabot skolēnu sasniegumus mācībās. Tam jābūt 
ilgtspējīgam, īstenojamam daudzos mācību priekšmetos un jāvei cina 
sadarbība skolēnu un skolotāju vidū, nodrošinot individuālu pieeju 
skolēniem ar dažādām spējām. Visus projektus noslēgumā vērtēs 
IM treneri un programmas žūrija. Tā skola, kuras projektu eksperti 
atzīs par pārliecinošāko, iegūs 10 000 eiro jaunākajām tehnolo ģijām 
no Samsung Electronics Baltics.

“Mūsu mērķis ir līdz 2016. gadam panākt, ka vismaz 60% skolo
tāju skolā brīvi rīkojas ar mūsdienu tehnoloģijām. Būtiski, lai 
vienlīdzīgs tehnoloģiju lietojums būtu arī visās mācību programmās. 
Mūsu skolās tās ir trīs – humanitārā, eksaktā un vispārizglītojošā 
programma,” skolas vīziju, piesakoties “Samsung Skola nākotnei”, 
komentē Kalvis Kincis, Rīgas 6. vidusskolas direktora vietnieks 
informātikas jautājumos.

Programmai ir piesaistīti dažādu nozaru eksperti un viedokļu 
līderi, kuri “Samsung Skola nākotnei” vadīs lekciju ciklu “Iedvesmo 
radīt”. Eksperti ar saviem piemēriem iedvesmos direktorus un 
skolotājus būt par pārmaiņu nesējiem un realizēt savas idejas 
gan skolā, gan ikdienā. Pirmajā mācību posmā janvārī lektoru 
vidū būs Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš, UNESCO 
ģenerālsekretāra p. i. Baiba Moļņika, Bērnu zinātnes centra Z(in)oo 
vadītājs Pauls Irbins, mediju, kultūras un mārketinga speciāliste 
Zane Čulkstēna un Zinātkāres centra “Zili Brīnumi” vadītājs Aldis 
Kalniņš.

“Babītes vidusskola ir ļoti labi aprīkota ar tehnoloģijām, tāpēc 
mūsu prioritāte nākamajos divos gados ir skolā nodrošināt plašu 
mācīšanās pieejamību ikvienam. Skolēnam, kurš ir ārzemēs, sko
lēnam, kurš ir saslimis, kā arī skolēnam, kurš ir klasē, bet kuram 
nepatīk klausīties,” uzsver Babītes vidusskolas direktore Ilze 
Rozenberga.

Mācības programmā notiek piecos moduļos: pirmais modulis no 
2014. gada 6. līdz 10. janvārim; otrais modulis no 3. līdz 7. februārim; 
trešais modulis no 3. līdz 7. martam; ceturtais modulis no 31. marta 
līdz 4. aprīlim; piektais modulis no 6. līdz 12. maijam. Mācības no
tiek Samsung tehnoloģiju telpā Duntes ielā 6.

Samsung programmu izsludināja pērn oktobrī, kad papildu digi
tālās prasmes pieteicās apgūt 213 jeb ceturtā daļa Latvijas skolu. 
Visus pieteikumus izvērtēja IM un žūrija, kas arī noteica, kuras 
30 skolu komandas ir uzņemtas apmācībās.

Pēc Eiropas Komisijas datiem, Latvijas skolotāju pārliecība par 
savām digitālajām prasmēm ir viena no zemākajām Eiropā. Savu
kārt Samsung veiktā aptauja liecina, ka 83% vecāku uzskata, ka tieši 
skolotāju digitālās prasmes ietekmē skolēnu zinātkāri mācīties. 
Tāpēc šajā programmā skolotāji vingrināsies veidot skolēniem 
radošas un aizraujošas mācību stundas.

Skolotāju digitālās apmācības programma ir jau otrā Samsung 
izglītības iniciatīvas aktivitāte. 2013. gada vasarā Valmierā notika 
vasaras 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/sam
sunglv; twitter.com/SamsungLV; draugiem.lv/samsung.

Par “Samsung Electronics”
“Samsung Electronics” ir pasaulē vadošais tehnoloģiju ražotājs, 

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

sākas Latvijas skolotāju bezmaksas digitālās apmācības

Mālpils internātpamatskolas direktore Frančeska Ģēvele (3 no kr.) 
un skolotājas (no kr.) – Dace Brūna, Solvita Lapiņa un Dace Purviņa 

“Samsung Skola nākotnei” skolotāju digitālajās apmācībās
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Ģimene, par kuras dvīņiem ir šis raksts, nav mālpilieši, tomēr 
jau gandrīz desmit gadu tā saistīta ar Mālpili. Viena no tikai trijām 
ģimenēm, kurās dvīņi ir divās paaudzēs pēc kārtas.

Atceļā no Mālpils muižas, kur tikos ar ģimenes galvu, domāju: 
“Kad cilvēks kļūst piederīgs kādai noteiktai vietai? Vai tikai tad, ja 
viņš tur dzimis vai dzīvo? Bet varbūt arī tad, ja viņš nežēlo daļu mūža, 
lai kādai šīs vietas daļai atdotu seno izskatu, varbūt pat dvēseli, un 
padarītu to cilvēkiem pievilcīgu?” Es nepajautāju, vai mans sarunu 
biedrs ir nositis čūsku, bet no sešiem bērniem divi dēli gan viņam ir. 
Un viņš ir izdarījis daudz, daudz vairāk par vienu iestādītu koku. Droši 
vien jau sapratāt, ka sarunājos ar Aldi Plaudi, un tas, ka Mālpils 
muižu viņš padarījis par vienu no skaistākajām Latvijā, vairs nav 
jāpierāda.

Kā radusies interese par tieši Mālpili?
Izrādās, ka mūsu muiža bijusi viena no retajām, kuras apkārtni 

nav sabojājusi padomju laika apbūve. Arī dabas ainava ap muižu 
šķitusi pievilcīga – skaists parks, dīķi, tuvu upe. Pat blakus uzceltās 
divas kopmītņu ēkas (paldies arhitektam!) no augšas izskatoties kā 
muižas kompleksam piederīgas.

Ne vienreiz vien ar klusu sajūsmu esam vērojuši košo gaisa ba
lonu slīdam pāri Mālpilij un nodomājuši – top fotogrāfijas. Kāda tad 
ir mūsu Mālpils no augšas?

“Skaista! 1992. gadā biju pirmais, kas Latvijā nopirka gaisa 
ba lonu  – “Vinniju”. Tas bija īpašs laiks  – Atmoda ar virmojošām 
kaislībām un latviešu pašapziņas mošanos. No tā laika arī gaisa 
kuģošana turpinās.”

Tas vēl nebūt nav viss, ar ko bez pamatdarba nodarbojas Aldis 
Plaudis. Vēl ir ceļošana (arī šobrīd viņš ir tālu no Latvijas), foto
grafēšana (izstādes bijušas arī Mālpilī), gleznu kolekcionēšana. 
Plaužu dzimtas koks izpētīts no 16. gadsimta, kad latviešiem vēl pat 
uzvārdu nebija.

Alda Plauža uzvārdam bieži pievieno vārdu – miljonārs, kas par 
cilvēciskajām īpašībām neizsaka gandrīz neko. Par apbrīnojami 
plašo interešu loku jau zināms, bet man saruna atklāja vēl arī to, 
ka viņam ir lieliska humora izjūta, ka viņš ir ļoti vienkāršs šī vārda 
vislabākajā nozīmē un ka viņa vislielākā bagātība ir ģimene.

Dvīņi Dāvis un Dārta ir Alda Plauža jaunākie bērni. Viņiem ir 
trīspadsmit gadu, un viņi dzimuši…29.februārī.

Kā stāsta tēvs, abi bērni atšķirīgi gan izskata, gan rakstura ziņā. 
Dāvis, puisis ar mākslinieka dvēseli, ir talantīgs zīmētājs, modelē 
tērpus, jau no agras bērnības dejo (dejojis arī Agra Daņiļēviča 
“Dzirnās”). Viņa domrakstu parastais vērtējums ir 10 balles, un dažu 
labu no tiem mamma lasījusi pat ar aizkustinājuma asarām acīs. 
Dāvis ir rosīgs un atvērts, bet ar viegli ievainojamu dvēseli, visvairāk 
pārdzīvo, ja kāds nav attaisnojis viņa uzticēšanos.

Dārta atšķirībā no brāļa ir klusa, mierīga, pat piesardzīga, ne
steidzas izteikt savu viedokli, bet labāk paklusē, ja citi runā. Viņa 
ir talan tīga basketboliste ar teicamu kustību koordināciju un plas
tiku, un tēvs par to priecājas – sports attīsta komandas izjūtu, māca 
uzņēmību, mērķtiecību, kas dzīvē neapšaubāmi noderēs.

Bērni mācās dažādās skolās: Dāvis Ādažu Valdorfa skolā, jo tur 
lielu vērību veltī humanitārā virziena mācību priekšmetiem, bet 
Dārta – 49. vidusskolā, kuru absolvējis tēvs pats un uzskata par vienu 
no labākajām skolām Rīgā. Brālis un māsa ļoti turas kopā, viens otru 
saprot un izjūt, tātad emocionālā saikne spēcīga.

Atbilstošā horoskopa zīme viņiem ir Zivis. Izlasīju aprakstu un biju 
pārsteigta par gandrīz precīzo sakritību, ja dvīņu īpašības apvieno: 
“Zivīm raksturīgs iekšējs miers, vēlēšanās veidot pašām savu pa
sauli. Zivis mīl klusumu, bet var būt arī ļoti atvērtas. Tās ir talantīgas 
un gudras, spējīgas dažādās jomās. Ir mākslinieciskas dotības, 
radošums. Dzīves mērķis – realizēt savas ieceres.”

Dvīņiem ir trīs vecākās māsas: Līga (viņa arī audzina dvīņus), 
Māra un Ieva un vēl brālis Gunārs.

Līgas trīsgadīgie dvīnīši – Elizabete un Rojs – arī jau sākot parādīt 
gan savus raksturus, gan intereses. Rojs, piemēram, vēlējies, Ziemas
svētku dāvanā saņemt traktoru, bet Elizabetei patīkot puzles, un to 
salikšanā viņa pat pārspējot vectēvu, ko abi mazbērni sauc par papu.

Vecāki nekad neesot ietekmējuši ne bērnu profesiju, ne nodarbību, 
ne draugu izvēli.Vērojot vecāku (un dvīņi arī pieaugušo māsu un brāļa) 
attieksmi pret dzīvi, cilvēkiem, lietām, viņi paši spējuši pieņemt pa
reizus lēmumus. Arī apģērbu kulta ģimenē neesot, jo ārējā čaula jau 
nav svarīgākais dzīvē. Bet vecāku padoms, protams, nekad nav liegts.

Tēvs lepojas, ka četriem vecākajiem bērniem ir augstākā izglītība, 
viņi dzīvo, strādā un maksā nodokļus savā zemē, Latvijā. Mazas 
nācijas spēks ir izglītībā – tā ir Alda Plauža pārliecība.

Vai ģimenei bieži iznāk sastapties pie lielā saimes galda? Atbilde 
ir – nē. Katram savi darbi un pienākumi. Tradicionālās tikšanās ir 
Līgo vakarā, Ziemassvētkos, jubilejās un nu jau arī Tēvu dienā. Kopā 
bijuši arī dažos koncertos Mālpilī, bet viena no jaukākām nodarbēm 
visai ģimenei ir kalnu slēpošana.

Par dvīņiem un ne tikai

Plaužu ģimene – no kr. Ieva, Dāvis, Gunārs, Māra, Baiba, Aldis, Līga, 
priekšplānā Dārta

Dārta un Dāvis

ņujorka ir Dārtas un Dāvja dzimšanas pilsēta, tāpēc katru gadu, kad ir 
29. februāris, ģimene slido NY Rokfellera centrā
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jau piekto gadu Mālpilī ir ģimenes ārstes jevgēnijas Sprūdes 
prakse. Mālpilī viņa ieradās kā Dr. Aldas Bēvaldes aizvietotāja un pa 
šo laiku kļuvusi par daudzu cienītu un mīļotu ģimenes ārsti.

Sarunājoties ar jevgēniju, var apjaust to 
daudzo problēmu loku ar ko šodien jāsaskaras 
ģimenes ārstam. Sarunas centrā ir jautā
jums – kā pacientiem palīdzēt dzīvot veselīgāk, 
labāk, lai būtu pēc iespējas mazāk akūtu 
saslim šanas gadījumu.

“Ģimenes ārstam šeit ir ļoti liela slodze, 
īpaši tāpēc, ka Mālpilī nav poliklīnikas vai slim
nīcas. Darba ir ļoti daudz, astoņu stundu dar
ba diena bieži ir par īsu. Uzskatu, ka ārstam 
ir jābūt atsaucīgam. Pirmajā vietā ir pacients, 
viņa veselība, galvenais ir profilaktiskās ap
skates, savlaicīgi nosūtījumi uz slimību diag
nostiku. Ikvienam ir pienākums rūpēties par 
savu un savu tuvāko veselību. ja cilvēks reizi 
gadā nav apmeklējis ģimenes ārstu, mēs zva
nām, aicinām uz profilaktisko apskati. Diemžēl 
ir gadīju, kad cilvēki atnāk jau novēloti ar 
ielaistām slimībām.

ja valstī būtu lielāka ekonomiskā stabili
tāte, tad arī cilvēkiem būtu mazāk depresi
jas, trauksmes, līdz ar to mazāk veselības 
problēmu. Kāpēc cilvēki vasarās mazāk sli
mo, viņi ir aizņemti lauku darbos, ir par ko rūpēties, gan prāts ir 
nodarbināts, gan ķermenis. Tauta vienmēr izdzīvos, sevišķi laukos!

Šodien joprojām aktuālas problēmas ir lielais smēķētāju skaits, 
mazkustīgs dzīvesveids, narkotiku izplatība bērnu vidū. Tāpēc es 
atgādinu vecākiem, ka bērni ir jānodarbina, gan dažādos pulciņos, 
gan jāradina palīdzēt mājas darbos. Esmu saskārusies ar situācijām, 
kad divdesmit gadu veciem jauniešiem nav darba, bet mājas darbos 
viņi arī neiesaistās, laiku pavada pie televizora. Šodien ir jāpievērš 
īpaša uzmanība jaunatnei, bērnus jāsargā no smēķēšanas, alkohola 
un narkotikām, jārūpējas, lai nesabojā stāju un regulāri vingro  – 
vismaz divas reizes nedēļā.

Vislielākais risks saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām un vēzi 
ir tieši smēķētājiem. Diemžēl šī problēma ir ļoti izplatīta. Ir daudzi 
cilvēki, kas, mūsu pamudināti, atmet smēķēšanu, tad mēs rakstām 
viņiem pat apsveikumu kartiņas! Tagad internetā arī ir pieejami dau
dzi materiāli, kā cīnīties ar šo atkarību.

Galvenā loma veselības aprūpē ir profilaksei, lai pasargātu 
cilvēku no akūtām situācijām, nokļūšanas slimnīcā. Arī, kad esam 
saslimuši, jāpārdomā, vai tiešām uzreiz jālieto antibiotikas. Bieži, 
kad bērns saslimst, vecāki uzreiz ķeras pie antibiotikām, bet gal
venais šeit būtu dažādas vienkāršas ārstniecības metodes – kakla, 
deguna skalošana, augļu tējas. Bet cilvēki aizbildinās, ka nav laika 
kopt slimo bērnu, ir jāiet darbā, tā ir ļoti sarežģīta situācija.

Gados vecajiem tuviniekiem būtu jāpalīdz, jāpainteresējas, 
vai, piemēram, vecāmamma izdzērusi šodien zāles, jāpiezvana, 
jāaprunājas. Mums praksē ir daži cilvēki, kuriem māsiņas zvana, lai 
atgādinātu par zāļu lietošanu. Mālpilī diemžēl ir daudz vecu cilvēku, 
kas nav pietiekoši aprūpēti.

Katram tomēr ir savs liktenis, reizēm cilvēks kaut ko vēlas izdarīt, 
bet nevar, nesanāk, bet pēc tam izrādās, ka tā ir bijis pat labāk, viņš 
ir kaut ko ieguvis vairāk.

Zolitūde Rīgā bija tas rajons, kur es strādāju par iecirkņa terapeiti, 
un šī traģēdija, kas notika, arī parāda, ka katram ir savs liktenis. Kāds 
varbūt gribēja aiziet uz veikalu tajā vakarā, neaizgāja un tā izglāba 
sev dzīvību. Pēc traģēdijas cilvēki man zvanīja, jautāja vai viss kārtībā. 
Arī tagad vēl daži Rīgas pacienti atbrauc pie manis uz Mālpili, jo viņi 
ir pieraduši komunikēt ar savu ārstu, negrib iet pie citiem. Dažiem 

ir vajadzīgs ārsts ne tikai recepšu izrakstīšanai, 
bet arī, lai parunātos. Cilvēki saka: “Es jūtos 
labāk, kad parunājos ar jums, dakterīt!””

Kā jūtaties Mālpilī?
“Mālpils ir brīnišķīga vieta, ļoti skaista, 

patīkama. Šeit ir mierīgi un droši. Ļoti priecā
jos, ka Mālpilī ir daudz pulciņu un nodarbību 
bērniem.

Arī ar Dr. Birutas Zīriņas praksi mums ir ļoti 
labas attiecības. Liels paldies viņai! Brīniš ķīgi, 
ka ir tādi kolēģi!”

Kā Jūs atpūšaties, ko darāt brīvajā laikā?
“Man patīk teātris. Nesen biju uz Mihaila 

Čehova Rīgas Krievu teātra izrādi “Tango ar 
Stroku”, kura man ļoti patika. Braucu pie maz
bērniem, arī uz ārzemēm.

Savos ārzemju braucienos uz Vāciju, 
Angli ju, Norvēģiju vai Zviedriju slimnīcās vai 
ģimenes prakses vietās esmu novērojusi, ka 
cilvēkiem tur nav tik tuvas attiecības ģimenēs, 
kā pie mums. jau no 16 – 18 gadiem bērniem 
vairs nav tāda kontakta ar vecākiem, kā mūsu 
valstī. Bērni dodas studēt prom no mājām, 

dzīvo kopmītnēs, strādā. Mēs par daudz lutinām savus bērnus. Arī 
attieksme pret veciem cilvēkiem ir savādāka, par kaunu neuzskata 
mitināšanos pansionātos.

Galvenais cilvēkiem vajag mierīgi uztvert vienam otru, nedus mo
ties, izturēties ar cieņu, atbalstīt, iemācīties sadzīvot, lūgt piedo šanu 
un piedot. Mēs visi palaikam izdarām kādas kļūdas, tāpēc mums 
vajadzētu vienam otru vairāk pieņemt un netiesāt. Nedarīt nevienam 
sliktu. Arī Baznīca cilvēkam dod šo iekšējo mieru un sakārtotību.

Rūpējieties par savu veselību ar veselīgu dzīvesveidu, kamēr 
vēl neesat saslimuši! Ar lielu cieņu un mīlestību pret visiem māl
piliešiem, visa labā izdošanos un savstarpēju mīlestību šajā gadā! – 
vēl ārste jevgēnija Sprūde.”

Esmeralda Tāle

rūpēs par mālpiliešu veselību

Aldis Plaudis sarunas nobeigumā saka: “Apzinos, ka esmu lielas 
ģimenes galva, tāpēc nedomāju par ātrlaicīgu peļņu, bet par to, kas 
paliks pēc manis. Peļņas dēļ jau būtu bijis vieglāk uzcelt četrus 
benzīntankus, bet tad nebūtu Mālpils muižas.” Man šķiet, ka muižas 
ēkas droši vien turpat vēl stāvētu, bet, visticamāk, vecās skolas 
skumjā likteņa piemeklētas.

Kāda būs dzīve mūsu Latvijā, kad Plaužu dzimtas dvīņi būs pieau
guši? Noteikti labāka. Viņi izvēlēsies savus, varbūt pavisam citādus 

dzīves mērķus, bet tas, ko paveicis Mālpilī Aldis Plaudis, rosina 
mums katram sev pajautāt: “Ko aiz sevis atstāšu es?” Un nemaz 
nav jābūt muižas īpašniekam, lai jau tagad ap sevi kaut ko sakārtotu, 
sakoptu, padarītu skaistu.

Ināra Bahmane
Šis raksts veido laipu no dvīņu tēmas uz stāstiem par jaukām 

Mālpils daudzbērnu ģimenēm. Februāra “Mālpils Vēstīs” jau būs 
uzrunāta kāda no tām.

VESELĪBA

Dr. Jevgēnija Sprūde skaistā dzīves jubilejā 2013. gadā ar ģimeni
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sporta ziņas

sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

1.februāris Pierīgas sporta spēles dambretē Babīte
2.februāris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 4.posms Mālpils sporta komplekss

15.februāris Pierīgas sporta spēles šahā Mālpils sporta komplekss
16.februāris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 2.posms Mālpils sporta komplekss
16.februāris plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts galda tenisā Mālpils sporta komplekss
22. februāris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 6.posms Mālpils sporta komplekss

21.decembrī Mālpils sporta kompleksā norisinājās Ziemas
svētku turnīrs novusā, kurā piedalījās 12 dalībnieki. Tika izspēlēta 
riņķa sistēma. 1.vietu ieguva jānis Dišereits. 2.vietu izcīnīja Oskars 
janbergs, bet 3.vietā ierindojās juris jonaitis. Lābākā no dāmām – 
Lauma Berga.

29.decembrī Mālpils sporta kompleksā notika zolītes divcīņa. 
Uzvarētāju godu ieguva komanda Punciši (Andris Upelnieks, 
Normunds Ozoliņš). 2.vietā komanda Zariņi (Artūrs Vairogs, Grigo
rijs Kozļakovskis), bet 3.vietā komanda UMKA (Ivars Neimanis, 
Oskars Emka).

5.janvārī Mālpils sporta kompleksā norisinājās Mālpils novada 
čempionāta novusā 3.posms, kurā piedalījās 16 dalībnieki. Šoreiz 
tika mainīta sacensību izspēles sistēma – Šveices sistēma 9 kārtās. 
Spēle ilga līdz 4 uzvarām vai arī 6 setus. Šī sistēma sevi attaisnoja 

un intriga saglabājās līdz pat pēdējai kārtai. Pirms pēdējās kārtas 
3 dalībniekiem bija 5,5 punkti, bet 4 dalībniekiem – 5 punkti. 1.vietu 
ieguva Mārtiņš Dišereits. 2.vietu izcīnīja jānis Dišereits, bet 3.vietā 
ierindojās Tālivaldis Zagorskis. Lābākā no dāmām – Kristīne 
Kaņepēja ieguva 15.vietu. 

18.janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 5.posms, kurā piedalījās 5 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Edgars Komarovs, 2.vietu izcīnīja Normunds Ozoliņš, 
bet 3.vietā ierindojās jānis jansons.

19.janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 1.posms, kurā piedalījās 22 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Agris Ozoliņš, 2.vietu – Ivars Mazurkēvičs, 3.vietu – Ivars 
Neimanis.

 Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Pierīgas novadu sporta organizatoru tikšanās Rīgā 09.01.2014. Rīga, PIKSP
Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles dambretē 01.02.2014. Babītes novads
Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles šahā 15.02.2014. Mālpils novads
Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles zemledus 
makšķerēšanā *** 23.02.2014 Ķeipene, Plaužu ezers,  

Ogres novads
Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles galda tenisā 01.03.2014. Rīga

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles telpu futbolā – 
priekšsacīkstes 15.03.2014.

Baldones novads
Mālpils novads
Ropažu novads

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles telpu futbolā – fināli 22.03.2014. 
Stopiņu novads
Ropažu novads
Babītes novads

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles novusā 23.03.2014. Babītes novads

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles orientēšanās sportā 7.vai 14.maijs 2014. Saulkrastu novads

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles florbolā 11.05.2014. Stopiņu, Ropažu novadi
Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles MTB 
riteņbraukšanā *** 01.06.2014. Baldones novads

Pierīgas novadu sporta organizatoru sanāksme 03.06.2014. Rīga, PIKSP
Pierīgas novadu pašvaldību darbinieku 2014.gada sporta 
spēles 08.08.2014. Mārupes novads

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles pludmales 
volejbolā – priekšsacīkstes*** 16.08.2014.

Mālpils novads
Ropažu novads
Babītes novads

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles pludmales 
volejbolā – fināli*** 23.08.2014.

Mālpils novads
Ropažu novads
Babītes novads

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles vieglatlētikas krosā 03.09.2014. Baldones novads

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles šautriņu mešanā 27.09.2014. Saulkrastu novads

Pierīgas novadu 2014.gada sporta pasākumu kalendārs pieaugušajiem



Mālpils Vēstis  jANVĀRIS  2014   11

Darbdienās:

10.00 – 18.00 Masu slidotava
18.00 – 20.00 Hokeja treniņš jauniešiem – 

Gints Apsītis 
PIRMDIENA TREŠDIENA

18.00 – 21.00 Masu slidotava –  
Masu slidotava ar nūjām 
(dalot laukumu) 
OTRDIENA CETURTDIENA

18.00 – 19.00 Masu slidotava –  
Masu slidotava ar nūjām 
(dalot laukumu) 
OTRDIENA CETURTDIENA

19.00 – 21.00 HK “Mālpils Vilki” (treniņš) 
OTRDIENA CETURTDIENA

21.00 – 22.00 Masu slidotava

SPORTS

INFORMĀCIJA

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles basketbolā 
vīriešiem – priekšsacīkstes 11.10. 2014.

Saulkrastu novads
Inčukalna novads
Mārupes novads

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles basketbolā 
vīriešiem – fināli 18.10. 2014.

Ropažu novads
Baldones novads
Mārupes novads

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles peldēšanā 25.10.2014. Babītes novads

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles volejbolā vīriešiem – 
priekšsacīkstes 01.11.2014.

Mālpils novads
Sējas  novads

Ropažu novads
Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles volejbolā sievietēm 08.11.2014. Babītes novads

Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles volejbolā vīriešiem – 
fināli 15.11.2014.

Baldones novads
Mālpils novads

Mārupes novads
Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēles zolītes spēlē 22.11.2014. Mārupes novads
*** – papildus iekļautās sacensības

Pateicība par ziedojumiem 
Mālpils baznīcas vēsturisko lustru 
atjaunošanai

2013. gada nogalē, īsi pirms Ziemassvētkiem, Mālpils baznīcas 
interjerā atgriezās viena no vēsturiskajām bronzas lustrām – restau
rēta, ar elektrificētām svecēm un kristālstikla piekariņiem. Tas 
viss, pateicoties gan Rietumu bankas labdarības fondam, gan arī 
visiem lieliem un maziem, zināmiem un nezināmiem ziedotājiem. 
LIELS PALDIES!

  Aicinām turpināt atbalstīt mūsu ieceri un ziedot arī pārējo divu 
lustru restaurācijai, lai mūsu baznīca būtu vēl krāšņāka un spožāka!

Ziedojumu kastīte atrodas Kultūras centra kasē.
Ziedojumu iespējams ieskaitīt arī bankas kontā:
Biedrība “Idoves mantojums” (sabiedriskā labuma organizācija)
Reģ. Nr. 40008119825
SEB banka: LV57 UNLA 0050 0172 8648 6 (ar norādi “Mālpils 

baznīcas lustrām”)
Biedrība “Idoves mantojums”

Lustras piekāršana 2013. gada 23. decembrī.  
Lustras restaurators Jānis Līdaka

LEDUs nOsLODZE Brīvdienās:

10.00 – 11.00 Masu slidotava – Masu slidotava ar nūjām  
(dalot laukumu)

11.00 – 12.00 Masu slidotava

12.00 – 15.00 HK “Mālpils Vilki” SESTDIENA

12.00 – 15.00 HK “Mālpils Vilki” un viesi SVĒTDIENA

15.00 – 24.00 Masu slidotava

 * Uz nenotīrīta ledus un atkušņa laikā slidot un staigāt pa 
laukumu ir aizliegts, lai nesabojātu ledu.

 ** Ledus liešanas un pielabošanas darbi ir atkarīgi no laika 
apstākļiem.

 *** Tā kā ledus tīrāmās mašīnas nav, par ledus tīrīšanu ir 
jārūpējas pašiem slidot gribētājiem.

 HK “Mālpils Vilki “
20.01.2014.
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Lai arī arvien vairāk pirkumu notiek ar maksājumu kartēm, 
tomēr skaidra nauda joprojām ir ikdienas nepieciešamība. ja 
pilsētā bankomāts ir viegli sasniedzams, tad skaidrs, ka lauku ra
jonos un nelielās apdzīvotājas vietās nebūs iespējas to nodro šināt 
it visur.

Daudzās vietās, kur nav pieejams bankomāts, ir alternatīva 
nelielu naudas summu izņemšanai no sava konta. Swedbank jau 
kādu laiku piedāvā pakalpojumu  – skaidras naudas izņemšana 
tirdzniecības vietā. Klients ar savu bankas karti var veikalā pie 
kases izņemt skaidru naudu, līdzīgi kā norēķinoties ar karti par 
pirkumu. Šādas tirdzniecības vietas var pazīt pēc īpašas uzlīmes 
uz veikala durvīm, bet pilns adrešu saraksts ir pieejams bankas 
interneta mājas lapā.

Ņemot vērā uzņēmēja lūgumu, no šī gada janvāra arī Mālpils 
novada “Viesturos”, veikalā “Sidegunde” tiek piedāvāta šī iespēja, 
jo tuvākais bankomāts atrodas Mālpilī un Siguldā.

Kā notiek skaidras naudas izmaksa tirdzniecības vietās? Skaid
ras naudas izņemšana tiek noformēta kā atsevišķs darījums pirms 
vai pēc iepirkšanās pie tirgotāja. Minimālā izmaksas summa ir 
1 eiro cents, maksimālā – 75 eiro.

Klientam ir tiesības veikt vairākus secīgus naudas izņemšanas 
darījumus. Nauda var tikt izmaksāta gan banknotēs, gan monētās. 
Katram darījumam tiek piemērota bankas cenrādī noteiktā komisi
jas maksa. Tirgotājam ir tiesības atteikt skaidras naudas izmaksu, 
ja nav iespējams nodrošināt tā izpildi, piemēram, nav atbilstoša 
skaidra nauda viņa kasē.

Lai arī par naudas izņemšanu pie tirgotāja ir neliela maksa 
(0,71 EUR), tas atsver laika patēriņu un transporta izdevumus, ja 
cilvēks brauktu tikai pēc skaidras naudas uz bankomātu.

iespēja izņemt skaidru naudu – 
tagad arī veikalā sidgundā!

MāLPiLs nOvaDa DOMEs sĒŽU GraFiKs
Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 19. februārī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 19. februārī, pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 19. februārī, pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES  SĒDE 26. februārī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 24. februārī, pl. 17.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

22. februārī plkst. 16:00 Mālpils kultūras 
centrā 2013. gada sezonas dokumentālā 
filma “Ghetto Games” (vairāk informācijas 16. lpp.)
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 Dziedātājs un dziesmu autors Dons martā un aprīlī visā Latvijā 
svinēs sava ceturtā studijas albuma “Varanasi” izdošanu akustis
kos koncertos.
 “Lielais albuma prezentācijas šovs būs piecus vakarus “Palla
dium” koncertzālē, bet pie klausītājiem ārpus Rīgas dosimies ar 

akustisku programmu. Akustiskie koncerti ir šarmanti ar savu 
intimitāti, tā ir pavisam cita veida enerģijas apmaiņa, cita veida sa
runa ar skatītāju,” saka Dons.
 Akustiskās koncertprogrammas skatuves noformējums vei
dots kā ērta viesistaba, kurā rit sarunas draugu starpā. Akustiskās 
programmas koncertos Dons stāsta par dziesmu tapšanu, savām 
emocijām, tās radot un izpildot, kurioziem un interesantiem atga
dījumiem, sāpēm, prieku un sajūtām, kas ietekmē radošo procesu.

 Biļešu cenas – 7; 8 un 9 EUR

Zemnieku saimniecības “VANAGI” (vienotais reģ.Nr.40101004307, 
juridiskā adrese: “Vanagi”, Mālpils nov.) maksātnespējas procesa 
administrators Linda Purenkova (prakses vieta: Blaumaņa iela 10, 
Rīga), vadoties no Maksātnespējas likuma 115., 116. un 125.panta, 
paziņo, ka pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota šāda 
manta kā lietu kopība:
Nr.

Mantas nosaukums

Mantas 
novērtējums 

pēc 
pārrēķina uz 
EUR (kurss 
0,702804)

Izsoles 
cenas 

aplikšana 
ar PVN

1 Zemnieku saimniecībai “VANAGI” 
(vienotais reģ.Nr.40101004307, 
juridiskā adrese: “Vanagi”, Mālpils 
nov.) piederošais
Traktors Ford 5600 4WD, 1986.g., 
reģ. Nr. T499LT

1’138,30 apliekas

2 Zemnieku saimniecībai “VANAGI” 
(vienotais reģ.Nr.40101004307, 
juridiskā adrese: “Vanagi”, Mālpils 
nov.) piederošais
Nekustamais īpašums “Vanagi”, 
Mālpils nov., kadastra Nr. 8074 
503 0007, kas sastāv no divām 
nedzīvojamām ēkām, proti, no kūts 
ar kopējo platību 1’764,7 m2 (kadastra 
apzīmējums 8074 003 0472 004) un 
sūkņu mājas ar kopējo platību 9 m2 
(kadastra apzīmējums 8074 003 0472 
005). Norādītās ēkas ir saistītas ar 
zemes gabalu "Vanagi", Mālpils nov., 
kadastra numurs 8074 003 0472, kas 
ietilpst nekustamā īpašuma sastāvā 
ar kadastra Nr. 8074 004 0116, un 
kura īpašnieks ir Andris Ligers. Pie 
minētā nekustamā īpašuma kā tam 
piekritīgi un tajā ietilpstoši piede
rumi ir lauksaimniecības tehnika 
un iekārtas – slaukšanas un pie
na dzesēšanas iekārtas, barības 
uzglabāšanas, pārkraušanas un 
izdalīšanas tehnika, siena, skābsiena 
un skābbarības gatavošanas iekārta.

48’235,35 apliekas

3 Andrim Ligeram piederošais
Nekustamais īpašums “Vanagi”, 
Mālpils nov., kadastra Nr. 8074 004 
0116, kas sastāv no pieciem zemes 
gabaliem ar kopējo platību 110,2 ha 
un uz tiem esošās dzīvojamās ēkas 
un palīgceltnēm.

93’340,39 neap-
liekas

4 Zemnieku saimniecībai “VANAGI” 
(vienotais reģ.Nr.40101004307, 
juridiskā adrese: “Vanagi”, Mālpils 
nov.) piederošais
Ganāmpulks ar identifikācijas Nr. 
LV0384530.

6’435,68 apliekas

5 Zemnieku saimniecībai “VANAGI” 
(vienotais reģ.Nr.40101004307, 
juridiskā adrese: “Vanagi”, Mālpils 
nov.) piederošās
Bezķermeniskas mantas – 15 (tas 
ir 0,01%) sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Latvijas šķirnes dzīvnieku 
audzētāju savienība”, reģistrācijas 
Nr. 40003134620, kapitāla daļas un 
piena kvotas.

1’613,54 apliekas

6 Zemnieku saimniecībai “VANAGI” 
(vienotais reģ.Nr.40101004307, 
juridiskā adrese: “Vanagi”, Mālpils 
nov.) piederošie
Krājumi – pašražotās pārstrādes 
produkcija: kūtsmēsli, virca. 

0,00 apliekas

Kopā: 150’763,26

Izsoles cenas, kas apliekas ar PVN, apliekamā vērtība ir 
augstākā nosolītā cena, un tās proporcija attiecībā pret kopējo 
mantas novērtējumu ir 38,09%.

Izsole notiks 21.02.2014., plkst.10:00, Blaumaņa ielā 10, Rīgā, 
ZAB “Skrastiņš un Dzenis” telpās.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas 
nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz 
izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles sākumam 
jāiemaksā Zemnieku saimniecības “VANAGI” (vienotais reģ.
Nr.40101004307, juridiskā adrese: “Vanagi”, Mālpils nov.) bankas 
kontā: LV90NDEA0000084031972, “NORDEA BANK FINLAND PLC 
LATVIjAS FILIĀLE”, nodrošinājums 10% apmērā no pārdodamās 
mantas kā lietu kopības kopējā novērtējuma.

Vienlaikus informēju, ka, atbilstoši Maksātnespējas likuma 
125.pantam, pirmtiesības pirkt norādīto pārdodamo mantu kā 
lietu kopību par tās novērtējuma cenu, papildus maksājot arī 
PVN, ir personai, kura nodarbojas ar lauksaimniecības produk-
cijas ražošanu vai pārstrādi un kuras īpašumā ir zemes gabals, 
kas robežojas ar parādniekam piederošo zemes gabalu.

Tālrunis uzziņām  
67226696

INFORMĀCIJA

izsole par mantas kā lietu kopības pārdošanu

Uzmanību!
14. martā plkst. 19.00
Mālpils kultūras centrā
DONS “Varanasi” akustiskais koncerts
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Plānojat strādāt ārzemēs? Varbūt jau esat to darījuši? Neaiz
mirstiet pārbaudīt, vai jūs neesat pārmaksājuši ienākumu no
dokli. Rūpējoties par savu iedzīvotāju labklājību, pašvaldība vēlas 
atgādināt, par šo, kā par vēl vienu no iespējām, kā varam savus 
naudas makus padarīt biezākus un gūt papildu ienākumus.

Lielākajā daļā gadījumu, par personām, kas pirmo reizi izbrau
kušas, lai strādātu ārzemēs, ienākumu nodokli pārmaksā, jo 
darba devēji nezina, kā likmi pareizi piemērot ienākumiem. Šos 
nodokļus ir iespējams atgriezt 3 – 6 nākamo finanšu gadu laikā, 
atkarībā no valsts, kurā jūs strādājāt.

Nodokļu atgriešana
Katra persona, kas strādā ārzemēs, saņem ienākumus un 

maksā ienākumu nodokli no saņemtajiem ienākumiem. Beidzo
ties taksācijas gadam, vai pabeidzot darbu un atstājot valsti, dar
biniekam, šīs valsts nodokļu dienestā, ir tiesības iesniegt pietei
kumu nodokļu atgriešanai. Pēc pieteikuma nodokļu atgriešanai 
aizpildīšanas, ārvalsts nodokļu dienesta darbinieki pārbaudīs 
personas iesniegtos datus un aprēķinās pārmaksāto ienākumu 
nodokļa summu. ja apstiprināsies, ka notikusi nodokļa pārmaksa, 
persona saņems nodokļa atmaksu.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai saņemtu nodokļa at-
maksu?

Visbiežāk ārvalstu nodokļu dienesti pieprasa šādus doku
mentus un informāciju:

– Pases vai identifikācijas kartes kopiju;
– Dokumentus, kas apliecina ienākumus un nodokļu no

maksu, katrā no darba vietām valstī;
Tā var būt jūsu beidzamās nedēļas vai beidzamā mēneša 

algas aprēķina lapa vai dokuments, kuru ir izsniedzis darba 
devējs (piem., Lielbritānijā un Īrijā – forma P45/P60, Holandē – 
jaaropgave, u.c.);

– Darba devēja pie, kura strādājāt nosaukums un adrese;
– Ārvalsts, kurā strādājāt sociālās apdrošināšanas numurs.
Nodokļu atgriešanas procesa ilgums
Būs nepieciešami 2 – 3 mēneši, lai pēc dokumentu nodokļu 

atgriešanai aizpildīšanas, saņemtu nodokļu atmaksu. Nodokļu 
atmaksas termiņš ir atkarīgs arī no tā, kādā veidā jūs iesniedzāt 

pieteikumu nodokļu atgriešanai: personīgi vai izmantojot 
profesionāļu palīdzību.

Naudas summa, kuru jūs varat atgūt
Atgriešanai iespējamā summa būs atkarīga no tā, cik ilgi jūs 

strādājāt, kādi bija ienākumi, kurā valstī jūs strādājāt, un no citiem 
apstākļiem. Saskaņā ar www.rttax.com/lv statistikas informāciju, 
vidējā atmaksas summa Latvijā ir aptuveni 380 Ls.

Procesa likumība?
Pamatojoties uz ārvalstī spēkā esošajiem likumiem, katram ir 

jāiesniedz nodokļu deklarācijas, bet nodokļu atmaksāšana ir daļa 
no ienākumu nodokļa deklarāciju iesniegšanas procesa. Nodokļu 
atmaksa ir likumīgs un dabisks process, tāpēc tam nebūs nekādas 
ietekmes uz jūsu darba iespējām ārzemēs.

Tiesības uz vecuma pabalstu / pensiju pēc tam, kad saņemta 
nodokļu atmaksa ārzemēs.

jums būs tiesības saņemt ārzemēs vacuma pensiju, ja būsiet 
nostrādājis tur likumdošanā noteiktajam atbilstošu periodu, kā 
arī izpildījis pārējās prasības. Nodokļu atmaksai nav ietekmes 
uz vecuma pensiju. Pastāv divi galvenie nodokļu veidi: sociā
lie nodokļi un ienākumu nodokļi. Atgūt ir iespējams vienīgi 
pārmaksāto ienākumu nodokli. Tādejādi, jūsu sociālās garanti
jas – vecuma pensija vai pabalsti netiks skarti. Ienākuma nodokļa 
atmaksa nekādā veidā nav saistīta ar sociālajiem pabalstiem un 
garantijām. 

Nodokļi Latvijas Valsts ieņēmumu dienestā
Latvijā jums nav jāmaksā nekas, jo nodokļi jau ir samaksāti 

ārvalstī. Latvija ir noslēgusi līgumus par nodokļu dubultās 
uzlikšanas novēršanu ar daudzām valstīm, tāpēc Latvijas iedzī
votājiem, kas maksā nodokļus ārvalstīs, nav jāmaksā nekādi 
papildu nodokļi.

Vienlaikus atmaksātā nodokļu nauda, tomēr, dos papildu 
ienā kumus arī Latvijas un pašvaldības ekonomikām, jo saņemto 
naudas summu jūs visticamāk iztērēsiet par pakalpojumiem un 
precēm, kuru sniedzēji  vai izplatītāji, savukārt, nomaksās pievie
notās vērtības un ienākumu nodokļus šeit Latvijā.

Neatstājiet savu naudu ārzemēs!

ienākumu nodokļa atmaksa personām, kas strādājušas ārzemēs

Vai Tu zināji, ka aptuveni 1/5 jauniešu pamet studijas vai  
maina studiju virzienu pirmā mācību gada laikā, jo saprot, ka 
izvēlētā joma/profesija nav viņiem atbilstoša un viņi tajā nespēs 
sevi realizēt. Pietiekami daudz ir arī to jauniešu, kas šādas studi
jas pabeidz un pēc tam nav pietiekami motivēti strādāt izvēlētajā 
profesijā. Lielākā daļa jauniešu par karjeras izvēli sākt domāt 
12.klases beigās, vai pēc gala eksāmeniem, turklāt tikai trešdaļa 
jauniešu izvērtē savas stiprās puses un to, kurā nozarē vai pro
fesijā tās vislabāk var izmantot. Rezultātā nepareiza profesijas 
izvēle noved pie bezdarbnieku rindu papildināšanas.

Eiropas sociālā fonda finansētais projekts Atbalsts sadarbībā 
ar karjeras un izglītības portālu Prakse.lv un Latvijas Universitātes 
vadošajiem psihologiem ir radījuši unikālu sešu testu komp-
leksu, kas ļaus Tev noteikt, kura profesija ir visatbilstošākā tieši 
Tev. Šie testi Tev palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un 
dotumus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi. Testi ir 
savstarpējo saistīti, veidoti vizuāli pievilcīgā un reālistiskā formā, 
padarot testu ne vien lietderīgu, bet arī aizraujošu.

Testi Tev ir pieejami portālā Prakse.lv – sadaļā Karjeras testi.
Testus iespējams aizpildīt vairākkārtīgi! Kā rekomendē Latvijas 

Universitātes psihologi, testu Tev vēlams aizpildīt vismaz reizi 
pusgadā, lai redzētu izmaiņas un pilnveidošanās rezultātus. Tev 
ir pieejams sešu testu komplekss par:

– Lēmumu pieņemšanu, kur Tu varēsi analizēt lēmumu 
pieņem šanu dažādās ikdienišķās situācijās, kā, piemēram, 

apavu izvēle veikalā vai filmas izvēle 
kinoteātrī, tā izkristalizējot tos as
pektus, uz kuriem Tu visvairāk bal
sti savus lēmumus un kas visvairāk 
ietekmē to pieņemšanu.

– Darba vidi – šajā testā varēsi noskaidrot, kāda darba vide ir 
vispiemērotākā un kādā Tu jutīsies komfortabli. 

– Studiju izvēle – studiju izvēle vienmēr ir viens no sarež
ģītākajiem procesiem, pat tad, ja esi izvēlējies jomu, kurā vēlies 
strādāt. Ir ļoti daudz un dažādu profesiju, kas ir savstarpēji sais
tītas un līdzīgas, tomēr pietiekami atšķirīgas. Tests palīdzēs no
teikt pareizo studiju virzienu. 

– Dotumu izpēte – šeit aptvertas pilnīgi visas sfēras – māksla, 
sports, fizika, matemātika, mūzika, komunikācija un citas, lai 
parā dītu, kurā jomā Tev ir visvairāk dotumu. 

– Veselība profesijā – katrai profesijai ir noteikti darba 
apstākļi, kur svarīga  oža, garša, redze, dzirde, fiziskā izturība, 
aler ģijas, līdz ar to šeit var noskaidrot, kas no minētajiem ir 
būtisks dažādās profesijās. 

– Veselības kvalitāte – šeit Tu vari novērtēt savas veselības 
kvalitāti un salīdzināt ar iepriekšējo testu, lai noteiktu, kurai pro
fesijai atbilst Tava veselības kvalitāte. 

Plašāk par testiem  
portālā Prakse.lv

Karjeras testi pārdomātai profesijas izvēlei
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Informācija iedzīvotājiem, kas ir reģistrējušies pašvaldības 
palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā saņemšanai
Lūdzam iedzīvotājus, kas ir vērsušies p/a “Mālpils sociālais 
dienests” ar iesniegumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā (gaida rindā uz pašvaldības dzīvokļu īrēšanu), 
lūdzam aktualizēt iesniegumu un iesniegt Sociālajā dienestā 
nepieciešamos dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
līdz 2014. gada 28. februārim.
 Informācija pa tālruni 67185874.

Mālpils muiža aicina darbā pavāru
Mālpils muižas restorāns ir izcila vieta izsmalcinātu ēdie nu 

baudītājiem apvienojumā ar mājīgu gaisotni un augstu apkalpošanas 
līmeni. 2013.gadā Mālpils muižas restorāns ie kļauts 50 labāko Latvijas 
restorānu sarakstā. Mūsu mērķis: maksimāls baudas piedzīvojums ka
tram apmeklētājam.

Mēs meklējam: mērķtiecīgu, apzinīgu un pašaizliedzīgu līdz
strādnieku, kurš ciena šo profesiju un gūst gandarījumu šajā darbā; 
kurš ir gatavs nopietni strādāt un veltīt savus spēkus mūsu kopīgā 
mērķa sasniegšanai, kā arī vēlas pilnveidot savas profesionālās iema
ņas veicot pavāra pienākumus:

Ēdiena gatavošana un servēšana atbilstoši uzņēmuma standartiem; 
Sagatavot pamatprodukciju, kura iekļauta ēdienkartē; 
Ēdienu kvalitātes sistemātiska kontrole; 
Ievērot tehnoloģijas procesu atbilstoši ieteiktajām receptēm;
Higiēnas un paškontroles normu ievērošana.
Mēs piedāvājam:
Darbu skaistā vidē un pieredzi ar kuru lepoties;
Iespēju pierādīt sevi kā neaizstājamu komandas daļu;
Stabilu darba atalgojumu  un sociālās garantijas.
Prasības kandidātiem:
Atbilstoša izglītība un/ vai  darba pieredze,
Strādāt komandā, laba komunikācija;
Uzņemties iniciatīvu un  vēlmi pilnveidoties;
Augsta atbildības izjūta;
Komunicēt latviešu un krievu valodā.
Gaidīsim jūsu CV un motivācijas vēstuli pa epastu: 

ilze@malpilsmuiza.lv līdz šī gada 20. februārim. Sazināsi mies ar 
kandidātiem, kuru CV ir izvirzīti uz otro atlases kārtu.

SIA “KVIST” – Dānijas kokapstrādes uzņēmums ar liekti līmētu 
mēbeļu detaļu ražošanas profilu un vairāk kā 200 darbinieku lielu 
kolektīvu, konkursa kārtībā aicina savai komandai pievienoties:

GRĀMATVEDI/ ALGU GRĀMATVEDI
Prasības
●  Amatam atbilstoša augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
●  Vismaz 3–5 gadu darba pieredze grāmatveža amatā;
●  Labas zināšanas grāmatvedības uzskaites jomā un LR no

dok ļu tiesību aktos, prasmes gada pārskata un bilan ces 
sastā dīšanā;

●  Labas latviešu valodas zināšanas (angļu valodas zināšanas 
tiks uzskatītas par priekšrocību);

●  Labas Microsoft Office programmu zināšanas, īpaši 
MS EXCEL;

●  Spēja analizēt un apstrādāt finanšu datus;
●  Analītiska domāšana, augsta atbildības sajūta, precizitāte, 

spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā, prasme organizēt 
savu darbu.

Mēs piedāvājam
● Labus darba apstākļus un labu atalgojumu;
● Veselības apdrošināšanu.
Darba vieta: Mālpils novads, Upmalas
Darba laiks: no plkst.8:00 līdz 17:00

CV un motivācijas vēstuli lūdzam elektroniskā veidā sūtīt uz 
epastu: lv@kvist.com

Tālrunis uzziņām: 679 255 50 vai 264 612 22

LASĪTĀJI UN BIBLIOTĒKAS DRAUGI!

LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS ATBALSTA 
BIEDRĪBA 

AICINA JŪS PIETEIKT SAVU BIBLIOTEKĀRU KONKURSAM

PAGASTA BIBLIOTEKĀRS – 
GAISMAS NESĒJS!

Pateiksim kopīgu PALDIES Jūsu bibliotekāram par:

Entuziasmu un radošumu
Rūpēm par saviem lasītājiem

Savas bibliotēkas izveidošanu par vietējo gaismas pili, 
Pasākumu, apmācību, aktivitāšu organizēšanu

 Mājīgu bibliotēkas vidi 
Laipnību un smaidu

Aicinām sūtīt pieteikumu vēstules LNB Atbalsta biedrībai
Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV1001 vai uz gaisma@gaisma.lv

Priecāsimies par fotogrāfijām, kas stāsta par jūsu 
bibliotekāra aktivitātēm.

Jūsu vēstules gaidīsim līdz 2014. gada 21. martam

Izmaiņas darba laikā J. Sprūdes ģimenes ārsta 
paraksē! Pirmdienās bez iepriekšēja pieraksta 
pieņemšana no 12.00 līdz 16.00.

Ar cieņu, Dr. J. Sprūde

Atbalsta grupas sanāksmes
atkarīgajiem cilvēkiem 

notiek pirmdienās plkst.18.30
Nākotnes 1, Mālpilī

Kontakttālruņi: 26615238 (Bite) 29475370 (LMT)

Godātie Mālpils novada uzņēmēji un lauksaimniecības  
uzņēmumu vadītāji!

Ielūdzam jūs ar kolektīvu un ģimeni uz  
ATPŪTAS SARĪKOJUMU

š.g. 15. februārī plkst. 19.00 Mālpils kultūras centra deju zālē

jūs priecēs Artūrs Mangulis un grupa „Buča”

Pieteikšanās līdz 7. februārim, dalības maksa 10 EUR 
no personas. Informācija Mālpils novada domes kance
lejā, t. 67970888 vai pie lauksaimniecības konsultantes 

Nellijas Andrukeles, t. 29178743
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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 februārī
Visu februāra mēnesi izstāžu zālē apskatāmas INGAS JUROVAS GLEZNAS (Izstādē redzami darbi 
no gleznu cikliem “Lapzemes dārzi”, “Pieci soļi no centra” un “Četri gadalaiki Alises brīnumzemē”)
01.02. plkst. 19.00 Pašdarbnieku balle
08.02. plkst. 10.00 TLM studijas “Urga” sanākšana
12.02. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās
15.02. plkst. 19.00 Atpūtas sarīkojums Mālpils uzņēmējiem
16.02.  Folkloras kopas “Mālis” dalība XV Starptautiskajā masku tradīciju 

festivālā Rīgā
22.02. plkst. 16.00 UZMANĪBU! Ghetto Family sadarbībā ar biedrību “Kinopunkts” sestdien, 

22. februārī plkst. 16:00 vienlaicīgi gandrīz 100 Latvijas novadu kultūras 
namos un kinoteātros demonstrēs Ghetto Games 2013. gada sezonas 
doku mentālo filmu “Ghetto Games”

 Ghetto Games līderis Raimonds Elbakjans atklāj, ka: “Šī dokumentālā filma būs ne tikai 
par 2013. gada sezonas aizvadītajiem notikumiem. Mūsu aktivitāšu ietvaros ikvienam stāstam, ka 
katram no mums ik rītu ir dotas divas izvēles: celties vai turpināt gulēt. Celties, lai piepildītu savus 
mērķus un padarīt pasauli labāku, vai noslinkot un pagulēt vēl kādu stundiņu. Ghetto Games kustība 
ir par kaislību, kas motivē celties, par motivāciju augt un cīnīties – par motivāciju dzīvot dzīvu dzīvi!”
 Ghetto Games piecu gadu laikā kļuvusi par nozīmīgāko jauniešu kustību valstī, jo, gadā 
rīkojot aptuveni 70 pasākumus, dažādās sportiskās aktivitātēs iesaistījusi ap 50000 dalībnieku 
un sekotāju. Savukārt, 2014. gadā Ghetto Family uzsāka jauniešu programmas – Ghetto Alianses 
izveidi, kuras ietvaros tiks organizētas vairāk kā 200 apmācību un sporta aktivitātes visā valstī.
 Ghetto Games mērķis ir palīdzēt jauniešiem pilnveidot sevi, sniedzot iespēju pozitīvā vidē 
sportot un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt talantus un iesaistīties brīvprātīgajā darbā.
 Biļetes cena – 1EUR
27. 02. plkst.19.00 Muzikāls vakars “Starp kino un koncertu”
 Viena no saistošākajām lietām pasaulē ir kino, kas savu burvību neapšaubāmi iegūst, pateicoties 
mūzikai. Programmā “Starp kino un koncertu” gribam atgādināt kino melodijas, kuras droši varam saukt par 
zelta melodijām. Lai labāk iejustos kinopasaules dārgumos – romantiskos un humorpilnos, brīžam smeldzīgos 
un tik patiesos, kā pati dzīve, mūzika mainīsies ar kino fragmentiem no pasaules kino klasikas zelta fonda.
 Programmā piedalās: dziedātāja Baiba Berķe (LNO), LNSO mākslinieki Indulis Cintiņš (vijole), 
Viktors Veļičko (elektriskais kontrabass), Starptautisko konkursu laureāte Jūlija Skipore (akordeons). 
Programmu vada muzikoloģe Karina Bērziņa.
 “Starp kino un koncertu” dzirdēsiet tik ļoti populāro mūziku no k.f. Sātana advokāts; Krusttēvs; 
Īstvikas raganas; Kabarē; Briljanta roka; Titāniks; Vajadzīga soliste; Tās dullās Paulīnes dēļ; Instrumentālus 
skaņdarbus no k.f. Šindlera saraksts; Amēlija; R. Pauls Ilgais ceļš kāpās u.c.
 Biļetes cena iepriekšapārdošanā 5.70EUR; koncerta dienā 7.11EUR; skolēniem 2.85EUR

28.02. plkst. 18.30 “Laiks vakara sarunai...” 5. saruna ar Ainaru Gaidi par “Saules – Mēness 
kalendāru un Jogu”

	 	 •	Senās	astroloģiskās	zināšanas	mūsdienās, 
	 	 •	Saule,	gadalaiki,	mēneši,	diena	un	nakts, 
	 	 •	Mēness	fāzes,	miegs	un	elpošana	, 
	 	 •	Joga	un	veselība

 Ainars Gaidis ar jogu un vēdisko astroloģiju nodarbojas vairāk kā 15 gadus. “Studēju un praktizēju 
Vēdisko astroloģiju, apmeklēju jogas un meditācijass seminārus. Nodarbojos ar Hatha jogu, praktizēju un 
konsultēju vēdiskajā astroloģijā Muhurtas (atbilstoša laika izvēles) jautājumos”. Dalības maksa par ziedojumiem

 Mālpils kultūras centrs 9. martā organizē braucienu uz Ludviga Minkusa baleta 
“Bajadēra“ iestudējumu Latvijas Nacionālajā Operā (dienas izrāde). Izbraukšana plkst. 13.15. 
Biļetes var pieteikt kultūras centra kasē līdz 10. februārim.

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   SLUDINĀJUMI

Mālpils Kultūras centrs

Ne skats to liecina
Ne smaids,

Ka augumā aug 
Gaduskaits.

Nu kāds gan, mīļā,
Tas ir vecums,
Ja lakstīgala

Dzied uz pleca!
Ja līdzi viņai

Balsi loki,
Ja patīk nemiers,

Ceļi, joki...
(K.Apškrūma)

Sveicam Ilgu Egli
skaistā dzīves jubilejā!

Lai veselība, dzīvesprieks
un radošs gars!

TLMS “Urga”

 sLUDināJUMi

 PaTEiCĪBa

AKMENS APSTRĀDE  
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru 
(strūklakas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). 
Ēku un ēku daļu apdare ar akmeni. Kapu 
piemi nekļi.  Visa augstākminētā restaurācija. 
Sertifi cēts akmeņkaļa amata meistars Sandris 
Skribnovskis, tālr. 29450290
Pārdod meža un ūdens dzīvnieku slazdus (beb
ru, jenotu ūdeļu, lapsu). Kvadrātveida un būr
veida. Iespējams izsūtīt pa pastu. Pār dod plast
masa konteinerus 1000 l ar dzels rāmi un 200 l 
mucas. Zvanīt pa tālruni 29227761
SIA DQ MAKAWELI vēlas mainīt dzīvokli no 
2 istabu Dārza ielā 4 –15 (ir eiro remonts) pret 
jebkuru lielāku centrā ar ērtībām (bez pie
maksām), tālr. 29876321

Sirsnīga pateicība Mālpils evaņģēliski 
luteriskās baznīcas draudzei, draudzes 
diakonijai un svētdienas skolai par apsvei
kumiem manā jubilejā!

Paldies visam TLMS “Urga” kolektīvam 
par apsveikumiem un dāvanām, Mālpils 
sekstetam, Mālpils novada domei un 
domes priekšsēdētājam un visiem, 
kas kuplināja manas 100 gadu jubilejas 
svinības!

Lidija Sīmane

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība 
“Notici sev!”

aicina
šī gada 11. februārī plkst. 10.00

piedalīties radošo ideju darbnīcā
Mālpils novada domes konferenču zālē

“Notici sev!” valde


