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Lāčplēša dienas lāpu gājiens, piedalās arī Mālpils novada vidusskolas skolnieki un skolotāji, 2016. gada 11. novembris (foto: E. Tāle)
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI OKTOBRĪ

Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 11,8 ha platībā 
un uz tās esošās mežaudzes mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli par nenotikušu.

 • Atzīt 2016. gada 17. oktobrī organizēto nekustamā īpašuma 
“Meža Saulieši”, kadastra Nr. 8074 004 0008, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no divām zemes vienībām 15,6 ha 
kopplatībā un uz tām esošās mežaudzes mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli par nenotikušu. Turpināt objekta atsavi-
nāšanu.

 • Rīkot trešo izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašu-
mu “Meža Brišķēni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 001 
0067, kas sastāv no vienas zemes vienības 20,7 ha platībā 
un uz tās esošās mežaudzes. Noteikt nekustamā īpašuma 
nosacīto (sākuma) cenu 40 000,- EUR.

 • Rīkot trešo izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašu-
mu “Meža Saulieši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 
0008, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 15,6 ha koppla-
tībā un uz tiem esošās mežaudzes. Noteikt nekustamā īpa-
šuma nosacīto (sākuma) cenu 35 000,- EUR.

 • Rīkot otro izsoli un atsavināt kopīgā izsolē ar augšupejošu 
soli Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu 
“Galilejas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0859, 
kas sastāv no vienas zemes vienības 0,28 ha platībā, un 
Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu 
“Rumbas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0100, kas 
sastāv no vienas zemes vienības 2,33 ha platībā. Noteikt 
abu nekustamo īpašumu nosacīto (sākuma) cenu 6  960,- 
EUR.

Īpašuma Nr. Z. v. kad. apz. Platība / ha Esošais nosaukums Piešķirtais īpašuma 
identifikācijas nosaukums

1. 8074 002 0111
8074 002 0111 5,27 Pagasta ceļš Gravas– 

Pļavkalni–Sidgunda
Ceļš C-21 Gravas–Pļavkalni– 

Sidgunda8074 005 0288 3,53

2. 8074 002 0103
8074 002 0103 0,55

Tehnikums–Upmalas Ceļš C-16 Tehnikums–Upmalas
8074 003 0646 2,04

3 8074 005 0361
8074 005 0361 4,54

Ziediņi–Eļmi–Sidgunda Ceļš C-17 Ziediņi–Eļmi– 
Sidgunda8074 003 0791 0,56

4. 8074 005 0475 8074 005 0475 0,4 C-24 Smilgas–Atpūtas Ceļš C-24 Smilgas–Atpūtas

5. 8074 005 0579 8074 005 0546 0,05 Pavasara iela I-25 Pavasara iela

 • Mainīt nosaukumu pašvaldības ceļam C-65 (inženierbūve 
ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0046 011), Mālpils–Eļmi–
Sidgunda–Pļavgaļi uz Tauriņi–Pļavgaļi–Birzes Taigas.

 • Pārņemt pašvaldības īpašumā nekustamajā īpašumā “Par-
ka Gravas”, Mālpils novadā, esošo valsts dzīvokļa īpašumu 
Nr. 5.

 • Apstiprināt 2016. gada 17.oktobrī notikušās nekustamā 
īpašuma “Lejas Rudiņi”, kadastra Nr. 8074 001 0523, kas 
atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 2,44 
ha platībā un uz tās esošās būves – kūts (kadastra apzīmē-
jums 8074 001 0078 003) izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma 
līgumu ar par nekustamā īpašuma “Lejas Rudiņi”, kadas-
tra Nr. 8074 001 0523, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv 
no zemes vienības 2,44 ha platībā un uz tās esošās būves 
– kūts (kadastra apzīmējums 8074 001 0078 003) atsavinā-
šanu par 5100,- EUR (pieciem tūkstošiem vienu simtu eiro). 

 • Atzīt 2016. gada 17. oktobrī organizēto nekustamā īpašuma 
“Galilejas”, kadastra Nr. 8074 003 0859, kas atrodas Māl-
pils novadā un sastāv no zemes vienības 0,28 ha platībā un 
nekustamā īpašuma “Rumbas”, kadastra Nr. 8074 003 
0100, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienī-
bas 2,33 ha platībā mutisko izsoli ar augšupejošu soli par 
nenotikušu. Turpināt objekta atsavināšanu.

 • Atzīt 2016. gada 17. oktobrī organizēto nekustamā īpašuma 
“Meža Brišķēni”, kadastra Nr. 8074 001 0067, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 20,7 ha platībā 
un uz tās esošās mežaudzes mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli par nenotikušu. Turpināt objekta atsavināšanu.

 • Atzīt 2016. gada 17. oktobrī organizēto nekustamā īpašuma 
“Meža Ķikuti”, kadastra Nr. 8074 004 0007, kas atrodas 

Izskatīja 19 jautājumus
1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
3. Par adreses piešķiršanu.
4. Par nekustamā īpašuma nosaukuma precizēšanu.
5. Par VAS “Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu.
6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
7. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
8. Par nomas maksas noteikšanu PII “Māllēpīte” telpām.
9. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav-

starpējiem norēķiniem.
10. Par saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi 2014. gada 26. 

marta saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par materiālās palī-
dzības pabalstiem Mālpils novadā”” apstiprināšanu.

11. Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA NOVAD-
NIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu.

12. Par ģimeņu nominēšanu kopā ar Valsts prezidentu iedegt 
Ziemassvētku egli.

13. Par uzņēmuma virzīšanu dalībai Valsts prezidenta rīkotajā 
pieņemšanā.

14. Par apbalvojuma piešķiršanu Raimondam Krūmiņliepam.
15. Par komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fon-

da “Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu. 
16. Filmu studijas “Rīta zvaigzne” iesnieguma izskatīšanu. 
17. Par izmaiņām amatu sarakstā.
18. Par grozījumu veikšanu 2015. gada 30. septembra noliku-

mā “Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA NOVAD-
NIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu”.

19. Par funkciju deleģējumu būvvaldei.
NOLĒMA

 • Precizēt nosaukumus pašvaldības īpašumiem uz kuriem 
atrodas pašvaldības ceļi. (Sk. tabulu.)
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2016. gada DECEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21. decembrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 21. decembrī, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 21. decembrī, pl.17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 28. decembrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 19. decembrī, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl.17:00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

 • Noteikt telpu nomas maksu PII “Māllēpīte” telpām angļu 
valodas pulciņa nodarbībām 10,- EUR mēnesī.

 • Piešķirt finansējumu 150,- EUR apmērā nodibinājumam 
Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds 
“Sibīrijas bērni”, Reģ. Nr. 40008057169, konferencei un 
koncertam “Aizvestajiem” 14. jūnijā, bērnu sacerējuma 
konkursa organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija – Tom-
skas un Altaja apgabals” montāžai, ekspedīcijas uz Sibīriju 
organizēšanai.

Bērnu zīmējumu KONKURSS!
Lai radītu svētku noskaņu, gaidot daudzu mīļākos svētkus 

– Ziemassvētkus, Mālpils veikals – “Latvijas Labākais tirgo-
tājs 2015” uzvarētājs – “Sena BODE” izsludina zīmējumu 
konkursu Mālpils novada bērniem.“Sena BODE” aicina no 
š.g. 20. novembra līdz 22. decembrim bērnus iesniegt savus 
zīmējumus konkursā ar devīzi:

“Ciemos pie Ziemassvētkiem”.

Zīmējumus jāatnes uz veikalu “Sena BODE”, adrese: Kas-
taņu iela 1, Mālpils.

Konkurss iecerēts kā pateicība un vēlējums priecīgi sagai-
dīt Ziemassvētkus vietējiem bērniem, kuri kopā ar saviem 
vecākiem iegriežas iepirkties veikalā “Sena BODE”. Žūrijā 
būs ikviens Mālpils iedzīvotājs, kurš balsošanas urnā būs ie-
metis savu balsi par konkrētu zīmējumu.

Atnes mums savu zīmējumu!

Un iegūsti vienu no balvām!
1. “Ziemas naktis Rīgas Zoodārzā”. Apmeklējums ģimenei.
2. Biļetes uz kinoseansu kinoteātrī “Cinamon” tirdzniecī-

bas parkā “Alfa”, Rīgā. Apmeklējums ģimenei.
3. Ziemassvētku pārsteiguma balvas.

Uzmanību!
 • Konkursā var piedalīties pirmsskolas vecuma bērni un 

bērni/skolēni līdz 10 gadu vecumam.
 • Zīmējuma tēma: “Ciemos pie Ziemassvētkiem”.
 • Zīmējuma formāts: A4 un A3, var būt izpildīts jebkurā 

tehnikā, izņemot datorgrafiku.
 • Darbi jāiesniedz veikalā “Sena BODE” līdz š.g. 22. de-

cembrim.
 • Darba otrā pusē jānorāda darba autora vārds, vecums, 

kā arī vecāka vārds un tālruņa numurs.
 • Balvu ieguvēji tiks aicināti veikalā uz apbalvošanu 23. de-

cembrī.
 • Konkursa žūrija – pircēji un veikala apmeklētāji.

10. novembrī Mālpilī viesojās Gruzijas Republikas Imeretijas 
reģiona Sačheres pašvaldības pārstāvji. Viesi Mālpilī iegriezās 
draudzīgā vizītē ceļā no Siguldas apskates uz Vecumnieku novadu.

Šajā gadā Vecumnieku novads noslēdzis sadarbības līgumu ar 
Sačheres pašvaldību Gruzijā, lai veicinātu sadarbību uzņēmēj-
darbības un biznesa, tūrisma, kultūras un citās jomās.

Mālpilī viesi no Gruzijas apskatīja sporta kompleksu, Mālpils 
muižu un iepazinās ar uzņēmuma “Kvist” ražoto produkciju.

Vēlāk Kultūras centrā varēja skatīt aizraujošus gruzīnu tautas 
deju priekšnesumus un, protams, arī mūsu deju kolektīvu lielis-
ko sniegumu skaistā sadejošanās koncertā. Vecumnieku novada 
domes izpilddirektors Guntis Kalniņš, uzrunājot klātesošos, aici-
nāja arī turpmāk organizēt kopīgus pašdarbības kolektīvu kon-
certus, lai dibinātu ciešāku sadarbību gan starp mūsu novadiem, 
gan valstīm.

Esmeralda Tāle

Mālpilī viesi no Gruzijas

 • Deleģēt Mālpils novada Būvvaldi veikt zemes ierīcības pro-
jekta izstrādes ierosinātāju iesniegumu izvērtēšanu nor-
matīvo aktu prasībām un izsniegt zemes ierīcības projekta 
izstrādes nosacījumus.

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

Iveta Krieviņa

AKTUĀLI
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Latvijas Valsts 98. dzimšanas dienā sveic 
“Goda novadniekus” un “Gada cilvēkus”

“Gada cilvēks izglītībā” – Ilze Bērziņa“Gada cilvēks sportā” – Viesturs Bērziņš

“Goda novadnieks” – Rita Kargane“Goda novadnieks” – Ināra Bahmane

“Gada cilvēks lauksaimniecībā” – Madars Donis (no lab.p.)“Gada cilvēks kultūrā” – Ieva Pauloviča

Šogad Latvijas Valsts 98. dzimšanas dienas priekšvakarā, tur-
pinot pagājušajā gadā iesākto tradīciju, sveica Mālpils novada 
pašvaldības balvu “Goda novadnieks” un “Gada cilvēks” saņēmē-
jus.

Nominācijā “Goda novadnieks”
 • “Goda novadnieks” – Rita Kargane,

 • “Goda novadnieks” – Ināra Bahmane.

Nominācijā “Gada cilvēks”
 • “Gada cilvēks izglītībā” – Ilze Bērziņa,
 • “Gada cilvēks kultūrā” – Ieva Pauloviča,
 • “Gada cilvēks sportā” – Viesturs Bērziņš,
 • “Gada cilvēks lauksaimniecībā” – Madars Donis,
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“Gada cilvēks savā amatā” – Jolanta Ozoliņa

“Gada jaunietis” – Dainis Pudelis (att.) un Ivars Brencis

“Gada ģimene” – Steķu ģimene

“Gada seniors” – Lidija Katrīne Sīmane 

“Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – Vladislavs Komarovs (no lab.p.)“Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldību darbā” – Viktorija Kalniņa

 • “Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldība darbā” – Viktori-
ja Kalniņa,

 • “Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – Vladislavs Koma-
rovs,

 • “Gada ģimene” – Steķu ģimene,
 • “Gada cilvēks savā amatā” – Jolanta Ozoliņa,
 • “Gada jaunietis” – Dainis Pudelis un Ivars Brencis,
 • “Gada seniors” – Lidija Katrīne Sīmane,
 • “Gada labdaris” – Raimonds Krūmiņliepa,

 • “Gada cilvēks veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – 
Mudīte Graudiņa,

 • “Gada kolektīvs” – SIA “SIDGUNDA 2”,
 • “Gada uzņēmums” – SIA “WOODPRO”.

Paldies visiem Mālpils novada iedzīvotājiem, kuri pamanīja un 
novērtēja savu līdzcilvēku darbu un devumu sabiedrībai, izrādīja 
iniciatīvu un izvirzīja balvu saņemšanai. Ceram uz Jūsu atsaucī-
bu arī nakamajā gadā, gaidot Latvijas simtgadi!

Esmeralda Tāle

Turpinājums 6. lpp.



Mālpils Vēstis  NOVEMBRIS  20166 GADA CILVĒKI 2016

“Gada labdaris” – Raimonds Krūmiņliepa “Gada cilvēks veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – 
Mudīte Graudiņa

“Gada uzņēmums” – SIA “WOODPRO”

Valsts asinsdonoru centra direktore Iveta Ozoliņa un Raimonds 
Krūmiņliepa Latvijas Sarkanā Krusta organizētajā donoru

apbalvošanas pasākumā Siguldas slimnīcā 2016. gada 28. oktobrī

“Gada kolektīvs” – SIA “SIDGUNDA 2”

Turpinājums no 5. lpp.

Mālpilietim Raimondam Krūmiņliepam 
LATVIJAS GODA DONORA III pakāpes diploms

Mālpilietis Raimonds Krūmiņliepa ir donors kopš 2001. 
gada, un šo 15 gadu laikā viņš asinis nodevis 31 reizi.

Kā Tu kļuvi par donoru un kas Tevi pamudināja turpināt iesāk-
to?

Raimonds: “Pirmo reizi nodot asinis es aizgāju savas sievas-
mātes Dzintras aicināts, un kopš tā laika regulāri esmu donors. 
Katrā reizē nododu 500 ml asins. Starp asins nodošanas reizēm 
jābūt vismaz 3 mēnešiem, tā kā parasti es asinis nododu 2 līdz 3 
reizes gadā. Uzskatu, ka šī procedūra uzlabo arī imunitāti, jo pē-
dējos gados praktiski neesmu slimojis ar parastajām kaitēm – 
gripu, dažādām vīrusu saslimšanām, nav bijusi ne paaugstināta 
temperatūra, ne iesnu. Pēc asins nodošanas tās, protams, atjau-
nojas, un pašsajūta ir tāda – vieglāka.”

Lūk, izrādās, kļūstot par donoriem, mēs varam ne tikai palī-
dzēt citiem vai glābt kādam dzīvību, bet arī paši justies labāk!

Vai ir gadījies nodot asinis kāda pazīstama cilvēka vajadzībām 
un vai plāno būt par donoru arī turpmāk?

Raimonds: “Jā, vienu reizi bija tāds gadījums – nodevu asinis 
sievastēvam. Jā, protams, būšu donors arī turpmāk, vēl ir kur 
augt. Ir cilvēki, kas asinis nodevuši pat 60 reizes!”

Sirsnīgi pateicamies Raimondam par viņa nesavtīgo palīdzī-
bu cilvēkiem un sveicam ar Mālpils novada pašvaldības balvas 
“Gada labdaris 2016” saņemšanu!

Esmeralda Tāle
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2. novembrī Mālpils internātpamatskolas aktu zāli ierībināja 
rudens jampadracis sākumskolas bērniem. Viss sākās ar sarunu 
par to, kāds darbs gada garumā jādara saulei. Daži domāja, ka 
jāspīd un jāsilda, citiem likās, ka saulīte arī piekūst, rudeņos vis-
vairāk, tāpēc agri iet gulēt. Un tad viņa jāmodina, ko rudeņos labi 
prot darīt Mārtiņu gailis. 3. klase bija sagatavojusi ludziņu “Kas 
dzīvo namiņā”. Tajā meža zvēri cēla namiņu, kur aukstajos zie-
mas vējos patverties, un, lai gan bija dažādi šķēršļi, namiņš to-
mēr tapa. Arī gailītim te bija īpaša vieta. 4. klase savukārt izrādī-
ja lugu “Sakņudārza sargs” par notikumiem sakņu dārzā rudenī. 
Izrādās, ka laukos sakņu dārzam nereti vajadzīgs kārtīgs suns 
Krancis, citādi garausis zaķis var nodarīt lielus postījumus. Se-
koja mīklu minēšanas maratons. Visatjautīgākais izrādījās Emīls, 
viņam arī medaļa kā cilvēkam ar asāko prātu. Mielasta galdā bija 
svaigi kāposti, kāļi, rāceņi, āboli un bumbieri, kas visiem ļoti, ļoti 
garšoja – nu īsts rudens kārums, gards un veselīgs.

Un kur tad bez dančiem – virpuļiem aizvijās “Bēdu manu lielu 
bēdu”, “Tūdaliņ, tagadiņ”, “Plaukstiņpolka” un neaizmirstamais 
dancis ar cisu maisu... Paldies Indara mammai, kura visu šo 
mūsu izpriecāšanos nofilmēja, un vakarā sirsnīgā atmosfērā va-

Ar Mārtiņgaiļa dziesmu

rējām paši uz sevi palūkoties. Ir gan mūsu latviešu tauta bagāta 
ar visu ko, bet visvairāk ar tās bērnu neviltoto darbošanās prieku 
un zinātkāri par pasaules kārtību!

Skolotāja Skaidrīte Logina

Ja ir iespēja aizbraukt uz Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), 
tad kāpēc to neizmantot. Vēl jo vairāk, ja tajā viesojās interesanta 
personība – zviedru rakstnieks un ilustrators, grāmatu sērijas 
par Nindzju Timiju autors Henriks Tamms. Izrādās, ka viņš ne 
tikai raksta, bet 20 gadus jau strādā Holivudā un ir piedalījies 
daudzu filmu veidošanā, piemēram, par Nārnija pasauli, par Šre-
ku, par Zirnekļcilvēku.

Skolotājas Mairitas Grīnbergas 4. klases skolēni Daniela, Me-
gija un Daniels, skolotājas Svetlanas Blokinas 5.a klases skolēni 
Elizabete, Kaspars un Māris brauca uz šo tikšanos, jo viņi ir gan 
aktīvi lasītāji, gan “Bērnu un jauniešu žūrijas” eksperti, kā arī 
grāmatu par Nindzju Timiju bija izlasījuši. Rakstnieks pastāstīja, 
kā radās ideja par grāmatas rakstīšanu, iepriecināja visus lasītā-
jus, jo ir sarakstīta jau ceturtā grāmata par Timiju, skatījāmies 
viņa fantastiskās ilustrācijas filmām. Jāapbrīno tā milzīgā fantā-
zijas pasaule, kas viņā mīt. Ziedoņa zāle bija pilna, bērni varēja 
uzdot jautājumus, arī mūsējiem rokas bija gaisā, tomēr mikro-
fons pie mums nenokļuva. Toties rakstnieka autogrāfu bija ie-
spēja visiem iegūt, sveicām konkursa dalībniekus un laureātus. 
Varbūt, redzot citu bērnu darbus, arī mūsu skolēniem radās kā-

Tikšanās ar grāmatas “Nindzja Timijs” autoru Henriku Tammu

das jaunas idejas turpmākiem konkursiņiem.
Liels pārsteigums skolēniem bija ekspozīcija “Grāmata Latvi-

jā”, kurā bija daudz interesanta un neredzēta, ko apbrīnot, ar da-
žādu interaktīvu nodarbju palīdzību bija iespēja burtiski uz savas 
ādas, ar savu dzirdi, redzi un garšu izbaudīt grāmatu. Liela pie-
krišana bija veco laiku rakstāmmašīnai, jo pie tās bija liela drūz-
mēšanās, katrs pa vairākām reizēm izmēģināja savas rakstīša-
nas prasmes.

Ne visi skolēni līdz šim bija apmeklējuši LNB, tāpēc izmanto-
jām iespēju, lai ar liftu dotos uz 7. stāvu, kur atrodas Bērnu lite-
ratūras centrs. Jau skats pa logu uz Rīgas centru izraisīja sajūs-
mu, skaistās telpas, mīkstie dīvāniņi, kur tik ērti sēdēt un lasīt, 
plašais grāmatu klāsts, vēlējumu ratiņš, Lasāmkoks. Jā, iespai-
du daudz. Secinājums viens – jālasa, jāpiedalās konkursos, lai 
iegūtu jaunus draugus, gūtu jaunu pieredzi. Kā skolēni teica: 
“Bija ļoti forši!”

Bibliotekāre Ineta
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Katriem svētkiem ir savas īpatnības. Dzejas dienas ir rudenī-
gas, saulainas un pilnas ar dzejoļiem.

To, ka ikgadējie dzejas svētki ir klāt, varēja nojaust pēc tā, ka 
bibliotēkas durvis tika vērtas itin bieži un tika vaicāts pēc dzejoļu 
grāmatām. Literatūras stundās skandēja dažādu autoru dzejoļus 
pēc katra skolotāja un skolēna ieskatiem.

Sākumskolas klasēm šogad izdomājām, ka varētu sarīkot 
konkursiņu “Dzejoļu virpulī”. Un tā ar skolotājām Guntu, Pārslu 
un Ilzi B. 2.a, 3.a un 3.b klasēs to noorganizējām. Katrā klasē trīs 
komandas sacentās savā starpā, tām bija ievēlēts kapteinis un 
arī izdomāts nosaukums. Kas tik konkursā nepiedalījās – “Putni-
ņi”, “Rudens lapas”, “Pirāti”, “Pokemoni”, “Zvaigznes” u.c.! Uz-
devumi bija dažādi: cits uz ātrumu, cits uz attapību, cits uz veik-
smi. Visi braši cīnījās. Bija komandas, kas ļoti saliedēti un 
nopietni strādāja, bija tādas, kas ar atjautību un gudrību izcēlās, 
bija, kas ar ātrumu un draudzīgumu pārsteidza.

Dzejas svētki vidusskolā
Toties 5.–12. klasēm skolotāja Daila bija noorganizējusi tikša-

nos ar Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpa-
matskolas direktori Frančesku Ģēveli, kura, daudziem par lielu 
pārsteigumu, brīvajā laikā raksta dzeju. Viņas dzeja ir rudens 
saules, mīlestības, dzīves skaistuma un klusas smeldzes piepil-
dīta. Cerams, ka drīzumā mēs to visu varēsim izlasīt, jo Frančes-
kai padomā ir visu savu sarakstīto izdot dzejoļu grāmatā. Bija 
uzaicināta mūsu skolnieces Ances Elksnes māsa Kristiāna Niko-
la no Rīgas Mūzikas internātvidusskolas 11. klases, kura savas 
izjūtas apraksta dzejoļos, aprakstos, esejās, kas apkopoti jau trīs 
kladēs. Ar savu sniegumu dalījās arī 5.b klases skolniece Anas-
tasija Fiļipova un 6. klases skolniece Karlīna Ligere. Vēlam arī 
turpmāk visām rast sajūtas un idejas, ko ielikt savā dzejā.

Paldies atsaucīgajām un jaukajām skolotājām, kuras atbalstī-
ja šo pasākumu. Izskatījās, ka arī skolēni bija apmierināti. Domā-
sim atkal kaut ko jaunu, lai varētu radoši un kopīgi pastrādāt.

Skolotāja Daila un bibliotekāre Ineta

No 7. līdz 13. novembrim jau ceturto 
gadu Latvijā un 63 citās pasaules valstīs no-
tika Ekoskolu Rīcības dienas. To mērķis ir pievērst sabiedrības 
uzmanību vides aizsardzībai, parādot saikni starp globālajiem 
procesiem un mūsu ikdienas paradumiem un iedvesmojot šos 
paradumus mainīt. Latvijā Ekoskolu Rīcības dienās iesaistījušās 
vairāk nekā 150 skolas.

“Katram no mums ir pienākums rūpēties un gādāt par vidi, 
kurā dzīvojam. Līdz ar atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi mēs 
ieliekam pamatus arī veselīgas sabiedrības veidošanā. Zaļā do-
māšana, zaļais dzīvesveids un ilgtspējīga rīcība – tās ir vērtības, 
kas sevī iemieso modernas, attīstītas un zaļas Latvijas nākotni,” 
atbalstot Ekoskolu Rīcības dienas, uzsver Latvijas prezidents 
Raimonds Vējonis. 

Latvijā Ekoskolu Rīcības dienās ir iesaistījušās vairāk kā 150 
skolas, un katra no tām ir izvēlējusies uz kuru no ANO Ilgtspējī-
gas attīstības mērķiem fokusēties. Šeit ir pieejama karte, kurā 
atzīmētas visas iesaistītās skolas un to plānotās aktivitātes 
http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolu-r-c-bas-dienas.

Šogad vairākas no skolām Rīcības dienu laikā aicinās mazāk 
izmantot automašīnas, iespēju robežās izvēloties citu transporta 
veidu vai aicinot draudzēties un vienā mašīnā braukt vairāk kā 
vienam vai diviem cilvēkiem. Citas skolas aicinās pārdomātāk iz-

vēlēties pārtikas produktus, lai iepirktu tik, cik nepieciešams un 
tā neradītu liekus atkritumus. Tāpat arī skolu audzēkņi Rīcības 
dienu ietvaros apmeklēs ekoloģiski sertificētas zemnieku saim-
niecības, bet kādā skolā uzstāsies lauksaimniecības bioloģiskās 
daudzveidības eksperts, kas stāstīs skolēniem par Latvijas kul-
tūraugu daudzveidību un bagātību. Vairākas no skolām aicinās 
pievērst uzmanību ūdens taupīšanai un Latvijas ūdens resursu 
nepiesārņošanai un neizšķērdēšanai.

Rīcības dienu nedēļa šoreiz sakrīt arī ar Mārtiņdienu, vairākas 
skolas to izmantos, svētku mielastam mudinot izmantot sezonā-
los dārzeņus no Latvijas laukiem. Citas skolas Rīcības dienu pa-
sākumus sasaistīs ar Lāčplēša dienas aktualitātēm, spilgtāk ie-
zīmējot tieši Latvijas lokālo kontekstu – vēsturiskās un 
ģeogrāfiskās īpatnības, kuras var ļaut mums īpaši veiksmīgi īste-
not ilgtspējīgas, dabai draudzīgas iniciatīvas.

Ekoskolu Rīcības dienas tika aizsāktas 2013. gadā ar mērķi 
apvienot visas Ekoskolas kopīgā, sabiedriski nozīmīgā akcijā. 
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan 
populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Visā pasaulē 
to apgūst 17 000 000 skolēni, savukārt Latvijā – vairāk kā 40 000. 
Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas vides 

Ekoskolu Rīcības dienas 
aicina mainīt paradumus
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pārvaldības sistēmas izveide skolā. 
Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 49 000 

skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, 
sākot no pirmskolas izglītības iestādēm līdz par augstskolām. 
Latvijā Ekoskolu programmu īsteno Vides izglītības fonds. Eko-
skolu programma ir viena no piecām Starptautiskā Vides izglītī-
bas fonda programmām.

“Rīcības dienas piedāvā Ekoskolām tiešāk un fokusētāk uzru-
nāt sabiedrību,“ stāsta Ekoskolu Rīcības dienu koordinators Lat-
vijā Edmunds Cepurītis, “Ekoskolu Rīcības dienu mērķis ir dalī-
ties pieredzē, iedrošināt izmēģināt jaunus ieradumus un stāstīt, 
kāpēc tas būtu jādara, kādu ietekmi uz vidi un uz mums pašiem 
šie paradumi atstāj. Piemēram, ja izvēlamies uzturā lietot palmu 
eļļu, mēs veicinām dabas vērtību izzušanu valstīs, kurās tiek ie-
vāktas izejvielas eļļas izgatavošanai. Vairākas no palmu eļļām 
nav arī tā veselīgākā izvēle.”

Šogad Ekoskolu Rīcības dienas veltītas 17 ANO Ilgstpējīgas 
attīstības mērķiem, izceļot ar vidi saistītos četrus mērķus – ilgt-

spējīgu iepirkšanos, dabas vērtību aizsardzību jūrā, dabas aiz-
sardzību sauszemē un klimata pārmaiņu mazināšanu.

Mālpils novada vidusskola arī piedalījās Ekoskolu Rīcības die-
nās:

 • veidojām ķirbju sēklu banku (bioloģiskās daudzveidības sa-
glabāšana);

 • gatavojām un degustējām gardus ķirbju ēdienus (sezonā-
lās, vietējās pārtikas produktu lietošana – ilgtspējīga patē-
riņa paradums);

 • PII “Māllēpīte” vadījām nodarbību par atbildīgu iepirkšanās 
paradumu veicināšanu (ilgtspējīgu un atbildīgu patēriņa 
paradumu veicināšana).

Šogad esam iesaistījušies starptautiskā Ekoskolu projektā 
“Ēdam atbildīgi”, kura ietvaros izzinām, kā mūsu ēšanas paradu-
mi ietekmē pasauli un ko mēs varam darīt, lai šo ietekmi mazi-
nātu.

Mālpils novada vidusskolas Ekopadome

Mālpils novada vidusskola Latvijas valsts svētkus sagaidīja 
īpaši – piedaloties dažādos pasākumos.

12. klašu skolēni gatavoja informatīvas prezentācijas jaunāko 
klašu skolēniem par Latvijai vēsturiski nozīmīgākajiem notiku-
miem, atceres dienām un svarīgāko informāciju par Latviju.

11. novembrī skolēni devās lāpu gājienā uz Brāļu kapiem. Ma-
zākie bērni rokās turēja svecītes, bet vecāko klašu skolēni nesa 
lāpas un Latvijas karogu. Par spīti drēgnajam laikam, gājienā 
piedalījās daudz skolēnu un arī vecāku. Šo dienu noslēdzām ar 
koncertuzvedumu “Vecmāmiņa man uzdāvināja Latviju”. Kon-
certā piedalījās bērnu un jauniešu deju kolektīvi, bērnu koris, 
kuri priecēja ar brīnišķīgām dejām un skaistām dziesmām.

15. novembrī skolotāja Jana Baranovska bija noorganizējusi 
tikšanos ar Mālpils izcilākajiem sportistiem L. Ameriku, A. Jan-
sonu, V. Mihelsonu un M. Rozentālu, lai skolēniem būtu iespēja 
izdzīvot sporta gaitas dažādos laikos, izpētīt sporta nozīmi un 
kopsakarības ceļā uz veiksmīgas personības dzīvi, iepazīt un pa-
zīt mūsu novada izcilākās personības sportā. Tikšanās iekļauta 
Mālpils novada vidusskolas Latvijas valsts simtgades svinību 
programmā. Tās galvenais vēstījums ir “Es esmu Mālpils”, ak-
centējot, ka Mālpils novada galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu 
ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek 
pamatus rītdienai

Latvijas dzimšanas diena Mālpils novada vidusskolā

17. novembrī bija svētku līnija, kurā skolēni, skolotāji un pārē-
jie darbinieki izteica 98 novēlējumus Latvijai.

Šīs nedēļas mūsu skolā aizvadījām patriotiskā garā, tas lika 
sajust kopības sajūtu un siltumu sirdīs!

Ieva Ozola (skolēnu parlamenta preses ministre)

Lāpu gājiens Koncertuzvedums “Vecmāmiņa man uzdāvināja Latviju”

Svētku līnija – 98 vēlējumi Latvijai
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ģei?
“Manu skolotāju vēl daudz, bet nekādu 

barjeru nebija jau no paša sākuma. Ja at-
nāktu tūlīt pēc augstskolas, droši vien 
būtu savādāk. Man par jebkuru skolotāju 
ir vislabākās atmiņas. Katrs ir kaut ko de-
vis manai personībai. Viss kārtībā!”

Jana Baranovska mūsu vidusskolu 
beidza 1991. gadā. Lai precīzi pierakstītu 
visas izglītības iestādes, kurās Jana sko-
lojusies, nācās pēc intervijas vēl pāris rei-
zes zvanīt. Tātad: Kultūras izglītības dar-
binieku tehnikums – deju skolotāja, 
Latvijas Universitāte – sporta un veselī-
bas mācības skolotāja, maģistrantūra 
Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (Cēsu 

Atkal stāsts par mūsējiem, bet šī jau ir 
cita paaudze, cita pieredze, citāds dzīves 
skatījums. Un noteikti lielāka drosme. 
Trīs jaunas skolotājas, kas beigušas jau 
Mālpils vidusskolu, kā mēs sarunā vēl 
joprojām sakām – jauno skolu: Daiga 
Lāce, Jana Baranovska un Elita Erman-
sone. Daiga un Jana ir mālpilietes, bet 
Elita – ienācēja. Visām trijām ir vēl viena 
ļoti svarīga profesija – viņas ir māmiņas.

Daigai Lācei ne ģimenē, ne rados sko-
lotāji nav bijuši. Kur radās interese par 
pedagoga profesiju? Lūk, Daigas stāsts!

“Bērnībā man patika skolu spēlēt. Tad 
nonācu pie skolotājas Mūrnieces, un, 
šķiet, tieši viņa manī “iedēstīja” domu, ka 

būšu skolotāja. Man labi padevās mate-
mātika, un skolotāja man blakus sēdināja 
bērnus, kam tā nepadevās. Atskārtu, ka 
spēju viņiem palīdzēt un paskaidrot. Vēlāk 
gan man patika arī vēsture un literatūra. 
Biju izlasījusi visu obligāto literatūru, iz-
ņemot... Virzas “Straumēnus”. Nekādi 
nevarēju pieņemt to pārspīlēti poētisko 
lauku dzīves tēlojumu, kaut arī pašai lau-
ku darbi nebija sveši.Galu galā matemāti-
ka uzvarēja, un es devos uz “fizmatiem”. 
Kad beidzu, paliku Rīgā un strādāju Friča 
Brīvzemnieka pamatskolā, kur jau biju 
praksē. Likās, ka Rīgā iespējas būs plašā-
kas. Nebija problēmu ne stāvēt klases 
priekšā, ne organizēt pasākumus. Tomēr 
pēc gadiem, kad parādījās iespēja strādāt 
Mālpilī, piekritu direktora Gžibovska uzai-
cinājumam. No tā laika esmu šeit. Ārpus-

klases darba organizatora pienākumus 
uztvēru kā jaunu iespēju sevi pārbaudīt. 
Nu jau man ir divi bērni – meita un dēls. 
Dēliņš paaudzies, esmu pēc lielā atvaļi-
nājuma atgriezusies darbā.”

Kuri ir Tava darba “zvaigžņu brīži”?
“Kad redzu, ka bērni ir mani sapratuši. 

Kad pēc gadiem saņemu vēstules ar pa-
teicības vārdiem no īstiem delveriem. Vis-
biežāk jau paldies pasaka nevis teicam-
nieki, bet tie, ar kuriem visvairāk bija 
jācīnās. Šodienas bērni gan ir daudz dro-
šāki, nebaidās izteikt savu viedokli, sa-
prot, ka drīkst arī kļūdīties. Manā laikā to 
bija bail teikt.”

Kā ir būt savu bijušo skolotāju kolē-

Jau cita paaudze

Jana uzvedumā “Tince grib mācīties”, 
Mālpils bērnudārzā, 1979. gads

Daiga – skolnieceDaiga ar ģimeni dēla kristībās 
Mālpils baznīcā

Jana ar deju kolektīvu “Sidgunda” deju svētkos Stopiņos, 2015. gads
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filiālē), Rīgas Pedagoģiskais institūts – pirmsskolas skolotāja. Un 
deju kolektīvu arī vesels saraksts – Mālpils internātpamatskolā, 
Inčukalna Tautas namā, Mālpils vidusskolā, un, protams, sporta 
skolotājas darbs.

Kādi lielākie projekti bijuši un kas ir būtiskais darbā ar deju 
kolektīvu?

“Esmu veidojusi horeogrāfiju konkursā “Mēs un deja”, Mālpils 
800-gades svētkiem, vairākkārt bērnudārza svētkiem, jo mans 
dēliņš Kalvis bija bērnudārznieks. Mācīju arī aerobiku. Pats gal-
venais, vadot deju kolektīvu, ir audzināt bērnus par kultūras cil-
vēkiem, veidot savstarpējās attiecības, stāju, manieres. Nest tau-
tastērpu ir gods un svētība. Ar tādu apziņu arī noaudu divas 
Mālpils jostas. Bez šaubām, svarīga ir arī dejas tehniskā puse, 
kvalitāte. Esmu stingra, neatļauju darīt “kaut kā”. Mani pirmie 
mācītie šobrīd ir 12. klasē. Meitenes gan nav šeit, viņas mācās 
Siguldas ģimnāzijā.

Man bija mērķis panākt, lai visi bērni līdz pat 4. klasei dziedā-
tu un dejotu. Pēc 4. klases var izvēlēties, kas sirdij tuvāks. Bija 
laiks, kad izdevās to piepildīt – tiešām dejoja visi. Panākt, lai jau 
mazajās klasēs iepatiktos dejošana, ir ļoti svarīgi. Nav nozīmes, 
kāds ir augums, bet gan lai ir prieks dejot.”

Šķiet, ka esi maksimāliste?
“Jā! Tiem, kas tādi nav, ir vieglāk dzīvot. Man vajag visu per-

fekti. Ja esmu kaut ko izdomājusi, par to cīnos. Sākumā skolā 
nebija koncertmeistara. Mēģinājumi notika ar manu skaitīšanu 
– viens, div’, trīs... Nebija arī tērpu. Pieteicos projektā “Dancoja-
mie lindraciņi”, tikām pie auduma, abas ar māsu, piepalīdzot Jo-
lantai Dinkai, uzšuvām divus tērpu komplektus un vainadziņus. 
Vīramāte uzdāvināja baķi rūtota auduma, uzšuvām vēl vienus 
svārkus. Labi, ka skolas apvienoja un Māra Gaile-Dišereite pār-
nāca uz Mālpili, jo sapratu, ka vairāk pavilkt nespēju. Tagad bija 
kam atstāt kolektīvu. Šobrīd man ir sporta stundas un peldēšana.
Protams, arī deju kolektīvs “Sidgunda”, kurā dejoju pati.”

Kas Tev devis vislielāko gandarījumu ?
“Inčukalna vidējās paaudzes deju kolektīvu aizvadīju līdz liela-

jiem Deju svētkiem. 5.-6. kl. deju kolektīvu gada laikā “uzrāvu” 
līdz 5. vietai šajā vecuma grupā. Biju kopā ar dēla bērnudārza 
dejotājiem skolēnu Dziesmu un Deju svētkos. Trīs kolektīvi aizva-
dīti uz lielajiem svētkiem.”

Vai uztraucies par savējiem atbildīgos brīžos?
“Ļoti!!! Pati nodejotu viņu vietā, bet... Patiesībā es ļoti lepojos 

ar savējiem. Ja vēl kāds no malas pasaka labus vārdus, tad ir 
dubults prieks censties.”

Cik mūsdienu bērni ir izturīgi sportā? Kādas ir grūtības?
“Stāvoklis lēnām pasliktinās. Bērns rātni sēž pie datora, ap-

kārt neblandās, palaidnības nedara – vecāki mierīgi. Grūti ir vei-
dot komandas garu, jo tiek uzsvērts, ka ikviens ir individualitāte. 
Reizēm tas “ES” kļūst svarīgāks par komandu. Bet vispār jau 
bērni daudz atvērtāki, radošāki, kā bijām mēs. Un Mālpilī jau arī 
ir kur attīstīties – ej tik un dari! Reizēm to nenovērtē. Daudz pre-
tenziju, bet ne vienmēr gribas darīt pašiem. Nav jāsūkstās, ka 
reizēm kaut kas nav! Ir jārīkojas!”

Elitas Ermansones ceļš līdz Mālpilij ir bijis gana līkumots.
“Kad no savas pirmās skolas – Burtnieku pamatskolas biju 

ekskursijā Siguldā, tā ļoti iepatikās, un, kad vēl ainavu papildinā-
ja koši zils limuzīns, nākotnes plāni bija skaidri – man būs vīrs ar 
zilu automašīnu un es dzīvošu Siguldā. 18 gadu vecumā tiešām 
iepazinos ar vīrieti no Siguldas, tikai automašīna bija dzeltena 
(tas nekas, vēlāk iegādājās zilu), un pārnācu dzīvot uz Siguldu, 
savas Burtnieku skolotājas atziņas pavadīta: “Jūs neviens nekad 
nekas nebūsiet!” Esmu spītīga, tāpēc iestājos Siguldas vakar-
skolā, lai pabeigtu mācības, bet nepatika. Mēs, vairākas meite-
nes, uzzinājušas, ka arī Mālpilī ir vakarskola, braucām izlūkos. 
Te Laima Balode mūs ļoti laipni uzņēma, un tā arī līdz vidussko-
las beigšanai no Siguldas nobraukājām. Tā kā ģimene jau bija 
paplašinājusies, noskatījām Mālpilī Upmalās māju. Es sāku strā-
dāt bērnudārzā, ēdamzālē, bet tad atkal atcerējos savas skolotā-
jas pareģojumu un devos tālāk mācīties. Tagad mēs esam jau 
pieci mums ir meita un divi dēli. Jaunākais mācības uzsāka uz-
reiz ar augstskolu, rātni gulēdams ratiņu kulbiņā. Tagad strādāju 
Mālpils vidusskolā par pagarinātās dienas grupas skolotāju un 
divām klasītēm mācu krievu valodu, kas faktiski man no bērnības 
ir otra valoda (vecmāmiņa vēl tagad dzīvo Krasnojarskā). Esmu 
nolēmusi vēl turpināt mācības. Kad beigšu, būšu diplomēta krie-
vu valodas skolotāja.”

Kādam jābūt mūsdienu skolotājam?
“Sirsnīgam. Vienmēr jāpanāk solītis pretī bērnam, jo ar pavē-

lēm tuvāk netiksi. Vecāki grib visu kontrolēt, bet ne vienmēr to 
var, un tad sākas “uzpirkšana”. Cenšamies bērnu ielikt rāmī, bet, 
ja viņš sēž, rociņas rātni uz sola uzlicis, vai tas vienmēr nozīmē, 
ka ir paklausīgs?

Es pati esmu skolā ar lineālu kārtīgi pa pirkstiem dabūjusi, 
strādājusi gan mežā, gan fermā, gan sakņu pagrabā, tāpēc cen-
šos ne citiem, bet sev pierādīt, ka spēju vairāk, kā man tika pare-
ģots. Un skolā man ļoti patīk!”

Lūk, trīs atšķirīgas personības, bet kaut kas būtisks ir visām 
vienāds: tā ir pārliecība par to, ko dara, vienmēr jauni mērķi un 
liela uzņēmība. Tās bija trīs ļoti interesantas sarunas. Paldies 
skolotājām!

Ināra Bahmane

Elitas pirmie audzināmie bērni, uzsākot pedagoga karjeruElita ar mammu, ap 3 g.v.
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No 23. līdz 29. oktobrim Mālpils Profesionālās vidusskolas au-
dzēkņi Kitija Baumane, Izolde Uzuleņa, Kristofers Dailis, Kārlis 
Sausiņš kopā ar projekta koordinatori Līviju Mukāni un skolotā-
jām Daci Kursīti un Ausmu Čīmu “Erasmus+” projekta “Darba 
vidē balstīta profesionālā apmācība – vietējā un starptautiskā” 
ietvaros apmeklēja partnerskolu Polijas pilsētā Piotrkow Try-
bunalski.

Prieks bija satikt projekta partnerus no Austrijas, Polijas un 
Portugāles, ar kuriem tikāmies jau iepriekšējo vizīšu laikā.

Interesants bija komandas saliedēšanas pasākums, kuru iz-
spēlējām ar poļu nacionālo deju un dažādu rotaļu palīdzību. Tad 
skolas audzēkņu pavadībā apskatījām mācību iestādi. Skola ne-
atrodas pilsētā, un audzēkņi turp nokļūst gan ar automašīnām, 

gan sabiedrisko transportu. Atšķirībā no mūsu skolas, viņiem 
nav dienesta viesnīcas. Mācības sākas 8:00 katru rītu. Pēcpus-
dienā viesojāmies pilsētas municipalitātē, kur tikāmies ar vice-
mēru. Domes vārdā viņš izteica gandarījumu par starpvalstu sa-
darbību “Erasmus+” projekta ietvaros un izteica cerību, ka mums 
būs vēl daudzas tikšanās.

Skolas mācību laboratorijā audzēkņi gatavoja nacionālos 
ēdienus, kas pēc tam tika izstādīti skolas zālē, un visiem kopā tos 
bija iespējams nodegustēt. Ciemakukulī bijām aizveduši Mālpils 
piensaimnieka ražotos sierus un Kristīnes Kaņepējas gatavotās 
pīlādžu mērces. Jāsaka, ka Polija pārsteidza ar ēdienu daudzvei-
dību, bagātību un porciju lielumu.

Trešdien audzēkņiem bija radošā darbnīca karjeras izzināša-
nā, Europass rakstīšanā. Viņi veidoja improvizētu CV un motivāci-
jas vēstuli, kā arī savstarpēji izspēlēja darba intervijas. Komuni-
kācija notika dažādās valodās, palīdzot skolu pedagogiem. 
Pēcpusdienā mums bija iespēja apmeklēt reģiona lielāko pilsētu 
Lodzu, kur apmeklējām Lodzas Kino akadēmiju un kinostudiju. 
Šajā akadēmijā un kinostudijā uzņemtas daudzas pasaulslave-
nas filmas un strādājis pazīstamais poļu kinorežisors Andžejs 
Vaida.

Nākamajās dienās audzēkņi strādāja uzņēmumos, bet peda-
gogi pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklēja reģiona mācību ie-
stādes. Mūsu audzēkņi strādāja viesnīcas restorānā, kā arī kopā  
ar restorāna menedžeri apmeklēja šīs viesnīcu ķēdes ekskluzīvo 
restorānu, kas iekārtots senā pilī.

Projekta koordinatori divas dienas strādāja pie projekta finan-
šu un saturiskās dokumentācijas, vērtēja katrā partnerskolā pa-
veikto, plānoja projekta otrā gada darbus, īpašu uzmanību pie-
vēršot “Erasmus+” projektu jaunajam kritērijam – projekta 
intelektuālā rezultāta izstrādei.

Pārējiem skolotājiem bija iespēja apmeklēt reģiona mācību 

iestādes un ražošanas uzņēmumus.
Visvairāk pārsteidza firmas Häring mā-

cību centrs, ko radījis šīs firmas īpašnieks, 
lai “izaudzinātu” savas rūpnīcas filiālei Polijā nepieciešamo dar-
baspēku. Centrs balstās tikai uz rūpnīcas un īpašnieku privāta-
jiem līdzekļiem. Audzēkņus šeit uzņem pēc vidējās izglītības ie-
gūšanas, izvērtējot testa rezultātus. Mācības notiek 3 gadus, un 
teorija mijas ar praksi. Audzēkņi apgūst elektroniku, mehatroni-
ku, mehāniku u.c. uzņēmuma specifikai nepieciešamos priekš-
metus. Ļoti liels uzsvars tiek likts uz tehniskās svešvalodas ap-
guvi. Audzēkņi saņem stipendiju, kas ir puse no valstī paredzētās 
minimālās algas. Centrs aprīkots ar modernām mācību telpām, 
un prakses vajadzībām ir tieši tādi darbgaldi, kā rūpnīcā. Au-
dzēkņi apgūst iemaņas, strādājot pie visiem darbgaldiem, bet 
pēdējā kursā izvēlas, pie kura viņi gribētu strādāt rūpnīcā. Tad 
tiek noslīpētas darba iemaņas pie konkrētā darbgalda. Jāpiezī-
mē, ka lielākā daļa no tiem ir datorizēti, tāpēc nepieciešamas 
specifiskas zināšanas. Sekmīgi absolvējot skolu, audzēkņiem 
tiek nodrošināts darbs rūpnīcā, kā arī iespēja braukt stažēties un 
rūpnīcas galveno ražotni Vācijā.

Interesanti bija apmeklēt skolu, kur tiek sagatavoti zirgkopji. 
Daudzi audzēkņi šeit ierodas no citiem Polijas reģioniem ar savu 
zirgu, kuru visu laiku kopj, trenē, gatavo barību. Tā kā skola atro-
das senā muižas ēkā ar klāt pieguļošo parku, zirgus izmanto arī 
tūrismam. 

Projekta vizīte Polijā

Sanāksmes noslēgumā

Pie kopīgi gatavotajiem nacionālajiem ēdieniem

Partnerskolas virtuvē
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Portugāles skolēniem.
Romā, Itālijā bijām pirmo reizi. Jau pirmajā dienā bijām mazā 

ekskursijā pa Romu ar vienu no itāļu skolotājām. Pilsēta ir ie-
spaidīga, tās vēsture, kultūra un arhitektūra pasaulē ir ļoti popu-
lāra, mēs bijām gandarītas to visu redzēt un piedzīvot. Ar pārē-
jiem projekta dalībniekiem iepazināmies otrajā dienā, kad 
devāmies uz projektā iesaistīto itāļu skolu. 

Visi projekta dalībnieki bija ļoti atvērti un varēja viegli komuni-

cēt. Arī skolotāji izrādīja lielu interesi komunikācijā ne tikai ar 
skolotājiem, bet arī ar skolēniem, it īpaši spāņu skolotāji.

Skolā notika dažādas aktivitātes gan skolēniem, gan skolotā-
jiem. Vienā no dienām skolā spēlējām volejbolu un basketbolu, 
kuru noteikumi bija pielāgoti bērniem ar īpašām vajadzībām, kā 
arī ieguvām pamatprasmes tenisā no skolas netālajā sporta cen-
trā. Mums visām vislabāk patika velobrauciens pa pilsētu un Ko-
lizeja apskate. Romas vecpilsēta ļoti atgādina mūsu Vecrīgu, 
taču gaisotne tur ir pavisam citāda. Jaunas, lietderīgas idejas, 
kuras guvām aktiermeistarības nodarbībā, varētu izmantot arī 
mūsu skolas skolēni draudzīgākas skolas vides veidošanā.

Dalība šajā projektā mums sniedza iespēju iepazīt citu valstu 
kultūru un skolas sistēmu, itāļu kolēģu pieredzi sporta integrē-
šanā mācību procesā un izmantošanā skolēniem ar īpašām vaja-
dzībām, kā arī teātra foruma metodi konfliktu izpratnes un risi-
nāšanas vajadzībām. Piedalīsimies projektā arī turpmāk un, 

PROJEKTI

16.–22. oktobrī Mālpils novada vidusskolas skolēnu un skolo-
tāju grupa (Madara Cīrule, Annija Kaņepēja, Santa Kripašova no 
11. klases un skolotājas Gunta Bahmane un Līvija Mukāne) pie-
dalījās “Erasmus+” projekta “Skola, kurā mums patīk mācīties” 
pasākumos IIS VIA EMERI 97 skolā Romā, Itālijā.

Šīs intensīvās nedēļas galvenās tēmas bija SPORTS un TEĀT-
RA FORUMS kā draudzīgas skolas vides veidošanas metodes. 
Prezentējot partneriem savu veiksmīgo pieredzi to izmantošanā, 
itāļu skolotāji bija sagatavojuši daudzveidīgu programmu, lai 
skolotāji varētu gan apgūt teorētiskos pamatus, gan iepazīt prak-
tisko pieredzi, bet skolēni varētu izmēģināt dažādas sportiskas 
un radošas aktivitātes kopā ar Austrijas, Horvātijas, Spānijas un 

Skolas turpina draudzēties

Projekta dalībnieku atziņas. 
Izolde Uzuleņa: “Bija laba iespēja pilnveidot savas svešvalodu 

zināšanas un iespēja pielietot praksē. Dzīvojām ģimenēs un sa-
runās izmantojām arī tulkošanas iespējas ar mobilā telefona pa-
līdzību. Ieguvu pieredzi strādāt komandā, restorānā jauna piere-
dze bija darbs bārā. Paldies manai viesģimenei par sirsnīgo 
uzņemšanu.”

Kitija Baumane: “Es iepazinu valsti, kurā iepriekš nebiju biju-
si, iemācījos gatavot dažādu valstu ēdienus, bija iespēja strādāt 
moderna restorāna virtuvē.”

Kārlis Sausiņš: “Iepazinos ar darba organizāciju viesnīcas 
restorānā , iepazinu citu tautu virtuvi, patika saliedēšanās pasā-
kums, kur guvu jaunas iemaņas komandas darbā. Ļoti patika ģi-
mene, kura mani uzņēma.”

Kristofers Dailis: “Ļoti patika komunicēt ar citu valstu stu-
dentiem, kur guvu pārliecību, ka varu sazināties angliski. Ja ko 
nesapratām, izmantojām telefonus. Man bija ļoti jauka ģimene, 
kur vecmāmiņa cēlās agri no rīta, lai sagatavotu mums brokastis 
un līdzi ņemamās maizītes. Pret mani izturējās kā pret savu ģi-
menes locekli. Sarunājām, ka mans poļu draugs viesosies pie 
manis vasarā. Uzzināju daudz interesanta par duālo izglītību. 
Strādājot restorānā, iemācījos gatavot citu valstu ēdienus. Visas 
projekta aktivitātes bija lieliski organizētas. Visi cilvēki bija atvēr-
ti un pretimnākoši.”

Tikšanās noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikātus. Nākamā 
sanāksme kopā ar Polijas, Austrijas un Portugāles partneriem 
notiks Mālpilī 2017. gada jūnijā.

Ausma Čīma

Skolotāju mācības

Kopā ar itāļu draugiem Sportiskās aktivitātes

Turpinājums 14. lpp.
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SPORTS

Sporta ziņas
sporta spēles. Kop-
vērtējumā Mālpils 
novads ieguva 8. vie-
tu starp 16 Pierīgas 
novadiem, kā arī 2. 
vietu starp mazajiem 

22. oktobrī Saulkrastu sporta centrā notika Pierīgas sporta 
spēles šautriņu mešanā. Mālpils labākie šautriņu metēji (Nor-
munds Ozoliņš, Edgars Komarovs, Edgars Bogdans un Liene 
Kristovska) 5 komandu konkurencē, izcīnot 2 uzvaras (ar rezultā-
tu 2:1 tika pieveiktas Babītes un Saulkrastu novadu komandas) 
un piedzīvojot 2 zaudējumus (ar rezultātu 0:2 piekāpās Krimul-
das un Ropažu novadu komandām), dalīja 2.–4. vietu. Diemžēl, 
rēķinot koeficientu, Mālpils novada komanda ieguva 4. vietu.

30. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Vīnkalna kausa 
izcīņa novusā, kurā piedalījās 44 dalībnieki no visas Latvijas. Sa-
censības notika 3 grupās – KUNGI (LNF Licencētie spēlētāji), DĀ-
MAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie spēlētāji). Nopietnākajā 
KUNGU grupā 1. vietu ieguva Sergejs Valbergs (8,5 punkti) no 
novusa kluba “Vidzemnieki”, 2. vietā – Einārs Svarinskis (8,5) no 
Ogres, bet 3. vietā – mālpilietis Jānis Dišereits (8,0). Sieviešu 
konkurencē uzvarēja Dzintra Leimane no Ogres, 2. vietā Vēsma 
Valmiera no Madlienas, 3. vietā Nora Brīve no Ogres. TAUTAS 
klasē 1. vieta Gunāram Pļavniekam no Balviem. Vēl no mālpilie-
šiem pirmajā desmitniekā iekļuva Andris Lagzdiņš (8. vieta – 7,5 
punkti).

12. novembrī Mārupes sporta centrā notika Pierīgas sporta 
spēles zolītē. Mālpils labākie zolmaņi (Normunds Ozoliņš, Agris 
Ozoliņš, Grigorijs Kozļakovskis un Iveta Kukurāne) 10 komandu 
konkurencē izcīnīja 2. vietu. Individuāli Grigorijs Kozļakovskis ie-
guva 3. vietu.

Ar sacensībām zolītē noslēdzās Pierīgas novadu 2016. gada 

iespējams, iepazīsim arī citas valstis. Lepojamies ar mūsu sko-
las meitenēm Madaru, Santu un Anniju, viņas lieliski prezentēja 
Latviju, Mālpili un mūsu skolu.

Dzīve vienmēr paver aizvien jaunas un negaidītas iespējas, va-
jag tik tās izmantot!

Projekts turpinās. Katrā skolā notiek daudzveidīgi pasākumi, 

kuri, savukārt, tiks prezentēti nākamajā sanāksmē Spānijā 2017.
gada martā. Mūsu skolas lielākais pasākums šajā jomā būs Pie-
klājības nedēļa, kuras sagatavošanā aktīvi iesaistījušies projekta 
darba grupas dalībnieki.

Dalībnieku iespaidus apkopoja Santa Kripašova

Vīnkalna kausa novusā uzvarētāji

Zolītes spēlētāji – 
mālpilieši

Kopš 2016. gada 25. maija Mālpilī tiek īstenots Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras projekts “PROTI un 
DARI!” (Nr. 8.3.3.0./15/I/001), par ko detalizētāk var iepazīties 
avīzes “Mālpils Vēstis” septembra numurā vai Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnē www.jau-
natne.gov.lv.

Projektā kā galvenā mērķa grupa tiek iesaistīti jaunieši vecu-
mā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, ne-
apgūst arodu, nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki. Līdz ar to, īste-
nojot projektu Mālpilī, tā darbības pirmajos sešos mēnešos jau ir 
iesaistīti trīs jaunieši, no kuriem pirmais dalībnieks savu indivi-
duālo programmu ir veiksmīgi īstenojis divu mēnešu laikā un 
septembrī uzsācis mācības Profesionālajā vidusskolā. Otrs jau-
nietis projektā piedalījās nepilnus četrus mēnešus un ir aktīvi 
iesaistījies invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 
darbībā. Savukārt trešā dalībniece turpina dalību četru mēnešu 
individuālajā pasākumu programmā, plašāk apgūstot gan dzīves, 
gan nodarbinātības prasmes.

Projekta veiksmīgai un kvalitatīvai īstenošanai ir piesaistīti 
divi darbinieki – pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais die-
nests” pārstāve Dagnija Valtere, kura kā programmas vadītāja 
izstrādā individuālās programmas projektā iesaistītajiem jaunie-

šiem, un biedrības “Notici sev!” valdes locekle Lūcija Vaivare, 
kura veic mentora darbu katram no šiem jauniešiem. Abas ir ie-
guvušas nepieciešamās zināšanas, apmeklējot Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūras organizētās mācības projekta 
vajadzībām. Tāpat projekta ietvaros ir arī apmeklēti pieredzes 
apmaiņas pasākumi citās pašvaldībās – Līvānos (14. oktobrī) un 
Rīgā (11. novembrī).

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras uzsāktais Ei-
ropas Sociālā fonda (ESF) projekts “PROTI un DARI!” tiek īste-
nots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros “At-
tīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to ie-
saisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas 
ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”.

Mālpils novada domes Investīciju un ārējo sakaru daļa

Projekta “PROTI un DARI!” īstenošana pirmajos sešos mēnešos

Turpinājums no 13. lpp.
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Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

10. decembris plkst. 11:00 Mālpils novada domes kausa izcīņa šahā Mālpils sporta komplekss

17. decembris plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 4. posms Mālpils sporta komplekss

18.decembris plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 10. posms Mālpils sporta komplekss

Ķīnas bobsleja izlase ar holandiešu treneri (2. r. 2. no lab.p.), 
kurš savulaik bobsleja trasē cīnījās ar Jāni Miņinu

Polijas bobsleja izlase ar treneri – latvieti Jāni Miņinu (3. no. kr.p.)

Oktobra un novembra mēnešos Mālpils sporta kompleksā tre-
nējās Polijas, Ķīnas un Šveices bobsleja izlases. Komandas gata-
vojās Eiropas kausa bobslejā 1. posmam Siguldas trasē. Uz saru-
nu aicināju Polijas izlases treneri – latvieti – Jāni Miņinu. 

Kādas sajūtas ir būt Polijas izlases trenerim?
Jānis Miņins: “Ir atkal jauna pieredze. Pirms tam trīs gadus 

biju Krievijas sieviešu izlases treneris, kura skaitliski bija maza. 
Pēc tam trīs mēnešus – Ķīnas komandas treneris, kura savukārt 
– ievērojami lielāka. Tagad – Polijas komanda – atkal mazāka, 
līdz ar to mikroklimats savādāks, strādāt ir vieglāk. Atbildība ir 
augusi, jo šī ir pirmā reize, kad esmu galvenais treneris visai iz-
lasei. Protams, slodze ir lielāka, jo visa atbildība ir jāuzņemas 
man. Tas man ir jauns izaicinājums, nākošais solis trenera karje-
rā.”

Kā Tu vērtē treniņu apstākļus Mālpilī? Vai tie atbilst fiziskās 
sagatavotības treniņiem? 

Jānis Miņins: “Šeit redzamais – Mālpilī trenējas Šveices, Ķī-
nas un Polijas izlases – apliecina, ka vieta ir populāra. Ziemas 
sporta veidu pārstāvjiem Mālpils ir laba treniņu bāze. Te ir svaru 
zāle, lielā zāle, skrejceliņi. Viss, kas mūsu sporta veidam – bob-
slejam ir vajadzīgs, ir uz vietas un augstākajā līmenī, to jau pierā-
da arī daudzo izlašu skaits, kas šobrīd te trenējas. Mālpils Profe-
sionālajā vidusskolā atradām arī iespēju trenēties ar lielajiem 
svariem, kuriem nepieciešama speciāla platforma svaru stieņa 
nomešanai zemē. Šeit sporta kompleksā to nevarētu darīt, lai ne-
bojāto tiešām vērtīgo vingrošanas inventāru.”

Paldies Tev, ka atbrauci, novērtēji Mālpils iespējas un uzaici-

nāji šeit sportistus!
Jānis Miņins: “Jā, tagad jau ir tā, ka izlases man jautā, kur 

esmu atradis treniņu bāzi. Ir komandas, piemēram, skaitliski lie-
lā Vācijas izlase, kurām es nesaku, ka mēs trenējamies Mālpilī, 
jo tad tās aizņemtu mūsu vietu un mēs paši uz šejieni netiktu. Par 
Mālpils sporta bāzi ir informētas Ķīnas, Šveices, Krievijas un Po-
lijas izlases, bet mums izdodas savstarpēji saskaņot treniņu lai-
kus.”

Protams konkurence būs, kad Siguldā uzcels sporta zāli, bet 
es domāju, ka attālums nav tik liels, lai būtu šķērslis atbraukt 
uz treniņiem Mālpilī!

Jānis Miņins: “Ja nākamajā gādā ir plānots Pasaules kauss 
Siguldā, tad visdrīzāk pilsētas treniņu telpu iespējas ātri izsmels 
lielās izlases. Mēs jau tagad zinām, ka Siguldas olimpiskais 
centrs būs noslogots, jo katrām telpām jau ir sava kapacitāte, un 
labākie treniņu laiki jau tagad ir aizņemti. Kāpēc gan mums ne-
iekāpt mašīnā un 15 minūšu laikā neatbraukt uz treniņu Mālpilī, 
kur ir labāka, klusāka atmosfēra. Es domāju, mēs ar prieku la-
bāk izmantosim telpas Mālpils sporta kompleksā, nekā drūzmē-
simies Siguldā!”

Liels paldies Tev par interviju un novēlu vislabākos panāku-
mus, veselību un veiksmi visai komandai! Man prieks par ikvie-
nu latvieti, kurš var palīdzēt izcīnīt kādu uzvaru Eiropas un Pa-
saules kausos bobslejā!

Ar Polijas izlases treneri Jāni Miņinu sarunājās 
Mālpils sporta kompleksa vadītājs Valts Mihelsons

Bobslejisti izvēlas Mālpili par treniņu bāzi

(zem 5  000 iedzīvotāji) Pierīgas novadiem. Kopumā sacensības 
notika 18 sporta veidos, no kuriem 12 sporta veidos piedalījās arī 
mālpilieši. 3 sporta veidos tika iegūtas medaļas (2. vieta – zolītē, 
3. vieta – novusā un volejbolā vīriešiem). 3 sporta veidos līdz me-
daļām mazliet pietrūka (4. vieta – šautriņu mešanā un zemledus 

makšķerēšanā, 5. vieta – pludmales volejbolā sievietēm). Papil-
dus Mālpils novads saņēma atzinību par visvairāk notikušajām 
Pierīgas novadu sacensībām – 5 sporta veidu sacensības notika 
Mālpilī.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs
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Paziņojumi SIA “Norma K” 
klientiem!

Ar 2016. gada 1. oktobri Mālpils novada dome ir apstiprinā-
jusi sekojošu asenizācijas darbu veikšanu tarifu:

1. Asenizācijas muca = 14,95 EUR/1 muca + PVN;
2. Par katru nobraukto kilometru maršrutā garāža – klients 

– attīrīšanas iekārtas – garāža = 0,85 EUR/1 km + PVN;

3. Ārpus noteiktā darba laika darba dienās (8:00–17:00) un 
sestdienās, svētdienās, svētku dienās tarifam piemērot 
koeficientu 1,5.

Līdz 2016. gada 31. decembrim avārijas katlu mājā var 
pieteikt pa sekojošiem tālruņiem: 67925775 vai 26463595. 
Pēc 2017. gada 1. janvāra darbosies tikai mobilais tālrunis 
26463595.

SIA “Norma K” administrācija

Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2016. gada OKTOBRĪ: 48,35

Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums
patērētās MWh Mājas kop. m2

Mājas kopējais 
patērētais siltums 

izeikts EUR

1m2 izcenojums 
EURmēn. sāk. mēn. beigās

Celtnieku 1 un 3 2572 2611 39 1579,5 1885,65 1,19

Dārza 2 1230 1248 18 739,77 870,3 1,18

Dārza 4 1610 1633 23 903,97 1112,05 1,23

Jaunā 2 un 4 2029 2056 27 1029,66 1305,45 1,27

Jaunā 6 1797 1822 19 840,35 918,65 1,09

Jaunā 5 1968 1993 25 998,23 1208,75 1,21

Kastaņu 3 1396 1414 18 857,47 870,3 1,01

Kastaņu 5 1252 1269 17 843,84 821,95 0,97

Kastaņu 7 1360 1377 17 861,36 821,95 0,95

Krasta 1 un 3 2002 2030 28 1097,5 1353,8 1,23

Krasta 2 2898 2935 37 1812,76 1788,95 0,99

Krasta 4/1 1867 1893 26 1075,72 1257,1 1,17

Krasta 4/2 1869 1894 25 1101,4 1208,75 1,10

Krasta 4/3 1623 1644 21 1089 1015,35 0,93

Krasta 5 2231 2261 30 1376,45 1450,5 1,05

Ķiršu 2 652 661 9 376,42 435,15 1,16

Ķiršu 4 2038 2067 29 1193,67 1402,15 1,17

Ķiršu 5 2268 2301 33 1222,23 1595,55 1,31

Ķiršu 7 3218 3262 44 1986,31 2127,4 1,07

Nākotnes 2 2729 2758 29 1550,53 1402,15 0,90

Nākotnes 4 3359 3401 42 1861,21 2030,7 1,09

Nākotnes 6 1985 2013 28 1207,63 1353,8 1,12

Nākotnes 10 1652 1673 21 1024,09 1015,35 0,99

Mainoties mikrouzņēmumu nodokļa likmei, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas jāmaksā par katru darbinieku

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka, sākot ar 2017. 
gadu, Mikrouzņēmumu nodokļa likme tiek samazināta līdz 5 pro-
centiem, un saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināša-
nu” par katru mikrouzņēmuma darbinieku ir jāveic obligātās ie-

maksas no obligāto iemaksu objekta, kas nevar būt mazāks par 
trīs ceturtdaļām no Ministru kabineta noteiktās minimālās mē-
neša darba algas (380,- EUR) apmēra.

Obligātās iemaksas mikrouzņēmuma darbiniekam aprēķina, 
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JAUNIEŠU GARANTIJAS 
PRIEKŠROCĪBAS:
Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepiecie-
šamo inventāru, saņemsi stipendiju 70,- līdz 115,- EUR 
apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācī-
bu priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums.

 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības 
iestādē.

 • Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi.
 • Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas 

eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inže-
nierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja 
tas nepieciešams izvēlētajā profesijā.

 • Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifi-

kātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas speci-
fika.

Kvalifikācijas prakses laikā:
 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepie-

ciešamas Tavas jauniegūtās prasmes.
 • Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71,- EUR 

mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams.
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana.
 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja 

to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Mālpils Profesionālā 
vidusskola

Piedāvā projekta “Sākotnējās profe-
sionālās izglītības programmu īsteno-
šana Jauniešu garantijas ietvaros” ap-
gūt sekojošas izglītības programmas:

 • Siltuma, gāzes un ūdens tehno-
loģija

(Kvalifikācija: inženierkomunikāciju 
tehniķis),

 • Ēdināšanas pakalpojumi
(Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpo-

jumu speciālists).

Iepriekšējā izglītība: vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā 
izglītība.

Mācību ilgums: 1,5 gadi.
Mācību sākums: 2017. gada janvāris.

Dokumentus pieņem darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Mālpils Profesionālajā vidusskolā, 13. kab.,

Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152

Tālruņi uzziņām: 67925267, 67970906, fakss 67970907, 
e-pasts: mpv_lietvede@malpilsskola.lv, 

vairāk uzzini skolas mājas lapā: www.malpilsskola.lv

piemērojot obligāto iemaksu likmi, kāda ir noteikta darba ņēmē-
jam un darba devējam (vispārējā gadījumā 34,09 %).

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam – darba devējam –, ja 
tas atteiksies no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa, ir 
pienākums ne vēlāk kā līdz 2016. gada 1. decembrim rakstiski 
informēt savus darbiniekus, ka ar 2017. gadu pirms algotā darba 
ienākuma izmaksāšanas no tā tiks ieturēts algas nodoklis un 
veiktas obligātās iemaksas likumā “Par valsts sociālo apdrošinā-
šanu” noteiktajā kārtībā. 

Atgādinām, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir ie-
spēja mainīt izraudzīto nodokļa maksātāja statusu un kļūt attie-
cīgi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju vai uzņēmumu 
ienākuma nodokļa maksātāju. Atteikties no mikrouzņēmumu 
nodokļa maksātāja statusa var līdz 2016. gada 15. decembrim, 
iesniedzot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) brīvā 
formā rakstītu pieteikumu. Savukārt pieteikties citam nodokļu 
maksāšanas režīmam var tieši tāpat – jebkurā laikā iesniedzot 
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) brīvā formā raks-
tītu pieteikumu. Pieteikumus VID joprojām var sūtīt arī pa pastu.

Plašāka informācija par mikrouzņēmumu nodokli pieejama 
VID tīmekļa vietnē sadaļā “Nodokļi” – “Mikrouzņēmumu nodok-
lis”.

Informācija par citiem nodokļa maksāšanas režīmiem ir pie-
ejama VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Pirmie soļi to-
pošajiem uzņēmējiem” vai “Saimnieciskās darbības veicēji”. 

Detalizēta informācija par minimālo obligāto iemaksu veikša-
nu mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir pieejama VID tīmek-
ļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi” – “Mikrouzņēmumu 
nodoklis” – “Informatīvie un metodiskie materiāli” – “Minimālās 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devē-
jam – mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID No-
dokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā 
VID klientu apkalpošanas centrā, vai arī uzdot jautājumus raks-
tiski VID tīmekļa vietnes sadaļā Kontakti.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa, 
tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 26558389, 

e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv 
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Policijas ziņas 
(oktobris)

Valsts policijas Rīgas reģiona pār-
valdes Siguldas iecirknī laika perio-
dā no 01.10.2016. līdz 31.10.2016. 
reģistrēti 178 notikumi, uzsākti 47 
kriminālprocesi, pieņemti 43 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālpro-
cesu, uzsāktas 32 administratīvās 
lietvedības, sastādīti 56 administra-
tīvā pārkāpuma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta in-
formācija par 14 notikumiem Mālpils 
novadā, uzsākti 4 kriminālprocesi, 
uzsākta 1 administratīvā lietvedība, 
uzsākta 1 resoriskā pārbaude, sa-
stādīti 3 administratīvā pārkāpuma 
protokoli.

05/10/2016
BRĪVI PIEKĻŪSTOT, NAKTS LAIKĀ 

NOZAGTS MOTOCIKLS HONDA. 
MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, DĀRZA 
IELA.

07/10/2016
BRĪVI PIEKĻŪSTOT, NO MĀJAS 

PAGALMA NAKTS LAIKĀ NOZAGTA 
A/M VW POLO. MĀLPILS NOVADS.

07/10/2016
SABOJĀJOT AUTOMAŠĪNAS AUDI 

A3 DEGVIELAS TVERTNI, NOZAGTA 
DEGVIELA. MĀLPILS NOVADS, MĀL-
PILS, ĶIRŠU IELA.

24/10/2016
IESPĒJAMS, AR LAUKSAIMNIE-

CĪBAS TEHNIKU, VEICOT ZEMES AP-
STRĀDES DARBUS, SABOJĀTS SIA 
“LATTELEKOM” ELEKTRONISKO 
SAKARU KABELIS. MĀLPILS NO-
VADS.

29/10/2016
1971. GADĀ DZIMIS VĪRIETIS NE-

PAKĻĀVĀS POLICIJAS DARBINIEKA 
LIKUMĪGAJĀM PRASĪBĀM PĀR-
TRAUKT LIKUMPĀRKĀPUMU. MĀL-
PILS NOVADS, MĀLPILS, SNIEDZES 
IELA.

Ciguna veselības vingrošanas 
grupa uzņem jaunus dalībniekus. 
Ciguna praksē ir harmonisks darbs 
ar kustību, reizē veselības profilak-
se un darbs ar iekšējo enerģiju. Ci-
guns Mālpilī otrdienās plkst. 10:00.

Papildu informācijai – sertificēta 
ciguna un taidzi instruktore Solvita, 
tālr. 26 51 41 81.

Izsoles
Privatizācijas aģentūra pārdod at-

klātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli valsts dzīvokļu īpašumus: 

 • Nr. 1 “50. km”, Mālpils novadā, 
kadastra Nr. 8074 900 0492 – sā-
kumcena 3 100,- EUR, nodrošinā-
jums 310,- EUR, izsole 19.01.2017. 
plkst. 10:00;

 • Nr. 8 Torņkalna ielā 2, Mālpilī, 
Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 

900 0493 – sākumcena 500,- EUR, 
nodrošinājums 50,- EUR, izsole 
19.01.2017. plkst. 12:00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. 
Pieteikšanās līdz 05.01.2017. plkst. 
16:00. Izsoles notiek Privatizācijas 
aģentūrā, K. Valdemāra ielā 31, Rīgā. 
Nodrošinājums jāiemaksā līdz pietei-
kuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi 
pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pir-
kuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai 
nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par 
apskati pa tālr. 67021348, 67021374.

Darbu ir uzsācis Siguldas biznesa inkubators
Ar 2016. gada 1. septembri darbu uzsākuši 15 Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubato-
ri – arī Siguldā (Pils ielā 16, Siguldas pils kompleksā). Si-
guldas biznesa inkubatora pakalpojumi būs pieejami ne ti-
kai Siguldas, bet arī Alojas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, 
Inčukalna, Krimuldas, Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, 
Saulkrastu un Sējas novadu uzņēmējiem un uzņēmējdarbī-
bas uzsācējiem.

Plašāku informāciju par Siguldas biznesa inkubatora sniegtajiem pakalpoju-
miem un iestāšanās procesu var saņemt pie Siguldas biznesa inkubatora projektu 
vadītājas Signes Milleres (signe.millere@liaa.gov.lv vai tālr. 26186122).

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komer-
santu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņē-
mējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācī-
bām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru 
atbalstu un grantu līdzfinansējumu. Plānots, ka pieteikumus uzņemšanai biznesa 
inkubatorā varēs iesniegt, sākot ar novembra beigām. Informācija par pieteikšanās 
kārtību inkubatorā un cita saistoša informācija tuvākajā laikā tiks publicēta LIAA 
mājas lapā www.liaa.gov.lv.

Aicinām Mālpils novadā darbojošos un topošos uzņēmējus uz tikšanos ar LIAA 
pārstāvjiem šī gada 7. decembrī plkst. 17:00 Mālpils novada domes telpās. Tikša-
nās laikā interesentiem tiks sniegta plašāka informācija gan par Siguldas Biznesa 
inkubatoru, gan par citiem LIAA pakalpojumiem (eksports, tirdzniecības misijas, 
tehnoloģiju pārneses granti, inovāciju programmas utt.).

Interesentus lūdzam pieteikt savu dalību līdz 5. decembrim uz e-pastu: 
dome@malpils.lv vai pa tālruni 67970888.

Mālpils novada domes Investīciju un ārējo sakaru daļa

Lūdzam atbalstīt
mūsu amatnieka un vērtīgu arheoloģisko savrupatradumu 

sagādātāja Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājumam

Gata Zariņa
atveseļošanos rehabilitācijā 

pēc smagas slimības!

Ziedojumu iespējams ieskaitīt viņa māsas Guntas Indriksones 
kontā: LV19 HABA 0551 0217 9082 2 (ar norādi Gatim Zariņam), 
papildus informācija pa tālr. 2707 2731 (Gunta Indriksone)
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Izsoles
Mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšup-

ejošu soli uz Mālpils novada domei piederošajiem nekustama-
jiem īpašumiem:

1. Trešā izsolē – “MEŽA BRIŠĶĒNI”, kadastra Nr. 8074 001 
0067, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienī-
bas 20,7 ha platībā, un uz tās esošās mežaudzes.

Nekustamā īpašuma sākuma cena: EUR 40 000,-. Izsoles 
solis EUR 100,-.

Izsoles dalības maksa EUR 15,- un nodrošinājums 10 % ap-
mērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 
EUR 4 000,- jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vē-
lāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2016. gada 12. de-
cembrim plkst. 9:45. Izsole notiks 2016. gada 12. decembrī 
plkst. 10:00 Mālpils novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 
1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Pašreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pēc 
VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 
Nekustamā īpašuma plānotais lietošanas mērķis pēc terito-
riālā plānojuma ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir mežsaimniecība.

2. Trešā izsolē – “MEŽA SAULIEŠI”, kadastra Nr. 8074 004 
0008, 15,6 ha platībā, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no 
divām zemes vienībām: zemes vienības 12 ha platībā un ze-
mes vienības 3,6 ha platībā un uz tām esošās mežaudzes.

Nekustamā īpašuma sākuma cena: EUR 35 000,-. Izsoles 
solis EUR 100,-.

Izsoles dalības maksa EUR 15,- un nodrošinājums 10 % ap-
mērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 
EUR 3 500,- jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vē-
lāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2016. gada 12. de-
cembrim plkst. 9:45. Izsole notiks 2016. gada 12. decembrī 
plkst. 10:15 Mālpils novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 

1, Mālpilī, Mālpils novadā.
Pašreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pēc 

VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 
Nekustamā īpašuma plānotais lietošanas mērķis pēc terito-
riālā plānojuma ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir mežsaimniecība.

3. Otrā izsolē – kopīgā izsolē – “GALILEJAS”, kadastra Nr. 
8074 003 0859, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no ze-
mes vienības 0,28 ha platībā un “RUMBAS”, kadastra Nr. 8074 
003 0100, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vie-
nības 2,33 ha platībā.

Nekustamā īpašuma sākuma cena: EUR 6 960,-. Izsoles so-
lis EUR 100,-.

Izsoles dalības maksa EUR 15,- un nodrošinājums 10 % ap-
mērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 
EUR 696,- jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne vēlāk 
kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2016. gada 12. de-
cembrim plkst. 9:45. Izsole notiks 2016. gada 12. decembrī 
plkst. 10:30 Mālpils novada domes Mazajā zālē, Nākotnes ielā 
1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Pašreizējais Nekustamā īpašuma “GALILEJAS” lietošanas 
mērķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir reli-
ģisko organizāciju apbūves zeme.

Pašreizējais Nekustamā īpašuma “RUMBAS” lietošanas 
mērķis pēc VZD kadastra informācijas sistēmas datiem ir 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība.

Nekustamo īpašumu plānotais izmantošanas veids pēc te-
ritoriālā plānojuma ir lauku zemju teritorija.

Sīkāku informāciju par objektiem un izsoles nolikumus 
var saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 
1, Mālpilī, tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors 
Agris Bukovskis, tālr. 29282209, www.malpils.lv.

Samaksu garantējam pēc rēķina saņemšanas.

TIEK MEKLĒTS
Mūsu ģimenei ir pazudis suns un mēs ļoti ceram 
un paļaujamies uz līdzcilvēku iesaistīšanos un 
vērīgām acīm. Suns ir maza auguma, balts Džeka 
Rasela šķirnes terjers, atraktīvs, dzīvespriecīgs 
un atsaucas uz vārdu KUSTO.

Kusto ir mazs, ļoti draudzīgs suns, kurš visticamāk pieklīdis 
kādās mājās pie cilvēkiem un nemaz nejūtas pazudis, ja ir 
kāds, kurš viņam dod patvērumu. Lūdzam Mālpils un Amatas 
novada un apkārtnes iedzīvotājus būt vērīgiem, iespējams, 
mūsu Kusto ir kādās mājās, kur dzīvo veci ļaudis, kas nav in-
formēti, ka Kusto tiek meklēts. Paldies jau iepriekš ikvienam 
vērīgam līdzcilvēkam!

BŪSIM PATEICĪGI PAR JEBKURU INFORMĀCIJU 
UN ATRADĒJAM ATLĪDZĪBA TIEK GARANTĒTA!

Kristīne 26677466, Ivars 29762613



Mālpils Vēstis  NOVEMBRIS  201620

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 iespiests SIA “Zelta Rudens Printing”
Kandavas iela 39, Rīga, LV-1083, tālr. 67624955

      SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

SLUDINĀJUMI

PATEICĪBAS

LĪDZJŪTĪBAS

SIA “Kokaugi” bez maksas veic lauksaim-
niecības zemju un meliorācijas grāvju at-
tīrīšanu no kokiem un krūmiem. Tālr. 
27714898, e-pasts: info@kokaugi.lv, web: 
www.kokaugi.lv

Izīrēju vienistabas dzīvokli Mālpilī. Tālr. 
29510876

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

Pie Kultūras centra kases novietota kastīte 
JŪSU ATSAUKSMĒM UN IDEJĀM!

Mālpils Kultūras centra 
pasākumi 2016. gada decembrī

Kad mazus un lielus deguntiņus sāk kutināt piparkūku, kanēļa un krustnagli-
ņu smarža, klāt Ziemassvētki!

 • 02.12. plkst. 18:00 Pūtēju kvintets “5 – atā” jau meklē rūķu cepures, cimdus 
un tauru sildītājus. Arī repertuārs tiek vilkts ārā no pagultēm – svētki tuvojas!

Svinīgi iedegsim lielās novada Ziemassvētku egles ar Ziemssvētku melodijām 
tauru skaņās – aranžētām gan klasiski, gan džezīgi, gan svaigi un mūsdienīgi –
kopā ar Kultūras centra lielo peļu saimi, baudot piparkūkas un karsto dzērienu.

 • 03.-04.12. Pierīgas amatierteātru iestudējumu skate “GADA IZRĀDE 2016” 
I kārta. (Sekot reklāmai!)

 • 04.12. plkst. 16:00 Tekstilmākslinieces IVETAS VECENĀNES izstādes 
“ŠĶAUTNES” atklāšana Kultūras centra izstāžu zālē kopā ar dziesminieku 
Andri Liniņu.

 • 10.12. plkst. 9:00 Ziemassvētku tirdziņš Kultūras centrā. Darbosies Labda-
rības loterija un Rūķu piparkūku meistardarbnīca bērniem.

 • 10.12. plkst. 16:00 Ziemassvētku ieskaņas danču koncerts “IEDEJOSIM ZIE-
MASSVĒTKUS!”. Piedalās deju kopas “MĀRA”, “SIDGUNDA”, “KNIEDIŅŠ” un 
draugi.

 • 11.12. plkst. 18:00 Jāņa Paukštello 65 gadu jubilejas koncerts!
Tautā iemīļotais “Dailes teātra” aktieris JĀNIS PAUKŠTELLO šogad svin savu 

65 gadu jubileju. Par godu šim notikumam viņš uzaicina uz jubilejas koncertiem!
Koncertprogramma noritēs divās daļās – pirmajā daļā uzstāsies aktiera draugs 

un kolēģis VARIS VĒTRA, bet otrajā daļā koncerta apmeklētāji varēs baudīt šo svi-
nību vaininieka JĀŅA PAUKŠTELLO neizsakāmo talantu. 

Tā kā šis ir arī maestro RAIMONDA PAULA jubilejas gads, tad caurvijoties JĀŅA 
PETERA mīlas dzejai, visas programmas garumā, aktiera izpildījumā izskanēs arī 
populārākās RAIMONDA PAULA dziesmas.

Koncertā skanēs arī komponista GAITA LAZDĀNA dziesmas no JĀŅA 
PAUKŠTELLO jaunā mūzikas albuma “VIDŪ PAŠAI DZĪVĪBAI”. Biļetes var iegādā-
ties Kultūras centra un “Biļešu paradīzes” kasēs. Biļešu cenas 7,- un 10,- EUR.

 • 14.12. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” saiets. Īpašā viešņa 
Frančeska Ģēvele.

 • 18.12. plkst. 14:00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Ieklausies klusumā”. 
Piedalās Kultūras centra bērnu vokālais ansamblis, ansambļi “Rezēdas”, 
“Sidgundietes”, “Vokālā bilance”, jauktais koris, sekstets “Buona parte” un 
folkloras kopa “Mālis”.

 • 27.12. plkst. 17:00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem “ČU-
ČUMUIŽAS ZIEMASSVĒTKU PASAKA”. Individuāli bērnus uz pasākumu var 
pieteikt Kultūras centrā līdz 18. decembrim. Ģimenes biļete ar dāvaniņu 7,- 
EUR, papildus dāvana 3,- EUR.

 • 01.01. plkst. 01:00-05:00 JAUNGADA BALLE kopā ar grupu “SESTĀ JŪDZE” 
Ieeja 12,- EUR, iepriekšpārdošanā 10,- EUR, Kultūras centra pašdarbnie-
kiem 7,- EUR.

PĀRDOD labas kvalitātes lapu koku mal-
ku (3 metri). Minimālais daudzums 20 m3. 
Tālr. 26212943

Gaļas pārstrādes uzņēmums “Food 
Expert S&L” meklē darbiniekus darbam 
gaļas pārstrādes cehā. Transports tiek 
nodrošināts. Adrese: “Papardes”, Sidgun-
da, Mālpils nov., mob. tālr. 28685938

AKMENS APSTRĀDE Piedāvā izveidot 
mazo dārza arhitektūru (strūklakas, soli-
ņi, galdi, skulptūras u.c.). Ēku un ēku daļu 
apdare ar akmeni. Kapu pieminekļi. Visa 
augstākminētā restaurācija. Sertificēts 
akmeņkaļa amata meistars Sandrs Skrib-
novskis, tālr. 29450290

“Nav kādas balss un soļu blakus,
Un rudens vējš top divkārt ass.”

/K. Apšukrūma/
Skumju brīdī izsakām līdzjūtību 

Laumai Krastiņai, vīru mūžībā pavadot.
Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

Pateicamies Mālpils novada domei 
par bruģētā laukuma izveidošanu pie 
Mālpils kapu jaunās kapličas.

Mālpils novada iedzīvotāji

Einara Lorenca ģimene pateicas vi-
siem, kas bija, ir un būs kopā ar mums.

“Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.”

/I. Rudene/
Pēc ilgas un grūtas slimības mūžībā 

aizgājis Jēkabs Volkovs. Izsakām līdzjūtī-
bu sievai Tamārai Volkovai un dēlam 
Aivaram un viņa ģimenei.

Draugi

Pērkam mežus un izstrādājam, samaksa 
tūlītēja. Mežu iegādājamies tikai no ze-
mes īpašnieka. Tālr. 29993707, 27801869


