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Laimīgu Jauno gadu!
Pirmais jauniešu forums Mālpilī 
“Esi sadzirdēts”
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI NOVEMBRĪ

28.06.2017.
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes

28.06.2017. sēdes lēmumu Nr. 9/16

“Grozījumi Mālpils novada domes 2010. gada 
27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Mālpils 

novada pašvaldības nolikums””

Izdoti pamatojoties uz  
likuma “Par pašvaldībām” 

24. pantu un 21. panta 1. daļu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2010. gada 27. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums” 
(turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu punktu 4.1. sekojošā redakcijā:
“4.1. finanšu komiteju, kura sastāv no 9 deputātiem;”.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6

Saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi Mālpils 
novada domes 2010. gada 27. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības 
nolikums”” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Īss Saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts

1. 2010. gada 27. janvāra Mālpils 
novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldī-
bas nolikums” tiek izdarīti grozījumi, 
nolikuma 4.1. apakšpunktu izsakot 
šādā redakcijā:
“4.1. finanšu komiteju, kura sastāv no 
9 deputātiem;”.

Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Grozījumi nepieciešami, lai precizētu 
2010. gada 27. janvāra Mālpils novada 
domes saistošos noteikumus Nr. 1 
“Mālpils novada pašvaldības noli-
kums”.

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldī-
bas budžetu

Neietekmē

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā

Neietekmē

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz adminis-
tratīvajām procedūrām

Neietekmē

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu

Nav notikušas

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa

Izskatīja 30 jautājumus:
1. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
2. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustama-

jiem īpašumiem.
4. Par adreses maiņu / piešķiršanu.
5. Par īpašuma nosaukuma maiņu.
6. Par servitūta nodibināšanu stāvlaukuma izbūvei pie Māl-

pils muižas.
7. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
8. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Mālpils zi-

vīm”.
9. Par vienotās grāmatvedības izveides uzsākšanu.
10. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
11. Par līdzfinansējumu projektam “Jauniešu līdzdalība Mālpi-

lī”.
12. Par Mālpils muižas iesniegumu par kopīgas uguņošanas 

rīkošanu.
13. Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Vidzemes televīzi-

ja”.
14. Par finansiāla un organizatoriska atbalsta sniegšanu Latvi-

jas Volejbola federācijai.
15. Par autobusa piešķiršanu biedrībai “Notici sev!”.
16. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izstrādāto 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 
kārtību saskaņošanu.

17. Par Ziemassvētku tirdziņa rīkošanu Mālpils Kultūras cent-
rā.

18. Par grozījumiem pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais 
dienests” sniegto publisko pakalpojumu izcenojumos.

19. Par amata vietas likvidāciju pašvaldības aģentūrā “Mālpils 
sociālais dienests”.

20. Par amata vietas izveidošanu PII “Māllēpīte”.
21. Par grozījumiem 2014. gada 26. marta saistošajos noteiku-

mos Nr. 11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils 
novadā”.

22. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Mālpils novadā”.

23. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par sociālās pa-
līdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā”.

24. Par Mālpils novada 2018. gada kalendāra realizēšanu un 
izmantošanu prezentācijai.

25. Par Mālpils novada domes konkursa “Biznesa plānu kon-
kurss komercdarbības uzsākšanai Mālpils novadā” rezul-
tātu apstiprināšanu.

26. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmai-
ņām.

27. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Noti-
ci sev!”.

28. Par zemes vienību sadalīšanu.
29. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Māl-
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2018. gada JANVĀRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 17. janvārī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde 17. janvārī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 17. janvārī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
DOMES SĒDE 24. janvārī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Privatizācijas komisijas sēde 29. janvārī, plkst. 17:00 204. kab. SOLVITA STRAUSA

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

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

pils novada pašvaldības dienesta viesnīcā.
30. Par izmaiņām darba grupas sastāvā.

NOLĒMA:
 • Izvērtējot dabas resursu nodokļa ieņēmumus, atbalstīt 

biedrības “Mālpils zivīm” ieceri par zivju resursu palielinā-
šanu Mālpils novada ūdenskrātuvēs, piešķirot projekta 
realizācijai 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro) finansējumu no 
speciālā budžeta dabas resursu nodoklis sadaļas.

 • Slēgt Deleģēšanas līgumu ar biedrību “Mālpils zivīm”, Reģ. 
Nr. 40008107281, par pašvaldības autonomo funkciju no-
drošināšanu saskaņā ar Deleģēšanas līguma nosacīju-
miem. Noteikt, ka Deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz 
1  (vienu) gadu. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Agri 
Bukovsku Mālpils novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lē-
muma 1. punktā minēto deleģēšanas līgumu. Kontroli par 
lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada pašvaldības izpilddi-
rektoram.

 • Ar 2018. gada 1. janvāri Mālpils internātpamatskolas grā-
matvedības organizēšanu uzdot Mālpils novada domes ad-
ministrācijas Finanšu un ekonomikas daļai. Mālpils novada 
domes administrācijas Finanšu un ekonomikas daļai līdz 
2017. gada 15. decembrim pārņemt Mālpils internātpa-
matskolas grāmatvedības dokumentāciju un sagatavot at-
tiecīgas izmaiņas iekšējos normatīvajos aktos. Kontroli par 
minētā lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes izpild-
direktoram.

 • Atbalstīt projektu “Jauniešu līdzdalība Mālpilī”, piešķirot 
500,00 EUR (pieci simti eiro) no projektu finansējuma lī-
dzekļiem, nodrošinot visu projekta pieteikumā paredzēto 
aktivitāšu realizāciju.

 • Atbalstīt Invalīdu un viņu atbalsta biedrības “Notici sev!” un 
Mālpils Evaņģēliski luteriskās baznīcas svētdienas skolas 
bērnu un jauniešu braucienu uz “Laternu, Gaismas svēt-
kiem”. Segt transporta izdevumus līdz 300,00 EUR (trīs 
simti eiro) apmērā no projektu finansējuma līdzekļiem.

 • Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Mālpils novada pašvaldības teritorijā 10,25 EUR/m3 bez 
PVN, ko veido:

 ◊ 1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadā-
šanu, pārkraušanu, uzglabāšanu – 3,70 EUR/m3 bez 
PVN;

 ◊ 1.2. dabas resursu nodoklis – 2,02 EUR/m3 bez PVN;
 ◊ 1.3. sabiedrisko pakalpojuma regulatora apstiprinātais 

tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā – 4,53 EUR/m3 bez PVN. 

Lēmums stājās spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

 • Slēgt Patapinājuma līgumu ar biedrību “Invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrība “Notici sev!””, Reģ. Nr. 50008100001, 
par Telpas Nr. 158 (30,5 m2 kopplatībā) un Telpas Nr. 163 
(70,2 m2 kopplatībā), kas atrodas bijušās Mālpils Profesio-
nālās vidusskolas ēkā Pils ielā 14, Mālpilī (būves kadastra 
apzīmējums 8074 0030 6280 01) bezatlīdzības izmantoša-
nu. Nekustamā īpašuma stāvoklis ir apmierinošs. Līgums 
tiek noslēgts uz 10 gadiem (no 2017. gada 1. decembra līdz  
2027. gada 30. novembrim), pie nosacījuma, ja Biedrībai ir 
sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķis – pašvaldībā dzīvojošo invalīdu un 
citu sociāli mazaizsargāto personu grupu dzīves kvalitātes 
paaugstināšana un aktivitāšu nodrošināšana. Projektu pie-
saiste un realizācija. Biedrībai ir pienākums Nekustamo  
īpašumu nodod atpakaļ Domei, ja beidzas Līguma termiņš 
un tas netiek pagarināts, kā arī gadījumā, ja Līgums tiek 
izbeigts pirms termiņa. Uzdod izpildinstitūcijai sagatavot 
un noslēgt Patapinājuma līgumu.

 • Apstiprināt ar 2017. gada 30. novembri Mālpils novada paš-
valdības dienesta viesnīcas sekojošus maksas pakalpoju-
mu izcenojumus: 

N.p.k.
Maksas
pakalpojuma 
veids

Mērvienība
Izcenojums par 

mērvienību 
EUR (ar PVN)

1.

Īrnieka personīgās 
veļas mazgāšana, 
izmantojot 
nodrošināto 
mazgāšanas 
līdzekli

1 reize 1,66

2.

Īrnieka personīgās 
veļas mazgāšana, 
izmantojot 
personīgo mazgā-
šanas līdzekli

1 reize 1,26

3. Veļas žāvēšana 1 reize 1,37

Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 
Mālpils novada domes 25.10.2017. sēdes Nr. 13 lēmuma Nr. 2 
11. punktu.
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24. novembrī Mālpils Kultūras centrā norisinājās dzīvā per-
formance “Sajūtu labiritns”. Šo pasākumu organizēja Latvijas 
Kultūras koledžas studente Taīda Ausma Kalniņa sadarbībā ar 
Mālpils Mūzikas un mākslas skolu.

Pasākumā piedalījās mākslas skolas pēdējā kursa skolnie-
ces, kuras izveidoja septiņus mākslas darbus. Mākslas darbi tika 
veidoti no papīra, avīzes, folijas, drāts, virves, līmletes, agroplē-

Dzīvā performance “Sajūtu labirints”

Šajā mācību gadā Mālpils novada vidusskolas Ekoskolas gada 
tēma ir “Bioloģiskā daudzveidība”, tādēļ esam ļoti priecīgi, ka 
mūsu aicinājumam sadarboties atsaucās biedrība “Mālpils 
zivīm”.

Labo darbu nedēļas ietvaros Ričards Kaupužs (11. kl.) un 
Alens Ozoliņš (9.a kl.) palīdzēja Mālpils dabas takas labiekārto-
šanā – noņēma visas jau izbalējušās zivju sugu un koku sugu 
skaidrojošā planšetes, lai pavasarī to vietā atkal izvietotu biedrī-
bas sagādātās jaunās. Dabas taku labiekārtošanā piedalījās arī 
1.a klases skolnieki ar skolotāju Daci Brūnu, parūpējoties, lai 
Sauleskalna bruģētais laukumiņš neaizaugtu ar nezālēm.

Skaistā rudens rītā, mūsu 1.b klases un 3.a klases skolnieki 
kopā ar audzinātājām Mairitu Grīnbergu un Guntu Bahmani iz-
mantoja biedrības “Mālpils zivīm” piedāvāto iespēju klātienē vē-
rot zivju laišanu Sudas upē. Liels bija bērnu un arī skolotāju pār-
steigums, ieraugot atvestās zivis, jo tās bija vareni lielas.

Mālpils novada vidusskolas sadarbība ar biedrību “Mālpils zivīm”
2017. gadā Ekoskolu Rīcības dienas notika no 30. oktobra līdz 

5. novembrim un bija veltītas svarīgākajām vides problēmām – 
klimata pārmaiņām, dabas vērtību izzušanai, atkritumu daudzu-
ma pieaugumam un izšķērdīgam patēriņam. Akcentētas tika ak-
tivitātes, kuru laikā kopīgi veica kādu rīcību, kas samazinātu 
mūsu radītās ietekmes uz vidi. Tādēļ Ekopadome kopā ar sā-
kumskolas bērniem atrada jaunu pielietojumu skolas veco krēs-
lu virsmām – tās pārveidojot par krāšņām zivīm.

Šī sadarbība ir labs sākums jauniešu līdzdalībai Mālpils 
novada vides labiekārtošanā un jaunu praktisku zināšanu 
iegūšanai.

Pateicamies biedrībai “Mālpils zivīm” par dāvanu – plakātiem 
“Latvijas zivis”.

Mālpils novada vidusskolas Ekopadome 
Daiga Lāce

ves un gaismas virtenēm. Katrs darbs atspoguļoja kādu no cilvē-
ka emocijām. Baltais papīrs – cilvēka iekšējo būtību un domu tī-
rību kā arī atgriešanos pie sevis paša, avīze – tagadni, pagātni un 
nākotni, pieredzes, kas uzkrātas dzīves laikā, folija – jūtu pasauli 
un attieksmi pašiem pret sevi, drāts – mīlestību un romantiku, 
virves – sāpes un dusmas, līmlentes – dzīvesprieku, enerģiju, 
agroplēve – cerību un ticību.
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Mākslas darbi tika papildināti ar dažādiem priekšnesumiem, 
liekot mākslai atdzīvoties un kļūt par daļu no šīm emocijām. 
Priekšnesumos piedalījās Mālpils Mūzikas skolas pasniedzēji – 
čella pasniedzēja Diāna Ulase un bungu pasniedzējs Aleksandrs 
Pļeskačs un Mālpils Mūzikas skolas absolvente – Viktorija Aman-
da Ploriņa. Tika pieaicināti arī viesmākslinieki – dejotāji – Pēteris 
Kazainis, Alise Samoviča, Elza Rūta Jordāne, dziedātāja Elizabe-
te Ābola un stāstnieces – Ivonna Krūmiņa un Ieva Ošeniece, kā 
arī Mālpils vokālais ansamblis “Vokālā bilance”.

Lielu pateicību izsaku pasākuma atbalstītājiem – Mālpils no-
vada domei, Mālpils maizei, Mālpils Piensaimniekam, Cherry 
Picking un Mālpils Kultūras centram par veiksmīgu sadarbību 
pasākuma tapšanas laikā. Paldies visiem pasākuma apmeklētā-
jiem un dalībniekiem!

Taīda Ausma Kalniņa

Evelīna Veta /dzīvesprieka un enerģijas tēls/ un Ieva Piciļeviča /ticības un cerības tēls/

Sindija Bubete /sāpju un dusmu tēls/Eimija Mihelsone /domu tīrības tēls/

(No lab.) Marta Dinka /uzkrātās pieredzes tēls/ un Ieva OšenieceMadara Kalniņa /mīlestības un romantikas tēls/

Keita Sutīrina /jūtu pasaules tēls/
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Piedalāmies konkursā “Skaļā lasīšana”
Latvijas Nacionālā bibliotē-

ka septembrī uzsāka Skaļās 
lasīšanas konkursu, kurā pie-
dalīties var 11–12 gadus veci 
5. un 6. klašu skolēni visā val-
stī. Šis projekts aizgūts no Ho-
landes, kur šāda veida sacen-
sība notiek jau vairāk nekā 20 

gadus, iesaistot ap miljons bērnu. Konkursa mērķis ir pilnveidot 
bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru 
skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, sa-
liedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasīt-
prieku. Mālpils novada vidusskola sadarbībā ar Mālpils novada 
bibliotēku arī pieteicās šajā konkursā. Projektā aktīvi iesaistījās 
Mālpils novada vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolo-
tāja Santa Mihelsone.

29. novembrī 6.a klases skolēni kopā ar skolotājām devās uz  
Mālpils novada bibliotēku, kur notika konkursa “Skaļā lasīšana” 
1. kārta. Skolotāja Santa jau bija veikusi lielu darbu – bija noklau-
sīti un izvēlēti pieci labākie runātāji no 6.a klases. Renāte, Eliza-
bete, Loreta, Līna un Roberts cīnījās par iekļūšanu nākamajā 
kārtā, kurš notiks martā, bet klasesbiedri atbalstīja un līdzi juta 
saviem favorītiem. Satraukums bija, kā nekā žūrijā bija uzaicinā-
ta Elita Mieze no amatierteātra “Vēji”, skolotāja Rudīte Isajeva, 
bibliotekāre Ineta Sējāne, 11. klases skolnieks Adrians Raku-
zovs, Mālpils novada bibliotēkas bibliotekāres Ausma Čīma un 
Mārīte Žuravļeva. Lasījumi bija ļoti līdzvērtīgi, žūrijai bija ko ie-
springt, lai izvēlētu vienu labāko. Apspriežot visus plusus un mī-

nusus, tomēr izvirzījām pagaidām divus dalībniekus, no kuriem 
uz pusfinālu dosies gan tikai viens.

1. kārtas uzvarētāji ir Elizabete Ģērmane un Roberts Voro-
ņuks. Sveicam viņus!

11. klases skolnieks Adrians Rakuzovs piedalījās gan klases 
atlasē kā novērotājs, gan mūsu novada konkursa finālā kā žūrijas 
dalībnieks, jo viņa ZPD tēma ir “Retorikas prasmju pielietojums 
Mālpils novada vidusskolēnu vidū”, līdz ar to vērojumu un pētīju-
mu rezultātus varēs izmantot savā darbā. 

Nu, ko, turam īkškus par finālistiem, lai 2. kārtā mums veik-
tos!

Mālpils novada vidusskolas bibliotekāre Ineta

Pirmais jauniešu forums Mālpilī “Esi sadzirdēts”
1. un 2.decembrī notika pirmais jauniešu forums Mālpilī. Divu 

dienu foruma “Esi sadzirdēts” mērķis bija identificēt jauniešu va-
jadzības un saņemt priekšlikumus lietderīga laika pavadīšanas 
un nodarbinātības iespējām, informētības, drošības, fiziskās un 
emocionālās veselības nodrošināšanai, vides labiekārtošanai, kā 
arī atgriešanās novadā veicināšanai.

Foruma pirmajā dienā Mālpils Novada vidusskolā, pulcinot 
sešdesmit jauniešus vecumā no 13 līdz 19 gadiem, norisinājās 
diskusijas ar mērķi identificēt galvenās problēmas Mālpils nova-
dā, sīkāk izdalot šādas tēmas: jauniešu lietderīga brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas, informētība, nodarbinātība, veselība, sabied-
riskā līdzdalība, sociālā iekļaušana. Foruma otrās dienas 

mērķauditorija bija jaunieši vecumā no 17 līdz pat 30 gadiem. 
Laikā, kad sabiedrībā aktīvi tiek runāts par skolu reformām un 
mazo skolu slēgšanu, ir svarīgi domāt, kā saglabāt saikni ar jau-
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niešiem, kas aizbrauc mācīties, studēt un strādāt ārpus Mālpils, 
kas veicinātu aizbraukušos jauniešus atgriezties. Tikpat svarīgi ir 
saprast, kā mēs varam motivēt līdzdarboties tos jauniešus, kuri 
neatgriezīsies dzīvot Mālpilī uz patstāvīgu dzīvi, apzinoties, ka 
viņi ir ļoti vērtīgs resurss Mālpils izaugsmei. Šo mērķauditoriju 
sasniegt vienmēr ir liels izaicinājums, jo cilvēkiem jābūt patiesi 
ieinteresētiem, lai atrastu laiku un enerģiju atnākt vai atbraukt.

Pirmajā dienā tika ierosinātas ļoti daudzas idejas, taču šeit at-
spoguļošu vispopulārākās, kuras atkārtojās vairākās diskusiju 
grupās, kā arī pārklājās ar otrās dienas iniciatīvām.

Apkopojot rezultātus, kā aktuālākais jauniešiem bija sportisko 
aktivitāšu veicināšana, piedāvājuma dažādības palielināšana, 
sportisku pasākumu organizēšana – sporta spēles, komandu 
spēles, sporta aktivitātes kā starppaaudžu kontakta veicināšana. 
Otrajā dienā tika izstrādāta iniciatīva, kas paredz veselības kam-
paņu, kurā tiktu piedāvātas bezmaksas iepazīšanās nodarbības 
dažādos sporta veidos, šī iniciatīva veicinātu veselīgu dzīves vei-
du, popularizētu sporta kompleksu, dotu iespēju cilvēkiem bez 
maksas iepazīties ar sporta veidu dažādību un atrast sev 
piemērotāko.

Kā otra aktuālākā tēma jauniešiem bija brīvprātīgā darba vei-
cināšana. Šī tēma saistīta arī ar otrās dienas iniciatīvu sīkāku 
izstrādāšanu. Kā noskaidrojām, jauniešiem 
aktuāls ir klaiņojošo dzīvnieku jautājums. 
Tika izteikts ierosinājums izveidot kaķu 
māju, kurā pēc grafika atbildīgās personas 
gādātu par pārtikas nodrošināšanu un ci-
tiem jautājumiem. Jaunieši piedāvāja arī 
izveidot suņu “auklīšu” servisa pakalpoju-
mus – izvedot pastaigā suņus gadījumos, 
kad mājdzīvnieku īpašniekiem tam nav laika 
vai iespēju. Tāpat arī šīs iniciatīvas komanda 
aicināja novadu izvietot suņu izkārnījumiem 
paredzētas atkritumu urnas.

Vēl viena populāra ideja bija atjaunot 
Mālpils sporta laukumu, kas būtu kā sa-
biedrības līdzdalības veicināšanas aktivitā-
te, kurā jaunieši labprāt piedalītos.

Kā pēdējā, bet ne mazāk svarīgā, tēma 
bija jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespē-
jas. Šajā jautājumā aktuālākie pasākumi 

būtu tematiskie vakari, kuros jauniešiem būtu iespēja satikt da-
žādu profesiju pārstāvjus un interesantas personības. Jaunieši 
priecātos apmeklēt vairāk svinīgus, jauniešiem piemērotus pa-
sākumus Mālpils Kultūras centrā, kā arī piedalīties jauniešu fo-
rumos. Jauniešu centrs dotu jauniešiem iespēju attīstīt savus 
hobijus un atklāt talantus, piedalīties dažāda profila kursos, pa-
vadīt liederīgi brīvo laiku un veicinātu jauniešu līdzdalību. Tāpat 
svarīgi pašvaldības līmenī veicināt jauniešu prakšu tīklu izveidi, 
kas uzlabotu jauniešu iesaisti darba tirgū Mālpils novadā.

Jauniešu forums “Esi sadzirdēts” īstenots “Jauniešu līdzdalī-
ba Mālpilī” projekta ietvaros. Projekts paredz izstrādāt rīcības 
virzienus Mālpils novada attīstības programmai darbā ar jaunat-
ni, apkopojot izstrādātos priekšlikumus jauniešu dzīves kvalitā-
tes veicināšanai Mālpils novadā, nodrošināt pakāpenisku izstrā-
dāto priekšlikumu/rekomendāciju ieviešanu dzīvē, un izzināt 
Mālpils pašvaldības jauniešu viedokli par Strukturētā dialoga VI 
cikla tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finan-
sējuma ietvaros. Projektu līdzfinansē Mālpils novada dome.

Antra Austriņa-Seņkāne

Mūsu skola iesaistījās projektā “Garšīgie likumi”, ko organizē-
ja Eiropas Parlamenta pārstāvji. Jau iepriekšējā mācību gadā 
9.p klases skolēni kopā ar skolotāju Eviju Kļaviņu apguva nodar-
bības par ģenētiski modificēto pārtiku un alergēniem pārtikā. 
Šajā gadā skolēni kopā ar skolotāju Daci Purviņu apguva nodar-
bību par jauno pārtiku. Noslēguma pasākumu vadīja Eiropas 
Parlamenta Informācijas biroja Latvijā pārstāve – Jolanta Bogus-
tova, kas lieliski iesaistīja skolēnus diskusijās par “Garšīgajiem 
likumiem” un aktuālais Eiropas Parlamenta darbā pārtikas dro-
šuma jomā. Skolēni grupās prezentēja savus sagatavotos mate-
riālus par ģenētiski modificētajiem organismiem, alergēniem 
pārtikā un jauno pārtiku. PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes pārtikas 
inspektores Vija Stašulāne un Rūta Annuška pastāstīja par pārti-
kas drošumu Latvijā. Vietējā uzņēmēja Kristīne Kaņepēja pastās-
tīja par savu saimniecību, kurā audzē dažādas ogas un augļus un 
tos uz vietas arī pārstrādā. Skolēniem bija arī iespēja degustēt 

“Garšīgie likumi” un “Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā” 
Mālpils internātpamatskolā

Turpinājums 8. lpp.
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Ziemassvētku tirdziņš Mālpilī
16. decembrī Mālpils Kultūras centrā norisinājās ikgadējais 

Ziemassvētku tirdziņš. Tajā bija atrodamas daudz skaistas dā-
vanas, kā arī jaunākajiem tirdziņa apmeklētājiem bija iespēja 
piedalīties dažādās svētku darbnīcās. Tās organizēja Mālpils 
Mūzikas un mākslas skola. Arī šogad darbojās rūķu loterija, 
kurā  varēja iegādāties īpašas dāvanas.

Kā šogad norisinājās tirdziņš? Jau pie Mālpils Kultūras centra 
bija jūtama svētku smarža – uz galdiem lielā izvēlē salikti gaļas 
izstrādājumi un zivis, jeb viss ar ko palutināt vēderu pie svētku 
galda. Eju tālāk un tur vilinoši mani sagaida īpaši vīni, kurus brū-
vējuši pašmāju vīndari. Lai vieglāk izvēlēties sev piemērotāko 
dzērienu, pieejama arī vīnu degustācija, pēc kuras apjukums ir 
zudis, un parādījusies skaidrība – kurš dzēriens dvēselei tuvāks. 
Ja vīna vietā vēlaties, ko bezalkoholisku vai vitamīniem bagātāku, 
blakus stāv stends, kur plašā izvēlē dažādi ogu un augļu sīrupi un 
sukādes. Izvēle ir milzīga, brīžam apjūku smaržās un garšās – 
jānopērk dažādi veselīgi gardumi, jo tā ir lieliska dāvana tuvinie-
kiem un draugiem! Garšas kārpiņas palutināt var arī pie piparkū-
ku stendiem – to šogad daudz, arī piparkūku dizaini un izmēri 
priecē ne tikai vēderu, bet arī acis! Čaklākajiem pie viena no pi-
parkūku stendiem ir iespēja iegādāties piparkūku mīklu un gata-
vot mājās gardos cepumus kopā ar ģimeni un draugiem. Pēkšņi 
degunā iesitas pazīstama svētku smarža – aiz stūra izveidota pi-
parkūku cepšanas darbnīca, kurā visi interesenti vienojās, lai uz-
burtu gardas piparkūkas un piepildītu telpu ar Ziemassvētku 
smaržu. Nedaudz tālāk īpašus ābolu kārumus – paštaisītus ievā-
rījumus un ābolu kraukšķus pārdod mazpulcēni. Šodien viņiem 
tirdziņā veicas labi, ātri vien no galda pazūd veselīgi našķi, bet 
bērniem prieks un gandarījums par padarīto darbu.

Staigājot pa tirdziņu, var atrast ļoti daudz skaistu lietu, bet vis-
sirsnīgākās dāvanas, kuras līdz pēdējam momentam liek turēt 
sevi noslēpumā, ir atrodamas rūķu loterijā. Katrs pats var izvēlē-
ties, cik lielu dāvaniņu vēlas iegādāties, te slēpjas gan svečturi, 
gan krelles, gan trauki un citi pārsteigumi.

Dāvanas tirdziņā var atrast katrai gaumei, patīkami, ka visas ir 
roku darbs, kas lietām piešķir īpašu mīlestības pievienoto vērtī-
bu. Te atrodami gan groziņi un citi pinumi, gan tamborējumi un 
adījumi, gan greznumlietiņas. Īpašu uzmanību pievēršu invalīdu 
biedrības stendam – par ziedojumiem iespējams iegūt skaistas 
un mīļas dāvanas un dekorus svētkiem. Prieks ņemt un dot! 

Tautisko rakstu un rokdarbu mīļotājiem tirgū ir paveicies, lielā 
izvēlē ir adītas zeķes, šalles, cepures un citas lietas, kā arī dzija 
visās varavīksnes krāsās – čaklajām rokdarbniecēm. Paštaisītas 
lellītes, karotes ar iegravētiem vārdiem, sveces kafijas tasēs – 
tas viss atrodams svētku tirdziņā! Jāpiemin arī kāds īpaši roman-
tisks un sievišķīgs stends – “Mētras” smaržeļļiņas. Piemērotu 
aromātu var atrast ikviena sieviete, kā arī vīriešiem šī bija iespē-
ja iepriecināt savas sievietes svētkos ar skaistu un aromātiksu 
dāvanu!

Mālpils Kultūras centra otrajā stāvā bērnus gaidīja Mālpils 
Mūzikas un mākslas skolas čaklie rūķi. Tur bērni varēja ļaut vaļu 
fantāzijai! Tika taisītas kartiņas un papīra eglīšu rotājumi, sen-
latviešu eglīšu rotājumi no kociņiem un diegiem kā arī pirmo rei-
zi Mālpilī, sadarbībā ar “Cherry Picking” un projektu “Zirnis” tika 
veidoti durvju dekori un eglīšu rotājumi no diega bumbiņām.

Ziemassvētku tirdziņā ikviens varēja atrast sev nodarbošanos, 
kā arī iegādāties skaistas dāvanas sev un ģimenei, draugiem un 
radiem. Pats galvenais – gaisā bija jūtama svētku tuvošanās un 
patīkama noskaņa. Uz tikšanos nākamajā gadā, un lai visiem šis 
svētku laiks sirsnīgs un prieka pilns!

Taīda Ausma Kalniņa

Kristīnes saimniecībā gatavoto ābolu sulu un sukādes no pīlā-
džiem, cidonijām un ķirbjiem. 7. klases skolēni prezentēja savus 
uzņēmējdarbības projektus, kas tapuši piedaloties Bērnu vides 
skolas organizētajā starptautiskajā projektā “Zaļākai uzņēmēj-
darbībai Eiropā”. Noslēgumā skolēni diskutēja par uzzināto – kas 
ir jaunā pārtika un vai tā var uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, 
ieguva priekšstatu par to, kā Eiropas Parlamenta lēmumi uzlabo 
alerģisku cilvēku dzīves kvalitāti, noskaidroja, kas ir ģenētiski 
modificētā pārtika un vai tā ir pieejama Latvijā un guva izpratni 
par Eiropas Parlamenta, valsts, pašvaldību un ēdināšanas noza-
res speciālistu lomu rūpēs par pārtikas drošumu Latvijas un citu 
Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem. Degustācijā skolēni va-
rēja nogaršot jaunās pārtikas produktus – čia sēklas pudiņos, 
smūtijos, godži ogas, tofu sieru ar ciedru riekstiem, amaranta 
sēklu biezputru ar kokosriekstu skaidiņām un cukurniedru sīru-
pu, kaltētas zīdkoka ogas u.c.

Dace Purviņa 
Mālpils internātpamatskolas Ekokomandas koordinatore

Rosīgo rūķu darbu loterija

Turpinājums no 7. lpp.
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Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Mālpilī

Klientu pašapkalpošanās interneta punkts

Klientu apkalpošanas speciāliste Daiga Frīdberga

Klientu apkalpošanas centra ieeja (bijušajās bankas telpās)

Turpinājums 10. lpp.

AKTUĀLI

1. decembrī Mālpils novada domes administrācijas ēkas 
1. stāvā (bijušajās bankas telpās) darbu uzsācis Valsts un paš-
valdības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).

Klientu apkalpošanas centrs Mālpilī nodrošina klientiem 
šādus pašvaldības un valsts pakalpojumus:

 • pakalpojumu pieteikšanu klātienē: iespēja klātienē pieteikt 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūras (VSAA) un Lauksaimniecības datu centra 
(LDC) pakalpojumus, kā arī saņemt savas pašvaldības pa-
kalpojumus;

 • konsultācijas par e-pakalpojumiem: konsultācijas par de-
viņu valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzī-
bu darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju;

 • informācijas saņemšana un konsultācijas: informācija par 
tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās darba 
laikiem un pieteikšanās kārtību.

VPVKAC darbības mērķis: klātienes klientu apkalpošanas 
pilnveides mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzī-
bām un vienas pieturas aģentūras principam atbilstošu publisko 
pakalpojumu klātienes sniegšanu, veicinot optimālu pakalpoju-
mu pieejamību visā valsts teritorijā.

Komunikācijas mērķa grupa ir novada iedzīvotāji, kas ir po-
tenciālie klienti pašvaldībai un tām valsts iestādēm, kuru pakal-
pojumi pieejami VPVKAC.

Lai mērķtiecīgāk uzrunātu klientus, tiek izdalītas šādas tiešās 
mērķauditorijas, kas ir biežākie VPVKAC pārstāvēto valsts iestā-
žu klienti: nodarbinātie, bezdarbnieki (VSAA, NVA, VDI klienti); 
vecāki, kas saņem dažādus ar bērniem saistītus pabalstus un 

pakalpojumus (VSAA, PMLP klienti); saimnieciskās darbības vei-
cēji un fiziskas personas, kas sniedz, piemēram, gada ienākumu 
deklarācijas attaisnoto izdevumu atgūšanai (VID klienti); uzņē-
mēji, tostarp topošie uzņēmēji (UR, VDI, VID klienti); zemes, 
mežu īpašnieki, lauksaimnieki (VZD, LDC, LAD klienti); nevalstis-
kās organizācijas (UR, VID klienti); pensionāri (VSAA klienti); 
mājdzīvnieku īpašnieki (LDC klienti).

Taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu apkalpoša-
nas centru, tā vietā, lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpoju-
mus atsevišķi katru savā valsts vai pašvaldības iestādē – tā ir 
priekšrocība, ko piedāvā Valsts un pašvaldību vienotie klientu 
apkalpošanas centri.

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru iz-
veide ir iespējama, pateicoties valsts un pašvaldību ciešai sadar-
bībai, kopā domājot par to, lai sniegtie pakalpojumi kļūtu tuvāki, 
ērtāki un lētāki katram Latvijas iedzīvotājam.

Klientu apkalpošanas speciāliste Daiga Frīdberga stāsta: 
“Kopš 1. decembra, kad centru atvēra, sniegti 15 pakalpojumi. 
Būtībā centrs ir tāds sākuma pieejas punkts, kurā pakalpojumu 
centru sistēmā aizpilda klientu iesniegumus un nosūta tos tālāk 
atbilstošajām iestādēm. Tie ir tā sauktie klātienes pakalpojumi. 
Šādi, piemēram, ir iespējams iesniegt Darbnespējas lapu B un 
cilvēkam uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) Si-
guldā vairs nav jābrauc. Tāpat VSAA šeit var iesniegt iesniegumu 
par bērna dzimšanu un uz iesnieguma pamata saņemt visus čet-
rus ar bērna dzimšanu saistītos pabalstus – gan tos, kurus pie-
šķir valsts, gan pašvaldība. Tāpat var nokārtot arī bezdarbnieka 
pabalsta saņemšanu un Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ie-
sniegt gada ienākumu deklarāciju.

Visi klātienes pakalpojumu iesniegumi sistēmā tiek reģistrēti 
ar noteiktu numuru. Atbilde katram iesniegumam pienāk tā, kā ir 
norādīts iesniegumā – uz pastu, e-pastu vai īsziņas formā. Cent-
rā var arī izprintēt atsūtīto atbildi.

Otra lielā pakalpojumu grupa ir tā, kuru saņemšanai palīdzam 
klientam sameklēt informāciju, kur griezties konkrētā jautājuma 
risināšanai. Šajā gadījumā, atverot portālu www.latvija.lv, klients 
pats ielogojas ar savu autentifikācijas līdzekli (internetbankas 
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Valsts ieņēmumu dienests
Iesniegumu pieņemšana par: /klātienes pakalpojums/

1. Algas nodokļa grāmatiņu
2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu 
/ anulēšanu

4. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli 
EDS lietošanai

Atbalsta sniegšana darbam ar EDS (konsultācija, e-pakalpo-
jums)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteik-
šanā:

1. Apbedīšanas pabalsts
2. Bezdarbnieka pabalsts
3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts
4. Bērna kopšanas pabalsts
5. Bērna piedzimšanas pabalsts
6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija
7. Ģimenes valsts pabalsts

8. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un 
apdrošināšanas periodiem

9. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

10. Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības 
apmēru

11. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju / pabalstu / 
atlīdzību

12. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli
13. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

14. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. 
līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu

15. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem / pensijām / 
atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli

16. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

17. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka 
reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli

18. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas 
/ pabalsta / atlīdzības

19. Invaliditātes pensija

20. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas / pabalsta / 
atlīdzības izmaksa

21. Maternitātes pabalsts
22. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

23. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalī-
dam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

24. Paternitātes pabalsts
25. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
26. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa
27. Slimības pabalsts

28. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) 
līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa

29. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) 
dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle

30. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
31. Vecāku pabalsts

32. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam 
(pensionāram)

33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) 
dalībnieka konta izraksts

34.
Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas 
kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas / pārrēķinā-
šanas

Lauksaimniecības datu centrs
Iesniegumu pieņemšana par: /klātienes pakalpojums/

1.
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā 
dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no 
dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju

Lauku atbalsta dienests
Konsultācija, e-pakalpojums:

1.
Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas 
kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas 
pakalpojumu izmantošanā

AKTUĀLI

kodu karti vai kalkulatoru, eID vai eParakstu). Te var elektroniski 
iesniegt iesniegumus, pieprasīt izziņas utml.

Klientu apkalpošanas centrā var saņemt arī Mālpils pašvaldī-
bas pakalpojumus. Piemēram līdzās klātienes pakalpojumam - 
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija Lauksaimniecības datu 
centra (LDC) valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē, var 
samaksāt arī ikgadējo pašvaldības nodevu par mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanu Mālpils novadā. Pagaidām centrā ir iespē-
jams norēķināties ar skaidru naudu, pretī saņemot kvīti.

Ja kādu klienta jautājumu nav iespējams uzreiz atrisināt uz 
vietas, tad caur pakalpojumu centru sistēmu ir iespējams pie-
teikt konsultāciju jebkurā atbalstošajā dienestā – VID, VSAA u.c.

Klientu apkalpošanas centrā ir brīvi pieejams dators ar inter-
neta pieslēgumu, kur var veikt maksājumus internetbankā, ie-
sniegt deklarācijas, apskatīt atbildes no iestādēm utml. Pieejami 
kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi, melnbalta un krāsaina 
druka A4 un A3 formātos. Klienta iesniegumi iestādēm centrā 
neuzkrājas, bet, ja cilvēkam līdzi ir datu nesējs, protams, ir ie-
spējams saglabāt elektronisku vai ieskenētu dokumentu. Šeit 
pieņem arī Mālpils novada domei adresētos iesniegumus, kurus 
tālāk nodod lietvedei.

Svarīgi ir atcerēties, ka, dodoties uz Klientu apkalpošanas 
centru, jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments – pase vai 
elektroniskā identifikācijas karte (eID), internetbankas autentifi-
cēšanās līdzekļi (kodu karte, kalkulators vai Smart-ID). Svarīgi ir 
iegaumēt internetbankas klienta numuru un paroli. Tāpat nepie-
ciešams e-pasts un mobilais tālrunis. Ja kādam nav sava e-pas-
ta, varam palīdzēt to izveidot. Mūsu uzdevums ir mudināt klientu 
izmantot iestāžu pakalpojumus elektroniski.

Klientu apkalpošanas centra pieejamība ir laba. Pie ārdurvīm 
izbūvēta uzbrauktuve cilvēkiem ratiņkrēslos un māmiņām ar 
bērniem. Bērnu ratiņus iespējams novietot uzgaidāmajā telpā 
pie ieejas centrā.”

MĀLPILS NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS 
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Adrese: Nākotnes iela 1 (ieeja no parka puses), Mālpils, Māl-
pils novads

Darba laiks: Pirmdiena 8:30–12:00, 13:00–18:00, Otrdiena 
8:30–12:30, 13:00–17:00, Trešdiena 8:30–12:30, 13:00–17:00, 
Ceturtdiena 8:30–12:00, 13:00–18:00, Piektdiena 8:30–12:30, 
13:00–16:00

Tālr. 67869145, e-pasts: malpils@pakalpojumucentri.lv, mā-
jas lapa: www.malpils.lv/VPVKAC

Publicējam daļu no VPVKAC pieejamajiem pakalpojumiem. 
Par citiem pakalpojumiem turpināsim informēt nākamajos “Māl-
pils Vēstis” numuros.

Klientu apkalpošanas speciāliste 
Daiga Frīdberga
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“Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvē-
kiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pa-
saulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, 
gaidīdami svētlaimību.” /Tit. 2, 11–13a/

Šartras katedrālē, Francijas lielisko gotikas katedrāļu pirm-
paraugā, vēl esot saglabāta kāda relikvija, kas devusi tiešo ie-
meslu, kādēļ šī katedrāle celta. Tas esot kāds drēbes gabaliņš, 
ko kādreiz sensenos laikos no Svētās zemes pārveda kāds cen-
tīgs svētceļnieks. Cik nu vairs par drēbi sazīmējam, tas tomēr 
saistoties ar kādu ārkārtīgi svarīgu notikumu. Tas esot mazs, 
niecīgs gabaliņš no tērpa, ko Jēzus māte Marija valkājusi Betlē-
mē, kad viņai piedzimis Jēzus bērniņš.

Pilsēta ar to ieguvusi it kā tiešu saskari ar Kristus nākšanu 
pasaulē. Viņa drēbes gabaliņu ļoti sargājusi. Bet tas savukārt 
sargājis pilsētu. Divas reizes, pirms kādiem tūkstoš gadiem, un 

pēc paris gadu simtiem atkal, par pilsētu postīdams brāzies mil-
zu ugunsgrēks. Viss draudējis tikt uguns aprīts, liesmai pārlecot 
no vienas koka mājiņas uz otru. Tas tomēr nav noticis. Kā, kāda 
nezināma roka sargājusi un paglābusi labu pilsētas daļu. Meklē-
jot, ļaudis atraduši, ka pilsētas daļa, ko uguns nebija skārusi, ve-
sels un neskarts vienmēr bijis arī viņu Betlēmes dārgums. Jau 
pirmajā reizē viņi to glabāja dievnamā. Pēc otras izglābšanas iz-
veidojies nesatricināms lēmums – veidot skaistāko dievnamu 
pasaule ap šo relikviju – mazo drēbes gabaliņu.

Mūsu Dieva vārdā par Viņa žēlastību, kas ir atspīdējusi un 
mums pestīšanu nes, nozīmīgs ir katrs vārds! Apustulis Pāvils 
saka: “Ka šī Dieva žēlastība audzina.”

Ziemassvētki lieliski audzina ne tikai bērnus, bet mūs visus. 
Kristus nākšana pasaule mūs visus audzina.

Audzināt nozīmē – ar labu paraugu un vērtīgiem vārdiem au-

Ziemassvētki mūs audzina

Turpinājums 12. lpp.

Nodarbinātības valsts aģentūra
Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:

1. CV un vakanču reģistrēšana (e-pakalpojums)
2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana
3. Informatīvās dienas e-versija
4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana
5. Profilēšana
6. Karjeras pakalpojumi
7. Apmācību monitorings
8. Darba tirgus prognozes (e-pakalpojums)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot 
personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs
4. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants
5. Manā īpašumā deklarētās personas
6. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
7. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

8. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā 
un vai nav ziņu par personas nāvi

9. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsnieg-
šanai

10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri 
uzturas ārvalstīs

11. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē
12. Šengenas vīzas pieteikums
13. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana
14. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

Uzņēmumu reģistrs
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

1. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem 
reģistriem

2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros

Valsts darba inspekcija
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu 
pieteikšanā:

1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības 
apdraudējuma faktu darbā

2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par 
notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas 
atbildes saņemšana

4. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakal-
pojumiem:

1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par 
novērstajiem pārkāpumiem

2. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notiku-
šu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

3. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēša-
na

4. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

5.
Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba 
devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemša-
na

6. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par 
notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

7. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas 
atbildes saņemšana

8. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar 
nelaimes gadījumu darbā

10. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

1. Ārstniecības personas / iestādes paziņojuma par 
cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

2. Darbavietas higiēniskais raksturojums

3.
Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām 
par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas 
kompetences jomā

4. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi 
nelaimes gadījumā darbā

5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteiku-
mu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

AKTUĀLI
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Mālpils novada vidusskolā šajā mācību gadā tiek īstenots 
Nordplus programmas projekts “Jaunatne, veselība un dzīves 
stils” kopā ar Tallinas Politehnikumu un projekta koordinējošo 
skolu Gausdal Videraegande Skole Norvēģijā.

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu apziņu par veselīga dzī-
vesveida priekšrocībām un tā nozīmi viņu turpmākajā dzīvē.

20.–26. novembrī Tallinā notika projekta pirmā tikšanās, kurā 
piedalījās 10. un 11. klašu skolēni, kas iepriekšējā mācību gadā 
bija aktīvi piedalījušies Erasmus+ projekta materiālu izveidē: Ro-
berts Bīriņš, Daniels Ciemiņš, Matīss Graudiņš, Mikus Graudiņš, 
Raiva Ozoliņa, Alise Rudzīte, Ginters Zālītis un skolotāji Līva Un-
dzenko un Kristaps Rubenis.

Lūk, dažas dalībnieku atsauksmes par šo sanāksmi:
Raiva: “Man šajā projekta braucienā uz Igauniju iepriecināja 

Veselīga dzīves veida veicināšanai

sportiskas aktivitātes. Piemēram, volejbola spēle, kurā piedalī-
jās jaunieši no Norvēģijas, Igaunijas un Latvijas. Mani arī ieprie-
cināja “ZUMBA”, kur varēja ļoti labi izdejoties.”

Matīss: “No šī projekta es ieguvu jaunu dzīves pieredzi. Tā kā 
skolēni dzīvoja viesģimenēs, ar uzņemošo skolnieku kļuvām par 
labiem draugiem. Lai gan aktivitāšu bija diezgan maz, diena, pa-
teicoties viņam, tāpat bija piepildīta.”

Alise: “Šādā projektā braucu pirmo reizi. Sākumā bija nepie-
rasti, bet ar laiku pieradu un bija viss labi. Tallinā biju pirmo reizi 
un patika apskatīt pilsētu. Atmiņā arī palicis Tallinas televīzijas 

dzinātājs ietekmē sava audzēkņa attīstību, izkopjot viņā to, kas 
labs un vērtīgs, nomācot nederīgo vai kaitīgo. Audzināt nozīmē 
iedvesmot uz labu, palīdzēt augt. Mums visiem vēl ir, kur augt!

Relikvija Šartras katedrālē, ap kuru izauga lieliska celtne, ne-
bija varbūt “prāta analīzē” tik ievērojama kā pateicīgie pilsoņi to 
iedomājas. Varbūt tā pat nebija īsta. Katrā ziņā to neviens nevar 
pierādīt. Ja pat, tas būtu gabaliņš no Marijas tērpa, kas tad arī tur 
tik ievērojams? Taču, tas šiem cilvēkiem atgādināja, ka reiz tie-
šām dzīvoja Jāzeps un Marija, kad ķeizars Augusts valdīja Romā 
un Kirēnījs bija viņa pilnvarotais Sīrijā; ka reiz tiešām Nācaretes 
namdaris Jāzeps devās uz Betlēmi, Dāvida pilsētu, “tāpēc, ka tas 
bija no Dāvida nama un cilts”; ka reiz tiešām dzima Pestītājs.

Vēstulē Titam saka – žēlastība atspīdējusi. Arī mēs šodien 
savā garā neskatām Betlēmi citādi, kā tikai lielas un svētas gais-
mas avotu. “Svēts” ir vārds, kas vislabāk raksturo bērniņu silītē. 
Svētuma apstaroti ir visi, kas silītei tuvojas – ganiņi, gudrie, Jā-
zeps un Marija, un arī mēs, tālie un vēlie svētceļnieki.

No lielā brīža, kad Dievs ir nācis pasaulē, gluži retam var lai-
mēties ko saglabāt, varbūt pat nevienam. Bet notikums ir tik 
liels, ka arī bez ārējām zīmēm tas tikai reto būs atstājis vienaldzī-
gu. Kaut kur, kaut kad katrs esam Ziemassvētkos sajutuši mūsu 
ikviena saskarsmi ar Svēto, ar to, kas patiesi svēts.

Mūsu relikvija var būt kāda dārga atmiņa. Reti ar ko mūsu dzī-
vē tā saistās atmiņas, kā ar Ziemassvētkiem, šo svētku lieluma 
dēļ. Notikums pats var nebūt liels. Tas var būt tik mazs, kā – gā-
jiens vai brauciens uz dievnamu Ziemassvētku vakarā, kāds svēt-
ku dievkalpojums, vai pat tikai, ne vienmēr vairs kā bērnam, šāds 
vakars savējo pulkā, dziedot no sirds labi pazīstamas dziesmas, 
kad svecītes tik mierīgi deg! Miers virs zemes un cilvēkiem labs 
prāts!

Nevar teikt, ka laimīgākie Ziemassvētki mums ir tikai tad, kad 
kā rātni, laimīgi, paklausīgi bērni ejam mātei līdzi klausīties Kris-
tus vesti. Tas audzina, palīdz mums garīgi augt. Tā tomēr nav visa 
audzināšana, ko Ziemassvētki mums dod.

Apustuļa Pāvila vēstule Titam arī nosauc pie šīs audzināšanas 
vārda atsacīšanos “no bezdievības un pasaulīgām iekārēm”.

Ko mēs gan visu neiekārojam! Pasaule piedāvā tik daudz! Zie-
massvētki mūs audzina nesniegties kāriem skatiem un kārām 
rokam pēc tā ko pasaule piedāvā. Lielāko prieku Ziemassvētkos 
piedzīvo tieši tas, kas sevi aizmirst, liek sevi pēdēja vietā un domā 
par to, kā citiem prieku sagādāt.

Lielāks prieks nemēdz būt arī velēts cilvēkiem, kas tieši prie-
ku meklē. Dzīve ir nopietna. Kā ierasts mēs Ziemassvētku eglīti 

mājā liekam pamatīgā “kajā”, kas ir krusta formā! Un to saglabā-
jam un gadu pēc gada lietojam Ziemassvētku eglītei. Eglīte uz 
krusta. Prieka simbols uz sāpju zīmes!

Šartrā doma par katedrāli dzima posta laikā. Pats Jāzeps un 
Marija Betlēmē bija noguruši, piekusuši ceļinieki, kas ar visu 
savu grūto stāvokli neatrada “telpas tai mājvietā”.

Iekāre ir viens posta cēlonis. Otrs ir bezdievība. Kas tas īsti ir, 
ar ko mēs paši sirgstam: mazticība, vai: apslēpta neticība? Vai 
pat bezdievība? Ziemassvētki mūs audzina atteikties. Ieklausīsi-
mies labi, no kā.

Ziemassvētki mūs audzina, svētlaimībai. Svētumu izstaro Bet-
lēmes bērns un visi Viņa atspīdumi un atmirdzumi šeit mūsu vidū 
Kristus namā. Ārī tā maigā gaisma, ko izstaro mūsu eglīte, vai 
sveces dievnama altārī. Arī šī ir Dieva gaisma no Betlēmes. Jo 
Jēzus ir teicis, kur jūs sapulcēsities manā vārdā, divi vai trīs, Es 
būšu jūsu vidū! Viņš, kas pats ir gaisma!

Liela laime ir klusa laime. Īstai laimei gan laikam tikai viens 
apzīmējums: svētlaime. Tā ir laime ar debess svētību, ne zemes 
laime vien.

Apustulis Pāvils vēl uzsver, ka šī svētlaime nav tikai mūžībā, 
ticības piepildījums. Tā ienāk jau šinī mirstīgajā, iznīcīgajā dzīvē, 
mums esot zem un virs krusta, kad “prātīgi, taisni un dievbijīgi 
dzīvojam šinī laikā”.

Prātīga un taisna dzīvošana joprojām pieder pie audzināša-
nas, ko Ziemassvētkos saņemam. Ko tas nozīme? Vai pielīdzinā-
šanos svētajiem mūžībā? Vai pārvēršanos, aizejot vientulībā? Tad 
apustulis nebūtu teicis Ziemassvētku vēsti: “šinī laikā”.

Nē, ganiņi droši vien palika ganiņi. Gudrie vai ķēniņi no aus-
trumiem palika, kas viņi bija. Arī eņģeļi palika eņģeļi. Mēs arī – 
pāriesim mājās, paliksim tie paši.

Bet – saskarsmē ar Dieva žēlastības atspīdumu dod mums 
citu skatu, jaunu dzīves prieku, pat veselību.

Saskarsme ar Dieva Svēto iedvesmo mūs celt katedrāli, ja ne 
gluži tādu, kā Šartras pilsētā Francijā, kuru cilvēki cēla Dieva go-
dam, tad tomēr katedrāli. Celsim sava mūža un mūža darba ka-
tedrāli Dievam par godu un mums pašiem par svētību. Skaistākā 
katedrāle mums katram vienmēr vēl ceļama. Tā ir cilvēka dvēse-
le. Āmen.

Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus un patiesi bagātu laimes 
jauno Dieva žēlastības 2018. gadu!

Jūsu Mālpils draudze, draudzes padome un mācītājs Edvīns

Turpinājums no 11. lpp.



Mālpils Vēstis  DECEMBRIS  2017 13PROJEKTI

Atēnas – pilsēta, kurā dzīvo vairāk kā trīs miljoni iedzīvotāju 
38  964 kvadrātkilometros. Cilvēki no visas Grieķijas un pat no 
Kipras plūst uz Atēnām labāka darba un izglītības meklējumos. 
Dzīvokļu īres cenas ir milzīgas un nav samērojamas ar algām. 
Jauniem cilvēkiem atrast vietu zem Atēnu “saules” ir sarežģīti, 
pat nokļūt no punkta “a” uz punktu “b” ir grūti, jo tie nav kājām 
staigājami attālumi. Sabiedriskā transporta pakalpojumi ir dārgi, 
bet velosipēda izmantošana Atēnās ir līdzvērtīga pašnāvības mē-
ģinājumam. Esmu jaunatnes lietu speciālists novadā, kurā ir ne-
pilni četri tūkstoši iedzīvotāju, jaunieši vien 14 % no šī skaita. Šīs 
abas realitātes ir grūti salīdzināt.

Mēs, divdesmit cilvēki no desmit valstīm, devāmies uz Eiropas 
civilizācijas šūpuli, lai “Erasmus +” jaunatnes darbinieku mobili-
tātes programmas ietvaros mācītos par jauniešu līdzdalību.

Es ierados Atēnās divas naktis pirms projekta sākuma. Nacio-
nālā aģentūra šādu iespēju ierasties nedaudz ātrāk vai palikt ilgāk 
piedāvāja, un es nolēmu to izmantot, jo nojautu, ka, projektam sā-
koties, ekskursijas pa Atēnām izpaliks. Es nekļūdījos – laika un 
enerģijas staigāt pa pilsētu bija ļoti maz un pārsvarā tikai naktīs, 
kuras pavadīju guļot. Savas brīvās dienas pirms projekta veltīju, lai 
apskatītu vecpilsētu, pludmali, Nacionālo parku, un sapratu, ka 
tikt laukā no pilsētas ir pārāk sarežģīti un dārgi.

Pirmās projekta dienās, kā jau ierasts, iepazīšanās, koman-
das veidošanas uzdevumi, smiekli, pieredzes apmaiņa, iepazīša-
nās ar turpmāko programmu. Mana istabas biedrene ir grieķiete 
– šī sakritība izrādījās ļoti veiksmīga.

Viena diena tika veltīta Atēnu realitātes iepazīšanai. Devāmies 

“Galamērķis – jauniešu līdzdalība” 
jaunatnes darbinieku apmācības Grieķijā

tornis, no kura pavērās skaists skats. Biju 
pārsteigta par to, ka viņi tik laicīgi jau gata-
vojās Ziemassvētkiem un ka ir daudz veika-
lu, kur var iegādāties dāvaniņas un rotāju-
mus svētkiem. Brīžiem sajūtas bija tādas, 
ka būtu Rīgā, jo ēkas un ielas par to nedaudz 
atgādināja. Guvu pieredzi un atmiņas.”

Skolotāja Līva: “Esot projektā par veselī-
gu dzīvesveidu, bija patīkami redzēt, ka sko-
lēniem tika dota iespēja piedalīties dažādās 
ar tēmu saistītās aktivitātēs. Skolēni ne tikai 
varēja paši parādīt savas prasmes sportā, 
bet arī labprāt uzklausīja padomus no lek-
tores par to, ka nav nepieciešamas striktas 
diētas vai garas stundas sporta zālē, lai uz-
labotu savu pašsajūtu un justos labi. Kaut 
gan lielāko nedēļas daļu sniga, laikapstākļi 
arī netraucēja izbaudīt aktivitātes skaistajā 
vecpilsētā un Tallinas Brīvdabas muzejā, 
kurā iepazināmies ar Igaunijas vēsturi un 
kultūru.”

Skolotājs Kristaps: “Šāda veida pieredze man bija pirmo reizi, 
nekad vēl nebiju bijis nevienā projektā, arī kā skolēns ne. Uzska-
tu, ka ieguvu vērtīgu pieredzi un zināšanas turpmākajai profesio-
nālajai darbībai, jo Tallinas Politehnikumā dažādas mācību nian-
ses ir savādākas kā mums. Vēlreiz pārliecinājos par to, ka Mālpils 
vidusskolas infrastruktūra, mācību vide un iespējas ir ļoti augstā 
līmenī, arī salīdzinoši ar Tallinas Politehnikumu.”

Nākamā skolēnu sanāksme notiks janvāra beigās Norvēģijā, 
un aprīlī uzņemsim viesu grupas no abām partnervalstīm.

Informāciju apkopoja L. Mukāne

Tallinas TV tornī

Sportiskā pēcpusdienaKopā ar partnerskolu skolēniem

Turpinājums 14. lpp.
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Sabiedrībā daudz tiek diskutēts par reformām izglītības sistē-
mā, par jauna, kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādi 
un ieviešanu, par izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Izglītības 
jomas attīstībai ir nodrošināta iespēja iesaistīties Eiropas Sociālā 
fonda projektos. 2017. gadā ir noslēgti četri sadarbības līgumi 
par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu dalību Eiropas 
Sociālā fonda projektos, lai nodrošinātu līdzdalību jaunā mācību 
satura izstrādē un aprobācijā, lai nodrošinātu papildus iespēju 
konsultēt bērnus, kuriem ir mācīšanās grūtības, lai papildus or-
ganizētu izglītojošus mācību un ārpusskolas pasākumus, kā arī 
dažādus karjeras atbalsta pasākumus.

Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību 
saturā” kā pilotskola mācību satura aprobācijas procesā darbo-
jas Mālpils internātpamatskolas vadības un pedagogu komanda 
vienpadsmit pedagogu sastāvā. Projekta mērķis ir izstrādāt, ap-
robēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju 
mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni at-
tīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un at-
tieksmes. Projekta ietvaros tiek organizētas mācības pilotskolu 
pedagogu komandām, veidoti pieredzes apmaiņas un atbalsta 
pasākumi mācību satura ieviešanai, rosināta labās prakses pie-

mēru pārņemšana.
Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo indivi-

duālo kompetenču attīstībai” iesaistījušās Mālpils novada vidus-
skola un Mālpils internātpamatskola. Projekta mērķis ir nodroši-
nāt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz 
individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās iz-
glītības iestādēs, tādējādi uzlabojot skolēnu kompetences un 
mācību sasniegumus. Projekta ietvaros ir izstrādāts Mālpils no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo individuālo 
komptenču atbalsta pasākuma plāns 2017.–2018. gadam, kas 
ietver gan pedagoga palīga atbalstu mācību priekšmetu apguvē, 
gan grupu nodarbības, gan zinātnisko programmu nodarbību 
ciklu, gan pedagogu profesionālās pilnveides programmu apgu-
vi.

Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas samazināšanai” iesaistījušās Mālpils nova-
da vidusskola un Mālpils internātpamatskola, projekta aktivitā-
tes un atbalsts paredzēts vispārizglītojošo skolu skolēniem no 
5. līdz 12. klasei. Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu 
skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta īste-
nošana paredz atbalsta pasākumu plānošanu katram riska gru-

Izglītības projekti Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādēs

uz rajonu ar kriminālu pieskaņu, kur kādu pamestu graustu ar 
vēsturisku vērtību savā aprūpē ir pārņēmusi domubiedru grupa, 
kura to ir iztīrījusi, uztur tehniskā kārtībā, un šobrīd tur tiek vei-
dots tāds kā kultūras centrs. Šāda tendence apdzīvot pamestas 
ēkas kļūst arvien populārāka, un pievienotā vērtība, neskaitot 
vēsturisku ēkas glābšanu, ir kopējā drošības līmeņa uzlabošanās 
šādos rajonos. Vakarā pie mums viesos bija trīs jaunietes, kuras 
stāstīja par klasiskākajām jauniešu problēmām Atēnās – grūti 
atrast darbu, neskatoties uz izglītību, dzīvokļu cenas pārāk aug-
stas, transports dārgs, jauniešiem nav piemērotas, drošas vie-
tas, kur pulcēties, trūkst jauniešu centru. Un tomēr viņi nepamet 
Atēnas.

Nākamajā dienā dalībnieki tika sadalīti komandās. Apguvām 
dažādas ideju ģenerēšanas metodes. Mūsu uzdevums bija izstrā-
dāt projektu, izvērtējot reālo situāciju, esošās problēmas, balsto-
ties uz kādu no jauniešu vajadzībām, jānokonkretizē mērķaudito-
rija, jāizvēlas resursi, kurus izmantosim projekta realizēšanā. 
Mūsu komanda nolēma apmierināt cilvēku vajadzību pēc tīras, 
sakoptas un drošas vides, tā veicinot ekoloģisku domāšanu. Pie-
dāvāju ideju – pagatavot iepirkumu maisiņus no T-krekliem, kuri 
vairs netiek izmantoti valkāšanai un dalīt tos cilvēkiem uz ielām, 
stāstot par “dzīvi bez plastmasas” principu. Ideja tika akceptēta. 
Tikai kur dabūt T-kreklus? Manai istabas biedrenei ir kontakti, 
sazinājāmies ar humānās palīdzības centru un bez maksas ti-
kām pie nepieciešamajiem izejmateriāliem. Mūsu plāns bija cil-
vēkiem mācīt, kā viņi paši varētu pagatavot šādus maisiņus, do-
dot elpu lietām, kuras viņiem vairs nav nepieciešamas. Kā 
pierādīts, cilvēki drošāk jūtas tīrā un sakoptā vidē, samazinot at-
kritumu daudzumu, mēs rūpējamies paši par savu drošības sajū-
tu. Realizēt projektu Atēnu ielās nebija tik vienkārši. Cilvēki ne-
vēlējās apstāties un runāt ar svešiniekiem, viņi negribēja mācīties 

taisīt iepirkuma maisiņus, viņi domāja, ka šie maisiņi ir par mak-
su. Secinājums – iecere bija laba, risinājums radošs, realizācija 
pārāk sarežģīta, šādas situācijas mēdz gadīties arī jauniešiem 
viņu projektu realizācijā. Bet katra pieredze ir mācību process 
un, kā pierādīts, no kļūdām mācāmies vislabāk.

Varbūt citām komandām bija vieglāk realizējamas projekta ie-
ceres, bet mūsu komandā bija grieķiete ar auto, un naktī mēs 
devāmies ekskursijā uz skaistākajām Atēnu vietām. Kalns, kurā 
uzkāpjot var redzēt Atēnas no augšas, miljoniem, miljardiem 
gaismiņu visapkārt, it kā zvaigznes būtu nokāpušas uz zemes un 
mēs pacēlušies virs tām.

Mans novads ir nepilnas desmit reizes mazāks kā Atēnas. 
Jaunieši neplūst šurp labāka darba vai plašāku iespēju meklēju-
mos. Tomēr jautājums par jauniešu līdzdalību ir aktuāls kā Atē-
nās tā Mālpilī. Kā motivēt jauniešus iesaistīties, līdzdarboties, 
realizēt savas iniciatīvas novada labā. Kā vienu no pozitīviem pie-
mēriem varu minēt starptautiskus projektus jauniešiem, kuri jau 
vairākus gadus tiek realizēti Līvijas Mukānes vadībā un daudziem 
jauniešiem dod iespēju iepazīt ne tikai citu valstu kultūru, bet re-
dzēt pozitīvo piemēru, kā jaunieši var ietekmēt procesus, kā jau-
nieši var līdzdarboties un kādas iespējas līdzdalība piedāvā. Līdz-
dalība rada piederības sajūtu, savukārt piederības sajūta veicina 
vēlmi šeit dzīvot un būt atbildīgiem par savu dzīves vidi. Domāju, 
ka uzsākot darbu ar jauniešu līdzdalības veicināšanu Mālpilī,  
pirmais solis varētu būt pozitīva un strukturēta dialoga veidošana 
starp jauniešiem un pašvaldības lēmējvaru un jauniešu vajadzību 
apzināšana.

Mālpils pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste  
Antra Austriņa-Seņkāne

Turpinājums no 13. lpp.
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Ar 2017. gada 20. martu Mālpils novada vidusskola īsteno Ei-
ropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekts 
tiks īstenots līdz 2020. gada 30. decembrim.

2017. / 2018. mācību gadā programmā tiks iesaistīti 339 Māl-
pils novada vidusskolas skolēni un 47 Mālpils internātskolas 7.–
9. klašu skolēni.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītoja-
miem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un 

izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši sa-

vām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedā-
vājumam un vajadzībām.

Projekta ietvaros tiek īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasā-
kumi, kuri ir saistīti gan ar darba pasaules iepazīšanu, izglītoja-
mo sevis izpēti, karjeras lēmuma pieņemšanu, pašnovērtējuma 
veikšanu, skolēniem būs iespēja apmeklēt uzņēmumus, labora-
torijas, dažādas mācību iestādes, lai noskaidrotu un iepazītu da-
žādas profesijas un izglītības iespējas.

Iepriekšējā mācību gadā skolēni apmeklēja Latvijas Dabas 
muzeju, Siguldas Mazo brīnumzemi, Mālpils novada vidusskolā 
viesojās zinātkāres centrs ZINO ar nodarbībām, kuru laikā inter-
aktīvā veidā skolēniem bija iespēja atraisīt interesi un iepazīt ne-

pieciešamās zinā-
šanas, prasmes un 
personības īpašības 
ar zinātni un tehno-
loģijām saistītās 
profesijās, vērot ķī-
misko eksperimen-
tu parādi. Šajā pa-
sākumā piedalījās 
arī Mālpils internāt-
pamatskolas 7.–9. 
klašu skolēni.

Šaja mācību 
gadā darbs turpi-
nās. Septembrī 
5. klases skolēni un 
audzinātāja Daila 
Klintsone apmeklē-
ja zemnieku saim-
niecību “Salzemnieki”, kur iepazinās ar darbu šāda veida maza-
jos uzņēmumos un vēroja ābolu sulas ieguvi. 3. klases skolēni 
apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku, bet jau pavisam drīz, 9. 
janvārī, vidusskolā notiks Tehniskās jaunrades dienas.

Pedagogs, karjeras konsultants A. Vecroze

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”

pas bērnam uz konkrētu periodu – mācību semestri. Šī mācību 
gada 1. semestrī ir sastādīti un saskaņoti deviņi Individuālie 
priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanas plāni Māl-
pils internātpamatskolas skolēniem, kuros paredzētas individu-
ālas konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa konsultācijas, 
pedagoga palīga atbalsts mājas darbu sagatavošanas procesā, 
ēdināšanas izdevumu kompensēšana, transporta biļešu izdevu-
mu kompensēšana nokļūšanai skolā. 2. mācību semestrī projek-
tā iesaistīsies arī Mālpils novada vidusskola.

Eiropas Sociālā fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” darbojas Mālpils novada 
vidusskola, kas karjeras izglītības jautājumos sadarbojas ar otru 
pašvaldības virpārizglītojošo skolu – Mālpils internātpamatsko-
lu, nodrošinot arī šīs skolas vecāko klašu skolēniem dalību pro-
jekta aktivitātēs.

Izglītības speciāliste Anita Sārna
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

25. un 26. novembrī Mālpils sporta kompleksā notika viens no 
gada nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas novusā – Pasaules 
kausa izcīņas 10. posma sacensības pieaugušajiem (vīri, dāmas, 
pāri) un Eiropas individuālais čempionāts jauniešiem un jaunie-
tēm divās vecuma grupās (2003. g.dz. un jaunāki, kā arī 1999. / 
2002. g.dz.) kurā kopumā piedalījās 250 dalībnieki. Nopietnāka-
jās vīru sacensībās piedalījās 156 dalībnieki starp kuriem bija arī 
mālpilieši. Visaugstāko vietu ieguva Jānis Dišereits (50. vieta), 
pārējiem veicās mazāk – Alfons Suķis (115. vieta), Edgars Koma-
rovs (118. vieta), Oskars Janbergs (134. vieta) un Andris Lagzdiņš 
(135. vieta).

Vīru dubultspēlēs 41 pāra konkurencē mūsējie Viesturs Bēr-
ziņš un Mārtiņš Dišereits izcīnīja augsto – 6. vietu.

9. decembrī Mālpils sporta kompleksā notika tradicionālā 
Mālpils domes kausa izcīņa šahā (Šveices sistēma, 8 kārtas, lai-
ka kontrole – 10 min + 5 sek, FIDE ātrā šaha reitinga aprēķins), 
kurā piedalījās 49 dalībnieki no visas Latvijas. Dalībnieku sastāvs 
bija ļoti spēcīgs – 1 starptautiskais meistars, 1 sieviešu FIDE 
meistars, 3 nacionālie meistari, 11 meistarkandidāti, 22 1. sporta 
klases šahisti. Pirmo vietu sacensībās ar 7 punktiem no 8 negai-
dīti izcīnīja meistarkandidāts Andris Driliņš no Salaspils, otro 
vietu ieguva starptautiskais meistars Vladimirs Svešņikovs (6,5 
punkti), trešajā vietā, pēc papildus koeficienta, ierindojās nacio-
nālais meistars Kristaps Kretainis (6 punkti), 4. vietā – meistar-
kandidāts Aivars Laizāns (arī 6 punkti), 5. vietu ieguva meistar-
kandidāts Oleksandr Bryker (6 punkti). Labākais rezultāts 
dāmām – Anastasija Travkina no Krievijas (5,5 punkti, 8. vieta 
kopvērtējumā), senioru balvu (virs 65) ieguva Jānis Visockis (5,5 
punkti, 7. vieta kopvērtējumā), senioru balvu (virs 50) ieguva Val-
dis Višņevskis (5 punkti, 10. vieta kopvērtējumā) labākais no jau-
niešiem – Simons Sinauridze (5,5 punkti, 6. vieta kopvērtējumā). 
No mālpiliešiem Ģirts Lielmežs (4,5 punkti, 17. vieta), Anatolijs 
Seļivanovs (4 punkti, 19. vieta), Matīss Preiss (4 punkti, 22. vieta) 
un Jevgēņijs Faļiļejevs (3 punkti, 39. vieta).

10. decembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
atklātā čempionāta novusā noslēdzošais – 6. posms, kurā pieda-
lījās 33 dalībnieki no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās 
– KUNGI (LNF Licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi 
nelicencētie spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu iegu-
va Alfrēds Probaks no Rīdzenes, 2. vietā – mālpilietis Andris 
Lagzdiņš, bet 3. vietā – iepriekšējo četru posmu uzvarētājs San-
dis Kalniņš no novusa kluba “Vidzemnieki”.  Sieviešu konkurencē 

uzvarēja Anna Teherova (Ogre), 2. vietā Vita Balode no Vaidavas, 
3. vietā Olga Gusjkova (Rīga). TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Andis 
Kušķis (Salaspils), 2. vietā – Jānis Gradkovskis (Salaspils), 3. vie-
tā – Aleksandrs Lielmežs (Mālpils).

Kopvērtējumā pēc sešiem posmiem, KUNGU grupā 1. vietu 
ieguva Sandis Kalniņš no novusa kluba “Vidzemnieki”, 2. vietā – 
mālpilietis Andris Lagzdiņš, bet 3. vietā – Ainārs Pēčs no Vaida-
vas. Starp 10 labākajiem vēl iekļuva mālpilieši Mārtiņš Dišereits 
(4. vieta), Tālivaldis Zagorskis (7. vieta) un Alfons Suķis (9. vieta).  
Sieviešu konkurencē uzvarēja Tatjana Rakojeda (Rīdzene), 2. vie-
tā Anna Teherova (Ogre), 3. vietā Vita Balode (Vaidava). TAUTAS 
klasē 1. vietu ieguva Ģirts Lielmežs (Mālpils), 2. vietā – Andis 
Kušķis (Salaspils), 3. vietā – Andrejs Kondričs (Gulbene), 4. vietā 
palika Aleksandrs Lielmežs (Mālpils). Paldies sacensību galve-
najam tiesnesim Viesturam Bērziņam.

Noslēdzās Pierīgas novadu 2017. gada sporta spēles. Kop-
vērtējumā Mālpils novads ieguva 7. vietu starp 16 Pierīgas nova-
diem, kā arī 2. vietu starp mazajiem (zem 5 000 iedzīvotāji) Pierī-
gas novadiem. Kopumā sacensības notika 18 sporta veidos. 3 
sporta veidos mālpilieši ieguva medaļas (1. vieta – šahā, 3. vieta 
– novusā un zolītē). Papildus Mālpils novads saņēma atzinību par 
visvairāk notikušajām Pierīgas novadu sacensībām – 5 sporta 
veidu sacensības notika Mālpilī.

Mālpils kausa izcīņas novusā 2017. gada kopvērtējuma laureāti

Mālpils domes kausa izcīņas šahā godalgoto vietu ieguvējiPasaules kausa izcīņas 10. posms novusā
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Izmaiņas maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa 
noteikšanā

Mālpils novada dome ir pieņēmusi lēmumu mainīt ienākumu 
līmeni, kuru nepārsniedzot ģimenei (personai) tiek piešķirts  
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

Atsevišķi dzīvojoša, nestrādājoša pensijas vecuma persona 
vai persona ar invaliditāti, kura vienīgie ienākumi ir pensija uz 
maznodrošinātas personas statusu var pretendēt, ja tās ienāku-
mi pēdējo trīs mēnešu laikā ir bijuši mazāki par EUR 258,00. Ja 
ģimenē ir tikai vecuma pensijas vai invaliditātes pensijas sa-
ņēmēji, tad ienākumu līmenis nevar pārsniegt EUR 215,00. Ja 
ģimenē ir darbspējīga persona, tad ienākumu līmenis noteikts 
EUR 172,00 apmērā. Pieņemot lēmumu par statusa piešķirša-
nu, tiek izvērtēts materiālais stāvoklis – ne tikai ienākumi, bet 
arī īpašumi. (Mālpils novada domes 29.11.2017. saistošie notei-
kumi Nr. 10 “Grozījumi 2013. gada 23. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr. 4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa noteikšanu Mālpils novadā””)

Izmaiņas sociālās palīdzības 
pabalstu piešķiršanā

Mālpils novada dome ir apstiprinājusi grozījumus saistošajos 
noteikumos par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Māl-
pils novada pašvaldībā (29.11.2017. saistošie noteikumi Nr. 11 

“Grozījumi 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldī-
bā””).

Pabalstu piešķiršanā būs šādas izmaiņas:
1) sociālās palīdzības pabalstus ir tiesības saņemt trūcīgām 

un maznodrošinātām personām;
2) dzīvokļa pabalsts mājokļiem ar centrālo apkuri tiks aprē-

ķināts pēc normatīviem (saistošo noteikumu Pielikums Nr. 1);
Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu no janvāra mēneša, klientam 

obligāti ir jāiesniedz iepriekšējā mēneša komunālo maksāju-
mus apliecinoši dokumenti (par apkuri, ūdeni un kanalizāciju, 
elektrību un gāzi).

3) pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek 
paplašināts, paredzot, ka 50% apmērā tiks apmaksāti stacionā-
rie un ambulatorie pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi, 
kā arī izdevumi par brillēm. Par medikamentiem turpmāk tiks 
apmaksāta tikai valsts kompensējamo medikamentu neapmak-
sātā daļa;

4) atbilstoši grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā tiek ieviests jauns pabalsts – vienreizējs pa-
balsts krīzes situācijā – pabalsts stihiskas nelaimes vai katas-
trofu gadījumā, vai gadījumā, ja ģimene (persona) iepriekš ne-
paredzamu vai objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt savas 
pamatvajadzības.

Individuālas konsultācijas, iepriekš piesakoties pa tālruni 
67185874.

Olga Volosatova 
P/a “Mālpils sociālais dienests” direktore 

e-pasts: olga.volosatova@malpils.lv  

Novada domes bibliotēka aicina 
uz pasākumu ciklu

“Izstāsti savu stāstu”
Sagaidot Latvijas simtgadi, novada domes bibliotēka uzsāk 

tikšanos ciklu “Izstāsti savu stāstu”.
Pirmās tikšanās tēma “Izstāsti sava trauka stāstu”. Tas var 

būt stāsts par tavu mīļāko krūzīti, bez kuras tu nevari baudīt 
rīta kafiju, bet varbūt plauktā skumst porcelāna tasīte no kād-

reiz tik lepnās un ģimenes svētkos galdā celtās servīzes. Tik 
pat labi tā var būt vectēva skārda krūzīte, kas kopā ar viņu at-
griezusies no Sibīrijas.

Nāc un izstāsti savu stāstu, dalies ar savām atmiņām, atdzī-
vini tās! Tas būs stāsts par Tevi pašu, Tavu ģimeni un Tavu 
dzimtu. Gribam, lai mūsu kopā būšana pārvēršas par sirsnī-
gām sarunām pie smaržīgas tējas tases.

Pieteikt savu dalību varat novada domes bibliotēkā personī-
gi vai pa tālruni 67925390.

Gaidīsim Jūs 2018. gada 17. janvārī plkst. 17:00

Mālpils novada dome (Reģ. Nr. 90000048398)
izsludina pretendentu pieteikšanos

uz PROJEKTU VADĪTĀJA amata vakanci
Galvenie amata pienākumi

•Pašvaldības ārējā finansējuma piesaistes projektu vadība – 
aktuālo projektu ieviešana; •Sagatavot, koordinēt un uzraudzīt 
ES fondu, kā arī vietēja mēroga projektus; •Aprēķināt projektu 
izmaksas un investīcijām nepieciešamos līdzekļus; •Sagatavot 
pārskatus par realizētajiem projektiem un novada plānošanas 
dokumentiem; •Piedalīties attīstības programmas rīcības un in-
vestīciju plānu sagatavošanā, koordinēšanā un uzraudzībā; 
•Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību novada administratīvajā teri-
torijā, nodrošināt sadarbību un regulāru informācijas apmaiņu ar 
novada uzņēmējiem; •Apkopot informāciju par novada uzņēmēju 
un potenciālo privāto investoru (iekšzemes un ārvalstu) uzņē-
mējdarbības projektiem un sekmēt to īstenošanu novadā
Prasības pretendentiem

•Augstākā izglītība, vēlama saistībā ar projektu vadību vai pa-
pildinātu ar projektu vadības kursu sertifikātu; •Vismaz divu 

gadu pieredze darbā ar projektu sagatavošanu un vadīšanu; 
•Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, precizitāte un orientācija uz 
rezultātu; •Labas komunikācijas spējas, analītiska domāšana un 
augsta atbildības sajūta; •Valsts valodas zināšanas augstākajā 
pakāpē, svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību; 
•Teicamas prasmes darbā ar MS Office programmatūru
Iesniedzamie dokumenti

•Pieteikuma – motivācijas vēstule; •Īss dzīves gājuma, izglītī-
bas un darba pieredzes apraksts (CV); •Izglītības dokumentu un 
sertifikātu kopijas; •Pēc pretendenta ieskatiem citu dokumentu 
kopijas
Pieteikšanās termiņš un kārtība

Dokumentus iesniedz, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi 
dome@malpils.lv, vai iesniedzot personīgi Mālpils novada do-
mes kancelejā (Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, 
LV-2152)

Pieteikšanās termiņš līdz 2018. gada 19. janvārim plkst. 12:00
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemēro-

tākajiem kandidātiem sazināsimies personīgi 2 nedēļu laikā pēc 
pieteikšanās termiņa beigām.
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SIA “KOTKALNS” Mālpils 
novadā meklē darbiniekus
Nepieciešami:

 • darbinieki pārtikas produktu ražošanā:
 ◊ fasētāji;
 ◊ krāvējs;
 ◊ apkopējs;

 • šoferi ar C kategorijas vadītāja apliecību.
Prasības kandidātiem:

 • augsta motivācija izdarīt darbu atbildīgi un ātri;
 • bez kaitīgiem ieradumiem.

Uzņēmums piedāvā:
 • apmācību;
 • stabilu atalgojumu + prēmijas (alga pēc nodokļu no-

maksas 450–900 EUR);
 • bezmaksas transports, kurš nogādās Jūs līdz darbam 

un līdz mājām (gadījumā, ja ir savs transports – ceļa 
izdevumi tiks apmaksāti).

Pretendentus pieteikties pa tālr. 26558361

Mālpils Ev. lut. draudzes 
aktivitātes decembrī un janvārī
Dievkalpojumi

31. decembris / plkst. 10:00 / Svētdiena pēc Ziemassvēt-
kiem – Vecgads / kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjan-
cevs /

7. janvāris / plkst. 10:00 / Svētdiena pēc Zvaigznes dienas 
/ Mūsu Kunga kristība / kalpos draudzes mācītājs Edvīns 
Rumjancevs /

14. janvāris / plkst. 10:00 / Otrā svētdiena pēc Zvaigznes 
dienas / ziedojumu vākšana nodegušā Carnikavas dievnama 
atjaunošanai / kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs 

un iespējams Carnikavas draudzes mācītājs 
Ivars Jēkabsons /

20. janvāris / plkst. 15:00 / Kristiešu vieno-
tības lūgšanas nedēļa / ekumēniskais dievkal-
pojums / kalpos Baptistu, Romas Katoļu un 
LELB (pastor loci) /

21. janvāris / plkst. 10:00 / Trešā svētdiena 
pēc Zvaigznes dienas / kalpos iecirkņa vikārs /

28. janvāris / plkst. 10:00 / Septuagesima 
– trešā svētdiena pirms Gavēņa laika / kalpos 
iecirkņa vikārs /

Draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs 
un draudzes padome; www.malpilsbaznica.lv

Kalendāru veido mālpiliešu iesūtītās fotogrāfijas konkursam 
“Četri gadalaiki Mālpilī”, kas norisinājās visa aizvadītā gada ga-
rumā.

Kalendāra fotogrāfiju autori ir: Māra Ārente, Kristers Balodis, 
Alans Birčs, Jolanta Kļaviņa, Guntars Kļaviņš, Līga Mukāne, Lī-
vija Mukāne un Vineta Oša.

Kopumā iesūtītas 19 autoru 225 fotogrāfijas. No tām kalendā-
ra izveidei kā izcilākās izvēlētas 8 autoru 28 fotogrāfijas (katru 
mēnesi atspoguļo 2 fotogrāfijas).

Galda kalendārā ietverti ne tikai valsts svētki un svinamās die-
nas, bet arī liela daļa no Mālpils novadā plānotajiem pasāku-
miem 2018. gadā. Kalendāru iespējams iegādāties Mālpils no-
vada domes un Kultūras centra kasēs. Cena 7,50 EUR. 
Eksemplāru skaits ierobežots! Izmantojiet iespēju sagādāt iz-
cilu dāvanu gadu mijā saviem tuvākajiem!

Esmeralda Tāle

No fotokonkursam “Četri gadalaiki Mālpilī” iesūtītajām fotogrāfijām 
tapis kalendārs “Mālpils 2018”

UZMANĪBU, 
Mālpils daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem!
Pamatojoties uz SIA “Ragn-Sells” iesniegumu, 
Mālpils novada domes 2017. gada 29. novem-
bra lēmumu un ņemot vērā dabas resursu 
nodokļa likmes pieaugumu, SIA “Norma K” ar 
2018. gada 1. februāri palielina maksu par 
atkritumu izvešanu no 1 personas mēnesī uz 
2,08 EUR (neietverot PVN).

SIA “Norma K” 

Vēlos uzmeklēt ar “izcilo saprātu” apveltīto 
cilvēku, kurš starp Brišķeniem un veco skolu 
aizbēris ar būvgružiem drenāžas aku. Ja kāds 
kaut ko redzēja, zvanīt Guntim Blumbergam. 
Tālr. 22404156
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Notikusi 2. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”
14. decembrī notika 2. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”, 

kurā sacentās TLM studijas “Urga” komanda “Ačkas” un vec-
māmiņu klubiņa “Rezēdas” komanda “Kamēr vari, tikmēr 
dari!”. Rezultāts: “Ačkas” – 35 punkti, “Kamēr vari, tikmēr 
dari!” – 33 punkti.

Gaidām skatītājus vērot klātienē 3. spēli, kas norisināsies 
2018. gada 11. janvārī Kultūras centra apaļajā zālē, plkst. 
19:00. Sacentīsies dziedošā kolektīva “Mergupe” un mednieku 
biedrības “Mergupe” komandas.

Esmeralda Tāle

“Kamēr vari, tikmēr dari!” – (no kr.) Monika Lielmeža (komandas 
kapteine), Biruta Veckunga, Regīna Dišlere, Silvija Grapmane 

“Ačkas” – (no kr.) Gatis Zariņš, Gunta Jēkabsone, Ilga Fjodorova, 
Lauma Krastiņa (komandas kapteine)

GADU  MIJĀ

Latvijas svētkos
Par godu Latvijas svētkiem

Dziesmas mēs dziedam.
Par godu Latvijas svētkiem

Sveces mēs dedzam.

Par godu Latvijas simtgadei
Salūtus gaisā mēs šausim.
Par godu Latvijas simtgadei

Tautai priecāties ļausim.

Tautas tērpos skaistos tērpti,
Kas no latvju dzijas vērpti,
Tiek izdejotas tautu dejas

Ko redz visi pakalni un lejas.

Ak, mana skaistā Latvju zemes rota,
Kas Tev no Dieva tika dota.

Lai Latvijas zeme paliek skaista ar vien,
Lai protam to mīlēt un sakopt ik dien'.

Šīs mūsu Latvju zemes pilis,
Ko daudzi apceļot šurp brauc,
Pie upēm, ezeriem ķert zivis

Uz Latgales zilajiem ezeriem trauc.

Visskaistākā rota ir Rundāles pils,
To ieskauj rozes un debesjums zils.
Tā atrodas mūsu Zemgales pusē,

Pat putni un koki aiz sajūsmas klusē.

Mīlēsim un saudzēsim zemīti šo,
Mūsu Latviju, visskaistāko.

Novēlu visiem priecīgus svētkus!
Ar cieņu, Jūlija
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Mālpils Kultūras centra pasākumi janvārī
JANVĀRIS – BALTAIS MĒNESIS

 • Līdz 12. janvārim Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma ĒRAS ZALCMA-
NES gleznojumu un zīda izstāde “GAISMAS SPĒLES”.

 • 01.01. plkst. 01:00–05:00 JAUNGADA BALLE kopā ar grupu “VĒJA RADĪTIE” 
no Siguldas. Ieeja: 12,- EUR, iepriekšpārdošanā: 10,- EUR, Kultūras centra 
pašdarbniekiem: 7,- EUR.

 • 06.01. plkst. 10:00 TLM studijas “URGA” sanākšana.
 • 10.01. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” saiets.
 • 11.01. plkst. 19:00 Mālpilieši ceļā uz Latvijas 100-gadi. 3. spēle “MANA MĀL-

PILS MANĀ LATVIJĀ” Kultūras centra apaļajā zālē. Piedalās mednieku bied-
rības “MERGUPE” un Mālpils jauktā kora “MERGUPE” komandas. Aicinām 
līdzjutējus un atbalstītājus!

 • 14.01. plkst. 16:00 JĀŅA ZIŅĢĪŠA gleznu izstādes atklāšana izstāžu zālē.
 • 20.01. plkst. 18:00 Deju lieluzveduma “MĀRAS ZEME” un koncerta “VĒL 

100 GADU DEJAI” repertuāra pārbaudes skate. Ieeja brīva.
 • 21.01. plkst. 17:00 Ielūdz Maestro RAIMONDS PAULS. Piedalās solisti: Kris-

tīne Prauliņa, Dināra Rudāne un Mārtiņš Ruskis. Mūziķi: Mārcis Auziņš, 
Kristaps Vanadziņš, Toms Poišs, Rūdolfs Dankfelds. Biļetes var iegādāties 
Kultūras centra un “Biļešu paradīzes” kasēs. Biļešu cena: 25,- EUR.

 • 25.01. plkst. 19:00 Mālpilieši ceļā uz Latvijas 100-gadi. 4. spēle “MANA MĀL-
PILS MANĀ LATVIJĀ” Kultūras centra apaļajā zālē. Piedalās P/A “MĀLPILS 
SOCIĀLAIS DIENESTS” un vidējās paaudzes deju kolektīva “KNIEDIŅŠ” ko-
mandas. Aicinām līdzjutējus un atbalstītājus!

Balta ir ziema, balts atnāk Jaunā gada rīts... Mēs sākam jaunu apli. Lai mums 
spēks visiem kopīgi līdzdarboties un paveikt iecerēto. Sapņosim, domāsim, strā-
dāsim kopā, jo laiks ir vērtīgs tik, cik nozīmīgu notikumu ir tajā.

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 26424232, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Makets iespiests SIA “Erante”
Saieta laukums 2, Madona, LV-4801, tālr. 64860983
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SLUDINĀJUMI

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

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

SIA “Mālpils Timber” iepērk taras klučus 
diametrā no 14 līdz 30 cm, tālr. 26340698

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!

“Rūpes nepazudīs –
vienīgi šovakar uzvilks svētku tērpu 
un aizdegs sveces,
Pienākums nepazudīs –
vienīgi iespraudīs spīgulīti matu 
sprogā un teiks: tici, Tev veiksies!
Sirds nemiers nepazudīs un nezudīs 
raizes ne brīdi –
bet pāri tām šovakar maigums klās 
plaukstas un bezgala zvaigznes 
spīdēs...”

/M. Laukmane/

SIA “Norma K” sveic savus darbi-
niekus, klientus un sadarbības part-
nerus svētkos un vēl: 

Gaišas līksmes, mīlestības un ce-
rību piepildītu Ziemassvētku noska-
ņu katrā mājā, katrā ģimenē, katrā 
kolektīvā!

Veselību un spēku ieceru piepildī-
šanai, draudzīgu kopību un atbalstu 
Jaunajā 2018. gadā!

“Caur mūsu sirdīm Ziemassvētki rit, 
Pavisam tuvu Jaungads mīt, 
Un tieši šajā laikā vajag paldies 
pasacīt, 
Un labo daudz vēl izdarīt!”

Gaišas domas Ziemassvētkos! 
Radošas dienas Jaunajā 2018. gadā!

Invalīdu un viņu atbalstītāju bied-
rība “Notici sev!” pateicas ikvienam, 
kas bija kopā projektu īstenošanā un 
piedalījās ikdienas aktivitātes!

Cienījamie Mālpils 
novada uzņēmēji!

Jaunais 2018. gads ir svētku gads 
Latvijai, novadam un katram Latvijas 
iedzīvotājam. Tas ir laiks, lai atskatītos 
uz noieto, izvērtētu paveikto un plānoto 
nākamo.

Latvijas simtgades pasākumu ie-
tvaros, Mālpils novada dome aicina 
Jūs aktīvi piedalīties “Mālpils Uzņē-
mēju dienās 2018”, kas norisināsies 
no 8. līdz 10. martam Mālpils Kultūras 
centrā. Lūdzam Jūs līdz 1. martam 
pieteikt dalību un prezentēt savu uz-
ņēmumu, zemnieku saimniecību, māj-
ražošanu, biedrību, individuālā ko-

mersanta un citu saimniecisko 
darbību.

Mēs gribam īpašā godā celt Jūsu 
nozīmīgo veikumu, iepazīstināt novada 
iedzīvotājus un viesus ar Jūsu darbību 
un pateikties Jums ikgadējā Uzņēmēju 
ballē, kas notiks pasākuma noslēgumā 
– 10. martā.

Jūs esat tie, kas kopj mūsu zemi, 
piedāvā savus pakalpojumus, izveido 
ražotnes, nodrošina mūsu iedzīvotāju 
nodarbinātību un viņu labklājības līme-
ņa celšanu, dara mūsu novada vārdu 
zināmu tuvu un tālu, un ar savu darbību 
sekmē gan novada, gan visas Latvijas 
attīstību.

Kontakttālr. 28679146 (Iveta)


