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Apstiprināti ar Mālpils novada domes
2018. gada 26. septembra sēdes lēmumu Nr. 10/9

“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mālpils 
Mūzikas un mākslas skolā”

Izglītības likuma 12. panta otro prim daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, 

kādā tiek noteikta daļēja maksa kā skolēnu vecāku līdzfinansē-
jums par izglītības ieguvi Mālpils novada domes (turpmāk −
dome) dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē – Māl-
pils Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk – Izglītības iestāde).

2. Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzē-
tajiem mērķiem:

2.1. izglītības iestādes attīstībai;
2.2. mācību līdzekļu iegādei;
2.3. izglītības iestādes aprīkojuma iegādei;
2.4. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai un pe-

dagogu, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas 
mūzikā un mākslā, pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs, dar-
ba samaksai.

3. Līdzfinansējums veido daļu no skolas budžeta.
II Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs
4. Līdzfinansējuma apmēru vienam skolēnam vienā izglītības 

programmā ar lēmumu nosaka Dome. Līdzfinansējuma apmērs 
katru mācību gadu vai kalendārā gada sākumā var tikt pārska-
tīts.

5. Vecāki līdzfinansējumu maksā mācību laikā no 1. septem-
bra līdz 31. maijam par 9 kalendārajiem mēnešiem gadā.

6. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni izglītības iestādē 
apgūst profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības 
programmas, kuru mācību nodarbības organizē un nodrošina iz-
glītības iestāde.

III Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība
7. No līdzfinansējuma maksas atbrīvoti ir:
7.1. bērni ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils no-

vada administratīvajā teritorijā;
7.2. bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Mālpils novada administratīvajā teritorijā, 
un ja viņu sekmes ir labas un teicamas, un nav neattaisnotu 
stundu kavējumu;

7.3. bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu), 
kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils novada administratīvajā teri-

torijā, un ja viņu sekmes ir labas un teicamas, un nav neattaisno-
tu stundu kavējumu.

8. Līdzfinansējuma maksa tiek samazināta, pamatojoties uz 
vecāku iesniegumu:

8.1. par 20 % katram audzēknim − ja izglītības programmu 
apgūst divi bērni no vienas ģimenes;

8.2. par 20 % katrai izglītības programmai − ja viens bērns 
apgūst divas un vairāk izglītības programmas.

9. Atbrīvojumi no vecāku līdzfinansējuma maksas un samazi-
nājumi stājas spēkā ar to mēnesi, kurā vecāki iesnieguši izglītī-
bas iestādes vadībai iesniegumu un apliecinošos dokumentus 
par attiecīgo faktu, uz kura pamata var saņemt atbrīvojumu vai 
samazinājumu. Minētā dokumentācija jāatjauno katru mācību 
gadu. Lēmumu par līdzfinansējuma samazinājumu vai par atbrī-
vojumu no līdzfinansējuma katra mācību semestra sākumā pie-
ņem izglītības iestādes direktors, pamatojoties uz izglītības ie-
stādes pedagoģiskās padomes sniegto atzinumu. Informāciju 
par audzēkņiem, kuriem ir piešķirts atbrīvojums no vecāku līdz-
finansējuma maksas vai samazinājums, izglītības iestādes direk-
tors iesniedz zināšanai domē.

IV Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi
10. Līdzfinansējuma maksa maksājama domes kasē vai ar 

pārskaitījumu pašvaldības norēķinu kontā ar norādi Mālpils Mū-
zikas un mākslas skola; bērna vārds, uzvārds; personas kods, 
maksājuma periods.

11. Līdzfinansējuma maksa par katru mēnesi iemaksājama 
līdz katra mēneša 20. datumam.

12. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ 
neapmeklē skolu, iemaksātais līdzfinansējums netiek pārrēķi-
nāts.

13. Ar audzēkņa vecākiem, kuri nav samaksājuši mācību 
maksu 3 (mēnešus), skolas vadībai ir tiesības lauzt izglītošanas 
līgumu un audzēkni atskaitīt no skolas audzēkņu saraksta.

V Noslēguma jautājumi
14. Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma ie-

maksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestā-
des direktors.

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pub-
licēšanas pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.

16. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 
2013. gada 23. janvāra Mālpils novada domes saistošie noteikumi 
Nr. 3 “Par Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestā-
des Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu”.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6

Saistošo noteikumu Nr.6 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mālpils Mūzikas un mākslas skolā” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Jauni saistošie noteikumi “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolā” ir nepieciešami, lai noteiktu daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldī-
bas dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē.

Īss Saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Izglītības likuma 12. panta 2.1 punkts nosaka, ka pašvaldības saistošajos noteikumos var paredzēt 
daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs.
Ievērojot to, ka spēku zaudē 2013. gada 23. janvāra Mālpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 
3 “Par Mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
līdzfinansējumu” tiek izstrādāti jauni saistošie noteikumi “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 
Mālpils Mūzikas un mākslas skolā”.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Līdzfinansējums samazinās pašvaldības budžeta izdevumus profesionālās ievirzes izglītības 
iestādes finansēšanai.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūci-
jas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
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Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Neietekmē

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedū-
rām

Interesenti saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties izglītības iestādē – Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolā, vai Mālpils novada pašvaldībā.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām saistībā ar 
Saistošo noteikumu projektu

Saistošie noteikumi izskatīti Mālpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejā.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja S. Strausa

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI SEPTEMBRĪ
Izskatīja 17 jautājumus:

1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
2. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
3. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
4. Par adreses piešķiršanu, dzēšanu un precizēšanu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
6. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav-

starpējiem norēķiniem.
7. Par interešu izglītības programmu saskaņošanu.
8. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu 

un apstiprināšanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr. 6 “Par līdzfinansējuma samak-

sas kārtību Mālpils Mūzikas un mākslas skolā”.
10. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas akreditācijas pie-

teikuma un pašvērtējuma apstiprināšanu.
11. Par maksas tarifu apstiprināšanu Dienesta viesnīcā.
12. Par izmaiņām amatu sarakstos.
13. Par biedrības “Dzelzs Ērglis” iesnieguma izskatīšanu.
14. Par saistošo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 
apstiprināšanu.

15. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai 
S. Strausai.

16. Par nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 2 pārņemšanu.
17. Par dzīvokļa Ķiršu ielā 5−27, Mālpils, Mālpils novads, priva-

tizāciju.
NOLĒMA:

 • Likvidēt adresi Upmalas iela, Upmalas, Mālpils novads. 

Likvidēt adresi Tehnikuma mazdārziņi, Mālpils, Mālpils no-
vads.

 • Piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta Mālpils nova-
da vidusskolas, Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes 
“Māllēpīte” un Mālpils Mūzikas un mākslas skolas interešu 
izglītības programmu realizēšanai, nodrošinot visu saska-
ņoto interešu izglītības programmu īstenošanu.

 • Apstiprināt Mālpils novada domes saistošos noteikumus 
Nr. 8 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mālpils Mūzi-
kas un mākslas skolā”. Dome nosaka Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolas vecāku līdzfinansējumu:

 ◊ Par vienas izglītības programmas apguvi mūzikā – 
19,00 EUR;

 ◊ Par vienas izglītības programmas apguvi mākslā – 
19,00 EUR;

 ◊ Par vienas interešu izglītības programmas apguvi mūzi-
kā – 15,00 EUR;

 ◊ Par vienas interešu izglītības programmas apguvi māks-
lā – 15,00 EUR.

 • Ievērojot to, ka Domei nav garāžas kur glabāt skolēnu pār-
vadājumos izmantojamos autobusus, pārņemt no valsts 
nekustamo īpašumu Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā 
(ar kadastra Nr. 80745030036, sastāvošu no būves – saim-
niecības ēkas (kadastra apzīmējums 80740030708006)) 
īpašumā bez atlīdzības pašvaldības funkcijas veikšanai −  
gādāt par iedzīvotāju izglītību.

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 novembrim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21. novembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komite-
jas sēde 21. novembrī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 21. novembrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 28. novembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 26. novembrī, plkst. 17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
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Izglītības fonds augustā sludināja: “Šogad mēs atzīmējam 100 
gadus, kas pagājuši kopš Latvijas valsts proklamēšanas. Mēs − 
Vides izglītības fonds un kampaņa MANA JŪRA − Latvijas dzim-
šanas dienā gribam dāvināt tīru piekrasti! Tāpēc septembrī mēs 
rīkosim MANA JŪRA Piekrastes Tīrradi, kurā piedalīties aicinām 
arī Tevi.”

Mēs atsaucāmies! Mēs pieteicāmies! Un Mālpils mazpulcēni 
un Eko skolas aktīvisti (kopskaitā 31 skolēns un 5 skolotājas) 
15. septembra sestdienā sēdās autobusā un devās Salacgrīvas 
virzienā.

Salacgrīvā Intas Somas un Andra Soma pavadībā nogājām 5 
kilometrus gar jūras malu, savācot visus atkritumus, šķirojot tos 
pa frakcijām: sadzīves, plastmasas, bīstamie. Diena saulaina, 
darbs jēgpilns, maisi pielasīti, atkritumi sašķiroti, gūta labi pada-
rīta darba sajūta! Intas Somas (Dabas izglītības centra “Ziemeļ-
vidzeme” vadītāja) skaidrojumi par piejūras teritorijā atrodama-
jiem augiem un dzīvajām būtnēm bija vismaz divu akadēmisko 
mācību stundu vērti!

Pēc labi padarīta darba, pēc izglītošanās dabas zinībās, pēc 

Tīrrade

daudz nostaigātajiem kilometriem zupa un pankūkas pie izglītī-
bas centra mums garšoja labi.

Ilze Bērziņa

Skolas mājas lapā un Facebook vietnē 
jau tika ziņots, ka Latvijas organizācija “Lat-
vijas Mazpulki − Latvian 4H” kļuvusi par 2 
pulkiem lielāka − Mālpilī un Biržos. Bet 
tiem, kas neseko jaunumiem Facebook un 
skolas mājas lapai, šo ziņu sūtām šeit − 
“Mālpils Vēstis” avīžraksta rindās.

“19. septembrī Mālpils novada vidussko-
lā visi interesenti pulcējās uz Mazpulku or-
ganizācijas dibināšanas pasākumu. Maz-
pulku interešu pulciņš jau darbojās arī 
iepriekšējā mācību gadā, tādēļ daudz jau 
padarīts un prezentācija par iepriekš pa-
veikto bija apjomīga. Klātesošie tika iepa-
zīstināti ar organizācijas vēsturi pasaulē, 
Latvijā, Mālpilī, arī ar tās simboliem, pa-
matnostādnēm un pamatvērtībām. Atska-
nēja arī Mazpulku himna, tika dots svinīgais solījums − zvērests. 
Protams, neizpalika direktores un pašvaldības pārstāvja uzruna, 
svētku kūka bija milzīga (ar zaļām āboliņa lapiņām garnējumā).”

Un tā visa rezultātā tapa organizācija, kuru vēlamies ar vēstu-

Dibināts Mālpils novada vidusskolas 170. Mazpulks

risko numuru un skolas nosaukumu vienkopus: Mālpils novada 
vidusskolas 170. Mazpulks!

Ilze Bērziņa
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Turpinājums 6. lpp.

Šī gada 8. jūnijā Mālpils novada vidusskolā notika 12. klases 
izlaidums. Tā bija ļoti emocionāla un nozīmīga diena, jo katrs ab-
solvents ieguva apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības 
iegūšanu. Tie bija pēdējie skolēnu mirkļi skolā, kurā tika piedzī-
voti daudz nozīmīgi notikumi vairāku gadu garumā.

Šajā mācību iestādē mācījos no 1. līdz pat 12. klasei. Tie bija 
labākie gadi manā dzīvē, kuru laikā ieguvu daudz zināšanu, pie-
redzi un jaukas atmiņas. Skolas vadībai un skolotājiem vienmēr 
ir bijusi laba attieksme un sapratne pret skolēniem, kas ir veido-
jusi patīkamo skolas vidi. Mācību procesam tā ir liela vērtība, kas 
palīdz kvalitatīvāk apgūt mācību vielu. Jāpiebilst, ka skola ir gau-
mīgi izremontēta un aprīkota ar visām nepieciešamajām tehno-
loģijām, lai skolēni justos komfortabli.

Skolā tiek piedāvātas daudz iespējas, kuras ir ļoti noderīgas 
tālākajām dzīves darbībām. Plašā interešu pulciņu izvēles pro-
gramma, mācību ekskursijas, skolēnu rīkotie pasākumi un Eras-
mus+ projekti. To visu piedzīvojot, es ieguvu bagātīgu pieredzi un 
spilgtas emocijas. Tā bija ne tikai jaunu zināšanu iegūšana, ceļo-
šana un jaunu mērķu izvirzīšana, bet arī jautru piedzīvojumu 
meklēšana kopā ar draugiem. Skolēniem ieteiktu izmantot visas 
skolas piedāvātās iespējas.

Paralēli mācību procesam skolā varēja apgūt vēl citas intere-
santas lietas. Piemēram, iesaistīties Vislatvijas skolu projektā 
“Esi Līderis!”. Projekts piedāvāja skolēniem iegūt daudzpusīgas 

Absolventes pārdomas par skolas gadiem
zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Kā vēl vienu 
milzīgu plusu skolai minēšu faktu, ka Mālpils novada vidusskolas 
skolēniem bija lieliska iespēja uzsākt mācības autovadītāju kur-
sos, kuros teorijas apguvi finansēja Mālpils novada dome. Tā ir 
liela vērtība paralēli mācībām iegūt vadītāja apliecību, it īpaši, ja 
novada dome sniedz atbalstu.

Vidusskolas pēdējais gads bija visnozīmīgākais, jo bija jākārto 
eksāmeni un jāizmanto iegūtās prasmes, kā arī bija jāpieņem 
viens no svarīgākajiem lēmumiem dzīvē – ko darīt tālāk pēc vi-
dusskolas absolvēšanas. Mūsu klasei šis bija ļoti aktuāls jautā-
jums. Es ļoti priecājos, ka skola izrādīja interesi un palīdzēja 
mums radīt ieskatu daudzveidīgo augstskolu klāstā, organizējot 
braucienus uz starptautiskās izglītības izstādēm Ķīpsalā un aici-
not piedalīties ēnu dienās.

Vidusskolas gadi aizritēja ļoti ātri. Liela uzmanība tika pievēr-
sta izlaiduma organizēšanai, kur katrs izrādījām savu iniciatīvu. 
Mums sanāca lielisks darbs, jo izlaidums izvērtās par ļoti sirsnī-
gu pasākumu. Nu jau katrs ir pieņēmis savu lēmumu un dara to, 
kas viņu dara patiesi laimīgu. Mālpils novada vidusskola vienmēr 
man būs īpaša vieta, jo tieši tur izveidojās mana personība, mēr-
ķi un vīzijas par nākotni.

Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultātes studente 
Karīna Dvorjaņinova

No 7. oktobra līdz 7. novembrim Mālpils kultūras centrā ap-
skatāma gadskārtējā mākslinieku biedrības “Sidegunde” simpo-
zija izstāde. Simpozijā piedalījās 32 autori, bet izstādē pēc žūrijas 
vērtējuma piedalās 21 autors ar 64 darbiem.

Lielāko daļu ekspozīcijas veido plenēra gleznojumi, bet izstā-
des darbi sniedz ieskatu visās simpozija aktivitātēs. Izstādītas ne 
tikai eļļas un akrila, bet arī ekoprinta gleznas, austo audumu dzi-
jas dabīgajās krāsvielās krāsotas gan simpozija laikā, gan vēlāk, 
izmantojot iegūtās zināšanas. Apskatāmi darbi no roksmēluma 
papīra, kas gatavots izmantojot dažādus izejmateriālus – rabar-
berus, kartupeļu lakstus, nātres.

Īpaši jāizceļ simpozija darbi: Ilmāra Reinholda laimes putns 
un Ingunas Sīmansones zāļu paklājs. Iepriecinoši skaists ir arī 

KRĀSU FREKVENCE
Mākslinieku biedrības “Sidegunde” simpozija izstāde Mālpilī

Laumas Krastiņas darinātais pārklājs, noausts ar dabiski krāso-
tām dzijām. Bagātīgi pārstāvēti lietie papīri, un viena no autorēm 
– Ilze Dilāne demonstrē arī to veiksmīgu pielietojumu galda lam-
pās.

Izstādes laikā notika radošās darbnīcas Mālpils novada vidus-
skolas audzēkņiem.

Simpozijs, izstāde un darbnīcas tika rīkotas ar Valsts Kultūr-
kapitāla fonda un Latvijas Valsts mežu finansētās Vidzemes kul-
tūras programmas un Mālpils novada domes atbalstu.

Projekta kuratore: Ērika Zutere, 
zutere@gmail.com, tālr. 29467668, 

informācija: Helēna Medne, helena.medne@sidegunde.com

Izstādes iekārtošana

No roksmēluma papīra radītie darbi
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Turpinājums no 5. lpp.

Daces Lielās GLEZNAS

Plenēra dalībnieki ar Borisa Bērziņa KALLAS GODALGĀM

Māra Ārente un Edīte Priekule izstādes atklāšanā 14. oktobrī

Atklāšanā skanēja skaista stīgu mūzika Diānas un Māras izpildījumā

Laimes putns

Uz sliekšņa Latvijas simtā dzimšanas diena, un tā nav nejau-
šība, ka tieši šajā laikā Mālpils izstāžu zālē skatāma gleznotājas 
Daces Lielās izstāde GLEZNAS. Izstādi tās kuratore Māra Ārente 
lolojusi jau vairākus gadus, līdz sapnis piepildījies vispiemērotā-
kajā brīdī.

Izstādē skatāmi mākslinieces jaunākie darbi, kuros ir viņas 
stāsts par Latviju – dabas neatkārtojamo skaistumu gadalaiku 
plūdumā. Domāju katrs gleznās atpazīs kādu jau redzētu dabas 
vaibstu, jo mākslinieces darbi nav tapuši vienkārši plenērā, bet, 
daudzās pastaigās redzētais un apkopotais, veido arhetipiskas 
Latvijas ainavas.

Izstādes atklāšanā Kultūras centra direktore Edīte Priekule 
teica: “Daces Lielās darbi ierindojami strap mūsu nemainīgajām 
kultūras vērtībām, un māksliniece laikabiedru vidū izceļas kā 
Vilhelma Purvīša ainaviskās glezniecības skolas turpinātāja. 
Priecājos, ka mums ir laime visu novembra mēnesi ieiet māksli-
nieces radītajā latviskajā ainavā, un, neskatoties uz to, ka viņa 
nevarēja šodien būt ar mums Mālpilī, viņas klātbūtne ir šajās 
gleznās.”

Pārsteidz tas, ka no attāluma gleznas šķiet izteikti reālistis-
kas, bet pieejot darbam tuvāk, redzama otas triepiena ekspesivi-
tāte, pludinājumi, notecējumi. Pavērojiet!

Māra Ārente stāsta: “Ar Daci Mākslas akadēmijā mācījāmies 
vienā laikā. Jau tad viņas darbi izstādēs izraisīja milzīgu interesi 
ar savu svaigumu un savādāko skatījumu. Tagad jau viņai bijušas 

ap divi simti izstādes. Pirms pievēršanās ainavu glezniecībai, 
Dace gleznoja figurālas kompozīcijas, kas arī vienmēr saistīja 
gan ar figūras traktējumu, gan tēmu, ko viņa izraudzījās. Šajās 
kompozīcijās figūras bieži bija attēlotas ainavā, bet palēnām tās 
no darbiem izzuda un palika tikai ainava. Kā saka pati Dace, aina-
vas viņa skatās un pēta, pēc tam glezno savas sajūtas.

Kad domāju par novembri kā Latvijas simtgades laiku, man 
likās, ka neviens cits man nesaistās ar Latvijas vārdu tik ļoti, kā 
tieši Dace Lielā.”

Esmeralda Tāle
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Mālpils novada vidusskolā jau otro mācību gadu tiek īstenots 
projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”.

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

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

izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši sa-

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

Projekta ietvaros notiek dažādi pasākumi, kas saistīti ar darba 
pasaules iepazīšanu, karjeras lēmumu pieņemšanu, pašnovērtē-
juma veikšanu, tālākizglītības iespēju izpēti.

Kas ir karjera? Kur iegūt profesionālo izglītību? Vai visu mūžu 
būs jāstrādā vienā profesijā? Vai mana izvēle ir pareiza? Vai izvē-
lētā profesija pēc 10 gadiem būs vajadzīga darba tirgū? Ko es 
varu un gribu dzīvē sasniegt? Kas es būšu? Šie ir jautājumi, uz 
kuriem atbildes meklē karjeras izglītība − izglītība, kurai vaja-
dzētu būt katra jaunieša aicinājuma piepildījumam visa mūža 
garumā.

Pasākumu klāsts ir daudzveidīgs, tas tiek integrēts visā izglī-
tības procesā − mācību stundās, klases stundās, ārpusskolas 
pasākumos, interešu izglītībā, karjeras atbalsta pasākumos.

2017./2018. mācību gadā Mālpils novada vidusskolā viesojās 
mālpilietis Toms Jankevics, kurš šobrīd mācās Lielbritānijā Britu 
un Īru Modernās mūzikas institūtā par mūzi-
kas producentu. 3. klašu un 9. klases skolēni 
devās ekskursijā uz Latvijas Nacionālo biblio-
tēku noskaidrot, kādas profesijas pārstāvji tur 
strādā. Liels bija skolēnu pārsteigums, kad viņi 
uzzināja, ka LNB strādā 320 darbinieki − ap-
mēram 80 dažādu profesiju pārstāvji.

9.−12. klašu skolēni apmeklēja ikgadējo iz-
stādi Skola 2018, kur iepazinās ar iespējām 
mācīties Latvijā un ārzemēs. Skolēni bija iein-
teresēti apmeklēt Profesiju paraugdemonstrē-
jumu konkursu Skills Latvija 2018, kurā tika 
prezentēta profesionālā izglītība. Skolā vieso-
jās laboratorium.lv − pastāstot par dažām pro-
fesijām, kurās tiek izmantotas fizikas un ķīmi-

jas zināšanas un SIA “Aspired” ar tehniski radošām darbnīcām 
skolēniem. Skolēni devās uz uzņēmumiem, lai uzzinātu par to 
darbību un izmēģinātu prasmes profesijās, kuras nepieciešamas 
šiem uzņēmumiem.

2018./2019. mācību gadā arī ir plānoti dažādi pasākumi. Viens 
no tiem jau notika 15. oktobrī. 10.−12. klašu skolēni apmeklēja 
Uzņēmējdarbības iedvesmas konferenci “Uzdrīksties uzvarēt!”. 
Šīs konferences mērķis bija izglītot jauniešus par uzņēmējdarbī-
bas vidi un iespējām tajā. Dažas atziņas, ar kurām pēc konferen-
ces dalījās skolēni: Marta (12. kl) − šāda veida pasākumā biju 
pirmo reizi un man bija interesanti klausīties dažādu uzņēmēju 
viedokļos, pieredzē un atziņās. Dažas no atziņām − Tavs laiks, 
darbs, reputācija, vēlme īstenot ideju ir vērtīgākas par naudu. Tu 
esi tik labs, cik labs ir Tavs pēdējais darbs. 11. klases skolniece 
Liāna − “Uzdrīksties uzvarēt!” bija ļoti ieinteresējoša un pamāco-
ša konference. Dienas laikā dzirdēju vairāku cilvēku biznesa 
stāstus, viņu pieredzi un piedzīvotās neveiksmes, bet tas viņus 
neapstādināja virzīties uz saviem mērķiem. Gribu mācīties no vi-
ņiem un izmantot ieteiktos padomus mērķa sasniegšanai. Lai arī 
nezinu savu nākotnes ceļu, man tas kādreiz būs jāizdomā. Kon-
ference deva iespēju izprast labāk sevi, saprast, ko vēlos un ko 
patiešām nevēlos. Kā teica Infogram līdzdibinātāja Alise Dīrika: 
“Drīkst nezināt gala pieturu, un bez drosmes arī var darīt.”

Pedagogs karjeras konsultants Anda Vecroze

Karjeras projekts Mālpils novada vidusskolā

Tas viss un vēl daudz citu pozitīvu atsauksmju raksturo Māl-
pils novada vidusskolas Ekopadomes un mednieku biedrības 
“Mergupe” kopīgi organizēto šī rudens lielāko akciju – klašu ko-
lektīvu konkursu “Lasīsim zīles”.

Mums visiem kopā izdevās salasīt 5575,3 kg zīļu. Mālpils 
mežu iemītnieki šoziem varēs vareni pamieloties!

Mednieku biedrības “Mergupe” kolektīvs atzina, ka nebija ce-
rējuši uz tik lielu atsaucību. Visi zīļu lasītāji saņēma pateicības un 
gardas konfektes, bet čaklākajiem klašu kolektīviem (2.a, 1.b un 
2.b) mednieku biedrība ieplānojusi arī kopīgu pasākumu “Zie-
mas piedzīvojums mežā”. Šie skolēni ziemu un sniegu, iespē-
jams, gaidīs vairāk nekā citi, bet jau tagad viņi priecājas par 
skaistajām medaļām. Paldies visiem, kas piedalījās! Labu apetī-
ti, meža draugi!

Mālpils novada vidusskolas 
Ekoskolas koordinatore Daiga Lāce

Prieks! Kopā būšana! Svaigs gaiss! Sacensības gars! 
Kopīga darbošanās visai ģimenei! Foršs brīvā laika pavadīšanas veids!
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Mālpils novadā 31. oktobrī noslēdzas 
pirms gada uzsāktais Erasmus+ program-
mas SINDI projekts, kura gaitā novada se-
niori piedalījās daudzveidīgos vietējos un 
starptautiskos mācību pasākumos saistībā 
ar mūsdienās tik nepieciešamajām digitā-
lajām iemaņām.

No 30. septembra līdz 6. oktobrim Polijas pilsētā Piotrkow 
Trybunalski notika šī projekta pēdējais lielais pasākums − četru 
valstu senioru tikšanās, kurā piedalījās arī mālpilieši, kas dator-
kursu noslēguma anketās bija ierakstījuši, ka vēlas atrast vēstu-
ļu draugus projekta partnervalstīs Austrijā, Polijā un Francijā un 
praksē pilnveidot savas svešvalodu zināšanas un datoriemaņas. 

Par sanāksmi Polijā stāsta tās dalībnieki:
Monika Rozentāle: “Pilnveidojām savas jaunāko tehnoloģiju 

komunikācijas iespējas ar citu valstu senioriem. Pirmo reizi biju 
Skype konferencē, kura notika caur internetu, kur mēs kopā ar 
senioriem no Austrijas un Francijas bijām vienā pilsētā, bet pār-
stāvis no Polijas bija 8 km tālāk, savā dzīvoklī. Ļoti patika fotose-
sija, kurā parādīja, kā ar vienkāršām metodēm var atstarot gais-
mu un cik jaukas bildes sanāk, fotografējot caur stiklu. Vēl mums 
mācīja astoņu valstu apļa dejas un arī cēlo polonēzi. Patīkami 
bija tikties ar vietējiem senioriem, kuri izrādīja mums savus rok-
darbus, gleznas un dziedāja dziesmas. Personīgi iepazinos ar 
bijušo krievu valodas skolotāju, apmainījāmies ar telefona nu-
muriem, turpināsim sazināties. Viņa pastāstīja, ka pie viņiem 
krievu valodu skolā vairs nemāca un viņai nācās pārkvalificēties 
par ģeogrāfijas skolotāju. Paldies par jauko, iespaidiem bagāto 
braucienu!”

Elita Vizule: “Polijā sadraudzējāmies ar senioriem no partne-
ru valstīm. Lai varētu turpmāk sarakstīties, apmainījāmies 
e-pastiem un telefona numuriem. Lai fotografētu, izmantojām 
telefonus un secinājām, ka nekad tik ilgi nebijām sēdējuši ar te-
lefonu rokās, lai varētu pārsūtīt bildes viens otram – jutāmies kā 
jaunieši. Liels paldies Evai par jauko uzņemšanu.”

Ilga Egle: “Projektā iepazinos ar fotografēšanas noslēpu-
miem, ar filmu tapšanas specefektiem, ar albumu veidošanu 
mobilajās ierīcēs, ar poļu ēdienu daudzveidību, ar dažādu tautību 
dejām un jaukajiem cilvēkiem no Francijas, Austrijas un Polijas. 
Lai visiem veicas un uz tikšanos nākošajā projektā!”

Indra Asne: “Viesojoties Polijā, ieguvu jaunus draugus. Apgu-
vu, kā iegūt kvalitatīvas bildes, fotografējot 
ar telefonu vai planšeti. Poļu draugi rādīja, 
kā ar datora palīdzību veido specefektus 
kino uzņemšanā. Kopā ar poļu senioriem 
piedalījāmies radošajās darbnīcās un dažā-
du tautu deju soļu apgūšanā. Liels pagodi-
nājums bija kopā ar Romanu Basarabu pār-
stāvēt Latvijas grupu Polijas vietējā 
televīzijā. Pēc ceļojuma sapratu, ka vairāk 
jāmācās angļu sarunvaloda.”

Juris Kravcovs: “Patīkama iepazīšanās 
ar ārzemju senioriem. Kopā pavadītās die-
nas, kurās bija daudz nodarbību: dejošana, 
dziedāšana, foto sesija un daudz kas cits in-
teresants. Patīkama tikšanās ar Lodzas pil-
sētas mēru. Pilsētas apskate, Manufaktū-
ras muzejs. Paldies projektam, kurā var tik 
daudz iepazīt un iegūt kaut ko jaunu!”

Romans Basarabs: “Man patika solīdā 
pilsēta ar tās seno vēsturi un skaistajām ai-

navām, daudzajām baznīcām un kultūras iestādēm. Cilvēki šeit ir 
patiesi reliģiozi. Novadā ir interesanta infrastruktūra – klusas 
senās ieliņas sadzīvo ar automaģistrālēm. Mēs tikāmies ar se-
nioriem Pirotrkow Trybunalski, Lodz un Koscieczyn pilsētās un 
ar Koscieczyn pilsētas mēru, redzējām vairākus skaistus senio-
ru-pašdarbnieku koncertus. Ieguvām daudz jaunu draugu, pa-
plašinājām savu redzesloku. Iespaidi ir ļoti sirsnīgi, un uzskatu, 
ka šāda pieredzes apmaiņa ir ļoti vajadzīga vecāka gadagājuma 
cilvēkiem. Sirsnīgs paldies šim projektam un brauciena organi-
zatoriem!”

SINDI projekts ir noslēdzies, bet tā gaitā radušās idejas turpi-
nāsies gan individuālajos datorkursos senioriem, gan senioru 
savstarpējo mācību sesijā “Izzini un pastāsti”, gan citos pasāku-
mos. Sekojiet informācijai “Mālpils Vēstīs” un novada mājas lapā 
www.malpils.lv!

Dalībnieku atsauksmes apkopoja Līvija Mukāne

Mālpils novada domes Erasmus+ SINDI projekts 

Sociālā iekļaušana-digitālās iemaņas-starppaaudžu mācīšanās

Mācību fotosesijas noslēgumā

Latviešu tasdziesmas skan Polijā
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Mālpils novada dome ir uzsākusi BEHAS pro-
jekta otro gadu, no 30. septembra līdz 4. oktobrim 
uzņemot Mālpilī partnerorganizāciju grupas no 
Austrijas, Grieķijas, Itālijas, Spānijas, Turcijas, 
Rumānijas.

Starptautiskās mācību sanāksmes tēma bija 
Skolotāju dienas atzīmēšanas metodika dažādās pašvaldību ie-
stādēs. Atbilstoši šim uzdevumam bija izveidota programma 
Mālpils PII “Māllēpīte”, Mūzikas un mākslas skolā, Kultūras cen-
trā un Mālpils novada vidusskolā.

“Māllēpītē” viesi darbojās bērnu grupās un noskatījās sirsnī-
gu koncertu, Mūzikas un mākslas skolā ar patiesu aizrautību 
piedalījās tekstildrukas un keramikas radošajās darbnīcās, Kul-
tūras centrā apguva latviešu danču soļus folkloras grupas “Mā-
lis” vadībā. Mālpils novada vidusskolas 10.−12. klases jauno 
“skolotāju” vadībā viesi iejutās skolēnu lomā un piedalījās latvie-
šu valodas, ekonomikas un angļu valodas stundās. Sanāksmes 
noslēguma pasākumā Mālpils muižā viesi stāstīja visu Mālpils 
mācību iestāžu skolotājiem par šīs svētku dienas tradīcijām sa-
vās valstīs.

Šajās dažās rindiņās ir ietilpināts visu augstāk minēto iestāžu 
skolēnu, skolotāju un vadības intensīvs, atbildīgs un radošs vai-
rāku nedēļu darbs, gatavojot šo pasākumu, tādēļ bija liels prieks 
lasīt viesu atsauksmes par Mālpilī notikušo sanāksmi. Te ir to ļoti 
īss apkopojums (daudzas atbildes bija līdzīgas un atkārtojās):

Par Mālpili: Skaista un sakopta vieta, elpu aizraujošā krāsainā 
rudenīgā Latvijas un Mālpils daba, cieņa pret brīnišķīgo apkārtē-
jo vidi. Jauka, ērta viesnīca ar interesantu vēsturi un leģendām. 
Ņemšu līdzi atmiņas par skaistajām sejām un siltajām sirdīm, 
par nopietnību, cieņu un viesmīlību, par novada vēsturi, par 
daudzveidīgajiem labi organizētajiem pasākumiem…

Par cilvēkiem: Izcila viesmīlība un daudz lielisku cilvēku. Sil-
tas sajūtas, iejūtīgi un laipni cilvēki, cilvēku smaidi. Liela cieņa 
pret vecākiem un svešiem cilvēkiem. Lielisku emociju pilnas die-
nas.

Par sanāksmi: Perfekta organizēšana, ļoti labi sakoptas un 
organizētas skolas, augsts skolēnu atbildības, motivācijas, paš-
apziņas un sagatavotības līmenis. Izcils un profesionāls laika 
menedžments. Disciplīnas paraugstunda, labs komandas darbs. 
Labi sadarbības piemēri starp skolēniem un skolotājiem, gudri 
un aktīvi skolēni, kas mums vadīja stundas 
un bija mūsu gidi. Pamatīgs sagatavošanas 
darbs deva vislabākos rezultātus. Neaiz-
mirstama un lieliska sanāksme. Lieliski or-
ganizētas keramikas un tekstildrukas darb-
nīcas un latviešu kultūras vakars. Superīgi 
koncerti, lieliskas tautas dejas un mūzika 
jau no agrīna vecuma. Izcila atmosfēra. Ve-
selīgs ēdiens. Mēs ļoti daudz iemācījāmies, 
guvām labās prakses piemērus.

Latvija = mīlestība + cieņa + prieks + go-
dīgums + pieklājība + skaistā daba.

(Viesu vērtējumu pilnā versija angļu va-
lodā ir atrodama novada mājas lapā http://
malpils.lv/pub/?id=443 )

LIELS PALDIES VISIEM KOLĒĢIEM UN 
PALĪGIEM!

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

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

10. klases skolēni vada latviešu valodas stundu viesiem

Pirmie keramikas darbi

/Att./ Mālpils novada vidusskolā
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

INFORMĀCIJA

15. septembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils nova-
da čempionāts šautriņu mešanā 1. posms, kurā piedalījās 8 da-
lībnieki. 1. vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2. vietu izcīnīja Ed-
gars Bogdans, bet 3. vietu – Miks Ozoliņš.

29. septembrī Mālpilī notika Pierīgas novadu sporta spēles 
volejbolā – priekšsacīkstes. Mālpils komanda izcīnīja divas uzva-
ras pret Salaspils (3:0) un Ķekavas (3:0) novadu komandām un 
iekļuva finālsacensībās, kuras arī norisinājās Mālpilī 6. oktobrī. 
Pusfinālā Mālpils komanda smagā 5 setu cīņā tomēr piekāpās 
Krimuldas komandai, bet cīņā par 3. vietu uzvarēja Ķekavas no-
vada komandu (3:1) un noslēdza godalgoto trijnieku.

13. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 2. posms, kurā piedalījās 7 dalīb-
nieki. 1. vietu ieguva Edgars Bogdans, 2. vietu izcīnīja Normunds 
Ozoliņš, bet 3. vietu – Jānis Jansons.

14. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Vīnakalna kausa 
izcīņa novusā, kurā piedalījās 49 dalībnieki no visas Latvijas. Sa-
censības notika 3 grupās – KUNGI (LNF licencētie spēlētāji), DĀ-
MAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie spēlētāji). Nopietnākajā 
KUNGU grupā 1. vietu ieguva Toms Pulle, 2. vietā – Aleksejs Mi-
ronovs, bet 3. vietā – Arvis Markus. Labākie no mālpiliešiem bija 
Jānis Dišereits (5. vieta) un Andris Lagzdiņš (8. vieta). Sieviešu 
konkurencē uzvarēja Liāna Krastiņa, 2. vietā Ināra More, 3. vietā 
– Vita Balode. TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Igors Bambulis, 
2. vietā – Jānis Gradkovskis, 3. vietā – Arnis Tipāns.

20. oktobrī Ropažu novada Zaķumuižas sporta zālē notika 
Pierīgas sporta spēles šautriņu mešanā. Mālpils šautriņu metē-
ji (Normunds Ozoliņš, Edgars Komarovs, Edgars Bogdans un Ka-
rīna Romāne) ar vienu uzvaru un četriem zaudējumiem ieguva 
6. vietu.

29. septembrī Mālpils sporta kompleksa baseinā notika akci-
ja “Peldi pretī Latvijas simtgadei”, kuras galvenais mērķis ir 
mainīt iedzīvotāju paradumus un būt fiziski aktīvākiem, bet papil-
du mērķis ir visiem kopā nopeldēt 100 km. Akcijā varēja piedalī-

ties jebkurš iedzīvotājs, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un fizis-
kās sagatavotības, kurš patstāvīgi var peldēt lielajā baseinā. 
Akcijas dalībnieki reģistrējās pie tiesneša un sāka peldējumu.  
Pēc peldējuma dalībnieks paziņoja savu rezultātu (nopeldēto ba-
seina celiņu skaitu) tiesnesim, kurš to piefiksēja. Jāpiebilst, ka 
nopeldētais baseina celiņu skaits nebija ierobežots un baseina 
apmeklējums akcijas ietvaros bija bezmaksas. Lielais paldies vi-
siem kas piedalījās!

Akcijas “PELDI PRETĪ LATVIJAS SIMTGADEI” rezultāti:
 • Dalībnieki: 31
 • Nopeldēto celiņu skaits: 1261
 • Nopeldētais kopējais attālums: 31 km 525 metri
 • Lielākais viena dalībnieka nopeldētais attālums: 137 celiņi 

jeb 3 km un 425 metri
 • Vidējais nopeldētais viena dalībnieka attālums: mazliet virs 

1 km

Iestājoties rudenim un tuvojoties laikam, kad tā vien gribē-
sies paslēpt rokas siltos cimdos, Kultūras ministrijas Latvijas 
valsts simtgades birojs un cimdu meistari aicina ikvienu iesais-
tīties akcijā “Cimdotā Latvija” un valsts 100. dzimšanas dienai 
sarūpēt sev pašiem un dāvināt citiem vienu no senākajām Lat-
vijas cilvēku vizītkartēm – rakstainus cimdus, lai 18. novembrī 
varētu koši un silti svinēt Latvijas svētkus.

18. novembrī ikviens aicināts doties uz svinīgajiem pasāku-
miem vai godināt valsti draugu lokā rakstainos cimdos. Cimdi var 
būt simboliska dāvana Latvijas nozīmīgajā jubilejā gan draugiem 
un tuviniekiem, gan biznesa partneriem un ārzemju viesiem – tie 
ir silti un praktiski, vienlaikus simboliski un skaisti, jo cimdu 

rakstos ieadītas senas rakstu zīmes un Latvijas dabas krāsas. 
Valsts simtā jubileja var būt iemesls pārlūkot pūru, iztaujāt vec-
māmiņu vai sameklēt zinošas meistares un cimdu pāri uzadīt 
pašiem.

Imants Ziedonis rakstījis: “Latvieši iziet pasaulē ar rakstai-
niem cimdiem un met tos tautas kultūras dārgumu krātuvē pie 
persiešu paklājiem, indiešu un japāņu zīda audumiem, ķīniešu 
porcelāna un krievu kokgriezumiem...”

Latviešu cimdi ir pārlaicīga vērtība – tie pastarpināti stāsta 
par Latvijas vēsturi, jo bijuši nepieciešami gan strēlnieku kaujās, 
gan tālajā Sibīrijā, gan tepat Latvijā, ikdienas darbus darot. Cim-
du rakstu un krāsu kombinācijas ir bezgalīgas, tomēr katram 

Aicina 18. novembrī Latvijas dzimšanas dienu svinēt rakstainos cimdos

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

27. oktobris Pierīgas novadu sporta spēles peldēšanā Babītes sporta komplekss

2. novembris 18:00–22:00 AKCIJA “PELDI PRETĪ LATVIJAS SIMTGADEI”, 2. peldējums Mālpils sporta komplekss

10. novembris Pierīgas novadu sporta spēles zolītē Mārupes novads

17. novembris Mālpils novada atklātais čempionāts novusā Mālpils sporta komplekss

17. novembris Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 3. posms Mālpils sporta komplekss

Mālpils komanda – 3. vietas ieguvēji Pierīgas novadu 
sporta spēlēs volejbolā
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SIA “SIDEGUNDE” SIDGUNDĀ  
MEKLĒ DARBINIEKUS
Nepieciešami:

 • DARBINIEKI PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANĀ:

 ◊ Maiņas meistari
 ◊ Miesnieki
 ◊ Fasētāji
 ◊ Krāvējs
 ◊ Apkopējs

 • DARBINIEKI MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALĀ:

 ◊ Pārdevējs

Prasības kandidātiem:

 • Augsta motivācija izdarīt darbu atbildīgi un ātri;
 • Bez kaitīgiem ieradumiem.

Uzņēmums piedāvā:

 • Apmācību;
 • Stabilu atalgojumu + prēmijas (alga pēc nodokļu no-

maksas 600–900 EUR);
 • Bezmaksas transportu, kas nogādās jūs līdz darbam 

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

 • Ēdināšanu darba vietā.

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

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS 
AKTUALITĀTES

1. 8. novembrī no 10:00 līdz 15:00 Mālpils novada domes 
lielajā zālē 2. stāvā Seminārs “Veselība, saticība, pārti-
cība: iespējas un risinājumi”. Lektore − Ligita Landz-
mane, Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja. Lai 
varētu sagatavot nepieciešamo skaitu mācību materiā-
lu, lūgums pieteikties pa tālr. 26114137.

2. 13. novembrī un 11. decembrī no 15:00 līdz 16:30 Māl-
pils novada domes 2. stāvā Mūžizglītības klasē − se-
nioru savstarpējo mācību pasākumi “Izzini un pastās-
ti”. Ja esi uzzinājis, izlasījis vai atradis internetā ko  
jaunu, ar Tavu esošo vai bijušo profesiju nesaistītu, − 
nāc un pastāsti citiem!

REGULĀRIE PASĀKUMI MŪŽIZGLĪTĪBAS KLASĒ:
Otrdienās 17:00−18:30 – vācu valodas sarunu kluba no-

darbības. Pieteikšanās pa tālr. 26114137 (kursu vad. Līvija 
Mukāne)

Ceturtdienās 18:00−19:30 – angļu valodas kursi. Pie-
teikšanās pa tālr. 26529274 (kursu vad. Ina Turkina)

!!! Ir iespēja pieteikties individuālajai datorapmācībai – 
gan senioriem, kas vēlas “sadraudzēties” ar datoru un tele-
fonu, gan jauniešiem, kas vēlas palīdzēt senioriem apgūt šīs 
prasmes. Pieteikšanās pa tālr. 26114137.

Pagaidām ir seši jaunie skolotāji, tādēļ mācīties gribē-
tāji tiek lūgti nekavēties ar pieteikšanos.

Mālpils novada domes pieaugušo izglītības koordinatore 
Līvija Mukāne

Latvijas novadam bijušas savas raksturīgākās krāsas: Kurzemē 
– balta, pelēka, sarkana un mēļi zila, Latgalē – sarkana, dzelte-
na, zaļa un balta, Vidzemē – balta, pelēka, gaiši brūna vai zaļa, 
Zemgalē – zaļā un brūnā toņa variācijas.

Daudzu gadsimtu gaitā Latvijas teritorijā ir izveidojušās bagā-
tīgas cimdu adīšanas, valkāšanas un dāvināšanas tradīcijas. 
Cimds ir ne tikai sadzīves, bet arī rituāla priekšmets, ko dāvināja 
cilvēka dzīves svarīgākajos brīžos – kristībās, kāzās, bērēs, ap-
liecinot tuvinieku labvēlību un simboliski apzīmogojot notikumu.

Lielā interese par rakstainiem latviešu cimdiem ir devusi ie-
rosmi cimdu adīšanas, dāvināšanas un valkāšanas akcijai “Cim-
dotā Latvija” – cimdus izvēlēties un sarūpēt palīdz tautas lietiš-
ķās mākslas studijas “Tīne”, tautas tērpu centra “Senā klēts” un 
veikala “Hobbywool” meistari.

Cimdu rakstu daudzveidību ikviens bija aicināts iepazīt Latvi-
jas valsts simtgadei veltītajā notikumā “Lauki ienāk pilsētā”. 28. 
septembrī Saeimas Atvērto durvju dienā Latvijas valsts simtga-
des jauniešu rīcības komitejas jaunieši apmeklētājus aicināja uz 
īpašu fotoakciju. Cimdu rakstu daudzveidību varēs iepazīt un 
savu rakstu uzzīmēt Latvijas valsts simtgades informācijas cen-
trā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

2018. gada 18. novembrī ar plašu programma Rīgā, visā Latvi-
jā un pasaulē tiks svinēta Latvijas Republikas proklamēšanas 
100. gadadiena. Svētku dienā velc rakstainus cimdus, sūti svei-
cienus draugiem, publicējot sociālajos tīklos lieto tēmturi 
#LV100. Informācija par 2018. gada 18. novembra notikumiem 
www.LV100.lv/18novembris.

Papildu informācija: Linda Pastare 
Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste  

Kultūras ministrija, tālr. 67330339, 29374438, 
e-pasts: Linda.Pastare@km.gov.lv, www.lv100.lv

Mālpils Tautskola sadarbībā ar Mālpils pašval-
dību realizēja projektu Lauku attīstības pro-
grammas ietvaros, izveidojot “Daudzfunkcionā-
lu nodarbību telpu” Mālpils Kultūras centrā.

• Pirmā meistarklase jaunajās telpās notika 
28. septembrī kopā ar Mālpils simtgadnieci 
Lidiju Sīmani.

• Otrā meistarklase – Ziemassvētku dzērienu un 
kokteiļu gatavošana notiks decembra sākumā. 
/Sekot reklāmai!/
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Mālpils Kultūras centra pasākumi novembrī
 • Mālpils kultūras centra izstāžu zālē visu mēnesi aplū-

kojama mākslinieces DACES LIELĀS darbu izstāde 
“GLEZNAS”.

 • 02.11. plkst. 19:00 Latvijas simtgades programmas ietvaros − režisores An-
nas Vidulejas spēlfilma “Homo Novus”. Filmas garums: 2 h 2 min. Biļetes 
cena 3,- EUR.

“Homo Novus” ir romantisku intrigu un pārpratumu komēdija, kuras pamatā ir 
Anšlava Eglīša romāns ar tādu pašu nosaukumu. Filma vēstī par jaunu un nabadzī-
gu, bet ambiciozu provinces mākslinieku Juri Upenāju, kurš no laukiem ierodas 
Rīgā, lai iekarotu vietu mākslas pasaulē.

 • 03.11. plkst. 10:00 TLM studijas “URGA” saiets.
 • 07.11. plkst. 19:00 Danču vakars kopā ar folkloras kopu “MĀLIS” kultūras 

centra kafejnīcas telpās.
 • 08.11. Kolektīvs brauciens uz rokoperas “Lāčplēsis” uzvedumu Arēnā Rīga  

(izbraukšana plkst. 17:45, transportu nodrošina Mālpils novada dome).
 • 09.11. Kolektīvs brauciens uz latviešu populārās mūzikas dižkoncertu “LAT-

VIJAS GADSIMTS” Biļetes − 29,- EUR, vēl pieejamas kultūras centra kasē 
(izbraukšana plkst. 17:45, transportu nodrošina Mālpils novada dome).

 • 11.11. plkst. 16:00 Izstādes “Māla trauki Mālpilī desmit gadu simteņos” at-
klāšana 2. stāva vestibilā, piedalās Keramikas studija “Māl-pils”, muzicēs 
Babītes koklētāju ansamblis “BALTI” vadītāja Valda Bagātā (izstāde apskatā-
ma līdz 3. decembrim).

11. novembris − Lāčplēša diena
 ◊ plkst. 17:00 Lāpu gājiens uz Strēlnieku kapiem. Svētbrīdis. (Pulcēšanās 

kultūras centra pagalmā, līdzi ņemot lāpas un svecītes).
 • 14.11. plkst. 10:30 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” un interesentu brauciens 

uz Mūzikas instrumentu muzeju Krapes pagastā. Maksa par ekskursijām un 
ceļu 8,- EUR. Pieteikties pie kultūras centra dežuranta līdz 12. novembrim.

18. novembris LATVIJAS VALSTS DZIMŠANAS DIENA
 ◊ plkst. 08:11 Kopīga saullēkta sagaidīšana un 100. dzimšanas dienas ie-

skandināšana kultūras centra pagalmā.
 ◊ plkst. 10:00 Valsts svētkiem veltīts EKUMĒNISKAIS DIEVKALPOJUMS 

Mālpils Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
 ◊ no plkst. 14:00 līdz 02:00 svētku kafejnīcu kultūras centrā nodrošinās 

Mālpils muižas restorāns.
 ◊ plkst. 16:00 Latvijas valsts 100. dzimšanas dienas svētku sarīkojums “At-

vašu spēks ir saknēs”.
 ◊ plkst. 19:00 SVĒTKU SALŪTS kultūras centra pagalmā.
 ◊ plkst. 20:00−02:00 Svētku BALLE kopā ar grupu “Vēja Radītie” un starp-

laikos karaoke.
 ◊ Iespēja rezervēt klātu galdu ar uzkodām līdz 14. novembrim (10,- EUR no 

personas kopā ar ieejas maksu).
 ◊ Ieejas maksa iepriekšpārdošanā bez galdiņa 5,- EUR, pasākuma laikā 10,- 

EUR.
 • 30.11. plkst. 19:00 Liepājas GODA TEĀTRA izrāde “BĻITKA” (režisors Dž. Dž. 

Džilindžers). Biļetes cena 10,- un 12,- EUR. Galvenajās un vienīgajās lomās – 
KASPARS GODS un EGONS DOMBROVSKIS! Lugas autore – Rasa Bugavičute-
Pēce, izrādes mākslinieks Varis Siliņš.

Izrāde “BĻITKA”
Šis stāsts ir par divu vīriešu saru-

nu, kura nevarēja nenotikt, lai arī 
sākās šķietami nespeciāli. Jānis un 
Zigmārs satiekas uz aizsalušā Lie-
pājas kanāla – viens uz ledus dzīvo 
jau nedēļu, iekārtojis sev kārtīgu 
bļitkotāja telti, otrs – dodas pašam 
nezināmā virzienā pēc samērā vēt-
rainas nakts “Fonteinā”. Viens ir 
pārguris no ģimenes dzīves pienā-
kumiem un atbildības uzņemšanās 
pārējo priekšā, otrs cenšas aizmukt 
no lēmumu pieņemšanas, ka nu 
taču beidzot tā kā būtu jāsāk dzīvot 
pieauguša vīrieša dzīve – ar bildinā-
jumu un bērniem. Rezultātā – pār-
liecinot viens otru par to, kā tad la-
bāk būtu rīkoties, viņi atbild tieši uz 
sev būtiskajiem jautājumiem par to, 
kā būt.

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

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

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

Meklēju darbu Mālpils novadā. 26 gadi, 
inženiertehniķa izglītība. Būvniecības, 
dārzniecības, inženiertīklu montāžas 
prasmes. A traktortehnikas, B autovadī-
tāja tiesības un braukšanas prasmes. 
Tālr. 24933438


