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PAGASTA PADOMĒ

Izskatīja 25 jautājumus.
NOLĒMA:
• Izveidotajai darba grupai uz nākošo pa-

domes sēdi iesniegt priekšlikumus par 
daļas nekustamā īpašuma “Upeslīči” 
(lidlauks) 8,2 ha kopplatībā turpmāko 
izmantošanu.

• Lūgt Valsts zemes dienestam noteikt ap-
būvēta zemes gabala “Upeslīči” 8,7 ha 
kopplatībā vērtību ilgtermiņa nomai vai 
atsavināšanai.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamiem īpašumiem:
– “Ērmaņi”, kas sastāv no diviem ze-

mes gabaliem 10,78 ha kopplatībā un 
vienas dzīvojamās ēkas ar palīgcelt-
nēm,

– “Rančo”, kas sastāv no zemes gabala 
0,8 ha kopplatībā un uz zemes gabala 
esošās kūts,

– “Mairitas”, kas sastāv no diviem zemes 
gabaliem 0,9445 ha kopplatībā.

• Piešķirt juridiskās adreses “Lejas Mārti-
ņi”, “Jauntālavas”.

• Piekrist, ka tiek veikta daļa nekustamā 
īpašuma “Mežarūķi” lauksaimnieciskās 
zemes transformācija meža zemē 10,1 
ha platībā.

• Piekrist, ka tiek veikta daļa nekustamā 
īpašuma “Tālavas” lauksaimnieciskās 
zemes transformācija individuālās apbū-
ves zemē 0,1 ha platībā.

• Noteikt pašvaldības atsavināmam īpa-
šumam “SUDA” 0,5981 ha kopplatībā, 
kadastra Nr.8074-003-0739 izsoles 
nosacīto sākuma cenu LVL 12000,- (Div-
padsmit tūkstoši lati 00 santīmi).

• Noteikt pašvaldības atsavināmam īpa-
šumam “ŽUČKAS” 8,2 ha kopplatībā, 
kadastra Nr.8074-001-0079 izsoles nosa-
cīto sākuma cenu LVL 15600,- (Piecpa-
dsmit tūkstoši seši simti lati 00 santīmi)

• Noteikt pašvaldības atsavināmam īpašu-
mam “BUKAS” 1,0 ha kopplatībā, kadas-
tra Nr.8074-001-0125 izsoles nosacīto 
sākuma cenu LVL 12000,- (Divpadsmit 
tūkstoši lati 00 santīmi)

• Apstiprināt nekustamā īpašuma “Bukas” 
pārdošanas izsoles nolikumu.

• Apstiprināt nekustamā īpašuma “Žučkas” 
pārdošanas izsoles nolikumu.

• Apstiprināt nekustamā īpašuma “Suda” 
pārdošanas izsoles nolikumu.

• Izsludināt izsoli uz cirsmu nekustamā 
īpašuma “Saulieši” 1. meža kvartāla 
5. un 6. nogabalā 2,4 ha kopplatībā un no-
teikt sākuma cenu 13400,- Ls. Kopējais 
izcērtamais apjoms – 928.07m3, cirtes 
paņēmiens – kailcirte.

• Izsludināt izsoli uz cirsmu nekustamā 
īpašuma “Vecbrišķēni” 2. meža kvartāla 
2. nogabalā 1,9 ha kopplatībā un no-
teikt sākuma cenu 7500,- Ls. Kopējais 
izcērtamais apjoms – 341,78 m3, cirtes 
paņēmiens – kailcirte.

• Noteikt izsoles vietu – Mālpils pagasta 
padomes mazajā zālē, un laiku – 2006. 
gada 8.novembrī pl. 10.00. Izsoles dalīb-
niekiem pieteikties rakstiski pagasta pa-
domē līdz š.g. 8. novembrim pl. 9.30.

• Slēgt līgumu ar Juri Rozīti par tilta uz 
Sudas ielas ekspluatācijas noteikumu 
izstrādāšanu.

•  Ieteikt SIA “Mālpils piensaimnieks” 
sadarbībā ar SIA “Vides projekti” spe-
ciālistiem iesniegt projekta pieteikumu 
Vides aizsardzības fondā piesārņojuma 
samazināšanai Sudas upē.

• Pieņemt zināšanai, ka Mālpils internāt-
pamatskolas un Mālpils profesionālās 
vidusskolas kanalizācijas sistēmas rekon-
strukcija tiek risināta Mālpils ciema pro-
jekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Austrumlatvijas upju baseinu paš-
valdībās” III kārta ietvaros 2008.gadā.

• Atjaunot un uzturēt ielu apgaismojumu 
pie kultūras un atpūtas centra “Kokles” 
jau esošajos elektrības stabos Zvaigžņu 
ielai pieguļošajā laukumā.

• Mainīt nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 7 
dzīvoklim Nr.1 lietošanas mērķi, nosakot 
to – dzīvojamās telpas.

• Atbrīvot pašvaldības aģentūru “Mālpils 
sociālais dienests” no pašvaldības no-
devas par būvatļaujas saņemšanu par 
Mālpils sociālās aprūpes centra veļas 
mazgātavas rekonstrukciju.

• Apstiprināt “Kārtība, kādā veicami iepir-

kumi Mālpils pagasta padomes un tās 
iestāžu vajadzībām”.

• Neatbalstīt ieceri par tramplīnlēkšanas 
un divcīņas sporta sekcijas izveidi Mālpi-
lī, ņemot vērā sporta nodaļas vadītāja un 
zemes īpašnieka pilnvarotās personas 
viedokli.

• Slēgt ilgtermiņa nomas līgumu par ne-
kustamā īpašuma “Pundurkalni” zemes 
izmantošanu atpūtai un sporta aktivitā-
tēm.

• Atbalstīt Mālpils ev.luteriskās baznīcas 
kora braucienu uz Adventes pasāku-
miem Anglijā, piešķirot naudas līdzek-
ļus 500,- Ls apmērā no rezerves fonda 
līdzekļiem, sakarā ar kora 10 gadu jubi-
leju un ilgstošu un veiksmīgu sadarbību 
kultūras pasākumu organizēšanā.

• Slēgt sadarbības līgumu starp Mālpils pa-
gasta padomi un biedrību “Notici sev”.

• Lai reklamētu un popularizētu Mālpils tē-
lu un tās ievērojamākās vietas, pieškirt 
50,-  Ls no rezerves fonda līdzekļiem 
sabiedriskajai organizācijai “Staburaga 
bērni” ceļveža “Suda.Mergupe. Lielā 
Jugla. Rīgas ūdensceļi” izdošanai.

• Pieņemt zināšanai p/a “Mālpils sociālais 
dienests” atskaiti par pabalstu izmaksu 
2006.gada 3.ceturksnī

• Prēmēt “Sidegunde 800” darba grupas 
vadītāju un locekļus, pasniedzot balvu 
naudas izteiksmē.

• Izvirzīt apbalvošanai ar Rīgas rajona pa-
domes Atzinības rakstu Mālpils pagasta 
padomes Investīciju un ārējo sakaru 
daļas vadītāju LĪVIJU MUKĀNI.

• Izpildinstitūcijai sagatavot pieprasītās zi-
ņas L.Mukānes apbalvošanai un nosūtīt 
Rīgas rajona padomei.

• Atbrīvot JOLANTU DINKU no Mālpils 
vēlēšanu komisijas locekļa amata.

• Apstiprināt par Mālpils vēlēšanu ko-
misijas locekli rezerves locekli MĀRU 
ĀRENTI.

• Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu 
“Tālavas” 55,7 ha kopplatībā, atdalot ze-
mes gabalu 2,3 ha, atdalītajam zemes 
gabalam noteikt lietošanas mērķi – pie-
mājas saimniecība.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 18.10.2006. SĒDE Nr.16

Izskatīja 16 jautājumus:
NOLĒMA:
• Apstiprināt vietējās pašvaldības teritori-

jas plānojumu.
• Izdot saistošos noteikumus Nr.13 “Māl-

pils pagasta teritorijas plānojuma grafis-
kā daļa un teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumi” (sk.lieta Nr.1 – 01.1).

• Lēmumu publicēt vietējā laikrakstā, laik-
rakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” un laikrak-
stā “Latvijas Vēstnesis” divu nedēļu laikā 

pēc lēmuma pieņemšanas.
• Divu nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldī-

bas teritorijas plānojuma stāšanās spēkā 
iesniegt zināšanai:

• Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijā — vietējās pašvaldības teritori-
jas plānojuma eksemplāru, pievienojot 
grafiskās daļas kartes (plānus) (digitālā 
veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā);

• Valsts zemes dienestā — normatīvajos 
aktos par dokumentu izstrādāšanu un 

noformēšanu noteiktajā kārtībā aplie-
cinātu vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu ko-
piju, kā arī grafiskās daļas karti (plānu), 
kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana un aizsargjoslas (digitālā 
veidā, vektordatu formā, LKS 92 koordi-
nātu sistēmā);

• Reģionālajā vides pārvaldē — grafiskās 
daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas 

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 08.11.2006. ĀRKĀRTAS SĒDE Nr.17
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MĀLPILS PAGASTA PADOMES 
SĒŽU GRAFIKS 

2006.gada DECEMBRA mēnesim
Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 13.decembrī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē PĒTERIS KURMS
Sociālo, izglītības un kultūrasjautājumu komitejas sēde 14.decembrī pl.16.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Finanšu komitejas sēde 14.decembrī pl.17.00 Mazajā sēžuzālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
PADOMES SĒDE 20.decembrī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijassēde 18.decembrī pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Administratīvās komisijas sēde 20.decembrī pl.14.00 Mazajā sēžu zālē VLADISLAVS KOMAROVS

plānotā (atļautā) izmantošana un aizsarg-
joslas (digitālā veidā, vektordatu formā, 
LKS 92 koordinātu sistēmā).

• Jautājumu par centra ūdenskrātuves 
ekspluatācijas noteikumu apstiprināša-
nu atlikt uz nākošo padomes sēdi, lai 
ar noteikumu projektu varētu iepazīties 
biedrības “Mālpils zivīm”biedri.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamiem īpašumiem:

– “Lejasmesteri”, sastāvošu no viena ze-
mes gabala 4,5 ha kopplatībā,

– “Upeskrasti”, sastāvošu no viena zemes ga-
bala 0,644 ha kopplatībā un katlu mājas.

• Piešķirt juridiskās adreses “Mežmalas”, 
“Hammeri”.

• Piekrist, ka tiek veikta daļa nekustamā 
īpašuma “Teteri” lauksaimnieciskās ze-
mes transformācija apbūves zemē 0,2 
ha platībā.

• Apstiprināt Mālpils pagasta Iepirkumu 

komisijas rīkotās izsoles rezultātus par 
cirsmu izsoli nekustamos īpašumos:

– “Saulieši” 1.meža kvartāla 5.un 6.noga-
balā – 2,4 ha kopplatībā un

– “Vecbrišķēni” 2.meža kvartāla 2.nogaba-
lā – 1,9 ha kopplatībā

atbilstoši izsoles protokolam.
• Piedalīties kā projekta partneriem Kultūr-

kapitāla fonda projektā “Mālpils ev.luteris-
kās baznīcas ērģeļu restaurācija”.

• Nodrošināt līdzfinansējumu 1000,- LVL 
apmērā, līdzekļus paredzot 2007.gada 
budžetā.

• Piedalīties kā projektu partneriem invalī-
du un viņu atbalstītāju biedrības “Notici 
sev” projektā “Zini, vari, dari”.

• Nodrošināt līdzfinansējumu invalīdu un 
viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev” 
projektam “Zini, vari, dari” 1003.- LVL 
apmērā, t.sk.2006.gadā 213,- LVL, 2007.
gadā 790,- LVL.

• Apstiprināt gultas dienas izcenojumu 
2007.gadam Mālpils sociālās aprūpes 
centrā – 6,90 Ls/dienā.

• Apstiprināt Mālpils pagasta padomes 
Mājas lapas skici.

• Apstiprināt Mālpils pagasta padomes 
Mājas lapas nolikumu.

• Pārdēvēt Rīgas rajona Mālpils pagast-
tiesu par Rīgas rajona Mālpils pagasta 
bāriņtiesu ar 2007.gada 1.janvāri.

• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
Ķiršu ielā 4 un Jaunā ielā 1, jo personām 
nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 
dzīvesvietā.

• Reģistrēt individuālo darbu – SIA “Avon 
cosmetics” koordinatore.

• Precizēt piešķirto zemes platību nekus-
tamā īpašumā “Birznieki”, nosakot to 
0,9118 ha.

Sagatavoja: kancelejas vadītāja  
Dzidra Bembere

Pagasta padomes notikumi novembrī
3. novembris – padomes priekšsēdētājs 

tiekas ar A/S “Latvijas Gāze” pārstāvjiem 
par iespējamā gāzes vada izbūvi.

– padomes priekšsēdētājs un sabiedrisko 
attiecību speciāliste piedalās pasākumā 
“Sējējs 2006”, kurā veicināšanas balvu 
saņem arī jaunais zemnieks Didzis Zu-
ters.

7. novembris – padomes priekšsēdētājs 
piedalās LPS valdes sēdē, kurā tika 
izskatīti jautājumi par pārstāvjiem ES Re-
ģionu komitejā, par LPS 15. gadadienas 
pasākumu u.c.

9.–10. novembris – padomes priekšsē-
dētājs piedalās ES Reģiona komitejas 
ilgtspējīgas attīstības komisijas seminārā 
Spānijā.

11.–14. novembris – pašvaldības darbi-
nieku delegācija piedalās Twinning pro-
jekta “Pilsoņu tikšanās” un programmas 
“Jaunatne” projekta “Jaunieši Eiropā” 
īstenošanā Gambolo, Itālijā.

15. novembris – padomes priekšsēdētājs 
piedalās Latvijas pagastu apvienības val-
des sēdē, kurā tika diskutēts par jauno 

Bāriņtiesu likumu, kurš stāsies spēkā ar 
2007.gada 1.janvāri.

17. novembris – padomes priekšsēdētājs 
un Sociālo, izglītības un kultūras jautāju-
mu komitejas priekšsēdētāja piedalās 
vidusskolas svinīgajos pasākumos, kas 
veltīti Latvijas Valsts proklamēšanas 
gadadienai.

20.–25. novembris – pagasta padomes 
telpās Mālpils pagasta bezdarbniekiem 
notiek P/A “Mālpils sociālais dienests” 
organizētie kursi “Kā atrast darbu”.

21. novembris – padomes priekšsēdētājs 
piedalās LPS Finanšu un ekonomikas 
komitejas sēdē, kuras darba kārtībā tika 
skatīts jautājums par Ministru kabineta 
un LPS 2007.gada domstarpību un vie-
nošanās protokola projektu.

22. novembris – padomes priekšsēdētājs 
konsultē četru pagastu apvienošanās un fi-
nansiālos aspektus Madlienas pagastā.

24. novembris – padomes priekšsēdētājs 
Pašvaldību Konsultāciju Centrā lasa lek-
ciju par pašvaldību budžetiem.

27. novembris – padomes priekšsēdētājs 

piedalās RK DEVE komisijas sanāksmē 
Briselē.

No 1. novembra Sidgundas pamatskolā 
ir iespējams apskatīt Mālpils novadpēt-
niecības muzeja veidoto izstādi par Sid-
gundas vēsturi.

Ir apstiprināta Mālpils pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu galīgā redakcija.

No 7. novembra Mālpils pagasta būvval-
dē darbu uzsāk jauns teritorijas plāno-
tājs – vides speciālists.

ESF mūžizglītības projekta darba grupa uz-
sākusi darbu pie mūžizglītības attīstības 
rīcības plāna izstrādes.

Notiek intensīvs darbs pie 2007. gada bu-
džeta plānošanas.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. 5. 
punktu, Mālpils būvvalde informāciju par 
būvniecības iecerēm un būvvaldes lēmu-
miem publicē Mālpils pagasta padomes 
mājas lapā: www.malpils.lv zem sadaļām 
Mālpils Vēstis, Informācija.

Informācijas centra vadītāja –  
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa
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16. novembrī Mālpils kultūras namā notika Rīgas rajo-
na pašvaldību vadītāju un Rīgas rajona padomes svinīgs sarī-
kojums. Uzrunā rajona padomes priekšsēdētājs Tālis Puķītis 
izteica pateicību pašvaldību vadītājiem par neatlaidīgo darbu 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Sagaidot valsts svētkus kultūras namā bija apskatāma Rīgas 
rajona mākslas skolu audzēkņu diplomdarbu un lietišķās māk-
slas studiju darbu izstādes. Tās apmeklēja daudzi interesenti 
gan no Rīgas rajona, gan no tālākiem novadiem. Sarīkojumā 
piedalījās Rīgas rajona mūzikas skolu apvienotais simfoniskais 
orķestris, kurā spēlē arī Mālpils mūzikas skolas audzēkņi.

ZIŅAS

17. novembrī uz svinīgu sarīkojumu un balli tika aicināti 
Mālpils pašvaldības uzņēmumu un iestāžu darbinieki kopā 
ar ģimenēm. Pagasta padomes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs, uzrunājot klātesošos, atzīmēja lielo pašvaldības 
darbinieku lomu katra pagasta iedzīvotāja dzīvē visa mūža ga-

rumā un pasniedza atzinības rakstus par ilggadīgu, nozīmīgu, 
radošu un idejām bagātu darbu pašvaldības iestādēs. Atzinības 
rakstus saņēma Mālpils PII skolotāja Agnese Kantiševa, Māl-
pils vidusskolas skolotāja Ārija Krastiņa, Mālpils vidusskolas 
apkopēja Gunta Voloževa, Sidgundas pamatskolas skolotājas 

Skaidrīte Girucka un Ira An-
dersone, Mālpils mūzikas 
un mākslas skolas skolotā-
jas Guna Petrevica un Ināra 
Daukste, Mālpils būvvaldes 
vadītāja Rudīte Bete, Māl-
pils bibliotēkas vadītāja Da-
ce Krilovska un Sidgundas 
bibliotēkas vadītāja Irēna 
Zutere, Mālpils kultūras na-
ma mākslinieciskās daļas 
vadītāja Dzinta Krastiņa 
un kasiere Anita Korenke-
viča, P/A “Mālpils sociālais 
dienests” aprūpes māsa 
Anna Rimicāne un pavāre 
Erna Žugre, pašvaldības 
padomes vecākais speciā-
lists nekustamo īpašumu 
lietās Aivars Skroderis un 
izpilddirektors Vladislavs 
Komarovs, iestāžu vadītāji 
Malda Čelnova, Juris Vī-
tums, Edīte Priekule, Olga 
Volosatova.

Koncertu sniedza Mālpils mūzikas un mākslas skolas pedagogi.

LATVIJAS REPUBLIKAS  
PROKLAMĒŠANAS  

88. GADADIENA  
MĀLPILĪ PAGĀJA SVĒTKU 

NOSKAŅĀ

Rīgas rajona padomes Atzinības rakstu par nozīmīgu darbu izglītī-
bas un starptautiskās sadarbības jomā saņēma Mālpils pagasta pa-
domes Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja Līvija Mukāne.
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18. novembrī svētku programmā pagas-
ta iedzīvotājiem bija iespēja tuvāk iepazīt šo-
dienas Latvijas kino. Mazuļi kopā ar vecākiem 
kultūras nama lielajā zālē noskatījās animācijas 
filmu programmu, bet pieaugušie redzēja jaunā-
ko latviešu mākslas filmu “Tumšie brieži”.

Kultūras nama pagalmā spoži dega svecī-
tes izgaismojot Latvijas kontūru. Aizvien vairāk 
svecīšu iedegās visdažādākajās Latvijas vietās 
kartē – nesot simbolisku sveicienu katra dzimta-
jai pusei. Vakara krēslā pāri Mālpilij izskanēja 
Siguldas mūzikas skolas pūtēju orķestra atska-
ņotā himna: “Dievs svētī Latviju...”

Mālpiliete, Birutas Ma-
geles starptautiskās stilistu 
skolas pēdējā kursa audzēk-
ne, Ilze Gurjanova piedalīju-
sies Latvijas Stilistu asociā-
cijas rīkotajā starptautiskā 
konkursā “Baltic Beauty 
World 2006” ķermeņa ap-
gleznošanas tehnikā (Body 
Art), iegūstot vispārēju pub-
likas atzinību un prestižo 
skatītāju simpātiju balvu, kā 
arī balvu par veiksmīgāko 
tēla risinājumu un žūrijas 
atzinības balvu. Ilzes darba 
nosaukums bija “Dziesmu 
svētki” un Moto:

“Mūžu mūžos būs dziesma,
Un mūžam alus smēķēs,
Un mūžam dziesmu svētkos
Nāks meitene baltās zeķēs.”

Uz jautājumu, kāpēc izvēlējusies šādu 
darba tematiku, Ilze atbild, ka vēlējusies 
apliecināt, ka latviešu nacionālā tematika 

ir tik pat interesanta kā citos konkursos 
ārzemēs redzētie krievu, austriešu un 
citu tautu nacionālo tradīciju garā veido-
tie tēli. Ir prieks, ka autores iecere tika 
izprasta un saņēma lielu atzinību gan no 
latviešiem, gan cittautu skatītājiem un 
konkursa vērtētājiem. Par to jāpateicas 
arī modelei Agnesei Zvīgulei, kura Ilzes 
Gurjanovas veidotā tēla ideju spoži nova-
dīja līdz skatītājiem.

Ilze Gurjanova.

Konkursa darbs “Dziesmu svētki”.

Ikgadējā Zemkopības ministrijas un Vides 
ministrijas organizētajā konkursā “Sējējs 2006” 
kategorijā “ Veiksmīgākais jaunais zemnieks” 
piedalījās 3 jaunieši.

Viens no tiem ir Didzis Zuters no z/s 
“Jaunceplīši”.

Didzis nākotnes mērķus nospraudis par 
labu lopkopībai. Viņa saimniecība patreiz ir 42 
slaucamas govis un ganāmpulks pakāpeniski 
pieaug. Cieša sadarbība norisinās ar māsu 
Agnesi no kaimiņu saimniecības, kas konkursā 
piedalījās pagājušajā gadā. Didzis konkursa 
vērtēšanas komisijai izrādīja celšanas proce-
sā esošo kūti un stāstīja par saviem nākotnes 
nodomiem. Didzis Zuters mācās Latvijas Lauk-
saimniecības universitātē, lai mācības pozitīvi 
papildinātu saimniekošanu, viņš šobrīd pārgā-
jis uz mācībām neklātienē.

 (Pēc jauno Zemnieku kluba  
avīzes materiāliem)

15.novembrī par Pa-
gastu apvienības valdes 
priekšsēdētāja pienāku-
mu izpildītāju ievēlēts 
Mālpils pagasta pado-
mes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs.

Pagastu apvienības 
vadītāju nācās pārvēlēt, 
jo līdzšinējais organizā-
cijas valdes priekšsē-
dētājs Gunārs Laicāns 
(“TB”/ LNNK) ievēlēts 
par Saeimas deputātu. 
Mūsu pagasta priekšsē-
dētājs būs arī Pagastu 
apvienības pārstāvis 
Eiropas Savienības Re-
ģionu Komitejā.

Sveicam!

Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa
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VĒSTURE

12. oktobrī apritēja 130 gadi kopš 
dzimusi rakstniece, žurnāliste un 
sabiedriskā darbiniece Ivande Kai-
ja(1876-1942), vecāku vārdā Antoni-
ja Meldere-Millere. Bērnības pirmos 
gadus aizvadījusi Jumpravmuižā, bet 
vēlāk tēvs, tirgotājs un namīpašnieks, 
iegādājas vairākus namus Torņkalnā 
un ģimene pārceļas uz dzīvi Rīgā.

Antonija Meldere-Millere mācīju-
sies Lomonosova ģimnāzijā, tālāk 
studējusi filozofiju Bernē un Leipcigā. 

1901.gadā Antonija apprecas ar popu-
lāro acu ārstu Feliksu Lūkinu, viņiem 
piedzimst trīs bērni – meita Silvija, 
dēli Haralds un Ivars. Pēc deviņiem 
gadiem, kas pilnībā veltīti ģimenes 
dzīvei, Antonija Lūkina alkst izrauties 
pasaulē un dodas uz Parīzi, kur Sor-
bonnas universitātē klausās lekcijas, 
apmeklē žurnālistu skolu.1910.–1914.
gadā viņa apceļojusi Šveici, Itāliju, 
Franciju un Vāciju. 1910.gadā, uztu-
roties Kastaņolā, tuvāk iepazinusies 

ar Raini un Aspaziju. Tieši Kastaņolā 
Antonija Lūkina izvēlas savu rakst-
nieces pseidonīmu – Ivande Kaija. 
Pastaigājoties ar Aspaziju, kādā klusā 
lauku kapsētiņā viņa ierauga piemi-
nekli, kur attēlota kaija ar aizlauztiem 
spārniem. “Tā laikam gan būšu es,” 
it kā paredzēdama savu likteni, sa-
cījusi jaunā, skaistā sieviete. Pirmā 
pasaules kara laikā Antonija Lūkina ar 
ģimeni dzīvojusi Maskavā, Petrogradā 
un Krimā. 1917.gadā atgriezusies Lat-
vijā. Kad sākas brīvības cīņu, Latvijas 
proklamēšanas un valsts izveidoša-
nās trauksmainie gadi, Ivande Kaija 
kļūst par aktīvu valsts un sabiedrisko 
darbinieci. Viņa strādā Ārlietu minis-
trijas informācijas nodaļā, laikrakstā 
“Latvijas Sargs.” Pēc Ivandes Kaijas 
iniciatīvas 1919.gadā tiek dibināts Zel-
ta fonds, kurš aicināja sievietes ziedot 
zelta vērtslietas Latvijas neatkarības 
nosargāšanai. Ciešas un draudzīgas 
attiecības Ivandei Kaijai izveidojas ar 
jaunās Latvijas pirmo Ministru prezi-
dentu Kārli Ulmani. Viņa stāvēja pāri 
šaursirdīgām šķiru interesēm, vērtēda-
ma cilvēkus pēc viņu pašu, ne partijas 
vērtības. Gan literāro, gan valstisko 
darbu Ivande Kaija darīja savas patie-
sās, karstās, degošās sirds skubināta. 
Diemžēl nemierpilnās kaijas spārni 
pēkšņi aizlūza, ierobežojot rakstnieces 
kontaktus ar apkārtējo pasauli visus 
turpmākos divdesmit mūža gadus. 
1921. gada 7. aprīlī priekšlasījumā Val-
mierā Ivandi Kaiju ķēra trieka, atņem-
dama dzirdi, runas spēju un ķermeņa 
labās puses kustību brīvību.

1926.gadā valdība par nopelniem 
Latvijas valsts labā Ivandi Kaiju apbal-
voja ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Ivandes Kaijas literāro devumu 
mākslinieciskā ziņā kritika vērtē ne 
sevišķi augstu. Tomēr viņas pirmais 
romāns “Iedzimtais grēks” (1913) bi-
ja psiholoģiski pārliecinošs mīlestības 
stāsts, ass kliedziens, kas pāršķēla gai-
su mierīga pilsoņa dzīvē. Bez aizsprie-
dumiem attēlotā sievietes pasaule pār-
steidza un izraisīja kritiku galvenokārt 

KĀ PUTNS AR AIZLAUZTIEM SPĀRNIEM

Fēlikss Lūkins ar sievu Antoniju /Ivandi Kaiju/.
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no morāles viedokļa. Rakstniece 
aizstāvēja sievietes izvēles tiesības, 
uzskatot laulību bez mīlestības par 
netikumisku. Romāns ātri vien iekaroja 
jauno lasītāju sirdis un kļuva ļoti popu-
lārs. Laulības dzīves problēmām vel-
tīti arī romāni – “Sfinksa” (1921., 
sar.1915.g.) un “Jūgā” (1919). 
1921.gadā izdota vēsturiskā romā-
na “Dzintarzeme” 1.daļa. Pirmās 
brīvvalsts laikā no 1928.gada līdz 
1931.gadam iznāk Ivandes Kaijas 
kopoti raksti 10 sējumos. Padomju 
laikā Ivandes Kaijas darbus izņēma 
no bibliotēkām un par viņu rakstīja 
vienīgi nievājošas piezīmes. Tas 
viss viņas kvēlā patriotisma, jaunās 
Latvijas un Kārļa Ulmaņa slavinā-
šanas dēļ.

Būdama Fēliksa Lūkina sieva, 
Ivande Kaija bieži viesojas Mālpilī 
vīra vecāku mājās. Romāns “Iedzim-
tais grēks” rakstīts, pavadot vasaras ar 
bērniem “Ģērķēnos.” Aprakstītajās da-
bas ainavās, jauniešu tikšanās vietās 
jaušama “Ģērķēnu” māju apkārtne ar 
Mergupes līčiem un Mālpils mācītāj-
māju upes pretējā krastā. Ir zināms, 
ka 1939.gadā Ivandi Kaiju “Ģērķēnos” 
apciemo toreizējās Mālpils 6.gadīgās 
pamatskolas mazpulcēni. Atmiņas par 
tikšanos aprakstījis skolotājs Jānis Ķip-
loks, tā iemūžināta arī fotomirklī.

Atceroties Ivandi Kaiju 130. dzim-
šanas dienā, Mālpils pagasta biblio-
tēkā 8.novembrī notika sarīkojums 
“Kā putns ar aizlauztiem spārniem.” 
Tajā bija aicināti piedalīties aktieri 
Ieva Mūrniece, Haralds Ulmanis un 
māksliniece Džemma Skulme. Aktieri 
lasīja fragmentus no Ivandes Kaijas 
“Mana dienasgrāmata”(1918–1921., 
izd.1931.g.) un Saulcerītes Vieses 
biogrāfiskā romāna par Aspazijas dzīvi 
“Mūžīgie spārni.” Nevarēdama perso-
nīgi ierasties sarīkojumā, māksliniece 
Džemma Skulme savas atmiņas un 
domas par Ivandi Kaiju atsūtīja vēstu-
lē, kuru Ieva Mūrniece nolasīja vakara 
apmeklētājiem. Tagad ar Džemmas 
Skulmes rakstīto iepazīstinām arī “Māl-
pils Vēstis” lasītājus:

“Sveiciens visiem, kuri grib 
atcerēties, kuri grib zināt un būt 
lepni par piederību Mālpils kultūras 
vēsturei.

Šodien jūs pieminēsiet rakstnieci 
Ivandi Kaiju. Jūs jau ziniet par viņas 
izcelsmi un piederību manai dzimtai. 
Manas vecmāmiņas mātes-mātes 
Karlīnes Liepiņas, dzimušas Lūkinas, 
brālis bija Fēlikss Lūkins. Un Fēlikss 

Lūkins apprecēja Antoniju Milleri-Mel-
deri. Man viņi bija Fēlikšonkuls un Tōni-
jas tante. Lieldienās un Ziemassvētkos 
viņi mani un māsīcu Vivianu aplaimoja 
ar šokolādes zaķiem vai lielām šokolā-
des olām, Ziemassvētkos ar prāvām 
Ķuzes šokolādes kastēm.

Tōnijas tanti atceros jau invalīdi. 
Viņa regulāri vasarās dzīvoja gan 
Ģērķēnu mājā, gan tagadējās Skul-
mēs – verandiņā. Kā viņas palīdze ar 
viņu vienmēr bija madoniete Elziņa(El-
za Kurmis). Elziņa bija mācījusies Ma-
donas ģimnāzijā vienā laikā ar Elzu 
Rudenāju. Mums tie bija lieli prieki, jo 
līdz ar Tōnijas tanti vienmēr parādījās 
arī visādi kārumi. Abām ar Vivianu 
mums bija Tōnijas tantei dažādi jāizpa-
līdz – no bodes Zaķī (kā toreiz teica) 
jāatnes kliņģeri, jāiet uz pastu pēc avī-
zēm, žurnāliem. Tepat Zvirgzda bodē 
pēc skābajām bonbongām.

Ar Tōnijas tanti sarunājāmies 
rakstot. Viņai bija tāds blociņš. Savu 
atbildi viņa rakstīja ar kreiso roku 
blociņā. Pēc paralīzes Tōnijas tante 
tikpat kā nedzirdēja. Tomēr par visiem 
notikumiem pasaulē viņai bija tempe-
ramentīga reakcija, pat par varītēm 
viņa spēja izrunāt dažus prieka vai 
nolieguma izsaucienus. Mēs, bērni, 
tajos pilnībā orientējāmies. Es kaut 
kā atceros viņas spējo reakciju 1939.
gadā:”Hitler, štrunt, kaput.” Tā arī iz-

paudās viņas politiskā nostāja, tā taču 
kādreiz bijusi tik spoža. Tomēr smagā 
paralīze nebija atņēmusi spēju domāt. 
Viņa atcerējās visas mūsu vārda un 
dzimšanas dienas. Saglabājās kon-
takti ar tuviniekiem, arī ar Aspaziju, ar 

prezidentu Kārli Ulmani.
Tōnijas tante mūs ar Vivianu mī-

lēja, un mēs centāmies viņu ieprie-
cināt. Visu ko jaunu bijām izlasīju-
šas vai teātrī redzējušas, rakstījām 
viņas blociņā. Izdomājām jokus, 
atceros viņas smieklus. Antonija Lū-
kina mira 63gadu vecumā, bet mēs 
viņu kā vecu cilvēku neuzskatījām. 
Patiesībā viņa bija spēka gadu sie-
viete, nekad viņa nebija sirmgalve. 
Kādreizējās skaistules vaibsti bija 
saglabājušies – smalkie, nervozie 
sejas vaibsti, asais brūno acu 
skats, auguma slaidums. Vecvec-
māmiņas sejas pantus mantojusi 

Indra Lūkina – mazmazmeita.
Manas mammas Martas māsa – 

Marija Liepiņa, Dailes teātrim dramati-
zēja Ivandes Kaijas “Iedzimto grēku.” 
Tā bija ļoti veiksmīga izrāde, Gaidu 
spēlēja Lilita Bērziņa. Mēs savās mei-
teņu spēlēs arī uzvedām šo lugu, tādā 
mājas teātrī ar skatītājiem.

Jā, Ivande Kaija ir viena no agrī-
nām latviešu rakstniecēm – sievie-
tēm. Kā pacelt Ivandes Kaijas vietu 
mūsu kultūrā, un ne tikai mūsu Latvi-
jas, bet eiropeiskā ziņā? Jau parādās 
kādi pētījumi par viņas lomu – Saul-
cerītes Vieses grāmatā par Aspaziju. 
Saulcerīte ļoti lielu vietu atvēlējusi 
Ivandei Kaijai.

Viņas izglītība – studijas gan Švei-
cē, gan Francijā, gan Vācijā – un viņa 
nāk ar plašām zināšanām gan sieviešu 
tiesību jautājumos, gan pārzin proce-
sus politikā. Ivande Kaija neatlaidīgi 
un bez šaubīšanās metas cīņā par 
neatkarīgo Latviju. Viņa orientējas so-
ciāldemokrātu un demokrātu, liberāļu 
un zemnieksavienībnieku nostājās. 
Uzvar viņas viedoklis. Jāprot lepoties 
ar šo tik spožo sievieti un jāvar viņu 
parādīt jaunos interesējošos eiropeis-
kos veidos."

Materiālu sagatavoja  
Dace Krilovska

Ivande Kaija pusmūžā.
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Rudenīgs sveiciens skolas lapas lasītājiem!
Bija ļoti patīkami iepriekšējās “Mālpils Vēstīs” lasīt, ko dara kai-
miņi Sidgundas skolā. Lai Jums veicas, sidgundieši!

Šoreiz atkal mūsu kārta pastāstīt par jau notikušo, par topošo un 
parunāt par kādu mūsu skolēnu videi raksturīgu problēmu.

Redakcija

Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

Svētki mūsu Latvijai aizvadīti
Vēl dzīvojam pagājušo svētku no-

skaņās.
Tos ievadīja 12.klases skolēnu lasītās 

lekcijas par Kārli Ulmani. Lai labāk sagatavo-
tos, 12.klases skolēni kopā ar audzinātāju 
apmeklēja K. Ulmaņa muzeju Pikšās.

Abus galvenos svētku pasākumus šogad 
palīdzēja sagatavot Mālpils informācijas 
centra vadītāja Iveta Krieviņa un mūzikas 
skolotāja Sandra Tomiņā.

Skolēnu emocionāli runātās dzejas rindas 
un sagatavotās dziesmas interesanti papildinā-
ja vizuālais materiāls – skaistas Latvijas dabas 
ainavas dažādos gadalaikos, no kurām lielākā 
daļa bija tepat Mālpilī fotografētas.

Svētkos skolēnus sveica gan skolas direk-
tore Ineta Kurma, gan patīkami viesi – Mālpils 
pagasta padomes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs un Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas priekšsēdētāja Solvita 
Strausa.

Apbalvojumus saņēma skaistāko rudens 
ziedu kompozīciju veidotāji un konkursa 
“Estētiski noformēta klase” uzvarētāji.

Skolēniem bija iespēja piedalīties intere-
santos pasākumos arī Mālpils kultūras namā, 
bet vakarā neviena vien mālpiliešu ģimene 
Rīgā noskatījās svētku salūtu.

Skaista 88. dzimšanas diena mūsu 
Latvijai!

Skolas bibliotekāre Anda Vecroze

NBS rīkotais konkurss
2006. gada 1. novembrī Rīgas skolēnu 

pilī notika konkursa “Augsim līdzi karavīram” 
noslēguma pasākums.

Mūs sagaidīja ar saksafona skaņām, 
kuras plūda no Rīgas skolēnu pils svētku zā-
les. Vēl nekas nebija sācies, tāpēc apskatīju 
visus bērnu darbus. Secināju, ka pārsvarā 
tiek izmantota krāsaino zīmuļu, flomāsteru 
un eļļas krītiņu tehnika. Maz bija darbiņu ar 
guaša krāsām. Uzzināju, ka uz šo konkursu 
nolikumi bija izsūtīti 820 skolām.

Pasākumu atklāja šī konkursa galve-
nais rīkotājs, viceadmirālis, Gaidis Andrejs 

Zeibots. Viņš iepazīstināja ar žūriju, kura 
vērtēja mūsu darbus. Katrs no žūrijas lo-
cekļiem izteica savas domas, novērtējumu 
mūsu darbiem.

Apbalvoja no katras vecuma grupas 
(6 – 10 gadi un 11 – 15 gadiem) 1. – 5. vietas. 
Pēc apbalvošanas bija muzikāls priekšne-
sums, kurā dziedāja Skolēnu pils audzēkņi. 
Lai neviens nejustos apbēdināts, pārējiem 
arī tika mierinājuma balviņas. Pēc pasākuma 
mēs fotografējāmies un tikām aicināti pie gal-
da panašķoties.

Kaut gan es neiekļuvu labākajā pieci-
niekā, jūtos kā uzvarētāja. Man liekās, ka 
ikviens, kurš piedalās, jau ir uzvarētājs vie-
nu soli uz priekšu. Esmu apmierināta par 
padarīto.

Santa Barkēviča 9.b klase

Kā svinēt svētkus?
Jūs teiksiet – savāds jautājums. Protams, 

interesanti, svinīgi vai jautri (atkarībā no tā, 
kāds pasākums), ar izdomu.

Bet jaunieši saka: “ Interesanti un jautri 
bija vecmāmiņu laikos. Tagad bez “dopinga” 
neiznāk ne interesanti, ne jautri.” Un aiziet 
tāds svinētājs ar plastmasas maisiņu pie ro-
kas, kurā aizdomīgi tikšķ “dopinga avoti”, uz 
balli vai tusiņu. Savādāk nevar, tā pieņemts.

Ja ir sasniegta attiecīga jautrības pakāpe, 
sākas piedzīvojumu meklēšana. Iespēju jau 
netrūkst: var uzrīkot dragreisu trijos naktī, 
var pabraukāties ar miskastēm, ja nav savas 
mašīnas, palauzīt kādu ielu uzrakstu, nokasīt 
kādu burtu norādēs... Jautri! Neko prātīgu jau 
aizmiglotie prātiņi nespēj izdomāt.

Tikko “Latvijas Avīzē” bija vērā ņemama 
informācija. Rumānijā Valujas pilsētā sko-
lēniem, kuri neattaisnoti kavē stundas, par 
sodu jāstrādā cūku fermā. Vecāki šo pasāku-
mu atbalstījuši. Mālpilī gan cūku fermas nav, 
bet vai šos miera traucētājus un postītājus 
nevarētu sestdienās likt pie darba – ar slotu 
vai otu? Lai raujas, kamēr viss kārtībā! Pa-
mācoši un derīgi.

Fakti apkopoti  
pēc skolēnu aptaujas materiāliem

Īsās ziņas
9.klašu skolēni piedalījās laikraksta “Diena” or-
ganizētajā ikgadējā konkursā “Kas notiek?”
Mūsu skolēni un skolotāji projektu ietvaros 
viesojušies Portugālē un Itālijā, bet Mālpils 
vidusskolā viesojās skolu direktori no asto-
ņām Eiropas valstīm.
Skolotāji klausījās īpaši saistošu psihologa 
Kaspara Bikšes lekciju.
Konkursā “Estētiski noformēta klase” uzvarē-
ja 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 5.a, 5.b, 6.a un 8.b klašu 
kolektīvi. Balva, atzinība skaistā rāmītī, būs 
atgādinājums, ka videi, kurā dzīvojam, vien-
mēr jābūt sakoptai un estētiski noformētai.
Top grāmata “Teikas par Mālpili”.
Aktīvi rosās Bērnu žūrijas eksperti. Pavisam 
kolekciju vērtēšanu uzsākuši divdesmit de-
viņi 1. – 9.klašu skolēni. Pirmās atbildīgo 
darbiņu paveica 9.b klases skolniece Santa 
Barkēviča un 4.klases skolniece Natālija 
Estere Tamma.

Agate Muraško un Inese Vilciņa lasa referā-
tu 11.klases skolēniem.

Jaunāko klašu pasākums.

12.klase pasākuma noslēgumā.

Apbalvojumi par estētiskāko klases nofor-
mējumu.

Santa Barkēviča – konkursa “Augsim kopā 
ar karavīriem” dalībniece ar viceadmirāli 
Gaidi Andreju Zeibotu.
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PROJEKTI

“Portugāli uzskata par Eiropas vecāko 
valsti, vienīgo, kuras robežas nav mainī-
tas kopš 11. gadsimta. Tā ir etniski un 
kulturāli viengabalaina valsts, pateicoties 
diviem galvenajiem elementiem – valodai 
un reliģijai. Runā, ka šņāceņiem bagāto 
portugāļu valodu tauta pati esot izkropļo-
jusi, lai kaimiņi – spāņi – viņus nevarētu 
saprast. Un, lai gan tiešā Spānijas pa-
kļautībā Portugāle bija tikai 60 gadus (no 
1580. līdz 1640.), nekas nav aizmirsts 
un piedots. Noslēgta sevī, prom no visas 
pasaules Portugāle stāv ar muguru pret 
Ibērijas pussalu un visu Eiropu, bet ar 
cerībām veras okeānā, kur nezināmas 
jaunas zemes sola pārticību... Portugāļi 
ir ļoti labdabīga un draudzīga tauta. Viņi 
daudz smaida un cenšas būt pieklājīgi, 
izpalīdzīgi. Ja jūs vaicāsiet pēc kādas 
adreses, saņemsiet norādījumus doties 
vienā vai otrā virzienā, bet tas nebūt 
nenozīmēs, ka teiktais ir pareizs. Fan-
tāzijas lidojumi un radoša pieeja visam 
ir neizsmeļami. Sabiedrība ir uz ģimeni 
orientēta un svešiniekus šajā teritorijā 
ielaiž negribīgi. Kārtojot jebkāda līmeņa 
darījumus Portugālē, ir ļoti svarīgi zināt, 
kura futbola kluba atbalstītājs ir portugāļu 
partneris. Lisabonas divi svarīgākie klubi 
ir “Benfica” un “Sporting”, un jebkurš pilsē-
tas iedzīvotājs ieņem viedokli jautājumā 
par piederību attiecīgajam klubam. Ja arī 
kādam futbols ir vienaldzīgs, nozīmīgāko 
spēļu rezultāti noteikti jāzina un jāmāk 
komentēt...“

Par to, cik lielā mērā patiesībai atbilst 
šis garais citāts no interneta informācijas, 
varēja pārliecināties Mālpils vidusskolas 
11.klases skolēni – Comenius program-
mas projekta “Eiropas darba 
tirgus – jaunas iespējas un 
izaicinājumi jauniešiem” dalīb-
nieki. No 21.oktobra līdz 4.no-
vembrim viņi viesojās Santo 
Tirso pilsētas profesionālajā 
skolā un kopā ar portugāļu 
topošajiem datorspeciālis-
tiem mēģināja iepazīt novada 
darba tirgus situāciju, apmek-
lēja divdesmit četrus dažādu 
nozaru uzņēmumus, intervēja 
to darbiniekus, apkopoja iegū-
to informāciju, rakstīja tekstus 
projekta kopīgajai mājas 
lapai, ko sākuši veidot partner-
skolas skolēni, kā arī apguva 
portugāļu valodas pamatus. 

Tas bija līdz šim vērienīgākais vidusskolas 
Comenius projekta brauciens gan ilgu-
ma – 2 nedēļas, gan arī dalībnieku skai-
ta ziņā – 15, un vairāk nekā jebkad šeit 
priekšplānā izvirzījās cilvēciskie aspekti, 
jo līdztekus projekta programmas izpildei 
ļoti svarīga bija katra dalībnieka spēja ie-
justies svešajā vidē, pieņemt un saprast 
citu kultūru; vēlme un prasme izvēlēties 
videi piemērotu uzvedības stilu, radīt 
pirmo iespaidu par Latviju un latviešiem 
tautā, kas tik augstu vērtē savu nacionālo 
vēsturi un nekautrējas uzsvērt cieņu pret 
to. Tādēļ e-intervijā projekta dalībnieki tika 
lūgti atbildēt uz jautājumiem, kas raksturo 
tieši šos emocionālos momentus. Paldies 
visiem, kas savlaicīgi atsūtīja atbildes!

Kādi ir Tavi spilgtākie iespaidi par 
Portugāles braucienu? – Skaistā daba 
un interesantā arhitektūra, ļoti patika pa-
staigāties pa šaurajām ieliņām un lūkoties 
uz krāsainajām mājiņām (Diāna). Iepazī-
šanās ar jauniem cilvēkiem un jaunām 
iespējām (Mārcis). Skaistā daba, mājas, 
sakoptā apkārtne. Ļoti patika būt pie okeā-
na. Patika visas ekskursijas (Angelika). 
Labsirdīgi, atsaucīgi cilvēki, nekad nere-
dzēti dabas skati, lidošana ar lidmašīnu, 
atšķirīgā skolas dzīve, ēdiens un izklai-
des (Uldis). Daba, kalnainais apvidus, 
nelielās, līkumainās bruģētās ieliņas... 
Atsaucīgie un draudzīgie portugāļu cilvē-
ki. Kopā ar viņiem laiks pagāja nemanot 
(Renāte). Siltā zeme, patīkamie cilvēki, 
interesantā daba, okeāns, ko redzējām 
pirmo reizi mūžā (Guntars). Portugāles 
vēsturiskais mantojums, arhitektūra. Da-
žādās ekskursijas uz Porto, Guimaraes. 
Cilvēki un viņu mierīgā dzīves uztvere 

(Līga). Cilvēki, valsts, ēdiens, lidmašī-
na, eiro, meitenes, laika apstākļi, kalni, 
ēdiens, vīns, futbols, skola, saldējums, 
diskotēka, citroni (Krišs).

Kā Tev veicās ar iedzīvošanos sve-
šajā ģimenē? – Ģimene, pie kuras es 
dzīvoju, bija tiešām loti jauka, draudzīga 
un atsaucīga, vienmēr rūpējās par mani 
un bija gatavi palīdzēt, uzņēma mani ar 
platu smaidu un atplestām rokam, pat ne-
gribēja, lai braucu prom (Diāna). Ģimene 
mani uzņēma ļoti mājīgi un sarunāties 
varējām ļoti brīvi angļu valodā, jo visa 
ģimene ļoti labi pārvaldīja angļu valodu 
(Mārcis). Mani uzņēma ļoti viesmīlīgi. Va-
rētu pat teikt, ka jutos kā mājās, jo ģimene 
darīja visu, lai es justos labi (Renāte). Sve-
šajā ģimenē jutos ļoti labi. Pirmās dienas 
sagādāja grūtības, bet pēc tam viss bija 
tik vienkārši. Ģimenē uzņēma ļoti labi. 
Ģimene bija ļoti pretimnākoša, vienmēr 
uztraucās, vai man kaut ko nevajag (An-
gelika). Ar iedzīvošanos svešajā ģimenē 
man veicās patiešām ļoti labi. Nekādu 
starpgadījumu nebija, iedzīvojos uzreiz 
pēc atbraukšanas, jo ģimene bija ļoti at-
saucīga un draudzīgi noskaņota (Uldis).

Mani uzņēma ļoti laipni, ģimene bija 
ļoti patīkama, interesanta. Veda mani eks-
kursijās un ļoti daudz centās parādīt dažā-
das Portugāles vietas. Atvadās pat nobira 
vecākiem asaras un bija ļoti grūti pamest 
šo vietu, kur jau biju tik labi iedzīvojies un 
kur mani tik labi uzņēma (Guntars).

Manā ģimenē bija 4 cilvēki, no kuriem 
tikai divi, abas māsas, zināja angļu valo-
du. Vecāki centās iemācīties vienkāršākos 
vārdus un sazināties ar tiem. Viņu mājas 
man likās kā pilis, jo pirmajās dienās pat 

nevarēju atrast ceļu uz savu is-
tabu. Pārsvarā istabās ir flīzes, 
gan uz sienām, gan grīdas. Cil-
vēki ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi, 
tāpēc iedzīvošanās grūtības 
man nesagādāja (Līga).

Kā veicās ar angļu valo-
das pielietojumu? – Ar angļu 
valodu viņiem iet švaki, tomēr 
tas nebija šķērslis sarunām, pie 
rokas vienmēr bija vārdnīca, ku-
ra palīdzēja kaut daļēji saprast, 
ko otrs vēlas, reizēm palīdzēja 
arī zīmju valoda (Diāna). Ar 
angļu valodas pielietojumu man 
veicās labi. Lieliska iespēja bija 
savas angļu valodas zināšanas 

Portugāle gadsimtu vējos un mālpiliešu acīm

ĻOTI saldā atvadu torte. Turpinājums 10. lpp.
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uzlabot tiešos dzīves apstāk-
ļos (Mārcis). Bija ļoti grūti 
sarunāties pirmajās dienās, 
jo tā meitene, pie kuras es 
dzīvoju, labi neprata runāt. 
Bet tad es mēģināju izskaid-
rot savādāk, lai viņa saprastu 
(Angelika). Viss bija vislabā-
kajā kārtībā. Es sapratu visu, 
ko man teica, un viņi saprata 
visu, ko es teicu (Uldis). Man 
tas īpašas problēmas nesa-
gādāja, taču lielākā daļa por-
tugāļu skolnieku šo valodu 
nepārzina ļoti labi. Daudzkārt 
man teica, ka runāju ātri un 
lietoju sarežģītus vārdus. Tā-
pēc centos runāt vienkāršāk 
(Renāte). No visiem portugā-
ļu skolniekiem tikai daži labi 
zināja angļu valodu. Kopumā 
var teikt, ka Latvijā valodu zi-
nāšanu līmenis ir augstāks. 
Man pašai nebija grūtības 
runāt angliski, bet es arī cen-
tos iemācīties dažas frāzes 
viņu valodā (Līga).

Kādas ir spilgtākās por-
tugāļu rakstura, sadzīves, 
savstarpējās saskarsmes 
īpatnības? – Viņi visi dzīvo tādā kā 
lielā ģimenē, viņiem nav naida vai skau-
dības vienam uz otru, kas ir ļoti izplatīta 
rakstura iezīme latviešiem, viņi vienmēr 
un visur ir gatavi palīdzēt pat nepazīsta-
miem cilvēkiem (Diāna). Ļoti labdabīga 
un draudzīga tauta. Viņi daudz smaida 
un cenšas būt pieklājīgi, izpalīdzīgi. 
Patīk daudz parunāt par neko (Mārcis). 
Viņi ļoti skaļi runā. Stundās bija diezgan 
liela nekārtība, nevis tā kā Latvijā. Stun-
dās viņi strādāja diezgan lēni. Un viņiem 
nebija nekur jāsteidzas, 10minūtes šur 
vai tur neko daudz neizteica (Angelika). 
Sadzīve ne ar ko īpašu no mūsējās 
neatšķīrās, ja nu vienīgi viss ir mazliet 
augstākā kvalitātē (Uldis). Kopumā... 
klusas dabas cilvēki, taču, protams, bija 
tādi, kuri izteica savas emocijas diezgan 
skaļi. Viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs, at-
saucīgi, labsirdīgi, vienmēr par mums 
uztraucās, jautāja, vai viss ir kārtība, 
vai patīk uzturēties Portugālē. Ģimene 
viņiem ir ļoti svarīga. Vakariņas parasti 
tika ieturētas visiem kopā. Jau pirmajā 
vakarā man tika ierādīts, kur būs jāsēž, 
to vienmēr ievēroju (Līga). Draudzīgums 
ir viņu lielākais pluss (Krišs). Savstarpē-
jā saskarsmē viņi nebaidīsies pateikt 
visu, ko domā. Runājot bieži žestikulē, 

lai uzsvērtu sacītā nozīmi. Ne reizi vien 
liekas, ka viņi savā starpā strīdas, taču 
tā nemaz nav (Renāte). Portugāļi ir diez-
gan atraisīti, viņi ir ļoti viesmīlīgi, atvērti, 
draudzīgi un izprotoši, kā arī izpalīdzīgi, 
interesanti, ļoti maz konfliktē. Savas 
problēmas risina ļoti mierīgi un nosvērti. 
Ar viņiem ir viegli komunicēties, jo viņi 
ļoti cenšas izprast apkārtējos cilvēkus, 
iedraudzēties ar visiem (Guntars).

Vai bija kādas grūtības šo 
divu nedēļu laikā un kā tās 
pārvarēji? – Nekādu īpašu pro-
blēmu, kuras būtu vērts pieminēt, 
nebija. Protams, pirmajās dienas 
bija nepārvarama vēlme atgriez-
ties mājās, pie cilvēkiem, kuri 
runā latviski,...bet, tiklīdz iedzīvo-
jos, vairs pat uz mājām negribējās 
braukt  (Diāna). Visgrūtāk bija šķir-
ties no ģimenes pēdējā dienā, tad 
šķirties no jaunajiem draugiem 
un pamest Portugāli, jo 2 nedē-
ļas bija patiešām izdevušās, ļoti 
interesantas, patīkamas un šajā 
zemē vienmēr būs mērķis nokļūt 
vēl kādu reizi (Guntars).

Savukārt, mums ar skolotāju 
Inu patīkams pārsteigums bija 
portugāļu partneru precīzais un 
uzticamais atbalsts visās grūtī-
bās, kuru šajā braucienā nudien 
netrūka. Kolēģu saulainais miers 
palīdzēja to visu pārvarēt, un arī 
mēs daudz ko varējām ielikt savā 
pieredzes krātuvē blakus priekam 
par tiem brauciena dalībniekiem, 
kas bija gan čakli strādājuši pie 
projekta tēmām jau pirms brau-

ciena, gan arī Portugālē parādīja sevi kā 
pieaugušus un atbildīgus cilvēkus.

Tā, lūk, mums gāja Portugālē. Pro-
tams, tas nav viss piedzīvotais, un žēl, 
ka nevaram publicēt mūsu plašo bilžu 
galeriju, kuru jau nākamā gada martā pa-
pildinās portugāļu skolēnu vizītes iespaidi 
Latvijā: projekts turpinās!

Raksts un foto: L.Mukāne

Portugāles pirmā karaļa pilsētā Guimaraes.

Atvadu rītā kopā ar ģimenēm.

Turpinājums no 9. lpp.
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VESELĪBA

– Pašlaik ir rudens, tuvojas ziema, kad 
parasti neizpaliek ikgadējās saaukstē-
šanās un vīrusu saslimšanas. Kādi ir 
jūsu novērojumi šajā gadā? Vai mālpi-
lieši daudz slimo?

Patiešām arī slimībām piemīt sezonas 
īpašības. Mediķiem daudz un dikti jāsa-
stopas ar kaitēm, kas ir noteiktos gadalai-
kos. Rudenī visi sāk vākt kartupeļus, tad 
sāp muguras. Kad pavasarī uzsāk darbu 
dārziņos, atkal sāp muguras. Bet vīrusu 
saslimšanas parādās kā pavasaros, tā 
rudeņos. Visvairāk tas notiek bērniem, sā-
kot apmeklēt bērnudārzu un skolu. Viens 
atnes vienu vīrusu, otrs otru un tad iet va-
ļā. Bez tam, bērnudārzā un skolā daudz 
slimo, kad nav apkures sezona.

Šajā gadā viss norit kā iepriekšējos. 
Kaut gan pēdējo trīs gadu laikā ir uzradies 
jauns – rota vīruss.
– Kas tas ir?

Tas ir tāds pabriesmīgs, no jauna 
izveidojies vīruss, kura agrāk nebija. Ar 
viņu slimo gan lieli, gan mazi. Bērniem 
šis vīruss bīstams tāpēc, ka ir vemšana 
un caureja, mazie bērni tad gandrīz neēd. 
Bieži vien nonāk arī slimnīcā. Pieaugu-
šajiem parasti vienu dienu ir vemšana, 
otru caureja, pēc tam divas nedēļas liels 
nespēks. Rota vīruss pie mums cirkulē 
nepārtraukti, pret to neveidojas nekāda 
imunitāte. Sākumā tas vairāk bija sezonas 
rakstura, tagad iet visu cauru gadu. Tikko 
nesen saņēmām ziņu, ka ir izgatavota vak-

cīna pret šo vīrusu. Var vakcinēt bērnus 
līdz 2gadu vecumam. Tas jādara divas 
reizes, un viena vakcīna maksā 50 latus. 
Līdz šim vēl neviens vecāks nav atļāvies 
veikt šo vakcīnu. Pēc diviem gadiem viņa 
atkal vairs nedarbojas.
– Kad pie jums atnāk šie slimnieki, ko 

jūs parasti darāt? Vai izrakstāt zāles, 
dodat šprices?

Es vispār gribu pateikt dažus vār-
dus, par to, kas notiek. Mani uztrauc, 
ka mūsdienu cilvēki ir ļoti aizrāvušies 
ar zālēm, farmakoloģiju. Tas jau paliek 
dramatiski. Jo daudz vienkāršāk iedzert 
tableti, nosist temperatūru, nevis pašam 
drusku pacīnīties. Medikamentu šobrīd 
ir tik ļoti daudz, tiek ražotas arvien jau-
nas un jaunas zāles, kuras nepārtraukti 
reklamē. Rodas sajūta, ka cilvēku piera-
dina pie tā, ka tev obligāti jādzer zāles. 
Paskatieties, kaut vai televīzijā! Tā kā 
jaunatni radina pie aliņa, pārējiem ieteic 
lietot zāles – kalcijs ir jādzer, vitamīni ir 
jādzer, pretsāpju līdzekļi, vēdera uzpūša-
nās tabletes, utt.

Protams, gadījumos, kad patiešām 
nepieciešama medikamentoza ārstēša-
na, tā tiek sniegta. Bet bieži vien vecāki 
satraucas, ja bērnam paaugstināta tem-
peratūra. Taču patiesībā tas nozīmē, ka 
notiek normāla organisma reakcija uz 
slimību. Pirmkārt, šajā augstajā tempera-
tūrā aiziet bojā slimības izraisītāji, otrkārt, 
izstrādājas imūnvielas.

– Kā palīdzēt pašam sev? Kādi ir jūsu 
padomi, uzskati?

Vispirms jācenšas izsargāties no 
šīm slimībām atbilstoši ģērbjoties. Nevar 
šobrīd staigāt T kreklā un plikām kājām. 
Svarīga arī personīgā higiēna.

Neesmu pārāk liela sintētisko vitamīnu 
piekritēja. Kad nāk rudens, ieteiktu lietot 
vitamīnus no mūsu dārza – augļus un dār-
zeņus, kas auguši Latvijā, nevis aizjūras 
zemju. Nebūt slinkam un iedot bērnam 
pagrauzt burkānus. Ļoti labi dzert biešu, 
burkānu un citas sulas. Neiebilstu arī pret 
imunitāti stiprinošiem dabiskiem līdzek-
ļiem, kā citroseptu, ehināciju. Nedrīkst 
piemirst ķiplokus, dzērvenes un dažādas 
pie mums augošu augu tējas – avenes, 
liepziedus, pelašķus, kumelītes, daktera 
Tereško tēju maisījumus.
– Kāpēc dažiem cilvēkiem izdodas ne-

saslimt, bet citi sirgst vairāk?
Vispār cilvēks saslimst, kad viņam ir jā-

saslimst. Ja sevi nodzen tik tālu, ka vairāk 
nav kur, tad jāpaliek slimam. Man dažkārt 
saka, kāpēc bērns aizejot uz bērnudārzu 
sāk daudz slimot, ja mājā bija veselīgs. 
Izrādās, bērnam vajag mammu. Un pie 
slima bērna mamma paliek mājās. Tas 
ir zemapziņā. Šis ir cits, netradicionāls 
skatījums uz cilvēka organismu kopumā. 
Pastāv uzskats, ka visas slimības sākas 
cilvēka galvā. Tā tiešām ir. Vēlmes ne-
sakrīt ar iespējām un cilvēks saslimst, 
piemēram, ar vairogdziedzeri. Daudz ko 
nosaka mūsdienu nedabiskais dzīves-
veids. Nepareizi ēšanas paradumi veicina 
cukura diabēta plašo izplatību.Bieži nākas 
dzirdēt arī par bezmiegu un depresiju.

Vislabākā imunitāte pret slimībām 
veidojas, kad cilvēks ir priecīgs, laimīgs, 
ar pozitīvu domāšanu. Ļoti daudz negatī-
vas, informācijas sniedz televīzija, radio, 
prese. Tāpat kā datori, tas ļoti iespaido 
cilvēku. Iespēju robežās vajag sevi no 
tā attālināt.

Lai rastu atbildes uz daudzām vēl jo-
projām mūsdienu medicīnā neskaidrām 
lietām, Alda Bēvalde jau ceturto gadu 
savas zināšanas papildina astromedicīnā, 
apgūstot gan astroloģiju, gan astromedicī-
nu. Viņa iepazinusi vairākas netradicionā-
lās medicīnas metodes – ajūrvēdu, arom-
terapiju un citas. Tas palīdz izprast cilvēka 
organismu kopumā, kā arī uz slimnieku un 
slimībām paskatīties daudzpusīgāk.

Dace Krilovska

Kā būt veselam
Saruna ar ģimenes ārsti Aldu Bēvaldi
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NODERĪGA INFORMĀCIJA

Mālpils pagastā pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā nosaka 
Saistošie noteikumi Nr.8, kas tika pieņem-
ti 2006.gada 30.maijā. Tajos ir noteikts 
gan to personu loks, kas var saņemt šo 
palīdzību, gan arī palīdzības veidi. Tāpat 
kā par sociālās palīdzības pabalstu pie-
šķiršanu, arī lēmumus par pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
pieņem pašvaldības aģentūra “Mālpils 
sociālais dienests”.

Līdz ar noteikumu stāšanos spēkā 
būtiskas izmaiņas attiecas uz Dzīvokļa 
pabalsta (Pabalsts dzīvojamās telpas īres 
maksas un maksas par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietoša-
nu, segšanai) piešķiršanu. Ja iepriekš 
šis pabalsta veids tika iekļauts sociālās 
palīdzības pabalstos, tad tagad, atbilsto-
ši likumam Par pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā, iekļauts 
pie pašvaldības palīdzības dzīvokļa 
jautājumu risināšanā veidiem. Dzīvokļa 
pabalsts ir paredzēts maznodrošinātiem 
un trūcīgiem pagasta iedzīvotājiem. Visu 
palīdzības veidu palīdzības saņēmēji 
tiks reģistrēti Pašvaldības palīdzības sa-

ņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā 
Reģistrā. Reģistrā tiek iekārtotas divējā-
das rindas – pirmām kārtām ar palīdzību 
nodrošināmie un vispārējā kārtībā ar palī-
dzību nodrošināmie. I grupā tiks iekļautas 
maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes ar 
trīs vai vairāk nepilngadīgiem bērniem; 
maznodrošinātas ģimenes, kura audzina 
bērnu invalīdu; maznodrošinātas perso-
nas, kas sasniegušas pensijas vecumu 
vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ. 
II grupā iekļauj augstāk neminētās maz-
nodrošināto un trūcīgo personu grupas. 
Dokumenti, kas jāiesniedz, lai saņemtu 
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, ir noteikti saistošajos noteiku-
mos. Palīdzības prasītājs iesniedz aģen-
tūrā iesniegumu, kurā norāda palīdzības 
veidu. Lai varētu noteikt atbilstību maznod-
rošinātas vai trūcīgas personas (ģimenes) 
statusam, jāaizpilda Iztikas līdzekļu dekla-
rācija. Tāpat katram palīdzības prasītājam 
jāiesniedz sociālo statusu apliecinoša 
dokumenta kopiju (pensionāra apliecības 
vai invaliditātes apliecības), dzīves vietas 
deklarēšanās izziņu.

Gribētu ieteikt pagasta iedzīvotājiem 

nebaidīties no šiem vārdiem maznodroši-
nāts, trūcīgs. Maznodrošinātas personas 
ienākumu līmenis Mālpils pagastā tiek sa-
mērots ar valstī noteikto minimālo darba 
algu. Par maznodrošinātu Mālpils pagastā 
atzīs dzīvesvietā deklarētu vienu, atsevišķi 
dzīvojošu vecuma pensijas vai invaliditātes 
pensijas saņēmēju, kuram nav taisnās līni-
jas radinieku, ja viņa ienākumi nav lielāki 
par valstī noteikto minimālo darba algu. Ja 
personai (ģimenei) ir cits statuss, tad šis lī-
menis ir 70% no minimālās darba algas uz 
katru ģimenes locekli. Par trūcīgu savukārt 
atzīst personu (ģimeni), kuras ienākumi uz 
vienu personu ir zemāki par 50% no valstī 
noteiktās minimālās darba algas.

Visi pašvaldības Saistošie noteikumi 
ir publicēti “Mālpils Vēstīs” – “Par sociā-
lās palīdzības pabalstiem Mālpils pagas-
tā” – 2006.gada februāra numurā; “Par 
Mālpils pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” – 2006.gada jūnija 
numurā; “Par maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusa noteikšanu Mālpils pa-
gastā” – 2006.gada septembra numurā. 
Ar tiem var iepazīties arī pašvaldības 
aģentūrā.

Aģentūras "Mālpils sociālais dienests" ziņas:
• Ziemassvētku vienreizējo pabalstu izmaksai un svētku pasāku-

mu organizēšanai pašvaldības aģentūra izlietos 3 000 latus;
• Šogad uz Ziemassvētkiem tiks piešķirti taloni Ls5,00 apmērā 

daudzbērnu ģimeņu 165 bērniem (ģimenes, kurās ir trīs vai 
vairāk nepilngadīgi bērni), 18 bērniem ar invaliditāti un pieciem 
1.grupas invalīdiem;

 Talonus pašvaldības aģentūrā varēs saņemt no šā gada 11.de-
cembra.

• 58 svētku paciņas saņems vientuļie pensionāri un no Mālpils 

pagasta sociālās aprūpes centros ievietotie pensionāri un cilvēki 
ar invaliditāti; Aģentūras darbinieki plāno apciemot šos cilvēkus 
šā gada 19.decembrī.

• Pašvaldības aģentūra šogad plāno iepriecināt 342 pirmskolas 
izglītības iestādes un skolu 1.–4.klašu skolēnus ar Ziemassvēt-
ku saldumu paciņām;

• Decembra pirmajās nedēļās Mālpils pagasta padomes Lielajā 
zālē būs iespēja saņemt humāno palīdzību (tiešais sūtījums no 
Vācijas, Reinas pilsētas). Laipni aicināti!

Izmaiņas Dzīvokļa pabalsta piešķiršanā

Par sociālās palīdzības pabalstiem
Par sociālās palīdzības pabalstu pie-

šķiršanu Mālpils pagastā jau vairāk nekā 
gadu lēmumus pieņem pašvaldības aģen-
tūra “Mālpils sociālais dienests”. Pabalstu 
piešķiršana balstās gan uz likumu Par 
sociālo drošību un Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumu, gan uz 
“vietējo likumu” – pašvaldības Saistoša-
jiem noteikumiem Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Mālpils pagastā. Saistošie 
noteikumi nosaka gan pabalsta veidus un 
apmērus, gan arī ienākumu līmeni, zem 
kura cilvēks dzīvojot, var kļūt par palīdzī-
bas saņēmēju.

Mēģināšu vērst lasītāju uzmanību uz 
galvenajiem nosacījumiem, uz kuriem 
aģentūra balstās piešķirot vai nepiešķi-
rot pabalstus. Pirmkārt jānorāda uz to, 
ka pabalstus piešķir tikai iedzīvotājiem, 

kas savu dzīves vietu deklarējuši Mālpils 
pagastā. Ir pabalsti, kurus piešķir, neiz-
vērtējot personas (ģimenes) ienākumus. 
Tāda veida pabalsti ir: sakarā ar bērna 
piedzimšanu; bez vecāku gādības pali-
kušiem bērniem, sasniedzot pilngadību; 
politiski represētām personām LR prok-
lamēšanas gadadienā; pabalsti Ziemas-
svētkos; iedzīvotājiem, kas atzīmē 80, 
85, 90 vai lielāku dzīves jubileju; bēru 
gadījumā. Un ir pabalsti, kurus piešķir, 
izvērtējot personas (ģimenes) materiālos 
resursus – ienākumus un īpašumus. Ja 
pirmos mēs varētu nosaukt kā atbalstu 
atsevišķām iedzīvotāju grupām, tad otrie 
vistiešāk atbilst nosaukumam sociālās 
palīdzības pabalsts, kuru piešķir perso-
nām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu 
pamatvajadzību apmierināšanai. Pamat-

vajadzības ir ēdiens, apģērbs, mājoklis, 
veselības aprūpe, obligātā izglītība. So-
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likums nosaka, ka sociālās palīdzības 
pabalstus piešķir izvērtējot personas (ģi-
menes) materiālos resursus – gan ienāku-
mus, gan īpašumus, individuāli paredzot 
katra klienta līdzdarbību. Izvērtēšanā 
aģentūra ņem vērā ne tikai materiālos 
resursus, bet arī pabalsta prasītāja sociā-
lo stāvokli. Atkarībā no sociālā stāvokļa, 
pašvaldībā noteikts atšķirīgs ienākumu 
līmenis uz vienu cilvēku, un, ja personas 
vai ģimenes ienākumi ir zemāki par šo 
līmeni, tad var lemt par pabalsta piešķirša-
nu. Mālpils pagasta padome par kritēriju ir 
pieņēmusi valstī noteikto minimālo darba 
algu uz katra gada 1.janvāri.

Sociālajā darbā mēs bieži sastopa-
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KULTŪRA UN SPORTS

21.oktobrī Mālpils profesionālās 
vidusskolas sporta zālē notika Mālpils 
kausa izcīņa Volejbolā. Lai piesaistītu 
vairāk komandas, tika izmainīti noteiku-
mi, kas noteica, ka uz laukuma atrodas 
4 spēlētāji. Tas palīdzēja, jo pieteicās par 
2 komandām vairāk nekā pagājušo gadu, 
t.i. 6 komandas (pagājušo gadu piedalījās 
tikai 4 komandas). Komandas tika salozē-
tas 2 grupās (katrā grupā 3 komandas), 
ņemot vērā arī pagājušā gada rezultātus. 
Sacensību kārtība noteica, ka katras gru-
pas divas labākās komandas turpina cīņu 
pusfinālā, bet, attiecīgi komandas, kas 
ieņem 3.vietu grupā cīnās par 5–6.vietu. 
Rezultāti:

PUSFINĀLS Par 3. vietu Fināls
LMT –  
Cipiņš    2:0

Cipiņš – 
LAIKO  2:1

LMT –  
H2O    2:0

H2O –  
LAIKO   2:0

Tātad, pirmo vietu izcīnīja LMT koman-
da, kuras sastāvā startēja arī mālpilietis 
Ģirts Lielmežs. Otro vietu ieguva H2O (Ga-
tis Ozoliņš, Māris Čīma, Edgars Balodis 
un Oskars Janbergs), bet trešajā vietā, ļoti 
sīvā cīņā uzvarot komandu LAIKO, ierin-
dojās komanda Cipiņš (Mareks Cimurs, 
Adrians Fjodorovs, Armīns Fjodorovs un 
Arsēns Petrenko).

Jāpiebilst, ka turnīrā mazliet nepavei-
cās potenciāli spēcīgai komandai Vietē-
jie (brāļi – Mārtiņš un Jānis Dišereiti un 
Mālpils pludmales volejbola čempionāta 
2.vietas ieguvēji Arnis Staško un Jānis 
Kalniņš), kuriem grupā trāpījās turnīra pir-
mo divu vietu ieguvēji un līdz ar to nācās 
spēlēt par 5.vietu, kuru Vietējie arī izcīnīja. 
Sesto vietu ieguva Sidgundas komanda, 
kuras sastāvā spēlēja arī vecmeistars 
Imants Bičkovskis.

28.oktobrī Inčukalna sporta komplek-
sā notika Rīgas rajona 2006.gada sporta 
spēles peldēšanā. 12 komandu konku-
rencē mālpilieši ieguva 10.vietu. Vislabāk 
no mūsējiem nostartēja Līga Pudele, kas 
brīvajā stilā savā vecuma grupā izcīnīja 
5.vietu un Jānis Bundziņš, kas brīvajā stilā 
savā vecuma grupā ieguva 6.vietu. Māl-
pils komandas godu bez pieminētajiem 
vēl aizstāvēja Olga Faļiļejeva, Agnese 
Kriķe, Māris Čīma, Ģirts Lielmežs un Ed-
gars Jakušenoks. Pirmo vietu komandu 
vērtējumā pārliecinoši izcīnīja Babītes 
komanda, savukārt, Krimulda un Stopiņi 
ierindojās attiecīgi 2.un 3.vietā.

Sporta organizators pateicas tiem, kas 
piekrita un arī godam pārstāvēja Mālpils 
komandu.

25.septembrī mālpilieši uzsāka cīņas 
volejbolā, Rīgas rajona 2006.gada spor-
ta spēļu ietvaros. Grupu turnīrā Mālpils 

komanda izcīnīja vienu uzvaru un četras 
reizes zaudēja, izcīnot 5.vietu un turpmāk 
cīnīsies par 9. līdz 12.vietai ar Saulkrastu, 
Ādažu un Vangažu komandām. 23.novem-
brī mālpiliešiem pēdējā spēle ar Ādažu 
komandu.

REZULTĀTI
SAULKRASTI – MĀLPILS 3:0

VANGAŽI– MĀLPILS 3:1

Sporta organizators Māris Čīma
mob. 26445802

Sporta ziņas

Mālpils komanda peldēšanā. 3.vietas ieguvēji – komanda Cipinsh.

1.vietas ieguvēji – LMT komanda.

mies ar gadījumiem, ka vecāki nenodro-
šina bērnu pamatvajadzības. Tad daudz 
svarīgāk par pabalstu piešķiršanu ir so-
ciālais darbs, mēģinot atveseļot ģimeni. 
Bet tikpat bieži ir gadījumi, kad pieauguši 
bērni nepilda savus pienākumus pret 
vecākiem, kuri ir pensionāri, atstāti bez 
materiālā atbalsta.

Būtiski ir arī līdzdarbības pienākumi. 
Tas vairāk attiecas uz darbspējīgiem iedzī-
votājiem. Līdzdarbības pienākumi ir sav-

starpēja aģentūras un klienta vienošanās, 
kas paredz ceļus, kā klients var uzlabot 
savu stāvokli, proti, lai viņš nebūtu pastā-
vīgs sociālās palīdzības saņēmējs. Mēs 
nevaram akceptēt sociālās palīdzības 
saņēmēju, kurš uzrāda, ka viņš strādā 
gadījuma darbus. Sociālās palīdzības 
pabalsti tiek maksāti no iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļiem, bet, ja darbspējīgs cilvēks 
nestrādā algotu darbu, viņš nemaksā no-
dokļus, kas veido pašvaldības budžetu. 

Tādā gadījumā vai nu jāstājas pastāvīgās 
darba attiecībās vai jāreģistrējas Nodarbi-
nātības valsts aģentūrā kā darba meklētā-
jam vai bezdarbniekam. Līdzīga situācija 
ir ar tiem darba ņēmējiem, kas strādā it 
kā par minimālo algu. Tas nozīmē, ka šī 
cilvēka iemaksātie nodokļi arī ir minimāli. 
Bet no kā mēs varam apmaksāt sociālo 
palīdzību? Tāds apburtais loks sanāk.

P/A “Mālpils sociālais dienests” direktore 
Olga Volosatova
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Policijas ziņas
 Rīgas rajona policijas pārvalde informē, ka laika posmā no 

2006.gada 16.oktobra līdz 2006.gada 14.novembrim Mālpils pa-
gastā reģistrēti 11 notikumi. Tajā skaitā: 2 noziedzīgi nodarījumi 
pret personas veselību, 2 noziegumi pret personas īpašumu, 3 
ceļu satiksmes negadījumi (no tiem 1 ar cietušajiem).

13. oktobrī
 Mālpils pagasta Sidgundā, no istabas, brīvi piekļūstot, nozagtas 

mantas. Sākotnējais materiālais zaudējums virs 100 LVL. Uzsākts 
kriminālprocess.

20. oktobrī
 Mālpils pagastā 27. septembrī konstatēta patvaļīga koku ciršana. 

Sākotnējais materiālais zaudējums virs 18 000 LVL. Uzsākts kri-
minālprocess.

29. oktobrī
 Mālpils pagasta Sidgundā “Vagaros”, mehāniskajās darbnīcās 

no traktortehnikas, atlaužot slēdzenes degvielas bākām, nozagta 
dīzeļdegviela. Sākotnējais materiālais zaudējums virs 200 LVL.

9. novembrī
 Mālpilī, pie autoostas alkohola reibumā aizturēts 1964.gadā dzi-

mušais vīrietis. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Ceļu satiksmes negadījumi
4. novembrī
 Mālpils pagastā, autoceļa Mālpils – Vēveri 6. kilometrā automašī-

nas BMW 740 1983.gadā dzimušais vadītājs, neizvēlējās pareizu 
braukšanas ātrumu, kā rezultētā nobrauca no ceļa braucamās 
daļas un uzbrauca šķērslim.

10. novembrī
 Mālpils parka teritorijā transportlīdzekļa VOLVO 440 pagaidām 

nenoskaidrots vadītājs, nezināmu iemeslu dēļ nobrauca no brauk-
tuves, kur transportlīdzeklis apgāzās. Pēc notikušā vadītājs no 
notikuma vietas aizgāja. Ceļu satiksmes negadījumā cieta 2 pa-
sažieres, kuras nogādātas slimnīcā.

11.novembrī
 Mālpils pagastā, autoceļa Mālpils – Garkalne 33 kilometrā auto-

mašīnas FORD – MONDEO vadītājs uzbrauca meža zvēram, kas 
izskrēja uz braucamās daļas.

Rīgas rajona policijas pārvaldes priekšnieka palīdze  
Inita Dzelme

Rīgas rajona policijas pārvaldes uzticības tālrunis:  
7219799 (autoatbildētājs)

Aicinām uz jauniešu tikšanos 
Mālpils kultūras namā
9. decembrī pulksten 16.00
jauniešus vecumā no 16. līdz 26. gadiem,  
lai pārrunātu, kā pašu spēkiem padarīt Mālpils 
jauniešu dzīvi interesantāku.

Ko sagaidām no tevis? Idejas un līdzdalību  
šo ideju realizācijā.

Ko saņemsi pretī? Jaunus draugus  
un iespēju kopā ar grieķu un itāļu jauniešiem  
piedalīties starptautiskā jauniešu nometnē  
Gambolo pilsētā Itālijā nākošā gada augusta  
mēnesī projekta “Jaunieši Eiropā” ietvaros.

13. novembrī Gambolo pilsētas pašvaldības ēkā notika darba 
grupas sanāksme, kurā tika pārrunāti turpmākās jauniešu sadar-
bības virzieni. Mālpili šajā sanāksmē pārstāvēja projekta vadītā-
ja Ieva Viļuma un Dzinta Krastiņa.

31. decembrī no plkst. 22.00 
Mālpils kultūras namā

Jaungada sagaidīšanas balle

“KAD GADIEM ES PĀRI SKATOS...”
Dziesmas, apsveikumi, pārsteigumi, karaoke, laba deju mūzika, diskotēka.

Tosti par godu jaunajam gadam un kopīgs prieks par salūtu.
Galdiņus var pieteikt zvanot pa tālruņiem 7925339, 7925836.
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SLUDINĀJUMI

SIA ARBORD  
aicina darbā strādniekus
īpašumu apsaimniekošanai ar sekojo-
šiem darba rīkiem:
– trimeriem
– zāles pļāvējiem
– motorzāģiem

SIA ARBORD  
“Jaunkļaviņi”  

Mālpils pagasts
Tel. 26161600

SIA ARBORD piedāvā:
Meža kopšanu
– Izzāģējam pamežu, krūmus, bojātos 

un sausos kokus
– Attīrām aizaugušus grāvjus, stigas un 

ceļmalas
Jaunaudžu kopšanu
– Veicam jaunaudžu kopšanu atbilstoši 

LVMD noteiktajām prasībām
Parku un pagalmu zāles pļaušana

Ar modernām iekārtām strādājošs Latviešu kokapstrādes uzņēmums 
“KOKPĀRSTRĀDE 98”,Rīgas rajona Allažu pagastā sakarā ar ražošanas 
jaudu palielināšanu, aicina darbā savā kolektīvā:

I Špaktelētājas; slīpētājas – darbs tikai dienas maiņā,

II Darbiniekus pie garinātājiem  
un citiem palīgdarbiem – darbs maiņās

Darbā aicinām gan vīriešus, gan sievietes pie dažādiem darbgaldiem, kā 
arī nepieciešami darbinieki vienkāršiem darbiem. Nav vecuma ierobežojumu. 
Atalgojums atkarīgs no kvalifikācijas. Alga, iespējams, lielāka kā citos kokap-
strādes uzņēmumos.

Nepieciešamības gadījumā veicam apmācību uz vietas. Darbs pa nedēļas 
darba dienām.

Mēs piedāvājam:
• Konkurētspējīgs atalgojums, vienmēr tiek maksāts laikā,
• Ir pusdienas (lielāko daļu sedz uzņēmums),
• Iespējams transports no mājām uz darbu un atpakaļ,
• Darbs apsildītās telpās,
• Draudzīgs kolektīvs,
• Izaugsmes iespējas.

Kontaktinformācija:
26432754 Roberts

SIA “ KVARTĀLS “ Mālpils pagasta, Nākotnes ielā 1

Piedāvā lielu preču klāstu, visu vecumu mālpiliešiem:

Ziemassvētku dāvanas, grāmatas, rotaļlietas, traukus 
un daudz citas lietas, kas svētkus padarīs īpašus.

Visi būsiet mīļi gaidīti!!!

Mālpils pagasta padome izsludina  
pieteikšanos darbā informatīvā izdevuma  
“Mālpils Vēstis” redaktores amatā

Prasības pretendentam:
• Labas valsts valodas zināšanas.
• Labas prasmes un iemaņas darbā ar datoru.
• Prasme aprakstīt problēmsituācijas iedzīvotājiem izprotamā 

valodā.
• Augsta atbildības sajūta.

Priekšrocības pretendentam:
• Pieredze darbā, kas saistīts ar amatu (žurnālists, latviešu va-

lodas skolotājs, sabiedrisko attiecību speciālists, utml.).

Pieteikumus sūtīt vai iesniegt personīgi kancelejā Mālpils pagas-
ta padomē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Rīgas raj., līdz 15.12.2006.,  
klāt pievienojot dokumentus:

• Izglītības dokumentu kopijas.
• CV ar iepriekšējo darba vietu norādēm un adresēm.
• Citu dokumentu kopijas, kas var apliecināt atbilstību prasī-

bām.

Sīkāka informācija pie Mālpils pagasta padomes izpilddirektora 
Vladislava Komarova vai pa tālruni 7970887, 29250880.
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Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 5, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152
Tâlruòi: 7925390, 7970888
Redaktore: Dace Krilovska, þurnâliste: Dzinta Krastiòa
Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa

Mâkslinieciskâ noformçjuma konsultante: Mâra Ârente
Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
“Mâlpils Vçstis” elektroniski http://www.laikraksti.lv
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 7311424

Sveicam decembra  
jubilārus!

Ik gads tavā gaitā nav bijis par lieku,
Nesis gan rūpes, gan dzīvotprieku.
Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžs –
Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.

/J.Rapša/

85 – Janinai Grengienei,  
Lidijai Kalējai

80 – Martai Freimanei,  
Mildai Karasenko

75 – Stefānijai Rozītei,  
Jānim Valdovskim,  
Ilgai Vītiņai

70 – Gunāram Bīriņam,  
Annai Jurovai,  
Andrim Kerselim,  
Staņislavam Krilovskim,  
Lūcijai Lapšānei,  
Valdai Maršavai

2.decembrī 
 plkst. 12.00  Mālpils Invalīdu biedrības  
 sarīkojums "Mēs viens otram"
8.decembrī 
 plkst. 17.00  Gleznotājas Esteres Zemītes  
 izstādes “Bezgalības vilinājums” atklāšana,  
 tikšanās ar mākslinieci
9. decembrī 
 plkst. 18.00  Tautisko deju kolektīvu  
 ziemassvētku ieskaņu koncerts.  
 Piedalās deju kolektīvs “Mārītes”, “Māra”,  
 “Sidgunda” un “Kniediņš”
12. decembrī 
 Rīgas rajona pensionāru padomes tikšanās
13. decembrī 
 plkst. 13.00  Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas”  
 gada jubilejas sarīkojums
13. decembrī 
 Pagasta centrālās egles iedegšana.
16. decembrī 
 plkst. 9.00  Ziemassvētku tirdziņš 
 plkst. 18.00  Koru un vokālo ansambļu  
 ziemassvētki ieskaņu koncerts
19. decembrī 
 Mūzikas skolas audzēkņu koncerts
22. decembrī 
 plkst. 20.00 Bērnu diskotēka
23.decembrī 
 plkst. 16.00  Vokālā trio "Es nezinu"  
 Ziemassvētku koncerts
26. decembrī  
 plkst. 12.00 Mālpils pagasta pensionāru 
 ziemassvētku sarīkojums 
 transportu lūdzam pieteikt pa t. 7925836
27. decembrī 
 Pirmsskolas vecuma bērnu eglītes  
 (Liepājas ceļojošais leļļu teātris) 
 Bērnus lūdzam pieteikt līdz 20. decembrim
31. decembrī  
 plkst. 22.00 Jaungada sagaidīšanas balle 
 Iespējams rezervēt galdiņus

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā 
2007. gada decembrī

Pateicības
Pateicamies Sidgundas un Mālpils pasta darbiniecēm 
par atsaucību un palīdzību anketu izplatīšanā.

Biedrības “Notici sev”
valdes priekšsēdētājs Jānis Feldmanis

Mālpils ev. luteriskās baznīcas ansamblis sirsnīgi 
pateicas Mālpils pagasta padomei, SIA “Laiko,” Valen-
tīnam Svikšam, Solvitai Strausai un citiem dāsnajiem 
labvēļiem, kuri atbalstīja mūsu labdarības koncertus 
Londonā.

Sludinājums
Pārdodu grūsnu govi vai grūsnu teli (Izvēles iespēja).  
Telefons 7700484, mob. 29613708


