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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI OKTOBRĪ

Izskatīja 13 jautājumus:
1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
2. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Māl-

pils novada pašvaldības dienesta viesnīcā.
3. Par Mālpils novada pašvaldības dienesta viesnīcas iekšējās 

kārtības noteikumu apstiprināšanu.
4. Par atbalstu pasākumam “Sajūtu labirints”.
5. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
7. Par līdzdalību Likteņdārza veidošanā.
8. Par atļauju Mālpils novada simbolikas izmantošanai.
9. Par sporta kompleksa telpu īri Latvijas novusa federācijai.
10. Par “Par Mālpils novada pašvaldības apbalvojumu “GODA 

NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu”.
11. Par Mālpils novada domes konkursa “Biznesa plānu kon-

kurss komercdarbības uzsākšanai Mālpils novadā” vērtē-
šanas komisijas izveidošanu.

12. Par grozījumu apstiprināšanu Mālpils novada domes kon-
kursa “Biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākša-
nai Mālpils novadā” nolikumā.

13. Par izmaiņām amatu sarakstos.
NOLĒMA:

 • Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības dienesta viesnīcas 
maksas pakalpojumu izcenojumus ar 2017. gada 26. oktob-
ri:

N.p.k. Maksas pakalpojuma 
veids Mērvienība

Izcenojums 
par 

mērvienību 
EUR 

(ar PVN)
1. Īres maksa par vienu 

dienesta viesnīcas telpas 
gultasvietu pašvaldības 
izglītības iestāžu audzēk-
nim, izmantojot gultas 
veļu

Mēnesī no 
vienas 

personas
8,54

2. Īres maksa par dienesta 
viesnīcas telpas īslaicīgu 
lietošanu 1 (vienai) 
personai bez gultas veļas 
izmantošanas

Mēnesī no 
vienas 

personas

2.1. ziemā apkures sezonā* 80,00

2.2. vasarā 63,00
3. Īres maksa par dienesta 

viesnīcas telpas īslaicīgu 
lietošanu 2 (divām) 
personām bez gultas 
veļas  izmantošanas

Mēnesī no 
vienas 

personas

3.1. ziemā apkures sezonā* 49,00

3.2. vasarā 40,00

4. Īres maksa par dienesta 
viesnīcas telpas īslaicīgu 
lietošanu 3 (trīs) perso-
nām bez gultas veļas 
izmantošanas

Mēnesī no 
vienas 

personas

4.1. ziemā apkures sezonā* 38,00

4.2. vasarā 33,00

5. Īres maksa par dienesta 
viesnīcas telpas īslaicīgu 
lietošanu 4 (četrām) 
personām bez gultas 
veļas  izmantošanas

Mēnesī no 
vienas 

personas

5.1. ziemā apkures sezonā* 33,00

5.2. vasarā 29,00

6. Dienesta viesnīcas telpas 
īslaicīgas lietošanas īres 
maksa nometņu un viesu 
izmitināšanai, izmantojot 
gultas veļu**

Diennaktī 
no vienas 
personas

6,50 

7. Dienesta viesnīcas telpas 
īslaicīgas lietošanas īres 
maksa nometņu un viesu 
izmitināšanai, bez gultas 
veļas izmantošanas**

Diennaktī 
no vienas 
personas

6,10 

8. Dienesta viesnīcas telpas 
īslaicīgas lietošanas īres 
maksa nometņu un viesu 
izmitināšanai grupai virs 
50 personām, izmantojot 
gultas veļu**

Diennaktī 
no vienas 
personas

6,20 

9. Dienesta viesnīcas telpas 
īslaicīgas lietošanas īres 
maksa nometņu un viesu 
izmitināšanai grupai virs 
50 personām, bez gultas 
veļas izmantošanas**

Diennaktī 
no vienas 
personas

5,80 

10. Īrnieka viesa uzturēšanās 
dienesta viesnīcā (īrnieka 
istabiņā) no plkst. 23:00 
līdz 6:00

No vienas 
personas 3,00

11. Īrnieka personīgās veļas 
mazgāšana Viena reize 1,20

* Apkures sezona no 1. oktobra līdz nākošā gada 30. aprīlim
** Pakalpojumi tiek sniegti tikai tad, ja tas netraucē izglītības  
programmu īstenošanu

Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē Mālpils novada do-
mes 25.01.2017. lēmuma Nr. 1/17 “Par maksas pakalpojumu iz-
cenojumu apstiprināšanu Mālpils Profesionālajā vidusskolā” 
punkti 1.–9.

 • Mālpils novada domē 02.10.2017. saņemts aicinājums no 
“Likteņdārza ” īstenotāja “Kokneses fonds” piedalīties kal-
na veidošanā. Likteņdārzā 2015. gadā uzsākts darbs pie 
12,5 metru augsta Lielā kalna uzbēršanas. Atbalstīt “Lik-
teņdārza” īstenotāja “Kokneses fonds” ierosinājumu, pie-
šķirot līdzfinansējumu 100,00 EUR (viens simts eiro) no iz-
devumiem neparedzētajiem gadījumiem.

 • Ar 2017. gada 1. decembri novada domes administrācijā 
izveidot jaunu amata vietu – Klientu apkalpošanas speciā-
lists, nosakot amatam 1 likmi. Grozīt Mālpils novada domes 
Saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Mālpils novada domes bu-
džetu 2017. gadam” Pielikumu Nr. 11, papildinot ar punktu 
Nr. 33 un ar 2017. gada 1. decembri izteikt to šādā redakci-
jā:
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2017. gada DECEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 20. decembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde 20. decembrī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 20. decembrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
DOMES SĒDE 27. decembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Privatizācijas komisijas sēde 18. decembrī, 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

AKTUĀLI

Ir ļoti liels prieks, ka Mālpils vārds izskan Latvijā godam un ar 
cieņu. Šoreiz mūsu novads minēts skolēnu radošo darbu konkur-
sa “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā” 
laureātu apbalvošanas pasākumā. Kopumā konkursam šogad 
tika iesūtītas 278 esejas un 17 video uzrunas.

Mālpils novada vidusskolas 6.a klases skolniece Renāte Ag-
nese Brieze ir to 10 Latvijas skolēnu vidū, kuriem bija tas gods 
apmeklēt Rīgas pili, piedalīties pasākumā un saņemt apbalvo-
jumu.

Paldies par pacietību, radošumu un papildus ieguldīto darbu!

Latviešu valodas skolotāja Santa Mihelsone

Renāte Agnese Brieze skolēnu konkursa laureāte

N.p.k. Amata 
nosaukums Slodze Saimes (apakšsaimes) 

nosaukums Līmenis Mēnešalgu 
grupa

Vienādo amatu 
skaits

Noteiktā mēnešal-
ga 2017. gadā

33. Klientu apkalpo-
šanas speciālists 1 23. Klientu apkalpošana IIC 7 1 629,00

Mana kā Valsts prezidentes uzruna 
Latvijas dzimšanas dienā

Esiet sveicināti, visi klātesošie! Es, Latvijas prezidente, sveicu 
jūs visus Latvijas dzimšanas dienā.

Šis gads Latvijai ir bijis smags. Lielie lieti un vēsā vasara 
nodarījuši daudz posta, bet var arī paskatīties uz to no citas 
puses. Latvija nomazgājās, velējās un baltojās, jo tuvojās tās 
dzimšanas diena. Uz mani var apvainoties mūsu Latvijas 
zemnieki, bet katru situāciju un notikumu var vērtēt dažādi, var 
krist izmisumā, dusmās, var paraudzīties no gaišās puses, kā tas 
zemnieks Latgalē izpeldējās savā noslīkušajā labības laukā. Ir 
jāmīl sava zeme, vai tā ir slapja vai sausa, jo mīlestība spēj gāzt 
vislielākos kalnus. Kā tautas dziesmā teikts: “Liku bēdu zem ak-
meņa, pāri gāju dziedādama.” Tik ļoti daudzas reizes skandēti 
vārdi, tomēr reizēm tik grūti piepildāmi.

Es vērsīšos pie Latvijas mazākajiem iedzīvotājiem, pie Latvijas 
bērniem, jo pati esmu mazā Latvijas prezidente. Latvijas bērni, 
jūs esat mūsu zemes nākotne. Jūs esat nākošie skolotāji, ārsti, 
zinātnieki, zemnieki, un būsiet saimnieki savā zemē. Tagad vēl 
esat mazi cinīši, kas nākotnē gāzīs lielus vezumus. Jūs esat ma-

zie Latvijas ozoliņi, kuri turpinās augt par lieliem, stipriem vīriem 
un sievām, jo esat izauguši no simtgadīgā Latvijas ozola zīlēm, 
kam saknes stingri stāv Latvijas zemē. Tā zaros putni vij ligzdas 
un perē mazuļus. Tā lapas mēs pinam Līgo svētkos ozolu vaina-
gos, kad līgo visa Latvija. Lai izaudzētu vēl lielāku ozolu, mums ir 
vajadzīgs spars, izturība, mērķtiecība, zinātkāre, pacietība, jā, arī 
gaiša un pozitīva domāšana. Dažreiz ir vajadzīgs tāds dvēseles 
lietus, kas nomazgā sirdi baltu un prātu dara priecīgu. Ozols ar 
katru dienu aug lielāks, ja cilvēki dara labus darbus.

Vēl man gribas novēlēt, lai mums katram būtu MĀJAS. Mājas 
ne tikai kā vieta, kur mitināties, justies labi, vieta, no kuras gribē-
tu aizbraukt Pasaulē un vēl vairāk – atgriezties, bet mājas, kur 
katrs bērns var būt ar vecākiem, izjust rūpes, dalīties priekā un 
kopā būšanā.

Lai šajā valsts dzimšanas dienā katram mājās ir stiprs tētis un 
mīļa mamma, skaista un garda torte ar deviņdesmit deviņām 
svecītēm uz galda – Latvijas dzimšanas dienas torte.

Tev mūžam dzīvot Latvija! Tev mūžam dzīvot latvju tauta!

Mazā Latvijas prezidente – Renāte Agnese Brieze
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Tanīs dienās farizeji aizgāja un apspriedās, kā varētu Jēzu pie-
ķert kādā vārdā. Tie sacīja: “Mācītāj, saki mums, kā tev šķiet, vai 
ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai ne?” Jēzus, nomanīdams viņu 
ļaunprātību, sacīja: “Kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi? Parādiet 
man nodevu naudu.” Un tie atnesa viņam vienu danariju. Jēzus 
jautāja viņiem: “Kā attēls šis un uzraksts?” Tie sacīja: “Ķeizara.” 
Tad viņš tiem teica: “Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, 
un Dievam, kas Dievam pieder.” (Mateja evaņģēlijs, 22. nodaļa)

“Vai kaut kas kādreiz notiek, par ko varētu sacīt: “Redzi, tas ir 
kaut kas jauns?” Tas jau sen ir bijis – laikos, kas bijuši pirms 
mums,” saka ķēniņš Zālamans. Tikko lasītajā Bībeles fragmentā 
mēs sastopamies ar tipisku politisku intrigu, kas gan ir divtūk-
stoš gadu veca, bet nemaz tik veca neliekas. Farizejus biedē Kun-
ga Jēzus panākumi, tādēļ viņi – protams, tautas labklājības vārdā 
– vēlas Jēzu iznīcināt vai vismaz diskreditēt. “Vai ķeizaram jādod 
nodevas vai ne?” – šim jautājumam bija jādarbojas nekļūdīgi kā 
“dakšiņai” šaha spēlē. Ja Jēzus teiktu, ka nav jādod, tad viņi to 
ātri paziņotu romiešu varas iestādēm un tās ar viņu ātri tiktu 
galā. Bet, ja viņš teiks, ka nodevas jāmaksā, tad tauta viņu ar 
cepurēm nomētās. Lūk, kāda ļaunprātīga viltība bija izšķīlusies 
to galvās, kuri uzskatīja sevi par tautas godājamāko daļu, par 
tautas labdariem, par tikumu priekšzīmi. Lai nezaudētu savu ie-
tekmi, viņi bija gatavi pat sabiedroties koalīcijā ar romiešiem, ar 
okupantiem, kurus viņi citādi ienīda un lādēja, bet lietas labā arī 
tie bija labi diezgan. Ar glaimiem un ar viltu viņi provocēja Jēzu 
nepopulāri izteikties ar “jā” vai “nē” jautājumā, kur nu nekādi 
nevar atbildēt vienā vārdā. Viņus arī neinteresēja atbilde pēc bū-
tības. Debašu mērķis bija “iegriezt” savam politiskajam oponen-
tam. Šie godājamie ļaudis bija aizmirsuši paraudzīties, kā tas 
viss varētu izskatīties no malas. Bet skats no malas nemaz nav 
tik nebūtisks. Ja to, kurš pozitīvi izsakās par nodokļu maksāša-
nu, tauta grib cepurēm nomētāt, tas norāda, ka cilvēki, uz savu 
valsti no malas raugoties, nerod atbildi uz elementāro jautājumu 
– priekš kam? Tas ir jautājums, uz kuru pareizās atbildes laiku pa 
laikam der savā prātā atsvaidzināt. Reiz Saeima piešķīra kādam 
ievērojamam sportistam Latvijas Republikas pilsonību. Domāts 
tas bija kā skaists žests vai kā liela dāvana, kā pateicība par izci-
liem nopelniem. Tomēr pats apdāvinātais izpaudās diezgan vien-
aldzīgi: “Ko gan es tādu no šīs valsts esmu saņēmis?” Viņa vār-
dos izskanēja neatbildēts jautājums – priekš kam? Mūsu valsts 
svin savu 99. gadadienu. Visu dienu notika krāšņi svētku pasāku-
mi. Un tā nepavisam nebija zaimošana un ķecerība, bet gan vese-
līga, spriestspējīga prāta izpausme, ja tajos piedalījāmies, sev 
vaicādami – priekš kam?

Latvijas Republika. Kungs Jēzus tai ir devis savu principiālo 
atzīšanu, teikdams: “Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram (t.i. valstij) 
pieder.” Un tomēr – priekš kam? Atbildi uz to ļoti uzskatāmi var 
saredzēt, apceļojot svēto zemi, to pašu, kur norisinājās Kunga 
Jēzus saruna ar farizejiem un kur tagad atrodas Izraēlas valsts. 
Kopš pirmsmozus laikiem, kad faraons pavēlēja mest Nīlas upē 
visus jaundzimušos ebreju zēnus, šī tauta ir tikusi trenkta, vajāta 
un nīdēta. Baigās zīmes “judenfrei” un koncentrācijas nometņu 
nāves fabrikas ir tikai spilgtākās, bet ne vienīgās šī fakta liecības. 
Beidzot viņu idejiskie vadoņi sāka deklarēt, ka vienīgais, kas iz-
klīdinātos un vajātos ebrejus var pasargāt, ir sava ebreju valsts, 
kur ebrejs netiktu vajāts par to, ka ir ebrejs, kur viņi paši veidotu 
sev dzīves kārtību, valsts, kas savās robežās sargātu pavalstnie-
ku dzīvību, labklājību, tiesības un cieņu un kas ar savu ietekmi 
aizstāvētu savus pilsoņus arī svešās zemēs. Un ne jau ebreji vien 
ir tikuši vajāti. Pasaulē daudz mazāk pieminēts un pazīstams, 
taču ne mazāk drausmīgs un nāvējošs bija arī latviešu holo-
kausts. Latviešu tauta gan atklāti Staļina laikos, gan apslēpti 
Vosa laikos ir tikusi vajāta un nīdēta par to, ka latvieši. Nav brī-

nums, ka latvieši vairākkārt šai gadsimtā ar ieročiem un ar 
dziesmām ir cīnījušies par savu valsti. Jo tas, kas izklīdinātus, 
trenktus, beztiesīgus cilvēkus padara par nāciju, ir sava valsts. To 
saprazdami, cilvēki sadevās rokās Baltijas ceļā no Tallinas līdz 
Viļņai. To saprazdami, zemnieki ar smago tehniku brauca uz 
Rīgu, lai celtu barikādes. To saprazdami, latvieši un ne tikai lat-
vieši dziedāja zem automātu stobriem. Tad mēs zinājām, priekš 
kam. Beztiesības un vajāšanu brīžos ir visvieglāk saprast, ko no-
zīmē sava valsts un kāds ir tās uzdevums. Lai Dievs dod, ka mēs 
apspiestības gadu mācīto atbildi uz jautājumu “priekš kam” būtu 
iegaumējuši pietiekami pamatīgi un spilgti, ka mums tās pietiktu 
ne tikai varonīgiem mirkļiem uz barikādēm, kas bieži ir uzdevu-
ma vienkāršākā daļa. Lai Dievs dod, ka mums tās pietiktu arī tad, 
kad ilgi un grūti jāiztur, un lai mēs nenoraidītu savu valsti, neat-
teiktos no tās arī tad, kad tā, nu, kaut vai prasa no mums nodok-
ļus, lai apsargātu robežas, lai rūpētos par veselību un izglītību, 
lai uzturētu kārtību, lai būvētu ceļus, lai ierīkotu vēstniecības 
mums svarīgās valstīs. Tas mēdz būt daudz grūtāk nekā stāvēt 
barikādēs vai dziedāt pie Augstākās padomes ēkas. Un tomēr at-
cerēsimies, ka trenktus un vajātus cilvēkus par nāciju padara ti-
kai sava valsts, kurā ir daudz kā tāda, ko var paveikt tikai kopā, 
kopīgiem spēkiem un līdzekļiem. Tādēļ arī Kungs Jēzus atzīst 
valsts uzdevuma nozīmību un saka: “Dodiet ķeizaram, kas ķeiza-
ram pieder.” Dodiet savas zināšanas, savu darbu, savu uzticību, 
savu mīlestību. Dodiet cieņu, kam cieņa pienākas, muitu, kam 
muita, nodevas, kam nodevas pienākas. Amerikas prezidents 
reiz pamudināja savas valsts pilsoņus: “Neprasiet vienmēr tikai, 
ko valsts var man dot, bet jautājiet arī paši sev, ko es varu dot 
savai valstij.”

Taču Dieva vārds novelk robežas: “Valsts vara ir Dieva kalpone 
cilvēku labā.” To savukārt nedrīkst aizmirst varas nesēji. Vienī-
gais iemesls, vienīgais attaisnojums, kādēļ viņi atrodas augstās 
vietās, kuras neizbēgami nes arī zināmas priekšrocības, ir pienā-
kums īstenot valsts sūtību – kalpot saviem ļaudīm, sargājot un 
vairojot viņu cieņu un labklājību. Dievs nevienam neuzliek lielā-
kus pārbaudījumus, nekā katrs spēj panest. Arī valsts nedrīkst 
cilvēku pacietību, bet, galvenais, goda un taisnīguma izjūtu tik 
smagi pārbaudīt, ka viņi vairs nespēj atrast atbildi uz jautāju-
miem “priekš kam” un “varbūt agrāk bija labāk”. Cilvēkiem jāat-
ceras, ka mums gan var nepatikt kādas, varbūt pat daudzas 
amatpersonas, bet cilvēka cienīgai dzīvei ir vajadzīga sava valsts. 
Savukārt, ja kāds, kā vecie un vienmēr aktuālie farizeji, pārāk ie-
grimst savās kombinācijās, tam jāapzinās, ka daudzi cilvēki, viļo-
ties personīgi viņā, atmetīs ar roku arī valstij vispār un līdz ar to 
arī nācijai un savai nākotnei. Tas ir ļoti bīstami. Un par to katram 
pašam būs jāatbild ne tikai vēstures, bet arī Dieva priekšā.

Un tas ir saistīts ar Jēzus slavenā izteiciena otru pusi: “Dodiet 
Dievam, kas Dievam pieder.” Kā gan viņš novelk tik tiešu paralēli 
starp ķeizaru (valsts) lietām un Dieva lietām? Varbūt to grūti ap-
tvert apstākļos, kad baznīcas atšķirtību no valsts traktē tā, kā tas 
nereti notiek pie mums. Tomēr Kungs Jēzus ļoti daudz runā par 
Dieva, par Kristus valstību jeb valsti. Paralēle ir ļoti skaidra. Kat-
ra atsevišķā, individuālā dvēsele šai pasaulē tiek vajāta un tren-
kta. Apustulis Pēteris brīdina: “Jūsu ienaidnieks velns staigā ap-
kārt kā lauva rūkdams, meklēdams, ko aprīt.” Dabas filmās 
daudzi būs redzējuši, kā lauvas uzklūp bieži vien daudz lielākam 
un spēcīgākam upurim, ieķeras un nelaiž vaļā, un kož, un žņaudz, 
līdz nobeidz. Tāpat grēks un nešķīstība ieķeras dvēselē un 
žņaudz, un kož, līdz nobeidz. Svētie raksti māca, ka grēka alga ir 
nāve. Tādēļ valsts, kura grēku neierobežo, bet padara to par nor-
mu vai vienkārši nepievērš tam uzmanību, ir dvēseles dzīvībai 
īpaši bīstama vieta. Tāda valsts riskē kļūt par dvēseļu nāves fab-
riku. Un vai! Tādai valstij, kura rūpējas tikai par miesu, jo tā no-

Cilvēks ar veselu dvēseli kalpo savai valstij un tautai
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Turpinājums 6. lpp.

Latvijas valsts 99. dzimšanas dienā sveic 
“Goda novadnieku” un “Gada cilvēkus”

Arī šogad Latvijas valsts 99. dzimšanas dienā, iesākot Latvijas 
100 jubilejas gadu, sveica Mālpils novada pašvaldības balvu 
“Goda novadnieks” un “Gada cilvēks” saņēmējus.

Nominācija “Goda novadnieks” – Inārai Skulmei par perso-
nisko ieguldījumu Latvijas valsts un novada kultūras vērtību 
saglabāšanā un uzturēšanā.

Nominācija “Gada cilvēks”:
 • “Gada cilvēks kultūrā” – Antra Austriņa-Seņkāne un Sani-

ta Vītuma
 • “Gada cilvēks izglītībā” – Lolita Bērziņa,
 • “Gada cilvēks sportā” – Kristaps Butkevičs,
 • “Gada jaunietis” – Jānis Brālītis,
 • “Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – Jana Baranovska 

un Esmeralda Tāle,
 • “Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldību darbā” – Ieva 

Pauloviča,
 • “Gada cilvēks savā amatā” – Ainis Ozoliņš,
 • “Gada seniors” – Edīte Saleniece,
 • “Gada cilvēks veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – 

Gita Vītoliņa,
 • “Gada kolektīvs” – Mālpils sociālās aprūpes centra kolek-

tīvs,
 • “Gada uzņēmums” – SIA “MADARA 89” (veikals “TOP”),
 • “Gada labdaris” – SIA “KVIST”,
 • “Gada cilvēks lauksaimniecībā” – Andris un Ginta Apsīši,
 • “Gada ģimene” – Voldemāra un Lienes Cērpu ģimene,
 • “Gada saimnieks savā sētā” – Māris Fogelis.

Paldies visiem Mālpils novada iedzīvotājiem, kuri ieraudzīja 
un novērtēja savu līdzcilvēku darbu un devumu sabiedrībai, izrā-
dīja iniciatīvu un izvirzīja balvu saņemšanai. Ceram uz Jūsu at-
saucību arī nakamajā gadā, kad svinēsim Latvijas 100gadi!

Esmeralda Tāle
“Goda novadnieks” – Ināra Skulme, 2017. gada augustā 

– Skulmju muzejam 35

grims, kā nogrima visas izvirtušās impērijas. Atsevišķā dvēsele 
tiek vajāta un trenkta, un – šeit ir tā paralēle – tai var līdzēt tikai 
sava valsts. Tā valsts, par kuru runāja Jānis Kristītājs, kad viņš 
norādīja uz Kungu Jēzu un teica: “Dieva valstība ir tuvu klāt pie-
nākusi.” Tā ir Kristus valsts, kura ir tikpat reāla kā citas. Tāpat kā 
reiz strēlnieki brīvības cīņās Latvijas valsti, tā arī Kristus savu 
valsti izcīnīja ar asins sviedriem. Golgātas krusts bija Viņa cīņa 
pret nāves un grēka varu, un augšāmcelšanās bija Viņa uzvara. 
Ar to Viņš nodibināja savu valsti un nosprauda tās robežas. Kris-
tus valsts robežās ir tikai viņa vara, un nav nekādas citas – ne 
velna, ne grēka, ne nāves varas tur nav. Tiem, kuri svētajā kristī-
bas sakramentā, savu ticību un uzticību viņam apliecinot, ir kļu-
vuši par Viņa valsts pilsoņiem, viņš dod mūžīgo dzīvību un saka: 
“Neviens jūs neizraus no manas rokas.” Tiem, kuri ir ilgodamies 
ilgojušies pēc Kristus valsts pilsoņu tiesībām un ir vēlējušies uz-
ņemties to pienākumus, ir dots lielais Bībeles apsolījums: “Tiem, 
kas ir Jēzū Kristū, vairs nav nekādas pazudināšanas.” Savā valstī 
Kungs Kristus gādā par izglītību, mācīdams cilvēkiem dievatziņu 
un Dieva likumus, lai viņi izprastu paši sevi un dzīves likumsaka-
rības un pazītu Dieva svētās prasības. Tiem, kuri ir noraizējušies 
un izbijušies savu grēku dēļ, Viņš māca par Dieva žēlastības pilno 
evaņģēliju, ka tiem, kas paļaujas uz Kristu un nožēlodami atgrie-
žas no grēkiem, nav nekādas pazudināšanas, bet piedošana un 
mīlestība Kristus nopelna dēļ. Viņš rūpējas par dvēseles veselī-

bas aizsardzību, Svētā Vakarēdiena sakramentā dziedinādams 
un stiprinādams nomāktās un ievainotās dvēseles. Viņš ir gādājis 
arī par aprūpi, pavēlēdams savas baznīcas locekļiem mīlēt citam 
citu un nest vienam otra nastas, lai tie, kam ir, atbalstītu tos, kam 
nav, un lai visi plecu pie pleca ietu savu ceļu uz mūžību. Labi ir 
būt Kristus valsts pilsonim. Taču vēl jo labāk ir, ja šīs divas valstī-
bas – laicīgā un garīgā – nestāv viena otrai pretī. Protams, cilvēks 
var būt Kristū arī okupācijas un bezdievības režīmā, pat nebrīvē 
vai cietumā. Taču laimīga tā zeme un svētīga tā tauta, kuras ie-
dzīvotāji ir arī Kristus valstības pilsoņi. Cilvēki ar veselu dvēseli ir 
nacionālā bagātība, un, sekojot Dieva likumiem, viņi kalpos arī 
savai valstij un tautai.

Mēs svinam 99. mūsu valsts gadadienu. Kristus pazīstamie 
vārdi “dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Die-
vam pieder” ir labs novēlējums valsts svētkos, jo tas aicina uz 
līdzsvaru un saskaņu starp laicīgo un garīgo. Lai Dievs svētī, ka 
mūsu Latvijā tas piepildās un ka mēs topam par valsti, kurā ne-
priecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Lai pie 
mums būtu, kā vecā baznīcas dziesmā dzied: “Ka taisnība un 
miers šeit sastopas un augļu pilnas druvas līgojas.”

Lai piepildīts mūsu mīļās Latvijas 100. dzimšanas dienas gai-
dīšanas laiks! Dievs svētī Latviju!

Mālpils Ev. lut. draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs
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“Gada cilvēks izglītībā” – Lolita Bērziņa

“Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – Jana Baranovska

“Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – Esmeralda Tāle “Gada cilvēks iestāžu un pašvaldību darbā” – Ieva Pauloviča

“Gada cilvēks sportā” – Kristaps Butkevičs

“Gada jaunietis” – Jānis Brālītis

“Gada cilvēks kultūrā” – Antra Austriņa-Seņkāne “Gada cilvēks kultūrā” – Sanita Vītuma
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“Gada cilvēks savā amatā” – Ainis Ozoliņš

“Gada kolektīvs” – Mālpils sociālās aprūpes centra kolektīvs

“Gada uzņēmums” – SIA “MADARA 89” (veikals “TOP”) “Gada labdaris” – SIA “KVIST”

“Gada cilvēks veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – Gita Vītoliņa

“Gada seniors” – Edīte Saleniece (balvu saņem dēls Ivars Salenieks ar meitu)

“Gada cilvēks lauksaimniecībā” – Andris un Ginta Apsīši “Gada ģimene” – Voldemāra un Lienes Cērpu ģimene
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18. novembra Valsts svētku pasākumā sveica fotokonkursa 
“Četri gadalaiki Mālpilī” dalībniekus. Katrs dāvanā saņēma no 
iesūtītajām fotogrāfijām tapušā kalendāra eksemplāru.

Kopš 2016. gada nogales konkursam fotogrāfijas iesūtīja: 
Māra Ārente, Kristers Balodis, Alans Birčs, Taīda Ausma Kalni-
ņa, Jolanta Kļaviņa, Guntars Kļaviņš, Ojārs Krūmiņš, Aija Lau-
va, Sandra Lielmeža, Ina Līdaka, Līga Mukāne, Līvija Mukāne, 

Sandis Mukāns, Vineta Oša, Evita Evelīna Rozenšteine, Antra 
Austriņa-Seņkāne, Annija Vītuma, Agnese Zonne un Juris Zvī-
gulis.

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

Visvairāk fotogrāfiju iesūtījuši – Guntars Kļaviņš (86 fotogrāfi-

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

Fotokonkursa “Četri gadalaiki Mālpilī” dalībnieki un kalendāra “Mālpils 2018” fotogrāfiju autori 
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Veikala “Sena BODE” saimnieki uzņēmēji Mārtiņš un Svetla-
na Šablovski atvēruši vēl divus jaunus veikalus Jūrmalas pašā 
sirdī – Majoros uz Jomas ielas un Tīnūžos.

Šogad Majoros jaunuzceltā ēkā durvis vērusi galerija “Korso”. 
Vēl pagājušajā gadsimtā te, Jomas un Tirgoņu ielas krustojumā, 
bija leģendārais restorāns “Korso”. Galerijas atklāšana ir pozi-
tīvs lēciens mazumtirzniecības jomā Jūrmalā. Tajā atvērts arī 
jauns pārtikas veikals – “Sena BODE”. Visa galerija ar tās veidolu 
un veikaliem ir jaunums Jūrmalai, bet īpaši izceļas tieši šis vei-
kals – ne tikai tūristu ērtībām, bet arī pilsētas iedzīvotāju labu-
mam – ar savu interesanto interjeru, sortimentu un pievilcīgajām 
cenām. Piepildot iepirkumu grozu ar “Senas BODES” plauktos 
atrodamo, par ikdienišķiem pārtikas produktiem nenākas atstāt 
lielāku summu kā lielveikala kasē. Līdztekus parastajiem pro-
duktiem, bez kuriem nav iedomājama ikdienas maltīte, te ir 
daudz interesantu ēdamlietu arī patiesiem gardēžiem, gluži tā-
pat kā tas ir arī Mālpils veikalā “Sena BODE”.

Izrādās, galerijas īpašnieki, veidojot savu koncepciju par to, 
kādiem veikaliem jābūt šajā vietā, bija nolūkojuši Mārtiņa un 

Svetlanas Šablovsku ģimenes uzņēmuma “Seno BODI” Mālpilī. 
Bija jau arī par ko būt sajūsmā – to apliecināja ne tikai vietējie 
pircēji, bet arī ekspertu komisija, ierindojot “Seno BODI” konkur-
sa “Latvijas Labākais tirgotājs 2016” uzvarētāju godā.

Pirmais veikals tika atvērts Pierīgā – Berģos 2009. gadā. Līdz 
šim brīdim bija atvērti un kvalitatīvi iekārtoti četri veikali: Berģos, 
Rīgā, Salaspilī un Mālpilī.

Veikala saimnieki izsaka lielu pateicību visiem mālpiliešiem 
par uzticību, iepērkoties “Senā BODĒ”, un protams darbinie-
kiem, jo bez viņu pašaizliedzīgā un kvalitatīvā darba veikals neva-
rētu attīstīties par kārtīgu latviešu ģimenes uzņēmumu.

Šogad, gaidot Ziemassvētkus, veikala “Sena BODE” kolek-
tīvs aicina bērnus piedalīties zīmējumu sacensībās, kas sauk-
sies “Mana Ziemassvētku piparkūka”. Plašāka informācija par 
bērnu zīmējumu sacensībām izlasāma 15. lpp.

Uz tikšanos “Senā BODĒ”!
Esmeralda Tāle, 

informācija no žurnāla “SPENDit/Latvijas Tirgotājs”

Veikals “Sena BODE” – “Latvijas Labākais tirgotājs 2016”
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Vides problēmu aktualitāte neizbēgami turpina palielināties, 
tāpēc Ekoskolas visa mācību gada laikā iegulda daudz darba jau-
no paaudžu izglītošanā par vides jautājumiem, katra personīgo 
atbildību un iespējām veidot pozitīvas pārmaiņas. Jau piekto 
gadu pēc kārtas Ekoskolas visā pasaulē piedalās nedēļu ilgā 
kampaņā, lai šos jautājumus aktualizētu arī plašākā sabiedrībā. 
Ekoskolu Rīcības dienas šogad ir veltītas svarīgākajām vides 
problēmām – Klimata pārmaiņām, Dabas vērtību izzušanai, At-
kritumu daudzuma pieaugumam un Izšķērdīgam patēriņam – 
īpaši uzsverot pārtikas izšķērdēšanu. Visu kampaņas laikā rīkoto 
pasākumu mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistī-
ties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga Rīcībām. 
Rīcības dienu noslēguma nedēļas nogalē, 4. un 5. novembrī, se-
višķs uzsvars tiek likts uz aktivitātēm ģimenes lokā, kopīgi pavei-
cot kādu Rīcību, kas samazina mūsu radītās ietekmes uz vidi.

Mālpils internātpamatskolā Vides Rīcības dienas norisinājās 
no 30. oktobra līdz 3. novembrim. Vides Rīcības dienu ietvaros 
skolēni noskatījās vides filmas: “Runā vides vārdā – piedalies rī-
cības dienās!”, “Veselīgs uzturs”, “Banānu patiesā cena” un 
“Ekoloģiskā dzīvesveida ilūzija”, un pārrunāja aktuālāko par ve-
selīgu, daudzveidīgu vietējo pārtiku, kā arī zīmēja savus iespai-
dus un izjūtas.

Dažādos mācību priekšmetos skolēni veidoja plakātus un 
bukletus vecāku un sabiedrības informēšanai par veselīgas, 
daudzveidīgas vietējās pārtikas izmantošanas nozīmīgumu.

Zibakcijā “Gardais ābols” katra klase sagatavoja ābola formas 
lapiņas, kas veidoja lielo domu karti skolas gaitenī par ābolu 

šķirnēm, profesijām, 
kas saistītas ar ābo-
lu audzēšanu un 
pārstrādi, ābolu au-
dzēšanas ciklu un 
ābolu ēdieniem. 
Katrs skolēns saņē-
ma vietējos dārzos 
ekoloģiski audzētu 
ābolu, kā simbolu 
vietējai pārtikai.

Diena bez pārti-
kas atkritumiem no-
risinājās skolas ēd-
nīcā, kur sekojām 
ēšanas kultūrai un 
atkritumu daudzu-
ma samazināšanai.

Vides spēļu vaka-
rā izspēlējām dažā-
das vides spēles: “Ēdam atbildīgi!”, “Vēderam un videi draudzīga 
izvēle”, “Skaista mana tēvu zeme”, “Audzēsim mežu”. Mācību 
priekšmetos stundas veltījām atbildīga pārtikas patēriņa 
jautājumiem.

Dace Purviņa, Mālpils internātpamatskolas 
Ekokomandas koordinatore

“Rīcības dienu 2017” norises Mālpils internātpamatskolā

AKTUĀLI

jas), Māra Ārente (33 fotogrāfijas), Līga Mukāne (24 fotogrāfijas), 
Līvija Mukāne (20 fotogrāfijas), Jolanta Kļaviņa (13 fotogrāfijas) 
un Taīda Ausma Kalniņa (13 fotogrāfijas).

Visa iepriekšējā gada garumā Jūs bijāt aktīvi un uzņēmīgi, do-
doties dabā un fiksējot kamerās mūsu Mālpils un tās apkārtnes 
skaistumu. Jums tas ir lieliski izdevies! Lūk, tapis brīnišķīgs ka-
lendārs – Jūsu visu dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā! Pal-
dies visiem autoriem par atsaucību un skaistajām fotogrāfijām!

Liels paldies Guntaram Kļaviņam, kura radošais devums ka-
lendāra tapšanā bija īpaši nozīmīgs!

Kalendārā ietverti ne tikai valsts svētki un svinamās dienas, 
bet arī liela daļa no Mālpils novadā plānotajiem pasākumiem 
2018. gadā. Kalendāru iespējams iegādāties Mālpils novada do-
mes un Kultūras centra kasēs. Cena 7,50 EUR. Eksemplāru 
skaits ierobežots! Izmantojiet iespēju sagādāt izcilu dāvanu 
Ziemassvētkos saviem tuvākajiem!

Esmeralda Tāle
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9. novembrī 3.a klases skolēni devās projekta “Karjeras at-
balsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības ie-
stādēs” ietvaros ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. 
Iepriekš jau zinājām, ka LNB atvērta apmeklētājiem no 2014. 
gada, ka tā celta pēc ASV dzīvojušā latviešu arhitekta Gunāra Bir-
kerta projekta, ka “Grāmatu draugu ķēdē” piedalījušās arī mūsu 
skolas skolotājas Gunta, Ineta, Anda.

Ekskursijas laikā gide izrādīja bibliotēkas telpas un ekspozīci-
jas. Vislabāk palicis atmiņās Tautas grāmatu plaukts, Reto grā-
matu un rokrakstu lasītava, slavenais Dainu skapis, 26 metrus 
garais Latvijas karogs, Rīgas panorāma caur bibliotēkas logiem…

Mūsu brauciena galvenais mērķis bija uzzināt, kādu profesiju 
pārstāvji strādā bibliotēkā un to veicamie pienākumi. Līdz šim 
visiem šķita, ka bibliotēkā strādā tikai bibliotekārs – tāpat kā 
mūsu skolā. Liels bija pārsteigums, ka tur strādā 60 darbinieki, 
kuri pārstāv ļoti dažādas profesijas. Pēc ekskursijas skolēni 
atcerējās šādas: direktors, izpilddirektors, gids, biroja vadītājs, 
jurists, grāmatvedis, datorspeciālists, programmētājs, 
mākslinieks, fotogrāfs, apsargs, apkopēja, viesmīlis, pavārs, 
kasieris, garderobists, šoferis, saimniecības daļas vadītājs u.c.

Karjeras izglītības īstenošana Mālpils novada vidusskolas 3.a klasē

Provansas ainavu valdzinājums Mālpils izstāžu zālē

Vērienīgs bērnu stājas pētījums Mālpils novada vidusskolā

Skolēni, kļuvuši iespaidiem un zināšanām bagātāki, pateicās 
projekta vadītājai Andai Vecrozei par piedāvāto iespēju un biblio-
tekārei Inetai Sējānei par līdzbraukšanu.

3.a klases audzinātāja Gunta

AKTUĀLI

Cienījamie mālpilieši!
Ar gandarījumu var teikt, ka novembrī Mālpils novada vidus-

skolā noslēdzies vērienīgs pētnieciskais darbs, kura mērķis bija 
7–11 gadu vecu bērnu fiziskās attīstības parametru, ķermeņa 

stājas (muguras veselības) un pēdu pārbaude.
Šoreiz ideju izdevās pārvērst reālā rezultātā, kuru iespējams 

izmantot katra bērna veselības ieguldījumam nākotnē. Projekta 
ideju un realizāciju atbalstīja gan Mālpils novada dome, gan Māl-

Diāna īve un Māra Ārente izstādes atklāšanā

Kopš 5. novembra Mālpils Kultūras centra izstāžu zālē skatā-
ma Diānas Īves gleznu izstāde “Vilinošā Provansa”. Māksliniece 
ir pazīstamā komponista Jāņa Ivanova mazmeita. Vectēva iespai-
dā Diāna pabeigusi Pāvula Jurjāna mūzikas skolas klavierspēles 
klasi, bet vēkāk iestājusies Latvijas Mākslas akadēmijā.

Diāna stāsta, ka gleznojusi jau kopš bērnības un vienmēr biju-
si pārliecināta – viņas dzīves aicinājums ir glezniecība. Dabā viņu 
visvairāk saista koki, īpaši Provansā augošās lielās, kuplās platā-
nas, kas ir daudzu viņas ainavu centrālais tēls. Diāna min, ka 
monumentalitātes ziņā platānas var salīdzināt ar Latvijas ozo-
liem.

Provansā ir gleznojuši daudzi mākslinieki, viņus vilinājusi šī 
reģiona krāsu pārpilnība un saules gaismas pielietā ainava ar 

gaiši zilajām ēnām. Pirmais šīs vietas skaistumu savos darbos 
atklāja izcilais nīderlandiešu gleznotājs Vinsents van Gogs. Arī 
Diāna ir īsta ēnu meistare. Tik izteiksmīgas un piepildītas ēnas, 
kādas ir viņas darbos, reti gadās redzēt.

Izstādē apskatāmie darbi tapuši pēdējo piecu gadu laikā, ik 
vasaru dodoties plenērā uz Provansu.

Aicinu mākslinieci uz īsu sarunu.
Vai esat iedvesmojusies no Vinsenta van Goga daiļrades?
“Jā, protams! Manas gleznas par to liecina. Es daudz esmu 

pētījusi viņa gleznas muzejos. Vislielākais kompliments, ko esmu 
saņēmusi, ka manos drabos ir kaut kas no van Goga glezniecī-
bas. Speciāli es neesmu mēģinājusi to panākt, man vienkārši ir 
tuva tā laika – jūgendstila, postimpresionisma glezniecība.”

Jūs gleznojat dabā vai pilsētu ielās. Vai cilvēki nāk pie Jums, 
interesējas?

“Tā tas notiek, bet es apzināti meklēju tādas klusākas vietas. 
Man patīk strādāt vienatnē.”

Vai visi darbi top Provansā uz vietas?
“Lielākoties darbi top uz vietas, jo mani iedvesmo Provansas 

dabas skaņas, cikāžu dziedāšana, siltums, saules gaisma. Ir ļoti 
romantiski pabūt vienatnē ar dabu. Daži darbi, protams, top arī 
vēlāk pēc skicēm darbnīcā.”

Kā Jūs izvēlējāties Provansu?
“Es sāku iepazīt Franciju no Parīzes. Tad radās doma izpētīt 

impresionistu takas Provansā. Dzīvoju senajā Arlas pilsētiņā, kur 
ar krāsu kasti un audeklu apstaigāju vientuļas, romantiskas vie-
tas gleznošanai.”

Paldies māksliniecei par iespēju baudīt Provansas krāsas!

Esmeralda Tāle
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Sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

9. decembris Mālpils novada domes kausa izcīņa šahā Mālpils sporta komplekss

28. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Vīnakalna kausa 
izcīņa novusā, kurā piedalījās 50 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 Aleksandrs Mironovs no Sējas, 
2. vietā – Juris Pūpols no Ķeguma, bet 3. vietā – Sandis Kalniņš 
no novusa kluba “Vidzemnieki”. Sieviešu konkurencē uzvarēja 
Evija Paparde no Valmieras, 2. vietā Sintija Skalbe no Valmieras, 
3. vietā Vita Balode no Vaidavas. TAUTAS klasē 1. vietu ieguva 
Igors Bambulis (Gulbene), 2. vietā – Andrejs Kondričs (Gulbene), 
3. vietā – Ģirts Lielmežs (Mālpils). Paldies sacensību galvenajam 
tiesnesim Viesturam Bērziņam.

11. novembrī Mārupes sporta centrā notika Pierīgas sporta 
spēles zolītē. Mālpils zolmaņi (Normunds Ozoliņš, Neimanis, 
Grigorijs Kozļakovskis un Iveta Kukurāne) izcīnīja 3. vietu.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

SPORTS

Vīnakalna kausa izcīņa novusā – laureāti

pils novada vidusskola.
Lai pētījums būtu iespējams, uzrunāju Rīgas Stradiņa univer-

sitātes Anatomijas un antropoloģijas institūta (AAI) vadītāju aso-
ciēto profesori Māru Pilmani.

Uz savu pieteikumu saņēmu atbalstošu un iedvesmojošu vēs-
tuli, kurā profesore rakstīja: “Cien. J. Baranovskas kundze! Ar 
prieku atļauju visu, ko vēlaties! Nu kā gan es varētu atteikt sa-
viem novadniekiem, pati dzīvoju netālu no Mālpils.” Un tā – pilot-
projekta ietvaros tika realizēta iespēja par velti veikt antropolo-
ģiskos mērījumus. Trīs dienu garumā Antropoloģijas kabineta 
profesionāļu komanda asociētās profesores S. Umbraško vadībā 
strādāja Mālpils novada vidusskolā. 2015. gadā profesore S. Um-
braško aizstāvējusi promorcijas darbu “Skolēnu stājas un pēdas 
parametru vērtējums kā fiziskās attīstības rādītājs gadsimtu 
mijā”.

Mālpils vidusskolas pētījuma rezultāti liecina:
*praktiski tika izmērīti 164 jeb 94 % Mālpils novada bērni ve-

cumā no 7 līdz 11 gadiem;
*saņemti konfidenciāli rezultāti par bērnu antropoloģiskajiem 

mērījumiem;
*rekomendācijas saņēmuši aptuveni 348 vecāki (uz šo brīdi 

pēdējā grupa vēl gaida rezultātus);
*tieši un pastarpināti projektā bija iesaistīti vairāk nekā 500 

Mālpils novada cilvēki.
Iepazinušies ar bērna fiziskās attīstības parametru, ķermeņa 

stājas (muguras veselības) un pēdu pārbaudes rezultātiem, Jūs 
pēc vajadzības varat vērsties pie ģimenes ārsta vai cita speciālis-
ta, lai risinātu konkrētās problēmas. Lapiņu ar rezultātiem ietei-
cams saglabāt! Tajā ir vērtīga informācija, kuru var uzrādīt medi-
cīnas speciālistam vai pēc vajadzības ar gada intervālu veikt 
jaunu pārbaudi un iegūtos rezultātus salīdzināt.

Pārbaudes laikā izkristalizējās kopējie ieteikumi, kurus, ie-
vērojot ikdienā, paši varam dodot savu artavu bērnu fiziskās 
labklājības nodrošināšanā.

1. Sekot D vitamīna pietiekamībai bērna organismā.
2. Iekārtot atbilstošu bērna augumam mācību darba vietu, 

t.i. atbilstoša augstuma galds un krēsls.
3. Sekot bērna pareizai ķermeņa pozai mācību laikā – pēdas 

uz grīdas, abi elkoņi uz galda, mugura taisna. Jāatceras, ka lie-
lākā dienas daļa bērnam paiet, sēžot pie galda, tāpēc apstāk-
lim, kā viņš to dara, ir ļoti liela nozīme.

4. Ieteicamas un atbalstāmas dažāda veida fiziskās aktivitā-
tes – īpaši peldēšana. Ne sacensību, bet ikdienas peldēšana un 
rotaļas ūdenī. Brīvā laika pavadīšana ūdens vidē ļoti atslogo un 
nostiprina mugurkaulu, rada pozitīvas emocijas.

5. Sekot līdzi veselīgam uzturam. Runājot par balsta un kus-
tību aparāta sistēmu, svarīgs ir jautājums: “Vai tavā ēdienkartē 
ir pietiekami daudz piena produktu?”.

6. Plakanās pēdas profilakse – vasarā pavadīt vairāk laiku ar 
basām kājām.

7. Izvēlēties labus apavus! Reizēm modernākie apavi nav si-
nonīms “veselīgākiem” apaviem!

Atklājās arī dažas raksturīgākās tendences, kuras tiešā veidā 
negatīvi ietekmē bērnu stāju.

*Liekais svars. Diemžēl raksturīga pazīme mūsdienu bēr-
niem. Tās cēloņi var būt dažāda rakstura, vieni no tiem – mazkus-
tīgums un neveselīgs uzturs.

*Nepiemērota mācību darba vide.
*Neveselīgs, nepilnvērtīgs uzturs ikdienā.
*Lai arī reizēm neiedomājamies, bet liela nozīme ir arī apģēr-

bam. Ja ikdienā mīlam valkāt jakas ar kapucēm, “nošļukušas”, 
šauras bikses, kuras ierobežo dabiskās kustības, neliekam šal-
les un “ieraujam“ kaklus u.tml., tad tas viss kopumā nelabvēlīgi 
ietekmē balsta un kustību aparāta sistēmu.

Liels paldies skolas medicīnas māsai Dacei Gailumai, kura 
visa projekta laikā aktīvi līdzdarbojās, atbalstīja, bija atsaucīga 
un sirsnīga darbā ar bērniem!

Veselību! Lai iegūtos datus Jums izdodas veiksmīgi un mērķ-
tiecīgi pielietot bērnu fiziskās veselības labklājības veicināšanai!

Ar cieņu,  
projekta idejas autore un vadītāja Jana Baranovska

*Mērījumus veica RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta 
Antropoloģijas laboratorija profesores S. Umbraško vadībā 
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Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 2017. gada 
11. oktobrī uzsāktais projekts “Pilsoniskā izaugsme līdzdarbībā” 
(Projekta īstenošanas līgums Nr. 3.4–34 programmā “Rīgas Re-
ģiona NVO Izaugsmei un attīstībai 2017” ) ir noslēdzies. Projekta 
izvirzītie mērķi ir sasniegti.

Projekta aktivitātēs iesaistītais sadarbības partneris – Sigul-
das novada biedrība “Cerību spārni” piedalījās visās plānotajās 
aktivitātēs.

Projekta ietvaros Mālpilī tika īstenots 2 dienu seminārs “Dis-
kusiju un argumentēšanas prasmju attīstīšana”, kur diskusiju un 
argumentēšanas prasmju apguvē iesaistījās 15 abu iesaistīto 
biedrību vadošās personas.

Kopīgā vienas dienas izbraukumā 18. oktobrī Invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrības “Notici sev!” un biedrības “Cerību spārni” 
cilvēki ar invaliditāti un viņu asistenti apmeklēja Latvijas valsts 
neatkarības cīņu vēsturiski nozīmīgās vietas – Brāļu kapus, Brī-
vības pieminekli, Nacionālo teātri, Ložmetējkalnu, Ziemassvētku 
kauju muzeju Tīreļpurvā, piemiņas vietu Kauguros. Šis brauciens 
tā dalībniekiem deva iespēju klātienē iepazīties ar valsts vēsturei 
nozīmīgiem notikumiem.

Valsts svētku tematikai veltītā vairāku dienu radošajā darbnī-
cā ar lielu interesi iesaistījās arī Mālpils internātpamatskolas 
audzēkņi, kas kopā ar Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “No-
tici sev!” biedriem (kopā 24 dalībnieki) apguva karoga lentīšu pie-
spraužu izgatavošanu un izgatavoja vairāk kā simts dažāda veida 
piespraudes. Tās tika nēsātas gan Patriotu nedēļas laikā, gan 
izdalītas visiem Valsts svētku godināšanas pasākuma dalībnie-
kiem.

Mālpils kultūras centrā 2017. gada 16. novembrī 3 stundu svi-
nīgajā pasākumā piedalījās biedrības “Cerību spārni” dalībnieki,  
S/O “Sustento” pārstāve, viesi, Mālpils novada mazaizsargātās 
personas, iedzīvotāji, kopā 113 personas. Priekšnesumus snie-
dza Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!”, kā arī 
Mālpils internātpamatskolas au-
dzēkņi. Kopējais svētku mielasts ba-
gātināja Valsts svētku godināšanas 
pasākuma norisi.

Visas īstenotās aktivitātes bija ie-
guldījums projekta rezultātu ilgtspē-
jā, attīstot sabiedrības saliedēšanu, 
toleranci pret personu ar invaliditāti 
problēmām, un veicinās turpmāk 
biedrības popularitāti.

Projekta ietvaros notika arī piere-
dzes apmaiņa. Biedrību valdes devās 
gan pie Mālpils novada domes vadī-
bas, gan pie Siguldas novada domes 
pārstāvjiem uz diskusiju par invalīdu 
sociālajām garantijām, darba iespē-
jām, sociālās iekļaušanas pasāku-
miem un sadarbību.

Iesaistīto biedrību pārstāvji pro-
jekta aktivitāšu laikā apguva jaunu 
pieredzi un prasmes, lai turpinātu 
organizāciju darbību arī pēc projekta 

noslēgšanas. Tie būs pietiekami resursi, lai piesaistītu citu fondu 
līdzekļus turpmākai aktivitāšu ieviešanai.

Projekta rezultāti tiks izmantoti biedrības ikdienas darbā un 
citu projektu īstenošanā, vairojot šī konkrētā projekta ietekmi uz 
biedrības biedru dzīves līmeņa un labklājības celšanu.

Projekta rezultāti kopumā sniegs ieguldījumu ne tikai iesaistī-
to biedrību biedru, bet arī sabiedrības saliedēšanā un integrācijā, 
līdz ar to veicinot pilsoniskas sabiedrības un tiesiskas valsts at-
tīstību kopumā. Ar projekta aktivitātēm tika veicināta Latvijas 
100gades svinību norišu kuplināšana.

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” pārstāvji 
organizēja biedrības “Latvijas Pilsoniskās alianses” rīkotās kam-
paņas “Mazais 100gades pilsonis” pasākumu Rīgas reģiona sko-
lā – Mālpils internātpamatskolas 5., 6. klases jauniešiem, stāstot 
par savu organizāciju, informējot par sabiedrības līdzdalību, par 
pilsoniski aktīvu darbību.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsonis-
kā alianse” Kultūras ministriju projekta “Par atsevišķu valsts 
pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības 
un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma 
avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Pateicamies visiem sadarbības partneriem par aktīvu līdzda-
lību projekta “Pilsoniskā izaugsme līdzdarbībā” īstenošanā!

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” valde

Projekts “Pilsoniskā izaugsme līdzdarbībā”

“Mēs savam novadam” un iedzīvotāju iniciatīvu projekti 2017. gadā
Šī gada vasarā projektu konkursa “Mēs savam novadam” ie-

tvaros tika īstenoti četri iedzīvotāju iniciatīvu projekti, ko īstenoja 
30 dalībnieki. Kopumā projektu īstenošanā tika iesaistīti ap 106 
iedzīvotāju, tai skaitā ap 30 bērnu un jauniešu.
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Reiz vientuļā krastā...
Projekta vadītāja Liene Cērpa.
Projekta ietvaros noorganizēts atpūtas 

vakars Mālpils novadā dzīvojošiem iedzī-
votājiem, kuru saknes ir Kurzemē. Pasā-
kuma īpašie viesi bija Suitu sievas un vīri. 
Atpūtas vakara īpašais ēdiens – 
sklandrauši, kas atvesti no Alsungas. Pa-
sākumā piedalījās 106 cilvēki.

Projekta darba grupā iesaistījās 8 da-
lībnieki.

Mēs – Krasta ielai 2
Projekta vadītāja Sandra Rogule.
Projekta ietvaros atjaunots bērnu rota-

ļu laukums Krasta ielā 2 – ir uzlikts jauns 
jumta segums Bērnu namiņam, atjaunots 
namiņa krāsojums, zemē ieraktas jaunas 
riepas, sakārtota smilšu kaste, uzlabota 
augsne puķu dobei.

Ziedu groza atjaunošanas darbi pārlik-
ti uz 2018. gada pavasari.

Projektā piedalījās 8 dalībnieki.

Mēs – Sidgundai
Projekta vadītājs Jānis Lazda.
Projekta ietvaros labiekārtota teritorija 

pie veikala “Kokles” Sidgundas ciema 
centrā – atjaunotas puķu dobes. Pie vei-
kaliem “Kokles” un “Viesturi” iecerētos 
informācijas stendus, kas ir kvalitatīvi un 
ērti, sponsorējis SIA “Ala Lignea”.

Projektā piedalījās 6 dalībnieki.

Pārgājiens “Atklāj Mālpili no 
jauna!”

Projekta vadītāja Antra Austriņa-Seņ-
kāne.

Projekta ietvaros tika organizēts jau-
niešu saliedētības un aktivizēšanas pasā-
kums pārgājiena formā. Neskatoties uz 
sliktajiem laikapstākļiem (lietus), pārgā-
jiens notika, un projektā piedalījās 25 jau-
nieši vecumā no 14 līdz 30 gadiem.

Projektu organizēja 8 dalībnieki no 
Mālpils jauniešu apvienības. 

Konkursa žūrija (Agris Bukovskis, 
Leontina Amerika, Māra Ārente, Edīte 
Priekule) atzina, ka šogad lielāko atzinī-
bu pelna Mālpils jauniešu apvienības 
projekts “Atklāj Mālpili no jauna!”, kas, 
neskatoties uz pārgājienam nelabvēlīga-
jiem laika apstākļiem, tomēr pulcēja 25 
jauniešus kopīgam un aizraujošam pie-
dzīvojumam vienas dienas laikā.

Paldies visiem iedzīvotājiem, gan orga-
nizējot, gan arī palīdzot īstenot dažādas 
idejas un iniciatīvas!

Mālpils novada domes Investīciju 
un ārējo sakaru daļa

Mēs – Krasta ielai 2

Mēs – Sidgundai

Pārgājiens “Atklāj Mālpili no jauna!”

Reiz vientuļā krastā...
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Policijas ziņas (oktobris)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.10.2017. līdz 31.10.2017. reģistrēti 148 
notikumi, uzsākti 27 kriminālprocesi, pieņemti 43 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsāktas 24 reso-
riskās pārbaudes, uzsāktas 36 administratīvās lietvedības, 
sastādīts 41 administratīvā pārkāpuma protokols, kā arī 
pieņemti citi procesuālie lēmumi.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 11 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsākts 1 kriminālprocess, uzsāktas 
7 administratīvās lietvedības, uzsākta 1 resoriskā pārbaude, 
kā arī pieņemti citi procesuālie lēmumi.

30/10/2017
A/S LATVIJAS VALSTS CEĻI KONSTATĒJA PIEGRUŽOTU 

CEĻA BRAUKTUVI. MĀLPILS NOVADS, AUTOCEĻŠ P8 IN-
CIEMS–SIGULDA–ĶEGUMS.

30/10/2017
A/S LATVIJAS VALSTS CEĻI KONSTATĒJA, KA BEZ SA-

SKAŅOŠANAS IR IZVEIDOTAS KOKMATERIĀLU KRAUTU-
VES. MĀLPILS NOVADS, AUTOCEĻŠ V73 SIDGUNDA–VITE–
KNIEDIŅI.

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

2017. gada 1. decembrī Mālpils novada domes administrācijas 
ēkas 1. stāvā (bijušās bankas telpās) atklās Valsts un pašvaldības 
vienoto klientu apkalpošanas centru. Tā mērķis ir uzlabot paš-
valdības un valsts pakalpojumu pieejamību Mālpils novada pa-
kalpojumu saņēmējiem.

Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotājiem būs iespējams:
1. Klātienē pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un pakalpoju-
mus;

2. Saņemt konsultācijas par Lauku atbalsta dienesta (LAD), 
Lauksaimniecības datu centra (LDC), Nodarbinātības 
valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes (PMLP), Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts darba in-
spekcijas (VDI), Valsts Zemes dienesta (VZD) elektroniska-
jiem pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar 
datoru, internetu un eID kartes lasītāju;

3. Saņemt Mālpils novada domes pakalpojumus;
4. Saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un 

eID viedkaršu lasītāju.
Svarīgi! Lai saņemtu pakalpojumu Klientu apkalpošanas 

centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai 

i d e n t i f i k ā c i j a s 
karte. Lai saņem-
tu e-pakalpojumu, 
nepieciešams au-
tentificēties ar 
savu internetban-
ku, eID karti vai 
elektroniskā pa-
raksta viedkarti.

KONTAKTI
Mālpils novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu ap-

kalpošanas 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, 

mājas lapa: www.malpils.lv/VPVKAC

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs arī Mālpilī

Autoskola “Stars” aicina uz autovadītāju kursiem Mālpilī
Kategorijas Periods Dienas
B 5 nedēļas 02.12.2017., Se., Sv., 9:00–13:05
A/A2 3 nodarbību dienas 24.03.2018., 18:00–22:00
BE 3 nodarbību dienas 01.04.2018., 18:00–22:00
C 10 nodarbību dienas 15.02.2018.
95. kods 5 nodarbību dienas 08.12.2017., 17:00

Mālpilī, Nākotnes ielā 5 (Mālpils Kultūras centra ēkā), tālr. 26080664, 29190755; www.autoskolastars.lv
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Mālpils Evaņģēliski luteriskās 
draudzes aktivitātes decembrī
Dievkalpojumi

3. decembris / plkst. 10:00 / Pirmais Advents / Svētku 
dievkalpojums ar Somijas luterāņiem no Lahti, priecājoties 
kopā ar somiem par Somijas valstiskuma 100gadi / kalpos 
draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs un sprediķos Raimo 
Haimilahti / pēc dievkalpojuma sadraudzība (lūgums ņemt 
līdzi cienastu)

10. decembris / plkst. 10:00 / Otrais Advents / kalpos 
draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

17. decembris / plkst. 10:00 / Trešais Advents / kalpos 

draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs
24. decembris / plkst. 10:00 / Ceturtais 

Advents / kalpos draudzes mācītājs Edvīns 
Rumjancevs

24. decembris / plkst. 18:00 / Svētva-
kars – Kristus piedzimšanas svētki / kal-
pos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

31. decembris / plkst. 10:00 / Svētdiena 
pēc Ziemassvētkiem – Vecgads / kalpos 
draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs 

Draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs 
un draudzes padome; 

www.malpilsbaznica.lv

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

– Ziemassvētkus, Mālpils veikals – “Sena BODE” izsludina 
zīmējumu sacensības Mālpils novada bērniem.“Sena BODE” 
aicina no š.g. 1. līdz 20. decembrim bērnus iesniegt savus 
zīmējumus par tēmu:

“Mana Ziemassvētku piparkūka”.

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

Sacensības iecerētas kā pateicība un vēlējums priecīgi sa-
gaidīt 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 pārsteiguma dāvanām!

Pirmajām trijām vietām – “Galactico” dāvanu 
karte 30 EUR vērtībā.

Uzmanību!
 • Sacensībās var piedalīties pirmsskolas vecuma bērni un 

bērni / skolēni līdz 10 gadu vecumam.
 • Zīmējuma tēma: “Mana Ziemassvētku piparkūka”.
 • Zīmējuma formāts: A4 un A3, var būt izpildīts jebkurā 

tehnikā, izņemot datorgrafiku.
 • Darbi jāiesniedz veikalā “Sena BODE” līdz š.g. 20. de-

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

kā arī vecāka vārds un tālruņa numurs.
 • Dāvanu ieguvēji tiks aicināti veikalā uz apbalvošanu 

23. decembrī, plkst. 15:00.
 • Sacensību žūrija – pircēji un veikala apmeklētāji.

Notikusi 1. spēle “Mana Mālpils manā Latvijā”
10. novembrī Lāčplēša dienas priekšvakarā notika 1. spēle 

“Mana Mālpils manā Latvijā”, kurā zināšanām mērojās divas pir-
mās, drosmīgās komandas – Višķeru un Veicu ģimenes. Tikai ar 
viena punkta pārsvaru uzvarēja Veicu ģimene (35:36). Gaidām 

skatītājus vērot klātienē otro spēli, kas norisināsies 14. decem-
brī Kultūras centra apaļajā zālē, plkst. 19:00. Sacentīsies TLM 
studijas “Urga” un vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” komandas.

Esmeralda Tāle

Višķeru ģimene Veicu ģimene
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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

   INFORMĀCIJA  SLUDINĀJUMI

SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBA

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

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā visa veida akmens apstrādes 
darbus. Mazā dārza arhitektūra (strūkla-
kas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). Indivi-
duāli risinājumi kapu pieminekļiem un 
aprīkojumam, skulptūras. Ēku un ēku 
daļu apdare ar akmeni. Visa augstākmi-
nētā restaurācija. Sandrs Skribnovskis, 
tālr. 29450290

Mālpils Kultūras centra pasākumi decembrī
DECEMBRIS – CERĪBU MĒNESIS

 • 02.12. plkst. 10:00 TLM studijas “URGA” tikšanās.
 • 03.12. plkst. 16:00 ĒRAS ZALCMANES gleznojumu uz zīda izstādes “Gais-

mas spēles” atklāšana Kultūras centra izstāžu zālē.
 • 04.12. plkst. 18:00 Svinīga Lielo novada egļu iedegšana Kultūras centra pagal-

mā. Ziemassvētku jampadracis visai ģimenei kopā ar “Pārsteigumu tēliem” 
Vaurīciju un Mjaurīciju /~ 40 min/. Būs iespēja iegādāties Lielās piparkūkas.

 • 07.12. plkst. 19:00 Valmieras teātra izrāde Alvis Lapiņš “NEPABEIGTĀS KĀ-
ZAS”. Komēdija 2 daļās. Režisors – Varis Brasla. Izrādē un tās reklāmas ma-
teriālos izmantotas Gunāra Bērziņa karikatūras. Biļetes Kultūras centra un 
Biļešu paradīzes kasēs. Biļešu cenas: 10,- EUR un 12,- EUR.

Režisors Varis Brasla par topošo iestudējumu: “Šī nav pirmā reize, kad strādāju 
ar izcilo kinoscenāristu, kāds viņš ir pirmām kārtām, un dramaturgu Alvi Lapiņu. 
Man viņa smeķīgais humors vienmēr ir bijis sirdij tuvs. Izrādē nerisināsim globālas 
pasaules problēmas – vaimonoloģija man ir apnikusi, labāk paskatīsimies, kas no-
tiek mums deguna priekšā vienas ģimenes ietvaros. Tas ir daudz interesantāk.”

 • 09.12. Pierīgas amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skate “GADA 
IZRĀDE 2017”. Sekot reklāmai!

 • 12.12. plkst. 13:00 “Valmieras kinostudijas” radošā kolektīva muzikāla pasa-
ka visai ģimenei “GRINČA ZIEMASSVĒTKI”. Režisors – Imants Strads. Gal-
venajā lomā – Māris Bezmers. Biļešu cenas: 6,-; 7,-; 8,- un 9,- EUR.

 • 13.12. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” saiets. Īpašā viešņa – 
Helēnas k-dze. Firmas Tupperware izstrādājumu prezentācija un iegāde.

 • 14.12. plkst. 19:00 Mālpilieši ceļā uz Latvijas 100gadi. 2. spēle “MANA MĀLPILS 
MANĀ LATVIJĀ” Kultūras centra apaļajā zālē. Spēlē piedalās vemāmiņu klubiņš 
“REZĒDAS” un TLM studija “URGA”. Aicinām līdzjutējus un atbalstītājus!

 • 16.12. no plkst. 10:00 ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ Kultūras centrā. Apskatī-
sim! Piemērīsim! Izgaršosim! Izsmaržosim! Pakaulēsimies! Izvēlēsimies ko 
neredzētu un atradīsim meklēto! 

 ◊ Darbosies ikgadējā Labdarības lotereja un Piparkūku darbnīca.
 ◊ 2. stāvā Rūķu meistarstiķu darbnīca bērniem no plkst. 10:30.

 • 16.12. plkst. 16:00 Danču koncerts “ZIEMASSVĒTKU VIRPULĪ”. Piedalās 
pašmāju deju kopas “MĀRA”, “SIDGUNDA”, “KNIEDIŅŠ”, “DUNDA”, “DUNDI-
ŅA”, Ādažu “RŪTA”, Siguldas “SIDRABDANCIS”, Allažu “ĶIMELĪTIS”, “Vanga-
žu “UPS” un Viļķenes “SAVIEŠI”. Ieeja – bezmaksas.

 • 23.12. plkst. 16:00 Ziemassvētku koncerts “TICI TAM... BRĪNUMAM”. Pieda-
lās Kultūras centra vokālie ansambļi: “REZĒDAS UN DADŽI”, “SIDGUNDIE-
TES”, “VOKĀLĀ BILANCE”, “BUONA PARTE”, bērnu vokālais ansamblis, 
jauktais koris “MERGUPE” un folkloras kopa “MĀLIS” ar rituālo uzvedumu 
“Krustabas”. Ieeja – bezmaksas.

 • 28.12. plkst. 17:00 BALTĀ LĀČA ZIEMASSVĒTKI /jautra komēdija pirmssko-
las un sākumskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem/. Režisors – Armands 
Ekštets. PROGRAMMĀ: 30 min izrāde Lielajā zālē un 30 min spēles un rota-
ļas bērniem Deju zālē kopā ar Ziemassvētku vecīti + dāvaniņu dalīšana un 
fotografēšanās ar izrādes varoņiem! Biļešu cenas: izrāde ar dāvaniņu – 
6,- EUR, bez – 2,- EUR.

 • 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.

Klāt decembris. Pirmajā svētdienā daudzi no mums iedegs pirmo svecīti Ad-
venta vainagā – gaismiņu, kas palīdzēs izturēt gada tumšāko un drūmāko laiku. 
Un tad jau klāt Ziemassvētki. Cerēsim! Piedosim! Labu vēlēsim!

Lai gaišu domu un prieka pilns šis pirmssvētku laiks!

“Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aivara 
Krūmiņa tuviniekiem, viņu mūžībā pava-
dot.

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

Lūdzu atdot paņemto kruķi 
Dr. Jevgeņijas Spūdes praksē!

Ar cieņu, ģimenes ārste

Gāzes balonu 
piegāde mājās!
SIA “Saurida Latvija”
Gāzes balonu cenas: 50 litri − 24,50 
EUR, 46 litri − 23,00 EUR, 27 litri − 
14,00 EUR. Gāzes balonu nomaiņa, 
pārbaude, konsultācijas. Jauni re-
duktori, šļūtenes, jaunie gāzes baloni 
(7, 27 un 46 litru). Strādājam katru 
dienu (arī vakaros), svētkos un brīv-
dienās. Zvanīt Jums vēlamā laikā! 
Tālr. 29 41 51 20


