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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2015. gada JŪNIJAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 17. jūnijā, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 17. jūnijā, pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 17. jūnijā, pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 25. jūnijā, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 29. jūnijā, pl.17.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Izskatīja 22 jautājumus:

1. Par adreses piešķiršanu.
2. Par adreses precizēšanu.
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
4. Par izmaiņām zemes nomas līgumā.
5. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
6. Par ielu nosaukumu maiņu.
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
8. Par saistošo noteikumu Nr. 6 “Ģenētiski modificēto kul-

tūraugu audzēšanas ierobežojumi Mālpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.

9. Par deleģēšanas līgumu ar biedrību “Mālpils Zivīm”.
10. Par projektu konkursa “Mēs savam novadam” rezultātu ap-

stiprināšanu.
11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par Mālpils novada vidusskolas koplīguma saskaņošanu.
13. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītoja-

mo un pedagogu apbalvošanu.
14. Par autobusa piešķiršanu.
15. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības SIA 

“Norma K”.
16. Par pašvaldības SIA “Norma K” saimnieciskā gada pārska-

ta apstiprināšanu.
17. Par Mālpils novada domes saimnieciskā gada pārskata ap-

stiprināšanu.
18. Par E. Priekules iesnieguma izskatīšanu.
19. Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu.
20. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
21. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi 2011. gada 23. 

marta saistošajos noteikumos Nr. 6 “Mālpils novada paš-
valdības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” nolikums” 
apstiprināšanu.

22. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai.

NOLĒMA:
 • Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 “Ģenētiski modifi-

cēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā”

 • Apstiprināt 2015. gada 20. aprīlī notikušās nekustamā īpa-
šuma “Lejasrautēni”, kadastra Nr. 8074 001 0250, kas atro-
das Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 3,72 ha 
platībā un uz tās esošās mežaudzes izsoles rezultātus. 
Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Lejasrau-
tēni”, kadastra Nr. 8074 001 0250, kas atrodas Mālpils no-

vadā un sastāv no zemes vienības 3,72 ha platībā un uz tās 
esošās mežaudzes atsavināšanu par 9 700 EUR (deviņiem 
tūkstošiem septiņiem simtiem eiro).

 • Piešķirt transportu Mālpils novada maznodrošinātajiem 
bērniem 2015. gada 9. maijā uz Rīgu, uz biedrības “Ascen-
dum” organizētā bērnu kultūras projekta “Garā pupa” ie-
tvaros rīkoto bezmaksas ekskursiju un kultūras pasāku-
miem Rīgā. Finansējumu transporta apmaksāšanai piešķirt 
no P/A “Mālpils sociālais dienests” budžeta.

 • Apstiprināt p/a “Mālpils sociālais dienests” 2014. gada pār-
skatu par kopējo summu 214 613 EUR.

 • Apstiprināt Mālpils Profesionālās vidusskolas 2014. gada 
pārskatu par kopējo summu 1 847 925 EUR.

 • Apstiprināt Mālpils internātpamatskolas 2014. gada pār-
skatu par kopējo summu 546 803 EUR.

 • Apstiprināt Mālpils novada domes 2014. saimnieciskā gada 
pārskatu par kopējo summu 11 114 057 EUR.

 • Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2014. saim-
nieciskā gada pārskatu par kopējo summu 13 723 398 EUR.

 • Piešķirt finansējumu 21 liepu stāda iegādei liepiņu audzes 
izveidošanai par godu māksliniekiem Martai Liepiņai – 
Skulmei, Andrejam Liepiņam un Džemmai Skulmei no 
Mālpils kultūras centra budžeta.

 • Atļaut IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridis-
kā adrese: Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, ierīkot 
āra kafejnīcu blakus pastāvīgajām veikala-kafejnīcas tel-
pām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, uzstādot no 
a/s “Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā ar 12 ap-
meklētāju sēdvietām. Atļaujas darbības laiks no 2015. gada 
10. maija līdz 31. augustam, saglabājot pašvaldībai tiesības 
pārtraukt āra kafejnīcas darbību, ja pašvaldības policija 
konstatē sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus, kā 
arī uz laiku apturēt atļaujas darbību, rakstiski brīdinot uz-
ņēmēju 1 dienu iepriekš. Āra kafejnīcas darba laiks darb-
dienās no plkst. 9:00 līdz. plkst. 23:00, sestdienās no plkst. 
9:00 līdz. plkst. 24:00, svētdienās no plkst. 11:00 līdz. plkst. 
21:00.

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES 29.04.2015. SĒDE Nr.4
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Mālpils novada izglītības iestāžu olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāji
Skolēns / kolektīvs Vieta Olimpiāde, sacensības, skate, konkurss Skolotājs

Mālpils novada vidusskola

Annija Kaņepēja

2.vieta Pierīgas novadu konkurss “Pazīsti savu organismu”
Ligita Odziņa

Atzinība Valsts konkurss “Pazīsti savu organismu”

3.vieta Pierīgas novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde Ilze Rauska

Roberts Bīriņš 3.vieta Pierīgas novadu angļu valodas olimpiāde Ina Turkina

Adrians Rakuzovs 3.vieta Pierīgas novadu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss Santa Mihelsone

Madara Kate Kantiševa 2.vieta Starpnovadu alternatīvā olimpiāde latviešu valodā Anita Randere

Dita Fridrihsone 3.vieta Pierīgas novadu sporta spēles rudens krosā

Baiba KrivišaNils Miezis 3.vieta Pierīgas novadu sporta spēles rudens krosā

Henita Hablova 3.vieta Pierīgas novadu vieglatlētikas trīscīņa

Edžus Dāvids 2.vieta Starpnovadu pavasara kross
Intars Andževs

Niks Poika 3.vieta Starpnovadu pavasara kross

Deju kolektīvs “Atsperī-
tes”(3.-4.kl.) 1.pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate Lilita Jansone

Deju kolektīvs “Dunda” 
(7.-9.kl.) 1.pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate Māra Gaile-Dišereite

Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”

Deju kolektīvs “Māllēpīte” 1.pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate Sarmīte Enģele

Mālpils Mūzikas un mākslas skola

Ketlīna Cīrule 3.vieta XIV Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Es 
dzīvoju pie jūras”

Daina GalakrodzenieceMarkuss Šantars Atzinība XIV Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Es 
dzīvoju pie jūras”

Dāvis Zigmārs Donis 1.vieta XIII Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Es 
dzīvoju pie jūras”

Ieva Ošeniece 3.vieta V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8. klavieru klašu 
audzēkņu konkurss Diāna Dzelvīte-Lubarte

Elizabete Ģērmane 3.vieta Pūšaminstrumentu spēle - flautas spēles valsts konkursa 2.
kārta Olga Oškukova

Elva Dancīte 1.vieta Latvijas bērnu un jauniešu leļļu un leļļu  animācijas filmu 
konkurss “Kikeregū” Liene Mackuss

Valters Rogulis 1.vieta Latvijas bērnu un jauniešu leļļu un leļļu  animācijas filmu 
konkurss “Kikeregū” Artūrs Arnis

Apbalvo Mālpils novada izglītības iestāžu olimpiāžu, 
konkursu un sacensību uzvarētājus

Mālpils novada dome 13. maija pēcpusdienā uz svinīgu pasā-
kumu aicināja novada skolu audzēkņus un pedagogus, kuri šajā 
mācību gadā guvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olim-
piādēs, konkursos un sacensībās. Skolēni un skolotāji par sa-
sniegumiem saņēma Pateicības rakstus un naudas balvas. Deju 
kolektīvi – “Māllēpīte” (pirmsskola), “Atsperītes”(3.-4.kl.) un 
“Dunda”(7.-9.kl.) par panākumiem tautas deju kolektīvu atlases 
skatē, saņēma dāvanu kartes 300 EUR vērtībā ekskursijai trans-
porta izdevumiem.

Panākumi gūti starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiskā 
mērogā. 

Mālpils novada dome pirmo reizi pulcēja kopā novada izglītī-
bas iestāžu olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētājus, lai 
teiktu paldies skolēniem un pedagogiem par rezultatīvu darbu, 
par sasniegumiem mācību, mākslas, mūzikas un sporta jomā, 

par Mālpils novada vārda popularizēšanu. Paldies skolēnu vecā-
kiem, kuri atbalsta un motivē savus bērnus iegūt kvalitatīvas zi-
nāšanas un attīstīt spējas un talantus. Svinīgais pasākums nori-
tēja pozitīvā gaisotnē, jo svētku atmosfēru radīja novada izglītības 
iestāžu audzēkņi ar saviem priekšnesumiem. Paldies Karīnai 
Elīnai Gustei (skolotājai Dailai Klintsonei), Viktorijai Amandai 
Ploriņai, Lotei Katrīnai Cērpai, Ievai Ošeniecei (skolotājai Diānai 
Dzelvītei-Lubartei), Ievai Ozolai (skolotājam Dainim Garūtam), 
Lindai Verzei, Dairim Duberam (skolotājai Mārai Gailei-Dišerei-
tei) un Ivonnai Viļķinai par sagatavotajiem priekšnesumiem. Vē-
rojot šo audzēkņu uzstāšanos, ikviens klātesošais varēja gūt ap-
liecinājumu, ka mūsu novadā ir patiešām talantīgi jaunieši un 
profesionāli pedagogi.

Izglītības speciāliste Anita Sārna

Turpinājums 4. lpp.
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Mālpils Profesionālā vidusskola

Eduards Šteinerts 1.vieta Vidzemes reģiona vieglatlētikas sacensības 
Mārtiņš Sils

Laura Lasmane 2.vieta Vidzemes reģiona vieglatlētikas sacensības 

Ivo Kalniņš 1.vieta Vidzemes reģiona roku cīņas sacensības (līdz 75kg)

Andris Krūmiņš

Oskars Ziņenko 3.vieta Vidzemes reģiona roku cīņas sacensības (līdz 80kg)

Alvils Ceimers 1.vieta Vidzemes reģiona roku cīņas sacensības  (90+kg)

Toms Ilmārs Maksimovs 3.vieta Vidzemes reģiona roku cīņas sacensības (līdz 55kg)

Dāvis Apikāts
2.vieta Vidzemes reģiona roku cīņas sacensības (līdz 90 kg)

3.vieta Vidzemes reģiona smagatlētikas sacensības

Jānis Pavlovskis 3.vieta Vidzemes reģiona roku cīņas sacensības (līdz 60kg)

Edgars Rutkis 3.vieta Vidzemes reģiona smagatlētikas sacensības

Turpinājums no 3. lpp.

Deju kolektīvs “Atsperītes” Deju kolektīvs “Dunda”

Mālpils Profesionālā vidusskolaMālpils Mūzikas un mākslas skola

PII “Māllēpīte” deju kolektīvsMālpils novada vidusskola
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12. maijā Mālpils muižas parkā pie Sibīrijas dīķa ap 25 cilvēku 
liels talcinieku pulks iestādīja liepu audzi par godu Latvijā ievēro-
jamās dzimtas Liepiņu-Skulmju šī gada jubilāriem.

Bijušajam Mālpils sabiedriskās dzīves veidotājam Andrejam 
Liepiņam, kurš savu darbību Mālpils novadā uzsāka pagasta val-
dē - “Ādmiņos” kā rakstvedis, šogad aprit 165 gadi. Viņa meitai, 
pirmajai sievietei Latvijā, kas kļuva par profesionālu tēlnieci un 
atstāja ievērojamu mantojumu Latvijas mākslas vēsturē, Martai 
Liepiņai – Skulmei – 125 gadi. Savukārt izcilā latviešu gleznotāja 
Džemma Skulme, Martas meita, šogad svinēs skaisto 90 gadu 
jubileju un, cerams, paviesosies Mālpilī, lai apskatītu jauno liepu 

Liepu audze Mālpilij un Latvijai

audzi. Šī dzimta kopš 19. gs. beigām saimniekojusi Mālpils “Ģēr-
ķēnos”.

Liepu audzes stādīšanai šogad ir vēl viena simboliska nozīme. 
Svinam Latvijas neatkarības atjaunošanas 25 gadu jubileju un ie-
sākam gatavošanās posmu arī Mālpils novadā Latvijas simtga-
des programmas īstenošanai visā valstī jau no 2017. gada.

Darbos piedalījās Mālpils novada domes priekšsēdētājs Alek-
sandrs Lielmežs, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komi-
tejas vadītāja Leontina Amerika, kultūras centra direktore Edīte 
Priekule, kultūras centra darbinieki, skolotāji un skolnieki no 
Mālpils profesionālās un Mālpils novada vidusskolām un citi 

Turpinājums 6. lpp.
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31.03.2015. tika pabeigts un 28.04. nodots ekspluatācijā bied-
rības “Mālpils Zivīm” vēl pagājušajā gadā sagatavotais un LAD 
apstiprinātais projekts ar nosaukumu “Tūrisma objektu informā-
cijas sistēmas ieviešana Mālpils novadā”, kura ietvaros, piesais-
tot Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) lī-
dzekļus, bija paredzēts uzstādīt ~ 8 km garā biedrības izstrādātā 
tūrisma maršruta trasē stabus ar virziena norādēm, stendus ar 
uz tiem izvietotām planšetēm ar informāciju par maršruta gaitā 
sastopamajiem kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem. Atgā-
dināšu maršruta trasi: Sauleskalns - avotiņš pie Vīnkalna – Māl-
pils muižas parks – Mālpils Profesionālā vidusskola – Sporta iela 
ar ozolu aleju – Mālpils vidusskola – Mālpils evaņģēliski luteriskā 
baznīca – Mālpils viduslaiku pilskalns – jaunais gājēju tilts pāri 
Mergupei – Mālpils dabas taka gar Mergupi līdz Oto Skulmes 
ozolam pie “Mergupēm”. Visā trases garumā tika uzstādīta viena 
liela (3 X 2 m) planšete ar informāciju par Mālpilī atrodamajiem 
tūrisma objektiem, divas planšetes (1 X 2 m) ar kartēm, kurās 
attēloti tūrisma maršruti kājāmgājējiem un riteņbraucējiem, 7 
planšetes ar informāciju par maršruta gaitā sastopamajiem kul-
tūrvēsturiskajiem objektiem, 10 neliela izmēra (A4) planšetes 
par maršruta gaitā satopamajiem kokiem, kā arī 15 stabi ar vir-
ziena norādēm.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja nepilnus 7 400 EUR. Sa-
karā ar to, ka mūsu biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma orga-

nizācijas statuss, projekts pilnībā tika finansēts no ELFLA līdzek-
ļiem un pašu līdzfinansējums nebija vajadzīgs. Lielu paldies 
izsaku Mālpils novada pašvaldības darbiniecēm Esmeraldai Tālei 
un Ievai Paulovičai, kuras atrada laiku un paveica ievērojamu 
darbu, palīdzot mums sagatavot uz planšetēm izvietojamo infor-
māciju.

Jau iepriekšējā rakstā, kurā informēju par biedrības realizēto  
projektu kājāmgājēju tilta izbūvei pāri Mergupei, aicināju sabied-

Realizēts kārtējais ar tūrismu saistītais projekts

mālpilieši. Pasākuma idejas autore ir Mālpils dzimtsarakstu no-
daļas vadītāja Viktorija Kalniņa.

Šī pasākuma ievadā notika arī talkas “Skulmēs”, “Ādmiņos” 

un Mālpils kapos, kur atrodas Andreja Liepiņa ģimenes kapu vie-
ta.

Esmeralda Tāle

Turpinājums no 5. lpp.



Mālpils Vēstis  MAIJS  2015 7AKTUĀLI

rību, it īpaši bērnu vecākus, apzināties, ka caur ES struktūrfon-
diem izveidotā tūrisma infrastruktūra būs mūsu kopējais īpa-
šums, uz kura bāzes Mālpils vidusskolas bērni varēs apgūt jaunu 
mācību programmu, kas saistīta ar tūrisma specialitāti, tāpēc tā 
būtu maksimāli saglabājama un aizsargājama no bojāšanās un 
vandālisma. Un tieši šis apstāklis mūs īpaši sarūgtināja, kad 
naktī pirms projekta nodošanas nācās konstatēt, ka ir atradušies 
tādi jaunieši, kas alkohola reibumā apzināti izdemolēja vienu no 
stendiem un iemeta to muižas dīķī.

Vēl jo vairāk – šie jaunieši bija tieši Mālpils vidusskolas au-
dzēkņi. Šajā sakarībā izsaku vislielāko atzinību Valsts policijas 
darbiniekiem, kuri operatīvi atsaucās uz mūsu lūgumu palīdzēt 
atrast vainīgos un ar kinologu palīdzību, izmantojot suņus un 
Mālpils profesionālās vidusskolas videonovērošanas kameras, 
jau nākošajā rītā “pa karstām pēdām” atrada vainīgos.

Liels paldies arī Mālpils pašvadības policistam Guntim Leji-
ņam, kurš kopā ar Valsts policijas darbiniekiem aktīvi iesaistījās 
vainīgo meklēšanā. Ļoti ceru, ka šis gadījums nepaliks nepama-
nīts no Mālpils vidusskolas un Mālpils pašvaldības vadības puses 
un tiks veikti profilaktiski pasākumi, lai tādi gadījumi vairs neat-
kārtotos.

Runājot par tālākām darbībām, ko veiksim tūrisma infra-
struktūras attīstībā, varu informēt sabiedrību, ka ir apstiprināts 
vēl viens mūsu biedrības sagatavotais projekts ar nosaukumu 
“Dzīvās dabas objektu ekspozīcijas sagatavošana, izgatavošana 
un uzstādīšana Mālpils novadā”. Šī projekta ietvaros tiks uzstādī-
tas 50 neliela izmēra (A4) planšetes visā dabas takas garumā ar 
tur sastopamo koku, krūmu, augu, zivju, dzīvnieku un putnu ap-
rakstiem, kā arī izgatavotas un uzstādītas 10 atkritumu urnas.

Projekta izmaksas sastādīs nepilnus 4 000 EUR, projektu pa-
redzēts pabeigt līdz 01.07.2015. Līdz ar to, visumā tiks realizēta 
ideja par tūrisma maršruta iedzīvināšanu Mālpils novadā. Vēl jau 
ir idejas, kas saistītas ar Sauleskalna, Mālpils ūdenskrātuvju 
krastu un Mālpils muižas parka infrastruktūras attīstību, bet tās 
varētu mēģināt realizēt nākošajos 7 ES struktūrfondu program-
mēšanas gados. Šodien mums paliek vēl neatbildēti jautājumi - 
vai mēs to gribēsim? Vai Mālpils sabiedrībai tas viss ir vajadzīgs?

Biedrības “Mālpils Zivīm” valdes priekšsēdētājs 
Vladislavs Komarovs

No 27. – 30. aprīlim Mālpils internātpamatskolā norisinājās 
Draudzības nedēļa.

27. aprīlī 1. - 4. klases skolēni aktu zālē piedalījās Lego būvē-
šanas sacensībās. Katra klase būvēja kaut ko citu. Visi rosīgi ča-
binājās un grabinājās katrs savā būves laukumā.

Pirmskolas bērni cēla autoparku.
1. klase veidoja ciematu ar kokiem, mājām un vilcienu. Pa cie-

matu pārvietojās žirafes, pie ieejas ciematā vārtiem dežurēja 
sargpostenis.

2., 3. klase cēla māju no bezgala daudziem klucīšiem, tā izde-
vās brīnišķīga!

4. klase būvēja māju ar garāžu - lielu, skaistu, kurā varētu 
dzīvot visa klase.

Visi uzbūvēja, ko vēlējās. Mazajiem laikam ir rekords - 50 mi-
nūtēs uzbūvēt kaut ko satriecošu! No 17:00 līdz 18:30 skolas 
sporta zālē klases sacentās rokasbumbas turnīrā. Katra klase 
spēlēja ar katru, atmosfēra draudzīga, bet reizē spriedzes pilna. 
Spraigā cīņā rezultāti izkristalizējās šādi:

1. vieta - 9. klase un 3. kurss, 
2. vieta - 6. klase,
3. vieta - 8. klase.
28. aprīlī pēc launaga visi skolas skolēni devās ārā teritorijas 

uzkopšanas darbos.

1. - 4. klase gāja uzkopt Otrā pasaules kara karavīru atdusas 
vietu - Brāļu kapus. Rokas kustējās čakli, un tika daudz padarīts. 
4. klase ne tikai nogrāba savu daļu teritorijas, bet arī draudzīgi 
palīdzēja mazākajiem.

5. klase sakopa parka un dīķa apkārtni. Lai arī lielie atkritumu 
maisi spieda plecus, gandarījums bija liels.

6. klase uzkopa laukumu aiz kopmītnēm un pie grafiti sienas.

Draudzības nedēļa Mālpils internātskolā

Turpinājums 8. lpp.
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7. klase un 2. kurss sakopa teritoriju aiz sporta laukuma - grā-
ba lapas un novāca pa ziemu sakritušos zarus.

8. klase un 1. kurss kā vienmēr bija ļoti čakli - strādāja vienu 
no smagākajiem darbiem - sakārtoja sporta laukuma trenažieru 
daļu.

9. klase un 3. kurss grāba lapas pie stadiona.
Pēcpusdienā bērni pulcējās pa radošajām darbnīcām.
Vislielākā piekrišana bija darbnīcām “Pārsteigums” un “Kok-

teiļu pulciņš”.
Skolotājas Ilzes vadībā tika cepti cepumi pogu formā, bezē ce-

pumi. Katra klase pielika roku arī Dzīparu tīmekļa veidošanā. 
Skolēni no skolotājas Zanes sarūpētajiem dziju kamoliem uzpina 
400 metrus garu draudzības bizīti - tā, lai, turot to rokā, var no-
stāties ap sporta laukumu un skolu. Iznāca tāda kā draudzības 
rokassprādze. Bija pērļošanas grupa. Skolotāja Svetlana iemācī-
ja, kā no pērlītēm var sataisīt atslēgu piekariņus. Gleznotāju gru-
pa pie skolotājas Gundegas apgleznoja krekliņus, jaunie zināt-
nieki pie skolotājas Martas veidoja tehniskus kustīgus modeļus, 
kā mašīnītes no skārdenēm. Grupa mazāko klašu skolēnu izga-
tavoja apsveikumus Sociālo darbinieku dienai. Šos darbus labi 
vadīja skolotāja Iveta. Liela atsaucība no zēnu puses bija pie sko-
lotājiem Ivara un Modra, kur zēni izgatavoja koka lāpstiņas, dak-
šiņas un ziepju trauciņus.

Kopumā katrs šajā laikā atrada sev visvairāk interesējošu no-
darbi un noteikti iemācījās kaut ko varbūt nelielu, bet jaunu un 
noderīgu dzīvei. Vakarā visi kopā draudzīgā noskaņā noskatījās 
filmu “Dvīņu slazdā”.

AKTUĀLI

Turpinājums no 7. lpp.

No 27. aprīļa līdz 30. aprīlim vidusskolā tika organizēti pasā-
kumi, kas veidoja skolēnos piederību savam novadam un valstij.

Skolas informācijas centrā bija apskatāma izstāde “Piensaim-
niecība Mālpils novadā”. Jau ilgāku laiku, un arī šajā nedēļā, 12. 
klases skolēni (klases audzinātāja D. Klintsone) kopā ar vecā-
kiem auž dāvanu skolai – Mālpils novada etnogrāfisko jostu. Kon-
sultante ir novada audēja Lauma Krastiņa, kurai mēs sakām: 
“Mīļš, mīļš paldies!”

Otrdiena, 20. aprīļa rīts, skolēniem sākās ar pirmo stundu 
skolas zālē, jo nodarbību vadīja populārs cilvēks visā Latvijā, 
viens no septiņiem Latvijas pārstāvjiem Eiropas Savienības insti-
tūcijā – Reģionu komitejā, mūsu novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs. Priekšsēdētājs stāstīja par uzņēmējdarbī-
bu, nodarbinātību, kā arī raksturoja sociālās nodrošinātības jau-
tājumus un izglītības iespējas novadā. Sarunu veidot palīdzēja 
novada sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa ar prezen-

tāciju – Mālpils novads. 
Lai motivētu skolēnus kvalitatīvi apgūt zināšanas, novada 

dome pieņēmusi lēmumu, kas jau tiek realizēts. 9. -12. klašu 
skolēni, kuriem mācību priekšmetos vidējie sekmju vērtējumi ir 
no 7,5 ballēm, saņem novada stipendiju. Mācoties vidusskolā, 
skolēniem ir iespēja iegūt autovadītāja apliecību ar novada līdzfi-
nansējumu mācību teorijas apguvei. Ar domes atbalstu septem-
brī 10. klases skolēni sāka mācīties uzņēmējdarbības program-
mu “Esi līderis”. 11. klasi beidzot, jaunieši saņems sertifikātu, 
kas dos kredītpunktus, turpinot mācības programmās sadarbī-
bas augstskolās.

Domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka atbalstīs skolas pieteiku-
mus un aktivitātes skolēnu, vecāku un skolas novitātēm. A. Liel-
mežs nobeiguma daļā aicināja skolēnus izmantot skolā sniegtās 
daudzveidīgās mācību procesa iespējas, lai pēc izglītības iegūša-
nas veicinātu savu un novada labklājību.

Mālpils nedēļa novada vidusskolā

29. aprīlī visi skolas skolēni pulcējās savās klasēs un no po-
gām veidoja gleznas vai rokassprādzes. 2. un 3. klase gleznās 
centās atainot dzīvniekus, 5. klase - kokus un sirsniņas. No 6. 
klases šajā darbā iesaistījās Laura Jaunzema, Aleksandra Voro-
pajeva un Renārs Godiņš. Arī 7., 8., 9. klase un kursi veidoja ne-
lielas glezniņas.

16:00 aktu zālē skolas skolēni pulcējās uz skolas pašpārval-
des organizēto Talantu šovu. Vadītāja bija Amanda no 7. klases 
un Linda no 9. klases. Pasākumu meitenes vadīja lieliski! Uzstā-
jās šādas grupas:

5. klase - Reiners, Armands, Viktorija un Kristaps,
2., 3. klase - Sintija, Kristīne, Alise, Anna, Bruno, Adrians, Da-

niels, Laura, Jeļena,
4. klase - Viktorija, Māris, Dana, Juta,
7. klase - Amanda, Patrīcija,
9. klase - Kitija, Lilija, Linda.
Talantu šovs bija izdevies, viss bija lieliski.
Kopvērtējumā:
1. vieta - 7. un 9. klases meitenēm,
2. vieta - Lindai par dziesmu,
3. vieta - Kitijai un Lilijai par dziesmu.

Informāciju sagatavoja 7. klases skolēni 
Roberts Kozlovskis un Edgars Kleins
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Mālpils nedēļā jaunie skolas gidi - 8.a klases skolēni Elīna 
Rauska, Arta Višķere, Adrians Rakuzovs, Arvis Skribāns un Raivo 
Silnieks vadīja 1. - 6. klašu skolēniem ekskursijas pa apskates 
vietām – Mālpils baznīca – Saules vārti – Ordeņa pilskalns. Pal-
dies gidu nodarbību vadītājai Baibai Lippei.

4. klases skolēni un audzinātāja Gunta Bahmane pēc ekskur-
sijas komentēja, ka bijis ļoti interesanti un paticis, kā Elīna un 
Arta to vadījušas. Visaugstākais novērtējums bija, ka skolēni iz-
teica vēlēšanos arī pašiem kļūt par gidiem. 3. klases skolēni un 

audzinātāja Anita Vīksne pēc atgriešanās no apskates vietām tei-
ca, ka labprāt ietu vēlreiz ekskursijā ar jaukajiem gidiem Arvi un 
Raivo, jo uzzinājuši daudz jauna par Mālpils baznīcas vēsturi.

Trešdien 5. - 7. klašu skolēnu komandas tikās erudītu konkur-
sā “Ko es zinu par savu skolu un novadu?” Konkursu vadīja sko-
las novadpētnieki Raivo Silnieks, Evija Koževņikova, Roberts Bī-
riņš, Kristiāna Asne un Marta Dišereite. Paldies vadītājai, 
skolotājai Ilzei Apsītei. Komandās vislielāko apmulsumu radīja 
jautājums par senajiem darbarīkiem (apskatāmi skolas muzejā), 
jo bija jāpastāsta par to agrāko praktisko pielietojumu. Visiem 
ļoti patika jautājums par Mālpils novada ielu nosaukumiem: kura 
iela ir “silta”, kura “krāsaina”, kura “ēdama”, kura “smaržīga”. 
Komandas precīzu uzskaitījumu deva atbildei uz jautājumu: “Kā-
das krāsas ir Mālpils novada tautastērpā? Kādi ciemi ir Mālpils 
novada pašvaldības teritorijā?”.

Tuvojoties svētkiem, 30. aprīlī skolēniem bija tikšanās ar Lat-
vijas Okupācijas muzeja lektoriem. Nodarbības tēma - 1990. 
gada 4. maija “Neatkarības deklarācijas pieņemšana”. Visi kopā 
pārrunājām savas valsts vēsturi no 1918. gada 18. novembra līdz 
2015. gadam, akcentējot 1990. gada 4. maija “Neatkarības dekla-
rācijas” vēsturisko nozīmi.

Pasākumu nedēļa, attīstot skolēniem dzīves prasmes un vei-
dojot attieksmi pret sevi , ģimeni, skolu, sabiedrību un valsti, ļauj 
izprast un novērtēt mūsu novada un valsts pamatvērtības.

Mālpils novada vidusskolas muzeja vadītāja Laima Balode  

Arī Mālpils Profesionālajā vidusskolā Ēdināšanas program-
mas audzēkņiem šogad aizsākās jaunas idejas ”Ideālās vakari-
ņas” īstenošana. Tāpat kā Latvijā populāri ir kļuvuši dažādi šovi, 
raidījumi, kas saistīti ar ēdienu gatavošanu un pasniegšanu. Māl-
pils Profesionālajā vidusskolā marta, aprīļa un maija mēnešos 
virmuļoja idejas, sajūsmas stāstījumi, audzēkņu satraukumi par 
pasākumu ”Ideālās vakariņas”. Patiesa interese raisījās izglīto-
jamo diskusijās par ēdināšanas pakalpojumu profesiju un darba 
iespēju daudzveidību, novitātēm gatavošanas un ēdienu pasnieg-
šanas manierēs, dažādu dietologu pārliecības par to, kāds ēdiens 
cilvēka organiskam visveselīgākais. Diskusijās un prātojumos 
tika iesaistīts viss skolas kolektīvs. Īpašs satraukums valdīja 
konkursantu komandās, kur uzdevums bija paredzēts diviem da-
lībniekiem, viens no viņiem veica pavāra un otrs – viesmīļa pienā-
kumus. Komandai bija jāvienojas par vairākiem jautājumiem.
Kādus pienākumus katrs komandas dalībnieks veiks? Kāda būs 
“Ideālo vakariņu” tematika? Kādus ēdienus un kokteiļus gatavos 
un cik tie būs oriģināli? Kādi produkti jāpasūta, lai iekļautos pa-
redzētajos līdzekļos? Kāds būs galda klājums, noformējums, 
mūzika, gaisma? Kā tiks sagaidīti vakara viesi? Kāda būs vakara 
izklaide? Kādai jābūt profesionālai komandas sadarbībai, lai pie-
aicinātie viesi vakariņās justos “ideāli”?

Dalībai konkursā pieteicās pieci pāri no ēdināšanas pakalpo-
jumu audzēkņiem.

Trīs mēnešu garumā trešdienu pēcpusdienās ēdienu gatavo-
šanas un viesu apkalpošanas kabinetos valdīja rosība – jauno 
profesionāļu pagatavojamo ēdienu ideja kļuva par baudāmām 
vakariņām. Pieaicināta un neatkarīga žūrija vērtēja audzēkņu 
meistarību, skolas viesu apkalpošanas kabinetā baudot un iz-
klaidējoties pasākumā “Ideālās vakariņas”.

Teicami sevi pieteica ar ēdienu gatavošanu, pasākuma izklaidi 
jau pirmie dalībnieki Alise un Eduards, kas lika nākamajiem sa-

Mālpils Profesionālajā vidusskolā jauna tradīcija “Ideālās vakariņas”

springt. Ketrina un Jēkabs bija padomājuši par interesantu 
ēdienkartes risinājumu – gravējums kokā. Alvils un Mārcis pie-
dāvāja radošu un interesantu ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, 
jūras asaris tika ietīts un pagatavots mālā. Nils un Laura savus 
viesus iepazīstināja ar vegāno virtuvi. Madara un Toms viesu iz-
klaidi saistīja ar stāstu par saldējuma vēsturi.

Dalībniekiem un žūrijai pasākums patika, atzina to par intere-
santu, profesionālu un novitātēm piesātinātu. Aptaujātie dalīb-
nieki saka: “Paldies par doto iespēju, iegūto jauno pieredzi. Vien-
nozīmīgi, šāda tradīcija jāturpina ar vēl vairāk dalībniekiem.”

Paldies dalībniekiem par uzdrīkstēšanos, žūrijai par labestī-
bu, uzmundrinājumu un atbalstu, skolotājām Dacei un Evijai par 
profesionālu atbalstu audzēkņiem un Jurģim par pasākuma fil-
mēšanu.

Mālpils Profesionālajā vidusskolā sākas jauna tradīcija “Ide-
ālās vakariņas”.

Gunta Jēkabsone
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Tādu nosaukumu šoreiz esam devuši abu kultūras centra lie-
tišķās mākslas studiju sezonas noslēguma izstādei, kā cildināju-
mu mūsu pašu zemītei.

Parasti ikdienā reti kad aizdomājamies par tiem pirmsāku-
miem, no kuriem rodas dažādas lietas.

Māls un lins – divi apbrīnojami materiāli, pirmais kā zemes 
dzīļu sastāvdaļa, otrais kā zemes un cilvēka sadarbības rezul-
tāts. Zeme un Ūdens – divas varenas stihijas, kuras audzē, veido, 
dod savu spēku un vieno šos materiālus. Kad pievienojas Uguns 
un Gaiss, abu materiālu ceļi uz brīdi šķiras, jo uguns savā varā 
paņem mālus, piešķirot tiem izturību un skaņu, bet Gaiss iemājo 
linos, padarot tos vieglus un gaisīgus. Nonākot prasmīgu amat-
nieku rokās šie materiāli iegūst pilnīgi jaunus veidolus, lai atkal 

tiktos, bet nu jau cilvēku mājvietās, radot prieku gan ikdienā, gan 
svētku reizēs.

Par mālu varam runāt parasti vai zinātniski, un tas skanētu 
apmēram tā – nogulumiezis, kas sastāv galvenokārt no māla mi-
nerāliem. Samitrinoties kļūst plastisks, pēc apdedzināšanas ie-
gūst akmens cietību un tā tālāk... Bet kultūras centra keramikas 
studijas dalībnieki par mālu domā un runā pavisam citādāk:

“Māls ir viena no senākajām matērijām, ko cilvēce pazīst, un 
tas tiek pieminēts daudzu tautu teikās par pasaules radīšanu. Un 
ne bez iemesla, jo tas ir kā radīts radīšanai. Pilnīga meditācija. 
(Sanda)

Tā ir kā jauna, nezināma pasaule, vilinājumu pārpilna pasaule. 
(Ilze)

“Zemes spēks un zemes maigums”

”Siera kluba” seminārs “Meistara diena” Mālpils Profesionālajā vidusskolā

Sieru degustācija

Šefpavāra Tomasa Godiņa (priekšplānā) meistarklaseŠefpavāra palīgi - Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi

14. maijā Mālpils Profesionālajā vidusskolā viesojās biedrības 
“Siera klubs” valdes locekle Vanda Davidanova, kuras organizē-
tais seminārs “Meistara diena” iepazīstināja ar dažādām Latvijā 
ražotām siera šķirnēm un popularizēja siera izmantošanu pavār-
mākslā. Jauniešus uzrunāja un uz viņu jautājumiem atbildēja 
restorāna “Neiburgs” šefpavārs Tomass Godiņš un SIA “Mālpils 
piensaimnieks” ražošanas vadītājs Rolands Jomerts, kurš pa-
stāstīja par SIA “Mālpils piensaimnieks” jaunākajiem sieru vei-
diem.

Mālpils Profesionālajai vidusskolai ir ne tikai ilgstoša, bet arī 
īpaša sadarbība ar “Siera klubu”, jo skolas audzēkņi bieži ir pie-
dalījušies biedrības organizētajos konkursos un skolotāji semi-
nāros. SIA “Mālpils piensaimnieks” arī ir “Siera kluba” biedrs.

Tomass Godiņš atgādināja jauniešiem, cik svarīga pavāra pro-
fesijā ir pacietība un disciplīna, karjeras sākumā darot visvien-
kāršākos virtuves darbus. Arī vēlme mācīties, visu laiku pilnvei-
doties un krāt zināšanas. Ļoti svarīga ir arī pieredze. Tomass 
Godiņš ieteica topošajiem pavāriem izmantot visas prakses ie-
spējas ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, strādāt pie dažādiem pa-
vāriem, lai paplašinātu redzesloku, jo tikai gatavojot var atcerē-
ties visas darba nianses.

Pēc lekcijām un sieru degustācijas bija iespēja klātienē vērot 
ēdienu gatavošanas meistarklasi. Šefpavāra Tomasa Godiņa va-
dībā, palīdzot Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņiem, 
tapa vairāki ēdieni, kuros bija izmantoti dažādu veidu sieri.

Tikšanās ar profesionāļiem paver jaunas iespējas topošajiem 
pavāriem. Viens audzēknis jau atzinīgi novērtēts un sarunājis 
darbu vasarā pie Tomasa restorānā “Neiburgs”!

Esmeralda Tāle
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Ir aizvadīta vēl viena darbīga sezona. Novembrī nosvinējām 50 
gadu jubileju. Tā mums bija klāt visu sezonu, jo Mālpils kultūras 
centrs mums uzdāvināja lekciju ciklu pēc savas izvēles. Mēs izvē-
lējāmies iemācīties adīt pareizus etnogrāfiskos cimdus. Uzaici-
nājām lektori Baibu Vaivari – viņa prot iedvesmot ikvienu. Arī 
mūs – gan to, kura adīja savu pirmo cimdu, gan to, kura cimdus 
nebija adījusi 20 gadus un pat vispieredzējušākās cimdu adītājas. 
Pilnveidojām savu adīšanas meistarību, apguvām Baibas “kni-
fus”, ieskatījāmies cimdu un zeķu vēsturē, arī citu tautu cimdu 
un zeķu adīšanas tradīcijās. Mēs noteikti jums parādīsim, ko ie-
mācījāmies.

Martā pasākuma “Satiec savu meistaru” ietvaros mūsu piere-
dzējušās meistares Straujas Zariņas vadībā, mācījāmies aust 
prievītes.

Esam piedalījušās vairākās izstādēs – “Jostas un pinumi” 
Rīgā, ar tekstīliju ansambli “Čuči, guli mazputniņ” izstādē “Dzīvei  
jābūt kā rituālam un rituālam kā dzīvei” Krimuldā, “Spilveni – 
mīksti un pūkaini” Līgatnē. Šobrīd mūsu darinātie cimdi un laka-
ti ir apskatāmi izstādē “Ceriņu neprāts” Dobelē. Šo sezonu no-
slēdzot, kopā ar saviem tuvākajiem kaimiņiem keramikas studiju 
“Māl-pils” veidotajā izstādē “Zemes spēks un zemes maigums”, 
piedāvājam jums maigumu. Tas tapis no lina – materiāla, kas sā-
kotnēji ar savām saknēm uzņēmis no zemes spēku, mūsu rokās 
tapis par vieglumu un gaisīgumu.

Vēlreiz vēlos pateikt lielu paldies Esmeraldai Tālei par skaisto 
albumu un atbalstu jubilejas rakstu sērijas veidošanā “Mālpils 
Vēstīm”, kultūras centra māksliniecēm Mārai Ārentei un Indrai 
Zvīgulei par jubilejas izstādes iekārtošanu, kultūras centra vadī-
tājai Edītei Priekulei un mākslinieciskās daļas vadītājai Sandrai 
Rogulei par atbalstu visas sezonas garumā, keramikas studijas 
“Māl-pils” vadītājai Gunai Petrevicai par padomiem un uzmun-

drinājumiem un, protams, studijas dalībniekiem. Īpaši liels pal-
dies Laumai Krastiņai, Laumai Tomiņai, Lidijai Sīmanei, Jolantai 
Kļaviņai, Agnesei Kantiševai, Ingrīdai Fridrihsonei un Annai Juri-
sonei.

Uz tikšanos izstādes “Zemes spēks un zemes maigums” at-
klāšanā 31. maijā plkst. 16:00 Mālpils kultūras centra izstāžu 
zālē!

Inguna Sīmansone, TLMS “Urga” vadītāja

Es pūriņu pielocīju, Ar kājiņu piemīdama.

Māls, tas ir dabīgs antidepresants, barība dvēselei. Strādājot 
ar mālu aizmirstas visa likstas un raizes. (Jolanta)

Māls dod plašas iespējas izpausties, bet to nekad nevar apgūt 
pilnībā. (Adele)

Strādājot ar mālu pazūd laika izjūta. Tas sniedz relaksāciju.
(Linda)

Labi un skaisti darbi rodas tikai tad, kad pacietīgi, rūpīgi un 
uzmanīgi esi mālu mīcījis, veidojis, apstrādājis un visādi citādi ar 
to sadarbojies. (Kristīne)

Māls mīl pacietību un precizitāti, ko apbalvo ar skaistiem po-
diem, bļodām un krūkām. (Dace)

Māls ir īpašs. Katrā māla darbā ir ieveidots savs stāsts, kas 
padara to izcilāku. Vēl izcilāk ir tad, ja tu spēj pats ar savām ro-
kām šo stāstu izveidot. (Karīna)

Māls ir dzīvs un viltīgs! Jā, dzīvs! Viņš naktīs nāk pie manis 
sapņos un kārdina ar savu formu daudzveidību. Māna un vilina. 
Bet dienā, kad cenšos atdarināt sapnī redzēto, viņš smej par 
manu neveiklību. Reizēm mēs ejam roku rokā, bet citreiz ir jāat-
rod kompromiss. (Elita)

Māls – tā ir fantāzija, māls – tā ir pacietības pārbaude, māls – 
tas ir labs garastāvoklis un prieks. (Ināra)”

Dažus studijas dalībniekus māla klātbūtne padara visai poē-
tiski noskaņotus un viņi savas domas pauž dzejā:

“Ko par mālu pateikt dzejā?
Daudzveidīga tam ir seja:
Viltīgs tas, kaut vienkāršs šķiet,
Sirdi māk pie sevis siet. (Anita)

No māliem siltas rokas kļūst,
Jo tajās enerģija plūst.

Turot mālus savās rokās,
Galvā domas raitāk rosās. (Jūlija)

Māla trauks var radīt priekus,
Dažreiz saldumus un smieklus. (Ance, 3. kl.)

Māls sasilda rokas. Strādājot ar mālu visas domas par nelaimi 
aiziet prom. Mālam ir jauka sirds. (Madara 3.kl.)

Māls prasa daudz darba un rūpību. Jābūt ļoti pacietīgam, bet 
beigās tas atmaksājas. (Ričards 3.kl.)

Māls labi ieguļas rokās un no viņa iznāk viss, tikai dažreiz ir 
grūti izdomāt, ko tad īsti veidot. (Liene 3. kl.)

Kad māls ir izrullēts, viņš smejas, ka es tik tievi viņu izrullēju. 
Es vienalga cīnos tālāk, lai tas māls tik smejas! (Amanda Dubere 
3.kl.)

Ar mālu strādāt man ir prieks un nav jāsteidzas, tad esmu lai-
mīga. (Amanda Rektiņa 3.kl.)

Māls ir brīnums! (Lāsma 3.kl.)
Jaunākie studijas dalībnieki domā, ka māli ir paklausīgi, inte-

resanti, reizēm dīvaini, reizēm jūtīgi, arī figūrīgi, nekad nevar zi-
nāt vai būs viegli vai grūti, reizēm rezultāts iznāk pārsteidzošs, 
bet secinājums viens – mēs ar mālu esam draugi!

Kā apstiprinājums mūsu draudzībai radusies šī izstāde. Un ne 
tikai draudzībai ar mālu, bet arī draudzībai ar kaimiņos mītoša-
jiem rokdarbu studijas dalībniekiem.

Visi mālpilieši, viņu viesi un draugi tiek laipni aicināti apska-
tīt un novērtēt mūsu veikumu Mālpils kultūras centra izstāžu 
zālē no 31. maija līdz 15. augustam!

Keramikas studijas vadītāja Guna Petrevica

Vēlos pateikt vislielāko paldies TLMS “Urga” vadītājai Ingu-
nai Sīmansonei par iespēju piedalīties cimdu adīšanas no-
darbībās un dalībniecei Agnesei Kantiševai, kura pateicībā 
par minēto albumu noadīja man izcili skaistus etnogrāfiskos 
cimdus! Paldies par vērtīgajām dāvanām!

Esmeralda
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Mans vectētiņš bieži mēdzis uzsvērt, 
ka galvenie cilvēki pagastā esot trīs: mā-
cītājs, skolotājs un dakteris. Mūsdienās 
gan šīs prioritātes daudziem ir mainīju-
šās, bet būtība jau palikusi, tieši tāpēc arī 
nolēmu rakstīt par vienu no tiem cilvē-
kiem, kas ir nozīmīgs lielai daļai mālpilie-
šu,- par ārsti Jevgeniju Sprūdi.

“Lūdzu vizīti pie dakteres!” - tā mēs 
parasti sakām, kad uzradusies kāda kai-
te. Arī es lūdzu vizīti, gan tūlīt piemetinot, 
ka ārpus darba laika, ka vismaz uz stundu 
un ka runa nebūs par mani, bet par viņu 
pašu. Daktere pasmējusies piekrita, un 
tālākais jau vairs nebija vizīte, bet pagara 
saruna ar atmiņām, pārdomām, vēroju-
miem, vērtējumiem, spriedumiem, atzi-
ņām, padomiem un  arī ar spožām humo-
ra dzirkstīm par to, kā mazā Žeņa kļuva 
par ārsti un kā viņa vērtē mālpiliešus un 
mūsu Mālpili.

Jevgenija Sprūde pirmos dzīves gadus 
pavadījusi Ukrainā. Tālāk skolas gaitas ri-
tējušas Krievijā, Gruzijā, jo vecāki meklē-
juši labākas izglītības iespējas bērniem, 
bet pēc kara visi pārcēlušies uz Latviju, 
kur tēva dzimtai Mežaparkā bijuši īpašu-
mi (tie nav atgūti vēl šodien, un palīdzēt 
nav spējuši arī juristi). Te dzīvojusi arī tan-
te, kurai vīrs latvietis. Bērnībā izspēlētas 
gan skolotājas, gan dakteres lomas, un 
sākotnēji Žeņa gribējusi izmācīties par 
skolotāju. Tomēr, redzot bēres, vienmēr 
domājusi, kas būtu jādara, lai viņas mīļie 
vecāki neslimotu un dzīvotu ilgi, ilgi. Var-
būt izgudrot tādas zāles, kas nodrošina 
garu mūžu? Izšķirošais lēmums bijis- 
kļūt par ārsti, un Žeņa sākusi studijas Rī-
gas medicīnas institūta Vispārējās ārst-
niecības kursā. Studiju gados arī 
apprecējusies, vīrs - liepājnieks. Pirmie 
trīs darba gadi pavadīti Gruzijā, no turie-
nes “sarunāts” pieprasījums. Sākot pat-
stāvīgo darbu, nekādu uztraukumu nav 
bijis, jo studiju gados jau visam iziets cau-
ri. Pēc atgriešanās Latvijā daktere strā-
dājusi Rīgā un pieredzi krājusi gan ķirur-
ģijā, gan ginekoloģijā, gan citās jomās.

Pa šiem gadiem izaudzināti pieci pašas 
bērni un četri audžu bērni, kuri tāpat viņu 
saukuši par mammu. Nu jau Jevgenijai 
nācis klāt vēl viens godpilns statuss - vec-
māmiņa. Bērni dzīvo gan Rīgā, gan ārze-
mēs. Pie rīdziniekiem viņa dodas brīvdie-
nās, ar tālumniekiem sazinās. Nosodīt 
par to, ka bērni aizbraukuši tikai uz laici-
ņu, bet palikuši uz pastāvīgu dzīvi, dakte-
re neņemas, jo katrs meklē savai ģimenei 
pamatu zem kājām. Un viņam uz to ir tie-
sības. Latvijā dzīve diemžēl nav tā sakār-
tota, lai visiem būtu cilvēcīgi dzīves ap-
stākļi un drošība par savu nākotni. 
Sabiedrība  ir ļoti noslāņojusies, un ļoti 

bagātiem cilvēkiem, pēc dakteres do-
mām, nav pat nojausmas, kā patiesībā 
dzīvo vienkāršā tauta. Daudziem cilvē-
kiem pat aizbraukšana pie mediķiem – 
speciālistiem ir liela finansiāla problēma.

Mālpilī šoruden jau būs nostrādāti 6 
gadi, iepazīti cilvēki, teritorija. Šobrīd 
dakterei ir 1  600 pacientu. Sākuma gadi 
bijuši diezgan smagi, jo arī prakses māsi-
ņas ienācējas. “Vajadzēja mācīties, pie-
mēroties darbam ar lielu slodzi, apzinā-
ties, ka cilvēks nāk ar savu problēmu, viņš 
ir nobažījies, “uzvilkts”. Viņš nāk ar cerī-
bu saņemt palīdzību un mierinājumu, un 
viņam jāaiziet ar pārliecību, ka to ir saņē-
mis. Nu jau esam sastrādājušās. Ja ne-
pieciešams, sūtām pie speciālistiem, nav 
jau tik tālu ne Sigulda, ne Rīga. Ir iekārto-
ta laboratorija, cenšamies atvieglot pa-
cientiem ārstēšanos, gribas, lai arī lauku 
cilvēkiem viss būtu piejams,” stāsta dak-
tere. “Ļoti liels laiks nepieciešams, lai 
sakārtotu dokumentāciju, jo katram no-
sūtījumam jāieraksta pamatojums pa-
cienta kartītē. Bieži jāņem palīgā arī brīv-
dienas. Priecājos, ka man ir laba 
sadarbība ar kolēģi Birutu Zīriņu, ārsti ar 
lielu pieredzi. Viņa ir mana aizvietotāja.”

Katrai profesijai ir sava atbildības 
daļa, ārstam laikam vislielākā. Kā mūsu 
daktere sadzīvo ar šo atbildības nastu?

“Pareizi būtu nedomāt, pēc darba at-
slēgties, tā mūs mācīja. Bet nevar. Tiklīdz 
kāds smagāks gadījums, ir jādomā. Ja 
pēc darba sēdi un aizpildi kartes, kā ne-
domāt par pacientiem? Ir šaubu brīži, kad 
jāapsver, kāds ir labākais risinājums. No 
tā nevar izbēgt. Katrs cilvēks ir individu-
āls, un katram vajadzīga citāda pieeja, ci-
tāda palīdzība. Mana darba pamatdevīze 
ir: vēlēt labu un darīt labu.”

Kas būtu jāmaina pašreizējā veselī-
bas aizsardzības sistēmā?

“Pirmkārt, lai cilvēki tiktu izmeklēti ie-
spējami īsākā laikā, nevis gaidītu mēne-
šiem savu rindu. Lai būtu vairāk valsts 
apmaksāto programmu. Lai uzņemšanā 
ārstniecības iestādē pret slimniekiem iz-
turētos daudz uzmanīgāk un iejūtīgāk. 
Jāpiebilst gan, ka pat tajās valstīs, kur ir 
daudz vairāk valsts programmu, cilvēki 
nav 100% apmierināti, bet Latvijā... Nu, 
jā... latvieši jau gan ir ļoti pacietīgi...”

Ko daktere domā par dziedniekiem?
“Katrs gadījums ir individuāls. Ir iz-

dziedināti cilvēki, kas jau bijuši nolemti 
nāvei. Ja ir spējas ārstēt-  viss kārtībā.”

Kādu padomu daktere Sprūde dotu 
jaunam speciālistam, kas tikko sāk ārsta 
darbu?

“Dzirdēt pacientu - tas ir vissvarīgā-
kais. Pacietību. Prasmi atrast kontaktu ar 
cilvēku - ja pacientam labi, arī dakterim ir 

Lūdzu vizīti pie dakteres!

Žeņa (mazākā) ar vecākiem un māsu, 
ap 1950. gadu

Gruzijā, Žeņa (3. no kr.p.) ar radu bērniem, 
1969. gads

Topošā mediķe. Rīga, 1974. gads
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labi. Prast glabāt pacienta noslēpumus. Un nemitīgi mācīties.”
Cik veseli ir mālpilieši, un cik labvēlīga dzīvesvieta ir Māl-

pils?
“Es priecājos, ka mālpilieši ir visumā veselīgi. Vairāk sastopos 

ar hroniskām kaitēm, bet cilvēki ir apbrīnojami optimistiski. Daži 
ar ļoti smagām vainām ir možāki par veseliem. Veselība lielā 
mērā taču atkarīga no mums pašiem - no mūsu dzīvesveida, no 
pozitīva skatījuma uz dzīvi. Pētījumi rāda, ka cilvēks ar veselīgu 
dzīvesveidu var pat ietekmēt savu ģenētiku. Par to ir vērts no-
pietni domāt. Vispār Mālpilī ir ļoti daudz plusu. Brīnišķīgi vecie 
cilvēki - darbīgi, dzīvespriecīgi. Bagāta kultūras dzīve. Daudz ie-
spēju aktivitātēm gan bērniem, gan pieaugušajiem. Skaista daba, 
viss tīrs, sakoptas mājas, kur nācies būt. Kaimiņi labi sadzīvo, 
palīdz viens otram, uzmana vecos cilvēkus. Ir arī mīnusi, un vis-

IZVĒLE - MĀLPILS

Sporta ziņas
6. maijā Saulkrastu novadā pie Lilastes ezera notika Pierīgas 

novadu sporta spēles orientēšanās sportā. Mālpils novada ko-
manda (Ģirts Lielmežs, Sandra Lielmeža, Dace Linde), startējot 
nepilnā sastāvā, ieguva 10. vietu. Individuāli Dace Linde savā ve-
cuma grupā izcīnīja 3. vietu.

16. maijā pie Mālpils sporta kompleksa tika dots starts kārtē-
jam Mālpils novada velobraucienam. Neparedzamie laika ap-
stākļi atbaidīja daļu dalībnieku, tāpēc sacensībās piedalījās salī-
dzinoši maz velobraucēju - kopumā 33 dalībnieki. Distances 
šogad bija mazliet garākas un interesantākas. 12 km ģimeņu 
braucienā uzvarēja Vihlovu ģimene, aiz sevis atstājot Bautru un 

Ozoliņu ģimenes. 12 km distancē labākie savās vecuma grupās 
bija Kristiāns Belohvoščiks un Elīna Niedra. Garajā 38 km distan-
cē nepārspēti savās vecuma grupās palika Artis Dāvidnieks, Niks 
Poika, Aivars Strauss un Jānis Prančs. Pārējie rezultāti facebook 
lapā “Mālpils sports”.

Paldies tiesnešiem un visiem, kas iesaistījās un palīdzēja, lai 
sacensības veiksmīgi norisinātos. Sacensību noslēgumā garšīgā 
Sandras Rušas gatavotā auzu pārslu putra dalībniekiem atgrieza 
iztērēto enerģiju. Paldies arī atbalstītājiem: SIA “EMU” (personīgi 
Aivaram Strausam), SIA “Ala Lignea” (personīgi Laurim Epaltam) 
un Mālpils novada domei. Paldies dalībniekiem par atsaucību! Uz 

SPORTS

Turpinājums 14. lpp.

Jevgenija ar vīru un bērniem sagaidot jauno 1984. gadu 

Rīgas jūrmalā ar saviem un audžubērniem, 1995. gads

Vecmāmiņa mazmeitas dzimšanas dienā, 2013. gads

lielākie - smēķēšana un alkoholisms. Tas, ka citur cīņa ar to ir 
aktuālāka, nav mierinājums. Alkohols ļauj uz brīdi aizmirsties, 
bet problēma jau nepazūd. Vēl vajadzīgs liels izskaidrošanas 
darbs, visvairāk tieši skolās. Esam gatavi sadarboties.”

Sarunas beigās daktere vēlēja mālpiliešiem cīnīties par vese-
līgu dzīvesveidu, mācīties otru saprast, piedot kļūdas, nedusmo-
ties par niekiem. Dakteres Sprūdes mācītājs teicis: “Nav galve-
nais, cik reizes esi bijis baznīcā. Svarīgākais dzīvē ir tas, kāds Tu 
esi cilvēks.” Un tiešām - mālpilieši, ar kuriem aprunājos pirms 
intervijas, tā arī teica- sirsnīga, rūpīga, iejūtīga un ļoti cilvēcīga.

Ināra Bahmane

Daktere radu pulkā skaistā dzīves jubilejā Mālpilī
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Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta
30. maijs Pierīgas sporta spēles MTB riteņbraukšanā Baldones novads

6. jūnijs Pierīgas sporta spēles pludmales volejbolā Mālpils sporta komplekss

7. jūnijjs plkst.11:00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 1. posms Pludmales volejbola laukumi

20. jūnijjs plkst.11:00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 2. posms Pludmales volejbola laukumi

16.05.2015. VELOBRAUCIENA REZULTĀTI

1. protokols - Ģimenes brauciens 12 km

NPK Ģimene Rezultāts Vieta

1. Vihlovu ģimene 0:51:28 1.

2. Bautru ģimene 0:56:08 2.

3. Ozoliņu ģimene 1:20:34 3.

4. Steķu ģimene 1:19:44

2. protokols - 12 km

NPK Vārds, Uzvārds Rezultāts Vieta Grupa

1. Kristiāns 
Belohvoščiks 0:34:01 1. Zēni

2. Elīna Niedra 0:44:39 1. Meitenes

3. Artis Zvīgzne 0:44:53 2. Zēni

4. Līna Svarinska 0:45:16 2. Meitenes

5. Toms Nils Poika 0:45:18 3. Zēni

6. Laura 
Belohvoščika 0:45:45 3. Meitenes

7. Elmārs Orlovs 0:46:48

8. Alens Ozoliņš 0:51:24

9. Diāna Sauša 0:51:40

10. Toms Steķis 0:53:13

11. Loreta Veica 0:54:04

12. Alberts Freimanis 0:59:46

13. Eduards Austriņš -

3. protokols - 38 km

NPK Vārds, Uzvārds Rezultāts Vieta Grupa

1. Artis Dāvidnieks 1:14:30 1. Vīrieši

2. Mikus Sarma 1:19:49 2. Vīrieši

3. Edgars Vuņģis 1:19:53 3. Vīrieši

4. Valters Brežinskis 1:19:55 4. Vīrieši

5. Oļegs Meļehs 1:20:19 5. Vīrieši

6. Valts Mihelsons 1:22:27 6. Vīrieši

7. Jānis Prančs 1:22:29 1. Seniori 60+

8. Andis Kronbergs 1:22:33 7. Vīrieši

9. Aivars Strauss 1:22:36 1. Seniori 50+

10. Niks Poika 1:36:09 1. līdz 19.g.vec.

11. Edgars Balodis 1:37:32 8. Vīrieši

12. Vismants Caune 1:37:34 2. Seniori 60+

13. Vitauts Buks 1:37:38 3. Seniori 60+

14. Ģirts Lielmežs 1:37:41 9. Vīrieši

15. Jānis Puriņš 1:47:48 4. Seniori 60+

16. Verners Ieviņš izstājās

tikšanos vasaras nogalē!
16. maijā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 

čempionāts šautriņu mešanā 9. – noslēdzošais posms, kurā pie-
dalījās 7 dalībnieki. 1. vietu ieguva Edgars Komarovs, 2. vietu iz-
cīnīja Normunds Ozoliņš, bet 3. vietu – Edgars Bogdans. Kopvēr-
tējumā pēc 9 posmiem 1. vietu ieguva Edgars Komarovs, 2. vietu 
izcīnīja Normunds Ozoliņš, bet 3. vietu – Edgars Bogdans.

Tuvojas vasara un līdz ar to pludmales volejbola sezona. Arī 

šogad pludmales volejbola sacensības ir plānotas 4 posmos, kā 
arī būs 1 nakts posms (plānotais datums – 11. jūlijs), kurš netiks 
vērtēts kopvērtējumā. Kopvērtējumā tiks vērtēti 3 labākie posmi. 
7 labākie dalībnieki pēc kopvērtējuma rezultātiem un 1 uzaicinā-
tais pēc organizatoru ieskata piedalīsies tradicionālajās pludma-
les volejbola sacensībās “Mālpils pludmales karalis 2015”, kurās 
noskaidros labāko Mālpils pludmales volejbolistu šajā gadā un 
kas notiks augusta beigās (plānotais datums – 30. augusts).

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Turpinājums no 13. lpp.
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Mālpils novada vidusskola
2014. gada novembrī tika uzsākts Erasmus+ programmas 

projekts „Skolotāju profesionālo un svešvalodu kompetenču uz-
labošana kā skolas modernizācijas un internacionalizācijas 
priekšnoteikums”.

Projekta mērķis ir nodrošināt pedagoģiskajiem darbiniekiem 
profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, apmeklējot kursus,  
piedaloties darba vērošanā un pasniedzot stundas partnersko-
lās.

Šī mācību gada otrajā pusgadā projektā piedalījās septiņas 
skolotājas. 

Uzreiz pēc jaunā gada sākuma uz Agrupamento de Escolas de 
Amareleja, Portugālē, devās Ērika Caune un Lilita Jomerte. Ēri-
kas uzdevums bija kolēģu darba vērošana, pieredzes apmaiņa 5 
dienu programmā, bet Lilita mēnesi pasniedza angļu valodas 
stundas.

Ērika: “Visu Amarelejā pavadīto laiku par mums gādāja pro-
jekta partnerskolas koordinatore - angļu valodas skolotāja Fer-
nanda. Viņa mūs sagaidīja un pastāstīja par skolu un savu darbu. 
Skola sastāv no vairākām atsevišķām ēkām. Sākumskola un bēr-
nudārzs atrodas atsevišķi. Visa teritorija ar ēkām, plašu pagalmu 
un sporta laukumiem apjozta ar augstu metāla žogu, pie vārtiem 
sargpostenis, kur dežūrējošais sargs veic savus pienākumus. Arī 
mums katru rītu vajadzēja tur paziņot par savu ierašanos.

Nākošās dienas rītā bija iepazīšanās ar skolas vadību. Notika 
nelieli abpusēji skolu prezentācijas pasākumi. Tad mūs izvadāja 
ekskursijā pa skolu, apmeklējām arī bibliotēku, dažādus kabine-
tus, ēdnīcu. Šajā dienā vērojām angļu valodas stundu 6. klasē. Tā 
kā skolēniem par mums bija liela interese, iesaistījāmies arī sa-
runā ar viņiem. 7. janvārī visu dienu hospitēju stundas dažādās 
sākumskolas klasēs pēc mācību pārzines sastādīta saraksta. 
Katrā klasē vispirms vajadzēja pastāstīt par sevi un savu zemi, jo 
tas viņus ļoti interesēja, bērni man uzdeva daudzus jautājumus. 
Vērot stundas bija ļoti vērtīgi, un bija arī ko pamācīties. Patika, 
ka, uzsākot mācību dienu, tika izstāstīts un uz tāfeles secīgi sa-
rakstīts visas dienas stundu plāns un ko katrā stundā bērni mā-
cīsies. 

Skolas mācību procesā ir paredzētas īpašas stundas dažādos 
galvaspilsētas muzejos. Tā kā vairākām klasēm šī mācību eks-
kursiju diena bija 8. janvāris, tad viņiem pievienojāmies arī mēs. 
Braucām uz Lisabonu. Vispirms notika informācijas tehnoloģiju 
stunda un praktiskās nodarbības Komunikāciju muzejā, tad paša 
muzeja ekspozīcijas apskate. Pēc tam lekcija un praktiska dar-
bošanās spēļu veidā Okeanārijā, tad aizraujoša ekskursija pa 
pašu muzeju. Par šeit redzēto un piedzīvoto varēšu stāstīt arī sa-
viem skolēniem!

Mācās skolotāji

9. janvārī apmeklējām trīs tuvākās apkārtnes sākumskolas. 
Apskatījām telpas, klašu iekārtojumu, iepazināmies ar bērnu sa-
stāvu, parunājāmies ar skolu personālu. Guvu priekšstatu arī par 
citām skolām. Visur vēroju arī telpu noformējumu un ieguvu dau-
dzas vērtīgas idejas savam darbam.”

Lilita: “Strādājot mēnesi skolā, bija iespēja gan mācīt angļu 
valodu 5. – 9. klašu skolēniem (Portugālē angļu valodu sāk mācī-
ties tikai no 5. klases, bet no 7. klases jau arī spāņu valodu un 
vēlāk arī franču valodu), gan arī vērot citu mācību priekšmetu 
mācību stundas šajās klasēs. Gandarījums ir par to, ka visi sa-
staptie skolēni bija ļoti ieinteresēti uzzināt maksimāli daudz par 
Latviju, mūsu kultūru, valodu, ģeogrāfiju un tradīcijām.

Tā kā esmu arī direktores vietniece izglītības jomā, interese 
bija arī par mācību procesa organizēšanu un citiem jautājumiem, 
kas saistās ar izglītību. Līdz ar to tā bija lieliska iespēja ne tikai 
uzzināt daudz ko jaunu un pašai pilnveidoties profesionālajā 
jomā, bet arī dalīties pieredzē un parādīt stundas portugāļu kolē-
ģiem. Liels prieks un lepnums ir par to, ka mums ir daudz, ar ko 
dalīties un parādīt, jo stundās man bieži bija sajūta, ka esmu at-
griezusies savas bērnības skolas laikā. Vienlaicīgi ir gūts ļoti 
daudz jaunu ideju skolas pasākumu organizēšanā un skolēnu 
iesaistīšanā skolas sadzīves veidošanā, kuras mēs varam ieviest 
arī savā skolā.”

Marta brīvlaikā pienāca laiks Dailas Klintsones un Ilzes 
Rauskas piecu dienu vācu valodas kursiem Sprachschule zum 
Ehrstein, Freiburgā, Vācijā: 

“No 16. līdz 20. martam braucām papildināt savas zināšanas 
vācu valodā uz Freiburgu Vācijā. Veicot pārbaudes testu, tikām 
iekļautas internacionālā grupā kopā ar korejiešu, indonēziešu, 
spāņu jauniešiem. Nedēļas laikā, intensīvi apgūstot pareizu valo-
das lietojumu, ieguvām pieredzi, kas dos mums iespēju labāk 
darboties mācību procesā ar nepieciešamajiem materiāliem in-
terneta portālos, gan arī komunicēt mūsu vācu valodas pulciņā. 
Šī nedēļa deva ieskatu vācu valodā, kā arī iespēju izbaudīt vidi, 
praktiski pielietojot vācu valodu ikdienā.”

Tajā pašā nedēļā Anita Randere piedalījās darba vērošanā 
Ferdinand-von-Miller-Realschule, Fuerstenfeldbruck, Vācijā: 
“Laika posmā, kuru pavadīju pie vācu kolēģiem, apmeklēju vairā-
kas mācību stundas dažādos mācību priekšmatos.Tikos sarunās 
gan ar pedagogiem, gan skolēniem. Interesanti bija vērot, cik 
veiksmīgi vācu kolēģi, arī ar skolēnu un viņu vecāku palīdzību, ir 
integrējuši dažādu tautību skolēnus savas skolas un arī valsts 
vidē, jo te mācās bērni no Nigērijas, Turcijas, Itālijas un vēl citām 
Eiropas valstīm. No Latvijas gan vēl neviena tur nebija, taču inte-
rese par Latviju, latviešu valodu, kultūru un arī politiku bija liela.
Mācību programmu un metodikas, kā arī darba apjoma ziņā ir 
līdzības, taču ir arī ļoti daudz atšķirību. Biju ļoti pārsteigta, ka 
mūsdienu tehnoloģiju nodrošinājuma ziņā mēs esam šīs skolas 
kolēģiem krietni vien aizsteigušies priekšā, jo mums ir iespējas 
mācību procesā izmanot gan interaktīvās tāfeles, gan video pro-
jektorus un katram mūsu skolas skolotājam kabinetā ir dators. 
Vācu kolēģiem šādu iespēju vēl nebija, par tādu tehnisko nodro-
šinājumu, kāds šobrīd ir pieejams mums, viņi nākotnē sapņo.”

Aprīļa sākumā uz 2 nedēļu angļu valodas kursiem devās di-
rektore Jeļena Mihejeva un Līvija Mukāne: “Intensīvie 60 akadē-
misko stundu kursi notika North West Academy of English, Lon-
donderry, Anglijā.

Pirmajā nedēļā mācījāmies mazā 3 cilvēku grupā kopā ar 
kādu mākslinieku no Itālijas. Otrā nedēļā mums piebiedrojās 
spāņu un slovāku profesionālo skolu audzēkņi, kas bija ieradu-
šies praksē. Mācījāmies gan sarunu tēmas, gan gramatiku, gan 

Kopā ar portugāļu skolēniem

Turpinājums 16. lpp.
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vāciju.
Igaunijas profesionālajās skolās strādā daudz skolotāju vīrie-

šu, kas pie mums ir retums. Tas gan saistīts ar pedagogu atalgo-
jumu.

Pēc intensīvas darba dienas baudījām Tallinas muzejus, vec-
pilsētu. Mājās pārbraucām radošām idejām bagātas.“

Informāciju apkopoja projektu vadītāja Līvija Mukāne

Abus projektus līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītī-

bas attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā 
Erasmus+

izrunu, veicām dažādus uzdevumus, tai skaitā intervējām uz ielas 
sastaptos cilvēkus un salīdzinājām iegūtās atbildes uz uzdota-
jiem jautājumiem, diskutējot par aktuālām tēmām. Nosacīti brī-
vajā laikā, svētdien, bija ekskursija uz Belfāstu, kas 50+ gadu 
vecuma paaudzes cilvēkiem ir palikusi atmiņā no 70. - 80. ga-
diem, kad radio un TV bieži bija dzirdams par īru republikāņu ar-
mijas cīņām. Komunicējot ar dažādiem, bieži vien pretējo uzska-
tu cilvēkiem, sapratām, ka vēsture vēl ir ļoti dzīva un daudziem 
sāpīga.

Šie kursi deva gan zināšanas, gan pieredzi, gan mācību mate-
riālus, kas turpmāk ļoti noderēs, gatavojot un īstenojot jaunus 
projektus skolā.”

Mālpils Profesionālā vidusskola
ERASMUS+ programmas projektā “Jauna pieredze četru spe-

cialitāšu skolotājiem un audzēkņiem” piedalījās Daiga Melcere 
un Vera Mihejeva, kas no 20. līdz 25. aprīlim uzturējās Tallinas 
Politehnikumā Igaunijā:

“Piedalījāmies stundu, praktisko mācību hospitēšanā, kolēģu 
darba vērošanā, pieredzes apmaiņā, sadarbojāmies ar kolēģiem 
un skolas administrāciju, iepazināmies ar skolas darba organi-
zatorisko pusi un Igaunijas profesionālās izglītības sistēmu ko-
pumā.

Mūs ļoti pārsteidza izglītības iestādes materiāli tehniskais no-
drošinājums. Sadarbībā ar darba devējiem, piedaloties Eiropas 
projektu aktivitātēs, mācību kabineti laboratorijas, darbnīcas no-
drošinātas ar jaunākām iekārtām, tehnoloģijām, stendiem, uz-
skates līdzekļiem. Uzņēmumi ir izstrādājuši mini mācību sten-
dus, lai audzēkņiem vieglāk būtu izprast tehnoloģiskos procesus. 
Darba devēji aktīvi piedalās apmācību procesā. Mācību stundās 
vairāk tiek strādāts praktiski, izmantojot tehnoloģijas, mācību 
modelīšus, mācību stendus, robotus. Praktiskā darbošanās ar 
jaunākajām tehnoloģijām ir ļoti uzlabojusi jauniešu mācību moti-

Tallinas politehnikumā

Lielā Talka
25. aprīlī notika Lielā Talka. Arī mūsu novadā Mālpilī, Sidgun-

dā un citās vietās talkas dienā aktīvi rosījās talcinieki. Šogad ak-
tivitāte bija patiešām liela. Prieks par to, ka talkā piedalījās bēr-
ni. Mēs sakām lielu paldies visiem talciniekiem par izdarīto 
darbu un ceram, ka nākotnē nevienam talciniekam nebūs jāvāc 
citu izmestie atkritumi.

Paldies novada domei un Solvitai Strausai par finansiālo at-
balstu!

Talkas koordinatores Regīna Zagorska un Ineta Broka

ATSKATS  UZ  NOTIKUMIEM

Turpinājums no 15. lpp.
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Pastnieks/-ce - automobiļa 
vadītājs/-a (ar privāto automo-
bili) (uz laiku)
Apraksts:

Latvijas Pasts nodrošina plašāko vispārējo pasta pakal-
pojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk 
nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, kurās ik die-
nu tiek apkalpoti vairāk nekā 10 000 klientu.

Mēs esam atsaucīgi, pretimnākoši un piedāvājam labā-
kos un ērtākos risinājumus katram klientam individuāli. Ja 
vēlies būt viens no mums, aicinām pievienoties Latvijas 
Pasta komandai!

Darbavieta:
Mālpils pasta nodaļa, Mālpils, Nākotnes iela 8, LV-2152

Darba pienākumi:
 • kvalitatīva preses izdevumu un sūtījumu piegāde 

klientiem
 • preses izdevumu abonementu un dažādu maksājumu 

noformēšana
 • pensiju piegāde
 • sadarbības partneru preču tirdzniecība
 • klientu informēšana par Latvijas Pasta pakalpoju-

miem

Prasības kandidātiem:
 • labas latviešu valodas zināšanas
 • vēlme un spēja veidot pozitīvu komunikāciju ar klien-

tiem
 • atbildības sajūta un nopietna attieksme pret darba 

pienākumu izpildi
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un automobilis
 • laba teritorijas pārziņa

Piedāvājam:
 • atbildīgu pilnas slodzes darbu vienā no lielākajiem 

Latvijas uzņēmumiem
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • automašīnas amortizācijas kompensāciju
 • veselības apdrošināšanu pēc nostrādāta viena gada
 • profesionālas apmācības
 • atsaucīgus un draudzīgus kolēģus
 • karjeras izaugsmes iespējas

Papildu informācija:
CV ar norādi Pastnieks/-ce - automobiļa vadītājs/-a Māl-

pils pasta nodaļā sūtīt Latvijas Pasta Personāla attīstības 
daļai pa pastu, e-pastu vai iesniegt šeit:

Adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes novads, 
LV-1000; e-pasts: personals@pasts.lv; tālr. informācijai: 
67608471, (Vienotais reģ. Nr.40003052790)

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 

savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas ieradīsies10. jūlijā pie Mālpils novada domes, Nākot-
nes iela 1.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja 
pieraksta!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas 
ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule 
ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR 
MAKSU.

Pieraksts pa tālr. 67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums 
iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru). Sīkā-
ka informācija www.mamografija.lv vai pa e-pastu: info@
mamografija.lv

Siguldas iecirkņa priekšnieks, 
pulkvežleitnants Andris Vīgants 
apbalvots ar Viestura ordeni

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 
4.  maijā notika Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un 
Atzinības krusta pasniegšanas svinīgā ceremonija.

Ordeņu kapituls nolēma, ka par nopelniem Latvijas valsts 
labā pieciem Valsts policijas darbiniekiem tiks piešķirts 
Viestura ordenis.

Ar Viestura ordeņa IV šķiru Ordeņu kapituls apbalvo 
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa 
priekšnieku, pulkvežleitnantu Andri Vīgantu.

Ordenis Tēvzemes sargiem – Viestura ordenis (Vesthar-
dus Rex) ir dibināts 1938. gadā senās patstāvīgās Latvijas 
varenības piemiņai. Ordeņa devīze ir: “Confortamini et pug-
nate!” (“Esiet stipri un cīnaties!”). Ordeņa meta autors ir 
mākslinieks Herberts Mangolts. Viestura ordenis un tā goda 
zīme tiek pasniegta par nopelniem valsts bruņoto spēku au-
dzināšanā, valsts robežu sargāšanā, valsts drošības un sa-
biedriskās kārtības uzturēšanā un valstiskuma apziņas ie-
audzināšanā pilsoņos.

2015. gada 18. jūnijā plkst. 14:00 aicinām invalīdu un 
viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” biedrus un intere-
sentus piedalīties draudzības, jautrības stafetēs, dvieļu 
volejbola turnīrā kopā ar Siguldas biedrību “Cerību spār-
ni”, Līgu un Jāņu godināšanā un kopīgā piknikā. Pulcēša-
nās volejbola laukumā (pie sporta kompleksa)!

Biedrības “Notici sev!” valde
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Ikdienas steidzīgais ritms būtiski ietekmē mūsu veselību. Tas 
nav nekāds noslēpums, ka jebkāda veida organisma un pašsajū-
tas disbalanss atstāj sekas uz mūsu veselību. Pat izjūtot ikdie-
nišķu satraukumu, nemieru un stresu, kas saistīts, piemēram, ar 
darbu vai personīgo dzīvi, tas var novest pie smagām slimībām, 
kas var tikt saistītas gan ar nerviem, gan fiziskām sāpēm, se-
kām, kas saistītas ar nesabalansētas pārtikas lietošanu uzturā 
un cita veida problēmām, kas būtiski iespaido mūsu veselību un 
pašsajūtu. Ar šādiem simptomiem saistītās slimības ir dispepsija 
un fibromialģija, kas katra ir atšķirīga tās izpausmēs, tomēr var 
radīt nopietnas veselības sekas. Lai noskaidrotu šo slimību  
simptomus, to progresu un tās ārstētu, veselības centrs “Adoria” 
vēlas sniegt atbalstu un nodrošināt bezmaksas ārstēšanu cilvē-
kiem, kas izjūt ar tām saistītus simptomus.

Viens no gremošanas traucējumus raksturojošiem terminiem 
ir dispepsija. Dispepsija ir pastāvīgas vai periodiskas centrālas 
sāpes vai diskomforts vēdera augšdaļā. Sāpes vēderā visbiežāk 
liecina par gremošanas sistēmas funkcionālu  vai organisku sli-
mību. Akūtu sāpju gadījumā diagnostika un terapija bieži jāveic 
nekavējoties, kas var izpausties arī kā neatliekama ķirurģiska 
ārstēšana.

“Dispepsijas gadījumā vēdera sāpes var būt arī ne-gremoša-
nas orgānu pataloģijas pazīme. Piemēram, sāpes vēdera rajonā 
var būt muskuļu vai kaulu pataloģijas, plaušu karsoņa un pat 
sirds infarkta gadījumā. Tāpēc vēdera sāpju cēloni diagnosticēt 
reizēm nav viegli un ārstu uzdevums, vērtējot pacienta veselības 
stāvokli, ir noteikt, vai to var novērot, droši ārstēt simptomātiski, 
vai arī nepieciešama papildu diagnostika, speciālista konsultāci-
ja vai neatliekama ķirurģiska operācija,” norāda veselības centra 
“Adoria” vadītāja dr. Ārija Bušmane.

Savukārt, fibromialģija saistīta ar simptomu kompleksu, ko 
raksturo hroniskas, difūzas muskuļu-skeleta sāpes, sāpju punk-
ti, depresija, miega traucējumi, rīta stīvums, astēnija un citi as-
pekti, kas bieži vien izpaužas kā visa ķermeņa sāpes. Pacienti 
nereti norāda savā ķermenī aptuveni sešas “jutīgās vietas”, ku-
rās sāpes ir īpaši stipras. Šīs “jutīgās vietas” parasti ir kaklā, ple-
cos, zem elkoņiem, muguras lejasdaļā, gurnos un kājās. Turklāt 
fibromialģiju var pavadīt vesela virkne citu veselības traucējumu, 
sākot no gremošanas trakta kairināmības sindroma līdz pat dep-
resijai.

“Latvijā šādi pacienti ir gandrīz katrs trešais vai ceturtais, tikai 
diagnozes var būt dažādas. Fibromialģijas sindroma cēloņi var 
būt ļoti atšķirīgi – tās ir gan muskuļu spazmas, gan perifēri un 
centrālie nervu sistēmas mehānismi, kas organismā rada dis-
funkciju, hiperjūtību. Tas, kas palīdz vienam pacientam, var izrā-
dīties nederīgs citam. Tā kā katra pacienta simptomi un slimības 
stadija varbūt atšķirīgā līmenī, veselības centra “Adoria” galve-
nais uzdevums ir palīdzēt tikt galā ar šo slimību katram no slim-
niekiem un uzlabot to ikdienas dzīvi”, turpina dr. Ārija Bušmane.

Veselības centrs “Adoria” vēlas sniegt atbalstu un nodrošināt 
bezmaksas ārstēšanu cilvēkiem, kas slimo vai izjūt ar dispepsiju 
un fibromialģiju saistītus simptomus. Veselības centa “Adoria” 
ārsti ir ieinteresēti savu klientu veselības uzlabošanā un cīņā 
pret slimībām, kuras nereti izraisa pat visierastākie dzīves ap-
stākļi. Visi interesenti aicināti pieteikties pie dr. Ā.Bušmanes pa 
tālruni 29275401, darbdienās no plkst.12 – 15, vai pa e-pastu: 
info@adoria.lv

Par uzņēmumu:
Veselības un skaistuma centra „Adoria” pamatuzdevums ir 

pacientu veselības aizsardzība un uzlabošana, slimību ārstēšana 
un profilakse. Kvalitatīvu medicīnisko palīdzību sniedz dažādu 

nozaru speciālisti -  ģimenes ārsti, ginekologs, neirologs, der-
matologs, ķirurgs, zobārsts, zobu higiēnists, masieris, manu-
ālais terapeits un psihoterapeits. 

Kontakti:
Adrese: A.Čaka iela 70-3, Rīga, Latvija, LV-1011,

Tālr.: 67315000, mob. tālr: 26378620,
e-pasts: info@adoria.lv

Dispepsijas un fibromialģijas slimnieki aicināti pieteikties 
jaunai bezmaksas ārstniecības programmai

Policija ziņo
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.04.2015. līdz 30.04.2015. reģistrēti 229 
notikumi, uzsākti 38 kriminālprocesi, pieņemti 47 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesus, sastādīti 36 admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 23 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsākti 4 kriminālprocesi, sastādīti 2 
administratīvā pārkāpuma protokoli, uzsāktas 5 administra-
tīvās lietvedības.

01/04/2015 
VEICOT MEŽA TĪRĪŠANAS DARBUS, ATRASTI NESPRĀGUŠI 
KARA LAIKA LĀDIŅI. INFORMĀCIJA NODOTA NBS. 
MUNĪCIJA VEIKSMĪGI NEITRALIZĒTA. MĀLPILS NOVADS.

07/04/2015 
ROKOT MELNZEMI, ATRASTS KARA LAIKA NESPRĀDZIS 
LĀDIŅŠ. INFORMĀCIJA NODOTA NBS. MUNĪCIJA VEIKSMĪ-
GI NEITRALIZĒTA. MĀLPILS NOVADS.

08/04/2015 
MĀLPILS INTERNĀTPAMATSKOLĀ KONSTATĒTS, KA 
2000. G.DZ. NEPILNGADĪGAIS ATRADIES APREIBINOŠU 
VIELU IETEKMĒ. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.

11/04/2015 
UZ RĪGAS AUSTRUMU SLIMNĪCU AR MIESAS BOJĀJUMIEM 
NOGĀDĀTS 1977. G.DZ. VĪRIETIS. MĀLPILS NOVADS, 
MĀLPILS.

11/04/2015 
1950. G.DZ. VĪRIETIS ATRADĀS SABIEDRISKĀ VIETĀ TĀDĀ 
ALKOHOLA REIBUMA STĀVOKLĪ, KAS AIZSKAR CILVĒKA 
CIEŅU. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.

12/04/2015 
NO PUSNODEGUŠAS MĀJAS, ŠĶŪŅA UN KLĒTS TELPĀM 
NOZAGTI BŪVMATERIĀLI. MĀLPILS NOVADS.

13/04/2015 
NMP BRIGĀDE UZ RĪGAS AUSTRUMU SLIMNĪCU NOGĀDĀ-
JA 1942. G.DZ. SIEVIETI AR MIESAS BOJĀJUMIEM, ALKO-
HOLA REIBUMĀ. MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA.

15/04/2015 
NO SAIMNIECĪBAS ĒKAS NOZAGTI DARBA INSTRUMENTI. 
MĀLPILS NOVADS.

20/04/2015 
BRĪVI PIEKĻŪSTOT, IZDARĪTA DĪZEĻDEGVIELAS UN EĻĻAS 
ZĀDZĪBA. MĀLPILS NOVADS.

28/04/2015 
SABOJĀTS STENDS, KURŠ UZSTĀDĪTS PROJEKTA “TŪRIS-
MA OBJEKTU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS IEVIEŠANA 
MĀLPILS NOVADĀ” LAIKĀ. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.
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Mālpils Profesionālā vidusskola
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV – 2152, tālr. 67925267, fakss 67970907

www.malpilsskola.lv, e – pasts: gevele@malpilsskola.lv

2015./2016. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās izglītības programmās
Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) pēc vispārējās un 
profesionālās vidējās izglītības iegūšanas ESF finansētās profesionā-
lās izglītības programmās.Mācību ilgums 1,5 gadi.

Pēc pamatizglītības iegūšanas. Mācību ilgums 4 
gadi.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Kvalifikācija: inženierkomunikāciju tehniķis

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Kvalifikācija: inženierkomunikāciju tehniķis

Ēdināšanas pakalpojumi
Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists.

Ēdināšanas pakalpojumi
Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists
Kvalifikācija: konditors

Kokizstrādājumu izgatavošana
Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks

Kokizstrādājumu izgatavošana
Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks

Interjera dizains
Kvalifikācija: Interjera noformētājs

Interjera dizains
Kvalifikācija: Interjera noformētājs

Būvdarbi
Kvalifikācija: ēku celtnieks

Jauniešiem izglītības programmas apguves laikā tiks nodrošinātas 
prakšu vietas un sekmīga mācību procesa laikā būs iespēja saņemt 
stipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī. 
Mācību sākums 2015. gada septembrī.

Audzēkņi saņem valsts noteikto stipendiju Skola bez 
maksas nodrošina autovadīšanas kursu teorētiskās 
daļas apmācību.

Ar skolu var iepazīties Jums izdevīgā laikā, iepriekš vienojoties pa tālruni 67925267
DOKUMENTUS PIEŅEM DARBA DIENĀS no 9:00 līdz 17:00

SIA “Aggregare” meklē darbam šķirotājus un fasētājus. 
Ražotne atrodas - Loja, Sējas novads. Šķirojam/fasējam 
priežu mizas mulču. Maiņu darba laiki, pa 8 vai 12 stundām. 
Iespējams arī transports no un uz darbu.

Šķirotājiem – 500 – 600 EUR/mēnesī uz rokas, stundu 
likme 2.35 EUR uz rokas, 12 stundu darba laiks maiņās.

Fasētājiem – pēc padarītā, cik safasē maisus tik ir, min 20 
EUR/dienā un uz augšu.

Darbu varēs uzsākt nekavējoties.
Lūdzam interesentus zvanīt pa tālruni: 28668995 vai 

rakstīt uz e-pastsa adresi: a.mikals@aggregare.eu

Informācija senioriem
Pēc pērnā gada ekskursijā pieņemtā lēmuma 

šogad brauksim 2 dienu ekskursijā 11. un 12. au-
gustā uz Latgali.

Apskatīsim “Goru” Rēzeknē, būsim Ludzā, Zi-
lupē, Draudzības Kurgānā, Pasienā, Dagdā, 
Andrupenē (pusdienosim kopā ar folkloras an-
sambli), Krāslavā, pie Daugavas lokiem un citās 
interesantās vietās.

Prognozējamās izmaksas ap 45 EUR. Izmak-
sās iekļautas 2 pusdienu maltītes, naktsmītne, 
visas ieejas biļetes, gida pakalpojumi, autobusa 
izmaksaas.

Ekonomējot izmaksas, ceram tās samazināt 
zem 40 EUR.

Interesentus lūdzam pieteikties Mālpils kultū-
ras centrā, tālr. 67925836 vai pie E. Salenieces, 
mob. tālr. 26541054.

Piesakoties lūdzam nosaukt savu tālruni, dzī-
ves vietu un personas kodu, jo brauksim pa ro-
bežzonu un jāsaņem robežapsardzes atļauja.

Pens. p. pr. Edīte Saleniece

Atjaunosim kopā otro Mālpils baznīcas lustru!
2013. gada sākumā tika restaurēta viena no trim vēstu-

riskajām Mālpils luterāņu baznīcas bronzas lustrām.
Šobrīd notiek otras lustras restaurācija par Valsts Kul-

tūrkapitāla fonda piešķirto finansējumu 3 000 EUR apmērā. 
Vēsturiski lustru greznojuši kristālstikla piekariņi, kuru ie-
gādei un uzstādīšanai pašlaik finansējuma trūkst. Lai šo 
drabu varētu veikt, papildus nepieciešami vēl 1 982 EUR.

Lūdzam ziedot lustras kristālstikla piekariņu iegādei 
un uzstādīšanai, lai lustra varētu atgūt savu agrāko krāš-
ņumu un bagātināt Mālpils baznīcas interjeru!

Bankas konts ziedojumiem:
Biedrība “Idoves mantojums” (sabiedriskā labuma orga-

nizācija); Reģ. Nr. 40008119825; SEB banka: LV57 UNLA 
0050 0172 8648 6 (ar norādi “Mālpils baznīcas lustrai”)

Biedrība “Idoves mantojums”
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KASES DARBA LAIKS:
OTRDIEN un CETURTDIEN

14:00 - 18:00
TREŠDIEN un PIEKTDIEN

11:00 - 14:00
Kase atvērta 2 stundas pirms 
pasākuma. Tālrunis uzziņām 

67925836 vai 29195459

MĀLPILS KULTŪRAS CENTRS

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
Makets sagatavots un iespiests SIA “DOBUMS”
Pērnavas iela 47/B, Rīga, LV-1009, tālr. 67311424

SLUDINĀJUMI

SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

Mālpils kultūras centra pasākumi 
2015. gada jūnijā

 • Visu jūnija mēnesi izstāžu zālē apskatāma keramikas studijas “Māl-pils” un 
TLMS “URGA” darbu izstāde “ZEMES SPĒKS UN ZEMES MAIGUMS”.

 • 6. - 7. 06. Vidējās paaudzes deju kolektīvu “Sidgunda” un “Kniediņš” dalība VIII 
Vidējās paaudzes dejotāju svētkos Jelgavā, Zemgales Olimpiskā centra stadio-
nā.

 • 10.06. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās.

 • 19.06. plkst. 22:00 “VASARAS SAULGRIEŽU NAKTS MISTĒRIJAS” kopā ar kul-
tūras centra amatiermākslas kolektīviem viduslaiku pilskalna estrādē.

 • 20.06. Vidējās paaudzes deju kopa “Sidgunda” piedalās sadraudzības projekta 
“Danči pilī 2015” pasākumā Jaunpilī.

 • 23.06. plkst. 23:00 JĀŅU NAKTS ZAĻUMBALLE pilskalna estrādē kopā ar grupu  
BĪTKAPELA no Vērenes.

Piedāvājam bruģēšanas pakalpojumus: 
rakšanas darbi, planēšana - bobkat pa-
kalpojumi, trotuāru un ceļu apmales 
montāža, bruģakmens ieklāšana, kāpņu 
betonēšana, mūrēšana, vajadzīgo mate-
riālu sagādāšana, apzaļumošanas darbi, 
kanalizāciju un lietus ūdeņu sistēmu 
montāža, sētas stabu montāža. Zvaniet 
laicīgi, kamēr sezona nav sākusies un 
materiālus vieglāk dabūt! Rindas pama-
zām veidojas! Māris, tālr. 26313281

Apsveicam!
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas

Mākslas nodaļas 2015. gada absolventes

Elvu Dancīti, Adrianu Fjodorovu, 
Ievu Jēkabsoni, Adelīnu Lāci un 

Lauru Šulcu!

Mākslas nodaļas skolotāji

PATEICĪBA
Paldies vecmāmiņu klubiņam “Rezē-

das” un Mālpils kultūras centra darbi-
niecēm, kuras 12. maijā skaisti uzposa 
mākslinieku piemiņas vietu Mālpils nova-
da “Skulmēs”.

Ināra Skulme

Muzikants (balss, sintezators) spēlē un 
dzied visu laiku labāko latviešu mūziku 
jubilejās, kāzās, izlaidumos u.c. pasāku-
mos. Tālr. 25985566, Dainis

Pļauj zāli ar trimeri pie mājas, dārzā u.c. 
nelielās platībās. Tālr. 25985566

LĪDZJŪTĪBAS

“Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.”

(J.Silazars)
Skumju brīdī esam kopā ar Agritu Viš-

ķeri tēvu Teodoru Dišereitu mūžībā pava-
dot.

Mālpils novada dome

“Tēti, tēti, mīļo tēti,
Tavas bites raud,
Raudu tavām bitēm līdzi,-
Sāpes jāizraud.”
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Laurim 

un Jolantai Epaltiem, tēvu un vīratēvu 
mūžībā pavadot.

Mālpils novada dome

SIA “Saurida Latvija”
50, 27, un 5 litru tilpuma gāzes 

balonu nomaiņa, pārbaude, 
konsultācijas. 

Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie 
gāzes baloni (7, 27 un 46 litru). 

Gāzes plīts remonts. 
Strādājam katru dienu (arī vakaros), 

svētkos un brīvdienās. 
Zvanīt Jums vēlamā laikā! 

Tālr. 29 41 51 20

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru 
(strūklakas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). 
Ēku un ēku daļu apdare ar akmeni. Kapu 
pieminekļi. Visa augstākminētā restaurā-
cija. Sertificēts akmeņkaļa amata meis-
tars Sandrs Skribnovskis, tālr. 29450290

Piedāvāju florista pakalpojumus. Nofor-
mēju telpas kāzām un bērēm. Ir iespēja 
pasūtīt apsveikuma pušķus. Iespējama 
piegāde mājās. Gatavoju arī līgavas puš-
ķus, auto dekorus, vainadziņus un 
rokssprādzes līgavas māsām, piesprau-
des līgavas brāļiem. Gatavoju sēru puš-
ķus un vainagus, kā arī štrausiņus un zār-
ka vāka noformējumu. Par cenu, samaksu 
un piegādi var vienoties. Zvanīt pa tālr. 
27310180, Agnija

SIA “KRIJA” Pērk cirsmas un meža īpašu-
mus par augstām cenām. Sniedz mežizs-
trādes pakalpojumus. Tālr. 26324233, 
26037729, e-pasts: krija@mail.lv.

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

Mālpils centra ūdenskrātuvē no 
4. līdz 7. jūnijam notiks starptautis-
kās karpu makšķerēšanas sacensī-
bas.

Lūgums šajā periodā netraucēt 
sacensību norisi ar peldēšanos un 
makšķerēšanu. Paldies par saprat-
ni!

Mālpils makšķernieku biedrība 
“Mālpils Zivīm”

SLUDINĀJUMI

Piedāvāju trimera un zāles pļāvēja pakal-
pojumus. Tālr. 29340793


