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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI OKTOBRĪ

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2018. gada DECEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Apvienotā komiteju un DOMES SĒDE 20. decembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

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

Izskatīja 21 jautājumus:
1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
2. Par lietošanas mērķu maiņu / noteikšanu.
3. Par būves sadali telpu grupās un lietošanas veida noteik-

šanu (Pils iela 7).
4. Par adreses piešķiršanu.
5. Par telpu nomas izsoli.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
7. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
8. Par pašvaldības īpašumu nodošanu atsavināšanai.
9. Par dzīvokļa telpu īri.
10. Par telpu īres maksas samazināšanu ģimenes ārsta prak-

sei.
11. Par Mālpils novada domes 2018. gada 29. augusta sēdes 

lēmuma Nr. 9/17 “Par cirsmu izsoles nolikuma apstiprinā-
šanu” atcelšanu daļā.

12. Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par cirsmas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
14. Par ēdināšanas maksas saskaņošanu novada vidusskolā.
15. Par SIA “Latgales reģionālā televīzija” un SIA “Valmieras 

TV” sadarbības piedāvājumu izskatīšanu.
16. Par izmaiņām Mālpils mūzikas un mākslas skolas amatu 

sarakstos.
17. Par paraksta tiesību noteikšanu.
18. Par Latvijas 100-gades balvas pasniegšanu.
19. Par pašvaldības koordinatora deleģēšanu XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
20. Par “Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības pro-

grammas 2019.−2025. gadam” pirmās redakcijas izskatī-
šanu.

21. Par valsts amatpersonas amatu apvienošanu.
NOLĒMA:

 • Iznomāt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada 
domei piederošās nedzīvojamās telpas 126,9 m2 kopplatī-
bā, kas atrodas Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, darbnī-
cas ēkā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0628 002, saska-
ņā ar Telpu plānu. Noteikt nedzīvojamo telpu nosacīto 
nomas maksu (izsoles sākumcenu) − 2,00 EUR (divi euro) 
bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 m2 (vienu kvadrāt-
metru) mēnesī. Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas tiesī-
bu izsoles noteikumus. Apstiprināt nedzīvojamo telpu no-
mas līguma projektu. Noteikt Mālpils novada domes 
Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma  
nomas tiesību izsoli.

 • Iznomāt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada 
domei piederošās nedzīvojamās telpas 64,1 m2 kopplatībā, 
kas atrodas Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, darbnīcas 
ēkā ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0628 002, saskaņā 
ar Telpu plānu. Noteikt nedzīvojamo telpu nosacīto nomas 
maksu (izsoles sākumcenu) − 2,00 EUR (divi euro) bez pie-
vienotās vērtības nodokļa par 1m2 (vienu kvadrātmetru) 
mēnesī. Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas tiesību izso-
les noteikumus. Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas līgu-
ma projektu. Noteikt Mālpils novada domes Iepirkumu ko-
misijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma nomas 

tiesību izsoli.
 • Atzīt, ka nekustamais īpašums “Upeskalni”, Mālpils no-

vads, kadastra Nr. 8074 003 0827 nav nepieciešams pašval-
dībai tās funkciju veikšanai. Atsavināt izsoles kārtībā īpa-
šumu “Upeskalni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 
0827, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 8074 003 0827, kopplatība 0,2065 ha. Uzdot izpild-
institūcijām nodrošināt nekustamā īpašuma sertificēta 
vērtētāja novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju.

 • Noteikt ģimenes ārstes Jevgeņijas Sprūdes privātpraksei 
iznomāto telpu nomas maksu 1,00 EUR/m2 (viens euro 00 
centi) plus PVN normatīvajos aktos noteiktā apjomā. Ko-
munālo pakalpojumu izmaksas (siltumenerģiju, elektro-
enerģiju, apsaimniekošanu, atkritumu izvešanu, telekomu-
nikāciju, apsardzi u.c.) sedz Nomnieks. Uzdot 
izpilddirektoram veikt grozījumus noslēgtajā telpu nomas 
līgumā.

 • Pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli 3 (trīs) mežu 
cirsmas saskaņā ar sarakstu izsoles noteikumos, kuras at-
rodas Mālpils novada domei piederošajā nekustamajā īpa-
šuma “Saulieši”, Mālpils novads, ar kadastra Nr. 8074 004 
0010. Noteikt meža cirsmu izsoles kopējo noteikto sākum-
cenu 23 000 EUR (divdesmit trīs tūkstoši euro). Apstiprināt 
meža cirsmu izsoles noteikumus. Apstiprināt Cirsmas pir-
kuma līguma projektu. Mālpils novada domes Iepirkumu 
komisijai organizēt un veikt meža cirsmu izsoli. Paziņoju-
mu par meža cirsmu izsoli publicēt laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils 
Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv.

 • Saskaņot SIA “Aniva” piedāvāto komplekso pusdienu ēdi-
nāšanas maksu 1,60 EUR (viens euro 60 centi) Mālpils no-
vada vidusskolas ēdnīcā ar 2018. gada 1. decembri.

 • Deleģēt Mālpils novada domes izglītības speciālisti Daigu 
Melceri par pašvaldības atbildīgo personu − XII Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatori.

 • Saskaņot “Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības 
programmu 2019.−2025. gadam” pirmajā redakcijā. Uzdot 
jaunatnes lietu speciālistei Antrai Austriņai-Seņkānei līdz 
2018. gada 15. novembrim sagatavot apstiprināšanai do-
mes sēdē “Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības  
programmu 2019.−2025. gadam”.

NOVEMBRA ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMS:
 • Apstiprināt 2018. gada 12. novembrī notikušās Nomas ob-

jekta − nedzīvojamu telpu 126,9 m2 platībā, Pils ielā 14A, 
Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus. 
Slēgt līgumu ar SIA “Raw Bite”, reģistrācijas Nr. 
40103828400, par Nomas objekta – nedzīvojamu telpu 
126,9 m2 platībā, Pils ielā 14A, Mālpilī, Mālpils novadā no-
mas tiesību piešķiršanu par 2,00 EUR (divi euro) bez pievie-
notās vērtības nodokļa par 1 m2 (vienu kvadrātmetru) mē-
nesī.
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Apsveicam!
Latvijas simtgade ir nozīmīgs atskaites punkts tautas vēsturē, kad var atskatī-

ties uz padarīto, svinēt svētkus un plānot nākotni.
Uz dzimšanas dienu parasti ierodas ar dāvanām, mūsu dāvana Latvijai ir mūsu 

labi padarītie darbi.
Par izcili paveikto, par Mālpils novada pārstāvēšanu ir patiess prieks teikt pal-

dies diviem Mālpils novada vidusskolas 10. klases skolēniem:
Eduardam Austriņam un Robertam Bitniekam.
Roberts Bitnieks, piedaloties skolēnu radošo darbu konkursā “Mana kā Valsts 

prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā”, vidusskolu grupā bija laureā-
tu vidū.

8. novembrī Roberts Rīgas pilī saņēma apbalvojumu no Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa.

Eduardam Austriņam bija tā atbildība un gods Valsts svētkos, akcijas “Brīvības 
sardzē” ietvaros, būt par vienu no godasargiem pie Brīvības pieminekļa.

Santa Mihelsone

Ieelpa un izelpa.
Vai dzirdat? Pukst Latvijas un visu Latvijas iedzīvotāju sirdis.
Ieelpa. Zaļajās plaušās tiek ievilkts sāļais Baltijas jūras gaiss, 

lai zemes sirds spētu funkcionēt.
Un atkal izelpa; zemes artērijas – lielās dzīvības maģistrāles 

– Daugava un Gauja, mazās upītes un upes steidzas iekļūt lielajā 
ūdens varenumā. Jūras ūdens atkāpjas un spēji plūst pretī hori-
zontam, ko Dullais Dauka reiz mēģināja atrast. Ieelpa un ritmiski 
viļņu šļaksti jūrmalas smiltīs. Stāvot jūras krastā un redzot šo 
dāsnumu un varenumu, katram iesilst sirds.

Latvijas sirdij ir četri kambari – četri novadi, kas man saistās 
arī ar četriem gadalaikiem, tik dažādiem, skaistiem, ka skati at-
veldzē sirdi un tā grib runāt.

Runāt par Kurzemi ar visplatāko ūdenskritumu Baltijā, rudeni 
– krāšņajām lapām, miglas un krēslas apskautajiem vakariem;

Zemgali – maizes klēti, ar tās majestātiskajām pilīm, prasmī-
gajiem amatniekiem, protams, rupjmaizi, kas katram latvietim 
iet pie sirds, vasaru – pilnu dzīvības dvašas;

Vidzemi ar dzīvelīgo un visgarāko upi Latvijā, ar augstāko pau-
guru, ar izstieptāko Latvijas alu un pavasari, kas apvij ar dabas 
aromātiem katru, kas apšauba tā spēku;

Latgali – ūdeņu un ezeru zemi, ar liniem, smagu mālu un bur-
vīgiem amatniekiem, kas prot un var smago zemi savaldīt, ar 
elpu aizraujošo Aglonas Baziliku, kas aicina svētceļniekus un tū-
ristus no tuvienes un tālienes, ziemu, kas dažkārt vēl apstiprina, 
ka bez kārtīgiem vecmammas adītiem dūraiņiem netiksi nekur.

Ieelpa un izelpa.
Mūsu Valsts sirds nepukst tāpat vien, tie esam mēs (sirds va-

dītājsistēma), kas nodrošina tās pilnvērtīgu funkcionēšanu. Mūsu 
darbība vai bezdarbība, mūsu domu un darbu izdalītie impulsi vai 
sekas nosaka mūsu valsts pilnvērtīgu dzīvotspēju.

Šajos simts gados, kā jau katrā dzīvē, arī mūsu valstij ir gājis 
dažādi: Latvijas sirds ir asiņojusi sāpēs par kariem, par zaudēta-
jām dzīvībām, par izsūtītajiem.

Ieelpojusi brīvību un atveldzējusi sirdi īsajā un tomēr ļaužu un 
tautas piemiņā paliekošajā laikā starp kariem.

Ikviens atceras bagātīgo sirds ieelpu, kad, brīvības skābekļa 
apreibināti, cilvēki varēja gavilēt par izraušanos no PSRS asajiem 
nagiem, varēja paust savus dažādos viedokļus par dzīvi, atkal 
skandināt mūsu Latvijas sirdspukstu ritmu jeb himnu, vējā brīvi 
palaist mūsu sarkanbaltsarkano karogu.

Tagad, gaidot lielos svētkus, ir prieks un bažas. Bažas par to, 

ka mūsu cilvēki, mūsu bagātība aizbrauc. Tā ir kā organisma no-
asiņošana, kad Valsts sirds ir spiesta strādāt papildus slodzē, 
paātrināti.

Mana Latvija!
Tev un visiem iedzīvotājiem novēlu sirds skaidrību, sirds apzi-

ņu un sirds gudrību, pieņemot svarīgus lēmumus, lai sirds nemi-
tīgi pukst cerīgi, neatkarīgi no sāpēm vai grūtībām, visi Latvijas 
iedzīvotāji jūt kopību savā starpā un valstī vienas sirds un dvēse-
les sajūtā. Lai asinis ir bagātinātas ar tīru gaisu, tīrām domām, 
Jāņu zāļu smaržām, ar siltiem tautiešu darbiem, ar grūtībām, 
kas tiks pārvarētas ar absolūtu sirdsmieru. Lai ieelpojam un uz-
sūcam labāko no sasniegumiem Pasaulē un izelpojam talantu, 
gudrību, ticību labajam, lai mūsu Valsts sirdspuksti aizskan tālu, 
tālu aiz tās robežām 

Arī pāvests Francisks šogad savas vizītes laikā Baltijas valstīs, 
runājot par valstu apdraudētību, teica, ka “visu uzdevums ir tajā 
palīdzēt. Un vēl vairāk nekā palīdzēt – būt klāt ar sirdi”.

Būsim klāt ar sirdi savā un valsts ieelpā un izelpā!
Daudz laimes, Latvija!

Autors: Roberts Bitnieks 
Mālpils novada vidusskola, 10. klase

Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā
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Svētdien, 2018. gada 11. novembrī, 
plkst. 13:00 kinoteātra “Splendid Palace” 
lielajā zālē notika dokumentālās filmas 
“100 gadi esības vējos” pirmizrāde. Filma 
iekļauta kā ārpuskonkursa pirmizrāde 
Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” 
pro-grammā.

Pirms filmas, plkst.12:30 notika prese 
konference, tikšanās ar filmas varoņiem 
− Latvijas valsts vienaudžiem, kā arī ar fil-
mas radošās grupas pārstāvjiem.

Dokumentālā filma “100 gadi esības 
vējos” ir pilsoniskā iniciatīva, kas veltīta 
Latvijas valsts lielajai jubilejai − valsts 
simtgadei.

Īstenojot filmas koncepciju, tika aktivi-
zēta sabiedrības plaša līdzdalība valsts 
100-gades sagaidīšanā, katram iesaistī-
tajam atceroties arī Latvijas stāsta nian-
ses − gan no valsts sākuma gadiem, gan 
no dzīves modernajā šodienā. Latvijas 
ļaudis, daudzas nevalstiskās organizāci-
jas, biedrības, novadu un pilsētu pašvaldī-
bas atbalstīja filmas tapšanu, ieteica ide-
jas, palīdzēja ar filmēšanas grupas 
izmitināšanu, ar transportu − vārdu sakot, 
bija līdzdalīgi, veidojot stāstu par Latvijas 
valsts vienaudžiem.

Dokumentējot valsts vienaudžu dzīves 
stāstus atklājas principi, kas ir laikmeta 
zīmes un rada tautas vēsturisko un soci-
ālo atmiņu pirmās simtgades posmā.

Kopumā par 16 filmas varoņiem nofil-
mētā materiāla apjoms ir gandrīz 200 
stundas.

Montāžas režisore Gunta Ikere: “Mate-
riāla noskatīšanās, izvērtēšana, saskaņo-
šana ar literāro scenāriju un montāža aiz-
ņēma gandrīz pusgadu. Sākotnēji iegrimu 
pārdomās − vai spēšu, bet, noskatoties 
visu materiālu mani uzrunāja un arī pār-
steidza filmas varoņu spēja un mācēšana 
dzīvot laikam līdzi. Tie ir cilvēki ar lielu 
pašcieņu, ar prasmi būt vajadzīgiem, ne-
meklējot un nedomājot par slavu. Literā-
rā scenārija uzstādījums ir realizējies − 
“gars un nots” ir iekšā. Būtībā tas ir 
aicinājums godāt katra cilvēka dzīves vēr-
tību valsts attīstības kontekstā. Doku-
mentālās filmas varoņi ir unikāli Latvijas 
vēstures situācijā. Valsts vienaudži. Vienī-
gie. Mūsējie”.

Filma tapusi teju trīs gadu garumā.
Dokumentālās filmas “100 gadi esības 

vējos” komunikators −
Velta Puriņa

Dokumentālās filmas par Latvijas valsts vienaudžiem pirmizrāde 
11. novembrī

Preses konferencē pirms filmas piedalījās arī mālpiliete Lidija Sīmane /104 gadi/ – 
viena no filmas galvenajām varonēm 

Mālpils kultūras centrā filmu “100 
gadi esības vējos” varēs noskatīties 

2019. gada 4. janvārī
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Gatis Zariņš un Baiba Dumpe izstādes atklāšanā

No 2018. gada 11. novembra līdz 3. decembrim Mālpils kultū-
ras centrā ir apskatāma izstāde par senās podniecības liecībām 
Mālpils novadā un par māla trauku veidošanas paņēmienu attīs-
tību desmit gadsimtu garumā. Izstāde tapusi biedrības “Idoves 
mantojums” projekta “Māla trauki Māla pilī” ietvaros kā veltī-
jums Latvijai. Projektu finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla 
fonds un Mālpils novada dome. Sadarbības partneri – Mālpils 
kultūras centrs un Rīgas porcelāna muzejs.

Kopš 2011. gada Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krāju-
mā (bijušā Mālpils novadpētniecības muzeja krājumā) glabājas 
vairākas māla trauku, jumta kārniņu, krāsns podiņu lauskas, ko 
Mergupes krastā nejauši atrada mālpilietis Gatis Zariņš. Vēl 
mūsu krājumā glabājas arī restaurēts māla podiņš, kas darināts 
12./13. gadsimtā un ko 2008. gadā mūsu novada Vecrubenīšu 
senkapos atrada arheologi Ritvars Ritums, Ilze Mālkalniete un 
Normunds Grasis.

Pateicoties Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājuma 
māla trauku un lausku kolekcijai, radās ideja rūpīgāk papētīt šīs 
senās podniecības liecības un tradīcijas mūspusē. Jo īpaši tādēļ, 
ka novads nes māla vārdu... Tā iesākās vairāku gadu sadarbība ar 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta 
pētnieci un podnieci Baibu Dumpi, kura ar savām zināšanām sa-
grupēja Mergupes krastā atrastās lauskas un atlasīja tos trauku 
fragmentus, kas pilnīgāk atspoguļo kādu 17./18. gadsimtā dari-
nāto šķīvi vai krūzi.

Piesaistot Valsts kultūrkapitāla fonda un Mālpils novada do-
mes finansējumu, Baiba Dumpe izveidoja četru Mergupes krastā 
atrasto trauku grafiskās rekonstrukcijas un radīja to kopijas. Tā-
pat viņa atdarināja divus 12./13. gadsimta podiņus, kas atrasti 
1933. gadā Mālpils novada Idiņu senkapos un kuru oriģināli gla-
bājas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

2018. gada pavasarī Mālpils kultūras centra bērnu un pieau-
gušo keramikas studijas ”Māl-pils” dalībniekiem bija iespēja no-
klausīties Baibas Dumpes stāstījumu par seno trauku veidoša-
nas metodēm 12./13. gadsimtā un 17./18. gadsimtā, kā arī iegūt 
praktiskās iemaņas to darināšanā. Dalībniekiem tika uzdots “va-
saras darbs”, t.i., radīt savus traukus, izmantojot iegūtās zināša-
nas un prasmes, un piedalīties ar tiem izstādē “Māla trauki Māl-
pilī desmit gadu simteņos”.

Vēl līdz 3. decembrim interesenti var apmeklēt izstādi un tu-
vāk iepazīties ar Mālpils novada teritorijā atrastajiem arheoloģis-
kajiem māla traukiem (un to lauskām), ko papildina Baibas Dum-
pes veidotie seno trauku atdarinājumi (divi podiņi, trīs šķīvji un 
viena krūze). Tāpat izstādē ir apskatāmi arī keramikas studijas 
“Māl-pils” dalībnieku darinātie trauki.

Ar šo izstādi nenoslēdzas mūsu interese par podniecību. Gluži 
otrādi – tas ir tikai sākums tālākam pētnieciskajam darbam. Šo-
brīd mēģinām apzināt podniekus, kuri senāk dzīvojuši vai strādā-
juši tagadējā Mālpils novada teritorijā un tuvākajā apkārtnē.

19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā podniecība bija plaši iz-
platīta amatniecības nozare Latvijas teritorijā, kur darbojušās 
vismaz 500 podnieku darbnīcas. Vidzemē lielākie podniecības 
centri bija Lejasciemā un Smiltenē. Arī Mālpilī darbojās pastāvī-
ga podnieku darbnīca, sākot no 19. gadsimta 30. gadiem. Šeit 
dzīvoja un strādāja vācu tautības podnieks Daniels Vīgands, kurš 
te ieradies no Smiltenes. Vismaz kopš 1834. gada Daniels Vī-
gands uzsāka savu podnieka darbu Mālpils mācītājmuižā, kur 
nostrādāja līdz pat 1861. gadam, kad arī miris. Viņam bijuši arī 
savi mācekļi jeb palīgi, pēc tautības latvieši. Podnieka Daniela 
Vīganda amata prasmes mantoja viņa dēls Frīdrihs Vilhelms Vī-
gands, kurš tāpat kā tēvs dzīvoja un strādāja Mālpils mācītājmui-
žas podnieku sētā vismaz līdz 1868. gadam. 19. gadsimta 70. ga-
dos Vites muižā īsu brīdi darbojies latviešu tautības podnieks 

Jānis Lors no Zaubes draudzes Bērzmuižas. Par podnieku dar-
bojies arī viens no viņa dēliem, Aleksandrs Lors, kurš dzīvojis 
Vibrokas muižas Teidās. 20. gadsimta pirmajā pusē Mālpilī dzīvo-
ja podnieks un mūrnieks Jānis Kalniņš. Viņš dzimis 1884. gadā 
Mālpils Bramaņos, kalpa Miķeļa un Līzes Kalniņu ģimenē. Viņam 
bijusi sieva Otīlija un divi bērni – Edgars un Aina. Kādu brīdi ģi-
mene dzīvojusi Mālpils Lejas Zirņos, bet 1925. gadā Jānim Kalni-
ņam piešķīra nelielu amatnieka zemes gabalu, kas ieguva no-
saukumu Podnieki. Zināms, ka te viņš dzīvoja un strādāja vismaz 
līdz 1941. gadam, tālāku ziņu par viņu trūkst.

Aicinu ikvienu, kurš zinātu pastāstīt kaut ko vairāk par podnie-
kiem Mālpils novadā! Varbūt kādam ģimenes albumos ir atroda-
mas fotogrāfijas, kuros būtu redzami šie amatnieki, vai kādam 
mājās glabājas viņu veidotie māla trauki.

Ieva Pauloviča, pētniece 
Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājums 

(e-pasta adrese: ieva.paulovica@malpils.lv, tālr. 67970896)

Izstāde “Māla trauki Mālpilī desmit gadu simteņos”
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Mūsu valsts vēstures īpašais mirklis jau aizsteidzies! Ar brī-
nišķīgu koncertu kultūras centrā un jaudīgu salūtu to godam no-
svinējām arī mēs − mālpilieši! Kā jau ierasts nozīmīgos laika pie-
turas punktos, vēlamies izcelt un apsveikt tos cilvēkus, kas gadu 
ritumā veidojuši Mālpils novada vēsturi un turpina to arī šodien.

Svinīgā pasākuma ievadā Mālpils novada domes priekšsēdē-
tāja Solvita Strausa ar goda rakstu un Latvijas simtgades piemi-
ņas balvu sveica:

Maldu Čelnovu, Antoniju Kaukuli un Ināru Bahmani nominā-
cijā “Izglītība”, Daci Krilovsku, Julijanu Butkeviču un Edīti Prie-
kuli nominācijā “Kultūra”, Laumu Krastiņu un Viktoriju Kalniņu 
nominācijā “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”, Helēnu 

18. novembrī pasniegtas Latvijas simtgades balvas
Medni un Māru Ārenti nominācijā “Māksla”, Ievu Pauloviču no-
minācijā “Zinātne”, Sarmu Feldmani un Lūciju Vaivari nomināci-
jā “Sociālā sfēra”, Gintu Žukovski (SIA “Laiko” / SIA “Kvist”) un 
EMU uzņēmumu grupu – Aivaru Strausu nominācijā “Uzņēmēj-
darbība”, Nelliju Andrukeli un Veltu Bukovsku nominācijā 
“Lauksaimniecība”, Valtu Mihelsonu nominācijā “Sports”, Skul-
mju dzimtu − Ināru Skulmi nominācijā “Mālpils vārda atpazīsta-
mība”, Leontinu Ameriku un Aleksandru Lielmežu nominācijā 
“Sabiedriskais darbs”, Lidiju Katrīni Sīmani nominācijā “Novada 
simtgadniece”.

Esmeralda Tāle 

Malda Čelnova Antonija Kaukule

Ināra Bahmane Dace Krilovska

Julijana Butkeviča Edīte Priekule
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Lauma Krastiņa Viktorija Kalniņa

Helēna Medne Māra Ārente

Ieva Pauloviča Lūcija Vaivare

Gints Žukovskis (SIA “Laiko” / SIA “Kvist”) EMU uzņēmumu grupu – Aivars Strauss
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Nellija Andrukele Velta Bukovska

Valts Mihelsons Leontina Amerika

Lidija Katrīna SīmaneAleksandrs Lielmežs
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“Ne mana šī diena, bet mūsu,
Ko veidošu es – tas būs!
No manis reiz visa Latvija ko gūs…”

Esam bagāti ar to, kas mums dots un ar to, kas mūs vieno. 
Mēs lepojamies ar savu zemi, ar to, ka esam dzimuši brīvā un 
neatkarīgā Latvijā.

Mēs, 12. klases skolēni, šajā mācību gadā esam aktīvi piedalī-
jušies Latvijas simtgadei veltītajos pasākumos.

28. septembrī kopā ar vēstures un politikas zinību skolotājām 
apmeklējām Saeimu. Iespaidi katram citi, taču kopumā nebijām 
gaidījuši, ka Saeimas sēžu zāle ir daudz mazāka nekā izskatās 
televīzijā. Saeimā patīkamu iespaidu radīja greznais interjers. 
Vēstures stundās esam daudz runājuši par Latvijas valstij svarī-
giem notikumiem – Strēlnieku cīņām 1. pasaules kara laikā, par 
valsts tapšanu un par Brīvības cīņām, tāpēc, ka mums interesē 
arī Latvijas valsts skarbā vēsture. Devāmies uz Stūra māju jeb 
Čekas (PSRS Valsts drošības komitejas) ēku. Šī ēka tautas atmi-
ņās joprojām ir kā Latvijas okupācijas un nebrīves simbols. Ga-
dos jauna gide, spēja ieienteresēt stāstījumā par Latvijas okupā-
cijas laika notikumiem. Ekskursijā apskatījām Stūra mājas 
pagrabus, ieslodzījuma kameras, pastaigu laukumus, pagalmu 
un pratināšanas kabinetu.

Mūsu pilsoniskā līdzdalība izpaudās piedaloties 13. Saeimas 
vēlēšanās. Apzinājāmies, ka tā ir mūsu iespēja ietekmēt Latvijas 
politiku. Pirms tam tikāmies ar Vēstures un filozofijas fakultātes 
2. kursa studentu Krišjāni Bērziņu, kurš izskaidroja savu redzē-
jumu par vēlēšanām un demokrātiju valstī.

Iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros mums bija iespēja skolā 
apskatīt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādi “Tauta. 
Zeme. Valsts.” Klausījāmies aktiera Ē. Vilsona monoizrādi 
“Piens”. “Arēnā Rīga” redzējām multimediālo deju lieluzvedumu 

“Abas Malas”. Emocionāli un saviļņojoši tika izdejota Latvijas 
vēsture.

Gatavojoties Latvijas simtgadei, piedalījāmies runas konkursā 
“Latvija sirdī”. Katrs vēstījām par to, ko mums nozīmē Latvija.

16. novembra skolas svinīgajā pasākumā iepazīstinājām ar 
novadiem raksturīgajiem tautas tērpiem. Visiem vēlējām sajust 
un apzināties, ko mums nozīmē Latvija un kas mēs esam Latvijai.

12. klases audzēkne Arta Višķere

Latvijai – 100, mums – 18!

Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

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

SPORTS

10. novembrī Mārupes novada sporta un atpūtas centrā noti-
ka Pierīgas sporta spēles zolītē. Mālpils zolmaņi (Normunds 
Ozoliņš, Agris Ozoliņš, Grigorijs Kozļakovskis un V. Melgaile) 11 
komandu konkurencē izcīnīja 6. vietu. Individuāli Normunds Ozo-
liņš ieguva 2. vietu, bet Agris Ozoliņš – 7. vietu.

17. novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
atklātā čempionāta novusā noslēdzošais – 6. posms, kurā pieda-
lījās 63 dalībnieki no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās 
– KUNGI (LNF licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi 
nelicencētie spēlētāji). KUNGU grupā 1. vietu ieguva Aleksejs Mi-
ronovs, 2. vietā – Raimonds Putans, bet 3. vietā – Juris Pūpols. 
Sieviešu konkurencē uzvarēja Ināra More, 2. Sintija Skalbe, 3. 
vietā Olga Gusjkova. TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Jānis Gradkov-
skis, 2. vietā – Jānis Āre, 3. vietā – Igors Bambulis.

Kopvērtējumā pēc sešiem posmiem, KUNGU grupā 1. vietu 
ieguva Egils Cepurītis (Rīga), 2. vietā – Aleksejs Mironovs (Loja), 
bet 3. vietā – Juris Pūpols no Ķeguma. Labākie no mālpiliešiem 
bija Mārtiņš Dišereits (8. vieta), Jānis Dišereits (11. vieta) un Al-

fons Suķis (15. vieta). Sieviešu konkurencē uzvarēja Judīte 
Saldūksne (Vaidava), 2. vietā Vita Balode (Vaidava), 3. vietā Olga 
Gusjkova (Rīga). TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Igors Bambulis 
(Gulbene), 2. vietā – Jānis Gradkovskis (Salaspils), 3. vietā – Vilnis 
Pavasars (Jēkabpils).

2. novembrī Mālpils sporta kompleksa peldbaseinā notika 
Akcijas “PELDI PRETĪ LATVIJAS SIMTGADEI” 2. peldējums. Re-
zultāti: Dalībnieki: 54; Nopeldēto celiņu skaits: 3140; Nopeldē-
tais kopējais attālums: 78 km 500 metri; Lielākais viena dalībnie-
ka nopeldētais attālums: 142 celiņi jeb 3 km un 550 metri.

Kopējie akcijas rezultāti: Mērķis visiem kopā nopeldēt 100 km 
ir sasniegts ar uzviju: 110 km 25 metri (4401 celiņi). Jaunākajam 
akcijas dalībniekam 5 gadi, vecākajam 77 gadi. Peldošākā ģime-
ne – Steķu ģimene (6,4 km). Viena cilvēka lielākais nopeldētais 
attālums (5,4 km). Kopējais unikālo dalībnieku skaits – 71 dalīb-
nieks.
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Erasmus+  programmas projekts MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLĀ

Kooperatīvās mācību metodes un digitālās prasmes 
uzņēmējdarbības apmācībā

Latvijā pēc neparasti siltās un garās vasaras bija iestājušās 
pirmās īsti rudenīgās dienas, kad Mālpils novada vidusskolas 
četri skolēni un trīs skolotāji devās uz vienu no Eiropas saulainā-
kajām vietām – nelielo Amarelejas ciematu Portugālē. Tur no 22. 
līdz 27. novembrim notika Erasmus+ projekta “Kooperatīvās mā-
cību metodes un digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā” 
sanāksme.

Skolotājas šim braucienam rūpīgi gatavojās jau krietnu laiku 
iepriekš, jo katrai bija jāizplāno nodarbība, kas būtu saistoša visu 
piecu dalībvalstu skolēniem un jānovada tā angļu valodā. Mūsu 
aktivitātēs par ekonomisko ģeogrāfiju un resursu lietderīgu iz-
mantošanu jaunieši piedalījās ar lielu aizrautību un citu valstu 
kolēģi tās novērtēja ļoti atzinīgi. Interesantas idejas un vērtīgu 
profesionālo pieredzi guvām, vērojot pārējo dalībvalstu kolēģu 
sagatavotās nodarbības.

Kristers Edgars Rauska: “Es guvu aizraujošu pieredzi, bū-
dams Portugālē. Visa nedēļa tika pavadīta foršās aktivitātēs – 
veicām darbus grupās, mācījāmies uzņēmējdarbību jauniešiem, 
braucām ekskursijās un, protams, nostiprinājām angļu valodas 
prasmes.

Esmu secinājis, ka Portugāle ir ļoti interesanta valsts, ar pla-
šām iespējām, lieliskiem dabas skatiem un pilsētām. Dzīvojām 
tipiskā ciematā Amarelejā, kas pārsteidza ar neskaitāmu ielu la-
birintiem, un ciematam blakus atradās viens no lielākajiem solā-
rajiem parkiem Eiropā. Es dzīvoju gādīgā un pieklājīgā ģimenē, 
kas par mani rūpējās un sniedza atbalstu, kad tas bija vajadzīgs. 
Ļoti patika Lisabona ar savu vēsturisko šarmu un atrašanos bla-
kus okeānam. Tā piekrastē atradās iespaidīgs laukums ar Ko-
lumbam un ģeogrāfiskajiem atklājumiem veltītu pieminekli. Es 
sadraudzējos ar visu valstu skolēniem un ieguvu daudz jaunu 
draugu.”

Mārtiņš Lejiņš: “Man ļoti patika brauciens uz Portugāli un 
skaistā Lisabona. Portugālē bija ļoti daudz augsti kalni. Man tas 
bija kaut kas jauns, jo Latvijā nekas tāds nebija redzēts. Visa ko-
munikācija ar ģimeni notika ar “google tulkotāja” palīdzību, bet 
beigās mēs viens otru sapratām. No brauciena ieguvu jaunas zi-
nāšanas par biznesu.”

Jana Jolanta Kļaviņa: “Dzīve ģimenēs bija lieliska, cilvēki tik 
sirsnīgi un jauki. Esmu tik priecīga, ka varēju piedalīties šādā 
projektā un satikt daudz jaunu cilvēku, uzzināt un piedzīvot tik 
daudz jauna.”

Madara Kalniņa: “Man par Portugāli atmiņās paliks tikai viss 
labākais. Ģimene, pie kuras es dzīvoju, bija ļoti jauka un mīļa pret 
mani, visi bija ļoti laipni. Mēs dzīvojām ciematā Amareleja, kas 
atradas netālu no Spānijas. Amareleja ir maza, bet skaista, dau-
dzi cilvēki tur nodarbojas ar lopkopību un zemkopību. Skolā bērni 
pret mums izturējās ļoti labi, visi bija ļoti draudzīgi .Pirmās divas 
dienas darbojāmies Amarelejas skolā, kur visu piecu valstu sko-
lotāji vadīja mums nodarbības.

Braucām vairākās ekskursijās, bijām gan Lisabonā, gan Evo-
rā. Abas pilsētas bija ļoti skaistas, labprāt apskatītu tās vēlreiz. 
Pabijām arī olīveļļas ražotnē, tā bija interesanta pieredze. 

Kopumā viss brauciens uz Portugāli bija ļoti interesants. Sa-
draudzējāmies ar citu valstu skolēniem un, protams, ar pašiem 
portugāļiem. Man ļoti patika!”

Šīs tikšanās laikā notika arī vairākas projekta koordinatoru 
sanāksmes, kurās tika izvērtēti projekta pirmajā gadā paveiktie 
darbi un arī runāts par nākamajiem uzdevumiem katram partne-
rim. Katrā partnerskolā šajā mācību gadā tiek pievērsta īpaša 

uzmanība daudzveidīgiem karjeras izglītības pasākumiem.
Projekts turpināsies līdz 2019. gada 31. augustam, bet, lai tik 

veiksmīgi uzsāktā sadarbība turpinātos, partneri pārrunāja arī 
iespējamā nākamā Erasmus+ partnerības projekta idejas. 

Dalībnieku iespaidus apkopoja Daiga Lāce

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

Mūsu skolotājas vada stundu starptautiskajai skolēnu grupai

Video veidošanas stunda

Tā aug granātāboli
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2018. gada 23. novembrī plkst. 11:00 Mālpils sporta komplek-
sā notika peldbaseinu pacēlāja uzstādīšana un darbības de-
monstrēšana. Tagad katram mālpilietim, apkārtējo pagastu un 
novadu iedzīvotājiem, arī tiem, kuriem ir kustību traucējumi, ir 
iespēja peldēties Mālpils peldbaseinā.

Pacēlājs nodrošina invalīdu ar kustību traucējumiem regulāru 
iespēju peldēties, piedalīties ārstnieciskās vingrošanas nodarbī-
bās ūdenī, tādejādi uzturot organisma funkcionāšanas spējas, 
uzlabojot pašsajūtu un veselību.

Pateicamies SIA “KVIST” kolektīvam, Mālpils novada domei, 
labdarības veikalam “Otrā elpa” par ziedojumu pacēlāja iegādei. 
Liels paldies ikvienam ziedotājam, kas piedalījās pavasara un ru-
dens labdarības akcijā “Pacēlāju Mālpils peldbaseinā!” un savu 
iespēju robežās atbalstīja mūsu ieceri. Īpašs paldies Mālpils kul-
tūras centra direktorei un darbiniekiem, Elīnai Jungai-Ķēniņai, 
Vītumu un Grīnbergu ģimenēm, Sporta kompleksa vadībai, dar-
biniekiem un Ojāram, kuri ticēja mūsu idejai 
un aktīvi iesaistījās tās realizēšanā.

Itālijā ražoto pacēlāju piegādāja, uzstādī-
ja un to lietot apmācīja SIA “SARMO”. Pacē-
lāja kopējās izmaksas ir 8591,00 EUR.

Aicinām cilvēkus ar funkcionāliem, kus-
tību traucējumiem un senjorus izmantot 
mums un Jums dāvāto iespēju peldēties 
Mālpils peldbaseinā un nostiprināt veselī-
bu!

Biedrības “Notici sev!” valde

Uzstādīts pacēlājs peldbaseiniem Mālpilī!

2018. gadā Latvijas Republikas Veselības ministrija uzsāka  
īstenot “Programmu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bēr-
niem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselī-
ga uztura paradumiem”. Programmas mērķis ir veicināt pirms-
skolas un sākumskolas vecuma bērnu mutes dobuma un zobu 
veselību, to saistot ar uztura paradumu ietekmi, kā arī motivējot 
pareizi un regulāri tīrīt zobus.

Projekta ietvaros notiek bezmaksas nodarbības visā Latvijā.
27. septembrī pirmsskolā “Māllēpīte” viesojās “zobu feja” no 

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), lai bērniem pa-
stāstītu par zobu veselību.

Nodarbības laikā bērni caur spēli, aktīvi līdzdarbojoties, uzzi-
nāja kādi ir veselīga uztura pamatprincipi, kas jāievēro ikdienā, 
kādi produkti kaitē zobiņiem un kas ir veselīgas uzkodas, kā pa-
reizi kopt zobus.

Pēc nodarbības bērni no SKPC saņēma noderīgas dāvaniņas  
− zobu suku, dvielīti, kā arī informatīvu materiālu (zobu tīrīšanas 
kalendāru, grāmatiņu ar dažādiem uzdevumiem) par pareizu 
mutes dobuma un zobu kopšanu saistībā ar veselīga uztura pa-
radumiem, kas pielāgots atbilstoši bērnu vecumam un vajadzī-
bām, tai skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām. Grāmatiņā bija 
īpaša vēstule – informācija mammām un tētiem. Vai jūs jau to 
izlasījāt?

6. novembrī pārstāvji no Slimību kontroles un profilakses cen-
tra bērniem pastāstīja par traumatisma profilaksi. Notika atrak-
tīvas, aizraujošas nodarbības, kurās mazie klausītāji tika iepazīs-
tināti ar biežākajām traumu gūšanas iespējām un veidiem kā arī 
kā izvairīties no tām. Praktiskie uzdevumi un kopējas aktivitātes 
rosināja bērnu interesi un domāšanu par šo tēmu. Pēc nodarbī-
bas bērni saņēma vairākus SPKC izdales materiālus: krāsojamo 
grāmatiņu “Šerloka stāsti Tavai drošībai”, atstarojošas uzlīmes 
un cepurītes ar atstarojošu Šerloka attēlu.

Atcerēsimies: PAR DROŠĪBU ESMU ATBILDĪGS PATS!
Pirmsskolas izglītības iestādes medmāsa Indra Jakobsone

Projekti veselībai un drošībai pirmsskolā “Māllēpīte”
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No 22. līdz 26. oktobrim Mālpils novada vidusskolas direktore, 
5.b klases skolēnu un sākumskolas skolotāju kolektīvs savās 
mājās uzņēma Klaipēdas Gabijos Progymnasium 5. klases sko-
lēnus.

Mūsu partnerus (20 lietuvieši un 2 viņu skolotājas) sagaidījām 
pirmdienas pusdienas laikā, Ķīpsalā, RTU mācību kompleksa ai-
ronautikas laboratoriju kompleksā, kur pēc pusdienām bērni ap-
skatīja mācību telpas, avio tehnikas modeļus, īstus dzinējus, īstu 
helikopetri uz ēkas jumta. Pietiekošs ievads pirmajai dienai, ie-
vads projektam, kas balstīts uz STEM jomas zināšanu apguvi ne-
formālā veidā.

Otrās dienas pirmajā pusē notika skolas un Mālpils muižas 
apskate, kas skolēnus un skolotājus krietni pārsteidza un izbrīnī-
ja, jo salīdzinoši mazā Mālpils (Klaipēda ir trešā lielākā pilsēta 
Lietuvā) ir tik bagāta – ar plašu, moderni un krāšņi iekārtotu sko-
lu, senu un greznu muižu.

Otrās dienas otra puse tika aizvadīta Garkalnes novada “Nam-
daru darbnīcā”. Te tika iegūtas plašas zināšanas galdniecības 
jomā, iepazīti un uzskatāmi izmēģināti dažādi amata rīki, ekspe-
rimentēts ar tiem un kokmateriālu − jēgpilnas darbības un izzi-
nošas nodarbes 3 stundu garumā. Rezultātā autobusā tika ie-
krautas 2 sagataves turpmākajai projekta darbībai – pašu 
iesāktas, iestrādātas, pa pusei iegrebtas koka siles, kuras uz 
projekta noslēgumu katras valsts darba grupas būs izveidojušas 
par kuģiem.

Trešajā dienā braucām uz Rīgu – vispirms uz Latvijas jūras 
akadēmiju, pēcpusdienā uz Rīgas brīvostu. Jūrskolas direktore 
Kristīne Carjova ar savu komandu bija sarūpējusi plašu nodarbī-
bu klāstu. Mūs sadalīja 5 komandās, uzdevumi pa visu akadēmi-
ju: ar jūrniecību saistītie jēdzieni, jūrnieku mezgli, simulators, 
kur vari vadīt kuģi tik īsti un ticami, ka dažam pat parādījās ar 
jūras slimību salīdzināmas izjūtas. Pēc pusdienām vēl ekskursija 
pa ostas terminālu, kurā pārkrauj graudus, rapsi, šķeldu un citas 
frakcijas.

Otra dienas daļa Rīgas brīvostā. Ekskursija pa ostas operatoru 
vadības centru, kur liela ostas teritorija pārskatāma no liela aug-
stuma. Tiek saņemtas atbildes uz daudz un dažādiem jautāju-
miem: Kas ir locis? Cik gari ir konkrētie kuģi? Kas ir “Dore”, 
“Dace”, “Dēkla”, “Daina” un “Dina”? Kāpēc autoriepas pie kuģu 
malām? Cik dziļa kuģa iegrime?

Ledlauzī “Varma” mums ir atļauts uzkāpt uz klāja, ieiet un iz-
pētīt iekšpusi, pat noiet lejā uz motortelpu. Kapteinis te arī atbild 
uz visiem mūsu jautājumiem. Te ir vieta skaidrojumam, ka Māl-

pils novada vidusskolas 5.b klasē 
mācās 18 zēni un 5 meitenes, lietu-
viešu delegācijas sastāvā bija 12 zēni 
un 8 meitenes. Klaipēda ir ostas pil-
sēta. Mums no Mālpils Rīgas brīvos-
ta atrodas pieklājīgi tuvu. Kāpēc šī piebilde? Tāpēc, ka visas no-
darbes, ekskursijas, apskates objekti un aktivitātes bija par tuvu 
tēmu, jēgpilni un īstajā laikā.

Ceturtajā dienā dalāmies grupās, atsaucam atmiņā iepriekšē-
jo dienu iespaidus, liekam savas domas uz papīra, plānojam, vie-
nojamies, konstruējam, modelējam, sadarbojamies, prezentē-
jam. Karstā līme kūst, dzirdamas četras valodas, zib divu valstu 
karogi bērnu darbos, rodas draugi, sadarbības partneri un rado-
šas komandas.

Piektdien visi kopā dodamies uz vēl vienu ostas pilsētu – 
Ventspili. Pilsētas parku, piejūras teritoriju apskate, brauciens 
ar kuģīti “Hercogs Jēkabs” un ir klāt atvadīšanās brīdis. Klaipē-
diešiem ceļš uz mājām, arī mēs ar sabiedrisko transportu uz 
māju pusi.

Jau tagad gaidām maija braucienu uz Klaipēdu! Tagad tik čak-
li jāmācās! Klaipēda mūs pārsteigs ar Jūras muzeju un delfināri-
ju, pulksteņu muzeju un piejūras vējrāžu parku. Jāuzbūvē kuģis. 
Jāsazinās un jāuztur kontakti ar lietuviešu draugiem

Ilze Bērziņa

Mālpils novada vidusskolas projekts “Baltijas jūras reģiona kuģu būves 
vēstures pētniecība caur dabas zinātņu un inženierzinātņu prizmu”

Darbs radošajās darbnīcās Klaipēdas delegācija pie Mālpils vidusskolas

Koka sagatave kuģa izveidei
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SIA “Funeral Service Latvia” ir ģimenes uzņēmums, kurš Lat-
vijā apbedīšanas pakalpojumus sniedz jau vairāk nekā 25 gadus. 
“VĪTOLU APBEDĪŠANAS DIENESTS” ir mūsu uzņēmuma otrā fi-
liāle, ko esam atvēruši Siguldā, Paparžu ielā 6. Sniedzam apbe-
dīšanas pakalpojumus Siguldā, Mālpilī, Līgatnē un visā Latvijas 
teritorijā.

Rīgā un Ādažos esam plaši atpazīstami ar mūsu pirmās filiā-
les nosaukumu “ĀDAŽU APBEDĪŠANAS DIENESTS”.

Tagad arī Siguldā un tās apkaimē sniedzam kvalitatīvus apbe-
dīšanas un kapu labiekārtošanas pakalpojumus.

Mūsu uzņēmuma piedāvātais pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs:
 • Mirušā transportēšana visu diennakti ar katafalku no mā-

jām vai slimnīcas/pansionāta uz morgu.
 • Noformējam visus dokumentus, kas nepieciešami mirušā 

apbedīšanai brīdī, kad tiek plānota atvadu ceremonija (mir-
šanas apliecības, VSAA iesniegumus apbedīšanas pabalsta 
saņemšanai un sociālā dienesta dokumentus).

 • Atvadu ceremonijas organizēšana (zārka nesēji, izvadītāji 
latviešu un krievu valodā, visu konfesiju mācītāji, muzikan-
ti, katafalki mirušā transportēšanai kapu teritorijā vai mi-
rušā transportēšanai no atvadu zāles līdz krematorijam/
kapavietai).

 • Sēru floristika. Mūsu apbedīšanas birojam ir savs ziedu sa-
lons, kurš ir specializējies sēru vainagu, štrausu un ziedu 
dekoru izgatavošanā. Rakstām sēru lentas ar mūsdienīgas 
tehnoloģijas palīdzību − ploteris un termoprese. Uzrakstī-
sim jums vēlamo tekstu uz dažāda materiāla vai krāsas 
sēru lentas. Ziedu postamenti un to piegāde uz ceremoni-
jas vietu iekļauti cenā.

Apbedīšanas piederumu tirdzniecība.
Mūsu uzņēmumam ir plašākais klāsts koka zārku izvēlei 

(ozolkoka, priedes, oša un melnalkšņa zārki).
Esam zārku ražotāji, kas īsā laika periodā piedāvā izgatavot 

nestandarta izmēra zārkus. Piedāvājam kapu krustus, plāksnī-
tes ar uzrakstiem, pārklājus, tautiskās segas, urnas.

Kremācijas organizēšana. Sadarbībā ar Rīgas kremācijas 
centru piedāvājam mirušā kremācijas pakalpojumus un atvadu 
zāles ar ceremoniju. Visi mirušie tiek kremēti Rīgas krematorijā, 
tas nozīmē, ka neviens no mirušajiem netiek vests uz ārzemju 
krematorijiem.

Sniedzam kapu rakšanas pakalpojumus visās Siguldas kap-
sētās un tās apkaimē.

Kapu labiekārtošana un apzaļumošana − jau daudzus gadus 

nodarbojamies ar kapavietu labiekārtošanu un kopšanu. Izgata-
vojam un uzstādām pieminekļus, kapu apmales, kapavietu peri-
metrus, metāla un granīta kapu soliņus.

Visas iepriekšminētās darbības veicam paši bez starpnieku 
palīdzības, kas ļauj nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegša-
nu.

Apbedīšanas pakalpojumu cenu lapa:
Katafalks mirušā nogādāšanai uz morgu 20−50 euro
Strādnieki mirušā nogādāšanai uz 
morgu (divi strādnieki)

24 euro

Mirušā transportēšana ar katafalku 
Latvijas teritorijā un ārpus tās

0,50 euro par 1 km

Specpakete 8 euro
Mirušā mazgāšana 15 euro
Ģērbšana 15 euro
Skūšana, grimmēšana 15 euro
Iezārkošana 10 euro
Mirušā saglabāšana morgā 6 euro diennaktī
Transports kapsētas teritorijā 35−50 euro
Zārka nesēji bēru cermonijai (4 cilvēki) no 88 līdz 120 euro
Kapa rakšana (standarta izmēra kaps) 115 euro
Ziedi kapa dekorēšanai 10 euro
Mācītājs cermonijai ziedojums draudzei
Izvadītājs 55 euro
Mūzika 55 euro
Zārki no 100 līdz 1250 euro
Pārklāji no 8 līdz 30 euro
Tautiskās segas no 26 līdz 60 euro
Čības mirušajam 6 euro
Koka krusti (visa veida) priedes, ozola, 
oša

no 29 līdz 60 euro

Plāksnīte krustam ar vārdu, uzvārdu un 
datiem

10 euro

Mirušā apģērbs kleitas un uzvalki no 49 līdz 70 euro
Bēru vainagi no 50 līdz 100 euro
Štrausi no 21 līdz 35 euro
Dokumentu noformēšana 15 euro
Aģentūras pakalpojumi 25 euro
Cenas norādītas bez PVN

Diennakts tālr. 28383952, Sigulda, Paparžu iela 6 
www.vitoluapbedisanasdienests.lv, vitoluad@gmail.com

“VĪTOLU APBEDĪŠANAS DIENESTS”

Plkst. Spēles vieta Teātris Izrāde Izrādes garums

10:00 Lielā skatuve Babītes novada pašvaldības 
amatierteātris “Kalambūrs” Robērs Tomā “Astoņas mīlošās” 1:40 (+15 min.

starpb.)

12:00 Mazā zāle Ķekavas kultūras nama 
Jaunais Miltu teātris Arons Buškovskis “Svešinieki” 1:30

13:45 Lielā zāle Stopiņu novada amatierteātris 
“Dille”

Pēc Volfganga Kolhāzes un Ritas Cimmeres 
lugas “Zivs četratā” motīviem

1:50 /ar starpb. 
10 min./

16:20 Mazā zāle Baložu kultūras nama Baložu 
Tautas teātris Oto Eskins “Duets. Grēksūdze.” 1:10

17:45 Lielā zāle Krimuldas Tautas nama Raganas 
amatierteātris Regīna Ezera “Sātanisks stāsts” 1:15

19:15 Telpa aiz 
banketzāles

Inčukalna Tautas nama 
amatierteātris

2 + izrāde pēc A. Šafera, D. Mameta un 
T. Viljamsa darbu motīviem 1:30

21:00 Mazā zāle Mālpils kultūras centra 
amatierteātris “Vēji”

Ārija Elksne, Jānis Grots “Vēstules tālajai 
zvaigznei” 0:40

Pierīgas novadu pašvaldību nodibinājuma amatierteātru skates “Gada izrāde 2018” uzstāšanās secība 
Mālpils kultūras centrā 2018. gada 8. decembrī
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Pašvaldības SIA “Norma K” 
informācija

Informējam, ka SIA “Norma K” ir noslēgusi sadarbības lī-
gumu ar licencētu parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpoju-
mu sniedzēju SIA “Paus Konsults”, kuram ir vairāk kā 20 gadu 
pieredze parādu piedziņā no fiziskām un juridiskām perso-
nām.

Parādu piedziņas process tiek nodrošināts ar Parādu ār-
pustiesas atgūšanas likumu un citām normatīvo aktu prasī-
bām.

Pamatojoties uz šo sadarbības līgumu, mūsu klienti, kuri 
savlaicīgi nebūs norēķinājušies par saņemtajiem komunāla-
jiem pakalpojumiem uz ikmēneša rēķina saņems zīmoga no-
spiedumu “Norēķinies savlaicīgi!” Tas nozīmē, ka klienta sais-
tības, ja norēķins netiks veikts trīsdesmit dienu laikā, tiks 
nodotas ārpustiesas parādu atgūšanas uzņēmumam SIA 
“Paus Konsults”.

Parādu atgūšanas likums uzliek par pienākumu parādnie-
kam sadarboties ar parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpoju-
ma sniedzēju, proti, ja saņemat no SIA “Paus Konsults” pazi-
ņojumu par nenokārtotām saistībām ar SIA “Norma K” , 
lūdzam sazināties ar SIA “Paus Konsults”, zvanot uz vēstulē 

norādīto kontakttelefonu, lai vienotos par labprātīgu saistību 
izpildi.

Papildus norādām, ka informācija par parādnieku un tā pa-
rādu var tikt iekļauta SIA “Paus Konsults” parādvēstures datu 
bāzē Risk.lv, kuru ikdienā izmanto plašs kredītu, līzingu iz-
sniedzēju loks, tādējādi radot grūtības parādniekam uzņem-
ties papildus saistības vai slēgt līgumu ar izdevīgākiem nosa-
cījumiem.

Pašvaldības SIA “Norma K” informācija par siltumtrarifa 
pieaugumu:

PSIA “Norma K” atgādina, ka notiek darbs pie siltumtarifa 
palielināšanas, kas saistīts ar dažādu izmaksu pozīciju ilgsto-
šu pieaugumu, jo spēkā esošais siltumtarifs nav mainīts kopš 
2013. gada. Šobrīd siltumtarifa izmaksas ir iesniegtas Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas komisijā pārbaudei un apstip-
rināšanai. Iespējamais jaunā siltumtarifa spēkā stāšanās laiks 
– 2019. gada 1. janvāris. Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisijā iesniegtais siltumtarifs – 58,38 euro/MWh.

Atgādinām, ka JEBKURAM klientam, kurš izmanto PSIA 
“Norma K” sniegtos komunālos pakalpojumus ir iespējams 
personīgi iepazīties ar tarifa projekta izmaksām PSIA “Norma 
K” telpās Nākotnes ielā 1, Mālpilī, uzņēmuma administrācijas 
darba laikā.

Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2018. gada OKTOBRĪ: 48,35 EUR/MWh
Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums Patērētās 
MWh

Mājas kopējā platība 
m2 1m2 izcenojums EUR

mēn. sāk. mēn. beigās
Celtnieku 1 157,89 168,89 11 797,6 0,67
Celtnieku 3 3026,15 3037,15 11 803,48 0,66
Dārza 2 1534,93 1548,93 14 739,77 0,92
Dārza 4 2043,61 2062,61 19 903,97 1,02
Jaunā 2 un 4 2481,63 2502,63 21 1029,66 0,99
Jaunā 6 2227,13 2248,13 21 840,35 1,09
Jaunā 5 2435,43 2454,43 19 998,23 0,92
Kastaņu 3 1723,21 1739,1 16 857,47 0,90
Kastaņu 5 1555,9 1569,9 14 843,84 0,80
Kastaņu 7 1684,16 1699,16 15 861,36 0,84
Krasta 1 un 3 2497,36 2519,36 22 1097,5 0,97
Krasta 2 3604,76 3634,76 30 1812,76 0,80
Krasta 4/1 2319,98 2339,98 20 1075,72 0,90

SLUDINĀJUMS par nekustamo 
īpašumu pārdošanu

Mālpils novada dome informē, ka mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli tiks pārdoti seši pašvaldībai piederoši nekustamie 
īpašumi:

1) kopīgā izsolē – “Galilejas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 003 0859, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,28 ha 
platībā, un “Rumbas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 
0100, kas sastāv no vienas zemes vienības 2,33 ha platībā;

2) “Upeskalni”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 
0827, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,2065 ha platībā;

3) Dzirnavu iela 1, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 
0932, kas atrodas Mālpils novadā, sastāv no zemes vienības 

0,9184 ha platībā, darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0256 004, būves ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 004 un 
šķūņa ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 006;

4) Lejciema iela 4, kadastra Nr. 8074 003 1010, kas atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 1,0067 ha platībā;

5) Lejciema iela 6, kadastra Nr. 8074 003 1011, kas atrodas 
Mālpils novadā, sastāv no zemes vienības 0,8162 ha platībā un 
saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0250 
002.

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.

Ar nekustamiem īpašumiem var iepazīties patstāvīgi, ie-
priekš piesakoties pa tālruni 29282209.
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MEŽA CIRSMU IZSOLE
Mālpils novada dome 2018. gada 10. decembrī 

plkst.  10:00, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2. stāvā, 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko 3 (trīs) meža 
cirsmu nekustamajā īpašumā “Saulieši”, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 004 0010, rakstisku izsoli ar augšupejošu 
soli. 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.

Ar cirsmām var iepazīties patstāvīgi, iepriekš piesakoties 
pa tālruni 29282209.

Cirsmu izsoles kopējā nosacītā sākumcena 23 000 EUR.
Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2018. gada 

10. decembrim plkst. 9:45 iesniegušas izsoles noteikumos 
minētos dokumentus ar rakstisku cenas piedāvājumu, ie-
maksājušas dalības maksu 30 EUR un nodrošinājumu 
2 300 EUR apmērā.

Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atseviš-
ķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi 
“Cirsmu izsolei Saulieši”, ar pārskaitījumu uz Mālpils nova-
da domes, 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.

Izsolē nosolītā cena jāsamaksā vienas nedēļas laikā, 
skaitot no izsoles dienas.

PATEICĪBA
Latvijas 100 gadu jubilejas pēcsvētku pirmās nedē-

ļas nogalē negadījums un ar to saistītā saskarsme ar 
Latvijas valsts dienestiem man pilnībā pierādīja, cik 
patiesa ir mūsu lielo svētku devīze. Viena cilvēka at-
saucība un aktīva rīcība novērsa nelaimi.

Dzintars Tešs – Mālpils pašvaldības policists ar savu 
izturēšanos ir radījis vispozitīvāko priekšstatu par Lat-
vijas policiju. Dzintars, lai gan formāli varēja noraidīt

manu lūgumu pēc palīdzības (esmu Zaubes pagasta ie-
dzīvotāja), ne tikai palīdzēja sazināties ar Valsts glāb-
šanas dienestu, bet atbrauca pats uz notikuma vietu. 
Esmu ļoti, ļoti pateicīga Dzintaram, jo viņš ar savu mie-
ru, nosvērtību, iejūtību un labvēlību radīja pārliecību, 
ka nelaime tiks novērsta. Tieši pateicoties Dzintara rī-
cībai, viss beidzās labi un glābšanas dienesta helikop-
ters varēja palikt savā bāzē.

Liels paldies Dzintaram Tešam!
M. Vārpiņa

Krasta 4/2 2313,59 2332,59 19 1101,4 0,83
Krasta 4/3 2000,2 2016,2 16 1089 0,71
Krasta 5 2809,78 2832,78 23 1376,45 0,81
Ķiršu 2 802,87 809,87 7 376,42 0,90
Ķiršu 2A 376,6 380,6 4 165,1 1,17
Ķiršu 4 2581,32 2604,32 23 1193,67 0,93
Ķiršu 5 2880,36 2905,36 25 1222,23 0,99
Ķiršu 7 4032,68 4067,68 35 1986,31 0,85
Nākotnes 2 3335,07 3361,07 26 1550,53 0,81
Nākotnes 4 4141,72 4176,72 35 1861,21 0,91
Nākotnes 6 2470,6 2492,6 22 1207,63 0,88
Nākotnes 10 2051,02 2067,02 16 1024,09 0,76
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Mālpils Kultūras centra pasākumi decembrī
 • Mālpils kultūras centra 2. stāva vestibilā līdz 3. decembrim aplūkojama izstā-

de “Māla trauki Mālpilī desmit gadu simteņos”.
 • 30.11. plkst. 19:00 Liepājas GODA teātra izrāde “BĻITKA”. Biļetes cena 10,- un 

12,- EUR.
 • 02.12. plkst. 17:00 Rutas Bogustovas tekstīliju izstādes “Mīlestība” atklāšana 

kultūras centra izstāžu zālē.
 ◊ plkst. 18:00 Cēsu Zvanu ansambļa “Soli Deo Gloria” koncerts.

 • 05.12. plkst. 18:00 Novada egļu iedegšana.
 ◊ plkst. 19:00 Danču vakars kopā ar folkloras kopu “Mālis” kultūras centra 

kafejnīcas telpās.
 • 06.12. plkst. 18:00 Trešā meistarklase jaunajā Mālpils Tautskolas nodarbību 

telpā – Tupperware ballīte – ziemassvētku cepumu gatavošana. Trauku pre-
zentācija.

 • 08.12. plkst. 10:00 TLM studijas “Urga” saiets.
 • 08.12. no plkst. 10:00 Pierīgas amatierteātru SKATE. (Sekot reklāmai!)
 • 12.12. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS”saiets. Viss par un ap “ka-

rali” ķirbi.
 • 13.12. plkst. 19:00 Dāvja Sīmaņa filma “TĒVS NAKTS”. Stāsts par Žani Lipki un 

viņa ģimeni, kas Otrā pasaules kara laikā no nāves izglāba vairāk nekā 50 eb-
rejus.

 • 15.12. no plkst. 10:00 Ziemassvētku TIRDZIŅŠ.
 ◊ plkst. 16:00 Koncerts “Deju jampadracis”. Piedalās kultūras centra deju 

kolektīvi un folkloras kopa “Mālis”.
 • 18.12. plkst. 14:00 Valmieras drāmas teātra izrāde bērniem un viņu vecākiem 

“Staburaga bērni”. Režisors Jānis Znotiņš. Lomās: Aigars Apinis, Jānis Zno-
tiņš. Biļetes cena 5,- EUR.

Stāsts par diviem draugiem Janci un Marču, kas iepazinās kādā pavasara dienā 
Staburaga pakājē. Par viņu piedzīvojumiem un noslēpumiem, izzinot pasauli un Sta-
buraga apkārtni, kas mums šobrīd vairs nav redzama un ir palikusi tikai nostāstos.

 • 19.12. plkst. 19:00 Absurda komēdija “Neuzticības prieki” pēc Valentīna Kra-
snogorova motīviem. Režisore Santa Kušķe. (diplomdarba izrāde)

 • 22.12. plkst. 16:00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Ziemas stāsti”. Piedalās 
kultūras centra dziedošie kolektīvi.

 • 27.12. plkst. 17:00 Ziemassvētku sarīkojums pirmskolas vecuma bērniem 
PASAKA PAR KRAUKŠĶĪTI. Mālpils kultūras centra jauniešu amatierteātra 
“Pilnmēness” izrāde, režisore Antra Austriņa-Seņkāne. PROGRAMMĀ: 30 min 
izrāde Lielajā zālē, 30 min spēles un rotaļas bērniem kopā ar Ziemassvētku 
vecīti + dāvaniņu dalīšana. Biļešu cenas: izrāde ar dāvaniņu – 6,- EUR; bez 
dāvaniņas – 2,- EUR (pieteikties līdz 19. decembrim)

 • 31.12. no plkst. 21:00* JAUNGADA SAGAIDĪŠANA ITĀĻU STILĀ. Spēles, dzies-
mas, pārsteigumi, foto stūrītis un dejas kopā ar grupu “Zelta Kniede”. *Ieraša-
nās no plkst. 20:30 līdz 21:00. Biļetes cena: 12,- EUR (iespēja iegādāties biļetes 
un rezervēt galdiņu tikai iepriekšpārdošanā līdz 27. decembrim).

 ◊ 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).

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

   SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

SLUDINĀJUMI

PATEICĪBA

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

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!

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

Sirsnīgs paldies Mālpils novada do-
mei un kultūras centram par Latvijas 
100. dzimšanas dienas svētkiem.

Īpašs PALDIES – mazajiem, atraktīva-
jiem pašdarbniekiem. Jūs bijāt fantastis-
ki! Paldies Esmeraldai par unikālā mirkļa 
iemūžināšanu fotogrāfijās, Mālpils mui-
žas restorānam par eleganto apkalpoša-
nu, uzņēmējam Aivaram Strausam par 
superīgo salūtu!

Mālpilieši, pasākuma apmeklētāji

SIA “SIDEGUNDE” SIDGUNDĀ  
MEKLĒ DARBINIEKUS
Nepieciešami:
• DARBINIEKI PĀRTIKAS PRODUKTU 
RAŽOŠANĀ: ◊ Maiņas meistari, ◊ Mies-
nieki, ◊ Fasētāji, ◊ Krāvējs, ◊ Apkopējs
• Darbinieki mazumtirdzniecības veika-
lā: ◊ Pārdevējs
Prasības kandidātiem:
• Augsta motivācija izdarīt darbu atbildīgi 
un ātri; • Bez kaitīgiem ieradumiem.
Uzņēmums piedāvā:
• Apmācību; • Stabilu atalgojumu + prē-
mijas (alga pēc nodokļu nomaksas 600–
900 EUR); • Bezmaksas transportu, kas 
nogādās jūs līdz darbam un līdz mājām 
(gadījumā, ja ir savs transports – ceļa iz-
devumi tiks apmaksāti); • Ēdināšanu dar-
ba vietā.

Pretendentus pieteikties zvanot dar-
ba dienās 8:00–17:00 pa tālr. 26558361


