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MĀLPILS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS      BEZMAKSAS

Miera pilnus Ziemassvētkus!
Radošu Jauno Gadu!
Uzņēmums KVIST Radošo Industriju Forumā
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI NOVEMBRĪ

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Izskatīja 15 jautājumus:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķirša-

nu.
2. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
3. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
4. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
6. Par pašvaldības transporta līdzekļa nodošanu darbinieka 

individuālā lietošanā un garāžas vietas noteikšanu.
7. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pār-

valdes nolikumā.
8. Par “Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības pro-

grammas 2019.–2025. gadam” apstiprināšanu.
9. Par novada vidusskolas 1.–4. klašu skolēnu ēdināšanas iz-

maksu starpības apmaksu.
10. Par Mālpils kultūras centra telpu nomas maksu Pierīgas 

IKSP pasākumu norisei.
11. Par komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fon-

da “Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu.
12. Par novada domes transporta izmantošanu.
13. Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atlīdzības.
14. Par naudas balvas piešķiršanu novada domes priekšsēdē-

tājai.
15. Par Ziemassvētku tirdziņa rīkošanu Mālpils kultūras centrā.

NOLĒMA:
 • Nodot Mālpils novada pašvaldības izpilddirektoram indivi-

duālā lietošanā vieglo automašīnu Volkswagen Golf 7, 
valsts reģistrācijas numurs JR2709, uz amata pienākumu  
pildīšanas laiku. Noteikt vieglās automašīnas Volkswagen 
Golf 7, valsts reģistrācijas numurs JR2709, stāvvietu ārpus 
darba laika vai darba pienākumu izpildes “Urdzēnos”, Sid-

gundā, Mālpils novadā.
 • Noteikt automašīnas VW Transporter, valsts reģistrācijas 

numurs FG1053, stāvvietu ārpus darba laika vai darba pie-
nākumu izpildes “Mergupēs”, Mālpils novadā.

 • Apstiprināt “Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības 
programmu 2019.–2025. gadam”.

 • Samazināt Mālpils kultūras centra telpu nomas maksu par 
60 % no apstiprinātā tarifa Pierīgas izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes 2018. gadā un 2019. gadā plānoto intere-
šu izglītības un amatiermākslas pasākumu norisei. Atbrī-
vot no maksas par Mālpils kultūras centra telpu izmanto-
šanu Pierīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu 
repertuāra apguves skates norisei 2019. gadā.

 • Piešķirt finansējumu 150 EUR (viens simts piecdesmit euro 
00 centi) apmērā no izdevumiem neparedzētiem gadīju-
miem nodibinājumam Komunistiskā terora upuru atbalsta 
fonds “Sibīrijas bērni”, Reģ. Nr. 40008057169, konferencei 
un koncertam “Aizvestajiem” par godu 1941. gada izsūtīto 
piemiņai, bērnu zīmējumu – sacerējumu konkursu organi-
zēšanai, filmas “Tālie Austrumi, Zeja, Sivaki un Vladivosto-
ka” montāžai, ekspedīcijas uz Tomskas apgabalu organizē-
šanai.

 • Atbalstīt biedrības “Notici sev!” un Mālpils evaņģēliski lu-
teriskās baznīcas svētdienas skolas bērnu un jauniešu 
braucienu uz “Laternu svētkiem” Trikātā, Beverīnas nova-
dā. Apmaksāt transporta izdevumus no atbalsta fonda lī-
dzekļiem.

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2019. gada JANVĀRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 23. janvārī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komite-
jas sēde 23. janvārī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 23. janvārī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 30. janvārī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 28. janvārī, plkst. 17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Gaišus, klusus un svētīgus Ziemassvētkus, 
veiksmi un prieku Jaunajā gadā!

Mālpils novada dome

“Tik balts un kluss – tie gaidot aiztur elpu,
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakars
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.”

/Valda Mora/

Foto: Ina Līdaka
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Savu tautastērpu, droši vien īsti neapzinoties tā nozīmi, vēlē-
jos jau būdama maza meitene. No bērnības atceros, kā Līgo svēt-
ku ballēs pilskalnā Kazdangas pusē lielās meitenes nāca skais-
tos tautastērpos. Toreiz domāju, kad izaugšu liela, arī es 
iegādāšos sev tautastērpu.

Izaugu, bet savu tautastērpu neiegādājos. Varbūt tāpēc, ka citi 
tērpi toreiz likās daudz aktuālāki. Un bija jau arī – gana daudz un 
gana skaistu drēbju. Tomēr neviena no tām nav salīdzināma ar 
tautastērpu. Laikam tāpēc bērnības sapnis nelika un nelika mie-
rā. Ilgi lolots un gaidīts, tas šogad piepildījās. Pateicoties mūsu 
kultūras centra atbalstam un prasmīgām, čaklām mālpilietēm, 
man beidzot ir savs – Mālpils novada tautastērps.

Uzskatu, ka mans tērps ir ar īpašu pievienoto vērtību, ar Māl-
pils enerģiju, tieši tāpēc, ka to darinājušas Mālpils sievietes –
brunčus auda Inguna, tos sašuva Intiņa, kreklu šuva Sveta, ap-
kaklīti un aproces izšuva Gunta, bet jaku un vesti sašuva Sandra 
no Vites puses. Liels un mīļš PALDIES jums visām!

Leontina

Mans tautas tērps

Mīlestībā pret tekstilmākslu

2. decembrī izstāžu zālē atklāja gada pēdējo izstādi – “Mīlestī-
ba”, kurā apskatāmi tekstilmākslinieces Rutas Bogustovas dar-
bi. Mīlestībā pret savu darbu un ikkatru, pat visnetradicionālāko 
materiālu tapušas Rutas tekstīlijas. Krāsu nianšu, faktūru un 
detaļu bagātību, kas atrodama viņas darbos, nav iepējams ap-
rakstīt, tā ir vienkārši jāredz.

Nedēļu vēlāk – 8. decembrī notika mīlestībā pret tekstilmāk-
slu tapušās grāmatas par Rutu Bogustovu – “Tekstils” atklāšana. 
Māksliniece var lepoties ar šo grāmatu, jo praktiski nevienam 
Latvijas tekstilmāksliniekam nav tik apjomīga izdevuma, kurā at-
spoguļota visa mūža daiļrade.

Grāmatas izdevēji ir ģimene no Pēterburgas – Tatjana Kova-
ļenko un Semjons Gutmans. Viņi abi ar meitu viesojās Mālpilī, lai 
personīgi Rutai pasniegtu grāmatas eksemplāru. Tatjana stāsta, 
ka ceļš līdz grāmatai nebijis viegls − intensīvs darbs triju gadu 
garumā: darbu atlase, fotografēšana, tulkošana (grāmata ir 3 va-
lodās), maketēšana un drukāšana Rīgā. Tatjanu un Semjonu ar 
Rīgu saista īpaša saite − Jāņa sētā viņiem ir sava mākslas telpa 
“Art-refuge Alberts”, kurā ceļi viņus saveduši kopā ar Rutu. Tad 
tapusi šī krāsās un dizainā izcilā grāmata.

Esmeralda Tāle

Māra Ārente un tekstilmāksliniece Ruta Bogustova izstādes atklāšanā

Grāmatas izdevēji – Tatjana Kovaļenko (centrā) un Semjons Gutmans

Helēna Medne un Ruta Bogustova grāmatas atklāšanā
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*Logo moto: Apsēdīsimies kopā zem vienas saules!
Logo veidots, kombinējot stilizētu latviešu saules simbolu (1) un vikingu 
saules kompasu (Vegvisir, 2). Tajā attēlotas divas nācijas, kas apsēdušās 

zem vienas saules, simbolizējot vienotību, sadarbību un kopīgus 
mērķus. Oriģinālie saules simbola un saules kompasa attēli atklāj, cik 

līdzīgas un, iespējams, tuvas pagātnē ir bijušas abas nācijas. Atzīstot 
savu pagātni, mēs varam kļūt stiprāki nākotnē. Šīs zīmes atgādina 

mums par ciešo sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai. 
Logo autors: Mareks Melecis

AKTUĀLI

Uzņēmums KVIST piedalījās Radošo Industriju Forumā, kas 
norisinājās Rīgā decembra sākumā. Pasākumu atklāja Viņa Ka-
raliskā Augstība Dānijas kroņprincis, kurš bija ieradies divu die-
nu vizītē Latvijā, tādā veidā piedaloties Latvijas simtgades atzī-
mēšanā.

Foruma ietvaros Latvijas un Dānijas uzņēmēji tikās, lai disku-
tētu par sadarbības un attīstības iespējām, kā arī iepazītos ar 
Dānijas uzņēmējiem, kuriem ir cieša un veiksmīga sadarbība ar 
Latviju daudzu gadu garumā.

Foruma norises laikā, īpašā izstādē bija iespējams apskatīt 
ekskluzīvus interjera dizaina paraugus un aprunāties ar uzņē-
muma pārstāvjiem. Ekspozīcija, kuru KVIST Industries izstādīja 
pasākumā, tūlīt pēc pasākuma tika pārcelta uz RTU Dizaina Teh-
noloģiju institūtu ar mērķi dalīties iedvesmā un idejās, kā arī 
stiprināt un attīstīt dizaina tehnoloģijas mēbeļu industrijā.

Dāvana Latvijas Valsts Prezidentam un Dānijas 
kroņprincim un kroņprincesei

Uz pasākumu tika radīts logo*, ko īpaši izveidoja, lai akcentētu 
veiksmīgo Dānijas un Latvijas sadarbību. Šis logo tika iegravēts 
ar lāzera tehnoloģiju palīdzību uz Latvijā ražotā krēsla un pa-
sniegts saņēmējiem kopā ar logo aprakstu un skaidrojumu. Lat-
vijas valsts prezidentam šo krēslu pasniedza kā dāvanu par godu 
Latvijas valsts simtgadei.

Ziedojums TabFab
Pasākuma laikā tika pasniegts arī dāvinājuma dokuments, 

kurā tika ziedoti naudas līdzekļi jaunajam biznesa inkubatoram 
TabFab. Šis biznesa inkubators ir izveidots un aktīvi darbojas kā 
radošo industriju centrs Tabakas fabrikā Rīgā. Inkubators nodro-
šina labvēlīgu ekosistēmu radošo industriju sektorā, vienlaikus 
atbalstot tādus uzņēmējdarbības aspektus kā inovācijas, rado-
šums un modernas tehnoloģijas. Zīmīgi ir tas, ka Tabakas fabrika 
ir bijusi Dānijas īpašums.

Par KVIST
SIA KVIST savu darbību Latvijā uzsāka 2011. gada nogalē un ir 

Kvist Industries A/S grupas uzņēmums, kas Dānijā veiksmīgi 
darbojas mēbeļu tirgū jau 3 paaudzēs. Uzņēmums ir specializē-
jies liekti līmētu mēbeļu, masīvkoka mēbeļu un mēbeļu detaļu 
ražošanā ar augstu pievienoto vērtību. Latvijas ražotnē Mālpils 
novada Upmalās strādā vairāk nekā 670 darbinieku un kopā Kvist 
Industries grupā nodarbināti vairāk kā 800 darbinieku. SIA Kvist 
ir strauji augošs uzņēmums un nesen atzīts kā viens no lielāka-
jiem darba devējiem Pierīgā.

Uzņēmums rada augstas kvalitātes koka mēbeles kombināci-
jā ar metālu, plastmasu un polsterējumu klientiem Skandināvijā 
un starptautiskajā mēbeļu industrijā, nodrošinot pilnu pakalpo-
jumu klāstu, sākot no prototipa izgatavošanas līdz pat galapro-
dukta piegādei.

Alise Zaharova

Uzņēmums KVIST Radošo Industriju Forumā

No kreisās: Søren Kvist, Jens Bach Mortensen un 
Viņa Karaliskā Augstība Dānijas kroņprincis Frederiks

1          2

No kreisās: Jens Bach Mortensen (Kvist Industries izpilddirektors), 
Laura Očagova (Radošo industriju inkubatora vadītāja) un Søren Kvist 

(Kvist Industries tehniskais direktors)
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

SPORTS

8. decembrī Mālpils sporta kompleksā notika tradicionālā 
Mālpils domes kausa izcīņa šahā (Šveices sistēma, 8 kārtas, lai-
ka kontrole – 10 min. + 5 sek., FIDE ātrā šaha reitinga aprēķins), 
kurā piedalījās 52 dalībnieki no visas Latvijas. Dalībnieku sastāvs 
bija ļoti spēcīgs – 1 lielmeistars, 1 starptautiskais meistars, 4 
FIDE meistari, 3 nacionālie meistari, 13 meistarkandidāti, 25 
1. sporta klases šahisti. Pirmo vietu sacensībās ar 7 punktiem no 
8 iespējamiem izcīnīja starptautiskais meistars Vladimirs Sveš-
ņikovs, 2. vietu ieguva FIDE meistars Matīss Mustaps (6,5 punkti), 
3. vietā, pēc papildus koeficienta, ierindojās FIDE meistars Ar-
tūrs Bernotas (6 punkti), 4. vietā – meistarkandidāts no Spānijas 
Carballo Cancela Manuel (6 punkti), 5. vietu ieguva lielmeistars 
Jevgenijs Svešņikovs (6 punkti). Labākais rezultāts dāmām – 
Anda Krauze no Skrīveriem (4 punkti, 23. vieta kopvērtējumā), 
senioru balvu (virs 65) ieguva Jānis Visockis (5 punkti, 15. vieta 
kopvērtējumā), senioru balvu (virs 50) ieguva Uldis Melderis (5 

punkti, 13. vieta kopvērtējumā) labākais no jauniešiem – Alek-
sandrs Jazdanovs (5,5 punkti, 8. vieta kopvērtējumā). No mālpi-
liešiem Ģirts Lielmežs (5,5 punkti, 9. vieta), Anatolijs Seļivanovs 
(4 punkti, 31. vieta), Matīss Preiss (3,5 punkti, 34. vieta), Patriks 
Stots (3,5 punkti, 36. vieta), Jānis Jansons (3 punkti, 43. vieta) un 
Māris Bērziņš (2 punkti, 48. vieta).

Noslēdzās Pierīgas novadu 2018. gada sporta spēles. Kop-
vērtējumā Mālpils novads ieguva 8. vietu starp 16 Pierīgas nova-
diem, kā arī 3. vietu starp mazajiem (zem 5 000 iedzīvotāji) Pierī-
gas novadiem. Kopumā sacensības notika 18 sporta veidos. 4 
sporta veidos mālpilieši ieguva medaļas (2. vieta – zemledus 
makšķerēšanā, 3. vieta – šahā, novusā un volejbolā). No 18 noti-
kušajām Pierīgas novadu sacensībām – 5 sporta veidu sacensī-
bas notika Mālpilī.

AKTUĀLI

Gadu mijā parasti mēdzam atskatīties uz padarīto aizejošā 
gadā. Šogad esam piedalījušies nozīmīgos valsts mēroga pasā-
kumos un ielikuši pamatus, cerams, jaunām mūsu studijas tra-
dīcijām.

Ieskats, mūsuprāt, svarīgākajos notikumos.
Gada vidū klajā nāca unikāls izdevums, kas noteikti paliks 

vēsturē. Tā ir grāmata “Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei”. 
Tajā iekļauti vairāk kā 600 Latvijas segu attēli, sniedzot iespēju 
iepazīt jebkura Latvijas novada segas. Grāmata atspoguļo valsts 
simtgades mirkli un ir pateicība Latvijas audējām. Arī mūsu Lau-
mai Krastiņai. Viņas segas “Atblāzma”, kas austa pēc Latvijas 
Nacionālajā vēstures muzejā esošās Mālpils segas parauga, fo-
togrāfija arī ir atrodama šajā grāmatā.

Drīz pēc grāmatas atvēršanas svētkiem tika atklāta XXVI vis-
pārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku tautas lietišķās 
mākslas izstāde “Radītprieks”. Tajā piedalījās 12 mūsu studijas 
dalībnieki ar 36 darbiem. Un arī šoreiz ievērību izpelnījās Lauma. 
Vienā no galvenajiem stendiem, ar nosaukumu “Mantojums”, 
tika eksponēta viņas darinātā sega. Šo segu Lauma audusi pēc 
vecmāmiņas pirms simts gadiem austās segas saglabātajiem 
gabaliņiem.

Pieminēšanas vērta ir “Urgas” I nometne Mālpils “Mālkalnos” 
pie Laumas Tomiņas. To veltījām cimdu rakstu veidošanas tradī-
cijām. Iesākumā ceļojums ar fotokamerām pa Laumas izcili 
skaisto, kārtīgo un arī “garšīgo” dārzu. Tam sekoja jaunu rakstu 
zīmēšana un adīšana. Neiztika arī bez “vēderpriekiem – Lauma 
vadīja meistarklasi savu ļoti garšīgo kotlešu cepšanā. Viesojā-
mies Laumas meitas Sandras darbnīcā. Iedvesmojoši un ļoti ak-
tuāli mūsdienās – dot otru dzīvi vairs nevienam nevajadzīgām 
lietām. Dienas noslēgumā baudījām uz ugunskura vārīto zupu un 
kopīgi nolēmām, ka mūsu I nometne bija ļoti noderīgs pasākums 
svaigā gaisā!

Novembris – mums visiem tik nozīmīgu svētku mēnesis. Ik-
viens tika aicināts sagaidīt Latvijas simtgadi rakstainos dūraiņos. 
Mēs to izdarījām, bet pirms tam akcijas “Cimdotā Latvija” ietva-
ros mēs devāmies uz skolu pie 1.b un 2.a klašu bērniem. Viņi bija 
izrotājuši klasi ar rakstainiem cimdiem, ko atnesuši no mājām. 
Katrs cimdiņš ar savu stāstu un vēsturi! Savukārt mums līdzi lie-
la soma ar studijas meiteņu adītajiem cimdiem. Bērni ar interesi 
noklausījās stāstījumu par latviešu dūraiņiem (kūlaiņiem, del-

naiņiem), to valkāšanas tradīcijām un rakstiem. Un tad viņi varē-
ja uzzīmēt katrs savu rakstaino cimdu. Paldies skolotājām Dacei 
Brūnai un Ilzei Bērziņai par sadarbību.

Arī bērnudārza mazie “Sienāžīši” un “Pūcītes” audzinātāju 
Guntas Jēkabsones un Agneses Kantiševas vadībā veidoja savus 
cimdus no krāsaina papīra. Cik daudz jaunu kompozīciju un rak-
stu ierosmei! Šajā sakarā mums ir ideja, kas realizējama nākot-
nē – uzadīt cimdus, izmantojot bērnu veidotos cimdiņus. Mēs ai-
cinām adīt arī bērnu māmiņas un vecmāmiņas. Ja jums ir 
vēlēšanās, bet nepieciešams padoms, nāciet pie mums uz Māl-
pils kultūras centru!

Pašās novembra beigās atkal devāmies uz skolu. Šoreiz – lai 
stāstītu par latvieša tautastērpu, seno jeb arheoloģisko un tradi-
cionālo jeb etnogrāfisko. Mēs ne tikai stāstījām, bet arī demons-
trējām, apģērbjoties no krekla līdz pat galvasautam. Bērniem 
bija iespēja tuvumā apskatīt smalko krekla izšuvumu, greznās 
pusgarās mežģīņzeķes un Mālpils jostas rakstu, pielaikot arheo-
loģiskās rotas un saprast, kā senatnē meitenes, valkājot goda 
tērpu, varēja tik cēli staigāt. Ceram, ka arī turpmāk varēsim pa-
viesoties skolā.

Lai Jaunajā gadā pietiek spēka īstenot savas ieceres!

Inguna Sīmansone, TLMS “Urga”vadītāja

Ieskats tautas lietišķās mākslas studijas “Urga” aizejošā gada darbos

2.a klases bērni ar Ingunu Sīmansoni un Gundegu Ozolu 
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Veiksmīgi turpinās 2017. gada rudenī uzsāktais projekts “PA-
CETRAINING”, kura nosaukumu varētu tulkot kā “Mācības kat-
ram savā tempā” un kas tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “No-
tici sev!”. Projektā piedalās Itālija (vadošais partneris): AFP 
COLLINE ASTIGIANE, Vācija: Volkshochschule im Landkreis 
Cham e.V., Somija: Keskuspuisto vocational college, Spānija: 
Confederation of Education and Training Centers.

Projekta pirmajā gadā ir izstrādāts apmācību modelis un sa-
turs cilvēkiem ar īpašām mentālām vajadzībām, lai nākotnē radī-
tu labvēlīgu vidi viņu nodarbinātības iespējām. Tā kā visiem part-
neriem ir iepriekšējā pieredze, sadarbojoties ar ēdināšanas 
servisa un viesnīcu jomas uzņēmumiem, pirmie mācību plāni un 
skolotāju rokasgrāmatas ir izstrādātas profesiju pamatu apguvei 
tieši šajās jomās. Lai nodrošinātu izstrādājamo materiālu kvali-
tāti un atbilstību mācību dalībnieku iespējām un vajadzībām, to 
zinātnisko vadību veic Turīnas universitātes mācībspēki.

No 25. novembra līdz 1. decembrim Itālijā notika projekta mā-
cības visu partnervalstu skolotājiem, kuri 2019. gada sākumā 
sāks vadīt nodarbības cilvēkiem ar īpašām mentālām vajadzī-
bām. Koordinējošā itāļu skola, kam jau ir pieredze šajā darbā, 
organizēja ļoti intensīvas mācības pārējiem partneriem, kam 
pirms brauciena bija jāsagatavo un jānovada pārējiem paraug-
stundas par skolotāju rokasgrāmatā iekļauto metožu izmantoša-
nu. Skolotāji ne tikai apguva teorētiskās zināšanas un iepazina 
partneru pieredzi, bet piedalījās arī praktiskajās nodarbībās, 
mācību virtuvēs un uzņēmumos vērojot itāļu kolēģu darbu ar jau-
niešiem ar īpašām vajadzībām. Piedaloties šajā mācību sesijā, 
mūsu skolotājas Dace Kursīte un Gunta Jēkabsone savai ilgga-
dējai profesionālajai pieredzei pievienoja arī šīs specifiskās zinā-
šanas, kas viņām dos iespēju vadīt nodarbības šeit Mālpilī atbil-
stoši konkrēto jauniešu vajadzībām. Mācību grupa tiks 
nokomplektēta sadarbībā ar biedrību “Notici sev!”.

Gunta Jēkabsone: “Pārstāvot Mālpils tautskolu, bija iespēja 
piedalīties projektā Itālijā, kura mērķis ir apmācīt un iesaistīt sa-
biedrībā un darba vidē jauniešus ar īpašām vajadzībām.

Projekta ietvaros Somijas, Itālijas, Vācijas un Spānijas kolēģi 
iepazīstināja ar savu izstrādāto pasniegšanas metodiku, konkrēti 
ēdienu gatavošanā un viesu apkalpošanā. Ņēmām dalību stundu 
vērošanā, kurā strādāja 4 ēdināšanas pakalpojumu izglītojamie 
ar īpašām vajadzībām un praktiski apguva ēdienu gatavošanas 
pamatus un galda klāšanu. Jāmin, ka ar šiem četriem jaunie-
šiem vienlaicīgi strādāja 2 pedagogi. Vērojama bija ļoti liela sir-
snība un koleģialitāte.

Apmeklējām arī uzņēmumus, kur šie jaunieši praktizējas, veic 
kādus pienākumus. Darba apjomi ir nelieli, bet jaunietim ir ļoti 
būtiski, ka viņš jūtas kādam noderīgs un ir iespēja “izkāpt” no 
ikdienas rutīnas.

Lielākais guvums ir ieskats pasniegšanas metodikā un mate-
riālu izstrādē nodarbībām, neizmantojot saziņai vārdu, bet foto-
grāfijas, zīmējumus, shēmas. Lai gan man ir 24 gadu pieredze 
pedagoģijā, šis projekts lika par daudz ko aizdomāties un radīja 
vēlmi turpināt izzināt metodiku, pievērst uzmanību problēmām, 
kas saistītas katras konkrētas diagnozes vajadzībām. Latvijā šajā 
jomā vēl ir kur augt un augt.”

Dace Kursīte: “Bija patīkami atgriezties skolotāju vidē, kur ra-
došā dzirksts spēj aizraut ikvienu. Projekta ietvaros savā pie-
redzē darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalījās skolotāji 

no Vācijas, Somijas, Spānijas un Itālijas. Mani aizkustināja kolēģu 
milzīgā pacietība, sirsnība un atdeve, ar kādu viņi darīja savu 
darbu. Metodes, ar kādām māca cilvēkus ar mentāla rakstura 
problēmām, ir dažādas un prasa no skolotāja lielu sagatavoša-
nos, (pašu veidoti uzskates materiāli, darba lapas utt.) un milzīgu 
pacietību. Mani aizkustināja somu skolotājas Siinikas teiktais: 
“Manas metodes ir balstītas uz sirsnību, man patīk ar viņiem 
strādāt, es jūtu, ka esmu viņiem vajadzīga, es esmu tur, kur vēlos 
būt!””

Projekta laikā ir paredzēti divi 30 dienu mācību kursi – viens 
no 2019. gada janvāra līdz maijam, otrs – 2020. gada pirmajā 
pusē.

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par ERASMUS+  programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

Erasmus+ projekts biedrībā “Mālpils tautskola”

Dace un Gunta vada nodarbību kolēģiem

Kopā ar mācību grupu

Mācību virtuvē
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26.–30. novembrī Rumānijā notika kārtējās starptautiskās 
mācības Mālpils novada domes BEHAS projektā.

Pirms katras no šīm mācību sesijām visi projekta partneri 
(pašvaldības un mācību iestādes Austrijā, Rumānijā, Itālijā, Spā-
nijā, Grieķijā, Turcijā) organizē dažādus vietējos pasākumus sais-
tībā ar kādu no Eiropas oficiālajām atzīmējamām dienām. Kopš 
projekta uzsākšanas pagājušā gada oktobrī jau ir notikuši daudz-
veidīgi pasākumi, atzīmējot Eiropas Valodu dienu, Šokolādes die-
nu, Starptautisko Skolotāju dienu, Eiropas dienu. Visi šie septi-
ņās valstīs organizētie pasākumi ir aprakstīti vienotas formas 
veidlapās, apkopoti projekta mājas lapā un pieejami visiem par-
tneriem, kas vēlētos organizēt līdzīgas aktivitātes savās organi-
zācijās un pašvaldībās. Tādējādi ir izveidojies bagātīgs metodis-
kais materiāls turpmākai izmantošanai.

Šoreiz starptautiskās mācības bija saistītas ar 23. novembri – 
Eiropas dienu bērnu aizsardzībai no seksuālās vardarbības. Tajās 
piedalījās Mālpils novada domes veselības veicināšanas speciā-
liste Jolanta Epalte un Mālpils PII “Māllēpīte” skolotāja Iveta Ku-
kurāne, kas bija sagatavojušas prezentāciju par situāciju Latvijā 
bērnu aizsardzības jomā un arī daudzveidīgus materiālus par 
savu un citu kolēģu pieredzi, ko prezentēja pārējiem partneriem 
sanāksmes laikā.

Jolanta: “Erasmus+ projekta ietvaros devāmies uz Rumānijas 
otro lielāko pilsētu Iaši, kur 3 piesātinātās dienās notika prezen-
tācijas, praktiskas nodarbības, skolas apmeklējums par ļoti ak-
tuālu un sāpīgu tēmu “Bērnu aizsardzība pret seksuālo vardarbī-
bu”. Kā jau ierasts, katram projekta dalībniekam pirms došanās 
uz Rumāniju bija jāsagatavo mājasdarbs – šoreiz prezentācija 
par situāciju Latvijā un praktiskā nodarbība par jau minēto tēmu. 
Tas vienmēr ir atbildīgi un pietiekami sarežģīti, jo sagatavotajam 
mājasdarbam jābūt interesantam un tajā paša laikā ne sarežģī-
tam.

Noslēgumā visiem projekta dalībniekiem tika organizēts sko-
lēnu koncerts, kurā bērni gan dziedāja, gan dejoja. Vidusskolas 

BEHAS_Bringing Europe Home At School 
(ES vienoto svētku dienu pasākumi)

Kopā ar kolēģiem un rumāņu skolēniem

Veicot mācību uzdevumus

Ar rumāņu meitenēm

skolniece nodziedāja grupas “Prāta vētra” dziesmu arī latviešu 
valodā, kas, protams, bija saviļņojoši.

Visu šo dienu laikā varējām baudīt patiešām labi organizētu 
darba procesu, neviltotas rūpes par mums, sirsnīgu viesmīlību 
un atsaucību. Liels paldies organizatoriem, jo ne mirkli neradās 
nedz garlaicības sajūta, nedz nogurums. Kārtējo reizi paplašinā-
jām savu redzesloku.”

Projekts turpinās līdz 2019. gada 31. augustam.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par ERASMUS+  programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
1) Mālpils novada dome 2019. gada 14. janvārī plkst. 10:30, 

Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2. stāvā, Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā īpašuma DZIRNAVU  
IELA 1, kadastra Nr. 8074 003 0932, kas atrodas Mālpilī, Māl-
pils novadā un sastāv no zemes vienības 0,9184 ha platībā (ka-
dastra apzīmējums 8074 003 1002), darbnīcas ar kopējo platī-
bu 1142,30 m2 (kadastra apzīmējums 8074 003 0256 004), 
būves ar kopējo platību 238,60 m2 (kadastra apzīmējums 8074 
003 0256 004) un šķūņa ar kopējo platību 177 m2 (kadastra ap-
zīmējums 8074 003 0256 006) mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli.

2) Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada do-
mes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kan-
celejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

3) Ar nekustamo īpašumu var iepazīties patstāvīgi, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 29282209.

4) Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 
34 200 EUR.

5) Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019. gada 14. 
janvārim plkst. 10:15 iesniegušas izsoles noteikumos minētos 
dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR un nodro-
šinājumu 3 420 EUR apmērā.

6) Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atseviš-
ķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi 
“Dzirnavu iela 1 izsole”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada do-
mes, Reģ. Nr. 90000048398, kontu AS “Swedbank”, HABALV22, 
LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr. AS “SEB Banka”, 
UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.

7) Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skaitot 
no izsoles dienas.

8) Nekustamajam īpašumam ir sekojošs apgrūtinājums – 
noslēgts Nomas līgums ar termiņu līdz 2025. gada 28. febru-
ārim. 

No 2018. gada 1. līdz 2. decembrim Kārļa Ulmaņa piemiņas 
muzejā “Pikšās” notika apmācību Jauns Līderis Laukos “Jauno 
žurnālistu skola”, kuras ietvaros jaunieši ieguva jaunas zināša-
nas un stiprināja arī savas jau esošās.

Mazpulku biedrības mediju un brīvprātīgā darba koordinatore 
Elīna Jogure organizācijas mājas lapas relīzē raksta:

“Pirmās dienas sākums tika pavadīts ar iepazīšanās un salie-
dēšanās aktivitātēm Rīgas klubiņa brīvprātīgo pavadībā. Vēlāk 
jauniešiem par 4-H klubu vēsturi un tagadni stāstīja Megana Glī-
sona (Megan Gleason) no ASV, kura tur pati 6 gadus ir bijusi 4-H 
kluba dalībniece jeb mazpulcēns. Ļoti interesanti bija novērot, cik 
daudz lietu mums Latvijā ir kopīgu ar ASV 4-H klubiem. Protams, 
ir arī daudz atšķirību.

Vakara daļā “Pikšās” viesojās Līga Bernāne. Līga pastāstīja 
par sabiedrisko attiecību funkciju, viltus ziņu atpazīšanu, reklā-
mu, mārketingu un medijpratību kopumā. Ļoti daudz vērtīgas 
informācijas, kuru izmantot ikdienā.

Pirmo dienu noslēdza sarunas par EBD (Eiropas brīvprātīgo 
darbu) un brīvprātīgo darbu arī vietējā līmenī. Par savu 1 gada 
piedzīvojumu Bulgārijā stāstīja Rīgas klubiņa brīvprātīgā Ieva 
Kalniņa, kura pavisam nesen ir atgriezusies no sava EBD projek-
ta. Turpretim, mūsu portugāļu brīvprātīgā Paula (Paula Carval-
ho) un Jakobs no Austrijas pastāstīja par EBD Latvijā.

Otrā diena jauniešiem īpaši patika, tā vairāk bija vērsta uz dar-
bošanos, ne tikai klausīšanos. Rītu iesāka personī-
gas izaugsmes treneris Reinis Kristians Širokovs. 
Reinis vadīja nodarbību par savu mērķu un izaug-
smes apzināšanos, turpretim Alma Bērziņa – Z/S 
“Jundas” īpašniece, jauniešiem stāstīja kā no sap-
ņa nokļūt līdz savam uzņēmumam laukos. Iedves-
mojoši un ļoti interesanti pavadīta diena.”

Mālpils mazpulcēnus šajā izglītojošajā pasāku-
mā pārstāvēja trīs meitenes: Irbe Strūģe (8. kl.) , 
Kitija Stanke (8. kl.), Justīne Elizabete Vanaga (9.b 
kl.).

Justīne: “Es esmu ļoti priecīga, ka piedalījos 
šajā pasākumā. Visi skolēni no citiem Latvijas maz-
pulkiem bija ļoti jauki un sabiedriski! Mēs iepazi-

nām daudz jauku cilvēku (arī no citām pasaules valstīm) un ļoti 
labi pavadījām laiku, kā arī uzzinājām daudz ko jaunu par maz-
pulkiem – ne tikai Latvijā, bet arī ASV, Portugālē un Austrijā.”

Kitija: “Šīs divas dienas parādīja to, ka dalība mazpulkos ir ļoti 
laba sagatavošanās nākotnei. Uzzināju daudzas lietas, par ku-
rām man nebija ne jausmas, ka tādas eksistē, piemēram, to, ka 
ASV arī ir mazpulki. Ieguvu ļoti daudzas emocijas un lielākas ko-
munikācijas prasmes.”

Rasa: “Ļoti interesants un patīkams pasākums! Sākumā šķi-
ta, ka būs jocīgi un garlaicīgi, bet ātri ieguvu jaunus draugus un 
viss bija labi izplānots, tādēļ bija ļoti interesanti! Labprāt vēlreiz 
dotos uz šāda veida pasākumu!”

Esmu ļoti priecīga par meiteņu atsaukšanos manam uzaicinā-
jumam un ieinteresētību iesaistīties augstākminētajā pasākumā. 
Ne katrs jaunietis ir gatavs abas savas brīvdienas veltīt izglītojo-
šām aktivitātēm, atrodoties krietni tālu no mājām – ārpus savas 
komforta zonas.

Mazpulku organizācijai šādu izglītojošu pasākumu netrūkst! 
Mums, savukārt, izglītoties alkstošu, atsaucīgu un čaklu skolēnu 
arī netrūkst! Uz tikšanos nākamā gada laikraksta slejās, kur tur-
pināšu daudzināt mazpulcēnu labos darbus, ieceres un to īsteno-
jumu.

Informāciju apkopoja Ilze Bērziņa

Apmācību Jauns Līderis Laukos “Jauno žurnālistu skola”

INFORMĀCIJA
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
1) Mālpils novada dome 2019. gada 14. janvārī 

plkst.  10:00, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2. stāvā, 
Nākotnes ielā  1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā 
īpašuma “GALILEJAS”, kadastra Nr. 8074 003 0859, kas at-
rodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,28 ha 
platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0859) un nekustamā 
īpašums “RUMBAS”, kadastra Nr. 8074 003 0100, kas atro-
das Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 2,33 ha pla-
tībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0324) mutisku ceturto 
izsoli ar augšupejošu soli.

2) Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada 
domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes 
Kancelejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

3) Ar nekustamiem īpašumiem var iepazīties patstāvīgi, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 29282209.

4) Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 
5 600 EUR.

5) Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019. gada 
14. janvārim plkst. 9:45 iesniegušas izsoles noteikumos 
minētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR 
un  nodrošinājumu 560 EUR apmērā.

6) Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atseviš-
ķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi 
“Galilejas Rumbas izsole”, ar pārskaitījumu uz Mālpils nova-
da domes, Reģ. Nr. 90000048398, kontu AS “Swedbank”, HA-
BALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr. AS “SEB 
Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.

7) Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skai-
tot no izsoles dienas.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
1) Mālpils novada dome 2019. gada 14. janvārī 

plkst.  10:45, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2. stāvā, 
Nākotnes ielā  1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā 
īpašuma LEJCIEMA IELA 4, kadastra Nr. 8074 003 1010, kas 
atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 
1,0067 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0992) mu-
tisku izsoli ar  augšupejošu soli.

2) Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada 
domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes 
Kancelejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

3) Ar nekustamo īpašumu var iepazīties patstāvīgi, ie-
priekš piesakoties pa tālruni 29282209.

4) Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 
5 900 EUR.

5) Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019. gada 
14. janvārim plkst. 10:30 iesniegušas izsoles noteikumos  
minētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR   
un nodrošinājumu 590 EUR apmērā.

6) Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atseviš-
ķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi 
“Lejciema iela 4 izsole”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada 
domes, Reģ. Nr. 90000048398, kontu AS “Swedbank”, HA-
BALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr. AS “SEB 
Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.

7) Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skai-
tot no izsoles dienas.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
1) Mālpils novada dome2019. gada 14. janvārī 

plkst.  11:00, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2. stāvā, 
Nākotnes ielā  1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā 
īpašuma LEJCIEMA IELA 6, kadastra Nr. 8074 003 1011, kas 
atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 
0,8162 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0993) mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli.

2) Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada 
domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes 
Kancelejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

3) Ar nekustamo īpašumu var iepazīties patstāvīgi, ie-
priekš piesakoties pa tālruni 29282209.

4) Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 
5 720 EUR.

5) Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019. gada 
14. janvārim plkst. 10:45 iesniegušas izsoles noteikumos 
minētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR 
un nodrošinājumu 572 EUR apmērā.

6) Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atseviš-
ķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi 
“Lejciema iela 6 izsole”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada 
domes, Reģ. Nr. 90000048398, kontu AS “Swedbank”, HA-
BALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr. AS “SEB 
Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.

7) Izsolē nosolītā cena  jāsamaksā divu nedēļu laikā, 
skaitot no izsoles dienas.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
1) Mālpils novada dome 2019. gada 14. janvārī 

plkst.  10:15, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2. stāvā, 
Nākotnes ielā  1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā 
īpašuma “UPESKALNI”, kadastra Nr. 8074 003 0827, kas at-
rodas Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,2065 ha 
platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0827) mutisku izso-
li ar augšupejošu soli.

2) Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada 
domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes 
Kancelejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

3) Ar nekustamo īpašumu var iepazīties patstāvīgi, ie-
priekš piesakoties pa tālruni 29282209.

4) Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 
4 000 EUR.

5) Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019. gada 
14. janvārim plkst. 10:00 iesniegušas izsoles noteikumos 
minētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR 
un nodrošinājumu 400 EUR apmērā.

6) Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atse-
višķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas 
mērķi “Upeskalni izsole”, ar pārskaitījumu uz Mālpils nova-
da domes, reģ. Nr.90000048398, kontu AS “Swedbank”, HA-
BALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu Nr. AS “SEB 
Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.

7) Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skai-
tot no izsoles dienas.
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Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2018. gada NOVEMBRĪ: 48,35 EUR/MWh
Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums Patērētās 
MWh

Mājas kopējā platība 
m2 1m2 izcenojums EUR

mēn. sāk. mēn. beigās
Celtnieku 1 168,89 188 19,11 797,6 1,16
Celtnieku 3 3037,15 3053 15,85 803,48 0,95
Dārza 2 1548,93 1566 17,07 739,77 1,12
Dārza 4 2062,61 2090 27,39 903,97 1,46
Jaunā 2 un 4 2502,63 2531 28,37 1029,66 1,33
Jaunā 6 2248,13 2276 24,483 840,35 1,41
Jaunā 5 2454,43 2484 29,57 998,23 1,43
Kastaņu 3 1739,1 1763 23,9 857,47 1,35
Kastaņu 5 1569,9 1590 20,1 843,84 1,15
Kastaņu 7 1699,16 1719 19,84 861,36 1,11
Krasta 1 un 3 2519,36 2551 31,64 1097,5 1,39
Krasta 2 3634,76 3677 42,24 1812,76 1,13
Krasta 4/1 2339,98 2368 28,02 1075,72 1,26
Krasta 4/2 2332,59 2359 26,41 1101,4 1,16
Krasta 4/3 2016,2 2039 22,8 1089 1,01
Krasta 5 2832,78 2870 37,22 1376,45 1,31
Ķiršu 2 809,87 818 8,13 376,42 1,04
Ķiršu 2A 380,6 385 4,4 165,1 1,29
Ķiršu 4 2604,32 2638 33,68 1193,67 1,36
Ķiršu 5 2905,36 2943 37,64 1222,23 1,49
Ķiršu 7 4067,68 4118 50,32 1986,31 1,22
Nākotnes 2 3361,07 3399 37,93 1550,53 1,18
Nākotnes 4 4176,72 4226 49,28 1861,21 1,28
Nākotnes 6 2492,6 2523 30,4 1207,63 1,22
Nākotnes 10 2067,02 2094 26,98 1024,09 1,27

Sakarā ar to, ka no dažiem iedzīvotājiem ir saņemtas sūdzības 
par lielu karstumu dzīvokļos, SIA “Norma K” paskaidro, ka Māl-
pils ciema centrālā katlu māja strādā un siltumu uz ciematu pa-
dod pēc noteikta temperatūras grafika, kas ir sastādīts pēc MK 
noteikumu un LBN prasībām, ko ir akceptējis arī Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas Enerģētikas departaments. 
Visi dati par grafika ievērošanu ik stundu tiek fiksēti katlu mājas 
datu uzskaites žurnālā, kurā tiek veikti āra gaisa temperatūras, 
turpgaitas un atpakaļgaitas siltumnesēja temperatūras mērīju-
mi u.c. tehnisko parametru mērījumu reģistrēšana. Jāņem vērā, 
ka pie mainīgas temperatūras, katla jauda pieaug, vai krītas pa-
kāpeniski, vairāku stundu laikā.

Savukārt siltuma daudzumu katrā daudzdzīvokļu mājā var re-
gulēt ar siltummezgla palīdzību, atkarībā no iedzīvotāju vēlmēm. 
To veic katras mājas izrdaudzītā energoatbildīgā persona.

Zemāk pievienots temperatūras grafiks, pēc kā savā darbībā 
vadās centrālās katlu mājas atbildīgās personas:

Āra gaisa temperatūra T1 °C – noteiktā siltumnesēja tempera-
tūra, kas tiek padota uz ciematu:

Uzmanību, visiem 
siltumpatērētājiem!

SIA “Norma K” informē, ka ar 2019. gada 1. janvāri Sa-
biedrisko pakalpojumu Regulēšanas komisija ir apstipri-
nājusi jaunu siltumenerģijas piegādes gala tarifu – 58,38 
EUR/MWh + PVN. Tarifs būs spēkā līdz 2019. gada 31. de-
cembrim. Ar 2020. gada 1. janvāri spēkā stāsies jauns ta-
rifs 59,13 EUR/MWh + PVN.

SIA “Norma K” administrācija

PSIA “Norma K” informē

SIA “SIDEGUNDE” SIDGUNDĀ 
MEKLĒ DARBINIEKUS
Nepieciešami:

• DARBINIEKI PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANĀ: ◊ Mai-
ņas meistari, ◊ Miesnieki, ◊ Fasētāji, ◊ Krāvējs, ◊ Apkopējs

• Darbinieki mazumtirdzniecības veikalā: ◊ Pārdevējs
Prasības kandidātiem: Augsta motivācija izdarīt darbu at-
bildīgi un ātri; • Bez kaitīgiem ieradumiem.
Uzņēmums piedāvā:

• Apmācību; • Stabilu atalgojumu + prēmijas (alga pēc no-
dokļu nomaksas 600–900 EUR); • Bezmaksas transportu, 
kas nogādās jūs līdz darbam un līdz mājām (gadījumā, ja ir 
savs transports – ceļa izdevumi tiks apmaksāti); • Ēdināša-
nu darba vietā.

Pretendentus pieteikties zvanot darba dienās 8:00–17:00 
pa tālr. 26558361

-1 58
-2 60
-3 62
-4 64
-5 66
-6 68
-7 70
-8 72
-9 74

-10 76

+8 40
+7 42
+6 44
+5 46
+4 48
+3 50
+2 52
+1 54
0 56
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Senioru savstarpējo mācību 
“IZZINI UN PASTĀSTI!” 
nākamā nodarbība notiks 
15. janvārī plkst.15:00 
mūžizglītības klasē novada 
domes 2. stāvā.

Ja esi uzzinājis/iemācījies ko 
jaunu, nāc un dalies ar 
citiem!

Interesenti var pievienoties 
arī jebkurai no turpmākajām 
ikmēneša nodarbībām: 
12. februārī, 12. martā, 
16. aprīlī.

Plašāka informācija pa tālruni 
26114137, Līvija Mukāne

DARBA PIEDĀVĀJUMS
SIA “Aggregare” meklē darbam 

fasētājus. Ražotne atrodas 2 km at-
tālumā no Murjāņu sporta ģimnāzi-
jas uz Saulkrastu pusi. Fasējam 
priežu mizas mulču, šķeldu, kūdru. 
Darba laiks ziemas sezonā no plkst. 
8:00 līdz 17:00. Darba samaksa – pēc 
padarītā, minimums 25 EUR/dienā 
un uz augšu. Darbu varēs uzsākt ne-
kavējoties. Lūdzam interesentus 
zvanīt uz talr. 28668995

SLUDINĀJUMI

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

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

Zāģējam malku klucīšos. Par cenu vieno-
simies. Tālr. 27801869

SIA “Mālpils Timber” Mālpilī, Ķiršu ielā 16 
iepērk lapu un skuju koku taras klučus. 
Korekta uzmērīšana, ātra samaksa. Tālr. 
26340698

Izzīrē 2,5 istabu dzīvoklī Mālpilī, Nākotnes 
iela 10–1. Cena 190 EUR + komunālie 
maksājumi. Tālr. 26407944
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Mālpils Kultūras centra pasākumi 
decembrī un janvārī

 • 28.12. plkst. 19:00 Romantiskā kino komēdija “Jaungada taksometrs!” Kas 
var būt labāk, kā pavadīt Veco vai sagaidīt Jauno gadu kompānijā ar Lauri Rei-
niku un populārākiem pašmāju aktieriem. Ieeja 3,- EUR

Vecgada vakars. Taksometra vadītājs Andrejs (Lauris Reiniks) jau gandrīz bei-
dzis maiņu, kad aizmugurējā sēdeklī nejauši atstāta Jaungada dāvana viņam liek 
atcerēties raibo svinētāju kompāniju, kas tajā vakarā paviesojusies viņa automobi-
lī, – kašķīgu pāri, pagurušu Salaveci, trokšņainus ķekatniekus, satrauktu līgavaini 
un pat grūtnieci. Katra pasažiera stāstā Andrejs nospēlē savu lomu, bet vai pats 
taksists piedzīvos Jaungada brīnumu?

 • 31.12. no plkst. 21:00* JAUNGADA SAGAIDĪŠANA ITĀĻU STILĀ *Ierašanās no 
plkst. 20:30 līdz 21:00, bet ballēšana līdz rītam. Spēles, dziesmas, pārsteigumi, 
foto stūrītis un dejas kopā ar grupu “Zelta Kniede”. Ieeja 12,- EUR (iespēja ie-
gādāties biļetes un rezervēt galdiņu tikai iepriekšpārdošanā līdz 28. decem-
brim).

 • JAUNGADA NAKTS BALLE kopā ar “Zelta Kniedi” no plkst. 01:00 līdz 05:00.
Ieeja 12,- EUR, iepriekšpārdošanā 10,- EUR (galdiņu rezervāciju garantējam 
tikai iepriekšpārdošanā).

 • Līdz 18. janvārim izstāžu zālē apskatāma Rutas Bogustovas tekstīliju izstāde 
“Mīlestība”.

 • 04.01. plkst. 17:30 Dokumentālā filma “100 gadi esības vējos”. Ieeja bez mak-
sas.

Dokumentālās filmas varoņi ir unikāli Latvijas vēstures situācijā. Valsts vienau-
dži. Vienīgie. Mūsējie. Filmā ir stāsts arī par mālpilieti Lidiju Sīmani.

 • 05.01. plkst. 10:00 TLM studijas “URGA” saiets.
 • 05.01. plkst. 16:00 Izklaidējoša CIRKA programma – klaunu priekšnesumi, 

burvju triki, žonglieri un mazie dzīvnieciņi. Biļetes cena 2,- EUR.
 • 09.01. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” saiets.
 • 20.01. 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

 ◊ plkst. 14:00 Ginta Grūbes jaudīgā dokumentālā filma “Lustrum”.
1991. gadā puča laikā tika pārņemta daļa no VDK arhīviem Latvijā, tostarp arī 

vairāk nekā 4300 aktīvo aģentu kartotēka. Filma stāsta par VDK darbības metodēm 
80. gados un 90. gadu sākumā, liekot izprast padomju totalitāro sistēmu, kas Lat-
vijas inteliģences ziedam vēl aizvien liek analizēt, melot, nožēlot, atzīties, taisno-
ties vai skaidrot. (Ieeja bez maksas.)

 • 20.01. plkst. 16:00 Mākslinieka Eināra Kviļa gleznu izstādes atklāšana.
 • 26.01. plkst. 16:00 Folkloras kopa “MĀLIS” aicina ikvienu uz kopīgu 10 gadu 

darbības jubileju.

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 “Dobums”
Pērnavas iela 47B, Rīga, LV-1009, tālr. 67275535
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PATEICĪBA

KASES DARBA LAIKS:

OTRDIEN un CETURTDIEN 14:00–18:00
TREŠDIEN un PIEKTDIEN 11:00–14:00

Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma. 
Tālrunis uzziņām 67925836 vai 29195459

Pie Kultūras centra kases novietota kastīte 
JŪSU ATSAUKSMĒM UN IDEJĀM!

“Tos skaistos sapņus, kas klusi sirdī mīt,
Tos krietnos darbus, kas ceļā būs jau rīt,
Lai Jaunais gads Jums palīdz piepildīt!”

SIA “Norma K” saviem klientiem, 
sadarbības partneriem vēl:

Gaišus un bagātus
Ziemassvētkus!

Lai Jaunajā gadā katrai dienai – 
ziemas baltuma miers, pavasara 
ūdeņu skanīgums, vasaras saules 
siltums un rudens ziedu krāsainība!

Laimīgu Jauno Gadu!
Veselību, saticību un sirdsmieru 

visiem mālpiliešiem!

Vēl ģimenes ārstes 
Jevgeņijas Sprūdes prakse

Latvijas klēpī ir ciemats stalts,
Starp mālu un granītiem pamatos 
kalts,
Ar pilīm un muižām starp ūdeņiem 
balts
Pakalnu saulstaros mūžību sauc.

Tevī es spēku un gribu smeļos,
Ik rītu starp simtgadu ozoliem ceļos.
Man doma ir viena – ko dot tevīm 
varu,
Lai Mālpils atjauno sentēvu garu.

Mēs mālus ar sviedriem jauksim,
No akmeņiem pamatus celsim.
Mātēm un māsām un bērniem teik-
sim –
Še mūsu Latvijas siltākā sirds.

Ojārs Semerovs

Visiem Mālpils novada pensionāriem 
siltus un mierīgus Ziemassvētkus, vese-
lību, izturību un sirdsmieru Jaunajā 
2019. gadā!

Paldies čaklajām rokdarbniecēm – 

Laumai Tomiņai un Lilijai Narņickai par 
dāvātajiem rakstainajiem dūrainīšiem, 
kas tagad rotā saeimas nama telpas.

Mālpils novada Pensionāru padomes 
vārdā M. Lielmeža


