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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI SEPTEMBRĪ
Izskatīja 29 jautājumus:

1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķirša-

nu.
3. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvoklī “Parka 

Gravas”.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma sadali.
6. Par nekustamo īpašumu apvienošanu.
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
9. Par Mālpils novada domes 30.08.2017. lēmuma Nr. 11/5 

“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” precizēša-
nu.

10. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par Celtnieku ielas 1 iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu.
12. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav-

starpējiem norēķiniem.
13. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības 

programmu īstenošanai Mālpils novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēm 2017. gada septembra–decembra mēnešiem.

14. Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašval-
dības budžeta.

15. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu 
un apstiprināšanu.

16. Par PII “Māllēpīte” nolikuma apstiprināšanu.
17. Par noteikumu “Pedagoģisko darbinieku darba samaksas 

fonda ekonomijas līdzekļu sadales kārtība” saskaņošanu.
18. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pār-

valdes nolikumā.
19. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pār-

valdes Uzraudzības padomes nolikumā.
20. Par pārstāvniecību Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldes Uzraudzības padomē.
21. Par izmaiņām amatu sarakstos.
22. Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Mālpils novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

23. Par biedrības “Mālpils Tautskola” iesnieguma izskatīšanu.
24. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
25. Par laminēšanas pakalpojumu izcenojuma noteikšanu 

Mālpils novada bibliotēkā.
26. Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2017. gadam”” apstip-
rināšanu.

27. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Māl-
pils internātpamatskolā.

28. Par Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllē-
pīte” izglītības programmu saskaņošanu.

29. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai.
NOLĒMA:

 • Noteikt īres maksu pašvaldības dzīvokļa īpašumam Nr. 4, 
“Parka Gravas”, Mālpils, Mālpils novads – 0,93 EUR/m2 
mēnesī. Noteikt īres maksu pašvaldības dzīvokļa īpašu-
mam Nr. 5, “Parka Gravas”, Mālpils, Mālpils novads – 
0,49 EUR/m2 mēnesī. Lēmums stājas spēkā ar domes sē-
des protokola parakstīšanas brīdi.

 • Sadalīt dzīvokli Nr. 4 ar adresi “Parka gravas 4”, Mālpils 
novadā, veidojot divus atsevišķus dzīvokļu īpašumus. Uzdot 
veikt visas nepieciešamās darbības telpu grupas sadalei 
pašvaldības SIA “Norma K”.

 • Apstiprināt 2017. gada 18. septembrī notikušās nedzīvoja-

mās ēkas (šķūņa) “Ceros”, Mālpils novadā, nomas tiesību 
izsoles rezultātus. Slēgt līgumu ar Z/S “Ruķi”, Reģ. Nr. 
40101005571, par nomas objekta – nedzīvojamās ēkas 
(šķūņa) “Ceros”, Mālpils novadā nomas tiesību piešķiršanu 
par 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) par vienu ēkas kvad-
rātmetru mēnesī.

 • Atzīt 2018. gada 18. septembrī organizēto dzīvokļu īpašumu 
“Lielvārdes šoseja 10–5”, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10, 
Upmalās, Mālpils novadā, izsoli ar augšupejošu soli par 
nenotikušu.

 • Apstiprināt 2017. gada 18. septembrī notikušās nekustamā 
īpašuma “Jaunā iela 7”, kadastra Nr. 8074 003 0743, kas 
atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes gabala 0,2906 
ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0743). izsoles 
rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “WOODPRO”, Reģ.
Nr. 40103498334, par nekustamā īpašuma “Jaunā iela 7”, 
kadastra Nr. 8074 003 0743, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes gabala 0,2906 ha platībā (kadastra apzī-
mējums 8074 003 0743) atsavināšanu par 10  100,00 EUR 
(desmit tūkstošiem vienu simtu euro).

 • Piešķirt finanšu līdzekļus 2  950,00 EUR apmērā siltum-
mezgla izbūvei dzīvojamā ēkā Celtnieku ielā 1, Mālpilī. 
Pilnvarot Domes priekšsēdētāju S. Strausu parakstīt Pie-
gādes līgumu ar akciju sabiedrību “Lafipa” par preču pie-
gādi siltummezgla izbūvei dzīvojamā ēkā Celtnieku ielā 1, 
Mālpilī. Iedzīvotāji sedz siltummezgla izbūves izdevumus 
3139,30 EUR apmērā.

 • Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju 2017. gada septem-
bra–decembra mēnešiem interešu izglītības pedagogu 
darba samaksai un Valsts sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām novada izglītības iestādēm sekojoši: 

 ◊ Mālpils novada vidusskolai – 8519,00 EUR (2129,75 EUR/
mēnesī);

 ◊ Mālpils internātpamatskolai – 2649,00 EUR (662,25 
EUR/mēnesī). Uzdot izglītības speciālistei Anitai Sārnai 
pēc mērķdotāciju sadalījuma apstiprināšanas Ministru 
kabinetā, pārskatīt un precizēt piešķirtā finansējuma at-
bilstību Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajā 
Rīkojumā projektā norādītajam mērķdotācijas apjo-
mam.

 • Piešķirt finansējumu 2017. gada septembra–decembra 
mēnešiem interešu izglītības programmu realizēšanai no 
pamatbudžeta interešu izglītības pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām novada izglītības iestādēm sekojoši:

 ◊ Mālpils novada vidusskolai – 7172,00 EUR (1793,00 EUR/
mēn)

 ◊ Mālpils internātpamatskolai – 2017,00 EUR (504,25 
EUR/mēnesī);

 ◊ Mālpils Mūzikas un mākslas skolai – 449,00 EUR (112,25 
EUR/mēn);

 ◊ Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” – 1195,00 
EUR (298,75 EUR/mēn)

 • Deleģēt darbam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pār-
valdes Uzraudzības padomē Mālpils novada domes priekš-
sēdētājas vietnieku Valtu Mihelsonu.

 • Atbalstīt Mālpils sporta kompleksa licencēto pieaugušo 
neformālās izglītības programmu “Esi aktīvs ūdenī” un 
“Veselības vingrošana” realizēšanu, nodrošinot finansēju-
mu oktobra–decembra mēnešiem 557,00 EUR apmērā. At-
balstīt Mālpils kultūras centra licencētās pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmas “Mūzika visiem” realizēšanu, 
nodrošinot finansējumu oktobra–decembra mēnešiem 
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2017. gada NOVEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 22. novembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
sēde 22. novembrī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 22. novembrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
DOMES SĒDE 29. novembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Privatizācijas komisijas sēde 27. novembrī, plkst. 17:00 204. kab. SOLVITA STRAUSA

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

279,00 EUR apmērā. Plānojot 2018. gada Mālpils sporta 
kompleksa un Mālpils kultūras centra budžetu, ņemt vērā 
un iespēju robežās nodrošināt invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrības “Notici sev!” ierosināto pieaugušo neformālās iz-
glītības programmu “Esi aktīvs ūdenī”, “Veselības vingro-
šana”, “Mūzika visiem” īstenošanu.

 • Noteikt laminēšanas izmaksas Mālpils novada bibliotēkā 
(t.sk. PVN):

 ◊ A5 formāts un mazāks – 0,40 EUR
 ◊ A4 formāts – 0,60 EUR
 ◊ A3 formāts – 0,80 EUR

 • Apstiprināt sekojošus maksas pakalpojumu izcenojumus 
no 2017. gada 1. oktobra:

(izcenojumi atbilstoši Mālpils novada domes 24.02.2016. sēdē  
Nr. 2 apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem Māl-
pils Profesionālajā vidusskolā):

N.p.k.
Maksas 

pakalpojuma 
veids

Mērvienība
Izcenojums par 

mērvienību 
EUR (ar PVN)

1.

Trenažieru 
zāles īres 
abonementa 
maksa 2 reizes 
nedēļā

mēnesī vienai 
personai 17,20

2.

Trenažieru 
zāles īres 
abonementa 
maksa 3 reizes 
nedēļā

mēnesī vienai 
personai 25,00

3. Trenažieru 
zāles īre 

viena reize vienai 
personai 2,50

4. Trenažieru 
zāles īre 1 stunda 15,00

5. Mīkstās zāles 
īre 1 stunda 7,50 

6. Sporta zāles īre 1 stunda 15,00

* Pakalpojumi tiek sniegti tikai tad, ja tas netraucē izglītības 
programmu īstenošanu un izglītojamo interešu izglītības vajadzī-
bas.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

28. oktobrī Pierīgas novadu sporta spēles peldēšanā Babītes sporta komplekss

28. oktobrī Vīnkalna kausa izcīņa novusā Mālpils sporta komplekss

11. novembrī Pierīgas novadu sporta spēles zolītē Babītes sporta komplekss

30. septembrī Mālpilī notika Pierīgas novadu sporta spēles 
volejbolā – priekšsacīkstes. Mālpils komanda piedzīvoja divus 
zaudējumus pret Stopiņu (0:3) un Ķekavas (2:3) komandām, izcī-
nīja 3. vietu grupā un kopvērtējumā dalīja 5.–6.vietu.

14. oktobrī Saulkrastu sporta centrā notika Pierīgas sporta 

spēles šautriņu mešanā. Mālpils šautriņu metējiem (Normun-
dam Ozoliņam, Edgaram Bogdanam, Jānim Jansonam un Lienei 
Kristovskai) šoreiz neveicās un, piedzīvojot piecus zaudējumus, 
Mālpils komanda ierindojās pēdējā – 6. vietā.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

SPORTS
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7. septembrī Mālpils Kultūras centra hallē atklāja simpozija 
“Koka dimensijas” izstādi. Ekspozīciju veido 22 autoru vairāk kā 
60 darbi.

Simpozijs “Koka dimensijas” Mālpilī norisinājās no 1. līdz 7. 
augustam. Tā idejiskā autore un kuratore ir mākslinieku biedrī-
bas “Sidegunde” vadītāja Helēna Medne. Viņas vadībā šī ikvasa-
ras tradīcija turpinās jau četrpadsmito gadu. Ceturto gadu kā 
viens no pamatmateriāliem tiek izmantots koks, transformējot 
plenēru par simpoziju. Koks ir ne tikai kā izejmateriāls, bet kā 
radošo ideju iedvesmas avots, kuras realizējas plašā autortehni-
ku un mākslas jomu daudzveidībā – glezniecībā, grafikā, tekstilā, 
metālā, kokā, keramikā.

Šī simpozija unikalitāte ir aspekts, ka pulcējot dažādu nozaru 
un vecumu māksliniekus, tie vienojas laikā un telpā, strādājot ar 
dažādiem materiāliem. Parādot, ka nevis materiāls rada māk-
slas darbu, bet mākslinieks, neatkarīgi no tā, kurā materiālā tas 
izpaužas. Dažādo radošo darbnīcu pieejamība simpozija laikā  

Simpozija “Koka dimensijas” izstāde Mālpils Kultūras centra hallē

Simpozija “Koka dimensijas” dalībnieki

Iepriekšējā – 2016. gada – labākais biedrības “Sidegunde” jaunais 
mākslinieks Kristaps Priede kā pirmais saņem simpozija dalībnieka 

balvu – gleznotāja Borisa Bērziņa kallu

Simpozija kuratore Helēna Medne (3. no lab.) izstādes atklāšanā 
ar organizatoriem un sponsoriem

ļauj apgūt ko jaunu un veidot izpratni par kolēģu darbu.
Šāda mēroga pasākumiem ir nozīme ne tikai reģiona kultūras 

attīstības kontekstā – tie veido un strukturē Latvijas mākslas vidi 
– atbalstot jaunos māksliniekus, iesaistot seniorus, veicinot da-
žādu mākslas nozaru mākslinieku savstarpējo sadarbību, kā arī  
attīstot simpoziju un plenēra tradīcijas valstī.

Izstādā piedalās 22 autori – Anna Pommere, Kristīne Nuķe-
Panteļejeva, Ērika Zutere, Ilmārs Reinholds, Ruta Bogustova, 
Daina Galakrodzeniece, Armands Jaspers, Georgs Alksnis, 
Gints Rudzītis, Dārta Hapanioneka, Elīna Titāne, Aldis Aleks, 
Modris Hapanioneks, Ieva Baumgarte, Laura Veļa, Līva Blum-
felde, Agnese Blumfelde, Māra Ārente, Darja Fjodorova, Lauma 
Krastiņa, Inguna Sīmansone un Betija Strautniece.

Izstāde apskatāma darbdienās (9:00–20:00) un sestdienās 
(9:00–15:00) līdz 7. novembrim.

Elīna Titāne
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Turpinājums 6. lpp.

Dzejniece Inese Zandere ir teikusi: “Katriem svētkiem ir savas 
īpašības. Dzejas dienas ir rudenīgas, saulainas dienas ar aste-
rēm un dzejoļiem. Dzeja top no cilvēku dzīves un tās notikumiem. 
Dzeju nevar tāpat vien izgudrot. Dzeju nevar dabūt par brīvu, ne-
atdodot pretī savu dzīves laiku…”

Tā nu vēsajā, vējainajā, rudenīgajā septembrī Mālpils novada 
vidusskolā bija manāma rosība, jo bija izsludināts konkurss “Uz-
drīksties septembri atdot dzejai!”. Ļoti liela bija skolotāju atsau-
cība, idejas un ieteikumi, līdz ar to visu septembri bijām draugos 
ar dzeju. Šķita, ka katrā klasē literatūras stundās, starpbrīžos un 
pēc stundām tika skandēti dzejoļi. Katrā ziņā skolēni varēja pār-
liecināties, ka bibliotēkā var atrast dzejoļus par jebkuru tēmu. 
Katrai klašu grupai bija iedotas dažādas tēmas: par dabu, dzīv-
niekiem, skolu, ģimeni, draudzību utt., par kurām tad arī viens 
dzejolis radoši bija jāuzraksta, jāizraksta, jāizzīmē utt.. Vidussko-
las klasēm bija jāveido plakāti, kuri veltīti dzejnieka Eduarda Vei-
denbauma 150 gadadienai. Skolotāja Anita R. un skolotāja Santa 
bija prasīgas, vidusskolēni un 9.b klase darbus veica pat pa gru-
pām, nebija atlaides nevienam. Bija interesanti vērot skolēnu ro-
sību, darbīgumu, plašo un aizraujošo ideju klāstu atspoguļojumu 
darbos.

Septembra beigās ar skolotājām Anitu V. un Ēriku sarīkojām 
abām otrajām klasēm konkursu, veltītu dzejas dienām. Katrai 
klasei jau laicīgi bija dots uzdevums – izveidot divas komandas, 
nosaukumu, devīzi un iemācīties vienu dzejoli. Bija dažādi uzde-
vumi, ar kuriem veiksmīgi tika galā visas komandas. Prieks bija 
skatīties, ar kādu azartu un degsmi tika pildīti uzdevumi. Sagata-
votā dzejoļa skaitīšana bija vesels uzvedums un, protams, vērtē-
jums par mājas darbu visām komandām tas augstākais.

Dzejoļus var lasīt, var skaitīt, var uzrakstīt un var ļoti glīti no-
rakstīt. Tā arī 4.b klases skolēni ar audzinātāju Ilzi B. vēl oktobra 
sākumā nāca meklēt dzejoļu grāmatas, lai klasē skaisti kāda au-
tora darbiņu pārrakstītu glīti jo glīti.

Prieks un gandarījums par padarīto, jo skolas stendos ir izlik-
ti apskatei radoši, kreatīvi, krāsaini, dzīvespriecīgi, nopietni un 
ne tik nopietni skolēnu darbi. Paldies skolēniem par veikumu, 

Uzdrīksties septembri atdot dzejai!

protams, skolotājiem liels paldies par atbalstu, jo zinu, ka arī viņi 
ļoti aktīvi piedalījās darbu tapšanā.

Mālpils novada vidusskolas bibliotekāre Ineta Sējāne

Veselības nedēļa Mālpils novada vidusskolā
No 9. līdz 16. oktobrim mūsu skolā notika Veselības nedēļa, 

kurā dažādas aktivitātes bija paredzētas ikvienam skolēnam, 
skolotājam un vecākam.

Vispopulārākās bija Putras dienu aktivitātes. Gandrīz visu kla-
šu skolēni kopā ar klases audzinātājām vai mājturības skolotā-
jām gatavoja dažnedažādas putras. Vislielākais gods šogad tika 
auzu putrai. Liels paldies skolas mazpulcēniem un viņu vadītājai 
skolotājai Ilzei Bērziņai par visiem pagatavotajām gardajām bro-
kastīm 12. oktobrī.

Šajā nedēļā ne tikai veselīgi ēdām, bet arī aktīvi kustējāmies,  
īpašu vērību veltot fizisko aktivitāšu pauzēm mācību stundu lai-
kā. Skolēniem patika, un esmu pārliecināta, ka šādu iespēju iz-
kustēties skolotāji saviem audzēkņiem piedāvās arī turpmāk.

Bez izzinošām nodarbībām jau skolas dzīvi nemaz nevar iedo-
māties, tādēļ bija arī lekcijas 1. klašu skolēniem par personīgo 
higiēnu, 2. klašu skolēniem par traumatisma profilaksi, bet 6.–7.
klašu meitenēm par tēmu “Starp mums, meitenēm”.

Šajā veselības nedēļā pievērsām uzmanību arī savstarpējām 
attiecībām un prasmei pārvaldīt savas emocijas, tādēļ 7. un 10.
klašu skolēniem bija nodarbības “Rīki veiksmīgas saskarsmes 
veicināšanai”, savukārt vecākiem izprast viņu bērnus palīdzēja 
Mālpils novada veselības veicināšanas speciālistes Jolantas 

1.a kl. skolēni nogaršo mazpulcēnu sarūpēto brokastu putru
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Turpinājums no 5. lpp.

Epaltes noorganizētā Diānas Zandes lekcija “Kas nosaka bērna 
uzvedību un kā to ietekmēt pozitīvā veidā?”.

Pateicoties skolotājai Janai Baranovskai, Antropoloģijas labo-
ratorijas speciālisti veica sākumskolas skolēnu fiziskās attīstī-

2.a kl. skolēniem nodarbība par traumatisma profilaksi 3.a kl. skolēni aktīvi izkustas

24.–26. septembrī Mālpils internātpamatsko-
lā notika Erasmus+ programmas projekta “Kar-
jeras vadība ceļā uz profesionālo izglītību” (GO–
VET) otrā gada plānošanas sanāksme kopā ar partneriem no 
Itālijas, Austrijas un Spānijas.

Visi partneri bija sagatavojuši prezentācijas par projekta pir-
majā gadā paveikto, un varējām pārliecināties, cik daudzveidīgas 
iespējas paver darbs pie projekta tēmas, kas ir tik nozīmīga vi-
siem mūsu skolēniem.

Partneri bija gan veiksmīgi sadarbojušies ar vietējiem uzņē-
mējiem, gan iepazīstinājuši savu skolu skolēnus ar daudzveidī-
gām profesijām, gan veikuši pētījumus par pieprasītākajām pro-
fesijām savos reģionos un atbilstoši darba tirgus prasībām 
organizējuši karjeras vadības pasākumus.

Projekta koordinators Matteo Gazzarata no Itālijas iepazīsti-

Sākam projekta otro gadu

bas, ķermeņa stājas un pēdu pārbaudi. Bet 7.–12. klašu skolēni 
piedalījās pētījumā par jauniešu miega paradumiem Latvijā.

Daiga Lāce

Dzīve ir kā labirints, kurā mēs meklējam ceļu pie sevis. Brī-
žam ieejam strupceļos, bet tad atkal meklējam ceļu pretī gais-
mai. Mēs meklējam ceļu uz laimi, gadās, ka maldāmies savās 
emocijās un dažreiz uz brīdi apmaldāmies paši. Ir skaisti tie 
brīži, kad sajūtam cerību un saprotam, ka dzīves gaismu mēs 
nesam paši sevī. Izstādes atklāšanā piedalīsies Mālpils Mūzi-
kas un mākslas skolas jaunieši, kā arī Siguldas brīvprātīgie 
jaunieši un viesmākslinieki. Atklāšanas pasākums paredzēts 
24.11.2017. plkst. 19:00 Mālpils Kultūras centra mazajā zālē. 
Ieeja par ziedojumiem, jauno mākslinieku talantu attīstībai.

Ja dzīves sākumā mēs šajā pasaulē ierodamies kā balta lapa, 
tad katra diena ir kā lappuse mūsu mūža grāmatā, un katru die-
nu mums ir iespēja sākt jaunu lappusi. Tā arī šajā izstādē, kas 
būs kā unikāla un vienreizēja performanču virkne, kurā ar katru 
momentu mēs iesim cēli pa mūsu dzīves emociju labirintiem. Tā-
pat kā dzīvē arī šajā pasākumā katru sagaidīs daudz un dažādi 

pārsteigumi. Ejot pa dzīvi, ir svarīigi ik pa laikam atgriezties pie 
sevis paša un nepazust citu viedokļu un domu gūzmā.

Mākslas darbus veidos Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
pēdējā kursa jaunieši. Pasākumā performances izpaudīsies gan 
dziesmas, gan dejas, gan dzejas veidā. Mākslas darbi atdzīvo-
sies, un katrs izstādes atklāšanas pasākuma apmeklētājs varēs 
sajusties kā daļa no mākslas. Liels paldies Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolas direktoram Jurim Vītumam par idejas atbalstī-
šanu un pasniedzējiem, kas palīdz jauniešiem realizēt māksli-
nieciskās idejas. Pateicību vēlos izteikt arī Mālpils novada do-
mei, “Mālpils Piensaimniekam”, “Mālpils maizei” un “Cherry 
Picking” par iespēju piedalīties projektā “Zirnis”.

Taīda Ausma Kalniņa

Izstādes atklāšanas pasākums “Sajūtu labirints”

PROJEKTI



Mālpils Vēstis  OKTOBRIS  2017 7

ļauj izprast ko-
mandas biedru 
radošās pieejas 
n o z ī m ī g u m u 
idejas izstrādē, 
tādēļ ir ļoti piemērota jauniešiem.”

Līva Undzenko: “Šī Erasmus+ projekta ietvaros bija lieliska 
iespēja atsvaidzināt tās biznesa un uzņēmējdarbības iemaņas, 
kas tika apgūtas augstskolā, bet līdz šīm nebija sanācis pielietot. 
Bija ļoti interesanti rakstīt biznesa plānu radošu cilvēku koman-
dā. Es biju vienā grupā ar trīs norvēģu skolotājiem, un mūsu biz-
nesa ideja bija lielā mērā saistīta ar atpūtu kalnu reģionos. Tas 

arī sniedza ieskatu viņu valsts kultūrā un ekonomiskajā darbībā. 
Apmeklējot atpūtas parku “Rāmkalni”, ārzemju viesiem bija ie-
spēja uzzināt par Latvijas biznesa veiksmes stāstu, kas ir šis uz-
ņēmums, kurš krīzes apstākļos, spēja atrast savu ceļu uz izaug-
smi. Tā kā šajās dienās apgūtās zināšanas tālāk tiek nodotas 
mūsu skolas skolēniem, uzskatu, ka šī projekta ietvaros viņi ie-
gūs prasmes, kuras tālāk noderēs, beidzot skolu un plānojot sa-
vas nākotnes iespējas.”

PROJEKTI

Oktobra sākumā veiksmīgi uzsākām Mālpils novada vidussko-
las Erasmus+ programmas projektu “Kooperatīvās mācību me-
todes un digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā” kopā ar 
partnerskolām no Portugāles, Norvēģijas, Itālijas un Horvātijas.

1.–5. oktobrī notika gan skolotāju apmācības, kurās piedalījās 
divi skolotāji no katras skolas, gan arī koordinatoru sanāksme, 
kurā tika detalizēti plānota projekta turpmākā norise šim mācību 
gadam un katra partnera veicamie uzdevumi, kā arī izstrādāti 
nepieciešamie dokumenti projekta kvalitatīvai vadībai.

Skolotāju mācībās iepazīstinājām kolēģus ar Mālpils novada 
domes 2014.–2016. gada projektā “Mācīt un mācīties uzņēmēj-
darbību” iegūtajām zināšanām par biznesa plānu izstrādes me-
todiku un piedāvājām kolēģiem iejusties skolēnu lomās un pa-
šiem izmēģināt, kā šī metode darbojas. Turpmākajos mēnešos 
viņi organizēs līdzīgas mācības savās skolās, un arī mūsu skolā 
tiks izstrādāti biznesa plāni, kurus prezentēsim nākamajā pro-
jekta sanāksmē Itālijā, kur, savukārt, skolēniem būs iespēja strā-
dāt starptautiskā komandā pie jaunām biznesa idejām.

Mūsu skolotāju atziņas pēc mācībām:
Daiga Lāce: “Piedaloties projekta skolotāju seminārā, es ie-

guvu lielisku iespēju izmēģināt ko jaunu un nebijušu – kopā ar 
partnerskolu pedagogiem uzrakstīt biznesa plānu. Šis uzdevums 
bija liels izaicinājums mums visiem, jo neviens no mums nav 
ekonomikas skolotājs un turklāt viss bija jāpaveic angļu valodā. 
Apmācībās piedāvātā metode ļoti veicina prasmi sadarboties, 

Uzņēmējdarbības un karjeras vadības projekts Mālpils novada vidusskolā

nāja partnerus ar detalizētu darba plānu otrajam projekta ga-
dam, ar katra partnera konkrētajiem uzdevumiem, sevišķi, sa-
darbojoties ar citiem vietējiem partneriem – uzņēmumiem, 
nodarbinātības dienestiem, karjeras konsultantiem.

Kopīgi plānojām nākamos starptautiskos pasākumus un vie-
tējās aktivitātes, pārrunājām projekta informācijas sagatavoša-
nas un izplatīšanas veiksmīgākos paņēmienus. 

Koordinatoru grupa

Apskatot skolu

Top biznesa plāni Mācību noslēgumā
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Oktobra otrajā pusē veiksmī-
gi uzsākām Mālpils novada do-
mes Erasmus+ programmas 
projektu “Sociālā iekļaušana 
caur digitālo prasmju apguvi un 
starppaaudžu mācīšanos” (SIN-
DI). 17.–21. oktobrī Mālpilī viesojās mūsu partneri no Francijas, 
Polijas un Austrijas, piedaloties faktiski divās sanāksmēs. Pirmā 
no tām bija projekta vadības sanāksme – koordinatoru darbs ar 
dokumentiem, finansēm un plāniem. Otrā – krietni interesantā-
ka: projektu speciālisti un datorskolotāji iepazina Īrijā izstrādāto 
un veiksmīgi ieviesto 121digital metodi, kur seniori apgūst digitā-
lās prasmes nevis, kā līdz šim ierasts – grupās, bet gan mācoties 
katrs pie sava skolotāja – kāda no brīvprātīgajiem jauniešiem.

Nodarbības vadīja metodes autors Fintans Mulligans, kurš ir 
izstrādājis arī daudzus materiālus par šīs metodes saturu un 
pielietošanu un pats ir organizējis līdzīgas aktivitātes daudzos 
mācību centros, skolās un pašvaldībās Īrijā. Šie materiāli nu ir 
kļuvuši pieejami visiem projekta partneriem un tiks izmantoti, 
organizējot digitālo iemaņu starppaaudžu mācīšanos visās part-
nervalstīs.

Protams, teorija bez prakses neko daudz nedod, tādēļ līdzte-
kus šīs starptautiskās sanāksmes organizēšanai notika arī po-
tenciālo mācību dalībnieku (senioru 55+) un viņu skolotāju (brīv-
prātīgo jauniešu) apzināšana un informēšana par projekta 
sniegtajām iespējām un izaicinājumiem. Notika vairākas sa-
nāksmes novada vidusskolā. Informācija par iespēju pieteikties 
mācībām bija publicēta septembra “Mālpils Vēstīs”, un 16. ok-
tobrī pirmie divpadsmit interesenti tikās sanāksmē, kur varēja 
vairāk uzzināt par to, kas gaidāms šajā projektā.

20. oktobrī novada vidusskolā īru vieslektors vadīja pirmo no-

PROJEKTI

Šajā ražīgajā projektu 
gadā ir uzsākts arī pro-
jekts “PACETRAINING”, 
kura nosaukumu varētu 
tulkot kā “Mācības kat-
ram savā tempā” un 
kurš tiks īstenots ciešā sadarbībā ar biedrību “Notici sev!”. Pro-
jektā piedalās Itālija (vadošais partneris): AFP COLLINE ASTIGI-
ANE, Vācija: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Somija: 
Keskuspuisto vocational college, Spānija: Confederation of Edu-
cation and Training Centers.

Projekta gaitā paredzēts izstrādāt un izmēģināt apmācību 
modeli un saturu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai radītu lab-
vēlīgu vidi viņu nodarbinātības iespējām. Tiek plānota radoša sa-
darbība ar uzņēmējiem, labvēlīgas vides veidošana viņu iesaistī-
šanai profesionālajā darbībā.

Tā kā visiem partneriem ir iepriekšējā pieredze, sadarbojoties 
ar ēdināšanas servisa un viesnīcu jomas uzņēmumiem, pirmie 
mācību moduļi tiks izstrādāti tieši šai jomai. Mācību saturu iz-
strādās un savas valsts uzņēmumos testēs visi partneri. Koordi-
nators (Itālija), kam jau ir pieredze šajā darbā, organizēs mācības 
pārējiem partneriem.

8.–11. oktobrī Itālijā notika projekta plānošanas sanāksme, 
kurā koordinējošā organizācija AFP COLLINE ASTIGIANE iepa-
zīstināja partnerus ar savu jau ilggadīgo pieredzi, iesaistot cilvē-
kus ar īpašām vajadzībām profesionālajā darbībā. Tika precīzi 

Erasmus+ projekts biedrībā “Mālpils tautskola”

Mācāmies viens no otra

darbību jauniešiem, kas bija izteikuši interesi kļūt par digitālo 
iemaņu skolotājiem, un tad jau bija klāt arī lielais notikums – 
21. oktobrī domes lielajā zālē ārzemju vērotāju klātbūtnē satikās 
jaunie skolotāji ar saviem “skolēniem”, izlozēja turpmāko nodar-
bību partnerus, un pēc mācību dalībnieku individuālo digitālo 
prasmju vajadzību noskaidrošanas mācības varēja sākties. Sko-
lotāji kopā ar skolēniem izvēlējās abiem piemērotus nodarbību 
laikus un vietas turpmākajām nedēļām, un ceram, ka mācību 
noslēgumā ieguvēji būs abi – gan seniori, kas būs apguvuši katrs 
tieši sev nepieciešamās prasmes, darbojoties ar datoriem un te-
lefoniem, gan jaunieši, kas būs ieguvuši Eiropā tik augsti vērtētā 
brīvprātīgā darba iemaņas un atklājuši sev daudzus interesan-
tus, dzīves pieredzes bagātus cilvēkus.

Mācību cikla (4–6 nodarbības, atkarībā no konkrēto skolēnu 
interesēm) noslēgumā plānojam doties kādā jaukā ar projekta 
tēmu saistītā ekskursijā, un tad jau domāsim par nākamajām no-
darbībām.

Lai veiksmīga sadarbība jaunajiem drosmīgajiem skolotā-
jiem ar saviem zinātkārajiem skolēniem!

Sirsnīgs paldies folkloras kopai “Mālis” un vokālajam an-
samblim “Sidgundietes” par mūsu ārzemju partneru iepazīsti-
nāšanu ar Latvijas kultūras bagātībām un senioru aktivitātēm 
Mālpils novadā!

noteikti katra partnera turpmākie uzdevumi, un novembrī uzsāk-
sim darbu pie mācību satura izstrādes.

Plānošanas sanāksme
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Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” 2017. gada 
11. oktobrī ir sākusi projekta “Pilsoniskā izaugsme līdzdarbībā” 
(Projekta īstenošanas līgums Nr. 3.4-34 programmā “Rīgas Re-
ģiona NVO Izaugsmei un attīstībai 2017” ) realizāciju.

Projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Mālpils no-
vadā, kuplināt Latvijas 100-gades svinību norises, paaugstināt 
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” cilvēkresursu 
kapacitāti, papildināt iesaistīto personu zināšanas un prasmes, 
veicināt patriotisko jūtu veidošanu, kā arī iepazīstināt novadu sa-
biedrību ar līdzās dzīvojošo Latvijas cilvēku ar invaliditāti sasnie-
gumiem, un iedvesmot citas novadā dzīvojošās personas ar inva-
liditāti būt sabiedriski aktīviem un noderīgiem.

Projekta aktivitātēs ir iesaistītas 2 biedrības: Mālpils novada 
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” un Siguldas 
novada biedrība “Cerību spārni”.

Projekta ietvaros Mālpilī notiks 2 dienu seminārs “Diskusiju 
un argumentēšanas prasmju attīstīšana” diskusiju, argumentē-
šanas prasmju apguvei 15 abu iesaistīto biedrību vadošajām per-
sonām.

Projekta ietvaros notiks arī pieredzes apmaiņa. Biedrību va-
došās personas divu mēnešu periodā dosies gan pie Mālpils no-
vada domes deputātiem, gan pie Siguldas novada domes pār-
stāvjiem diskusijai par invalīdu sociālajām garantijām, darba 
iespējām, sociālās iekļaušanas pasākumiem, sadarbību.

Kopīgā vienas dienas izbraukumā 18. oktobrī Invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrības “Notici sev!” un biedrības “Cerību spārni” 
cilvēki ar invaliditāti, viņu asistenti apmeklēja Latvijas Valsts ne-
atkarības cīņu vēsturiski nozīmīgās vietas – Brāļu kapus, Brīvī-
bas pieminekli, Nacionālo teātri, Ložmetējkalnu, Ziemassvētku 
kauju muzeju Tīreļpurvā, piemiņas vietu Kauguros.

Valsts svētku tematikai veltītā vairāku dienu radošajā darbnī-
cā Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 20 dalīb-
nieki apgūs karoga lentīšu piespraužu izgatavošanu un izgatavos 
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” Valsts svētku 
godināšanas pasākuma dalībniekiem dažādas svētku piesprau-
des.

Mālpils Kultūras centrā 2017. gada 16. novembrī 3 stundu svi-
nīgā pasākumā Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici 
sev!” un biedrības “Cerību spārni” dalībnieki, Mālpils novada trū-
cīgās personas, iedzīvotāji un viesi (kopā prognozētas 80 perso-
nas) ar svinīgu dzejiski–muzikālu priekšnesumu pie svētku galda 
atzīmēs Valsts svētkus.

Īstenotās aktivitātes sniegs ieguldījumu projekta rezultātu 
ilgtspējā, attīstot sabiedrības toleranci pret personu ar invalidi-
tāti problēmām, veicinās biedrības popularitāti un palielinās 

biedrības biedru skaitu.
Iesaistītās biedrības pārstāvji būs apguvuši pieredzi un jaunas 

prasmes, lai turpinātu organizāciju darbību arī pēc projekta no-
slēgšanās. Tie ir pietiekami resursi, lai piesaistītu citu fondu lī-
dzekļus 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.

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

Tāpat Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” pieda-
līsies biedrības “Latvijas Pilsoniskās alianses” rīkotajā kampaņā 
“Mazais 100-gades pilsonis”, stāstot par savu organizāciju un 
aktivitātēm Rīgas reģiona skolā -Mālpils internātpamatskolas 
jauniešiem.

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” valde

Projekts “Pilsoniskā izaugsme līdzdarbībā”

Jauniešu mācības pirms došanās pie saviem skolēniem Pirmā nodarbība – skolēni atradušu savus skolotājus

Informāciju sagatavoja Līvija Mukāne
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Policijas ziņas (septembris)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.09.2017. līdz 30.09.2017. reģistrēti 154 no-
tikumi, uzsākti 28 kriminālprocesi, pieņemti 47 lēmumi par 
atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, uzsākta 21 resoriskā 
pārbaude, uzsākta 31 administratīvā lietvedība, sastādīti 25 
administratīvā pārkāpuma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 9 notikumiem 
Mālpils novadā, uzsākts 1 kriminālprocess, uzsākta 1 adminis-
tratīvā lietvedība, uzsāktas 3 resoriskās pārbaudes, kā arī pie-

ņemti citi procesuālie lēmumi.
19/09/2017
NO DARBA VIETAS UZ SLIMNĪCU PĒC TRAUMAS GŪŠANAS 

NOGĀDĀTS 1992. GADĀ DZIMIS VĪRIETIS. MĀLPILS NOVADS, 
UPMALAS.

25/09/2017
NO ŠĶŪŅA IZDARĪTA MANTU ZĀDZĪBA. MĀLPILS NOVADS, 

MĀLPILS.
29/09/2017
1982. GADĀ DZIMIS VĪRIETIS, DARBA VIETĀ PAKRĪTOT, GU-

VIS MIESAS BOJĀJUMUS. MĀLPILS NOVADS.

AUTOVADĪTĀJU KURSI MĀLPILĪ!

Mālpils novada vidusskolā (Sporta ielā 1)
Mālpils vidusskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņiem 
teorijas apmācību apmaksā Mālpils pašvaldība.
Tuvākās B kategorijas grupas: 

 • Brīvdienu grupa – 11. novembrī plkst. 9:00 (sestdienās, svētdienās)
 • Vakara grupa – 6. novembrī plkst. 17:00 (pirmdienās, trešdienās)

Pieteikšanās: 25151544 vai www.einsteins.lv    PRĀTĪGA AUTOSKOLA PRĀTĪGIEM CILVĒKIEM!

Kategorija Teorijas kurss 
EUR

Praktiskā apmācība
Cena EUR (45 min.) Minimālais stundu skaits (45 min.)

A 69,00   49,00 20,00 10

B 79,00   59,00 12,50 20
BE 79,00   59,00 20,00 8

C 109,00   89,00 25,00 20

CE 99,00   79,00 25,00 14
95. KODS 109,00   89,00 – –

 Pirmās medicīniskās palīdzības kurss 35,00   30,00 – –

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 nomak-

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

līdz mājām (gadījumā, ja ir savs transports – ceļa izdevu-
mi tiks apmaksāti).

Pretendentus pieteikties pa tālr. 26558361

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis biedrības “Mālpils Tautskola” projekta “Daudzfunkcionālas mācību telpas izveide” pietei-
kumu, kam piešķīra finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju”.

Projektu “Daudzfunkcionālas mācību telpas izveide” (Nr. 17-04-AL32-A019.2202-000005) īstenos līdz 2018. gada oktobrim. Tā 
ietvaros veiks telpas kosmētisko remontu, izgatavos mēbeles un iegādāsies iebūvēto virtuves tehniku, kā rezultātā “Mālpils Taut-
skola” varēs realizēt dažādas praktiskas nodarbības pieaugušo izglītošanai.

Projekta vadītāja Edīte Priekule

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Par suņu žetoniem
Iedzīvotāji, kuri samaksājuši suņu turēšanas nodevu, že-

tonus var saņemt novada domē pie A. Aigara un N. Andruke-
les bez maksas pieņemamajās dienās – pirmdienās un ce-
turtdienās. Līdzi jāņem čeks par apmaksu, vakcinācijas 
apliecība vai suņa pase. Sīkāk ar noteikumiem var iepazīties 
pašvaldības mājaslapā – 2017. gada saistošie noteikumi 
Nr. 4.

Par vakcināciju. Lūdzu sekojiet līdzi vakcinācijas termi-
ņiem vakcinācijas apliecībās. Veiciet to savlaicīgi. Pašlaik 
pieejamas vakcīnas, kas nodrošina imunitāti uz diviem vai 
pat trīs gadiem.

A. Aigars

Mālpils novada bibliotēkā
Trešdien, 1. novembrī plkst. 17:00

“Sarunas par eņģeļiem”
Tikšanās ar grāmatu autorēm un 
radio personībām

Liu Guļevsku un Diānu Bērzu
Diānas Bērzas grāmatas “Eņģeļu vēstījumi” un “Labrīt, 

laimīgo cilvēk!” dod vienreizēju iespēju iepazīt sevi, noticēt 
sev un ieraudzīt arī savu Sargeņģeli. 

Grāmatā “Labrīt, laimīgo cilvēk!” Diāna apkopojusi savas 
sarunas ar eņģeļiem, dzejoļus, pasakas un Visuma informā-
ciju Zemes cilvēkiem.

“Sāksim ar to, ka eņģeļi ir” – uzsver autore Diāna Bērza 
– “Par to nevajadzētu šaubīties. Viņi vienkārši IR. Es to zinu. 
Es ar viņiem runāju. Kādreiz es to būtu saukusi par savu 
sirdsbalsi, bet tagad zinu, ka tie ir eņģeļi. Es nedzirdu viņu 
balsis, bet uztveru viņu domas. Kā pilnīgi noteiktu pārliecī-
bu, kā negaidītas zināšanas, kā īstās atbildes uz jautāju-
miem, kurus vēl neesmu paguvusi pajautāt skaļi.

Viss notiek sajūtu līmenī. Viņu klātbūtne vispirms pār-
steidz, tad iepriecina un pēc tam nomierina. Eņģeļi ir mums 
blakus VISU LAIKU. Arī eņģeļu zīmes ir visur. Uz ielas stūra 
kā luksofora gaisma, kura dod pareizo atbildi uz jautājumu 
– vai man vajag turp doties? Kā krītoša zvaigzne debesīs, 
kas apsola piepildīt svarīgu vēlēšanos. Jebkas. Ja to redz. 
Dažkārt arī eņģeļi paši top redzami. Ja sirds ir atvērta un 
acis paceltas no zemes. Eņģelis ir sajūta. Apziņa. Pārliecība. 
Zināšanas. Drošība. Neticama mīlestība.”

Grāmatas “Cik bieži tu dzīvo” autore Lia Guļevska:
Vai esam kādreiz sev uzdevuši jautājumu, cik bieži patiesi 

dzīvojam, bet cik tikai eksistējam? Vai šī ir mūsu vienīgā dzī-
ve vai aiz tās seko vēl kaut kas? Vai eksistē likumsakarība, 
kad cilvēks aiziet no šīs dzīves? Kā izvairīties / pasargāties 
no vēža? vai tiešām atrasta “jauna” efektīva vēža ārstniecī-
bas metode? Vai iespējams prognozēt partneru sadarbību? 
Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniegs Lias Guļevs-
kas un Henrika Grigalinoviča grāmata “Cik bieži tu dzīvo”.

Ieeja pasākumā bez maksas. 
Būs iespēja iegādāties autoru izdotās grāmatas. 

Rīgas rajona lauku attīstības biedrības (RRLAB) aktualitātes
RRLAB izsludina projektu iesniegšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.
Laikā no 2017. gada 21. novembra līdz 2017. gada 21. decembrim RRLAB pieņems projektu pieteikumu sekojošās rīcībās:
1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana. Pieejamais kopējais 

finansējums šajā rīcībā ir 19 311,84 EUR.
1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana. Pieejamais kopējais finansējums 

šajā rīcībā ir 67 500,27 EUR.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu 

skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties RRLAB mājaslapā www.rrlab.lv vai Mālpils pašvaldības mājaslapā www.mal-
pils.lv.

RRLAB kontaktpersona Inese Pikaļova, tālr. 67970250

Veselības vingrošana
No novembra sāksies bērnu veselības vingrošanas no-

darbības. To laikā veiksim vingrinājumus muskulatūras 
nostiprināšanai, kustību prasmju un iemaņu veidošanai at-
tiecīgi vecumposma īpatnībām, kā arī bērnu stājas izkop-
šanai, lai augošs bērna organisms attīstītos pilnvērtīgi un 
harmoniski.

 • Pareiza fiziskās veselības attīstīšana;
 • Simetriskās stājas veidošana;
 • Muskulatūras nostiprināšana;
 • Fiziskās izturības uzlabošana;
 • Līdzsvara attīstīšana.

Individuālas nodarbības vai nodarbības mazās grupās 
notiks sākot no novembra. Dalība nodarbībās par maksu! 
Nodarbībām nepieciešams iepriekšējs pieraksts, zvanot 
pa tālruni 29530081, vai piesakoties personīgi.

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, kon-
sultācijas. Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie gāzes baloni (7, 
27 un 46 litru). Strādājam katru dienu (arī vakaros), svētkos 
un brīvdienās. Zvanīt Jums vēlamā laikā! Tālr. 29 41 51 20
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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

Mālpils Kultūras centra pasākumi novembrī
NOVEMBRIS – PATRIOTISMA MĒNESIS

 • Līdz 3. novembrim Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma SANDRAS 
KRASTIŅAS gleznu izstāde “Tur kāds brauc!”.

 • 01.11. plkst. 14:00 Mālpils bērnu un jauniešu teātra studijas “Pilnmēness” 
jaunākā sastāva izrāde A. Linē “Teiksma par dzintara gliemežvāku”. Režiso-
re: Antra Austriņa-Seņkāne. Ieteicamais vecums – 4.–8. kl. skolēni. Ieeja 
skolēniem – bez maksas, pieaugušajiem – 2,- EUR.

 • 03.11. plkst. 18:00 No programmas “LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGA-
DEI”. Ģimenes filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”. Režisors: Varis 
Brasla. Filmas garums: 1h 35 min. Ieeja – 2,- EUR.

Astoņgadnieka Oskara vasaras brīvdienas lauku mājās sākas kā nebeidzams 
cīniņš ar vectēvu, bet pārvēršas par abu vīru draudzību, kas spēj izpestīt vecmāmi-
ņu no viņas skolnieka iecerētas avantūras.

 • 04.11. plkst. 10:00 TLMS studijas “URGA” saiets.
 • 05.11. plkst. 16:00 Gleznotājas Diānas Īves izstādes atklāšana. Tikšanās ar 

autori.
 • 08.11. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” saiets. Tikšanās ar Mo-

res kauju muzeja vadītāju Antu Braču.
 • 10.11. plkst. 18:00 Lāčplēša dienas Lāpu gājiens. /Pulcēšanās Kultūras cen-

tra pagalmā no plkst. 17:45./ Svētbrīdis Strēlnieku kapos kopā ar Mālpils 
Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju Edvīnu Rumjancevu.

 ◊ plkst. 19:00 Mālpilieši ceļā uz Latvijas 100-gadi. 1. spēle “MANA MĀLPILS 
MANĀ LATVIJĀ” Mālpils Kultūras centra apaļajā zālē.

 • 11.11. Deju kopas “SIDGUNDA” dalība Tautas deju kolektīvu konkursā–kon-
certā “Dobeles ābolu maiss”.

 • 18.11. plkst. 18:00 Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltīts 
svētku sarīkojums “Man viņa ir visskaistākā…”. Nākot uz svētku sarīkojumu 
paņemsim katrs savu svecīti, lai kopīgi veidotu GAISMAS CEĻU LATVIJAI.

 ◊ Mālpils novada domes priekšsēdētājas Solvitas Strausas uzruna.
 ◊ Mālpils novada balvu “GODA NOVADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” pasnieg-

šana.
 ◊ 2018. gada Mālpils kalendāra prezentācija.
 ◊ KONCERTS “VAI JŪS ZINĀT, KAS MĒS ESAM...”. Koncertā skanēs I. Kal-

niņa dziesmas Mālpils jauktā kora “MERGUPE”, solistu un instrumentā-
lās grupas “KĀRKLU BLŪZS” izpildījumā.

 ◊ plkst. 21:00 SVĒTKU BALLE kopā ar grupu “KĀRKLU BLŪZS”. Biļetes 
cena uz balli – 3,- EUR.

Nepieciešamības gadījumā uz svētku sarīkojumu var pieteikt transportu pie 
Kultūras centra dežuranta vai pa tālr. 67925836.

 • 26.11. plkst. 16:00 Laikmetīgās dejas izrāde bērniem “Eksperiments ar ap-
skāvienu”, kas nominēta “Spēlmaņu nakts 2017” balvai kategorijā “Gada sa-
sniegums laikmetīgajā dejā”. Radošā komanda: režisore Antra Austriņa-
Seņkāne, kā arī horeogrāfi un izpildītāji Alise Putniņa, Katrīna Albuže un 
Modris Opelts. Izrādes kostīmu māksliniece ir Anete Agneta Krišjanova. Iz-
rādes producente un projekta vadītāja ir Diāna Trope, bet projekta koordinā-
tore – Daila Stroža. Izrāde piemērota bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem un 
pieaugušajiem. Biļešu cenas: pieaugušajiem – 2,- EUR, bērniem – 1,- EUR.

Izrāde ir jautra rotaļa, kurā dalībnieki kopā ar skatītājiem meklēs ceļu uz apskā-
vienu. Izrādē caur kustību tiek izdzīvoti dažādi attiecību varianti, kuros visas darbo-
jošās personas grib veidot kontaktu, taču nespēj atrast kopīgu valodu.

Novembris ir īpašs mēnesis, kad atzīmējam LATVIJAS svētkus – iededzam sve-
cīti, atgādinām sev par mūsu valsti un sirdīs sajūtam īpaši patriotisku noskaņu.

Bērni ar vecākiem mēneša nogalē piedalīsies “Eksperimentā ar apskāvienu”. 
Aicinām visus šajā mēnesī kaut domās apskaut savu zemīti. Ar apskāvienu mēs 
dabiski paužam rūpes un mīlestību. Apskāviens spēj būt pat dziedinošs, tas 
mūsu LATVIJAI ir ļoti vajadzīgs, nepieciešams, kā mums katram.

SLUDINĀJUMI

PATEICĪBAS

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

Mūrēju plītis, krāsnis, iekšējos un ārējos 
kamīnus (attēlus iespējams apskatīties 
sludinājumu stendos), skursteņus, kā arī 
veicu visa veida mūrēšanas darbus ar 
laukakmeņiem. Tālr. 27327713, Laimonis 
Benušs

Pensionārs vēlas īrēt dzīvokli ar daļējām 
ērtībām Mālpils novada Sidgundā. 
Tālr. 25571302

Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. 
Dūmvadu, ventilācijas kanālu tīrīšana. 
Apkures ierīču tīrīšana, remonts. Plīts, 
kamīnu, sildmūru mūrēšana. Apsekoša-
nas aktu sastādīšana. Konsultācijas. Nor-
munds Keišs, tālr. 29432853

Liels paldies Mālpils novada vidus-
skolas kolektīvam, pavadot manu brāli 
Aivaru Liepiņu mūžībā.

Māsa Gunta

Sirsnīgs paldies skaistā Kurzemnieku 
vakara rīkotājiem, dziedātājiem, dejotā-
jiem un visiem, kuri kuplināja mūsu pul-
ku. Liels paldies manam pavadonim Ju-
rim Vītumam, Edītei Priekulei un Laumai 
Krastiņai par labajiem vārdiem. Īpašs 
paldies jaunajiem dejotājiem Oto Mārti-
ņam Cērpam un Madarai Silai, manam 
mazdēlam Ivaram un Inesei par atbalstu.

Lidija Sīmane


