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Miera un prieka pilnus Ziemassvētkus!
Laimīgu Jauno gadu!
Bergu ģimenes panākumiem bagātais hobijs

Mālpils patērētāju biedrības veikala darbinieki Ziemassvētku laikā, foto no Raimondas Gablikas personīgā arhīva
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Pilnu novada domes sēdes lēmumu atklāstu skatīt mājas lapā 
www.malpils.lv, sadaļā Novada domes dokumenti 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI NOVEMBRĪ
Izskatīja 15 jautājumus:

1. Par izmaiņām novada domes deputātu sastāvā.
2. Par izmaiņām novada domes pastāvīgo komiteju un komi-

siju sastāvā.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
4. Par sociālā dzīvokļa statusa un īres maksas noteikšanu.
5. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmai-

ņām.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
7. Par pašvaldības grants ceļu pārbūvi.
8. Par cirsmu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9. Par ERGO Insuarance SE Latvijas filiāles iesnieguma izska-

tīšanu.
10. Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības pro-

grammas apguvei.
11. Par Siguldas novada ID karšu programmas piedāvājumu.
12. Par pamatlīdzekļa un inventāra nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā.
13. Par Ziemassvētku tirdziņa rīkošanu Mālpils kultūras cen-

trā.
14. Par novada domes transporta izmantošanu.
15. Par izmaiņām pašvaldības ceļu un ielu sarakstā.

 NOLĒMA:
 • Noteikt Mārtiņu Pudeli par Mālpils novada domes deputātu  

no saraksta “Mūsu Mālpils”. Ievēlēt Mārtiņu Pudeli Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu ko-
mitejas sastāvā. Ievēlēt Mārtiņu Pudeli Administratīvo lietu 
komisijas sastāvā.

 • Noteikt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr. 2, “Brūnās”, 
Mālpils novadā. Noteikt sociālā dzīvokļa Nr. 2, “Brūnās”, 
Mālpils novadā, īres maksu 0,10 EUR/m2 mēnesī.

 • Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Mālpils novada pašvaldības teritorijā 16,21 EUR/m3 bez 
PVN, ko veido:

1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteikta-
jām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas sa-
mazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalī-
tās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu – 8,30 EUR/m3 bez PVN;

2. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstipri-
nātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poli-
gonā “Getliņi”, tajā skaitā dabas resursu nodoklis – 7,91 EUR/m3 
bez PVN.

Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.
 • Apstiprināt dalību valsts un Eiropas Savienības atbalsta pa-

sākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos” ar projektu “Grants ceļu posmu pārbūve Māl-
pils novadā”. Apstiprināt Projekta kopējo finansējumu 500 
195,38 EUR (pieci simti tūkstoši simts deviņdesmit pieci 
euro, 38 centi), no kura Atbalsta apmērs ir 440 000 EUR 
(četri simti četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) un pašvaldī-
bas līdzfinansējums ir 48 888,89 EUR (četrdesmit astoņi 
tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro, 89 centi), ne-
attiecināmās izmaksas, kas tiks segtas no pašvaldības lī-
dzekļiem ir 11 306,50 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti 
seši euro, 50 centi). Projekta apstiprināšanas gadījumā no-
drošināt pašvaldības priekšfinansējumu pilnā apmērā no 
Projekta kopējām izmaksām, nepieciešamības gadījumā 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Kontroli par lēmuma izpildi 
uzdot pašvaldības izpilddirektoram A. Bukovskim.

 • Pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli 3 (trīs) meža 
cirsmas saskaņā ar sarakstu izsoles noteikumos, kuras at-
rodas Mālpils novada domei piederošajā nekustamajā īpa-
šumā “Saulieši”, Mālpils novads, ar kadastra Nr. 8074 004 
0010. Noteikt meža cirsmu izsoles kopējo noteikto sākum-
cenu 27 000 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši euro). Apstip-
rināt meža cirsmu izsoles noteikumus.  Mālpils novada 
domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt meža cirsmu 
izsoli. Paziņojumu par meža cirsmu izsoli publicēt laik-
rakstā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izde-
vumā “Mālpils Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.
malpils.lv.

 • Atbalstīt Siguldas novada iniciatīvu paplašināt identifikāci-
jas karšu projektu, izsniedzot tās Mālpils novadā deklarē-
tajiem iedzīvotājiem. Slēgt sadarbības līgumu ar Siguldas 
novada domi. Izstrādāt identifikācijas karšu izsniegšanas 
kārtību.

 • Atbalstīt biedrības “Notici sev!” biedru un Mālpils evaņģē-
liski luteriskās baznīcas svētdienas skolas bērnu un jau-
niešu braucienu uz “Laternu svētkiem”. Apmaksāt trans-
porta izdevumus no atbalsta fonda līdzekļiem.

 • Inženierbūvei ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0018 008 
mainīt nosaukumu no Pašvaldības autoceļš Sidgunda–Ēr-
maņi–Bitītes uz Bišu iela.

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2020. gada JANVĀRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 22. janvārī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 22. janvārī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 22. janvārī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 29. janvārī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 27. janvārī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
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ATSKATOTIES UZ 
AIZVADĪTO GADU!

Kārtējais gads lieliem soļiem tuvojas iz-
skaņai, liekot pārskatīt paveikto un kaldināt 
jaunas apņemšanās un plānus.

To, vai gads ir izdevies personīgā līmenī, 
katram jāvaicā sev pašam, bet Mālpils no-
vads šogad piedzīvojis brīnišķīgus notiku-
mus un ieguvis jaunus vaibstus, ar ko kļuvis 
atpazīstamāks un interesantāks tieši patei-
coties Mālpils novada iedzīvotāju un uzņē-
mēju darbam.

Mālpilieši negaida palīdzību, bet paši 
domā, strādā un rada, lai būtu laba dzīve.

Sakārtotā pludmale un jaunās ūdens 
sporta un atpūtas iespējas uz Mālpili šogad 
atvilināja ne vienu vien tūristu. Zemeņu 
svētki kļuva par gada apmeklētāko notiku-
mu, apliecinot, ka novadā ne tikai darbojas 
viens no lielākajiem zemeņu audzētājiem 
Latvijā, bet mālpilieši arī prot svinēt svētkus 
par godu šai garšīgajai ogai. Sekojot jauna-
jām tendencēm veselīga dzīvesveida jautā-
jumos, Mālpils novadā izveidots uzņēmums, 
kas sper pirmos, bet svarīgos soļus vegā-
niskās pārtikas ražošanā, izmantojot arī 
mūsu bioloģiskās lauksaimniecības uzņē-
mēju produkciju.

Protams, jāuzslavē arī mūsu lielie uzņē-
mumi, kas turpina saglabāt savas darbības 
kvalitātes latiņu augstā līmenī, kā arī pārē-
jie uzņēmumi, saimniecības un biedrības, 
kas ir uzticami un spēcīgi sadarbības part-
neri.

Visi Mālpils novada uzņēmēji ir pelnījuši 
svētkus un, jau nedaudz paverot priekškaru 
nākamajam gadam, ar prieku varam pazi-
ņot, ka ikgadējā Uzņēmēju balle notiks 28. 
februārī, pasākumu vadīs Valters Krauze, 
par muzikālo noskaņu rūpēsies grupa Zelta 
Kniede. 

Paldies katram mālpilietim, kas godprātīgi ik dienas dara savu darbu, ar sirdsdegsmi un prieku piedalās sabiedriskajās aktivi-
tātēs, ar īsta saimnieka gādību uztur savus īpašumus, ar mīlestību rūpējas par savu ģimeni un audzina savus bērnus.

Lai jaunais gads nes savstarpēju sapratni un saticību, lai mums pietiek spēka un gribas paveikt iecerēto, sniegt atbalstu un 
mīlestību saviem tuvajiem !

Domes priekšsēdētāja Solvita Strausa

APSVEIKUMS

Šis pusgads Mālpils mūzikas un mākslas skolai ir bijis muzi-
kāliem notikumiem bagāts. Jaunie mūziķi ir pabijuši vairākos 
festivālos un konkursos Rīgā un arī ārpus Latvijas robežām.

Ir sagadījies, ka muzicējām pasākumos, kuros galvenie dalīb-
nieki ir zēni. Šādi konkursi un festivāli ir populāri gan Latvijā, gan 
citās valstīs. Mūsu mūzikas nodaļas puišiem bija iemesls saspa-
roties un iemācīties tehniski un muzikāli diezgan sarežģītus 
skaņdarbus.

18.–19. oktobrī stīgu instrumentu nodaļas audzēkņi piedalījās 
XVIII Starptautiskajā Zēnu stīgu instrumentu mūzikas festivālā 
Kuresārē, Sāremā. Divas dienas Kuresāres Mūzikas skolas kon-
certzālē skanēja vijoļu, čellu un kontrabasu mūzika dažāda vecu-

ma zēnu izpildījumā. Klausītājus priecēja gan solisti, gan ansam-
bļi, izpildot klasisko, tradicionālo un mūsdienu mūziku. Mūsu 
skolas zēni arī muzicēja gan pa vienam, gan duetos, kopā snie-
dzot 4 dažādus muzikālos priekšnesumus. Festivālā piedalījās 
Gunārs Hildebrants (čells, 6. klase), Mārtiņš Jaņķevics (čells, 5. 
klase) un Kalvis Vālbergs (vijole, 5. klase). Šie bērni jau ne pirmo 
reizi ar prieku devās uz šo festivālu, jo tā ir lieliska iespēja ne ti-
kai pašiem pamuzicēt, bet arī dzirdēt citu valstu bērnus un patī-
kami pavadīt laiku ar savām ģimenēm.

7. decembrī devāmies uz Rīgas Pārdaugavas mūzikas un 
mākslas skolu, kur norisinājās V Starptautiskais pianistu kon-
kurss “Spēlē zēni”. Mūsu skolu tajā pārstāvēja klavieru sagata-

Muzikāliem notikumiem bagāts pusgads

Turpinājums 4. lpp.
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Mālpils novada vidusskola jau otro mācību gadu piedalās 
programmā “Latvijas skolas soma”. Programmas mērķis ir no-
drošināt katram skolēnam, kurš klātienē apgūst pamata vai vidē-
jās izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi mācību se-
mestra laikā apmeklēt un iepazīt Latvijas mākslas un kultūras 
norises (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, 
dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas vals-
tiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūraina-
vu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko man-
tojumu un radošās industrijas. Šī programma ir mācību procesa 
sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina skolās notiekošās mācī-
bu un audzināšanas aktivitātes.

Ņemot vērā programmas galvenās vadlīnijas, pasākumu 
plāns tika veidots tā, lai I mācību pusgadā katrai klašu grupai 
būtu iespēja apmeklēt kādu no piedāvātajiem pasākumiem. Pa-
sākumu plāns bija daudzveidīgs, interesants un izzinošs.

27. septembrī 12. klases skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālā 
vēstures muzejā izstādi “Latvijas gadsimts”. Izstādē bija atspo-
guļota Latvijas vēsture pēdējos 100 gados, izceļot katram laika-
posmam raksturīgās vērtības, aktualitātes un norises. Jaunie-
šus ieinteresēja gides plašais un saistošais stāstījums. Iespaidīgs 
licies objekts – padomju laiku istabas iekārtojums, par kuru visi 
jauki pasmaidījuši, jo dažiem mājās vēl joprojām ir tādi trauki un 
mēbeles.

8.a klases skolēni 16. oktobrī piedalījās orientēšanas spēlē 
“Tūkstošgades stāsts”, kas norisinājās Turaidas pils teritorijā. 
Orientēšanas spēle bija veidota kā aktīvs un aizraujošs muzejre-

zervāta apmeklējums. Interaktīvā spēle ļāva ieraudzīt muzejā 
apskatāmos eksponātus no cita skatu punkta. Skolēni pēc mācī-
bu ekskursijas atzina, ka interaktīvā spēle ir bijusi interesanta, 
izzinoša un labs papildinājums vēstures stundām.

5.a un 5.b klases skolēni šajā pašā dienā devās uz Latvijas Da-
bas muzeju. Nodarbībā “Miljoniem gadu pirms un pēc dinozau-
riem...” katrs skolēns strādāja ar darba lapu “Dinozaura pase”, 
kurā aprakstīja vienu dinozauru, tā izskatu, pazīmes, periodu, 
kurā dzīvoja. Pēc nodarbības bija iespēja izstaigāt muzeju un ap-
skatīt daudzveidīgas ekspozīcijas – par dzīvību jūrā, par pasaules 
dzīvniekiem, par augiem un sēnēm, par cilvēka evolūciju, par 
Zemi, Sauli, par ģeoloģiju, iežiem un tādām lietām, kuras daudzi 
skolēni pirmo reizi redzēja.

No 1. novembra līdz 15. novembrim mūsu skolā bija izvietota 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde “Latvija Ne-
atkarības kara laikā. 1918.–1921.” Izstādē bija ļoti uzskatāmi, iz-
smeļoši ar fotogrāfijām atainota Latvija Brīvības cīņu laikā. Sko-
lēni individuāli, gan pa grupām skatījās un pildīja dažādus 
uzdevumus mācību priekšmetu stundās.

14. novembrī uz Rīgas Nacionālo teātri brauca 9., 10., un 11. 
klases skolēni. ”Skolas somas” piedāvājumā izrāde “Tikšanās 

Par iniciatīvas “Latvijas skolas soma” pasākumiem

vošanas klases audzēknis Enriko Mārtiņš 
Lazdiņš un 4. klases  audzēknis Matīss 
Zuters. Žūrijas komisijā bija tādi Latvijā 
ievērojami pedagogi kā Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas klavieru kated-
ras vadītājs J. Kalnciems, kā arī M. Švinka 
un G. Boža.

Esam ļoti lepni, ka sacentāmies ar 
spēcīgajām Rīgas mūzikas skolām un 
mājās pārbraucām ar 1 diplomu un 3 at-
zinības rakstiem, kā arī specbalvu E. M. 
Lazdiņam kā jaunākajam konkursa dalīb-
niekam.

Zēniem tā bija lieliska iespēja uzstā-
ties un paklausīties, kā spēlē jaunie pia-
nisti citās mūzikas skolās Latvijā. Pasā-

kums bija lieliski noorganizēts un noritēja 
sirsnīgi radošā atmosfērā. Atgriezāmies 
ar pozitīvām emocijām un vēlmi gatavo-
ties jauniem muzikāliem projektiem.

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
administrācija izsaka atzinību pedago-
giem Diānai Dzelvītei, Diānai Ulasei un 
Amandai Rupeikai par audzēkņu sagata-
vošanu festivāliem. Īpaši sirsnīga pateicī-
ba šo zēnu vecākiem par atbalstu un lai-
ku, ko viņi veltījuši savu bērnu izaugsmei.

Mālpils mūzikas un mākslas skolas 
metodiskās komisijas vadītāja 

Diāna Dzelvīte

Turpinājums no 3. lpp.
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Turpinājums 6. lpp.

AKTUĀLI

vieta: Rīgas pilsētas II teātris”. Šī teātra izrāde veidota, sasaistot 
Latvijas valsts dibināšanas aktu ar katra zālē sēdošā personīgo 
pieredzi, izmantojot tehnoloģijas. 11. klases skolnieks Ernests 
dalījās savos iespaidos par izrādi: “Izrāde bija ļoti interesanta, 
neierasta un ļoti izglītojoša. Šī izrāde bija īsti piemērota jauniešu 
auditorijai. Katram klausītājam bija iedotas austiņas ar uztvērē-
ju, kurā bija sadzirdama ļoti interesanta papildinformācija par šo 
notikumu, un stāstījums ļoti labi papildināja notikumus uz skatu-
ves.”

20. novembrī 7.–12. klases skolēni kultūras centrā noskatījās 
pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem uzņemto filmu “Dvēseļu 
putenis”. Tā bija vērienīga vēstures stunda katram skatītājam. 
Filma apliecināja latviešu nesalaužamo spītu, dzimtenes mīlestī-
bu un varonību. 12. klases skolniece Liāna par filmu: “Filma bija 
vienkārši lieliska. Tik daudz emociju piedzīvoju vien 2 stundu lai-
kā. Filmā viss bija tik reāli attēlots, bija sajūta, ka pati tur esmu 
iesaistīta. Filmai bija piemeklēti perfekti atbilstoši aktieri, kuri 
ideāli iederējās filmas notikumos. Tomēr vislabāk man patika 
humors filmas laikā, pilnīgi neticami, ka visu šo briesmu laikā 

Šis ir pārmaiņu pusgads, jūnijā darbu uz-
sāka jauna valde astoņu valdes locekļu sa-
stāvā.

Jūlija mēnesī devāmies brīnišķīgā brau-
cienā uz Roju, kur mūs ar lieliskiem pār-
steigumiem sagaidīja Rojas invalīdu biedrī-
ba. Iepazināmies ar vietējo apkārtni, Rojas 
muzeju, jūrmalu, Kolkas ragu. Apmeklējām 
Rojas biedrību, iepazinām viņu organizāciju, 
pieredzi.

Augusta mēnesī mūsu aktīvisti brauca uz 
sporta sacensībām Tīnūžos, kur sevi aplie-
cināja sportiskās aktivitātēs.

30. novembrī kopā ar svētdienas skolas 
audzēkņiem interesenti devās uz Laternu 
svētkiem Āraišos. Par finansējumu visiem 
šiem trim braucieniem pateicamies Mālpils 
domei.

Lielākais izaicinājums bija dalība projek-
tā “Aušana – radošuma un kognitīvās domā-
šanas veicinātāja”. Ja līdz šim biedrībā dar-
bojās uz vienām stellēm, tad projekta laikā 
darbs tika uzsākts vēl uz trīs. Viss sākās ar 
steļļu uzstādīšanu, labošanu, materiālu iegādi. Pateicamies Živu 
ģimenei par steļļu savešanu kārtībā, Dzidrai Mūrniecei un Terē-

Pusgada aktivitātes biedrībā “Notici sev!”

“Notici sev!” ekskursija uz Roju

zai Isajevai par dzijas ziedojumu.
Braucām uz SIA “Limbažu Tīnes” noliktavu, kurā ieejot sapra-

karavīri vēl spējuši izjokot viens otru.”
11. decembrī 1.–4. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties li-

terāri muzikālu smilšu animācijas uzvedumu “Sprīdītis”. Izrāde 
“Sprīdītis” ir veidota pēc A. Brigaderes lugas motīviem. Ar stāstī-
juma, mūzikas un mākslas palīdzību tika parādīti un izzīmēti visi 
Sprīdīša lielākie un brīnumainākie piedzīvojumi skatītāju acu 
priekšā un to visu varēja redzēt uz ekrāna. Skolēni bija sajūsmā 
par redzēto.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros šī mācību gada pir-
majā semestrī ir daudz redzēts, dzirdēts, darīts. Pēc pasāku-
miem pārrunājot ar skolēniem redzēto, varam droši teikt, ka visi 
skolēni ar interesi iesaistījās aktivitātēs, līdz ar to veidojās izprat-
ne par kultūras izpausmēm, stiprinājās nacionālā identitāte un 
valstiskās piederības apziņa.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatores: skolotāja 
– skolas muzeja vadītāja Laima Balode un 

vidusskolas bibliotekāre Ineta Sējāne
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tām, ka vēlmes un vajadzības aug, jo bija liels krāsaino dziju 
klāsts. Iegādājāmies dzijas. Aktīvi sākām griezt lupatiņas lupat-
niekiem. Vasara nāca ar saviem darbiem, bet tā sauktajā mūsu 
aušanas darbnīcā viss notika: tapa lupatnieku celiņi, spilveni, 
spilveni no vilnas dzijas, linu pirts dvieļi, augu paklājiņi pirtij. Cits 
jau bija sēdējis stellēs, cits pirmo reizi izmēģināja darboties au-
šanas procesā, cits aušanas procesu salīdzināja ar riteņbraukša-
nu. Lai kā, bet rezultātā tapa darbi. Lielākais un atbildīgākais 
darbs bija vilnas lakata noaušana, kur savu artavu ielika vismaz 
septiņi audēji. Manuprāt, tas ir vēl grūtāk, jo te jāmācās uzklausīt 
otrs, jāsadarbojas, bet nedrīkst aizmirst par kvalitāti – tā ir atbil-
dība pret pasūtītāju.

Tas nebija viegli. Varbūt kādam, atnākot ciemos, likās, ka te 
nekas nenotiek, varbūt pat neatnākot, izteica savu vērtējumu. 
Bet varu teikt, ka valdīja radoša, labestīga, darbīga atmosfēra, 
kur katrs savu iespēju robežās varēja sevi apliecināt un kvalitatī-
vi pavadīt brīvo laiku.

Sadabībā ar SIA “KVIST” aktīvi notiek ziepju liešana, Ziemas-
svētku dāvaniņu gatavošana.

Otrdienās un piektdienās veselīgā dzīves veida piekritēji ap-
meklē ārstniecisko vingrošanu un peldēšanu Mālpils sporta cen-
trā. Ar novembri atsākās dalība projektā “PACETRAINING”, kur 
jaunieši Mālpils kultūras centrā apgūst iemaņas ēdienu gatavo-
šanā un viesu apkalpošanā.

Daudz laika un darba ieguldījuma ir prasījis drēbju maiņas 
punkts. Noslēdzām sadarbības līgumu ar siguldiešiem SIA “Visi 
Var”. Saprotam, ka šis pakalpojums mālpiliešiem ir nepiecie-
šams. To pierāda apmeklētāju skaits. Tikai reizēm no apmeklētā-
jiem gaidām lielāku cieņu pret mūsu brīvprātīgo darbu.

Labā gaisotnē, dziedot un darbojoties, gatavojamies Ziemas-
svētku tirdziņam, Ziemassvētku pasākumam, darbu izstādei.

Lai visiem laba gada nogale, labs prāts! Ja ir garlaicīgi, vari 
nākamgad pievienoties mūsu pulciņam. Visiem kopā, lai izdodas!

Gunta Jēkabsone Ziepju liešana

Ar R. Mūka muzeja vadītāju Martu Binduku

2019./2020. m.g. I semestrī Mālpils novada vidusskolas skolē-
ni piedalījās radošo darbu konkursos.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotajā radošo 
darbu konkursā skolēniem “Dzīve manā telefonā”, kurā piedalī-
jās gandrīz 200 skolēni ar saviem darbiem, sacenšoties trīs kate-
gorijās – vispārizglītojošo skolu 7.–9. klašu un vispārizglītojošo 
skolu 10.–12. klašu skolēnu, kā arī profesionālo izglītības iestāžu 
audzēkņu grupās (konkurss tika rīkots Eiropas Komisijas projek-
ta “SIC Latvia “Net-Safe” III” ietvaros), vispārizglītojošo skolu 
7.–9. klašu grupā uzvarēja Mālpils novada vidusskolas 8.a kla-
ses skolnieka Ričar-
da Bičkovska darbs.

14. gadu Latvijas 
skolu 2.–12. klašu 
skolēni bija aicināti 
piedalīties dzejnie-
kam un reliģiju pēt-
niekam Robertam 
Mūkam veltītajā 
jaunrades darbu 
konkursā. Konkursu 
rīko Riebiņu novada 
dome, Galēnu kul-
tūrvēstures biedrība 
un Roberta Mūka 
muzejs.

Tēma: “Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas 
no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaismā” /R. Mūks/

5.–7. klašu grupā 5.b klases skolniece Elza Estere Voroņuka 
ieguva 3. vietu.

8.–9. klašu grupā 9. klases skolniecei Dārtai Laizānei 3. vieta.
Atzinību guvuši Evas Vērses (8.a), Lindas Verzes (9.), Alises 

Liānas Jaunzemas (8.a) darbi.
Sveicam! Veiksmi II semestra darbos!

Jaukus Ziemassvētkus vēlot – Santa Mihelsone

Skolēnu panākumi radošo darbu konkursos

Turpinājums no 5. lpp.

Aušanas process
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Turpinājums 8. lpp.

Pastičo

AKTUĀLI

Pastičo – glezna, kāda ievērojama mākslinieka darba atdarinājums.

Rainis

Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu labākās spēles
Un mīļākā saruna

Nu te tā uz galda uzlikta,
Bet nenieka nesaka.

Varbūt tai kauns.
Pie auss to pielikšu.
Nu, grāmatiņ, stāsti, kas jauns!
Nekā es nedzirdu.

Ar mani gan tik mānījās.
“Ne, grāmatā visudien’ jāmācās!
Tad varēsi pavadīt sarunās!”

Nu nē, tad labāk ar sunīti skrienu,
Nekā grāmatā skatos visu dienu.

“Un muļķis kā sunītis paliksi,
Tevi arī saukās par taksīti.”

To nē!

Ričards

Kas visu izteic bez mēles?
Tas ir mans telefons!
Ar viņu labākās spēles
Un mīļākā saruna.

Tur ienirstu katru dienu
Sērfoju tīklos brīvbrīdi ikvienu

Eju Instagram
Skatos – kas jauns?
Ielieku kādu bildi
Un nemaz nav kauns.

Nu, te tas uz galda likts,
Bet nezvana – laikam pikts.

Varbūt tam kauns?
Pie auss to pielikšu    
Nu, telefon, stāsti, kas jauns!
Jā, tagad es dzirdu!
Tās draugu balsis
Un mīļākā dziesma skan ausīs.

Tad man mamma saka –
Hei, attopies!
Digital Detox tiek slavināts,
Tur piedalīties arī tu esi mudināts.
Tad jau labāk ar suni ej skrien,
nevis telefonā blenz cauru dien�
Pavadi laiku dzīvās sarunās.
No ausīm ņem nost tās austiņas
Un ieklausies, kā pasaule skan.

Vienalga man!

Ričards Bičkovskis, 8.a klase

Noslēpums un 
Kontūras
Pasaule bez Kontūrām ir kā migla 
bez robežām,
Nekas nav atdalāms, nekas nav sa-
skatāms!
Par Kontūrām ir zināms daudz, tām 
lemt un ierobežot ļauts.
Taču ko tās sargā?
Kas tas par noslēpumu,
Ko tās glabā?
Rau, Noslēpumam miera nav!
Viņš pāri rāpties domā,
Jo jūtas ļoti vērtīgs,
Bez kontūrām derīgs…
Vai tiešām viņam prāta nav,
Ja atklāt sevi grib?
Kontūrām tas neiet pie sirds,
Tās Noslēpumu noķert vēlas,
Un svītrās mostas dusmu gars:
“Atstāt pasauli bez mums nav prāta 
darbs!”
Tiek pieņemts lēmums skarbs.
Apkārt vijas čūsku līnijas,
Noslēpumam vairs nav izejas…
Notverts, noķerts noslēpums stāv 
kluss.
Robežas jau nav zvēri un vēl – mazā 
noslēpuma tām kļūst žēl.
Lai jau iet pasaulē Noslēpums ma-
zais,
Un, pasauli iepazīstot, tam labi klā-
jas.
Bet Kontūras to gaidīs mājās!

Elza Voroņuka 
Mālpils novada vidusskola 

5.b klase

Ģeogrāfijas stundās, skatoties uz dažādu valstu kontūrām, es 
bieži ievēroju, ka tās kaut ko atgādina. Ieskatoties kartēs vēl rū-
pīgāk, pamanīju, ka Norvēģijas un Zviedrijas kontūra kopā atgā-
dina divgalvainu pūķi. To galvas skatās uz Dānijas Ziemeļiem. 
Īrijas kontūra atgādina mazu sunīti, kura galva atrodas Ziemeļ-
īrijā. Bet Itālijā tik ļoti iecienītais futbols atspoguļots pat viņu 
valsts kontūrā – zābaks, kas sper bumbu. To noteikti ir pamanī-
juši visi, bet vai kāds ir aizdomājies, ka kontūra varbūt ir valsts 
noslēpums?

Kaimiņu valstīm Latvijas kontūra dažkārt saistās ar Rīgas Jū-
ras līča formu, kas izskatās kā zirga galva. Tāpēc mūsu kaimiņi 
lietuvieši mūs dažkārt saukā par “Zirga galvām”. Nevar saprast 
– tas ir glaimojoši vai arī – nē.

Bet man Latvijas kontūra atklāj pavisam kaut ko citu… Ja tā 
labi ieskatās, tad tā izskatās pēc veca kraukļa. Tā knābis sākas 
Liepājā un stiepjas līdz pat Vaiņodei. Tā spārni ir visa Vidzeme. Un 

tas stāv uz vienas kājas, Lietuvas un Baltkrievijas robežas. Acs – 
Kuldīga.

Kāds tad ir mūsu valsts kontūras noslēpums, ko tā stāsta par 
mums?

Krauklis ir nāves un piedzimšanas simbols. Arī Latvija – būda-
ma Polijas un Krievijas daļa, pārdzīvojusi vācu kundzības gad-
simtus, karus, izsūtīšanu, mirusi, izcīnījusi cīņas par brīvību, 
vienmēr ir piedzimusi no jauna. Kā valsts tā ir nodzīvojusi tikai 
nieka 100 gadus.

Mani uztrauc tas, ka tik daudzi latvieši pamet mājas, nesildās 
un neatrod piepildījumu šajā telpā, šajā kontūrā.

Mitoloģijā krauklis ir zintnieks, apveltīts ar gudrību, atjautību 
un pārdabiskām zināšanām, tas sēž Pasaules kokā – ozolā, viņa 
pārziņā un varā ir būt gan zinošam par pazemē, gan debesīs, gan 
cilvēku dzīvēs notiekošo. Varbūt krauklis būs tas, kas palīdzēs 

Noslēpums, kas ir jāceļ gaismā
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mūsu tautai gūt spēku – ne grimt, bet celties – neļaus mums ie-
slīgt tehnoloģiju briesmās.

Šī tēma man ir pati sāpīgākā, es nespēju aprast ar domu, ka 
drīz viss būs tehnoloģijām apmāts – man tas nepatīk. Protams, 
nenoliegšu, es nespēju iedomāties savu dzīvi bez telefona, bet 
vienmēr domāju, cik tas būtu ideāli, dzīvot laikā, kad pilnīgi ne-
vienu neuztrauks tas, cik “patīk” saņems jaunākā bilde, nebūs 
jābaidās par kibermobingu, jāraizējas, ka mūs pieskatīs nevis 
kraukļa, bet kameru, radaru vērīgās acis.

Krauklis ir arī nāves simbols, kas sargā pašu svarīgāko robe-
žu, robežu starp dzīvajiem un mirušajiem. Tagad, Veļu laikā, kad 
pieminam aizgājušos tuviniekus, šī robeža, kontūra tiek daļēji 
nojaukta. Tā ir mistērija un noslēpums. Ejot gar kapiem, pamanu, 
cik ļoti daudzi no mums ir salikuši sveces. Mēs lolojam un sargā-
jam šo robežu, ko krauklis zem saviem likteņa spārniem glabā.

Krauklis, būdams arī dārgumu glabātājs, sēdēdams zelta ozo-
lā, glabā ne tikai sāpes, bet arī daudz dārgumu.

Kādi tad ir tie apslēptie dārgumi, kas mums jāceļ gaismā?
“Krauklītis sēž ozolā” ir viens no tiem – tautasdziesmas. Pa-

saules nemateriālā kultūras mantojuma daļa. Milzīgs dārgums ir 
arī mūsu tautas tērpi. Man visvairāk patīk Sēlijas tautas tērps, 
kurā piesaista tieši Latvijas dārgums, tas ir – latvju zīmes. Pro-
tams, nevar arī aizmirst par dziesmu un deju svētkiem, pašlaik 

Zirgi ir bijuši abu Bergu – Santas un Māra ģimenes pagātnē, 
un zirgi ir arī viņu abu ikdienā šobrīd. Abi jau otro gadu arvien 
nopietnāk nodarbojas ar Latvijā pagaidām vēl ne ļoti populāru 
sporta veidu – pajūgu braukšanu. Tieši viņu ilggadējā pieredze ar 
zirgiem, ir pamatā negaidīti labajiem panākumiem. Pagājušās – 
2018. gada sezonas kopvērtējumā 3. labākais rezultāts amatieru 
klasē tika sasniegts, braucot ar dažādu īpašnieku zirgiem.

Šogad Santa un Māris startēja kā komanda, pārstāvot mūsu 
jāšanas sporta klubu “EquiLat” jau ar saviem zirgiem. Septiņi 
starti dažādu līmeņu nu nozīmes sacensībās ar melno, izskatīgo 
Latvijas braucamās šķirnes genotipa vaislas ērzeli Siluets un 
raksturā pilnīgi atšķirīgo balto Lipicas šķirnes zirgu sezonas 
kopvērtējumā atkal Bergu ģimenei deva 3. vietu. Tikai šoreiz 3.
vieta tika izcīnīta visu Latvijas labāko braucēju konkurencē. Lat-
vijas jātnieku federācijas konkursa nominācijas “Gada labākais 
braucējs” balvas tiks pasniegtas 2020. gada 11. janvārī svinīgā 
pasākumā Berģu kultūras namā.

Biedrības “Jātnieku sporta klubs EquiLat” galvenā mītne ir 
Salaspilī, kur atrodas aprīkota sporta bāze ar plašiem staļļiem, 
manēžu, kvalitatīvu treneru sastāvu, lai jaunajiem jātniekiem un 
zirgu īpašniekiem būtu iespēja nodarboties ar sev tik mīļo sporta 
veidu.

lielākajiem latviešu svētkiem, tie ir pilni gan ar tautastērpiem, 
gan ar tautasdziesmām un, protams, arī ar neskaitāmām latvju 
zīmēm.

Fantastiski ir dārgumi, ko glabā daba! Man pavisam tuvu atro-
das daudz dažādu dārgumu, tie ir sastopami tepat Siguldā. Gūt-
maņa ala, apmeklētākais dabas objekts Baltijā, un, protams, 
Gaujas senleja. Nedrīkst aizmirst arī par Ventas rumbu – platāko 
ūdenskritumu Eiropā, Daugavas lokiem, Vidzemes akmeņaino 
jūrmalu, zilo ezeru zemi – Latgali. Tie ir dārgumi, kas jāceļ gais-
mā, jāsaudzē, jālepojas ar tiem, jāpārmanto un jānodod nākama-
jām paaudzēm.

Es ticu, ka mēs būsim stipra un vienota tauta, kas nepakļau-
sies ārzemju kārdinājumiem un to bagātībām. Man iepatikās ma-
nas vienaudzes Kristiānas Celmas teiktie vārdi:

“Varat mani saukt par naivu, bet dziļi sirdī es tomēr ceru – 
kādu dienu Latvijā viss zels un plauks, cilvēki no ārzemēm brauks 
šeit laimi meklēt…”

Es šiem vārdiem piekrītu, es arī ceru, ka šādi laiki pienāks, 
kad Latvijas kontūra – krauklis lepni iepletīs spārnus, sargās dzī-
vos, mirušos un valsts dārgumus, kurus mēs ar lielu lepnumu 
varēsim turpināt celt gaismā.

Dārta Laizāne 
Mālpils novada vidusskola, 9. klase

Bergu ģimenes panākumiem bagātais hobijs

Lepojamies un priecājamies par Bergu ģimenes panākumiem 
un novēlam veiksmīgus startu nākošajā sezonā!

Vairāk informācijas un rezultāti atrodami www.ljf.lv.

Jauku dienu vēlot Ilze Krūmiņa, JSK “EquiLat”

Turpinājums no 7. lpp.
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Septembra “Mālpils Vēstīs” un novada mājas lapā tika ziņots 
par iespēju pieteikties Senioru universitātes nodarbībām. 30. ok-
tobrī notika 19 dalībnieku pirmā tikšanās, bet uz avīzes iznākša-
nas brīdi jau varam dalīties priekā par astoņām veiksmīgi aizva-
dītām mācību dienām, jo novembra un decembra trešdienās 
dalībnieki apguva tādas tēmas kā AKTĪVS UN VESELĪGS DZĪVES-
VEIDS, ANGĻU VALODAS PAMATI, RADOŠUMS UN INOVĀCIJAS, 
UZŅĒMĪGUMS – digitālās prasmes, finanšu pratība, uzņēmēj-
darbības un projektu vadības pamati, ATVĒRTAIS PIEREDZES UN 
ZINĀŠANU MODULIS.

Pirmā semestra beigās mācību dalībnieki vērtēja jauno piere-
dzi un lūk, ko atbildēja uz aptaujas jautājumiem:

Iesaistījos Senioru universitātē, lai…
 ◊ … apgūtu jaunas prasmes un zināšanas (mūžu dzīvo, 

mūžu mācies, vai arī kamēr vari, tikmēr dari!).
 ◊ … paplašinātu un pilnveidotu savas zināšanas un re-

dzesloku.
 ◊ … lai būtu sabiedrībā, interesanti pavadītu laiku un gūtu 

jaunas atziņas, sekotu līdzi aktualitātēm, uzzinātu ko 
jaunu saprotamā veidā un valodā.

 ◊ … lai iegūtu sev vērtīgas, noderīgas zināšanas, piemē-
ram, labāk apgūtu digitālās prasmes un veselīgu, aktīvu 
dzīves veidu, biznesa pamatus un angļu valodu, jo dzīve 
piespiež mainīties, un jābūt gataviem to darīt.

 ◊ … lai iegūtu jaunas prasmes un mūsdienīgu informāciju 
par dažādām komunikācijas un citām jomām.

 ◊ … lai neierūsē smadzenes, lai vieglāk varētu darboties 
citos projektos, piemēram, kopā ar jauniešiem.

Man patīk piedalīties nodarbībās, jo…
 ◊ … ļoti zinoši lektori, uzzinu daudz jauna, interesanta un 

noderīga; katrā no nodarbībām ir kas jauns: pieredze no 
citiem, dažādi notikumi no dzīves. Sevišķi interesanti 
bija uzzināt par biznesa modeļiem.

 ◊ … patīk būt sabiedrībā starp interesantiem cilvēkiem, 
patīk izzināt un uzzināt jaunas iemaņas digitālajās pras-
mes; satieku ļoti interesantus lektorus.

 ◊ … vienmēr ir ļoti interesanti, zinoši sagatavotas nodarbī-
bas un ļoti labi lektori, kas prot atdzīvināt mācības ar 
dažādām nodarbēm. Pat sarežģītas tēmas kļūst viegli 
saprotamas. Stundas paiet jautrā, pozitīvā, humora pil-
nā gaisotnē.

 ◊ … nodarbības tiek piemērotas katra dalībnieka sagata-
votības līmenim.

 ◊ … apgūstamās tēmas ir ļoti daudzveidīgas, satiekam arī 
mūsu pašu cilvēkus un uzzinām arī par viņiem ko nezi-
nāmu. Ir ļoti erudītas lektores, prot labi komunicēt arī ar 
pensionāriem. Ir ļoti interesanti tikties reizi nedēļā ar 
pārējiem. Gūstu zināšanas no jaukām, gudrām pasnie-
dzējām. Saņemu daudz informācijas. Ļoti patīkamas un 
zinošas lektores. Silta un draudzīga atmosfēra.

 ◊ … šeit ir erudīti un interesanti pasniedzēji un arī ļoti jau-
ka komanda.

 ◊ … nodarbības ir radošas. Man ļoti patīk grupa, kurā ir vie-
di, pieredzes bagāti cilvēki. Piedāvātie temati ir aktuāli. 
Ļoti labi metodiski pārdomāts pasniegšanas veids. Sim-
pātiskas skolotājas, draudzīga grupa, radoša gaisotne.

Otro semestri uzsāksim janvārī, un tad nu mēģināsim līdz 
maijam saglabāt gan radošo gaisotni, gan veiksmīgo sadarbību 
ar mūsu jaukajām pasniedzējām.

Paldies visiem mācību dalībniekiem par atsaucību, par mā-
cību čaklo apmeklēšanu un ieinteresētību iesaistīties šajā jau-
najā mācību pasākumā!

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

Erasmus+ programmas projekts 
“Kultūras mantojuma loma un iespējas starppaadžu izglītībā”
SENIORU UNIVERSITĀTES JAUNUMI
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs
Sacensību grafiks

Datums Sacensības Vieta

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

6. janvāris plkst. 18:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 5. posms Mālpils sporta komplekss

9. decembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāta šautriņu mešanā 4. posms. 1. vietu ieguva Edgars 

SPORTS

INFORMĀCIJA

Komarovs, 2. vietu izcīnīja Normunds Ozoliņš, bet 3. vietā ierin-
dojās Edgars Bogdans.

Mālpils novada domes Erasmus+ 
programmas projekta 

”Kultūras mantojuma loma un 
iespējas starppaaudžu izglītībā”

ietvaros ir izveidots svešvalodu pašmācības 
atbalsta punkts Mālpils novada bibliotēkā. Ir 
iegādāti svešvalodu interaktīvie mācību līdzekļi 
angļu, vācu, spāņu, itāļu, krievu, franču, kā arī 
latviešu valodas pašmācībai.
Mācību līdzekļus var izmantot uz vietas jebkurš bibliotēkas lietotājs bez maksas.

MEŽA CIRSMU IZSOLE
Mālpils novada dome 2020. gada 20. janvārī plkst. 10:00, 

Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2. stāvā, Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, Mālpils novadā, rīko 3 (trīs) meža cirsmu nekustama-
jā īpašumā “Saulieši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 
0010, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Ar izsoles noteiku-
miem 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 27 000 EUR.

Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2020. gada 
20.  janvārim plkst. 9:45 iesniegušas izsoles noteikumos mi-
nētos dokumentus ar rakstisku cenas piedāvājumu, iemaksā-
jušas dalības maksu 30 EUR un nodrošinājumu 2 700 EUR ap-
mērā.

Dalības maksa un nodrošinājums jāiemaksā ar atsevišķiem 
maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi “Cirs-
mu izsolei Saulieši”, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada do-
mes, Reģ. Nr. 90000048398, kontu AS “Swedbank”, HABALV22, 
LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu AS “SEB Banka”, UN-
LALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.

Izsolē nosolītā cena jāsamaksā vienas nedēļas laikā, skai-
tot no izsoles dienas.

Iznācis galda kalendārs 2020. gadam ar mālpiliešu fotografētām ainavām. Kalendāru var iegādāties 
Mālpils kultūras centra kasē un Klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC). Cena 6,- EUR.



Mālpils Vēstis  DECEMBRIS  2019 11INFORMĀCIJA

Mālpils novadā noslēdzies Siguldas pilsētas SIA “Jumis”, 
SIA “Eco Baltia vide”, Latvijas Zaļā punkta un veikalu “top!” rī-
kotais Vislatvijas “Stikla šķiratlons”, kura laikā no iedzīvotā-
jiem viņu dzīvesvietās pieņēma izlietoto un nevajadzīgo stikla 
iepakojumu. Mālpils novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” 
pieteicās 46 mājsaimniecības, kas sašķirojušas un pārstrādei 
nodevušas 14,84 tonnas stikla atkritumu – dažādas nevajadzī-
gās pudeles un burkas. 

Katrā pašvaldībā, kas piedalās “Stikla šķiratlonā”, starp akci-
jai pieteiktajām adresēm tiek izlozētas veikalu “top!” dāvanu kar-
tes 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 30 eiro vērtībā, saņem 
tas dalībnieks, kurš konkrētajā pašvaldībā ir sašķirojis un node-
vis visvairāk stikla pudeļu un burku (kg). Stikla taras izvešanas 
laikā arī Mālpils novadā visas pieteiktās adreses tika automātiski 
reģistrētas dalībai loterijā.

Vislielāko daudzumu, proti, aptuveni 638 kg tukšās taras, sa-
šķiroja un akcijas ietvaros nodeva Oskars no Mālpils novada, 
kurš saņems veikalu “top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā.

Mālpils novadā “Stikla šķiratlonā” sašķirotas 14,84 tonnas stikla
Savukārt veikalu “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā izlozes 

rezultātā saņems Vitālijs no Mālpils un Armands no Mālpils no-
vada. Ar dāvanu karšu saņēmējiem sazināsimies individuāli.

SIA “Jumis”, SIA “Eco Baltia vide”, AS “Latvijas Zaļais 
punkts” un veikali “top!” pateicas Mālpils novada pašvaldībai un 
iedzīvotājiem par aktīvo dalību projektā un kopīgi paveiktajiem 
zaļajiem darbiem tīrākai Latvijai.

Projektā visa gada garumā ir aicināta piedalīties ikviena Latvi-
jas pašvaldība, lai tās iedzīvotāji varētu pieteikt bez maksas stik-
la taras savākšanu savā adresē, ko veiks SIA “Eco Baltia vide”. 
Savu dalību Vislatvijas “Stikla šķiratlonā” pieteikušas jau 34 paš-
valdības: Garkalne, Ādaži, Tērvete, Vecumnieki, Salaspils, Sigul-
da, Bauska, Olaine, Babīte, Lielvārde, Jēkabpils, Krustpils, Līvā-
ni, Saldus, Brocēni, Ludza, Durbe, Madona, Riebiņi, Rēzekne, 
Rēzeknes novads, Kārsava, Cibla, Viļāni, Kuldīga, Skrunda, Ama-
ta, Auce, Mālpils, Preiļi, Viesīte, Alsunga, Daugavpils novads un 
Ventspils novads.

Ik gadu Ziemassvētku un Jaungada svētku dunā tiek patērētas 
vairākas tonnas iesaiņojamā materiāla. Bieži vien šis dāvanu ie-
saiņojums kalpo vien dažas minūtes vai stundas, pēc tam kļūst 
par atkritumiem. Lielākā daļa iesaiņojamo materiālu ir gatavoti 
no plastmasas vai kompozītmateriāliem, kas dabā nesadalās un 
nav piemēroti atkārtotai pārstrādei. “Zaļā josta” dalās padomos, 
kā svētku dāvanu pasniegšanu padarīt skaistu un sirsnīgu, ne-
kaitējot dabai.

1. Neiesaiņo dāvanas nemaz
Dažkārt atliek vien ielikt dāvanu iepirkuma somā vai paslēpt 

aiz muguras, lai dāvanas pasniegšanas brīdī radītu vēl lielāku in-
trigu un tūlītēju prieku par dāvanu.

2. Dāvanu iesaiņošanai izvēlies otrreizējos izejmateriālus
Vecās, jau viegli iedzeltenās avīžu lapas, pērnā gada kalen-

dārs vai neizlietotais tapešu rullis lieliski kalpos par gaumīgu 
iesaiņojamo papīru dāvanām.

3. Dāvanu iesaiņojums, kas pats ir kā dāvana
Vai nav lieliski redzēt, ka pašrocīgi gatavota dāvanu kārbiņa 

vai uzšūtais auduma maiss dāvanas saņēmējam kalpo vēl ga-
diem ilgi? Ja uztaisīsi skaistu dāvanu kastīti, to varēs lietot man-
tu uzglabāšanai. Vai, ja dāvanu ieliksi paša šūtā auduma maisā, 
tad tas noderēs turpmākajiem veikala apmeklējumiem.

4. Izmanto dabīgus materiālus
Brīvdienas pie dabas var lieti noderēt dabas materiālu – čie-

kuru, zariņu, ķērpju, skujeņu zaru, mētru u.c. salasīšanai, ko iz-
mantot dāvanu noformējuma veidošanai.

5. Sarīko rūķu darbnīcu mājās
Ir nedēļas nogale, bet laiks ārā ir tik briesmīgs, ka negribas 

līst ārā no segas apakšas? Nebēdā – sarīko ģimenisku papīra dā-
vanu maisiņu gatavošanas darbnīcu. Ja nepieciešama iedvesma, 
ielūkojies YouTube vai Pinterest pamācībās.

6. Pievērs uzmanību iesaiņojamo materiālu sastāvam
Vai zināji, ka spīdīgie, čaukstošie, caurspīdīgie iesaiņojamie 

materiāli, gatavoti no kompozītmateriāliem, ir pārstrādei nepie-
mēroti un pēc izmantošanas kļūst par dabai kaitīgiem sadzīves 
atkritumiem? Pērkot iesaiņojamos materiālus, izvēlies tikai tā-
dus, kas ir gatavoti no tīra papīra vai vienslāņu materiāla.

7. Lieto dāvanu iesaiņojumu vairākkārt
Svētku dāvanu maisiņa vai kārbiņas mūžs var būt ļoti ilgs, ja to 

izmantosi atkārtoti. Ja ne dāvanu atkārtotai saiņošanai, tad vis-
maz lietu uzglabāšanai gan.

Plašāk par iespējām, kā iesaiņot dāvanas dabai draudzīgi, iz-
mantojot dabīgus izejmateriālus un otrreizējās izejvielas, aici-
nām uzzināt, apmeklējot izstādi “Mans Zaļais dāvanu iesaiņo-
jums” līdz 2020. gada 13. janvārim modes un izklaides centrā 
“Rīga Plaza” (Rīga, Mūkusalas iela 71).

Pasākumu rīko “Zaļā josta” sadarbībā ar modes un izklaides 
centru “Rīga Plaza”, “Lāči”, “The Body Shop”, SIA “Narvesen 
Baltija”, “Happeak”, SIA “Maxima Latvija”, Latvijas tirgotāju aso-
ciāciju, veikalu tīklu “AIBE”, “Tele2”.

Plašāka informācija: 
Laima Kubliņa, “Zaļā josta”, 

tālr. 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv, 
www.tirailatvijai.lv, www.zalajosta.lv

“Zaļā josta” iesaka: 7 padomi, kā iesaiņot svētku dāvanas zaļi
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Mālpils Kultūras centra pasākumi gada nogalē 
un 2020. gada janvārī

 • Mālpils kultūras centra izstāžu zālē līdz 17. janvārim apskatāma Agates Apkal-
nes un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu kopizstāde “SATIKSME”.

 • 28.12. no plkst. 10:00 Pierīgas amatierteātru SKATE (sekot reklāmai).
 • 30.12. plkst. 18:00 Filma “Jaungada taksometrs 2”. Ieejas maksa – 3 EUR.
 • 31.12. no plkst. 21:00 līdz 04:00 JAUNGADA MASKU BALLE. Pavadīsim veco 

gadu ar dažādām aktivitātēm, spēlēm, dejām, liesim laimes, dejosim un dziedā-
sim kopā ar Ievu Sutugovu un grupu “Klibs taurenis”. Darbosies foto stūrītis, 
laimes aka…

 ◊ plkst. 00:00 kritīs maskas un ar kopīgu šampānieša glāzi sagaidīsim jauno 
2020. gadu! Ieejas maksa – 20 EUR, iepriekšpārdošanā – 15 EUR.

2020. GADA JANVĀRĪ
 • 19.01. plkst. 16:00 Rituma Ivanova gleznu izstādes atklāšana kulturas centra 

izstāžu zālē.
 ◊ plkst. 17:00 Dziesminieka Valda Atāla un Ilzes Gruntes koncerts. Ieeja – 

5 EUR, pasākuma dienā – 7 EUR.
 • 20.01. plkst. 14:00 Atzīmējot barikāžu laiku aicinām uz dokumentālo filmu 

“Vēsture aiz kadra. Kino”. Režisors Romualds Pipars, mūzikas autors Mārtiņš 
Brauns (filmas garums: 96 minūtes). Ieeja bez maksas.

 • 24.01. plkst. 19:00 Mālpils kultūras centra amatierteātra “Vēji” izrāde Harijs 
Anners “SKAPĪ”. Skumja pasaka pieaugušajiem. Ieejas maksa – 3 EUR.

 • 26.01. no plkst. 11:00 līdz 14:00 Ģimeņu pasākums “Augstāk par zemi”.
 • 01.02. no plkt. 10:00 līdz 13:00 Mālpils tautskolas nodarbību telpā kultūras 

centrā meistarklase kopā ar Rīgas Stradiņa universitātes docētāju, uztura spe-
ciālisti LIENI SONDORI – “Veselīgs uzturs IR garšīgs”. Pieteikšanās un līdz-
maksājums – 15 EUR no personas. Biļete nopērkama kultūras centra kasē (vie-
tu skaits ierobežots).

PALDIES VISIEM PAR SADARBĪBU, ATBALSTU UN LĪDZDARBOŠANOS 
2019. GADA AKTIVITĀTĒS!

Vēlam darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, veiksmi un gaišu svētku prieku 
Jaunajā 2020. gadā!

FEBRUĀRĪ
 • 28.02. plkst 20:00 Mālpils kultūras centrā Uzņēmēju balle. Pasākumu vadīs 

Valters Krauze, par muzikālo noskaņu rūpēsies Zelta Kniede.

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 26424232, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Makets iespiests SIA “Erante”
Saieta laukums 2, Madona, LV-4801, tālr. 64860983

   SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

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!

“Es visus labos dzīves brīžus salikšu 
reiz kopā,
Un iznāks garu, gara saules diena,
Kā mūsu tautas tērpu jostas daudz-
krāsainās,
Kur mūžu mūžos raksti neizmainās.”

/Sk. Kaldupe/
Mīļi sveicam un vēlam veselību, 

spēku un izturību

Marijai Ķešānei
un

Svetlanai Čelnovai
apaļajās jubilejās!

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

SLUDINĀJUMI

SĒRU VĒSTS

LĪDZJŪTĪBA

Pārdod 20 m2 laminātu orģinālajos iepa-
kojumos (ražotājs: Pergo, tonis: pelēks 
ozols (Mountain Grey Oak), 32. nodilumiz-
turības klase). Tālr. 29111695

Pērku radiouztvērējus ražotus Latvijā 
20. gs. 30–40-tajos gados. Tālr. 29760041

Gitoku pirms nāves uzrakstīja haiku:
“Skaidra ir debess –
Ceļš, pa kuru atnācu.
Nu es atgriežos.”

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais tētis 
un  vectētiņš Juris Laķis (11.10.1933.–
08.12.2019.). Paldies visiem, kas bija ar 
mums kopā!

Tuvinieki

“Nepūšat auksti vēji,
Lai guļ mūsu māmuliņa,
Lai dus saldi zemes rokās
Un ļauj mums paldies pasacīt.”

Pēdējos atvadu vārdus sakām ilggadē-
jai Mālpils iedzīvotājai, senas Tauriņu mā-
jas saimniecei Lūcijai Kursišai, viņu mū-
žībā pavadot.

Skumju brīdī esam kopā ar tuvinie-
kiem, meitu Silvijas un Daigas ģimenēm.

Dziļā cieņā un ilgai piemiņai dedzam 
svecīti.

Viņu draugi un paziņas Mālpilī

VETERINĀRĀ APTIEKA UN AMBULANCE
meklē telpas īrēšanai Mālpilī. Izskatīšu visus piedāvājumus. 

Tālr. 26419293, Anna, Sidgundas Bandavas


