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Mālpils novada kultūrvēsturiskās vietas – Mālpils muižas parks. Foto: I. Krieviņa
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Izskatīja 28 jautājumus:
1. Par Ogres novada domes iesnieguma izskatīšanu.
2. Par autobusa iegādi.
3. Par Mālpils novada vidusskolas akreditācijas iesnieguma un 

pašvērtējuma ziņojuma saskaņošanu.
4. Par Mālpils mūzikas un mākslas skolas pedagogu pārtarifikā

cijas saskaņošanu.
5. Par līdzekļu piešķiršanu Mālpils Profesionālās vidusskolas 

inte rešu izglītības programmai.
6. Par iesnieguma izskatīšanu par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojuma piešķiršanu.
7. Par apbūvēto zemes vienību piekritību pašvaldībai.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
10. Par adreses piešķiršanu.
11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu Valsts 

rezerves zemes fondā.
12. Par Mālpils novada domes 2009. gada 19. septembra lēmuma 

Nr. 6/13 precizēšanu.
13. Par projekta “Tautas tērpa iegāde deju kopai “Sidgunda”” 

pietei kumu.
14. Par Erasmus programmas projektiem.
15. Par projekta pieteikuma gatavošanu Interreg centrālā Baltijas 

jūras reģiona programmai.
16. Par bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu.
17. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma izsolē.
18. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
19. Par izsoles nolikuma apstiprināšanu.
20. Par projekta “Mūsu Bērns” līdzfinansējumu.
21. Par maksas aktualizēšanu dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem 

pakalpojumiem.
22. Par Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes un inva

līdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” iesnieguma 
izska tīšanu.

23. Par kultūras un izglītības fonda “Upe” iesnieguma izskatīšanu.
24. Par grozījumu veikšanu nolikumā “Mālpils novada pašvaldības 

vienotā grāmatvedības politika”.
25. Par pajas iegādi kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā “Allažu 

saime”.
26. Par administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja iecel šanu.
27. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai 

L.Jansonei.
28. Par noteikumu “Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagoģis

ko darbinieku materiālās stimulēšanas kārtība” saskaņošanu.
 

Mālpils novada domē 10.11.2014. saņemts Ogres novada paš
valdības 10.11.2014. iesniegums Nr. 112.1/1242 “Par skolēnu 
pārvadājumiem”, kurā, pamatojoties uz Mālpils novada domes 
30.09.2014. vēstuli Nr.307/1450 un Ogres novada pārstāvju 
tikšanos ar Mālpils novada pārstāvjiem 31.10.2014., informē par 
izveidojušās situācijas plānotajiem risinājumiem. Ogres novada 
pašvaldība sadarbībā ar Suntažu pagasta pārvaldi un Suntažu 
vidus skolu ir izvērtējusi skolēnu pārvadājumu maršrutus, tai skaitā 
maršrutu, kas tiek nodrošināts caur Mālpils novada teritoriju: 
1. Maršruts izbrauc plkst. 7.40 un iebrauc Suntažu vidusskolā 

plkst.8.50, ved 56 bērnus (tai skaitā 32 Mālpils novadā dekla
rētos bērnus)  – Vidusskola, Sidgundas stacija, Silzemnieki, 
Sidgundas centrs, Sidgundas skola, Vites krustojums, Upespils 
(Rainis), Ausma, vidusskola.

2. Maršruts izbrauc plkst. 16.00 atgriežas Suntažu vidusskolā 
plkst. 17.10, ved 56 bērnus (tai skaitā 32 Mālpils novadā dekla
rētos bērnus)  – vidusskola, Sidgundas stacija, Silzemnieki, 
Sidgundas centrs, Sidgundas skola, Vites krustojums, Upespils 
(Rainis), Ausma, Vidusskola.

Ogres novada pašvaldība uzskata, ka būtiski ir nodrošināt 
skolēnu nokļūšanu izglītības iestādēs neatkarīgi no tā, kurā izglī
tības iestādē bērni iegūst izglītību. Ņemot vērā iepriekš minēto 
un Mālpils novada Sidgundas ciema bērnu vecāku lūgumu, Ogres 
novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvalde plāno turpināt 
nodrošināt skolēnu pārvadājumus minētajā maršrutā un lūdz 
Mālpils novada domi izvērtēt sagatavoto līguma projektu par 
pašvaldību savstarpējo sadarbību un norēķinu kārtību par snieg
tajiem pakalpojumiem un sniegt priekšlikumus līguma satura pil
nveidei un precizēšanai. 

Izvērtējot Ogres novada pašvaldības sagatavoto Līguma projektu, 
Dome atzīst, ka nepieciešams veikt grozījumus 2014. gada 5. marta 
Līgumā Nr. 2014/33 “Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību 
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem starp Ogres no
vada pašvaldību un Mālpils novada domi”, savstarpējos norēķinos 
paredzot konkrētu apmēru par norēķiniem par Suntažu vidus
skolas sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vienam izglītojamam, 
un ņemot vērā, to, ka Suntažu pagasta pārvalde ir organizējusi 
skolēnu maršrutu bez saskaņošanas ar Mālpils novada domi, tā 
vei ci not skolēnu nokļūšanu Suntažu vidusskolā, piemērot Mālpils 
novada vidusskolas tarifu, proti, 82.87 euro mēnesī. 

Vienlaicīgi, Dome uzskata, ka slēdzot Līgumu par pašvaldību 
savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem starp Ogres novada pašvaldību un Mālpils novada 
domi 2015.gadā, būtu nepieciešams paredzēt, ka pirmajos četros 
Līguma darbības mēnešos pašvaldību savstarpējie norēķini par 
Suntažu vidusskolas sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vie
nam izglītojamam nepārsniedz Mālpils novada vidusskolas no
teikto 2015. gada pirmajiem četriem mēnešiem. Atlikušajā Līguma 
darbības laikā pašvaldību savstarpējie norēķini par Suntažu vidus
skolas sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vienam izglītojamam 
maksājami saskaņā ar Ogres novada pašvaldības piestādīto rēķinu. 
cita starpā Līgumā būtu paredzams, ka ar 2015. gada 15. jūniju 
Ogres novada pašvaldība pārtrauc pasažieru pārvadājumus Mālpils 
nova da administratīvajā teritorijā.
Dome NOLĒMA:
•	 Akceptēt	 grozījumu	 veikšanu	 2014.	 gada	 5.	marta	 Līgumā	Nr.	

2014/33 “Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglī
tības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem starp Ogres novada 
pašvaldību un Mālpils novada domi”, Līguma grozījumos pare
dzot, ka pašvaldību savstarpējie norēķini par Suntažu vidus skolas 
sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vienam izglītojamam 
nepārsniedz 82.87 euro mēnesī. Slēdzot Līgumu par pašvaldību 
savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem starp Ogres novada pašvaldību un Mālpils no
vada domi 2015.gadā, paredzēt, ka pirmajos četros Līguma 
darbības mēnešos pašvaldību savstarpējie norēķini par Suntažu 
vidus skolas sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vienam 
izglītojamam nepārsniedz Mālpils novada vidusskolas noteikto 
2015. gada pirmajiem četriem mēnešiem. Atlikušajā Līguma 
darbības laikā pašvaldību savstarpējie norēķini par Suntažu vi
dusskolas sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vienam izglī
to jamam maksājami saskaņā ar Ogres novada pašvaldības pie
stādīto rēķinu. Vienlaicīgi, Līgumā paredzēt, ka ar 2015. gada 
15. jūniju Ogres novada pašvaldība pārtrauc pasažieru pār va
dājumus Mālpils novada administratīvajā teritorijā.

•	 Iegādāties	 autobusu	 skolēnu	 pārvadājumiem	 līdz	 50	 vietām,	
summai nepārsniedzot 32 000 EUR. Iepirkuma komisijai veikt 
autobusa iegādi.

•	 Piešķirt	 Mālpils	 Profesionālajai	 vidusskolai	 papildus	 finansē
jumu 399.00 EUR apmērā interešu izglītības programmas “Auto 
vadīšana” realizācijai.

mĀLPiLs NOVAdA dOmes 26.11.2014. sĒde Nr. 13
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•	 Piedalīties	ELFLA	projektu	konkursā	ar	projekta	“Tautas	tērpu	
iegāde deju kopai “Sidgunda”” pieteikumu ar kopējo finansējumu 
2 750,33 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas – 2 273,00 EUR:

 – ELFLA finansējums – 90 % jeb 2 045,70 EUR; 
 – Mālpils novada domes līdzfinansējums – 10 % jeb 227,30 EUR.
 Projekta neattiecināmās izmaksas (PVN) – 477,33 EUR, ko sedz 

Mālpils novada dome.
•	Mālpils	novada	domei	piedalīties	Centrālā	Baltijas	jūras	reģiona	

programmas 20142020 projektu konkursā. Sagatavot un 
iesniegt projekta pieteikumu programmas 2.prioritātes “Ilgt
spē jīga kopīgu resursu izmantošana” specifiskajam mērķim 
2.1. “Dabas un kultūras resursi, kas izveidoti par ilgtspējīgām 
tūrisma vietām.” Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt 
projekta priekšfinansēšanu un līdzfinansējumu 15% apmērā pro
jekta aktivitāšu īstenošanai saskaņā ar Interreg centrālā Baltijas 
jūras reģiona programmas vadlīnijām. 

•	 Apmaksāt	 pilnā	 apmērā	 transporta	 izdevumus	 par	 skolēnu	
auto busa izmantošanu Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas 
Svētdienas skolas bērnu un jauniešu un Invalīdu un viņu atbal
stī tāju biedrības “Notici sev!” biedru braucienam uz “Laternu 
svētkiem” Nītaurē 2014. gada 29. novembrī no atbalsta fonda 
līdzekļiem. 

•	 Papildināt	 Administratīvo	 lietu	 komisijas	 sastāvu	 ar	 Rinaldu	
Liepiņu no 2014. gada 3. decembra. Iecelt Rinaldu Liepiņu par 
Mālpils novada administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāju no 
2014. gada 3. decembra.

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

sadaļā Novada domes dokumenti 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

mĀLPiLs NOVAdA dOmes sĒŽU GrAFiKs 
2015. gada JANVĀRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21. janvārī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 21. janvārī, pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 21. janvārī, pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 28. janvārī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 26. janvārī, pl. 17.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Vēlreiz par Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Dzīvē gadās situācijas, kad, neesot pilnīgai informācijai par 

liku miem un to juridisku izpratni, rodas pārpratumi, kā rezultātā 
nepatīkami ir visām iesaistītām pusēm.

 Tāpēc Mālpils novada dome papildus informatīvā izdevuma 
“Mālpils Vēstis” 2014. gada novembra Nr. 159 ievietotajai publi
kācijai “Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” (21.lpp.) pa
skaidro sekojošo. Lai nodokļu administrācija iekasētu nodokļus 
atbilstoši likumam, tai ir arī pienākums nodrošināt informācijas 
pieejamību par nodokļu parādniekiem. Ikviens nodokļa maksātājs 
patstāvīgi portālā www.likumi.lv var iepazīties ar pilnu LR likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” tekstu, kura darbības sfēra no
teikta minētā likuma 2.pantā. Tā pirmā daļā teikts, likums nosa
ka nodokļu un nodevu veidus un reglamentē nodokļu un nodevu 
noteikšanas kārtību, to iekasēšanu, piedziņu, nodokļu un nodevu 
maksātāju (turpmāk – nodokļu maksātāji) un nodokļu un nodevu 
ad ministrācijas (turpmāk – nodokļu administrācija) tiesības, pie
nā kumus un atbildību, nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību, kā 
arī nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas 
un pārsūdzības kārtību. Portālā atrodams arī likums “Par nekus
tamā īpašuma nodokli”, kura 2.panta (Nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) maksātāji) pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpa
šuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās 
personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas 
šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā 
valdījumā vai – šajā likumā noteiktajos gadījumos – lietošanā ir 
nekustamais īpašums, u.c. nodokļu likumdošanu reglamentējošie 
normatīvie dokumenti. 

Vēršam uzmanību uz likuma “Par nekustamā īpašuma no
dokli” 9. panta (Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbildība) 
pirmajā daļā noteikto, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs 
saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā un 6. panta trešajā daļā noteikto, ka nekustamā 
īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī  – ne vēlāk kā 
31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas 
apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi 
gadā avansa veidā. Savukārt, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
29. panta (Nokavējuma naudas aprēķināšana) otrā daļa nosaka, ka 
par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavē
jumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā 
nenomaksātā pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu, 
ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas 
apmēri.

Minētās likumu normas paskaidro, kāpēc parādnieku sarak
stā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu kā nodokļa maksātājs 
tiek uzrādīts zemesgrāmatā reģistrētais īpašnieks, bet nevis viņa 
pilnva rotā persona. Jāņem vērā, ka nodokļu maksātāja izdota 
piln vara citai personai izdarīt maksājumus tās saņēmējam dod 
zinā mas tiesības, bet nenoņem atbildību no reģistrētā nodokļa 
maksātāja par nodokļa nomaksu. 

Pašvaldība izsaka pateicību visiem NĪN maksātājiem, t.sk. 
Ērikam Kaulačam kuri no 1998. gada godprātīgi un savlaicīgi ir 
samaksājuši nekustamā īpašuma nodokli par saviem īpašumiem. 

Pašvaldība arī izprot situāciju, ka vienu no Ērika Kaulača īpa šu
miem apsaimnieko pilnvarota persona, kura nav samaksājusi par 
šo īpašumu, un gaida uz atbilstošu rīcību maksājumu izdarī šanā, 
par ko vienojušies pilnvaras devējs un saņēmējs. 

Pašvaldība pateicas arī četriem maksātājiem no sarakstā uzrā
dītiem lielāko 10 nodokļu parādiem par saņemtiem maksājumiem 
2485 EUR kopsummā laikā no 22.11.2014. līdz 10.12.2014. Tādējādi, 
šo parādu kopsumma 21708.06 EUR pēc stāvokļa uz 21.11.2014. 
samazinājusies par 11.45 % un sarakstā vairs nav uzrādāma 
Mairita Ivanova.

NOVADA DOMES LĒMUMI
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1. decembrī Mālpils internātpamatskolā un Mālpils Profe sio
nālajā vidusskolā bija svētki. Skola uzsāka Gaismas ceļu pretī 
Ziemassvētkiem ticības, cerības un mīlestības staros. Mālpils 
Evaņģēliski Luteriskās draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs 
runāja par to, cik šobrīd svarīgi atrast laiku pārdomām  – par 

savām attiecībām ar ģimeni, līdzcilvēkiem, pašam ar sevi. Par to, 
ka laiks ir zūdoša vērtība, ka ir svarīgi to aizpildīt ar sirsnību, patie
sumu, vienkāršību, mīlestību – svarīgākajām dvēseles īpašībām. 
Tika iedeg ta pirmā Adventes svece un skolas pagalmā no gaismas 
luktu rīšiem iedegās aka  – skolas kā vienotas ģimenes simbols. 
Aka ir ļoti spēcīga zīme. Tā nav parasta aka, bet gan mūsu senās 
kultūras bagātību aka. Tā glabā senču senās gudrības. Akas zīme 
ir kā vārti uz citu pasauli, kur katrs var izvēlēties savu turpmāko 
likteni. Ieskatoties gudrības akā (kā pasakā par Maiju un Paiju) var 
uzzināt, kas ir mīlestība, kā cienīt vecākus un godāt senčus, klausīt 
labu padomu un, ko nozīmē tikums. Skolēni un skolotāji paši sevī 
stiprināja vārdus – ticība, cerība, mīlestība. Mazliet ieskatam – 

Es ticu, ka Adventa laiks ienes cilvēkos Gaismu,
ka ticība pastāv,
ka Dievs mūs mīl,
ka nākamais gads būs brīnišķīgs,
ka dzīve ir cilvēka rokās,
ka esmu labs mācībās,
ka mūsu skola kļūs lielāka un labāka,
ka brīnumi notiek,
ka oma mani mīl,
ka Mālpils ir jauka vieta.

Es ceru, ka pasaulē valdīs prieks un miers,
ka man labāk veiksies mācībās,
ka būšu laimīgs,

Vienkārši būt
Par stikliņu dievnama logā,
Un gaisma nāks pati
caur tevi cilvēkus satikt.

Vienkārši stāvēt
Savā debesu pusē un rūtī
Un zināt – visiem
Bez saules dzīvot ir grūti.

Vienkārši gaidīt
citiem stikliņiem blakus
Brīdī, kad Dievam caur tevi
kāds vārds būs sakāms.

Anda Līce

“Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debespulku draudze, tie 
slavēja Dievu un sacīja: “Gods Dievam augstībā, un miers virs 
zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts.”(Lk 2, 1314)

Sinoptiķu prognozes rāda, ka šī gada ziema būs gana snie
gota. Daudzi no mums ir jau piedzīvojuši agro ziemu, baltā sniegā 
tērptu. Pasaule tiešām ģērbjas jaunā apģērbā. Un varbūt tā arī 
Ziemassvētki mūs vēlas sagaidīt ar stāstu par jaunpiedzimušo 
bērnu – notikumu, kurš ik reizi spēj izmainīt mūsu sirdis, darīt tās 
baltas, apģērbt jaunās sajūtās. Un, ja mēs to pieņemam, šis noti
kums palīdzēs mums arvien vairāk līdzināties tam ideālam, par 
kuru tik ļoti sapņojam savās sirdīs.

Vēlos padalīties ar Jums Ziemassvētku priekā, gaismā un 
cerībā ar stāstu par kādu stingru valdnieku, kurš lūdza saviem 
priesteriem un gudrajiem parādīt viņam Dievu tā, lai viņš to varētu 
ieraudzīt. Gudrajiem nebija pa spēkam izpildīt bagātnieka vēlmi. 
Taču kāds gans, kurš tobrīd atgriezās uz lauka, piedāvāja paveikt 
šo priesteriem un gudrajiem uzdoto uzdevumu.

No gana teiktā karalis saprata, ka nevienam nav gana redzīgas 
acis, lai redzētu Dievu. Tomēr kungs gribēja vismaz uzzināt, ko 
Dievs dara.

“Lai uz šo tavu jautājumu varētu atbildēt, mums jāapmai nās 
ar apģērbu,” sacīja gans. Lēnām, tomēr, ziņkārības dzīts, karalis 
piekrita. Viņš atdeva savas karaļa drēbes ganam un pats ietēr pās 
vienkāršajā nabadzīga cilvēka apģērbā. Šai brīdī viņš saņēma at
bildi: “Tieši to dara Dievs!” Tā tiešām ir, jo Dieva Dēls, kas ir pa
tiess Dievs no patiesa Dieva, atteicās no sava dievišķā spožuma. Kā 
apliecina apustulis Pāvils: “Kas, būdams Dieva veidā, neuzskatīja 
kā satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu,... viņš paze
moja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.” 
(Flp 2, 68)

Tieši to Dievs izdarīja Ziemassvētkos caur Jēzus piedzimšanu. 
Viņš uzņēma sevī to, kas bija mūsu, lai mēs varētu saņemt to, kas 
piederēja Viņam, tādā veidā kļūstot līdzīgi Dievam.

Ziemassvētkos, kurus drīz svinēsim, varēsim ne tikai apmainīties 
ar dāvanām, bet arī nomainīt apģērbu. Savā nesavtībā Kungs mums 
dāvā savu apģērbu. Dieva tērps ir mīlestība. Ziemassvētkos mūsu 
Kungs mums pārpilnībā dāvā savu mīlestību. Jēzus ir šīs mīles
tības redzamā zīme.

Šajos Ziemassvētkos visiem novēlu vairāk izvērtēt to, ko un kā 
mēs darām, kļūstot atbildīgākiem pret sevi un savu dzīvi. Vairāk 
atpūsties Dievā, nevis kreņķēties un stresot, un paralizēt savu dzīvi 
ar nevajadzīgu steigu, vairāk priecāties par to, ko Dievs, nevis pasau
le mums visiem dod, un vairāk tiekties pēc pašattīstības un paš iz
augsmes, nevis citu nosodīšanas, lai arī cik grūti dažkārt tas būtu.

Esam aicināti būt baznīcā ar svētku apģērbu, Jēzus Kristus 
apģērbu!

Lai Dievs tas Kungs šajos Ziemassvētkos palīdz mums saskatīt 
to pārpilnību, kuru Viņš ielicis katra rokās!

Jūsu mācītājs, brālis Kristū  
Edvīns Rumjancevs

Draudzes vadība un mācītājs vēl draudzes locekļiem,
darbiniekiem, Dieva lūdzējiem un visiem labvēļiem

tuvumā un tālumā:

GAIŠUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKUS UN 
SVĒTĪGU 2015. DIEVA ŽĒLASTĪBAS GADU!

Ziemassvētku apsveikums

Gaidīšanas brīnums

AKTUāLI
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29. novembrī biedrības “Notici sev!”jaunieši un Mālpils evaņģē
liski luteriskās draudzes svētdienas skolas bērni un jaunieši bijām 
brīnišķīgā pasākumā Laternu svētkos Nītaurē. Tas bija gaismas 
gājiens dienu pirms 1. Adventa, kad Svētdienas skolas bērni, jau
nieši, grupa no biedrības “Notici sev!” biedriem, ģimenes ar svecēm, 
laternām, lāpām gāja pa Nītaures novadu, nesa gaismu un svētību 
pagastam, novadam, tautai. Man ļoti patika svecīšu gājiens, katrs 
no mums rokā nesa gaismiņu. Anita gāja ar mazo Aigariņu. Viņš 
gan bija ļoti izturīgs, kaut gan Anitai teica, ka salst kājas. Manas 
rokas bija siltas, pateicoties svečturītim, kas sildīja rokas un sirdi. 
Man ļoti patika, kā Mālpils jaunieši dziedāja baznīcā skolotājas 
Līgas Krūmiņas ģitāras pavadībā. Pēc gaismas dievkalpojuma no
tika sadraudzība Nītaures pagasta namā, kur cienājāmies ar siltu 
tēju, līdzpaņemtajām maizītēm, cepumiem, kliņģeriem. Vairākiem 
bērniem un jauniešiem pasākumā piedalījās arī ģimenes locekļi. 
Biju priecīga, ka mana mamma arī bija līdzi un man palīdzēja. 
Un es jutos ļoti laimīga.

Vislielākais prieks bija par Mālpils evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītāju Edvīnu, kurš bija Nītaures Laternu svētku 
vadītājs. Mācītājs Edvīns pasākumā gavilēja un mums gribējās 
priecāties un smaidīt līdz ar viņu. Arī Jānis Tolpežņikovs bija gais
mas pilns, staroja un smaidīja. Mācītājs Gundars ceipe stāstīja, 
ka mums jābūt gaismas nesējiem un mūsu sirdīm jāstaro gaisma 
kā svecei. Mācītāji pasākumā piedalījās ar savām ģimenēm, kas ir 
kuplas un stipras. Jauki bija atkal satikties ar Sadraudzības dienu 
dalībniekiem – Viju, Zani, Rasmu, Līgu, Janu, Visvaldi. Tas ir labi būt 
kopā un kopā priecāties!

Pateicība Mālpils novada domei un deputātiem par skolēnu 
auto busiņa piešķiršanu bērnu aizvešanai uz Laternu svētkiem. 
Paldies Domes izpilddirektoram Agrim Bukovskim par iespēju 
katram Laternu svētku dalībniekam saņemt svētku dziesmu 
grāmatiņu.

Paldies z/s “Mālpils maize”un personīgi Guntai Ozoliņai par 
garšīgajiem cepumiem un kliņģeri.

Annija un Līga no biedrības “Notici sev!”

Bērnu drošība uz ceļa ir ļoti svarīga, tāpēc, lai veicinātu bērnu 
izpratni par nepieciešamību pelēcīgajā un tumšajā laikā valkāt 
“gaismas vestes”, piedalījāmies cSDD rīkotajā radošā konkursā 
“Gaismas bērni”. Vēlamies būt droši un gaiši dalībnieki satiksmē. 
Kopā ar vecākiem izstrādājām gaismu atstarojošas vestes, kas pa
darīs bērnus labi redzamus diennakts tumšajā laikā.

Vestēm tika uzšūti gaismu atstarojoši elementi. Orģinalitātei 
vestītēm no lentēm uzšuva latviešu aizsardzības zīmes – Ūsiņš, 
Saulīte, Dieva zīme, Jumis, Austras koks, Māras zīme, Laimas 
zīme, Māras ūdeņi.

Dalībai konkursā nosūtījām fotogrāfijas, kurās diennakts 
tumšajā laikā ir redzams, kā vestes izskatās ikdienas lietošanā. 
Konkursa uzvarētājiem balvā tika apsolīts apģērbu zīmola ZIB* 
īpašās dāvanas – no atstarojošas dzijas adītas cepures katram 
bērnam un skolotājai.

ka ar katru gadu cilvēki kļūs labāki,
ka sapņi piepildās,
ka mūsu direktore vēl ilgi būs mūsu skolā,
ka satikšu savu meiteni,
ka man vienmēr sekos veiksme,
ka dzīvē viss vēl mainīsies.

Es mīlu savu tēti,
mammu,
savu ģimeni,
laiku, kad visi esam kopā,
mūsu skolu,
savu omi,
visu labo,
Mālpili,
savu meiteni,
savas skolas bērnus.

Lai mums gaišs gaidīšanas prieks un silti Ziemassvētki!

Laternu svētkos

Gaismas bērni

AKTUāLI

Turpinājums 6. lpp.
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Ziemassvētkus gaida visi, bet visvairāk, protams, bērni.
Lai padarītu Ziemassvētku gaidīšanas laiku vēl aizraujošāku un 

interesantāku, mēs, Mālpils bērnu dārza “Sienāzīši”, uzsākām pro
jektu “Kad rūķi ciemos nāk...”

Ar bērniem apspriedām, kas viņiem zināms par rūķiem. Un, lūk, 
bērnu idejas: rūķi nes dāvanas, nes egli, cep piparkūkas, rūķiem 
ir cepures ar bumbuļiem, viņiem ir bārda, rūķi ir mazi. Sastādījām 
jautājumu sarakstu, ko bērni gribētu uzzināt šajā projektā un kur 
mēs varētu atrast atbildes uz jautājumiem. Atbildes ar skolotājas 

palīdzību meklējām Rūķu enciklopēdijā. Bērni bija pārsteigti, ka ir 
veseli seši rūķu tipi. Viņi uzzināja, kā rūķi ārstējas, kā rotaļājas, ar 
kādiem darbarīkiem strādā u.c.

Bērni attēloja rūķus dažādās jomās. Rūķu maiznīcā cepām 
daudzslāņainu kēksu ar mandelēm, tumšo šokolādi un baltās 
šokolādes glazūru, rūķu piparkūku darbnīcā tapa piparkūkas, 
darbnīcā “Spīdi, spīdi gaismiņa” tika lietas sveces.

Izveidojām grāmatu izstādi, kurās stāstīts par rūķiem. Rūķu 
kalen dārā bērni skaitīja, cik dienas vēl jāgaida līdz Ziemassvētkiem. 

Sagatavošanas grupas “Pūcīte” bērni novembra nogalē devās 
iepazīties ar skaisto un noslēpumaino Mālpils muižu.

Mēs ļoti lepojamies ar to, ka mūsu pagastā ir tik grezna vieta, 
kura priecē acis ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī viesiem no 
tuvākām un tālākām vietām.

Muižā mūs laipni sagaidīja vecākā viesu uzņemšanas speciāliste 
Ilze Steķe.

Ieejot uzgaidāmajā telpā, bērni bija pārsteigti par redzēto, daži 
pat nedaudz samulsa. Daudzi pirmo reizi apskatīja īstu restorānu, 
dažiem bērniem nebija pat nojausma, kas tas restorāns tāds ir, bet 
citi zināja, ka restorānā cilvēkiem pienes ēdienu, tur var pasē dēt 
un garšīgi paēst.

Lielākā daļa bērnu šajā restorānā arī paši labprāt gribētu 
izbaudīt mielastu. “Pūcēniem” arī ļoti patika mednieku zāle, kur 
virs senlaicīgā skapja bija izklāta Sibīrijā nomedītā lāčāda.

No mednieku zāles devāmies pa šaurajām kalpu trepītēm uz 
zvaigžņu zāli otrajā stāvā. Pa šīm trepēm senajos laikos kalpi 
nesuši no virtuves uz zvaigžņu zāli kungiem un dāmām ēdienus 
un dzērienus.

Mazie muižas apmeklētāji uzzināja, ka šeit no senseniem lai
kiem mitinās spoks, kuram patīkot dažādi pabiedēt cilvēkus – te 
nejauši nopūst sveci, šur tur izslēgt gaismu, nakts vidū atgriezt 
dušas krānu, klusi nošķaudīties blakus un vēl daudz dažādu 
izdarību.

Stāstījums par spoku bērnus ļoti aizrāva, Elza pat bija manāmi 
uztraukusies. Te nu joki mazi, kas zin, ka vēl slavenais spoks 
neparādās arī gaišā dienas laikā!

Mālpils muižā bērniem bija iespēja ieiet greznajās istabās un 
aplūkot apartamentus, kuros viesi atpūšas. Augšējās bēniņu 
istabās bija redzamas oriģinālās koka sijas, kas šīs telpas padara 
interesantas, piedodot tām senatnes elpu.

Tālāk devāmies aplūkot muižas apkārtni un oranžēriju.
Bērniem tik ļoti iepatikās viss redzētais, ka vairākums solījās 

parunār ar saviem vecākiem, lai muižu apmeklētu kopā ar ģimeni. 
Novēlu, lai bērnu sapnīši piepildās!

Savukārt, Ilzei Steķei saku lielu paldies par viesmīlīgo 
uzņemšanu un interesanto stāstījumu!

Vēl viens jauks piedzīvojums “Pūcīšu” bērniem bija TLM “Urgas” 
dalībnieku darbu izstādes apmeklējums.

Vislielāko bērnu uzmanību izpelnījās baltais saulessargs, adītās 
lelles un interesantās koka karotes – kurās var saskatīt dažādus 
tēlus. Bērni pirmo reizi redzēja stelles, un nu beidzot, tās apskatot, 

viņiem radās priekšstats, kā tiek austi garie paklāji un rakstainās 
segas.

Tāpat bērnu interesi piesaistīja senlaicīgā gulta ar rakstaino 
segu, rakstainie cimdi un zeķes. Ar lielu interesi viņi arī apskatīja 
lupatu deķu krāsu salikumus. 

Savus gūtos iespaidus “pūcēni” attēloja savos zīmējumos.
Paldies TLM “Urga” par čaklajām rokām!
Visi šie pasākumi tika organizēti patriotiskās audzināšanas 

veicināšanai un par godu Latvijas 96. dzimšanas dienai.
Grupas “Pūcīte” skolotāja Inga

Diemžēl, šoreiz dāvanas izpalika, jo konkursā “Gaismas bērni” 
piedalījās 140 bērnudārzi, kopā 2500 audzēkņi. citiem paveicās 
vairāk. Bet mēs par to daudz neskumstam, jo, pateicoties brīniš
ķīgajām māmiņām – Daigai Jansonei, Guntai Jēkabsonei, Gunitai 
Ķešānei un Agnesei Kantiševai, bērni ieguva orģinālas, skaisti 
rakstainas, pašu roku darinātas vestītes. Paldies vecākiem par 

atbalstu, sagādājot atstarojošos materiālus – lentes, slīpā diega 
lentes, lipīgās lentes – “ežus”.

Aicinām ikvienu Mālpils iedzīvotāju ne vien pašiem valkāt gais
mu atstarojošu apģērbu tumšajā laikā, bet rūpēties par līdzcilvēku 
redzamību uz ceļa, darinot tuviniekiem, draugiem “gaismas vestes” 
vai atstarojošu apģērbu.

Grupas “Sienāzītis” skolotāja Vija

AKTUāLI

Turpinājums no 5. lpp.

Kad rūķi ciemos nāk...

iepazīsti tuvāk savu dzimto vietu!
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Mūzikas un tautisko deju nodarbībās apguvām dziesmas un de
jas par rūķiem. Sportā vingrojām ar rūķu vingrojamo dziesmiņu, 
gulēt ejot, lasījām “Rūķu pasakas”. Vēl mums bija ļoti skaista rūķu 
izstāde – katra ģimene izgatavoja rūķi.

Tā, lūk, Ziemasvētku smaržu, krāsu un sajūtu gaisotnē sagai
dījām Ziemassvētkus kopā ar rūķiem.

Projekta noslēgumā – pasākums kopā ar vecākiem, jo jāzin taču, 
ko atvasītes dara. Visi kopā salīdzinājām, ko bērni par šo tēmu 
zināja iepriekš, ko jaunu iemācījušies, bet sveču liešanu, kēksu 
un piparkūku cepšanu, dziesmas, dejas un rotaļas vecāki varēja 
vērot filmās un fotogrāfijās. Arī paši bērni bija naski runātāji  – 
kā tad nepastāstīt to, kas bija tik interesanti. Vecāku smaidi un 
aizkus tinājums, saņemot dāvanā bērnu lietās sveces, liecināja, ka 
Ziemas svētkus esam godam sagaidījuši. 

Grupas “Sienāzītis” skolotāja Vija

Kā draudzīgs pajūgs, skanot bērnu dzidrajiem smieklu zva ni
ņiem, vecais gads ir iebraucis Ziemassvētkos. Mazo “māl lēpēnu” 
gads ir aiztraucies radošs un bagāts, piepildīts ar raibiem noti
kumiem un dažādām aktivitātēm. Esam paaugušies par gadiņu 
lielāki un gudrāki. Līdz ar bērniem ir augušas arī mūsu pirms
skolas skolotājas, kuras nemitīgi papildina savas zināšanas, 
apgūst pieredzi tepat kaimiņu bērnudārzos gan tālākās vietās. 
Radošajā darbā ar bērniem cenšamies ieviest daudz dažādas 
un inova tīvas metodes. Šoruden saņēmām Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldes Diplomu par iegūto 2.vietu “Inova
tīvākās pieredzes popularizēšana 2013./2014. mācību gadā.” 
Mēs lepojamies, ka mūsu dārziņā strādā ilggadējas, pieredzes 
bagātas un mīļas audzinātājas. Ir patīkami apzināties, ka viena 
no viņām, Lolita Bērziņa ir ieguvusi 4.kvalitātes pakāpi un savu 
bagātīgo pieredzi dāsni piedāvā arī citiem pedagogiem. Lūk, ko 
viņa pastāsta:

“Šī gada 3. novembrī kopā ar vadītājas vietnieci izglītības jo
mā Agnesi Kantiševu prezentējām iestādes pieredzi un praksi 
semi   nārā – praktikumā “Integrētā apmācība pirmsskolā” Rīgā, 

Lāčplēša ielā 24. – Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
telpās. Seminārā piedalījās citu Pierīgas PII pedagogi un metodiķi.

Bijām sagatavojušas prezentāciju videomateriālā veidā, kurā 
atspoguļojām ikdienas darbu sagatavošanas grupā “Mazputniņš”. 
Saņēmām atzinīgus vārdus par paveikto.

Guvām arī daudz noderīgu ideju pedagoģiskajam darbam no 
Kadagas PII un Ropažu PII “Annele” kolēģiem.”

Paldies, Lolitai, par darbu un drosmi, jo nav jau viegli uzstāties 
pa lie las auditorijas priekšā. Taču pieredze rodas tikai darbojoties 
praktiski.

Novēlu jaunajām pirmsskolas skolotājām Lindai Tešai, Gunitai 
Rendei, Ilzei Deņisovai daudz mācīties, ņemt piemēru no pieredzes 
bagātāko audzinātāju darba.

Nav svarīgi, cik augstskolas cilvēks absolvējis, bet gan viņa gri
ba un alkas pēc kaut kā jauna, nebijuša, svarīgi dzīvot šodienai, 
paņemot līdzi to labāko no vakardienas.

Priecīgus Ziemassvētkus visiem PII Māllēpīte iemītniekiem  – 
maziem un lieliem, kā arī mazuļu vecākiem.

PII Māllēpīte vadītāja Malda Čelnova

Svētdien, 14.decembrī Mālpils kultūras centra izstāžu zālē 
atklāja Ievas Muzikantes portretu izstādi “Gadalaiki”. Pirms saru
nas ar mākslinieci svētku gaisotni radīja Mālpils mūzikas skolas 
skolotāju atskaņotie skaņdarbi.

Kā ievadā atzīmēja izstādes veidotāja Māra Ārente, Ievas portreti 
burtiski šokēja apmeklētājus ar savu neparastumu.

Māksliniece pastāstīja par to, kā tapa šis glezu cikls. Sākotnēji 
bija iecere parādīt, cik mūsu Latvija ir skaista, cik krāšņa un bagāta 
ir tās daba ar saviem četriem gadalaikiem. Taču kādā ceļojumā, 
uzņemot fotogrāfiju, kurā bija redzams jaunietis saulesbrillēs, 
kurās atspoguļojās apkārtējā daba, dzima ideja izmantot šo atri
būtu kā vienojošo elementu visam ciklam un parādīt gada laikus 
caur cilvēku uztveres prizmu, jo kas gan būtu Latvija bez tās 
brīnišķīgajiem cilvēkiem, un tāpat kā daba tā arī cilvēks savā mūžā 
piedzīvo dažādus garīgos gadalaikus. Tā pakāpeniski veidojās 
port retu sērija: bērnība, pieneņu laiks, rudzu laiks, rudens, ziema. 
Galvenais mākslinieces moto ir mīlēt savu zemi, priecāties par to 
un mīlēt sevi pašu katram savā gadalaikā.

Māksliniece savu izstādi ir plānojusi kā ceļojošu. Ir iecere 
apbraukāt Latviju un paciemoties Anglijā un Īrijā pie mūsu 
cilvēkiem, kas dažādu iemeslu dēļ pametuši savu zemi. Viņa vēlas 
atgādināt aizbraucējiem par Latvijas skaistumu un to, ka dzimtene 
viņus gaida mājās.

Lielu paldies par šo brīnišķīgo mirkli māksliniecei izteica 
Mālpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja Leontina Amerika. Viņa atzīmēja, ka Ievas 
Muzikantes portretu izstāde ir viena no spilgtākajām bagātīgajā 
Mālpils izstāžu vēsturē. 

Velta Tāle

AKTUāLI

Gads pagājis radoši un daudzkrāsaini

Katram savs gadalaiks

Ieva Muzikante izstādes atklāšanā
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Starptautiskā izstāde “Neparastās mežģīnes. Ažūrs mākslā 
un amatniecībā” ir viens no Rīga 2014 notikumiem. Mālpilij tā 
ir nozīmīga ar mūsu keramiķu – Gunas Petrevicas un Kristīnes 
Kaņepējas dalību tajā. Viņu darbi izraudzīti un iekļauti arī izstādes 
katalogā.

Izstādē apskatāmas visdažādākās mežģīnes sākot ar muzeju 
eksponātiem un beidzot ar mežģīnēm tekstīlijās, arhitektūrā, trau
kos, vides objektos, pat dejas rakstos.

Tajā piedalās dažādu žanru mākslinieki, dizaineri, tautas lie
tišķās mākslas studiju meistari, amatnieki no 12 valstīm, 27 auto
ri no Somijas, Vācijas, Norvēģijas, Bulgārijas, Anglijas, Francijas, 
Igaunijas, Lietuvas, Slovēnijas, Īrijas un Gruzijas un 81 autors no 
Latvijas, kopumā ar 220 darbiem.

Izstādes mākslinieciskās koncepcijas autore un kuratore bied
rības Latviešu tautas mākslas savienības valdes priekššēdētāja 
Dr.sc.ing. Dagmāra Prīberga izstādes katalogā raksta: “Iecerot šo 
izstādi nolēmu veltīt to visskaistākajām lietām – mežģīnēm – īstiem 
šedevriem, savdabīgiem sava laika modes un gaumes paraugiem.

Atsaucoties uz pašreizējiem centieniem Eiropā un visā pasaulē 
panākt mākslas un amatniecības ilgtspējīgu attīstību, radās ideja, 
veidot starpdisciplināru pasākumu gan nacionālā, gan starptau
tiskā līmenī. Uzdrošinājos aicināt jebkuru 
radošu cilvēku piedalīties procesā, parādot 
modernās mākslas un amatniecības rado
šumu un mijiedarbību caur ažūras ilustrā
cijas prizmu. Tas pavēra plašas iespējas, 
bet radīja arī problēmas. Tieksme pēc 
indivi dualitātes, radoša izdoma, pretsta ti 
paau džu mākslinieciskajos uzskatos, se
nas un jaunas tehnoloģijas, īpašas pras
mes, starptautiska sadarbība, rūpes par 
kul tū  ras mantojuma saglabāšanu un attīs
tību, tas viss izstādē ir.

Piedāvājums ir noteicis izstādes sa
turu. Nav nekādu absolūtu noteikumu, ti
kai ažūrs un neparastais.” Izstādi vēl varat 
pa  spēt apskatīt līdz 18. janvārim Sv. Pētera 
baz nīcā Rīgā.

5. novembrī Rīgas domē tika sveikti 
starp tautiskā bērnu mākslas kon kursa 
“LIDIcE 2014” uzvarētāji. Pasākumu rīkoja 
Čehi jas Republikas vēstniecība. Starptau
tis kā žūrija medaļu “Lidices roze” bija pie
šķī rusi diviem skolēniem un trim skolām 

no Latvijas. Viena no šiem diviem skolēniem ir keramikas studijas 
“Mālpils” bērnu grupas dalībniece Karīna Dvorjaņinova!

Konkurss norit divās kārtās, vispirms to vērtē Latvijas žūrija, un 
tikai paši labākie darbi tiek sūtīti uz Čehiju. Šogad konkurss notika 
jau 42. reizi un tā tēma bija “Lauku un dārza darbi manā ģimenē”. 
Kopumā konkursam tika iesūtīti 1334 darbi no 67 Latvijas pilsētām 
un novadiem.

Esmeralda Tāle

Kristīne izstādes atklāšanas dienā

Guna Petrevica “Ķērpji”

Kristīnes Kaņepējas darba  
“Naktstauriņi” fragments

mežģīnes arī keramikas studijā “māl-pils”

Karīna Dvorjaņinova ar iegūto medaļu  
“Lidices roze”



Mālpils Vēstis  DEcEMBRIS  2014   9ATSKATS UZ NOTIKUMIEM

No 13. – 19. oktobrim visās valsts skolās norisinājās Labo darbu 
nedēļa. Mālpils internātpamatskolas audzēkņi uzkopa skolas ap
kārtni, bet 3. kursa audzēkņi kopā ar audzinātāju Benitu Kuriņu un 
direktora vietnieci audzināšanas darbā Daci Andrejevu apmeklēja 
dzīv nieku patversmi. Skolēni pēc patversmes apmeklējuma izteica 
savas sajūtas.

“Dzīvnieki bija ļoti mīļi, draudzīgi. Es pat atradu sev līdzīgo. Man pati
ka viņus apciemot. Taču man ļoti žēl viņu, un es nesaprotu, kā cilvē ki 
var izmest no mājas un atstāt likteņa varā bezpalīdzīgus dzīvniekus.”

Madara
“Man patiešām bija žēl pamesto dzīvnieku. Es sapratu, ka pats 

laikam nebūtu uz neko tādu spējīgs.”
Edgars

Labo darbu nedēļa mālpils 
internātpamatskolā

No 13. līdz 19. oktobrim
Ēdināšanas pakalpojumu specialitātes kursu audzēkņi gata

voja konditorijas izstrādājumus un ar laba vēlējumiem apciemoja 
Mālpils sociālā aprūpes centra iemītniekus.

Izglītojamo pašpārvaldes vides ministrs A.ceimers kopā ar 
I.Koļču un J.Sarkanābolu mēbeļnieku pulciņā izgatavoja solus 
atpūtas vietai aiz dienesta viesnīcas.

Informāciju sagatavoja skolotāja Skaidrīte Logina

Labo darbu nedēļa mālpils 
Profesionālajā vidusskolā

Šogad, tāpat kā citus gadus, Mālpils Profesionālajā vidusskolā 
notika pasākums “Iepazīsti sevi un citus!”, kurā 1.kursu audzēkņiem 
bija iespēja tuvāk iepazīties un sadraudzēties ar saviem grupas bied
riem. Pasākumu organizēja un vadīja matemātikas skolotāja Svetlana 
Blokina un viņas palīgi – 3.kursa audzēkņi. Pirmo kursu audzēkņiem 
bija jāveic vairāki uzdevumi. Pirmajā uzdevumā bija “melnā kaste”. 
Audzēkņi minēja mīklas, mīklas atminētājs kā balvu saņēma kastē 
paslēpto priekšmetu. Otrajā uzdevumā katrs audzēknis saņēma 
savu “smaidiņu”, to ievietoja tajā vietā Latvijas kartē, no kurienes 
viņš bija nācis. Kā izrādījās, visvairāk grupā ir vidzemnieku. Trešajā 
uzdevumā audzēkņiem bija jāatbild uz visdažādākajiem jautāju
miem. Piemēram, ja tu nezinātu, cik tev ir gadu, tad cik gadu tu 
sev dotu? Atbildes bija interesantas un reakcija bija visdažādākā. 
Netrūka smieklu un aplausu. ceturtajā uzdevumā “No kura gada
laika tu esi?” audzēkņi sagrupējās atbilstoši gadalaikiem. Katras 

Pasākums 1. kursam mPV “iepazīsti 
sevi un citus!”

Valsts svētku nedēļa mālpils 
internātpamatskolā un mālpils 
profesionālajā vidusskolā

“Es mīlu Latviju – kā pati mīlu sevi.
Es mīlestībā elpoju Latviju – pavasarī, vasarā, rudenī, ziemā.
Es mīlu Latviju – no dzimtas saknēm līdz eņģeļiem debesīs.
Es mīlu Latviju caur ikdienas darbiem un cilvēkiem.”

Tā mūsu valsti izjūt MI un MPV vadītāja, direktore Frančeska 
Ģēvele, un ar līdzīgām izjūtām viņas teiktais atbalsojies dau dzu 
skolas darbinieku un skolēnu vārdos un darbos. 10. – 14. novem
bris tika piepildīts ar ko neparastāku par ikdienu, to, ko cilvēki 
sauc par atbalsošanos, pietāti, cildenumu. Nedēļa piepildījās ar 
sar kan baltām krāsām – veltījumu dzīvībai un gaismai. MI lielākie 
skolēni iepazīstināja mazākos ar Latvijai nozīmīgiem notikumiem 
vēsturiskā atskatā, tika sarīkots dzejoļu konkurss 2.  – 4. klasē, 
vidējā vecuma skolēniem bija iespēja piedalīties plakātu konkursā 
par Latviju, 11. novembrī abu skolu audzēkņi vienojās lāpu gājienā, 
13. novembra kinovakarā noskatījās latviešu spēlfilmu “Rīgas 
sargi”, bet 14. novembrī svinīgā pasākumā godināja Tēvzemi. Mazi 
izjūtu fragmenti no pieredzētā.

“Skolā 11. novembrī devāmies lāpu gājienā uz Brāļu kapiem. 
Gājiena laikā jutos saviļņots un aizkustināts – apkārt siltas, dzīvas 
uguntiņas no lāpām, svecītēm. Svinīgums, neparasts klusums 
Brāļu kapos, kad 4. klases skolēni Artūrs un Māris runāja veltījuma 
dzejoli Latvijai. Dodoties atpakaļ uz skolu, atskatījos un redzēju, ka 
karavīri paliek mūsu roku siltumā sasildīto svecīšu ielokā. Skolā 
mūs sagaidīja silta tēja un īstu vīru putra. Pēc gardajām vakariņām 
sēdējām pie ugunskura un sildījāmies, dziedājām strēlnieku dzies
mas. Šī kopā būšana mūs vēl vairāk saliedēja, un vienu brīdi es pat 
vēlējos, izaugot liels, kļūt par karavīru.”

Edgars Kleins, 7. klase

14. novembra rīts pulcināja visus 1. – 9. klases skolēnus uz svi
nīgu pasākumu, veltītu mūsu darbam, attiecībām, attieksmei, 
iegul dījumam. Neliela dzejas kompozīcija ievadam, kurā 2. – 4. kla
ses bērni izteica savu pasaules redzējumu, esot šeit, skaistajā 
zemē Latvijā, kurā “...maziem cilvēkbērniem negribas no tumsas 
bīties”, kurā “cilvēkbērnu dvēselītes rītos dzidrā rasā baltum bal
tas nomazgājas”, kurā “mūsu sirdīs ir dziesmām īstās mājas”. Un 
pārdomu vērta bija atbalss mazajiem, ko M. Zālītes vārdiem teica 
8. klases skolnieks Ņikita Borščakovs  – “Es tevi ļoti gaidīšu...pie 
Darba un pie Gribas, pie Goda, Valodas, pie mūsu Mīlestības.” Pēc 
nelie lā mīlestības apliecinājuma Tēvzemei, uzrunu teica skolas 
direk  tore Frančeska Ģēvele, vēlreiz atgādinot, ka Latvijas spēks ir 
mūsu katra darbā, varēšanā un pašapziņā. Mācību pārzine Solvita 
Lapiņa izsniedza Zemkopības ministrijas atzinības rakstus par 
konkursu “Mūsu mazais pārgājiens.” Tos saņēma 1. klase (audzinā
tāja Silvija Čevere), 2.,3. klase (audzinātājas Dace Brūna un Ingu
na Mūsiņa), 4. klase (audzinātājas Iveta Kukurāne un Ilze Liepa), 
5. Klase (audzinātāja Zane Čerpinska), 6. klase (audzinātāja Baiba 
Jaunzema), 7. klase (audzinātāja Mairita Ivanova), 2. kurss (audzinā
tājs Andris Liniņš). Atzinības rakstus par piedalīšanos jauno dārz
kopju konkursā saņēma 2., 3. klase un audzinātāja Dace Brūna. 
Skolo tāja Andra Liniņa dziesma “Tumša nakte, zaļa zāle” vēlreiz visus 
vedināja novērtēt savu zemi tautasdziesmā, un tad jau gaidīja Lielā 
Dzimšanas Dienas Torte. Daudz laimes, Latvija, dzimšanas dienā!

Skolotāja Skaidrīte Logina

grupas uzdevums bija uzzīmēt savu gadalaiku, akcentējot to, kas 
šajā laikā ir raksturīgākais un skaistākais. Pasākuma beigās uz 
tāfe les tika izveidots novēlējums visiem pirmo kursu audzēkņiem.

Priecīgās audzēkņu sejas liecināja par to, ka pasākums bijis inte
re sants un katrs no viņiem vēl tuvāk iepazinis savus grupas biedrus.

K. Pētersone MPV 3. kursa audzēkne
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Ja arī daba nelutina mūs ar sniega kupenām, tad tomēr gai šumu 
mēs varam radīt paši – cenšoties saskatīt labo apkārtējos cilvēkos, 
vidē, sevī pašā – savās domās un darbos. Šis ir arī izvērtējuma un 
pārdomu laiks – kāds tad ir bijis šis gads, kāds es esmu bijis pats?

Man, tāpat kā citiem vecākiem, viens no svarīgākajiem un, lai
kam arī grūtākajiem jautajumiem, ko šajā laikā uzdodu sev – vai 
esmu pietiekoši labi audzinājusi savus bērnus, vai esmu darījusi 
visu, lai viņi jūtas labi, lai ir laimīgi. Nereti nākas balansēt uz naža 
asmens, cenšoties saprast, kad darām par daudz un kad darām 
par maz. Nav jau noslēpums, ka jebkurš no vecākiem savas dzīves 
lielāko piepildījumu gūst savos bērnos. Nav lielākas laimes un 
lepnuma, kā izaudzināt laimīgu un atbildīgu cilvēkbērnu! Kāda 
skolotāja mani kā mammu mācīja: “Bērnībai ir jābūt laimīgākajam 
laikam cilvēka dzīvē”. Vai tas tā ir – tā ir mūsu – vecāku atbildība. Jo 
tieši mēs esam tie, kas pieņemam lēmumus, kuri būtiski ietekmē 
bērnu dzīvi. Protams, ka pieļaujam arī kļūdas, jo mēs taču gribam 
tikai to labāko. Labāko saviem bērniem! Kļūdīties ir cilvēcīgi, ja vien 
mākam to atzīt. Svarīgi ir mācēt uzņemties atbildību.

Viena no svarīgākajām izvēlēm ir SKOLA. Tā ir vide, kur cilvēk
bērns pavada savas dzīves nozīmīgu daļu, kur izaug no maza, 
bailīga “ķipara” par pilnvērtīgu sabiedrības locekli. Šeit viņš gūst 
savas dzīves nozīmīgāko mācību – izglītību. Skolā svarīgs ir viss – 
vide, kā jūtas bērns, drošība, attiecības, ārpusstundu nodarbības 
u.c. Taču vislielākā nozīme ir tam, cik kvalitatīvu izglītību spēj 
dot šī skola. Tās ir lietas, ko mēs vecāki vērtējam. Bieži vien mēs 
nesaskatām un nenovērtējam tās iespējas, kas mums dotas šeit 
pat Mālpilī. Kā Sūnu ciemā meklējam Laimes lāci citur. Vadāmies 
no citu cilvēku viedokļa, no emocijām. Protams, katrai ģimenei ir 
savs skatījums uz svarīgāko. Taču laikam jau nav daudz tādu vietu 
Latvijā kā Mālpils, kur izglītībai ir tik daudz iespēju – sporta centrs 
ar peldbaseinu, hokejs, futbols, profesionālā vidusskola, mākslas 
un mūzikas skola u.c. Vai mēs neesam patiesi laimīgi un apstākļu 
lutināti? Bez tam mēs esam pašā Latvijas viducī. Mālpils vidusskola 
katru gadu kļūst arvien skaistāka un staltāka gan ārēji, gan iekšēji. 
Ir labi, ka mūsu skolā visiem bērniem ir ļauts sajusties vienā
diem – vienādi gudriem, vienādi talantīgiem un vienādi mīlētiem, 

neatkarīgi no tā, kas ir tev mugurā un kas 
ir tavi vecāki. Ir svarīgi, lai skolotājs sa
viem skolēniem ir autoritāte, kuru ciena 
un no kura pretī saņem mīlestību, smaidu 
un sapratni. Tas šīm mazajām sirsniņām 
ir tik svarīgi. Tad viņi jūtas droši šajā lie lajā 
skolā. Arī mēs – vecāki tad jūtamies droši, ka varam uzticēt savus 
lolojumus. Tas savukārt ir svarīgi mums. Protams, ka vissvarīgākā 
lieta, ko vērtējam, ir izglītības kvalitāte, jo tā lielā mērā nosaka vi
sas dzīves kvalitāti, konkurētspēju, iestājoties augstsskolā, darba 
tirgū. Protams, ka arī izglītības kvalitāte vispirms ir mūsu – vecāku 
atbildība. Atbildība katram sava paša bērna nākotnes vārdā. Šeit 
svarīgi un pilnīgi nepieciešami ir būt klāt, sadarboties, uzlabot, 
ietekmēt. Apzināties, ka tāds bērns, kā manējais ir vienīgais uz 
pasaules! Tikai tā mēs ar tīru sirdsapziņu varēsim raudzīties sava 
bērna acīs ar apziņu, ka esam darījuši visu, lai kaut ko nenokavētu, 
lai mans bērns izaugtu par laimīgu, pilnvērtīgu personību, ko lielā 
mērā nosaka tieši izglītības kvalitāte. Un atcerēsimies, ka laiks iet 
un bērni aug tik ātri!

Es vēlos, lai mani bērni izaug un paliek dzīvot šeit – Mālpilī, 
nevis Ogrē, Liepājā vai Londonā. Tāpēc mani bērni mācās Mālpils 
vidusskolā, jo tikai šajā skolā var iemācīt mīlēt šo vietu, lepoties ar 
to, ka esmu mālpilietis. Mūsu uzdevums – visiem kopīgi darbojoties 
radīt visus apstākļus, kas nepieciešami, lai bērniem būtu vēlme 
palikt šeit, lai pēc gadiem mēs varētu kopā ar savējiem klausīties 
putnu dziesmas Mergupes malā, nevis ar sāpošu sirdi sazināties 
caur SKYPE vai telefonu. Šādus apstākļus var radīt ar savu attiek
smi, savu darbu, pozitīvismu.

Ticu, ka šajā Ziemassvētku laikā dziļi sirdī katram ir patiesā 
sirdsbalss, ticība un pārliecība, ka vislabāk var būt tieši šeit. Aicinu 
visus jebkurā situācijā saskatīt labo, ikvienam iesaistīties un 
pašiem darīt skolas dzīvi vēl labāku, interesantāku un kvalitatīvāku. 
To mācīsim un mudināsim darīt arī saviem bērniem.

JO BĒRNI MĀcĀS DZĪVI NO MUMS!
Ilona Dreimane

Mālpils novada vidusskolas Skolas Padomes vadītāja

SKOLA UN ĢIMENE. POZITĪVAIS MāLPILĪ

Lai visiem mūsu skolas skolotājiem un darbiniekiem Ziemas
svētku laikā un Jaunajā gadā vairāk prieka!

Jo īstenībā pasaulē ir tik ļoti daudz visa kā, kas var darīt mūs 
laimīgus. Nu tad kāpēc lai mēs tādi nebūtu? Kaut uz mirkli, tad vēl 
uz vienu un vēl, un vēl...

Lai Jums izdodas ar prieku un smaidu darboties kopā ar mūsu 
rātnajiem un draiskajiem bērniem!

2. un 5. klases skolnieku vecāki

Vēlos uzrakstīt kādu citātu, kas man lika aizdomāties:
“...Kad es biju jauns un brīvs un manai iztēlei nebija robežu, es 

sapņoju izmainīt pasauli. Kas es kļuvu vecāks un gudrāks, es at
klāju, ka pasaule nemainīsies, un tāpēc sašaurināju savus sapņus 
un nolēmu izmainīt tikai savu valsti. Bet arī tā šķita nesatricināma. 
Kad es sasniedzu sirmu vecumu, ar pēdējiem izmisīgiem centie
niem es nolēmu izmainīt tikai savu ģimeni, tos, kuri man ir vis
tuvākie, bet arī tas nenotika. Un visbeidzot, esmu nonācis pie 
atziņas, ja es pirmām kārtām būtu izmainījis sevi, tad es ar savu 
piemēru būtu spējis izmanīt arī savu ģimeni. Pateicoties savu tuvi
nieku iedvesmai un iedrošinājumam, es būtu spējis uzlabot savu 
valsti un kas to lai zina – varbūt būtu izmanījis arī visu pasauli!”

Jo realitāti neizmaina visi, bet viens. KATRS viens!
Beigsim vienreiz kritizēt un gausties, pateiksim patiesu un 

sirsnīgu paldies mūsu skolotājiem!
Ar cieņu, 5. klases skolnieces mamma

Mālpils novada vidusskolas skolotāju kolektīvam novēlu iztu
rību, veselību un grandiozu ideju un jaunrades salūtu visa nakamā 
2015. gada garumā.

10. klases skolēna mamma

Esmu arī šīs skolas skolotāja, patriote un vienkārši sirsnīgs 
cilvēks. Es gribu uzslavēt mūsu lielo kolektīvu, kurā es redzu visus: 
skolēnus, skolotājus un tehniskos darbiniekus, par to, ka mums 
šajā mācību gadā ir:
1. Reāls skolēnu parlaments;
2. Saturīgi un interesanti pasākumi;
3. Mērķtiecīga un stabila skolas vadības rīcība;
4. Ļoti veiksmīga jauno skolēnu iekļaušana mūsu lielajā saimē.

Priecīgus Ziemassvētkus!
10. klases skolnieka mamma

Ne vienmēr viss, ko varētu pateikt, pareizi noformulējās uz 
papīra, tāpēc no savas puses gribētu teikt, ka tikai pozitīvais vairo 
pozitīvo un savukārt ir arī otrādi – negatīvais vairo negatīvo. Tāpēc, 
būsim pozitīvi ne tikai savās domās, bet arī darbos. Pirms kādu 
kritizēt vai nosodīt, pajautāsim sev, katrs pats sev, ko es esmu labu 
darījis, kas ir tas, labais, par ko es varu teikt, o, jā, tas ir mans 
labais darbiņš! Ne tikai sakoptas savas četras sienas, sava māja 
vai dzīvoklis. Domāsim pozitīvi, pirms gauzties par to, kas mums 
nav, novērtēsim lietas kas mums ir, priecāsimies, pasmaidīsim 
īgnam kaimiņam, kurš varbūt ir izkāpis no gultas ar kreiso kāju, 

Labie vārdi skolai

Ziemassvētki ir gada baltākais laiks
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un neatņem labrītu, ticēsim, ka varam mainīt cilvēku domāšanu 
vismaz mazliet uz pozitīvo, nevis teiksim, ka mums pagastā ir 
pesimisti un negatīvi domājoši cilvēki. Priecāsimies par to, ka mēs 
esam tur, kur mēs esam, jo visur ir labi, kur mēs neesam.

Paldies skolas vecāku padomei, kas lika aizdomāties par lietām 
par kurām ikdienā varbūt neaizdomātos. Paldies pedagogiem un 
visiem skolā strādājošajiem. Lai mums visiem kopā izdodas!

Patiesā cieņā, 
1. klases skolnieka mamma

•	 Lai	 Jums	 šie	 Ziemassvētki	 tik	 jauki	 un	mīļi,	 kā	 tikko	 taisītas	
piparkūkas!

•	 Skolai	es	novēlu,	lai	šeit	vienmēr	būtu	tik	mājīgi	kā	tagad!
•	 Lai	Tev	vis	vis	vis	labākie	Ziemassvētki!	Lai	Jums	piešķirtu	nau

du, ko iztērēt labiem mērķiem!
•	 Es	 Jums	 novēlu	 visgaršīgākās	 piparkūkas	 un	 vissmaržīgāko	

eglīti, un vēl zem eglītes dāvanas un Ziemassvētku noskaņu!
•	 Lai	skolai	Jaunajā	gadā	daudz	jaunu	mēbeļu,	lai	skola	ir	populāra!

•	 Es	 vēlētos,	 lai	 visas	 skolotājas	 ir,	 kā	 mana	 skolotāja	 Gunta.	
Un vispār – man šī skola patīk!

•	 Es	novēlu	skolai,	lai	visas	klases	izremontētas	un,	lai	skolā	iero
das jauni skolēni. Priecīgus Ziemassvētkus!

•	 Lai	mīļi,	jauki	Ziemassvētki,	lai	skaists	un	emocijām	pilns	Jaunais	
gads!

•	 Lai	ir	siltums	un	mīļums,	laipnība	un	sirsnīgums!
•	 Savai	 skolai	 es	 novēlu,	 lai	 tā	 gaiša	 gan	 izskatā,	 gan	 sajūtās.	

Dzīvosim draudzīgi!

skolēnu vēlējumi skolai Ziemassvētkos

•	 Lai	Jums	nekad	nepietrūkstam	mēs	–	skolēni!
•	 Lai	ir	jaunas	gudrības	un	idejas!
•	 Lai	Ziemassvētkos	neviens	nebūtu	viens!
•	 Skolotājiem	es	novēlu	būt	gudriem	un	mīļiem	arī	turpmāk!
•	 Skolotājiem:	lai	bērni	Jūs	klausa,	lai	bērni	pilda	uzdoto!
•	 Lai	Jums	spēks	un	izturība	mums	dāvāt	zināšanas!
•	 Es	 Jums	 novēlu	 visgaršīgākās	 piparkūkas	 un	 vissmaržīgāko	

eglīti un vēl zem eglītes dāvanas, un Ziemassvētku noskaņu!

•	 Svētkos	labi	atpūsties,	kaut	kur	aizbraukt	un,	galvenais,	nolikt	
visus darbus pie malas!

•	 Es	novēlu	skolotājiem	turpināt	strādāt	šajā	skolā,	un	lai	ir	liels	
prieks strādāt šeit!

•	 Skolotājiem	es	novēlu,	lai	daudz	labu	mirkļu	kopā	ar	savu	klasi,	
un lai vienmēr izdodas iemācīt uzvedību, matemātiku un daudzas 
citas lietas!

skolēnu vēlējumi skolotājiem

mana mālpils!
Pusstundas attālumā no Rīgas. Turpat blakus gleznainā Sigulda. 

Pašā novada viducī skolas un kultūras centrs, apdzīvots un rado
šuma pārpilns. Šeit gan dzied un dejo, auž un glezno, vingro un 
nūjo. Mēs katrs pats varam izvēlēties piedalīties šajā dzīvē vai nē.

Bērnudārzs bez rindas, pienotava, lērums veikalu, benzīn tanks, 
muiža un baznīca. Sporta komplekss, hokeja laukums, BMX trase, 
iespēja spēlēt futbolu un volejbolu. cik daudz ko vēl varētu uz
skaitīt! Un tomēr par maz! Tā daudzi saka. Kādā sapņu pasaulē 
mēs dzīvojam, gaidot laimes lāci valsts, deputātu vai prezidenta 
izskatā, kas atnāks un mums dods vēl un vēl!

Ja mēs paši nebūsim lepni par savu dzīves vietu, savu novadu 
un katrs kaut ar nelielu darbiņu vai labu vārdu necentīsimies darīt 
to labāku un sakoptāku, tad nekādi laimes lāči mums nepalī dzēs. 
Priecāsimies par to, kas mums ir un novērtēsim gan skolu un 
bērnu dārzu, gan sporta kompleksu un profesionālo vidusskolu, 
kur var apgūt tik daudzas derīgas profesijas.

Un nebūtu vietā teikt, ka visas šīs iespējas mums ir pārāk tālu, 
jo Mālpili var izstaigāt kājām un, domāju, no tālākajām novada vie
tām arī ir iespējams atkļūt pat tiem, kuriem nav sava transporta, 
jo katrs mēs noteikti pazīstam kādu kaimiņu, draugu vai paziņu, 
kuram ir auto. Atliek tikai dibināt draudzīgus kontaktus vai iesaistīt 
kaimiņu kadās aktivitātēs.

Mēs ļoti vēlamies redzēt pozitīvas pārmaiņas mums apkārt, bet 
mēs aizmirstam to vienkāršo patiesību, ka tām pārmaiņām, ko 
mēs vēlamies redzēt, ir jāsākās mūsos pašos. Kamēr mēs neapzi
nāsimies, ka valsts esam mēs paši, nevis tie daži simti valsts vīru, 
kamēr mēs paši garīgi neaugsim, nekļūsim par atbildī giem savas 
valsts pilsoņiem, no kurienes lai rodās tie gaišie prāti, uz kuriem 
mēs tā ceram. Viss lielais sākās ar nelielo: ar Mālpils dabas takas 
sakopšanu, ar pašu sagatavotu sirsnīgu koncertu, ar atbalstu tiem, 
kam nepieciešama mūsu palīdzība, ar ieinteresētu jautājumu: „Kā 
Tev klājas?”

Vēlos aicināt Mālpils patriotus dalīties ar savu pozitīvo vie dokli 
par Mālpili, celt skolu prestižu, reklamēt Mālpili kā labu vietu 
dzīvošanai! Padomāsim, kā mēs varam izcelties pārējo novadu 

vidū, ar ko varam atvilināt atpakaļ Mālpils bērnus uz dzīvi Mālpilī. 
Piemēram, reklamējam Mālpili, kā novadu, kur var dzīvot vese
līgi – būt svaigā gaisā, sportot, audzēt veselīgu pārtiku, lai rīdzi nieki 
pārdod savus īpašumus un pērk mājas vai zemi Mālpilī. Vajag tikai 
gribēt un, kas gribēs tas atradīs.

Mums jau laicīgi vajadzētu domāt par novada nākotni, tātad par 
cilvēkiem. Kā noturēt bērnus Mālpils mācību iestādēs? Varbūt, 
pie  mēram, domāt par sporta klases veidošanu, tehniskā bāze 
tam tagad ir lieliska. Kā radīt jauniešos vēlēšanos palikt uz dzīvi 
Mālpilī? Iespējams to lielā mērā nosaka tas, cik labi cilvēki šeit 
jutī  sies, cik saliedēta un atvērta būs sabiedrība. Jādomā, kā mēs 
varam saliedēt sabiedrību, sākot, piemēram, ar skolām.

Pavasaros mēs visi piedalāmies Lielajā talkā, vācam atkritumus 
no ceļmalām, parkiem un mežiem, bet nākot Ziemassvētkiem mēs 
varētu šādu Lielo talku veikt savās domās, izmest ārā visu negatīvo 
un pesimistisko, pārstāt kritizēt un nosodīt. Nespļausim akā no ku
ras mēs dzeram!

Raimonds Grollis
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Decembra stāsts ir punkts šī gada rakstu ciklam, arī visam 
2014. gadam. Un punkts būs tāds ļoti pamatīgs, jo raksts ir par 
ģimeni, kurā izauguši 10 bērni.

Pati galvenā šajā ģimenē ir it ņipra sieviete ar trim tituliem – 
mamma, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa – Tatjana Samarina. Esam 
dārza kaimiņienes. Kādā no vasaras sarunām nojautu, ka viņas 
ģimene laikam tāda paprāva. “cik tad jums bērnu ir?” pajautāju, 
un atbilde mani pagalam pārsteidza: “Desmit! Piecas meitas un 
pieci dēli. Un vēl deviņi mazbērni un viens mazmazbērniņš.” 

Tā nu trešās Adventes priekšvakarā dodos ciemos. Mūsu sa
runu asistē divi minči, bet savdabīgu fonu veido nemitīgi pļāpājošs 
papagailītis.

Tatjana dzīvo viena, bet tas tikai simboliski, jo neesot tādas 
dienas, kad kāds bariņš neatnāktu vai neatbrauktu, īpaši darba 
dienās. Tad te esot tāds kā sadales punkts – bērni atvedot savas 
atvasītes un pēc tam visi tiekot nosūtīti, kur nu kuram jādodas. 
Pēcpusdienās – pretējs process.

Viņa pati nākusi pasaulē Rugāju pagastā, tas ir Balvu pusē. 
Vecāki –lopkopji. Augusi sešu bērnu ģimenē, divi brāļi miruši, 
bet ar māsām ļoti bieži sazinoties. Gan moderni – ar mobilo, gan 
“vecmodīgi” – ar pastkartēm.

Tatjana trīs reizes precējusies, divi vīri miruši, bet ar trešo 
nodzīvoti 35 gadi un pasaulē nākuši astoņi bērni. Tagad arī viņš ir 
aizsaulē.

Ingrīda, vecākā meita no pirmās laulības, piedzima, kad mam
mai bija 19 gadu. Viņa dzīvo Anglijā, bet viņas divi pieaugušie bērni 
Kristīne un Sergejs dzīvo Latvijā.

Nadežda, meita no otrās laulības, dzīvo Gulbenē, viņas dēls 
Raitis ir precējies, un ģimenē aug Tatjanas mazmazbērniņš Tomass.

Juris un Nikolajs ir dvīņi. Jurim ir trīs skolas vecuma bērni – 
Juta, Andris un Juris, visi dzīvo, mācās un strādā Mālpilī.

Nikolajs ar ģimeni dzīvo Līgatnē, viņam ir četras meitas: 
Samanta, Inguna un Kristīne ir skolas vecumā, bet Natālija vēl 
pa māju.

Svetlana dzīvo Mālpilī, un viņai ir dēls Oskars, skolnieks, 
un meitiņa Milāna, bērnudārzniece. Svetlana palikusi ģimenes 
uzvārdā, bet bērni ir Ivanovski.

Vasilijs dzīvo Ogrē, viņam vēl ģimenes nav, bet savu Mālpils 
dzīvokli atstājis mammai.

Arī Jeļena un Jekaterina ir dvīnes, abas mālpilietes. Jeļenas 
četri dēli – Alberts, Daniels, Niks un Ivars Freimaņi – mācās Mālpils 
vidusskolā. Jekaterinai Volkai ir divas meitas, Nikola ir skolniece, 
bet mazā Aleksa – bērnudārzniece.

Alekseja ģimene dzīvo Mālpilī, meita Dana skolā vēl neiet, bet 
jaunākajam dēlam, Sergejam, arī mālpilietim, ģimenes vēl nav.

Kad biju šo apbrīnojamo un, jāsaka, visai sarežģīto statistiku 
pierakstījusi, jautāju, kā bija iespējams ar visu tikt galā. Zinu, ka 
Tatjana strādāja fermā par slaucēju, tātad smags darbs, prāvs 
bērnu pulciņš, mājas solis... “Štrunts par to smagumu,” atbild 

Tatjana, “smagums bija tad un nekur nav pazudis arī tagad. Bet 
toties bija laba alga un stabilitātes sajūta. Strādājām pat bez 
brīvdienām un atvaļinājumiem. No fermas uz dzemdību namu, no 
dzemdību nama uz fermu. Bērnus atstāju guļot un prom uz darbu. 
Kad mazliet paaugās, vakara cēlienā ņēmu līdz uz fermu. Apkārt 
blan dīties neļāvu. Ar laiku iemācījās gan lopus pabarot, gan ar slau
camo aparātu rīkoties. Kad fermu likvidēja, tad gan bija jādomā, kā 
iztikt. Darba nebija, nācās ņemties ar lopu bariņu un dārzu. Visiem 
bija pamatīgi jāraujas. Es kā daudzbērnu māte varēju aiziet pensijā 
50 gadu vecumā, tāds bija toreiz likums. Pirmo pensiju saņēmu, ka 
ne saskaitīt – 21 lats ar santīmiem. Tagad man daudz bērni palīdz.”

Vai kāds no bēniem sukas arī dabūjis? Nevar taču tā būt, ka 
nevie nas palaidnības! “Kā nu ne! Piemēram, atnāku mājās, bet 
istabas vidū pelnu kaudze, salieta ar ūdeni. Kāpēc? Putru esot 
vārījuši. Visa tīrā veļa pieputējusi, bet toreiz vēl veļas mašīnu ne
bija... Gan bārties nācies, gan ar žagaru uzšaut pa dibenu, bet 
vispār lielas palaidnības viņi man nav darījuši. Ar mācībām gājis 
kā nu kuram, bet visi izauguši un visi strādā. Un tas ir galvenais.

Tagad jau bērnu audzināšanā daudz kas mainījies, jaunie vecāki 
ir neiecietīgāki. Māmiņai viens bērniņš, bet viņai, lūk, depresija 
esot  – putras, autiņi... Gatavās veikala putras, autiņbiksītes un 
depresija? To es nesaprotu. Vecāki reizēm par daudz atļauj bēr
niem, paši iet uz skolu skaidroties par niekiem. Mani aizveda uz 
skolu un pateica: Tā ir tava skolotāja. Mājā tev jāklausa mūs, bet 
skolā viņa. Un nekāda cita runa. Tagad bieži bērniem pienākumu 
nav, bet prasības gan aug!”

Jā, uzskati Tatjanai stingri, bet dzīves galvenā atziņa izsakāma 
trīs vārdos – pasaules lielākie dārgumi ir bērni.

Skatos, ka vienistabas dzīvoklītis skaisti sakopts, daudz rok
darbu. Izrādās, ka Tatjana ne tikai ada (šobrīd top Milānai ļoti 
skaistas baltas “dancojamās” zeķītes), un tamborē, bet arī krust
dūrienā izšuj ar datorprogrammu veidotas liela izmēra glez
nas – dabas ainavas. Idejas smeļas no rokdarbu žurnāliem. Viņai 
ļoti patīk puķes, un viņa ir liela lasītāja – avīzes, žurnāli, romāni, 
īpaši detektīvi, atraduši vietu gan uz naktsgaldiņa, gan grāmatu 
plauktos. Arī ekskursijās patīk braukt. Tiešām varen darbīga, 
enerģiska vecmāmiņa! Kaimiņiene, skolotāja Daila Klintsone, kura 
māca trīs Tatjanas mazbērnus, saka: “Labestīga ģimene. Visi tu
ras kopā. Un vecmāmiņa ir centrs, redzu, ka viņu ciena.” Leontīna 
Amerika Samarinu ģimeni ilgi un labi pazīst. Arī viņas raksturo
jums patīkams.

Ļoti gribas novēlēt, lai šo sirsnīgo kopības sajūtu veido tālāk arī 
mazbērni savās nākamajās ģimenēs!

Priecīgus, jaukus Ziemassvētkus un svētīgu 2015. gadu vēlu 
gan ļoti kuplajai un interesantajai Samarinu ģimenei, gan arī tām 
jaukajām Mālpils ģimenēm, kuras piekrita par sevi pastāstīt! Lai 
2015. gads visiem mālpiliešiem ir ražīgs un bagāts!

Ināra Bahmane

ĢIMENES – MāLPILS BAGāTĪBA

Pasaules lielākie dārgumi

Tatjana un Aleksejs ar dēla Jura bērniem Roķēnos. 
Iespējams, 1994.g.

Foto, kur būtu visi, nav. Šeit 1.r. no kr. Juris ar sievu un viņu mazais 
dēliņš, Nikolaja Samanta, Jura Juta, Tatjanas meita Nadežda.

2.r. Tatjanas māsa, pati Tatjana ar Jeļenas dēlu Albertu,
meita Ingrīda, dēls Vasilijs, dēls Aleksejs ar Jura Andrīti.

3.r. Nikolajs ar sievu un meitiņu, Jeļena ar vīru. Apm. pirms 10 g.
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7. decembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils no
vada čempionāts novusā 2.posms, kurā piedalījās 16 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Andris Lagzdiņš, 2.vietu izcīnīja Viesturs Bērziņš, 
bet 3.vietā ierindojās Alfons Suķis. Labākā no dāmām – Kristīne 
Kaņepēja ierindojās 12.vietā.

Ar sacensībām zolītē un volejbolā noslēdzās Pierīgas novadu 
2014. gada sporta spēles. Kopvērtējumā Mālpils novads ieguva 
7.vietu starp 16 Pierīgas novadiem, kā arī 1.vietu starp mazajiem 

(zem 5000 iedzīvotāji) Pierīgas novadiem. Kopumā sacensības no
tika 18 sporta veidos, no kuriem 13 sporta veidos piedalījās arī 
mālpilieši. 4 sporta veidos tika iegūtas medaļas (2.vieta – šahā; 
2.vieta – šautriņu mešanā; 2.vieta – zolītē; 3.vieta – basketbolā). 
3 sporta veidos līdz medaļām mazliet pietrūka (4.vieta – zem
ledus makšķerēšanā; 4.vieta – pludmales volejbolā; 5.vieta – MTB 
riteņbraukšanā). Papildus Mālpils novads saņēma atzinību par 
visvairāk notikušajām Pierīgas novadu sacensībām – 4 sporta veidu 
sacensības notika Mālpilī.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Šogad ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansiālu atbalstu esam ieguvuši jaunu sapulču telpu, 
kur pulcēties novada aktīvākajiem iedzīvotājiem kopīgu ideju 
attīstīšanai, lai īstenotu Mālpils novada vēsturiskās kultūrvides 
saglabāšanas, attīstības un popularizēšanas pasākumus, kas ir 
projekta “Mālpils novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu veici
nāšana kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā” (Līguma 
Nr. 1404LL01L413201000006) galvenais mērķis. Projekta ko
pējais finansējums ir 5 492,46 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums 
5 322,41 EUR un biedrības līdzfinansējums – 170,05 EUR.

Projekta ietvaros izremontēta viena no Mālpils novada domes 
administrācijas ēkas telpām, blakus Mālpils novada vēsturiskā 
mantojuma krājumam. Telpa ir labiekārtota ar atbilstošām mēbe
lēm un tehnisko infrastruktūru. Tā paredzēta nelielām sapulcēm 
(līdz 8 cilvēkiem).

Tādējādi vietējiem iedzīvotājiem būs lielākas iespējas daudz 
plašāk un saistošāk rūpēties par novada kultūras mantojumu.

Biedrības “Idoves mantojums” valde

Atsaucoties uz A. Lielmeža kunga teikto “Mālpils Vēstīs” š.g. 
novembra numurā, par to, ka Ogres novada Suntažu vidusskola it 
kā piesaista skolēnus no Mālpils novada Sidgundas ciema tikai ar 
transporta nodrošinājumu skolēniem. Man ir ļoti žēl, ka mūsu no
vadu vada cilvēks, kurš nedzird, vai nevēlas dzirdēt un ieklausīties 
sava novada iedzīvotāju viedoklī. 

Pirms diviem gadiem notika Sidgundas skolas sapulce, kuras laikā 
A.Lielmeža kungam un visai darba grupai (cilvēkiem, kuri ir atbil
dīgi par Sidgundas skolas reorganizāciju) tika nosaukti visi iemesli, 
kuru dēļ bērni un viņu vecāki izvēlas Suntažu vidusskolu. Diem žēl, 
mūsu viedokli nesadzirdēja. Rezultāts ir redzams šī brīža situācijā, 
kura neapmierina daudzus Mālpils novada pārstāvjus. Protams, 
vien kāršākais risinājums ir vainot citus, paši nekad neesam vainīgi.

Mans ieteikums Mālpils novada administrācijai un arī skolas 
vadībai – apmeklējiet kādu reizi Suntažu vidusskolu un pamā cieties, 
kā jānotiek skolas dzīves organizēšanai reālos apstākļos, nevis ti
kai rakstiski un kabinetos, bet patiesi interesējoties par notiekošo. 
Arī Suntažu vidusskola saskārās ar skolu apvienošanu, tādēļ ka 
tika pievienota Lauberes skoliņa, taču šajā gadījumā ieguvēji ir visi: 
skolēni, vecāki, protams, arī pedagogi.

Varbūt nekas tāds nenotiktu, ka tik daudzi skolēni izvēlas mācī
ties cita novada skolā, ja pašu novadā tiktu veidots dialogs starp 
Sidgundas ciema iedzīvotājiem un novada vadību. Ir radusies 
sajūta, ka novada domes darbiniekiem Mālpils novada teritorija 
skaitās tikai Mālpils centrs, bet tomēr mūsu novadā ir arī tādas 
vietas kā “Vite”, “Bukas”, “Sidgunda”, “Upmalas”, saprotiet, tur 
arī dzīvo mūsu novada iedzīvotāji ar saviem priekiem, bēdām un 
raizēm, taču nevienam tas nerūp.

Iespējams, ka nebija nepieciešams neko aktualizēt par mūsu 
novadu, jo tuvojās Ziemassvētki, taču šī ir reize, kad pacietības 
mērs ir pilns.

Ja mēs katrs pameklēsim netikumus pie sevis, tad nebūs nepie
cie šams meklēt vainas citos. Vide ap mums varētu kļūt gaišāka.

Mālpils novada
Sidgundas ciema iedzīvotāja

Inta Zutere

 * Raksts: “Ko nozīmē “nauda seko skolēnam” no pašvaldības skatu 
punkta”, Mālpils Vēstis, 2014. gada novembra nr. 159, 10. lpp.

IEDZĪVOTāJI RAKSTA

Telpa sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

Atbilde uz publicēto rakstu*

PROJEKTI

SPORTS

sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

27.decembris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītes divcīņā Mālpils sporta komplekss

11.janvāris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 3.posms Mālpils sporta komplekss

17.janvāris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 5.posms Mālpils sporta komplekss
18. janvāris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 1.posms Mālpils sporta komplekss
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“Jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, 
Kungs. Redzi, jums šī zīme: jūs atradīsiet bērniņu, autos ietītu 
un silē gulošu.” Piepeši tur pie eņģela bija redzama debespulku 

draudze, tie slavēja Dievu un sacīja: “Gods Dievam augstībā, un 
miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts.” Lk 2, 1114 

24. decembris – Svētvakara dievkalpojums, trešdien 
plkst.19.00, bez Sv. Vakarēdiena

25. decembris – Kristus piedzimšanas svētki, Ģimeņu un Svēt
dienas skolas bērnu sadraudzības, muzicēšanas un uzstāšanās ko
pā ar Mālpils novada mūzikas skolas audzēkņiem dievkal pojums, 
ceturt dien plkst.12.00, bez Sv. Vakarēdiena

25. decembris – Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums 
Mālpils sociālajā centrā – pansionātā, ceturtdien plkst.14.00, ar 
Sv. Vakarēdienu

28. decembris – Svētdiena pēc Ziemssvētkiem, vecā gada 
noslēguma dievkalpojums, plkst.10.00, ar Sv. Vakarēdienu

Nāk Kristus! “Pievērsieties man, un jūs būsiet glābti, jūs, kas 
visās zemes malās, jo es esmu Dievs un nav cita!” Jes 45, 22

Draudzes priekšnieks Juris Vītums, 
tālr. 29469789, epasts: juris.vitums@gmail.com

Draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs, 
tālr. 29227236, epasts: edvins.rumjancevs@inbox.lv
Draudzes Svētdienas skolas vadītāja Līga Krūmiņa, 

tālr. 26202904

PROJEKTI

Ziemassvētku laika dievkalpojumi mālpils draudzē

2014. gada 29. novembrī Mālpils kultūras centrā notika Pierīgas 
amatierteātru iestudējumu 1. kārtas atlases skate, kurā septiņu 
kolektīvu (Ādažu, Raganas, carnikavas, Inčukalna, Saulkrastu un 
divu pašmāju) sniegumu vērtēja žūrija: Latvijas Nacionālā teātra 
aktrise, režisore Indra Roga, LATA prezidente, Ausekļa Limbažu 
teātra režisore Inta Kalniņa un Pierīgas IKP teātra žanra MA 
koordi natore, režisore Aija Vitmane.

Esam priecīgi par Mālpils kultūras centra bērnu un jauniešu 
teātra studiju “Pilnmēness” (darbs  – Žans Anujs “Kabarē”) un 
reži sori Antru Austriņu – Seņkāni, kuri ieguva godpilno II pakāpes 
/labi/ vērtējumu un mūsu amatierteātri “VĒJI”, režisori Lieni 
Cimžu, kas ar savu Astrīdas Lindgrēnas spēlēto izrādi “Karlsons” 
ieguva augstāko I pakāpes /teicami/ novērtējumu, izcīnot brīvbiļeti 
uz reģionālo skati.

Ipaši suminām amatierteātra “Vēji” dalībnieku Voldemāru 
Cērpu, kuram žūrija piešķīra godpilno nomināciju, par kādu jebkurš 
aktieris var tikai sapņot – Izcilākais aktieriskais sniegums – par 
tēta lomas atveidojumu izrādē “Karlsons”. Apsveicam!

mūsējie – vislabākie!

SIA “Norma K” informē, ka Mālpils ciema teritorijā tiek īste
nots “Mālpils siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes 
paaug stināšanas” projekts (Projekts Nr. PcS/3.5.2.1.1/12/04/015). 
Projekts tiek realizēts ar Kohēzijas fonda atbalsta finansējumu. 

Projekta administratīvo vadību nodrošina Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra.

Projekta realizācijas termiņš – no 2013. gada 12. marta līdz 
2015.gada 1.jūnijam.

INFORMāCIJA

Voldemāram Cērpam pasniedz godpilno nomināciju – Izcilākais  
aktieriskais sniegums
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2013. gada sākumā tika restaurēta vie na 
no trim vēsturiskajām Mālpils luterāņu baz
nīcas bronzas lustrām, ar elektrificētiem gais
mekļiem un jauniem kristālstikla piekariņiem.

2015. gada pirmajā pusē paredzēta jau otras 
bronzas lustras restaurācija un tai piederīgu 
jaunu kristālstikla piekariņu iegāde un pielik
šana. Šo darbu kopējās izmaksas sastāda 
5 307 EUR. Valsts Kultūrkapitāla fonds jau ir 
pie šķī ris finansējumu 3 000 EUR apmērā, un 
mums papildus nepieciešami vēl 2 307 EUR. 

Aicinām ziedot lustras restaurācijai, lai ba
gā tinātu Mālpils baznīcas interjeru ar vēstu
riskām vērtībām.

Bankas konts ziedojumiem:
Biedrība “Idoves mantojums” (sabiedriskā 

labuma organizācija)
Reģ. Nr. 40008119825 
SEB banka: LV57 UNLA 0050 0172 8648 6 

(ar norādi “Mālpils baznīcas lustrai”)
Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze 

Biedrība “Idoves mantojums”

Atjaunosim kopā arī otro mālpils baznīcas lustru

Pirmā bronzas lustra pirms restaurācijas, 2012

Pēc restaurācijas, 2013. gada nogalē

Otrā lustra, ko restaurēs 2015. gadā

Otrā lustra 20. gs. 20. – 30. gados

PATEICĪBA
Paldies visiem,  

kas papildinājuši  
Mālpils novada vēsturiskā 

mantojuma krājumu  
ar vērtīgiem dokumentiem  

un priekšmetiem!
Biedrība  

“Idoves mantojums”
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Mālpils novada daudzbērnu ģimeņu vārdā iz
sa  kām pateicību Mālpils novada domei un tās 
priekš sēdētājam Aleksandram Liel me žam 
par rasto iespēju atbalstīt daudzbērnu ģime nes.  
Pal dies par rūpēm, jūtamies novērtēti!

cērpu ģimene, Dombrovsku ģimene, Lāču 
ģimene, Buklovsku ģimene, Podračiku ģimene 

un pārējās daudzbērnu ģimenes

Jauna, kārtīga ģimene bez kaitīgiem iera
dumiem, bez mājdzīvniekiem, ar regulāriem 
ienākumiem vēlas izīrēt 2–3 istabu dzīvokli 
Mālpili. Tālr. 25618608

Masāžas pakalpojums mājas vizītē, izbraukums 
ar savu inventāru (ceļa izdevumi nav iekļau ti 

procedūrās) Klasiskās, relaksējošās, vit ami
ni  zējošās, ārstnieciskās, ķermeni kori ģē  jošās 
u.c. pro cedūras. Pensionāriem, bēr niem un 
cil vēkiem ar kustības traucēju miem at laide. 
Pieraksts sav laicīgs, tālr. 29463252, epasts: 
kami76@gmail.com, http://atputaskuure.
blogspot.com

AKMENS APSTRāDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru 
(strūklakas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). 
Ēku un ēku daļu apdare ar ak meni. Kapu pie
minekļi. Visa augstākminētā res tau rācija. 
Sertificēts akmeņkaļa amata meistars Sandris 
Skribnovskis, tālr. 29450290

Gaļas pārstrādes uzņēmums “Food Expert S&L” 
meklē darbiniekus darbam gaļas pārstrādes 
cehā un autovadītājus. Adrese: “Papardes”, 
Sidgunda, Mālpils nov., mob. tālr. 26558361

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 pasākumu plāns  
2014. gada decembra nogalei

26.12. plkst. 16.00 Seksteta “Buona parte” koncerts un atkalredzēšanās ar trio “Es nezinu”

Mālpils kultūras centra pasākumu plāns  
2015. gada janvārim

Līdz 30. janvārim kultūras centra izstāžu zālē apskatāma Ievas Muzikantes gleznu izstāde 
GADALAIKI

01.01. pl. 01.00 – 05.00 JAUNGADA NAKTS BALLE apaļajā zālē pie apaļajiem galdiņiem kopā ar  
  grupu “NEKTĀRS” /“Linards un draugi”/. Ieeja – 7 EUR, kultūras centra 
  pašdarbniekiem – 5 EUR. Lūgums galdiņu rezervēšanu un biļešu iegādi  
  veikt savlaicīgi!

06.01. plkst. 19.00 Zvaigznes dienas labdarības koncerts “Tieši sirdī...”
 Tapis jauns muzikāls projekts, kurā muzicēs Andris Liniņš – ģitāra, balss, Diāna Ulase – čells, Monta 
Zaļkalne – vijole, Evija Pakere – basģitāra, Elita Mieze, Agnese Kantiševa, Inguna Sīmansone, 
Sandra Rogule – balss. Ieeja par ziedojumiem.

10.01. plkst. 10.30 TLMS “URGA” sanākšana

14.01. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās ar dzejnieci Gundegu Salnu 
  un redaktori Ievu Miķelsoni dzejoļu krājuma “Zilu ceriņu upes” prezentācijā

17.01. plkst. 14.00 59 dziedošos gadus kopā ar draugiem izdziedās Mālpils kultūras centra 
  senioru vokālais ansamblis “SIDGUNDIETES”

29.01. plkst. 13.00 Liepājas Jaunā teātra izrāde bērniem “Svētkus gaidot” / vecumā no 3 līdz 12 g./ 
  Izrādes ilgums 45 min. Biļetes cena – 2 EUR

31.01. plkst. 19.00 Pašdarbnieku vakars

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

 PATeicībA

Atkal viens gads izsapņots...
Izdziedāts....

Izraudāts...
Daudz gan laba,

Daudz gan slikta izdarīts.
Bēdās un priekos

Kopā ir būts.
Ir tikai viens vārds – ticēt!

Paša un cita spēkiem...
Veiksmei....
Izturībai....

Paldies SIA “KVIST”  
administrācijai  

un personīgi Elīnai,
SIA “Mēness aptieka” vadītājam 

Leonīdam Hodosēvičam, uzņēmējam 
Uldim Kurmam par finansiālo atbalstu 

biedrības darbības nodrošināšanā. 
Paldies invalīdu un viņu atbalstītāju 

biedrības “Notici sev!” biedriem 
un atbalstītājiem par piedalīšanos 
biedrības darbībā un aktivitātēs!

Paldies Mālpils novada domei 
un aģentūrai “Mālpils sociālais  

die nests” par atbalstu!
Paldies Mālpils uzņēmējiem  

par izpratni un sadarbību!
 Paldies, ka mums ticat  

un uzticaties!

Lai dvēseles prieks un miers,  
sirds siltums un mīlestība, veselība 
un izturība, ticība, saticība un cerība 
ienāk katrā sirdī Ziemassvētku laikā 

un Jaunajā 2015. gadā!

Biedrības “Notici sev”  
valde

Ir katram gadam laimes 
brīdis savs

Un katram gadam ir savs 
rūpju laiks.

Bet katram gadam ir savs 
Svētvakars, 

Savs slieksnis balts, aiz kura 
atstāt bēdu.

Un katram rītam sava gaišā mala...

SIA “Norma K”  
visiem saviem klientiem,  

sadarbības partneriem novēl  
gaišus un priecīgus Ziemassvētkus! 
Lai Jaunais gads nāk ar ticību tam,  

ko visvairāk vēlamies,  
ar darbiem bagātu ikdienu,  

labu veselību un gaišu prieku!

 sLUdiNĀJUmi
Lai mums visiem kopīgi  

izdodas padarīt krāsaināku  
ikvienu nākamā gada dienu !

Kultūras centra  
kolektīvs


