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MJA.U aicina
Vērtē pedagogus

Prezidenta 
vizīte

Bulgārijas sniegos
Dvīņi Mālpilīvāka foto – www.president.lv
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2 2011/3ziņas

Iedzīvotāji sarunas laikā Mālpils kultūras centrā 
interesējās par Valda Zatlera viedokli par tautas 
vēlētu Valsts prezidentu. Valdis Zatlers skaidroja 
viņa likumdošanas iniciatīvu par varas atzaru 
līdzsvarošanu, nodrošinot efektīvu valsts pārvaldi. 
Viņš arī runāja par korupcijas apkarošanu valstī, 
skaidroja valsts ekonomiskos rādītājus un atzīmēja, 
ka ir būtiski, lai valdība visu savu enerģiju ieguldītu 
aktuālo problēmjautājumu risināšanā.

Valsts prezidents un Lilita Zatleres kundze 17.martā 
apmeklēja Mālpils novadu. Vizīte sākās ar Mālpils 
Profesionālās vidusskolas apskati, kuru vadīja 
skolas direktore F. Ģēvele. Viesu sagaidīšanai īpaši 
bija gatavojušies Mālpils internātpamatskolas paši 
mazākie skolēni ar audzinātāju D. Brūnu.

Valsts prezidents iepazinās ar skolas apmācības 
programmām un mācību procesu, kā arī aprunājās 
ar skolas audzēkņiem. Kā pirmā tika apskatīta 
modernā kokapstrādes darbnīca.

Kokizstrādājumu specialitātes audzēkņi Valsts 
prezidentam un viesiem dāvināja pašu izgatavotus 
suvenīrus no īpašā, enerģētiski stiprā kadiķa koka, 
kas simbolizē arī skolas spēku un izturību grūtajos 
finanšu apstākļos.

Ilgus gadus MPV bija vienīgā Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģiju programmas īstenotāja Latvijā. 
Tikšanās laikā tieši ar topošajiem ēku inženiertīklu 
tehniķiem Zatlera kungam bija visplašākā saruna, 
gan par jauno speciālistu zināšanām mūsdienu 
modernajās tehnoloģijās, gan par tālākā darba ie-
spējām darba tirgū, gan par to, cik pieprasīti ir ēku 
inženiertīklu tehniķi, kuri absolvējot skolu jau prot 
projektēt, montēt un apkalpot ēku siltuma, ventilā-
cijas, gāzes, ūdens un kanalizācijas sistēmas.

Vizītei noslēdzoties, Valdis Zatlers vēl tikās ar novada domes vadību un uzņēmējiem Mālpils muižā, kur tika 
pārrunāta Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika un situācija ar platību maksājumiem Latvijā. 
Mālpils zemnieku saimniecību īpašnieki aicināja Valsts prezidentu iestāties par Latvijas interešu aizstāvību 
Eiropas Savienības kopējās lauksamniecības politikas izmaiņu gaitā. Tikšanās laikā tika pārrunātas arī 
vietējo uzņēmumu aktualitātes un SIA “Laiko” maksātnespējas pasludināšanas process, kas smagi skāris 
vairāk kā 300 Mālpils iedzīvotājus un novadu kopumā.

daiga frīdberga, foto no www.president.lv un mālpils vēstis arhīva.

Projektēšanas klasē profesionālo priekšmetu 
skolotāja Vera Mihejeva uzsvēra, ka neskatoties uz 
tendenci visu rasējumu izpildi veikt ar datortehno-
loģiju palīdzību, uzņēmumu vadītāji no jaunajiem 
speciālistiem gaida arī zināšanas un prasmes 
rasēšanā ar zīmuli.

Tradīcijām bagāta ir ēdināšanas pakalpojumu 
programma, kuras apguves laikā audzēkņi iegūst 
viesu apkalpošanas, ēdienu gatavošanas un 
konditorejas izstrādājumu gatavošanas prasmes. 
Valsts prezidents ar interesi izvaicāja pedagogus 
un izglītojamos, kā arī degustēja jauno speciālistu 
sagatavotos ēdienus.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Solvita Strausa ar prieku stāstīja par skolēnu aktīvo 
sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem kā vienu no 
piemēriem minot Siguldas Būvmeistara un viesu 
apkalpošanas specialitātes audzēkņu interesanto 
sadarbības formu – latvisko tradīciju popularizēša-
nu veidojot dažādus svētku galdu klājumus Gāles 
namā, Siguldā.

Lai iepazītos ar interešu izglītību novadā, Valdis 
Zatlers viesojās arī Mālpils sporta kompleksā, kur 
apskatīja jauno sporta zāli, fotogrāfējās ar Mālpils 
vidusskolas sportistiem.

Valsts prezidents iesaistījās arī sportiskās aktivitā-
tēs kopā ar aerobikas grupu.

Savukārt, lai pārrunātu novada un valsts aktualitā-
tes, Valsts prezidents tikās ar novada iedzīvotājiem. 
Tikšanās sākumā Mālpils novada domes priekšsē-
dētājs Aleksandrs Lielmežs iepazīstināja ar Mālpils 
novadu, šābrīža aktualitātēm un pašvaldības 
projektiem.
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Visā Latvija plīvo karogi pusmastā. 
Ir auksts un vējains laiks. Tik auksts, ka 
šķiet var sajust to tālo gadu sāpes, izmi-
sumu, neziņu, kas pārņēma latviešu tautu 
izvešanas dienās. Ir pagājuši daudzi gadi, 
tomēr tie nespēs izdzēst pāridarījuma 
sajūtu, sāpes par izpostītajām ģimenēm, 
dzimtām, par nerealizētajiem sapņiem, par 
zaudētām mājām un Latviju, jo ne jau visi 
atgriezās no tālās Sibīrijas. Daudzi palika 
tur – svešā zemē. 

Mālpils novadā, Sidgundā un pie Šopu 
mājām pulcējās ļaudis, lai atcerētos un 
godinātu aizvestos novadniekus, viņu sma-
go likteni, ko izlēma sveša vara. Uzrunājot 
sanākušos, Novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs uzsvēra – Ir svarīgi 
sanākt kopā, atcerēties, jo katram ir savs 
stāsts, sava bēda, savi pārdzīvojumi. Daudzi 
sev uzdod jautājumus – kā tapa šie saraksti? 
Kas izlēma, kurus izvest? Kā jutās tie cilvēki, 
kas bija otrā pusē? Vai varēja būt savādāk?

Mālpils evanģēliski luteriskās draudzes 
mācītājs Edvīns Rumjancevs vienoja sanā
ku šos lūgšanā par tiem, kas neatnāca, kas 
palika tur – smagajā ceļā, apglabāti zem 
sūnām – ar rokām raustos kapos, tos, kam 
nav uzlikts ne krusts, ne svece aizdedzināta.

Pāri Mālpilij, līdzi saltajam vējam aiz
skan skumja dziesma Sidgundas sievu 

izpildījumā – 
Ienāk vīri apbruņoti, pavēl ceļā taisīties. 

Ienaids ļauns tiem kvēlo sejā, kas gan pretī 
turēsies.

Saimnieks dodas vēl uz stalli staltos 
bērus noglāstīt. Sāpes plēsa viņa sirdi, arklā 
nejūgšu tik drīz.

Ceļa soma sataisīta, nu , ardievu, tēva 
nams. Dzimtā zeme iemīļotā latvietim nu 
jāatstāj.

Svešā zemē, tālā malā spaidu darbos 
latviet’s klīst. Tā kā lauzti liepu zari Sibīrijā 
lēni vīst.

 Piemiņas vakars turpinājās Mālpils 
bibliotēkas telpās, kur savu atmiņu stāstu 
emocionāli un izjusti stāsta rakstniece, 
dzejniece Andra Manfelde. "Zemnīcas 
bērni” – tā saucas rakstnieces grāmata, 
vēstījums par skaudro  viņas ģimenes 
likteni. Stāsts, kas redzams kā ar bērna 
acīm. Tā nav grāmata kā hronoloģisku 
faktu apkopojums, tās ir bērna emocijas... 
kā stāsts par aizmirsto lelli uz palodzes, tur 
tālajā Latvijā, mājās... Stāsts, ko rosinājusi 
vecvecāku fotogrāfija pie zemnīcas ar 
velēnu jumtu. Jo tajā ir redzams viss –  laika 
ritums, sejas, apģērbs. Andras teiktais – Sa-
jutu sevi šajā fotogrāfijā līdzās vecmāmiņai 
un vectētiņam, sajutu viņu klātbūtni. Man 
šķiet, ka man atvērās tās zemnīcas durvis. 

Es to nejūtu kā savu sacerējumu, bet viņu 
dzīves, – daudziem raisīja asociācijas ar 
savu dzimtu, ar nodzeltējušām fotogrāfijām 
vecos albūmos. Un reizē kļūst skumji, sapro
tot, ka līdzīgi kā rakstniece, kas nepaspēja 
iztaujāt vecvecākus, arī mēs ļaujam vēsturei 
kļūt tālai. Vai paspēsim iztaujāt tos, kas 
visu redzēja savām acīm? Vai paspēsim 
to izstāstīt nākamām paaudzēm? Bet ir 
jāpaspēj. Lai neaizcērtas pagātnes durvis, 
lai spējam, kā Andra Manfelde atrast spēku 
izrunāt lielās lietas – Dzimtene, Latvija, lai 
izjustu to saikni, ka viss, kas noticis ar manu 
tautu, ir noticis ar mani.

daiga frīdberga

fotokonkursa  
“mans putns 2011” izstāde

Fotokonkursam “Mans 
putns” šogad aprit jau 10 gadi. 
Iesūtītajos darbos iemūžināti 
putni. Tradicionāli ar fotokon-
kursa atklāšanu Dabas muzejs 
atklāj arī Putnu dienas. Šogad 
konkursam iesūtītos darbus 
vērtēja profesionāls fotogrāfs 
Māris Kundziņš, dabas foto-
grāfs Aivars Petriņš, biedrības 
Foto.lv valdes loceklis Juris 
Kmins, kā arī Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes, Rīgas Nacionā-
lā zooloģiskā dārza un Latvijas 
Dabas muzeja pārstāvji.

Konkursam savus darbus 
iesūtīja arī Mālpils internāt-
pamatskolas skolotāja dace 
Purviņa un, izturot atlases 
konkursu, ieguva iespēju pie-
dalīties ar saviem iesūtīta-
jiem darbiem izstādē. Izstāde 
aplūkojama Dabas muzeja 
Zooloģijas ekspozīcijā. Laipni 
aicināti Latvijas Dabas muze-
jā – Rīgā, K. Barona ielā 4!

ziņas

apsveicam!
Mālpilietis modris dinka veiksmīgi piedalījies kalnu slē-

pošanas sacensībās “Līgatnes kauss 2011”, kas norisinājās 
3 posmos. Pēdējais posms notika 5.martā. Viņa vecuma grupā 
V3 piedalījies visvairāk dalībnieku, gandrīz 20. Modris Dinka, 
pārstāvot Mālpils novadu, šogad piedalījās visos posmos 
un kopvērtējumā savā vecuma grupā izcīnīja 1.vietu. Šis 
gads Modrim bijis visai aktīvs, jo sportists piedalījies ne tikai 
Līgatnes Kausā, bet arī trīs posmos “Calsberg” kausa izcīņā 
Kaķīškalnā. Sezona tuvojas noslēgumam, tādēļ vēlam veiksmi 
arī nākošajā ziemā!

vides zinību skolotāja dace Purviņa putnus 
fotogrāfē ne pirmo gadu. arī skolā ir bijusi viņas 
fotogrāfiju izstāde.

atceroties sibīrijas stepēs rūdītos
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izskatīja 13 jautājumus
1. Par first malpils Power iesnieguma izskatīšanu.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
4. Par izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem.
5. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai m.Čelnovai.
6. Par amata aprūpētājs vienību skaita palielināšanu P/a “mālpils 

sociālais dienests”.
7. Par 2005.gada 12.oktobra saistošo noteikumu Nr.8 “Par mālpils 

pagasta sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” izvērtēšanu.
8. Par iestāžu iepirkumu komisiju darbību pārtraukšanu.
9. Par darba grupas izveidi projekta “siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana mālpils 
novada pašvaldības izglītības iestādē” realizācijai.

10. Par līgumattiecībām ar sia “tv spektrs”.
11. Par Lāčplēša ielas 24, rīgā telpu nomas līguma grozījumiem.
12. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Par mālpils novada pašvaldības 

simboliku” apstiprināšanu.
13. Par darba grupas izveidi valsts prezidenta vizītes mālpilī 

sagatavošanai.

• Izskatot jautājumu par First Malpils Power, nolēma:
1. Izdarīt šādus grozījumus un papildinājumus 30.05.2008. Zemes 

gabala nomas līgumā, noslēdzot attiecīgu vienošanos ar SIA 
“First Malpils Power”:
1.1. Nomnieks apņemas līdz 2011.gada 4.martam samaksāt 

Iznomātājam nokavējuma naudu Ls 32 400, apmērā 
par laika periodu no 2010.gada 2.februāra līdz 2010.
gada 22.decembrim saskaņā ar Līguma 8.5.punktu un 
Iznomātāja 28.12.2010. Paziņojumu par nomas līguma 
izbeigšanu pirms termiņa.

1.2. Nomnieks apliecina, ka tiks noslēgts līgums par 
koģenerācijas stacijas izbūvi un ka līdz 2011.gada 1.sep-
tembrim tiks uzsākta koģenerācijas stacijas izbūve Mālpilī.

1.3. Saņemot 1.punktā minēto maksājumu, Iznomātājs apņemas 
nekavējoties atsaukt savu 28.12.2010. Paziņojumu par 
nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un pagarināt 

Līgumu līdz 2011.gada 1.septembrim, kad jābūt uzsāktai 
koģenerācijas stacijas izbūvei.

1.4. Ja Iznomātājs nesaņem 1.punktā minēto maksājumu, 
šī Vienošanās tiks uzskatīta par spēkā neesošu un 
30.05.2008. Zemes gabala nomas līgums zaudēs spēku 
2011.gada 5.martā.

1.5. Ja 2011.gada 1.septembrī nav uzsākta koģenerācijas 
stacijas izbūve Mālpilī, Zemes gabala nomas līgums 
zaudē spēku 7. (septītajā) dienā pēc attiecīga paziņojuma 
nosūtīšanas Nomniekam.

1.6. Puses vienojas, ka par koģenerācijas stacijas izbūves 
uzsākšanu tiks uzskatīta būvatļaujas izņemšana Mālpils 
novada būvvaldē.

1.7. Ja līdz 2011.gada 1.septembrim ir uzsākta koģenerācijas 
stacijas izbūve, Zemes gabala nomas līgums ir spēkā tajā 
termiņā, kāds ir noteikts 30.05.2008. Zemes gabala nomas 
līgumā.

1.8. Nomnieks apņemas līdz 2012.gada 1.septembrim izbūvēt 
un nodot ekspluatācijā koģenerācijas staciju saskaņā ar 
akceptēto būvprojektu.

2. Apstiprināt vienošanās projektu pie 30.05.2008. Zemes gabala 
nomas līguma.

• Pieņemt zināšanai, ka spēkā esošie Mālpils pagasta saistošie 
noteikumi Nr. 8 “Par Mālpils pagasta sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu” apstiprināti 2005. gada 12.oktobrī neatbilst 
augstāk minēta likuma prasībām un Pierīgas reģionālajam 
atkritumu plānam un uzsākt jaunu saistošo noteikumu izstrādāšanu 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā, atbilstoši 
spēkā esošai likumdošanai.

• Neslēgt pastāvīgu līgumu par video informatīvo pakalpojumu 
sniegšanu.

• Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.4 “Par Mālpils novada 
pašvaldības simboliku”.

Pilnu novada domes sēdes Nr.2 lēmumu atklāstu 
skatīt mājas lapā www.malpils.lv 

sadaļā Novada domes dokumenti

Kancelejas vadītāja iveta krieviņa

mĀLPiLs Novada domes sĒŽu Grafiks 
2011.gada aPrīLim

sēdes nosaukums datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības 
komitejas sēde   13. aprīlī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA  STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde 14. aprīlī pl.16.00    Mazajā sēžu zālē LEONTINA  AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 14. aprīlī pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

domes  sĒde 20. aprīlī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde     26. aprīlī pl.16.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 AgRIS BUKOVSKIS

informācija par 2011. gada februārī saņemtajiem 
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm 

un mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem
 

iesnieguma 
datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

11.02.2011. Mālpils novada dome Mālpils vidusskolas renovācija siltumnoturības 
uzlabošanai, adrese Sporta iela 1, Mālpils 

Atbalstīt būvniecības ieceri 
un izsniegt plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu18.02.2011. gints Rijkuris Dzīvojamā māja nekustamajā īpašumā “Jaunbebri”

mĀLPiLs Novada domes 23.02.2011. sĒde Nr.2
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1. visPĀrīGie Noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka Mālpils novada pašvaldības simbolikas lietošanas, 

izgatavošanas un izmantošanas kārtību.
1.2. Mālpils novada pašvaldības simbolika ir Mālpils novada ģerbonis, Mālpils 

800 gadu jubilejas apzīmējums – logo un Sidgundas ciema Sidegunde 800 gadu 
jubilejas apzīmējums – logo.

2. simBoLikas aPraksts
2.1. Ģerboņa apraksts
2.1.1.Heraldiskais apraksts
Sarkanā laukā savrups sudraba šķērskrusts, tā stūros zelta šķērskrustiņi; 

sudraba pavedienapmale.
2.1.2. Ģerboņa skaidrojums
Mālpils ģerbonī attēlots etnogrāfisks motīvs no Mālpils novada jostas. Motīvu 

veido senbaltu zīmes – simetriski slīpi krusti. Krusts simbolizē gaismu, arī garīgo 
gaismu, un uguni. Tas ir sarga, svētības un laimes nesēja simbols. Slīps zelta 
krusts apvienojumā ar taisnu, simbolizē saules kustību gada garumā, tātad laika 
ritējumu – mūžību. Ģerboņa pamatnes sarkanā krāsa simbolizē mālu.

2.2. mālpils 800 gadu jubilejas apzīmējuma – logo apraksts
Mālpils 800 logo sasaucas ar Mālpils ģerbonī attēloto etnogrāfisko motīvu 

no Mālpils novada jostas, ko veido senbaltu zīmes – simetriski slīpi krusti. Trīs 
reizes attēlotais kvadrāts veido ciparu astoņi simti, kā arī seno Māras ūdeņu zīmi.

Krāsu simboliskā nozīme: zelts simbolizē – Sauli, Zemi; tumši zilā krāsa 
simbolizē upes, arī senbaltu un lībiešu apģērbam raksturīgo tumši zilo toni.

2.3. sidgundas ciema Sidegunde 800 gadu jubilejas apzīmējuma – logo 
apraksts

Logo Sidegunde 800 stilizēti attēlots Sidgundas pilskalns, ar vienu stāvu 
nogāzi pret Mergupi un otru lēzenāku pret Sudas upi. Pilskalna siluetā kā astoņas 
dažādu krāsu svītras guļ astoņi gadsimti, ar savu daudzkrāsainību simbolizēdamas 
vēstures mainību. Krāsas ņemtas no Laumas Krastiņas austā Sidgundas karoga.

3. simBoLikas LietoŠaNa
3.1. Ģerboņa lietošana
3.1.1. Mālpils novada domei ir Mālpils novada ģerboņa lietošanas ekskluzīvas 

tiesības uz veidlapām, zīmogā, pašvaldības policijas zīmotnēs un uz automašīnas 
(atšķirības zīmēs pie formas tērpa un žetonos), apliecībās, vizītkartēs, iespieddar-
bos, uz izdevumu vākiem un titullapām, Mālpils novada domes atzinības un goda 
rakstos, diplomos un citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos, 
domes informatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” titullapas un uz domei piederošajiem 
transporta līdzekļiem, kā arī novada domei ir tiesības izvietot ģerboņa attēlu pie 
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu ēkām un dienesta telpām.

3.1.2. Mālpils novada ģerboni drīkst lietot Mālpils novada domes iestādes 
un uzņēmumi.

3.1.3. Lietojot ģerboni, neatkarīgi no izmēriem, tam precīzi proporcionāli 
jāatbilst apstiprinātajam ģerboņa etalonparaugam. (pielikums Nr.1)

3.1.4. Saskaņā ar Mālpils novada domes lēmumu var atļaut lietot Mālpils 
novada ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

3.2. mālpils 800 gadu jubilejas apzīmējuma – logo lietošana
3.2.1. Mālpils 800 gadu jubilejas apzīmējums – logo ar Mālpils novada domes 

lēmumu tiek piešķirts lietošanai atbilstoši Mālpils astoņsimtgades koncepcijai un 
noteiktiem kvalitātes kritērijiem – pasākumu, izdevumu, objektu augstajam satur-
iskajam, mākslinieciskajam un estētiskajam līmenim, kā arī kvalitatīvām precēm, 
suvenīriem un iesaiņojumam.

3.2.2. Logo var būt lietojams gan ar paskaidrojošo uzrakstu Mālpils 800, gan 
bez tā. Kopā ar Mālpils novada ģerboni vai bez tā.

3.2.3. Aizliegts izmantot izmainītu logo grafisko attēlu. (pielikums Nr.2)
3.2.4. Saskaņā ar Mālpils novada domes lēmumu var atļaut lietot Mālpils 800 

gadu jubilejas apzīmējuma – logo attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti 
šajos noteikumos.

3.3. sidgundas ciema Sidegunde 800 gadu jubilejas apzīmējuma – logo 
lietošana

3.2.1. Sidgundas ciema Sidegunde 800 gadu jubilejas apzīmējums – logo ar 
Mālpils novada domes lēmumu tiek piešķirts lietošanai atbilstoši Mālpils novada 
Sidgundas ciema astoņsimtgades koncepcijai un noteiktiem kvalitātes kritērijiem – 
pasākumu, izdevumu, objektu augstajam saturiskajam, mākslinieciskajam un 
estētiskajam līmenim, kā arī kvalitatīvām precēm, suvenīriem un iesaiņojumam.

3.2.2. Logo var būt lietojams gan ar paskaidrojošo uzrakstu Sidegunde 800, 
gan bez jubilejas gadu apzīmējuma 800. Kopā ar Mālpils ģerboni vai bez tā.

3.2.3. Aizliegts izmantot izmainītu logo grafisko attēlu. (pielikums Nr.3)
3.2.4. Saskaņā ar Mālpils novada domes lēmumu var atļaut lietot Sidgundas 

ciema Sidegunde 800 gadu jubilejas apzīmējuma – logo attēlu arī citos gadījumos, 
kas nav paredzēti šajos noteikumos.

4. mĀLPiLs Novada simBoLikas izGatavoŠaNa uN izmaNtoŠaNa
4.1. Mālpils noavada ģerboņa un Mālpils 800 gadu jubilejas apzīmējuma – 

logo attēlus vai to elementus drīkst izmantot uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), 
kopdarbības (kooperatīvās) sabiedrības, sabiedriskās organizācijas un 
privātpersonas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. 
preču noformēšanā un ražošanā tikai ar Mālpils novada domes atļauju, izņemot 
gadījumus, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i. 
personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā 
arī informatīviem mērķiem, piemēram veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, 
kurā izmantota simbolika.

4.2. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot 

Mālpils novada simboliku un tās elementus, nosaka Mālpils novada dome.
4.3. Tirdzniecības uzņēmumiem vai individuālajiem tirgotājiem, pieņemot 

realizēšanai jebkura veida izstrādājumus ar Mālpils novada simboliku, jāpieprasa 
no ražotāja simbolikas izmantošanas atļaujas noraksts, kam jāatrodas šo 
izstrādājumu realizēšanas vietā.

5. atĻauJas saŅemŠaNa
5.1. Mālpils novada simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un 

juridiskām personām jāiesniedz:
5.1.1. iesniegums (pielikums Nr.4, Nr.5);
5.1.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija;
5.1.3. izstrādājuma skice vai etalona paraugs;
5.1.4. izmantošanas mērķis un formas apraksts;
5.1.5. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas 

par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu.
5.2. Simbolikas izmantošanas atļauja saņemama, ja simbolikas lietotājs ir 

Mālpils novada domes budžetā samaksājis nodevu par Mālpils novada simbo-
likas izmantošanu.

5.3. Atļauju sagatavo Mālpils novada dome un paraksta domes priekšsēdētājs 
vai izpilddirektors. (pielikums Nr.6)

6. admiNistratīvĀ atBiLdīBa
6.1. Kontroli pār šo saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mālpils novada 

pašvaldības policija.
6.2. Par necieņas izrādīšanu pret Mālpils novada simboliku uzliek 

administratīvo sodu no 5 līdz 50 latiem.
6.3. Par Mālpils novada simbolikas vai tās elementu izmantošanu, 

izgatavošanu un/vai tirdzniecību bez simbolikas izmantošanas atļaujas, uzliek 
administratīvo sodu līdz 50,LVL.

7. NoBeiGuma JautĀJumi
7. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 12.09.2007. Mālpils 

pagasta padomes Saistošie noteikumi Nr.7 “Par Mālpils pagasta simboliku”.

Mālpils novada domes 2011.gada 23.februāra 
saistošo noteikumu Nr.4

PieLikums Nr. 4
Mālpils novada domei 

 
_____________________________________ 

(pieprasītāja – uzņēmuma nosaukums) 
 

____________________________________ 
(reģistrācijas numurs) 

 
____________________________________ 

(pasta adrese) 

iesniegums
Lūdzu piešķirt Mālpils novada simbolikas lietošanas atļauju (norādot,  
kuru simboliku pielieto)

 
______________________________________________________________ 
 (izstrādājuma veids)

 
ražošanas laika periodā no _________. gada līdz __________ gadam 
 
Ar Saistošajiem noteikumiem Nr.__ ‘’Par Mālpils novada pašvaldības  
simboliku’’ esmu iepazinies (usies)

Pielikumā: 1.izstrādājuma skice;
 2.simbolikas izmantošanas formas apraksts;
 3.izziņa par lietošanas veidu un apjomu;
 4. reģistrācijas apliecības kopija.

 
 
____________________________________________ 
(ieņemamais amats) (paraksts) (vārds, uzvārds) 
 
 
Kontaktpersona _______________________________ 
(ieņemamais amats) (vārds, uzvārds) 
 
_____________ _______________  
(telefona nr.) (faksa nr.) 
 
Iesnieguma iesniegšanas vieta un datums:

saistoŠie Noteikumi Nr. 4
APSTIPRINĀTS Ar Mālpils novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Nr.2/12

“Par mĀLPiLs Novada PaŠvaLdīBas simBoLiku”
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 12.pantu,43.panta trešo un ceturto daļu.
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skolu ziņas

2006. gada nogalē Mālpilī savu darbību uzsāka Mālpils jauniešu 
apvienība – MJA.U. Apvienība sākotnēji aktīvi darbojās, rīkojot pa-
sākumus pašu pagastā, kuros tika iesaistīti visi Mālpils jaunieši, pie-
daloties citu pašvaldību jauniešu rīkotajos pasākumos, organizējot 
jauniešu apvienību sadraudzības pasākumus, piedaloties jauniešu 
apmaiņas projektā Francijā, attīstot savas komandas uzticību un 
saliedētību starptautiskās organizācijas IMKA Rīga (YMCA) rīkotajā 
komandas saliedētības pasākumā un citos pasākumos.

Bet nu jau kādu laiku apvienība darbojas pasīvi. Iemesls? – 
Lielākā daļa no apvienības dalībniekiem ir jau beiguši vidusskolu 
un lielāko daļu laika pavada ārpus Mālpils, kas apgrūtina komuni-
kāciju un līdz ar to arī pasākumu organizēšanu un līdzdalību citu 
organizētajos pasākumos.

Šī iemesla dēļ mēs, Mālpils jauniešu apvienības dalībnieki, 
esam vienojušies nodot apvienību MJA.U jaunāku un aktīvāku 
jauniešu rokās.

Dalība šādā apvienībā sniegs Tev lielisku iespēju piedalīties 
Mālpils pašvaldības pasākumu rīkošanā, tā ir iespēja pierādīt sev 
un citiem, ka tu VARI! Vari rīkot pasākumus par sev interesējušām 
tēmām vai cīnīties ar kādām problēmām skolā vai pagastā, sadarbo-
ties ar vienaudžiem, skolotājiem, pašvaldībām un uzņēmējiem. Vie-
nu vārdu sakot, lietderīgi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

Turklāt, kā jauniešu apvienības dalībniekam tev būs iespēja 
izmantot iespējas, ko sniedz Eiropas Savienības Neformālās Izglītī-
bas programma “Jaunatne darbībā”, kura līdz pat 70% līdzfinansē 
dažādus ar jauniešu prasmju un zināšanu apgūšanu saistītas prog-

rammas. Piemēram, Jauniešu apmaiņas projekti, kuros jauniešiem 
ir iespēja uzņemt kādas Eiropas Savienības valsts jauniešus Latvijā 
vai arī viesoties pie jauniešiem kādā no ES dalībvalstīm. Jauniešu 
iniciatīvas projekti, kuros jaunieši var organizēt dažādus pasāku-
mus, piesaistot citus piepilsētā vai pagastā dzīvojošos jauniešus. 
Brīvprātīgais darbs – iespēja doties uz kādu no programmas 
dalībvalstīm uz 2 – 12 mēnešiem strādāt kā brīvprātīgajam dažādos 
uzņēmējorganizācijas piedāvātajos projektos, kuru tēmas lielākoties 
ir saistītas tādām tēmām vai problēmām kā mūzika, māksla, kultūra, 
atkarības un tamlīdzīgi. apmācības un semināri, kuru pamatā ir 
neformālā izglītība, ar kuru palīdzību var papildināt savas zināšanas 
jaunatnes darba jomā, iegūt pozitīvu pieredzi un jaunus kontaktus, 
un daudz citas programmas.

Visos iepriekšminētajos projektos var piedalīties ikviens, ne-
atkarīgi no angļu valodas zināšanām, finansiālajiem apstākļiem 
un citiem kritērijiem, vienīgais, kas Tev ir nepieciešams – jauniešu 
biedrība vai apvienība, kurā Tu AKTĪVI darbojies.

tāpēc, ja esi 14 līdz 20 gadus jauns, dzīvo mālpils novadā, 
esi aktīvs, gribi iepazīt jaunus cilvēkus no visas Latvijas. kā 
arī esi gatavs aktīvi darboties, lai padarītu savu un apkārtējo 
jauniešu ikdienas dzīvi interesantāku, nāc 29. aprīlī plkst. 18:00 
uz mālpils jauniešu apvienības “Jauno biedru” sapulci mālpils 
kultūras centra 310. kabinetā (3.stāvā).

Uz tikšanos!
mālpils Jauniešu apvienība – mJa.u

Mālpils novada domes 2011.gada 23.februāra
Saistošo noteikumu Nr.4

PieLikums Nr. 5

Mālpils novada domei 
 

_________________________________ 
(pieprasītāja – uzņēmuma nosaukums) 

 
________________________________ 

(reģistrācijas numurs) 
 

________________________________ 
(pasta adrese)

 
 

iesniegums 

 
Lūdzu piešķirt Mālpils novada simbolikas lietošanas atļauju (norādot, kuru 
simboliku pielieto) 
________________________________________________________________ 
(svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ēku fasāžu, sabiedrisko vietu, iekštelpu) 
 
________________________________________________________________ 
 
noformēšanai laika periodā no _________gada līdz ______.gadam. 
 
Ar Saistošajiem noteikumiem Nr.__ ‘’Par Mālpils novada pašvaldības simbo-
liku’’ esmu iepazinies (usies). 
Pielikumā: 1.noformējuma skice. 
 2.simbolikas izmantošanas formas apraksts 
 3.izziņa par lietošanas veidu un apjomu. 
 
____________________________________________ 
(ieņemamais amats) (paraksts) (vārds, uzvārds) 
 
Kontaktpersona _______________________________ 
(ieņemamais amats) (vārds, uzvārds) 
 
_____________ _______________  
(telefona nr.) (faksa nr.) 

Iesnieguma iesniegšanas vieta un laiks:

Mālpils novada domes 2011.gada 23.februāra
Saistošo noteikumu Nr.4

PieLikums Nr. 6

Mālpils novada domes

ATĻAUJA Nr. _____

Mālpils novada simbolikas izmantošanai

Izsniegts: _________________________________________________________

Adrese: __________________________________________________________

Izmantošanas veids: _______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Atļauja izsniegta:

Atļauja derīga līdz:

Mālpils novada domes
Priekšsēdētājs/izpilddirektors

_________________________

Z.V.

mālpils jauniešu apvienība mJa.u aicina savā pulkā 
jaunus atraktīvus dalībniekus!!!
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21. – 25.februārī Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi un 
skolotāji piedalījās Leonardo da Vinci programmas projekta “Sadarbība 
profesionālās izglītības ilgtspējai un attīstībai” sanāksmē Veliko Tarnovo 
Tehiskajā ģimnāzijā Bulgārijā kopā ar Portugāles, Polijas, Vācijas un 
Austrijas delegācijām.

Šajā 2009.gadā uzsāktajā projektā jau ir paveikts daudz, katrā 
sanāksmē ir izmantots labākais, kas ir katrā no partnerskolām. Pēc 
vairākiem praktiskiem darbiem (lapenes būves Mālpilī, starptautiska 
pavāru konkursa Polijā) tagad bija kārta karjeras iespēju apzināšanai 

un attīstībai. Bulgāru kolēģi bija sagatavojuši vērtīgas teorētiskas un 
praktiskas nodarbības par motivācijas vēstuļu un CV rakstīšanu, un 
pats atbildīgākais darbs audzēkņiem bija pašu sagatavoto dokumentu 
pielietošana gandrīz īstās darba intervijās, kur darba devēju lomās 
iejutās partnerskolu skolotāji, un audzēkņi pieteicās darbam profesijās, 
ko apgūst savās skolās. Lai arī “darba devēji” bija pozitīvi noskaņoti un 
ļoti korekti vadīja šīs intervijas, tomēr audzēkņu vidū valdīja satraukums – 
intervijas taču notika angļu valodā, un valdīja arī zināma konkurences 

skolu ziņas

Projekti

Mālpils novada pedagogi jau no 2009.gada decembra piedalās 
ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”, iesaistoties pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšanas procesā, sekmējot izglītības kvalitātes 
paaugstināšanu. Projekta dalībniekiem ir iespēja iegūt vienu no piecām 
kvalifikācijas pakāpēm (augstākā ir 5.pakāpe), izveidojot pedagoga port-
folio, kurā atspoguļota pedagoga profesionālā izaugsme, ieguldījums 
izglītības iestādes attīstībā un labākie pedagoģiskā darba piemēri. 
Kvalifikācijas pakāpes jau ir ieguvuši 60 pedagogi, bet šajā pavasarī 
projektā piedalās vēl 28 pedagogi.

16.februārī Mālpils vidusskolā notika novada pedagogu pirmā 
kopīgā konference, kurā piedalījās 32 pedagogi no visām izglītības 
iestādēm. Par projekta aktivitātēm pedagogus informēja Izglītības un 
zinātnes ministrijas projekta vadītāja Evija Papule, bet projekta koordina-
tores Inetas Īvānes vadībā pedagogi apguva sava darba pašvērtēšanas 
prasmes.

Konferences laikā projektā iesaistītie pedagogi, kuri pretendē jau 
uz 4.kvalifikācijas pakāpi, dalījās pieredzē ar labākajiem mācību un 
audzināšanas darba piemēriem. Mālpils internātpamatskolas skolotājas 
Inga Reķe un Inguna Mūsiņa demonstrēja jaunāko informācijas 

tehnoloģiju izmantošanas iespējas latviešu un krievu valodas stundās, 
bet Egita Seņkāne stāstīja kā viņa plāno, vada un analizē audzināšanas 
darbu. Ar lielu aizrautību par lasītprasmes apguvi un veicināšanu runāja 
Dace Brūna. Pieredzē dalījās arī Mālpils vidusskolas pedagoģes: 
Daila Klintsone stāstīja, kā veicināt skolēnu līdzdalību dzimtā novada 
izzināšanā, bet Laima Balode parādīja kā organizē patriotiskās stundas, 
kas veltītas Latvijai.

Pedagogu darba apjoms skolā ir liels, apgūstot jaunākās 
tehnoloģijas un metodes, sagatavojot stundām dažāda veida metodis-
kos materiālus, izstrādājot autorprogrammas, organizējot pasākumus, 
veicot skolēnu izpēti, strādājot ar skolēnu ģimenēm. Projekts ir iespēja 
visu salikt kopā vienotā sistēmā, dalīties pieredzē ar citiem, izvērtēt 
savu darbu un pilnveidot to. Pedagogu izveidotie portfolio un piešķirtās 
kvalifikācijas pakāpes parāda, ka Mālpils novadā varam nodrošināt 
kvalitatīvu izglītību dažādās izglītības programmās.

Paldies visu Mālpils novada izglītības iestāžu pedagogiem par 
atsaucību, ieinteresētību un radošu aktivitāti!

Mālpils novada pedagogu projekta koordinatore 
solvita Lapiņa

savus darbus prezentē mālpils internātpamatskolas skolotājas dace 
Brūna un inguna mūsiņa

konferences dalībnieki

Pedagogu kvalitātes novērtēšana projekta ietvaros

mūsu audzēkņi ar iegūtajiem sertifikātiem Pie Bulgārijas vecākās skolas

Bulgārijas sniegos

Turpinājums 8. lpp.
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Comenius projekta “Mācības uzņēmumā” 
2.sanāksme norisinājās svētku noskaņu pār-
ņemtajā Spānijas pilsētā Valensijā, uz kurieni 
devās trīs Mālpils Profesionālās vidusskolas 
skolotāji – Dace Kursīte, Vera Mihejeva, Māris 
Simanovičs un divi audzēkņi – Mārtiņš Egle 
un Madara Tūtare.

Lai arī bijām devušies darba braucienā un 
audzēkņiem priekšā bija nopietns uzdevums, 
proti, citu skolu audzēkņiem novadīt mācību 
stundu par Latvijas nacionālo svētku ēdienu 
īpatnībām un mūsdienu Latvijas virtuvi, nevil-
šus svētku noskaņa pārņēma arī mūs.

Mārtiņš apraksta savas izjūtas: “Būdams 
vienā no Spānijas pilsētām Paiporta, kura 
atrodas Valensijas dienvidos, es iepazinu 
cilvēkus no dažādākajām valstīm. Man 
visvairāk patika tas, ka mēs atbraucām tādā 
laikā, kad pilsētā notika Fallas festivāls. notika 
salūta šaušanas karnevāls un vispopulārākais 
un man vismīļākais notikums bija gaišā dienas 
laikā petaržu spridzināšana Valensijas centrā, 
ko vietējie sauc par “Mascleta”. Sajūtas 
bija neaprakstāmas! Lai to uzzinātu, tas ir 
jāpiedzīvo pašam.”

Pati pilsēta Valensija, ko dēvē par Mākslas 
pilsētu, attaisno sev doto apzīmē-
jumu pilnībā – tajā labi sadzīvo 
jūgendstila arhitektūras šedevri ar 
jauno, ultramoderno būvi – arhitek-
ta Santjago Kalatravas projektēto 
“Mākslas un zinātnes centru”, kas 
jo krāšņi izceļas Turjas upes nosusi-
nātajā upes grīvā Valensijas centrā.

Arī pati vieta – 7 km garā upes 
grīva, ir pieminēšanas vērta, jo tajā 
pilsētas dome pēc 1957.gada plū-
diem, uzklausot iedzīvotāju vēlmes, 
nolēma izbūvēt parkus, futbola un 
atpūtas laukumus, lai gan sākotnējā 
iecere bija ierīkot lielceļu.

Apskates objektu apmeklē-
jumi mijās ar darbu Paiportā, kur 
projekta dalībnieki viens otram 
pasniedza mācību stundas un 
vadīja praktiskos darbus par vis-
dažādākajām tēmām, sākot ar 
Fallas skulptūru un turku kafijas 
gatavošanas mākslu un beidzot ar 
pamatzināšanu apguvi datorzinībās 
un elektronikas darbos. Neizpalika 

arī vietējo ēdienu iepazīšana, jo īpaši svarīga 
lieta mūsu audzēkņiem, kas apgūst ēdienu 
gatavošanu. Nebija grūti nojaust, ka viens 
no svarīgākajiem produktiem Valensijas 
iedzīvotājiem ir rīsi, tā kā mums kartupeļi, jo 
nacionālā ēdiena Paeljas pamatā ir rīsi. To var 
gatavot pievienojot gan gaļu, gan arī jūras 
veltes. Neizpalika, protams, arī rīsu muzeja 
apmeklējums.

Madara dalās atmiņās par braucienu: 
“Manuprāt, Spānijā bija ļoti jauki! Visvairāk 
patika tas, ka cilvēki bija atsaucīgi. Patika arī 
tas, ka bija ļoti daudz apskates objektu. Ļoti 
patika arī svētki, kā arī spāņu nacionālais 
ēdiens Paelja! Bija interesanti paskatīties, kā 
to gatavo, kā arī nogaršošana! Šī ceļojuma 
laikā pirmoreiz lidoju ar lidmašīnu, man patika! 
Dzīvoju brīnišķīgā ģimenē, Marija bija mana 
pavadone, viņa man ļoti daudz pastāstīja par 
spāņu svētkiem, ka arī parādīja ļoti daudz no 
spāņu tradīcijām.Ļoti priecājos par iespēju 
lidot uz Spāniju!”

Mārtiņš atzīst: “Laikapstākļi nebija tādi, 
uz kādiem es cerēju, bet bija labāk nekā 
sniega kupenas. Mums, kā jau no Latvijas, 
bija grūti pierast pie tā, ka uz ielām auga 
apelsīnkoki, citronkoki nevis tā kā Latvijā – 
āboli un bumbieri. Bija ļoti jautri un mēs ātri 
sadraudzējāmies, tādēļ mums bija jo grūtāk 
atvadīties.”

Nākamā projekta darba sanāksme 
norisināsies pie mums Latvijā un Igaunijā 
jūnija sākumā, cerams, ka varēsim iepriecināt 
savus viesus ar jauku laiku, lai dienvidnieki 
pārstāj par mums domāt kā par mūžīgiem 
ziemeļniekiem “people from the north!”, kā 
mūs mīļi nodēvēja portugāļu kolēģis J!

dace kursīte

Projekti

sajūta, jo bija zināms, ka labākie “darba ņēmēji” beigās iegūs īpašus 
diplomus. Kā noslēgumā paziņoja “darba devēju” vadītājs, intervijas 
bija ļoti veiksmīgas, pie kārotajām “darba vietām” tika visi, līdz ar to arī 
sertifikāti pienācās visiem, tomēr īpaši priecājamies, ka divi no septiņiem 
īpašajiem diplomiem par izcilu sniegumu darba intervijās tika tieši mūsu 
audzēkņiem.

Mūsu kolēģi bija parūpējušies arī par to, lai mēs šajās Bugārijai 
neraksturīgi sniegotajās un vēsajās dienās kaut nedaudz varētu iepazīt 
pilsētas un valsts vēsturi, iepazīties ar senajiem amatiem (tik daudz 
izcili skaistu kokgriezumu reti kad gadās ieraudzīt vienkopus!), kā arī 
sadraudzētos savā starpā. Lūk, dažu dalībnieku iespaidi:

“Man ļoti patika Bulgārijas skaistie dabas skati, jautri pavadītais laiks, 
projekta partneri no citām valstīm un pasākumi kopā ar viņiem. Pusdienas 

dažādos restorānos un bulgāru nacionālie ēdieni (izņemot saldos, kas 
mums škita pārāk saldi).” (Beāte)

“Šī nedēļa Bulgārijā bija piedzīvojumu pilna. Ļoti patika projekta 
dalībnieki no visām valstīm, jo visi bija savstarpēji draudzīgi. Ieguvu jaunu 
pieredzi. Patika lāzeršovs un ekskursijas. Neviena diena nebija līdzīga 
otrai. Visvairāk patika, ka vienoti bija gan audzēkņi, gan skolotāji visās 
aktivitātēs. Ļoti patika, ka man bija iespēja piedalīties šādā projektā.” 
(Dita)

Un tas jau laikam arī ir lielākais, skaitļos, dokumentos un kubikmetros 
neizmērojamais ieguvums no šādiem projektiem: atvēršanās pasaulei, 
sevis un citu iepazīšana, atbrīvošanās no latviešiem raksturīgajiem “sava 
kaktiņa, sava stūrīša” kompleksiem, vēlme mācītes un sadarboties 
ar visdažādākajiem cilvēkiem, pārliecība par to, ka, par spīti projektu 
partneru valodu un kultūru dažādībai, mēs varam atrast kopīgu valodu.

Līvija mukāne, projekta koordinatore

Turpinājums no 7. lpp.

madara un mārtiņš vada mācību stundu piecu valstu 
jauniešiem

mālpils delegācija Paiportas skolā

mPv profesionālo priekšmetu skolotāji – dace kursīte, 
māris simanovičs un vera mihejeva

Prieks par paveikto uzdevumu

“fallas” festivāla gaisotnē
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Pirmā saruna ar 1.b klases skolotājas Svetlanas Čelnovas audzināmajiem, kurus viņa raksturo 
īsi un kodolīgi – īstas ūdenszāles.

dāvja zigmāra un klāva Pētera doņu mamma ir Mālpils vidusskolas absolvente Egija Diš-
lere, Dāvja smaidošā sejiņa ir tam visīstākais apliecinājums. Zēniem otrie vārdi izvēlēti, godinot 
abus vecvectēvus – Zigmāru Dišleru un Pēteri Doni

Abi brālīši ļoti runīgi, atraktīvi. Katrs par sevi un viens par otru stāsta ar lielu aizrautību. Klāvs 
agrā bērnībā esot bijis raudulīgs, Dāvis visiem uzsmaidījis. Klāvam patikusi grāmatiņa par elfiem, 
bet Dāvim Andersena pasaka par alvas zaldātiņu. Klāvs labprāt palīdzot vecmammai dārza 
darbos, bet Dāvis atzīstas, ka viņam tomēr dārzs labāk patīkot ābolu laikā.Ja Dāvim interesē 
datoru lietas, tad Klāvam nemaz. Toties abiem liels draugs ir suns Tobis, abiem ļoti patīk peldēt, 
abi ēdot tikai veselīgi(šajā kategorijā ieskaitīts arī saldējums!) un abi ir Mālpils patrioti – Klāvs 
Mālpilī celšot mājas, bet Dāvis savā autosalonā pārdošot automašīnas.

Hablovi – māsiņa un brālītis ar visai neparastiem vārdiem Henita un Henrijs – brauc uz skolu 
no Sidgundas. Pēc horoskopa Zivis, un abi, šķiet, arī atbilst šai zīmei: bagāta iztēle, līdzjūtīga 
daba, mainīgs noskaņojums.

Kā stāsta audzinātāja, abi ir ļoti apzinīgi, atturīgi, savaldīgi, daudz zina. Konkursā par Mālpili 
pat bijuši pārāki par Mālpils bērniem. Māsiņa vienmēr rūpējoties par brāli. Arī mūsu sarunai inte-
resanta iezīme:Henrijs, kaut gribētu izteikties pirmais, tomēr savaldās un dod priekšroku māsiņai.

Abiem bērniem intereses atšķirīgas. Henitai patīk zīmēt, dziedāt, dejot, bet Henrijam – sports. 
Peldēt gan ļoti patīkot abiem(par peldēšanu ar sajūsmu stāstīja arī citi bērni, tātad sporta kom-
plekss nav velti uzcelts), vasarā futbolu spēlējot arī Henita.Vaicāti, kā tad abi sadzīvo, bērni atbild, 
ka strīdoties gan, bet tūlīt arī salabstot.

2.a klasē pie audzinātājas Daces Rendores mācās alise un aleksa mišinas, arī viņu mamma 
Larisa Kudrjavceva mācījās Mālpilī.

Abas skaistās meitenītes atšķirt ir gandrīz neiespējami, arī audzinātāja viņas pazīstot tikai 
pēc apģērba.. Atceros, ka “ratiņu periodā” abas mazulītes bija vienādi ģērbtas, un tad jau laikam 
tikai mamma zināja, kura ir kura.

Abas ir klusas, kautrīgas, Alise gan smaidīgāka un drošāka par māsu. Kopīgais? Abām patīk 
galda spēles, paslēpes, spēles ar bumbu, saldumi, un abas īpaši atplaukst, stāstot par dejošanu 
slavenajā Ivettas Jakovļevas “Nakcītī” un mīļāko deju “Ēnas”. Par to, kas gribētu būt, abas klusē 
un smaida. Varbūt meitenēm ir savs noslēpums…Lai nu viss izdodas!

Ieejot 7.b klasē, lai iepazītos ar tuenu un andi indrāniem, nekas nav jāvaicā, viss ir skaidrs 
no pirmā acu uzmetiena. Viņu tētis ir no Vjetnamas, tāpēc vienam no dēliem šis neparastais 
vārds., bet mamma Iveta Indrāne arī mācījusies mūsu skolā. Audzinātāja Ina Turkina stāsta, ka 
kopīga abiem esot interese par dabaszinībām, ar lielu centību izstrādājot dažādus projektus. 
Klasē puiši esot atsaucīgi – ja vajag, tad darīsim – un draudzīgi gan savā starpā, gan ar klases 
biedriem. Tuens gan esot mierīgāks, līdzsvarotāks, Andis “ašāks”, tas redzams arī sarunā.

Pēc Tuena domām, interesantākais mācību priekšmets ir krievu valoda, bet Andim patīk 
matemātika. Pie datora nenīkstot, strādājot tik, cik nepieciešams.

Mājās zēniem esot savi pienākumi – sniegs jātīra, malka jāsanes, sava istaba jāuztur kārtībā. 
Par to, ko darīs, kad būs pieauguši, abi runā mierīgi, pārliecināti, bet nenoliedz, ka nodomi varētu 
arī mainīties. Tuens vēlētos būt sacīkšu autobraucējs, bet “maizes darbs” būšot celtniecība, 
iespējams, pat abiem ar brāli kopīga firma. Andis sapņo par ceļojumiem, kaut vai tāpēc vien, lai 
varētu labi iepazīt tēta dzimteni. Mājās esot krietni bieza grāmata – vārdnīca, kurā ir arī gramati-
kas daļa. Redzams, ka zēniem tā labi pazīstama. Jā, patiešām, tētis mācot vjetnamiešu valodu. 
Lūdzu, lai Tuens noskaita līdz 10.Tas notiek tik zibenīgi, ka latviešu valodā es vēl nebūtu tikusi 
līdz 5. Darba gaitu sākums, protams, būšot Mālpilī.

Un tā – četras īsas iepazīšanās ar skolas dvīņiem, tik interesantiem, bet tik atšķirīgiem! 
Nākamās četras šī raksta turpinājumā aprīļa “Mālpils vēstīs”.

ināra Bahmane

laiku lokos

andis un tuens indrāni

dāvis zigmārs un klāvs Pēteris doņi; Henrijs un Henita Hablovi alise un aleksa mišinas

Kad kaut kur ieraugām divvietīgos ratiņus, 
kuros guļ vienādi ģērbti mazulīši, vienmēr 
nevilšus pasmaidām – cik maziņi! Bet paiet 
šķietami īss laika sprīdis, un, skat, viņi jau braši 
soļo vecākiem pie rokas, un drīz vien jau sēž 
skolas solā. Un tad mēs domājam – cik labi, ka 
viņi ir divi! Varēs dzīvē viens otru balstīt, viens 
otram palīdzēt…

Iecere rakstīt par dvīņiem, kas mācījušies 
Mālpils skolā, un viņu dzīves gaitām laiku lokos 
radās jau diezgan sen. Cerot, ka tas varētu būt 
interesanti vismaz daļai lasītāju, tika aptaujāti 
mālpilieši, iegūtas ziņas no Viktorijas Kalniņas, 
no skolas. Izrādījās, ka Mālpils bijusi un ir 
dvīņiem visai bagāta.

Pirmie divi raksti tomēr būs par tiem 
dvīņiem, kas šobrīd vēl sēž skolas solā un kuru 
dzīves loks vēl tikko ieliecies, jo ne jau tik bieži 
gadās, ka skolā vienlaicīgi mācās astoņi dvīņu 
pāri. Tātad pirmā tēma – 

varBŪt viŅi 
saimNiekos mĀLPiLī PĒC mums?
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Ir 1949.g. 25.marts. Mācos Siguldas vidusskolas 9.klasē. Visā skolā pieri-
musi parastā kņada, jo visur skolēni bariņos klusi runā par izvešanu. Siguldas 
stacijā parādījies lopu vagonu sastāvs ar 46 vagoniem. Pievakarē ar sola 
biedreni Vilmu Apini nolemjam aiziet līdz stacijai. Jā, tur viņš tiešām ir un tiek 
vesti cilvēki. Pašlaik piebrauc 7 smagās mašīnas no Mālpils puses un miliči, 
mūs no perona aizdzen. Ja nebūtu aizdzītas, būtu redzējusi savus vecākus, 
brāli un māsas, tāpat arī mūsu kaimiņus. (Mēs ar vecāko brāli Ringoldu dzīvo-
jam Siguldā pie radiem, jo Mālpilī nebija vidusskola.) Vakarā ilgi spriežam ko 
darīt. No rīta Ringolds paziņo, ka viņam nemierīgs prāts un viņš ies uz mājām 
(26km) kājām, lai es paņemu viņa liecību. Pie skolas šķiramies, bet šoreiz jau 
uz 8 gadiem. Ieejot klasē izrādās, ka man jāiet uz skolotāju istabu, kur mūs ar 
Ringoldu jau gaida divi formās ģērbti. Tiek nolasīta pavēle, ka mūsu ģimene 
pārvietota uz Padomju Savienības attālākiem novadiem. Mani vienu palaiž uz 
klasi un garderobi ģērbties. Skolotājs Kaņeps liek man skriet pa sētas durvīm 
laukā un bēgt, bet nepaspēju, tad klases audz. sk. Ķibers brauc man līdzi uz 
staciju. Vaļējā mašīnā kopā ar 2 kareivjiem. Ieved mani 1. vagonā, tur ir visa 
ešelona priekšniecība un mums pasaka, ka mani vecāki ir 43. vag. Pieejot pie 
vagona ieraugu savu tēvu (pirmo reiz redzu tēvu raudam). Viņš lūdz klases 
audz. aiziet līdz 1.vagonam un lai man atļauj aiziet uz dzīvokli pēc 2 kažokiem 
un drēbēm. (Kažokos mūs tēvs katru pirmdienu ar zirgu veda no Mālpils uz 
Siguldu, bet pa nedēļu dzīvojam pie radiem Līvkalnu ielā 9.) Atļauja tiek dota 
un es ar tiem pašiem 2 karavīriem dodos kājām, cauri visai pilsētai. Sināta 
kundze visu saprot un iedod līdzi arī produktus. Karavīri nes manās segās 

ietītās paunas, es eju galvu no-
dūrusi. Nograb atslēga un mani 
atdod vecākiem. Kl. audz. uz 
dzīvokli līdzi vairs nenāca. Ak, 
šie mani skolotāji, kurus nekad 
neaizmirsīšu. Tā jau bija sestdie-
na 26.marts, bet svētdien Sināta 
kundze atnāca un pateica, ka tas 
ko mēs gaidām pie jums neies 
(t.i. brālis).

27 .mar tā ,  vē lā  vakara 
stundā, mūsu ceļojums sākās. 
Iebrau cot Krievijā stacijās tika 
dota maize, zupa, biezputra un 
vārīts ūdens. Ap 15.apr. ieveda 
mūs Tomskā cietumnieku lēģerī 
un apm. 2 nedēļas gaidījām 
kamēr Obā izies ledus. Tur bija 
šausmīgi apstākļi, jo bijām dau-
dz cilvēku, gulējām uz divstāvu 
nārām. 28.apr. ledus bija izgājis 
un mūs visus salādēja baržās. Ap 
30.apr. bijām nobraukuši 350 km 
līdz Kolpaševas pilsētai. Tur mūs 
dalīja. Mūs iesēdināja mazākā liellaiviņā un pa Čajas un Jagodnajas upēm 
veda un katrā apdzīvotā vietā atstāja pa 20 ģimenēm. Mūsu kārta pienāca tikai 
5.maijā. Neliela sādža Staroabramkino, kolhozs “Freinze”. Ieliek mūs 4 ģimenes 
vienā krievu pamestā mājā. Tūlīt jau 7.maijā, katram tiek meklēts piemērots 
darbs. Mamma pieteicās cūkas kopt, tēvu ielika lauku brigādē. Tika prasīts ko 
katrs māk un viens labums, ka mani vecāki abi skaidri pārvaldīja krievu val., 
jo pirmā kara laikā bija dzīvojuši Krievijā. Visu vasaru man bija jādara visādi 
darbi kā lielam cilvēkam. Biju iedalīta jauniešu brigādē un dzīvojām barakās, 
katru dienu uz sādžu nemaz nelaida. Maize tika dota 0,5kg (rūgta, sēnulaina), 
pusdienās katrs ar savu bļodiņu stāvējām pie lauku virtuves rindā, kaut kādas 
negaršīgas, rūgtas biezputras, auzu ķīselis, zivju zupa. Biezputrai vidū eļļa. Tanī 
pašā laikā sādžā mamma mainīja drēbes, lai pabarotu mazās māsas un mazo 
brāli (14,12,11 gadi). Tika iedoti 0.30ha zemes piemājas dārziņam, kartupeļi ar 
lielā mokām tika sēklai sadabūti. Mamma no cūkām kabatās atnesa pa saujiņai 
miltus, upē zivis ķērās arī uz paštaisītiem āķiem un žilkas vietā parastais diegs. 
Tēvs pārnesa ko tik varēja no lauku brigādes. Pirmais gads bija šausmīgi grūts. 
Sādžā pat elektrības nebija. Neiedomājama nabadzība, bet krievi bija ļoti tīrīgi. 
Arī naidīgi pret mums neizturējās. Katru mēnesi sādžā ieradās komendants un 
bija jāparakstās, ka neesam aizmukuši. Pirmie divi gadi bezgala grūti. Tēvs arī 
mani bija pieteicis skolā un 31. aug. mani brigadieris palaida uz sādžu. Tēvs 
pateica kaut plikām kājām, bet visu uz skolu. Skola blakus sādžā apm. 2 km. 
Latviešu bērni pa vasaru jau krievu valodu bija apguvuši un mācījās labi. Es 
krievu meitenēm palīdzēju algebrā, ģeometrijā, viņas man palīdzēja rakstīt 
sacerējumus.

Bet notika liela nelaime. 26.feb. pēc Sibīrijā nodzīvotiem 10 mēnešiem 
nomira tēvs. Tēvs pārbrauca no meža ar malkas vezumu un mūsu pašu 
pagalmā nomira. Mēs, visi bērni, redzējām, kā tas notika. Nesām pa visiem 
tēvu istabā, bet ne mazākās dzīvības pazīmes. Sanāca latvieši, palīdzēja tēvu 
nomazgāt un apģērbt (tēvs tika apglabāts apakšveļā). Mamma neļāva tēvu 
nest no istabas ārā, visu nakti dega petrolejas lampiņa un mamma raudāja. 
Otrā dienā pārnākot no skolas, latvieši bija uztaisījuši zārku un tēvs bija iznests 
priekšnamā. Apglabājām tēvu sādžas galā kapos.

Dzīve turpinājās, man kā vecākajai bija atkal jāiet darbā. Pa visu iepriekšējo 
gadu neko nebijām nopelnījuši, jo uz darba dienu bija 22kap. Visa peļņa pa 
gadu 16 kg rupjie milti. Paldies Dievam, kartupeļi bija paauguši labi, un tēvs 
paspēja nopirkt gotiņu, pirmpienīti. Tā deva tikai 10 l piena dienā.

Tagad mazliet par kolhozu. Lauki lieli, cik ha, to gan nezinu. Visi tika 
apstrādāti ar traktoru, sējmašīnām, pļaujmašīnām, kuļmašīnu. Tehnika tika 
īrēta no MTS, kurš atradās apm. 20 km no mūsu sādžas. Audzēja kviešus, 
auzas, griķus, linus, ko plūcām ar rokām. Auga viss ļoti labi, zeme melnzeme 
un auglīga. Mūsu sādžā bija zirgu ferma (apm.10 zirgi) un cūku ferma. Blakus 
sādžā govju un jaunlopu ferma. Mani darbi. Bija jādara viss. Atmiņā palikuši 
trakie kulšanas darbi. Kuļmašīna strādāja dienu un nakti. Labību vētīja ar 
rokām – griezām pa divām, un tūlīt nodeva valstij. Pēdējos gadus gan kolhozs 
īrēja kombainu, tad strādāt bija vieglāk.

Vasaras karstas, mocīja lieli moskītu bari (moškas – mazas mušiņas) un 
odi. Ziemās kolhozam bija jādod zināms cilvēku skaits uz meža darbiem. Arī 
divas ziemas dabūju nostrādāt 40 km no sādžas. Vienu pavasari mani aizsūtīja 
uz koka pludināšanu, gāzām kokus upē. Viens labums, ka braucot uz meža 
darbiem mums deva jaunu “pufaiku”, vatētas bikses un “vaļenkus”, ko kolhozā 
viens večuks vēla. Neaizstājams Sibīrijas apģērbs, jo sals reizēm bija pat pāri 
40 °C. Meža darbos dzīvojām lielās barakās, bijām kopā gan latvieši, gan krievi 
no visas apkārtnes sādžām. Tur iepazinos un vēlāk apprecējos ar Ilmāru Ķeri. 
1954.g. man piedzima meita. Pirms dekrēta atvaļinājums man bija 20 dienas, 
pēc dekrēta 30 dienas. Tad vienīgais labums, ka mani nesūtīja strādāt prom 
no sādžas. Vienu laiku strādāju bērnu dārzā, pēc tam kantorī par rēķinvedi.

Mūs atbrīvoja 1956.g. 12.sept., un arī tūlīt braucām mājā, kamēr Oba nebija 
aizsalusi. Šoreiz gan nevis uz Mālpili, bet Liepāju, jo vīrs bija liepājnieks. Liepāja 
bija aizliegta zona, grūti gāja ar pierakstīšanos un grūti bija dabūt darbu. Bet 
galu galā viss nokārtojās, un es dzīvoju Liepājā vēl tagad.

Slēdziens: paliku bez izglītības, sabojāta jaunība, sabojāta veselība.
1990. g. aizbraucām apskatīt tēva kapa vietu. Kapi ieauguši lielā zālē un 

akāciju krūmos. Tur mūsu kapos apglabāti apmēram 20 latvieši.

Biruta Jansone

laiku lokos
No Birutas Jansones atmiņām

Lopu vagons v43

Biruta Jansone, dzimusi 1933.30.iv, 
izsūtīta 1949.25.iii.

tomskas apg. 1955. g. Biruta Ķere ar meitu valdu, dzimušu 1954.g.

Herta Jansone ar mazmeitu valdu Ķeri, meitu Birutu Ķeri un dagmāru 
Jansoni pie tēva kapa sergušinā

kalnmārtiņi ap 1940. g., Jansonu māja, celta 1933.g.
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12. marts Mālpils kultūras centrā bija īpaši gaidīts, jo notika ikga-
dējie BĒrNu uN JauNieŠu dziedĀŠaNas svĒtki – koNkurss 
“BrīNums 2011”, kuru apmeklē no maza bērna līdz pat cienījama 
vecuma dziesmu “mīļiem”. Viens no vakara gaidītākajiem brīnumiem bija 
ieradies no Lievārdes – televīzijas šova “Dziedošās ģimenes” uzvarētāji 
Zaļkalniņu ģimene ar muzikālu sveicienu. Viņiem šajā pasākumā bija uz-
ticēts pats svarīgākais uzdevums – pildīt godpilnās žūrijas pienākumus, 
vērtējot mūsu dziedātāju sniegumu. Vērtēšana noritēja divās vecuma 
grupās – bērni līdz 8. gadiem un bērni, jaunieši no 9. – 15 gadiem.

Koncerts, manuprāt, bija izdevies un mēs varam būt lepni, ka mūsu 
jaunā paaudze ir tik muzikāli dziedoša, enerģiska un droša. Un par to 
varam pateikties bērnu vecākiem, vecvecākiem, kā arī viņu muzikāla-
jiem pedagogiem – Inārai Daukstei, Ingrīdai Bartkēvičai, Unai Tobotai 
un Ligitai Skudrai. Pavisam uzstājās 32 dziedātāji un koncertu darīja 
krāsaināku Ivettas mūsdienu deju studijas grupa “Nakcītis” un pati 
Ivetta kā pasākuma vadītāja.

Konkurss bija brīnumu pilns, jo žūrija – Zaļkalniņu ģimene ilgi 
sprieda, kam tad tiks galvenā balva – ceļazīme un godpilnā uzstāšanās 
Mālpils dziesmas 10 gadu jubilejas pasākumā, jo izvērtēt bija ļoti grūti. 
Un tomēr ģimene nolēma piešķirt divas galvenās balvas “BrīNums 
2011” – simonai Bērtiņai un Līvai feldmanei.

Zaļkalniņu ģimene arī bija sarūpējusi savas īpašās ģimenes balvi-
ņas, iepriecinot māsas Megiju, Madaru un Līvu Luīzu Jonānes, gustavu 
Ameriku un Līvu Feldmani.

 simona Bērtiņa(13 g.) dz. “Breakeven” – gRAND PRIX un “BrīNums 
2011”

 Līva feldmane (14 g.) dz. “Deju skolotāja Kode” – gRAND PRIX un 
“BrīNums 2011”

 Gustavs ameriks (7 g.) dz. “Krupis un varde” – i vieta
 Juta Čabricka (7 g.) dz. “Saulīte” – ii vieta
 Paula epalte (6 g.) “Melnais kaķis, baltais kaķis” – iii vieta
 kitija kļaviņa (11 g.) dz. “Nav mūsu mājai skursteņa” – i vieta
 krista kristiāna osīte (10 g.) dz. “Papagailis” – ii vieta
 Duets Ieva Ošeniece (8 g.) un Marta Dinka (7 g.) dz. “Pilītes”
 Ieva Ozola (11 g.) dz. “Pieklauvē”
 Adriana Paula Fjodorova (10 g.) un Elīza Veica (10 g.) dz. “Mazās 

blēņas”
 Duets Katrīne Priekule (9 g.) un Marta Kalniņa (14 g.) dz. “Māmiņai”
 Māsas Megija (4 g.), Madara (14g.), Līva Luīze Jonānes (12 g.) dz. 

“Rūžeņa”
 Marta Kalniņa (14 g.) dz. “Baltā saulīte”
 Duets Sanita Broka (9 g.) un Sofija Rebeka Kadiķe (9 g.) dz. “Atskaņas”
 Sindija Jansone (14 g.) dz. “Muļķe sirds”
 Duets Arta Višķere (10 g.) un Lote Cērpa (10 g.) dz. “Hokejs” – III vieta
 Ansamblis “Pūčuki” dz. “Ufo”

Uz tikšanos 9. aprīlī Mālpils dziesmas 10 gadu jubilejas pasākumā!

Pasākumu organizatore 
sandra rogule 

Foto no māras Ārentes videomateriāla

Burum Burum Burum Bums, 
BrīNumiŅŠ, 

Lai NĀk Pie mums!
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19.februārī, Mālpils sporta kompleksā, 
norisinājās Mālpils novada čempionāts 
dambretē un šautriņu mešanā. Diemžēl 
atsaucība bija ļoti maza, bet prieks par tiem, 
kas piedalījās. Tātad, šautriņu mešanā, 
1.vietu, pateicoties labākai setu attiecībai, 
ieguva Oskars Janbergs. 2.vietā ierindojās 
Tālivaldis Zagorskis, bet 3.vietu ieņēma Edgars 
Komarovs. Dambretē jau kuro gadu pēc kārtas 
1.vietu ieguva Vilnis Brikšķe, 2.vietā palika 
Valērijs Volkovs, bet 3.vietā – Ģirts Lielmežs.

20.februārī, Mālpils sporta kompleksā, 
notika Mālpils novada 2011.gada čempionāta 
zolītē 2.posms, kurā piedalījās 36 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Jānis sprukulis, 2.vietu – 
andrejs ribalko, 3.vietu – Pēteris subris.

20.februārī, Babītē, notika Pierīgas sporta 
spēles novusā un dambretē, kurās piedalījās 
arī Mālpils novada komandas. Dambretē 
Mālpils komanda startēja nepilnā sastāvā 
(Vilnis Brikšķe, Māris Bērziņš un Dace Lūka) 
un ierindojās 6.vietā. Novusa sacensībās 
mūsējie nostartēja ļoti labi un izcīnīja 4.vietu 10 
komandu konkurencē. Jāpiebilst, ka tik augstā 
vietā mūsējie iepriekš nav bijuši un apsteigtas 
tika pat tādas komandas, kas regulāri startē 
republikas mačos. Mālpils komandas sastāvā 
startēja Jānis Jansons, Tālivaldis Zagorskis, 
Alfons Suķis un Kristīne Kaņepēja. Individuāli 
visi mūsējie startēja teicami, bet īpaši jāpiemin 
Jānis Jansons, kurš pie 1.galdiņa izcīnīja 
4.vietu, piedzīvojot tikai 2 zaudējumus.

26.februārī, Mālpils sporta kompleksā, 
norisinājās Mālpils novada atklātais čempio
nāts telpu futbolā. Sacensībās piedalījās 
6 komandas, kas tika sadalītas 2 grupās. 
Pirmajā pusfinālā komanda mīkstie (Dailis 
Veics, Adrians Fjodorovs, Aigars Jansons, 

Oskars Janbergs, Ainārs Bērziņš, Mareks 
Cimurs, Ilvars Raups un Ģirts Lielmežs) 
uzvarēja komandu Hokejisti (Raitis Kalniņš, 
gustavs Norkārklis, guntis Podračiks, Emīls 
Broks u.c.), bet otrajā pusfinālā viesi no 
muceniekiem pieveica komandu Nemākuļi 
(Arnis Janbergs, Aigars Janbergs, Jānis 
Dišereits, Edgars Bogdans, Mareks Karpovičs, 
gints Bīriņš u.c.). Cīņā par 1.vietu komanda 
Mīkstie pieveica viesus no Muceniekiem, bet 
cīņā par 3.vietu komanda Nemākuļi izrādījās 
pārāki par komandu Hokejisti.

26.februārī, Saulkrastu sporta centrā, 
notika Pierīgas sporta spēles šautriņu 
mešanā. Mālpils novada komanda 6 komandu 
konkurencē ierindojās 5.vietā. Mazliet vairāk 
veiksmes un 3.vieta būtu rokā! Mālpils 
komandas sastāvā startēja Normunds Ozoliņš, 
Tālivaldis Zagorskis, Edgars Komarovs un 
Mairita Bičkovska.

5.martā, Mālpils sporta kompleksā, 
norisinājās Pierīgas novadu sporta spēles 
telpu futbolā. Mālpils zonā piedalījās 3 
komandas. Piedzīvojot 2 zaudējumus (3:6 
pret Saulkrastu komandu un 0:12 pret Stopiņu 
komandu), Mālpils komanda ierindojās 3.vietā 
grupā un 8.vietā kopvērtējumā 10 komandu 
konkurencē. Mālpils komandas sastāvā 
piedalījās Dailis Veics, Adrians Fjodorovs, 
Aigars Janbergs, Ainārs Bērziņš, Mareks 
Cimurs, Ilvars Raups, Toms Bičkovskis, 
gustavs Norkārklis, Edgars Bogdans un Ģirts 
Lielmežs.

6.martā, Mālpils sporta kompleksā, 
norisi nājās Mālpils novada čempionāta galda 
tenisā, kurā piedalījās rekordliels dalībnieku 
skaits – 32 dalībnieki. Dalībnieki tika ielozēti 
4 grupās pa 8 dalībniekiem katrā grupā. 
4 labākie no katras grupas turpināja cīņu 
izslēgšanas spēlēs. 1.vietu, jau kuro gadu pēc 
kārtas ieguva gustavs Norkārklis, kurš finālā 

pieveica Aigaru Janbergu. Cīņā par 3.vietu 
Raitis Kalniņš piekāpās viesim no Rīgas – 
Arnim gobam. Labākā no dāmām – Sanita 
Ģērmane. Detalizētākus rezultātus aplūkojiet 
Mālpils mājas lapā!

12.martā, LU Ķīmijas fakultātē, norisinājās 
Pierīgas sporta spēles galda tenisā, kurā 
piedalījās arī Mālpils labākie galda tenisisti. 
Šajās sacensības piedalījās ļoti spēcīgi 
dalībnieki un pat Salaspils novada komanda, 
kuras sastāvā startēja brāļi Artūrs un Dainis 
Reinholdi, kuri Latvijas reitingā ir attiecīgi 4. un 
12.vietā, ieguva tikai 2.vietu. Arī citās komandās 
startēja spēcīgi galda tenisisti no Latvijas Top 
100. Šajā spēcīgajā konkurencē Mālpils novada 
komanda (gustavs Norkārklis, Aigars Janbergs, 
Raitis Kalniņš un Kristīne Kaņepēja) ierindojās 
9.vietā 10 komandu konkurencē.

13.martā, Mālpils sporta kompleksā, 
norisinājās Mālpils novada čempionāta novusā 
5.posms, kurā piedalījās 18 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva A.Suķis, 2.vietu P.Janbergs, bet 3.vietā 
E.Kaņepējs. Labākā no dāmām – gaļina 
Jansone.

Kopvērtējumā pēc 5 posmiem (atņemot 
sliktāko kārtu) 1.vietu izcīnīja Jānis Janons, 
2.vietā Alfons Suķis, bet 3.vietā Tālivaldis 
Zagorskis.

20.martā, Mālpils sporta kompleksā, notika 
Mālpils novada 2011.gada čempionāta zolītē 
3.posms, kurā piedalījās 36 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva igors Šaboha, 2.vietu – Normunds 
ozoliņš, 3.vietu – Līga vanaga. Kopvērtējumā 
pēc 3 posmiem līderi ir Kaspars Ameriks, Jānis 
Sprukulis un Normunds Ozoliņš.

sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

9.aprīlis 
plkst.11.00

Mālpils 
novada 

dubultspēļu 
čempionāts 
galda tenisā

Mālpils 
sporta 

komplekss

10.aprīlis 
plkst.10.00

Mālpils 
novada 

čempionāts 
novusā 
FINĀLS

Mālpils 
sporta 

komplekss

16. – 17.aprīlis 
plkst.11.00

Mālpils muižas 
kausa izcīņa 

šahā

Mālpils 
muiža

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 
Mob.tālr. 29248752; tālr. 67773776

MuMs raksta

sPorts

“Absolvējot” Minesotas programmu, 
bija jāiesniedz kursa darbs “Atvadu vēstule 
alkoholam”. Vajadzēja nodefinēt, kas man 
viņš tāds ir un jāpamāj šķiroties ar rociņu. 
Man bija skaidrs, ka mums vairs nav pa 
ceļam, bet doma, ka jādzīvo bez viņa, bija 
sāpīga. Nodzīvots plecu pie pleca, roku rokā, 
no mutes mutē (vai no kakliņa kaklā). Nē, 
naidnieks vai ļaunais pūķis alkohols man 
noteikti nebija. Viņš man vienmēr bija draugs 
priekā un nelaimēs. Sākumā draudzējāmies 
kā jau pieklājas – bez kādiem noteikumiem. 
Es viņam nedarīju pāri un viņš man. Es neiz-
mantoju viņu ļaunprātīgi un viņš atmaksāja to 
ar bezpaģiru rītiem. Šo paģiru nebija vēl ilgi, 
kaut gan arvien biežāk es viņam uzmācos pār 
mēru, bet viņš bija piedodošs. Pamazītēm 
viņš sāka diktēt savus noteikumus un man 
bija jāsāk maksāt rēķini – drūmi rīti, meli par 

kavētu darbu, sasarkušas sievas acis, sāpes 
vecāku acīs, savārīto ziepju notušēšana, 
fiziskas un morālas traumas, nu un vēl un vēl. 
Maksāju smiedamies, jo par priekiem taču 
jāmaksā. Rēķini kļuva arvien lielāki un es tos 
maksāju jau zobus sakozdams… Pienāca 
reize, kad nesapratu vairs, par ko maksāju. 
Jo mans draugs vairs nespēja mani priecēt, 
bet palīdzēja tikai uzturēt pie dzīvības – lai 
netrīc rokas, lai varu piecelties no gultas un 
sākt kustēties, lai varu vakarā aizmigt. Cik ilgi 
lai maksā, pretim nesaņemot neko? Ja rēķini 
kļūst arvien baisāki? Draugs jau arī darīja to, 
kas būtu jādara katram līdzatkarīgajam – ne-
vis mīlot saudzēt, bet atstājot vienu ar savām 
problēmām. Es, protams, apbižojos, ka draugs 
mani vairs neizklaidē. Bet interesanti gan, kurš 
draugs varētu izturēt, ja viņam uzmāktos cauru 
dienu? Es jau biju tas, kas viņu nodeva. Alko-
hols taču domāts, lai atslābinātos, lai uzlabotu 
sarunu gaisotni, palīdzētu relaksēties, uzlabotu 
garastāvokli, noņemt sasprindzinājumu, bet 
es viņu taču burtiski ekspluatēju! Es biju tas 

nelietis, kas viņu piečakarējis, kompromitējis 
citu acīs, nevis viņš mans ienaidnieks. Es jau 
varētu viņu pasludināt par nevēlamo personu 
Nr.1., bet man tas izskatītos pēc atbildības 
noņemšanas no sevis paša. Viņš jau man roku 
nesniedza, mana roka pati stiepās pēc viņa. 
Labi, labi, tā bija slimība, kas alka pēc viņa. Bet 
tik un tā – tā mana slimība, ne viņa.

Arī tagad, pēc vairāk kā septiņiem gadiem, 
viņš izturas kā izbijušais draugs – jūtot, ka 
negribu ar viņu kontaktēties, viņš mani liek 
pilnīgi mierā.

arvīds

(Raksts pārpublicēts no AA mēnešraksta 
“Vīnoga”; interneta adrese: www.aa.org.lv)

P.S. arī mālpilī, kopš 2010. gada 1.jūnija, 
ir sava aa grupa, kurai sapulces notiek 
otrdienās plkst. 1900 mālpils sociālās 
aprūpes centra, “dienas centra” telpās 
(bijušais, “vecās slimnīcas” rentgena 
kabinets). adrese: Garkalnes iela 8, mālpils. 
informatīvais tālrunis: 26615238

alkohols – mans 
draugs?

Galda tenisa sacensību godalgoto vietu ieguvējitelpu futbola sacensību uzvarētāju komanda

sporta ziņas
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Marts Mālpils nūjotājiem ir bijis nozīmīgs 
mēnesis. Esam sagaidī juši savu 100. 
nodarbību! Paldies visiem izturīgajiem! Pēc 
rudens vējiem un ziemas sala nu jau esam 
sagaidījuši pavasari. Lai izdodas turpināt 
iesākto ceļu!

Biedrībai “Notici sev!” ir atbalstīts Kopienu 
iniciatīvu fonda projekts “Kopā” ar SIA EMU 
un Mālpils novada domes līdzfinansējumu, 
kura ietvaros tiks iegādātas nūjošanas nūjas 
(līdz šim izmantojām uz laiku aizdotās Latvijas 
Tautas Sporta asociācijas nūjas).

Tā kā tagad biedrībai būs savas nūjas, 
kas uz nodarbību laiku būs pieejamas ikv-
ienam nūjotgribētājam, tad uz pavasarīgajām 
nodarbībām tiek aicināti visi interesenti! Visi 
gaidīti mūsu veselīgajā un dzīvespriecīgajā 
pulciņā! Katram pieejamas dažādas slodzes 
nodarbības atkarībā no fiziskajām spējām.

Vaicāsiet – ko gan varat iegūt no šīm 
nodarbībām? Tad šoreiz kā nūjošanas instruk-
tors nesniegšu atbildes no teorijas, bet gan 
citēšu dažu aktīvāko nūjotāju pārdomas par 
savu pieredzi:

Daina: “Man pēc nūjošanas uzlabojas 
pašsajūta. Nūjošana man palīdzēja izsargāties 
no saaukstēšanās.”

Inta: “Nodarbe ir ļoti patīkama. Nūjošana 
ir ļoti palīdzējusi: pastaiga, sabiedrība, atpūta. 
Pēc nūjošanas ir pavisam cita sajūta. Esmu 
ļoti apmierināta.”

Anita: “Priecājos par iespēju darboties 
nūjošanas grupā. Tās ir veselīgas kustības 
sev piemērotā tempā svaigā gaisā veselas 
stundas garumā. Kas “saslimst” ar nūjošanu, 
to tik viegli nepametīs. Lai visiem laba veselība 
– gan tiem, kas to dara jau tagad, gan tiem, kuri 

domā vēl pievienoties. Lai izdodas!”
Vija: “Ļoti patīk. Nūjojot jūtos kļuvusi 

spēcīgāka, dzīvesprieks lielāks, un ikdienas 
problēmas automātiski aiziet malā. Jūtami 
uzlabojumi veselībā, sirds kļuvusi stiprāka, 
asinsrite uzlabojusies. Ļoti patīk nūjošana.”

Terēze: “Nūjošana ir ļoti laba lieta. Tā ir 
zāles ne tikai pret veselības kaitēm, bet arī pret 
slinkumu. Tā disciplinē. Kustības svaigā gaisā 
un noteikta slodze sirdij dod pozitīvu rezultātu.”

Līga: “Soļotāj, nūjotāji, ej uz priekšu neap-
stāj! Tad tu būsi mundrs un vesels. Personīgi es 
esmu ļoti priecīga; maniem gadiem – jo vairāk 
kustību, jo veselīgāk. Tāpēc nūjotāji – tikai uz 
priekšu! Tad visi būsim mundri un veseli.”

Dzintra: “Nūjošanai nav vecuma ierobe-
žojuma un tā ir piemērota visos gadalaikos un 
jebkuros laika apstākļos. Tā tiešām ir slodze 
visam ķermenim. Nūjošana ir īpaši piemērota 
sēdoša darba darītājiem, jo plašie roku vēzieni 
izkustina saspringušos plecus, kakla daļu. 
Man šķiet, ka tā palīdz uzturēt arī nemainīgu 
ķermeņa svaru pat ziemas apstākļos, kad 
neesam tik aktīvi. Nūjošana palīdz arī pret 
galvassāpēm, ko izraisa ilgstoša sēdēšana. 
Un tā ir labs līdzeklis arī pret stresu. Noderīgi 
ir arī iesildīšanās un stiepšanās vingrojumi.

Man nūjošana ir patīkama fiziska slodze 
svaigā gaisā, kad gan ķermenis izkustas, gan 
galva izvēdinās. Un, lai cik dīvaini tas nebūtu, 
man pēc nodarbībām nav īpaša noguruma, 
bet tieši otrādi – jūtu enerģijas pieplūdumu, 
uzlabojas garastāvoklis. Ļoti svarīgi ir satikt 
pārējos nūjotājus. Tā ir iegūti jauni domubiedri, 
atrastas kopīgas intereses, izkristalizējas vērtī-
gas dzīves atziņas. Vēl nūjojot vērojam skaisto 
dabu visādos laika apstākļos, labāk iepazīstam 
Mālpili, satiekam dažādus cilvēkus.”

Ļubova: “Nūjojam jau no rudens, ir ra-
dusies veselība kaulos, nav jādzer zāles tik 
daudz. Un pat neesmu bijusi pie ārsta pa šo 
laiku – šo ziemu, kamēr nūjoju. Kad iznūjoja-
mies, rodas enerģija, vieglums, ka gribas lidot. 
Nevaru vien sagaidīt nākamo nodarbību svaigā 
gaisā. Veselā miesā – vesels gars!”

Una: “Man ir tāda jūta – 
Nūjas atspēriens viens, divi uz priekšu 

sūta”.
Jūlija:
“Ja vienmēr gribi kustīgs būt,
Par nūjotāju vajag kļūt.
Tad vari izkustināt kājas
Tik ilgi, kamēr prom no mājas.”
“Nūjot nāk gan jauni, veci,
Lai vienmēr būtu stipri pleci.
Un mugura lai lokana,
Un gaita skaista – sprigana.”

Par nodarbībām tuvāka informācija: 
agate: 29891112 (zz) un 67925378. Lai 
visiem veselība un dzīvesspars!

Nūjošanas instruktore 
agate

sPorts
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Policija informē
mālpils iedzīvotāju ievērībai!

Tā, kā Mālpils ir apdzīvota vietā, tad Mālpils 
iedzīvotājiem, kuru īpašumā ir mājas (istabas) 
dzīvnieks, saskaņā ar 04.04.2006. Minist ru ka-
bineta noteikumu Nr.266 “Labturības prasības 
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecī-
bai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā 
arī suņa apmācībai” IX. daļas “Mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pie-
nākumi” 52.3. punktu, apdzīvotu vietu teritorijā 
jāsavāc sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskre-
mentus. Tas attiecas ne tikai pie daudzdzīvokļu 
ēkām, bet arī parka teritorijā. Pretējā gadījumā 
Mālpils novada pašvaldības policisti, saskaņā 
ar iepriekšminēto noteikumu 53. punktu, 
sauks mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieku 
pie administratīvās atbildības pēc Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 

106.panta “Dzīvnieku turēšanas, labturības, 
izmantošanas un pārvadāšanas prasību 
neievērošanu”, par ko paredzēts brīdinājums 
vai naudas sods fiziskām personām no 
pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, 
bet juridiskām personām – no desmit līdz 
piecsimt latiem.

Pavasaris, jo sevišķi šogad, pēc garās 
ziemas ir laiks, kad gribas sakopt gan sevi, 
gan savu apkārtni. Atgādinām – par kūlas 
dedzināšanu LAPK 179.pantā paredzēts sods 
no 200 līdz 500 latiem vai administratīvais 
arests uz laiku līdz 15 diennaktīm. Tāpat par 
ugunsdrošības prasību pārkāpšanu paredzēts 
sods no 20 līdz 200 latiem. Lūdzu, esiet 
uzmanīgi ar uguni un, dedzinot lapas un zarus, 
atcerieties, ka aizliegts dedzināt plastmasas, 
riepas un tamlīdzīgus materiālus, kā arī pie 
ugunskura jāatrodas kādai personai, kas to 
uzrauga.

Zemes īpašnieki – negaidiet lielo talku 
un sakopiet savus īpašumus pirms tos ir 
skārusi uguns. Atgādinām, ka labākais veids, 
kā izvairīties no kūlas ugunsgrēka ir laikus 
sakopta zeme. Pretējā gadījumā būsim spi-
esti piemērot sankcijas, kas paredzētas LAPK 
51.pantā “Par zemes apsaimniekošanas 
pasākumu nepildīšanu un zāles nepļaušanu, 
lai novērstu kūlas veidošanos – uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām no 100 līdz 500 
latiem, bet juridiskajām personām – no 500 
līdz 2000 latiem.”

mālpils nūjotājiem 100. nodarbība!

mālpils vidusskola aicina 
pieteikt bērnus mācībām 1.klasē 2011./2012.m.g.

Mācību procesā piedāvāsim:
• mācības divos klašu kolektīvos (1015 skolēni klasē),
• fakultatīvās nodarbības angļu valodā, peldēšanā, sporta un sarīkojumu dejās. 
• atbalsta personāla (logopēds, psihologs, sociālais pedagogs) konsultācijas. 
Pēc mācību stundām:
• apmeklēt pagarinātās dienas grupas nodarbības,
• piedalīties interešu izglītības nodarbībās: tautisko un mūsdienu deju grupās, 

ansamblī, vizuālās mākslas, keramikas un sporta pulciņos, 
• piedalīties daudzpusīgos pasākumos.

Kontaktinformācija: 67925340, 28689674,
epasts – vidusskola@malpils.lv
Mājas lapa www.malpilsvsk.lv

M-____-Maalpils-2011-03.indd   13 3/26/2011   11:08:50 AM



14 2011/3aktuāli

katoliskās Baznīcas mālpils draudze – 
jauns sākums

Kopš 1994. gada, kad tika oficiāli reģistrēta Mālpils katoļu draudze, ticīgie ir regulāri 
pulcējušies uz dievkalpojumiem un sadraudzību. Ļoti pretimnākoša bijusi Mālpils novada 
dome, kā arī Mālpils kultūras centrs, atvēlot savas telpas.

Visus šos gadus tika neatlaidīgi meklēts piemērots zemes gabals draudzes dievnama 
būvniecībai. Pacietība ir vainagojusies ar priecīgu notikumu – 2010. gadā draudze ir 
nostiprinājusi zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz lielisku zemes gabalu Mālpilī, Vecpils ielā 
2, un var sākt gatavoties pašiem savas baznīcas būvniecībai!

Tomēr Baznīca, pirmkārt, ir “dzīvie” akmeņi. Mālpils draudze, šīs Baznīcas daļiņa, ir 
cilvēki, kas pulcējas kopā, lai kopīgi lūgtos un aktīvi darbotos novada un visas Latvijas 
garīgajai atdzimšanai, kā uz to ir mudinājis jaunais arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.

Tāpēc š.g. 2. aprīlī tiek aicināti uz tikšanos visi Mālpils un tās apkārtnes iedzīvotāji, kuri 
ir piederīgi Katoliskajai Baznīcai, vēlētos tajā iekļauties vai ar to iepazīties. Tiek aicināti arī tie, 
kuri dievkalpojumus apmeklē citās pilsētās, bet labprātāk to darītu Mālpilī! Tikšanās ietvaros 
tiks apzināta esošā situācija, veikts neliels atskats vēsturē un, protams, pārrunāts jautājums 
par draudzes izaugsmi un baznīcas būvniecību.

Tikšanās sākums plkst. 16.00 Mālpils novada domes sēžu zālē. Pēc tikšanās sekos 
Vissvētākā Sakramenta adorācija, kuras laikā būs arī iespēja saņemt gandarīšanas sakra-
mentu. Pasākums noslēgsies ar Svēto Misi.

tiekamies 2. aprīlī!

 esmeralda tāle

Par trūcīgas ģimenes 
(personas) statusa 
piešķiršanu

Daudzi pašvaldības iedzīvotāji ir vērsušies 
pašvaldības aģentūrā “Mālpils sociālais 
dienests” (Dienests) ar lūgumu piešķirt 
trūcīgas ģimenes (personas) statusu. Tāpēc 
atgādinām, ka ar iesniegumu ir jādodas 
pie sociālās palīdzības organizatora un 
jāiesniedz dokumenti, kas nepieciešami 
statusa izvērtēšanai. Ja ģimenē, kas pretendē 
uz pašvaldības sociālo palīdzību ir bērni, tā 
nonāks sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm 
un bērniem redzeslokā. Sociālais darbinieks 
slēgs sadarbības līgumu, meklējot risinājumus 
situācijas uzlabošanai.

Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri ir saprotoši 
un savlaicīgi iesniedz visus nepieciešamos 
dokumentus .  Tas  paā t r i na  l ēmuma 
pieņemšanu. Diemžēl Dienestā nereti nākas 
saskarties ar situāciju, ka cilvēki neizprot, ka 
visu reglamentē likumdošana, kas nosaka 
kārtību, kā konkrētais jautājums ir risināms. 
2010.gada 30.marta ministru kabineta 
noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” ir noteikts, ka, lai piešķirtu 
trūcīgas ģimenes (personas) statusu, pirmkārt 
ir jāizvērtē ģimenes (personas) ienākumi, kas ir 
ne tikai ienākumi no algota darba, bet arī valsts 
sociālās apdrošināšanas pabalsts, atlīdzība, 
pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas), 
stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi, kā arī 
ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās 
darbības, kā arī citi ienākumi. Trūcīgas ģimenes 
(personas) statusu var piešķirt, ja ienākumi 
uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par Ls 
90,00. Šie paši noteikumi nosaka, ka ģimenei 
(personai) var piešķirt trūcīgas ģimenes 
(personas) statusu, ja tai nepieder naudas 
līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri; tā nav noslēgusi 
uztura līgumu; tā nesaņem ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 
sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas 
ieslodzījumā; ja persona nevar iesniegt 
izziņu par vidējiem ienākumiem tai jābūt ir 
reģistrētai Nodarbinātības valsts aģentūrā kā 
bezdarbniekam vai darba meklētājam.

M i n i s t r u  k a b i n e t a  n o t e i k u m o s , 
likumdošanā un pašvaldības saistošajos 
noteikumos “Par trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils 
novadā” ir skaidri noteikts, kas netiek uzskatīts 
par īpašumu, kā arī, kurām personām nav 

jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā.
Ja iedzīvotājs griežas Dienestā, tad 

viņam kā klientam ir noteiktas gan tiesības, 
gan pienākumi, ko reglamentā sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likums. Šī likuma 6.pants nosaka klienta 
tiesības: 1) bez maksas iegūt no sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēja 
informāciju par iespējām saņemt sociālos 
pakalpojumus un sociālo palīdzību un to 
saņemšanas nosacījumiem un kārtību; 
2) bez maksas saņemt no sociālā darba 
speciālista konsultāciju par sociālo problēmu 
risināšanu; 3) pieprasīt un saņemt šajā 
likumā minētos sociālos pakalpojumus 
vai sociālo palīdzību; 4) saņemt pamatotu 
rakstveida atteikumu gadījumā, kad pieņemts 
lēmums sociālo pakalpojumu vai sociālo 
palīdzību klientam nesniegt; 5) līdzdarboties 
ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā 
lēmuma pieņemšanas procesā; 6) likumā 
noteiktajā kārtībā pārsūdzēt lēmumu par 
sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības 
sniegšanu; 7) vērsties ar iesniegumu par 
sniegto sociālo pakalpojumu neapmierinošo 
kvalitāti un klienta tiesību neievērošanu. 7.pants 
– Klienta pienākumi 1) aktīvi iesaistīties savas 
problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības 
pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās 
rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo 
prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un 
apgūšanai; 2) sniegt ziņas par sevi; 3) aktīvi 
darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju 
un ienākumus; 4) izmantot iespējas saņemt 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja 
klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem 
ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, 
narkotikām, azartspēlēm); 5) saņemto sociālo 
palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem 
mērķiem; 6) atļaut sociālā darba speciālistam 
apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu 
vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar 
klienta materiālo resursu novērtēšanu.

Pabalsti un pakalpojumi 
trūcīgām ģimenēm 
(personām)

Ģimenes (personas), saņemot trūcīgas 
ģimenes statusu, var pretendēt uz pašvaldības 
palīdzības saņemšanu – Dzīvokļa pabalsts, 
brīva ēdināšana skolā vai pirmsskolas 
izglītības iestādē, apmaksāti veselības aprūpes 
pakalpojumi. To visu nosaka pašvaldības 
saistošie noteikumi “Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Mālpils novadā”. Trūcīgas ģimenes, 
kuras ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
nepārsniedz valstī noteikto garantēto minimālo 
ienākumu līmeni (pieaugušiem cilvēkiem 
– Ls40,00, bērniem – Ls 45,00), izpildot 
līdzdarbības pienākumus, var pretendēt uz 
pabalstu gMI līmeņa nodrošināšanai. Tāpat 
trūcīgas ģimenes (personas) līdz 2011.gada 
beigām krīzes sociālās drošības stratēģijas 
jeb tā sauktā sociālās drošības spilvena 
ietvaros var saņemt gan bezmaksas medicīnas 
pakalpojumus (to gan precīzāk zina ģimenes 
ārsti), gan bezmaksas kompensējamos 
medikamentus. Trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes var saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus par mājokli. Līdz šī gada 
beigām Dienests turpinās izsniegt Elektrības 
norēķinu kartes trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm. Atgādinām – katra mājsaimniecība 
savā īpašumā var iegūt tikai vienu elektrības 
norēķinu karti. Ja jūs elektrība norēķinu karti 
esat saņēmuši 2010.gadā, tad 2011.gadā jums 
tā vairs netiks izsniegta.

Par pārtikas pakām
Sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu (LSK) 

šogad trešo gadu Mālpils novadā tiks izs-
niegtas Eiropas Komisijas finansētās pārtikas 
pakas. Saskaņā ar LSK informāciju, pārtikas 
paku piegādi uzsāks aprīļa mēnesī. Pārtikas 
pakās 1 kg miežu putraimu, 1 kg kviešu miltu, 
1 kg četrgraudu pārslu, 0,5 kg auzu pārslu, 0,1 
kg vājpiena pulvera, 1 litrs 2% piena. Pārtikas 
pakas varēs saņemt tikai trūcīgas ģimenes 
(personas).

Pārtikas pakas izsniegs Mālpils sociālās 
aprūpes centrā, uzrādot spēkā esošu izziņu 
par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam.

Informāciju par konkrētu datumu varat 
uzzināt pa tālruni 67925352 vai 67185874.

Par atbalsta centra darbību
Sadarbībā ar LSK Mālpils komiteju jau 

otro gadu darbojas Atbalsta centrs, kurā 
iedzīvotāji var atdot mazlietotu apģērbu, kā 
arī citas drēbes vai saimniecībā izmantojamus 
priekšmetus. To visu var nodot Mālpils 
vidusskolā (no iekšpagalma puses), kur 
atrodas šis centrs. Apmeklētājiem Atbalsta 
centrs atvērts pirmdienās, ceturtdienās.

Par visiem neskaidrajiem sociālajiem 
jautājumiem iedzīvotāji var interesēties p/a 

“Mālpils sociālais dienests” personīgi vai 
zvanot pa tālrunu 67185874.

P/a “mālpils sociālais dienests” ziņo

Ērču encefalīta profilakse
Mūsu infektologi atgādina, ka ērču encefalīts ir visizplatītākā nei-

roinfekcija Latvijā. Slimības norise var būt no vieglas līdz ļoti smagai 
un katrā individuālā gadījumā tā ir grūti prognozējama. Iespējams 
arī letāls iznākums. Pārslimojot bērna vecumā var tikt ietekmēta gan 
fiziskā, gan intelektuālā attīstība. Vienīgā profilakse ir vakcinācija.

Individuālā profilakse: nedrīkst aizmirst, ka jānodrošinās pret ērču 
piesūkšanos, jāizvairās ienest ērces dzīvoklī ar zariem, ziediem, sēņu 
groziem. Ejot mežā jāvalkā piemērots apģērbs, jālieto repelenti, izejot 
no meža noteikti jāveic sevis un citu apskate.

Vienīgais drošais ērču encefalīta profilakses paņēmiens – 
vakcinācija. Pēc infektologu un epidemiologu uzskatiem tā ir 
nepieciešama visiem iedzīvotājiem.

Valsts apmaksā bērnu (1–18 gadiem) vakcināciju, teritorijās, kurās 
ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu.

Pamatimunizācijas shēma – 3 devas, t.i., 1.deva, tad pēc 1–3 
mēnešiem otrā deva, trešā deva no 9–12 mēnešiem pēc otrās devas.

Revakcinācija, lai uzturētu imunitāti – pietiek ar vienu devu 
vakcīnas ne vēlāk kā 3 gadus pēc pilna pamatimunizācijas kursa. 
Turpmākā revakcinācija ik pēc 5 gadiem. Cilvēkiem no 59–60 gadiem 
vai ar novājinātu imunitāti revakcinācijas intervāliem nevajadzētu 
pārsniegt 3 gadus.

Aprīlī dakteres Sprūdes privārpraksē iespējams potēties pret ērču 
encfalītu. Vakcīnas maksa – 10 LVL.

Daktere J.sprūde
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Laipni gaidīti mālpils muižas restorānā nobaudīt īpašo ēdienu piedāvājumu:
restorāna darba laiks: Piektdiena–Svētdiena no plkst.12:00 līdz 22:00.

Mālpils novada dome pārdod pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu – 300 lietotas betona plātnes.

Vienas plātnes izmērs vidēji 145 cm x 70 cm x 10 cm, 
cena 4, LVL/gab., tai skaitā PVN.

Visas plāksnes tiek pārdotas kopumā par 1200,- latiem, tai skaitā PVN.
Plāksnes var apskatīt, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 29282209.

Pircēji var pieteikties Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Māl-
pils novadā, LV 2152, līdz 2011.gada 11.aprīlim iesniedzot rakstisku iesniegumu.

Ja pēc šī sludinājuma publicēšanas pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole.

Līdzjūtības

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
un klusais miers ar saviem spār
niem sedz...

Visdziļāko līdzjūtību izsakām 
skolotājai unai tobotai šķiroties 
no māmiņas.

3.b klases skolēni un vecāki

Rokas, kas mīlēja darbu, gurušas,
Sirds, kas vēlēja labu – atdusas.

Jūtam līdz dainai Galakro-
dzeniecei un pārējiem piede
rīgajiem, tēvam aizejot.

Liepājas un Kuldīgas meitenes
_______________

Izsakām līdzjūtību Birutai 
Grišjānei vīru zaudējot. 

Volkovu ģimene
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Svei cam  aprīļa ju bi lā rus!
89 – Alberts Mucenieks
87 – Valija Straume 

Valija Stuškauniece
86 – Jānis Rudzītis
85 – Janīna Kļava
84 – Marija Borodinkina
83 – Anfiza Priekule
82 – Līga Miķelsone
81 – Zina Liepiņa 

Strauja Zariņa
80 – Marija Božko 

Mikhail Karasenko 
Centis Sārna 
Ārija Krastiņa

75 – Artūrs Steckis
70 – Ļubova Ivanova

Tehniskas kļūdas dēļ marta jubilāru sarakstā netika nosaukts 
jubilārs, ko visi labi pazīstam – sveiciens 

Imantam Audriņam  
81. dzimšanas dienā!

Mâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152
Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146
epasts: iveta@malpils.lv

Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,  
e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

kultūras centra kases darba laiki:

 Otrdien 14.00 – 18.00 Trešdien 11.00 – 14.00 
 Ceturtdien  Piektdien

Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma
Tālrunis izziņām 67925836 vai 29195459

Pasākumu plāns 2011. gada aprīlim
Līdz 14. aprīlim izstāžu zālē apskatāma gleznotāja Jāņa zemīša piemiņas izstādē
02.04. plkst.12.00 Pierīgas deju kolektīvu skate
02.04. plkst.10.00 TLMS “urGa” sanākšana
09.04. plkst.18.00 Jubilejas koncerts “mĀLPiLs dziesmai – 10” 
Biļetes cenas: 3 LVL (iepriekšpārdošanā – 2,50) 1,50 bērniem; 
Par koncerta pavadījumu un JUBILEJAS BALLĪTI rūpēsies “VĒJA RADĪTIE” no 
Siguldas. Ieeja uz balli – 3,-LVL
12.04. plkst. 19.00 Kompānijas “Kaupo” latviešu mākslas filma
Tā ir filma par mīlas trīsstūri, kurā attiecības 
samezglojas uz karadarbības fona 1944./45.gadā 
Kurzemē. Darbība norisinās gan mūsdienās, kad Atis 
(Mārtiņš Freimanis) mēģina atrisināt savas izcelsmes 
mīklu, gan Otrā pasaules kara laikā. Kara laika 
stāsts scenārijā atveidots pēc trimdas rakstnieka 
Voldemāra Kārkliņa romāna “Tikai mīlestība” (1959), 
kura pamatā ir patiesi notikumi. Romāna un filmas 
centrā – tā saukto kureliešu (latviešu ģenerāļa Kureļa 
grupējuma) traģēdija. Režisors uzskata, ka tā bija 
vienīgā īsti nacionālā pretošanās kustība: tās vīriem 
pat nevar pārmest zvērestu Hitleram, kā to nereti 
pārmet leģionāriem.
Filma ir arī veltījums tās dalībniekiem, kas 
nesagaidīja pirmizrādi: operatoram Dāvim Sīmanim, 
aktieriem Leonīdam Loceniekam, Kristīnei Bēdelei 
un Mārtiņam Freimanim. Režisors: arvīds krievs 
Lomās: Jānis Vingris, Kristīne Nevarauska, Mārtiņš 
Freimanis, Lauris Reiniks, Juris Bartkevičs. 
Biļetes cena 1,50LVL; 1LVL – bērniem
13.04. plkst.13.00 Klubiņa “Rezēdas” saiets
15.04.  Pierīgas skolu deju skate
17.04. plkst.16.00 mākslas dienām mālpilī – 30. Izstāžu cikls “Ceļojums laikā un telpā”. 
Alda Plauža foto izstādes “Ceļojums telpā” atklāšana Mālpils kultūras centra izstāžu zālē.
 plkst. 18.00 Izstādes “Ceļojums laikā” atklāšana plkst. 18.00 Mālpils muižā. Izstādē 
būs iespēja redzēt Džemmas Skulmes, Maijas Tabakas, Līgas Purmales, Miervalža Poļa, 
Ievas Iltneres un Jāņa Mitrēvica darbus. Izstādes skatāmas līdz 13. maijam.
21.04. plkst.18.00 “Laiks vakara sarunai...” 3. saruna ar psiholoģi diānu zandi par 
pašapziņu, savu resursu un spēju novērtēšanu. Ieeja: 1.50 LVL
25.04. plkst.16.00 Starptautiskās teātra kompānijas “Domino teātris” veidotais iestudē-
jums “kailie brieži”.
Piedalās: mūziķi Lauris reiniks, roberto meloni, aktieri Jānis Jarāns, artūrs krūzkops, 
Jānis vimba, kā arī horeogrāfs agris daņiļēvičs un dejotāja aleksandra kurusova.
Iestudējuma pamatā ir Entonija Makartena un Stīvena Sinklēra komēdija “Ladies night”, 
kas aizvadīto gadu laikā ir bijusi viena no pasaulē iestudētākajām lugām. Latviskās versijas 
režisors ir Oļegs Šapošņikovs, bet horeogrāfi ir Daņiļēvičs un Markuss Cmelnigs.
Lugas darbība risināsies kādā Latvijas mazpilsētā, kas ir saskārusies ar šobrīd visai valstij 
aktuālām problēmām – bezdarbu un apātiju, pret kuru cīnīties pašu spēkiem ir nolēmuši 
izrādes varoņi, ķeroties pie, viņuprāt, visai radikālām metodēm – izveidojot vīriešu striptīza 
kolektīvu.
“Domino teātris” ir starptautiska teātra kompānija, kas veiksmīgi darbojas vairākās Eiropas 
valstīs. Latvijā līdz šim ir iestudēts darbs “Rīga – Dakāra”, kura režisors bija Kosts Smori-
gins, bet izrāde “Kailie brieži” būs šīs kompānijas otrais iestudējums Latvijā. Šīs izrādes 
versija Lietuvā ar nosaukumu “Striptīza ērgļi” ir “Domino teātra” 11.iestudējums.
Biļešu cenas – 4; 5 un 6LvL
29.04. plkst.18.00 Mālpils jauniešu apvienības “Jauno biedru” sapulce Mālpils 
kultūras centrā (skat. 7.lpp)

sluDiNājuMi    iNforMācija    reklāMa

mĀLPiLs kuLtŪras CeNtrs

sludinājumi
sia “seNLeJas” PĒrk – liellopus, jaunlopus. samaksa tūlītēja.  
t. 65033720, 65033730, 26517026, 22027252, 26604491.
Pārdod – medu, bišu maizi, vaska sveces; trušus. Tālr. 29854322, 
26397987
Pārdod 3.istabu dzīvokli Mālpilī, Ķiršu ielā 7. Tālr. 22029522
Pārdodu zemi 1,4 ha ar māju. Māja 3 istabas + virtuve. Ir kūts un 
šķūnis. Nav ērtību, tikai elektrība. Aka, sausā tualete. Atrodas 400 m 
no upes / Lielā Jugla /, 1km no Sidgundas stacijas. “Zeltiņi” – ir zemes 
grāmata. Tirgo īpašniece. Cenu piedāvājiet! Tālr. 29749098, epasts: 
inito4ka@inbox.lv
Firma aicinā darbā sezonas darbiniekus. Darbs dārzkopībā netālu no 
Mālpils. Tālr. 26414736
Sertificēts metinātājs ar savu aprīkojumu (pusautomāts, metināmais, 
autogēns un griezējs) veiks jebkuras sarežģītības metināšanas, santeh-
nikas un apkures sitēmu darbus, kā arī autobūvju virsbūvju remontu. Par 
samaksas veidu vienosimies. Tālr. 28212168
Veicam visāda veida iekšējos remontdarbus: elektrība, santehnika, ap-
kure, apmetums, reģipsis, flīzēšana, špaktelēšana, krāsošana, tapetes, 
visu veidu grīdu ieklāšana. Apkures katlu, radiatoru uzstādīšana. Ārējie 
darbi: jumti, siltināšana. Mob.tālr. 26159785
apstrādāju mazdārziņus, siltumnīcas un citas nelielas zemes platības ar 
zemes frēzi, cena no 10 Ls. Tālr. 25985566
Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan privātos, gan juridiskos 
objektos – interjērs, māju apdare, dekoratīvi dārza darbi (laukakmens, 
granīts), arī kapu pieminekļi un restaurācija. Sertificēts amata meistars. 
Tālr. 29450290.
Lūgums tiem, kuri naktī uz 1.martu (Nākotnes ielā 4) nozaga BMW auto 
priekšējo bamperi, atdot valsts numura zīmi! Roberts, tālr. 29122493
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