
               MARTS  2012  (130)

MĀLPILS NOVADA
DOMES 

INFORMATĪVAIS
IZDEVUMS

BEZMAKSAS

MālpilsVēstis

FOTO E.TĀLE

Sibīrijas bērni. 
Jura Jēkabsona atmiņas
21. aprīlī – visi uz Lielo Talku!

Valentīnam Skulmem 90
Jaunumi salonveikaliņā Lotte



2 2012/3Pašvaldības informācija

Ar marta mēnesi informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis” ir sagaidāmas izmaiņas, 
jo vienmēr var atrast kādu labāku formu, 
kā caur šo masu mēdiju veidot saikni 
starp iedzīvotājiem un pašvaldību par 
iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanu 
un patiesas informācijas iegūšanu. Es 
domāju, ka Esmeralda Tāle atradīs kādas 
zināmas formas, lai šī saikne nostiprinātos, 
jo savā ilglaicīgajā darbā es bieži vien esmu 
saskāries ar to, ka cilvēki ir ieguvuši kādas 
ziņas, bet nezin vai tās ir patiesas vai nē. 
Domāju, mainoties gan avīzes dizainam, 
gan arī saturam, varētu spēcīgāk ienākt 
šī jaunā forma – tiešā saikne starp Mālpils 
novada iedzīvotājiem un pašvaldību. Kā es 
to iedomājos – es iedomājos, ka cilvēki par 
jebkuru savu problēmu – individuālu vai, kas 
skar lielākas sabiedrības daļas intereses, 
dod ziņas pašvaldībai un tā cenšas atbildēt 
un šo jautājumu, ja tas ir aktuāls, un arī 
risināt to. Līdz ar to veidotos ciešāka sa
skarsme starp iedzīvotājiem un pašvaldību. 
Pašvaldība iegūtu vairāk informācijas par 
tiem jautājumiem, kas cilvēkiem ir aktuāli, 
lai palīdzētu gan uzreiz, gan ilgtermiņā 
risināt cilvēkiem svarīgās lietas. Atbildes 
uz iedzīvotājiem svarīgajiem jautājumiem 
varētu būt iekļautas intervijās ar domes 
vadību – ar priekšsēdētāju, priekšsēdētāja 
vietnieci, izpilddirektoru, komiteju priekšsē
dētājiem, atsevišķiem deputātiem arī 
atbildīgajiem domes speciālistiem, kas dar
bojas konkrētā jomā. Es domāju, ka šāda 
jauna forma būtu vietā un laikā.

Par to, kas pašvaldībai ir aktuāli 
šobrīd un ko tā gatavojas risināt:

Jau ilgāku laiku viens no aktuālākajiem 
jautājumiem ir pašvaldības centieni 
nodro šināt Mālpils ciema siltumenerģijas 
patē rētājus ar lētu un kvalitatīvu siltum
enerģiju. Pašlaik tiek izstrādāta iepirkuma 
dokumentācija, tiks veikts iepirkums, par 
ko mēs arī informēsim. Tas ilgtermiņā ir ļoti 
svarīgi, neskatoties uz to, ka pašreiz mums ir 
zemākais siltumenerģijas tarifs Latvijā starp 
centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem.

Turpināsim arī, protams, energo efek
ti vitātes pasākumus, jo kopējās siltum
enerģijas cenas pieaug, tāpēc jādomā 
par patēriņa samazināšanu. Un viens no 
efektīviem pasākumiem ir ēku un būvju 
energoefektivitātes projektu realizācija. 
Mēs ļoti labi redzam pirmsskolas izglītības 
iestādes piemēru, kur pēc ēkas siltināšanas, 
ekonomija par siltumenerģiju sasniedz 40–

50 %. Ļoti labi noslēdzies ir arī profesionālas 
vidusskolas un internātpamatskolas 
energoefektivitātes projekts un pašlaik ir 
izsludināts iepirkums uz Mālpils vidusskolas 
energoefektivitātes projekta realizāciju.

Es aicinātu arī iedzīvotājus domāt 
par savu mājokļu energoefektivitātes 
pasākumiem, jo iespējams sasniegt divus 
labumus uzreiz – iegūt vizuāli pievilcīgu 
ēkas izskatu un ievērojami samazināt sil
tuma zudumus, kas ilgtermiņā dos labu 
līdzekļu ietaupījumu.

Vai iedzīvotāji paši var rakstīt un 
iesniegt projektus?

Protams, daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes programmā šos 
projektus iedzīvotāji var realizēt paši vai 
caur māju apsaimniekotāju. Es aicinu 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus vienoties, 
lai realizētu šos projektus. Es saprotu, ka tas 
ir sarežģīti, jo cilvēki ir dažādi un jo lielāka 
māja, jo grūtāk šo vienprātību atrast, bet tas 
ir ļoti svarīgi. Pašvaldībā ir pieņemts lēmums 
par Ķiršu ielas 2 energoefektivitātes projekta 
realizāciju. Projekts ir izstrādes stadijā. Es 
ceru, ka mums izdosies to realizēt, lai radītu 
precedentu, kā izskatās Mālpils ciemā 
atjaunota māja tieši no energoefektivitātes 
viedokļa.

Vai iedzīvotājiem ir jāiegulda šajos 
projektos arī savi līdzekļi?

Šiem projektiem vēl ir atbalsts no Ei
ropas Savienības fondiem 50 % apjomā. 
Tas nozīmē, ka 50% no izmaksām sedz 
Eiropas Savienības fondi un pusi iegulda 
iedzīvotāji. Ir dažādas firmas, kuras veic 
māju siltināšanu, bet tās pārsvarā visas 
grib nopelnīt, tāpēc Mālpilī šos projektus 
varētu rakstīt un iesniegt mūsu pašu namu 
apsaimniekotājs Norma K, ja dzīvokļu 
īpašnieki pilnvarotu to darīt. Projekta 
realizācijai apsaimniekotājs ņemtu kredītu 
un tāpēc iedzīvotājiem tas būtu izdevīgi, jo 
pašiem nebūtu jāuzņemas kredītsaistības 
un sākumā nekas nebūtu jāiegulda. Tad, 
kad ēka būtu nosiltināta un samazinātos 
rēķins par siltumenerģiju, rēķinā iekļautu 
projektā ieguldīto izdevumu atmaksu. Bet 
arī tad finanšu aprēķini tiktu veikti tā, ka 
iedzīvotājiem nebūtu jāmaksā vairāk, kā 
2011./2012. gada, vai iepriekšējās apkures 
sezonas pirms projekta realizācijas, vidējā 
cena par apkuri. Ir daudz apdzīvotu vietu, 
kur šādi projekti ir realizēti – Valmierā, Cēsīs, 
Siguldā, Ogrē, un citur. Ir iespējams aiz
braukt šīs ēkas apskatīt, uzdot interesējošos 

jautājumus. Ja citi to var tad, kāpēc mēs to 
nevaram!

Kādus lēmumus novada dome ir 
pieņēmusi attiecībā par Sidgundas pa-
matskolu?

Kopš ieviests princips – nauda seko 
skolēnam, pēc Izglītības un zinātnes mi
nistrijas uzskata nevar patstāvīgi pastāvēt 
skolas, kurās nav vismaz 82 bērni. Nauda 
pašlaik nonāk līdz novada domei, bet IZM 
izskata iespēju, ka nākotnē tā varētu nonākt 
līdz konkrētai skolai. Protams, līdzekļi nav 
tik lieli, bērni paliek mazāk. Mālpils novada 
pašvaldībai ir jādomā, kāda varētu būt 
ilgtermiņā labākā izglītības forma pie tik 
neliela bērnu skaita. Mālpils novada dome, 
izvērtējot visus pašreizējos apstākļus, 
pieņēma lēmumu izveidot darba grupu, 
kas rūpīgi izvērtē visus plusus un mīnusus, 
riskus par vispārizglītojošās skolas, kā vie
nas mācību iestādes pastāvēšanu. Domes 
lēmums bija, ka ir viena skola ar Sidgundas 
filiāli. Darba grupai būs jārisina ļoti daudz 
praktisku jautājumu. Un galvenais, protams, 
ir, kā mūsu izglītojamiem iegūt labāku 
izglītību. No darba grupas mēs sagaidām 
praktisko modeli, kā varētu Mālpilī strādāt 
viena vispārizglītojošā skola. Darba grupai 
uzdevums ir dots līdz š.g. 1.novembrim. 
Līdz ar to 2012.gad 1.septembrī vēl būs 
līdzšinējā situācija – Sidgundas pamatskola, 
kā patstāvīga izglītības iestāde un Mālpils 
vidusskola kā patstāvīga izglītības iestāde. 
Bet ar 2013./2014. mācību gada sākumu 
mēs gribētu vispārējo izglītību turpināt 
jaunā formā. Es lūgtu ļoti aktīvi iesaistīties 
visu ieinteresēto bērnu vecākus sadar
boties ar darba grupas vadītāju, domes 
priekšsēdētāja vietnieci Solvitu Strausu un 
visus interesējošos jautājumus risināt darba 
grupā, jo lēmums par skolu reorganizāciju 
ir jāpieņem sešus mēnešus pirms mācību 
gada sākuma. Tātad lēmumu par konkrēto 
formu, kādā darbosies šī vienotā izglītības 
iestāde, ir jāpieņem 2012.gada decembrī. 
Tiks vērtēts cik klases, kādas klases tiks 
saglabātas Sidgundas pamatskolā, kādas 
izglītības programmas tiks realizētas, peda
gogu optimālas noslodzes iespējas un cik ir 
iespējams ietaupīt līdzekļus. To lai nosaka 
izglītības nozares speciālisti. Mēs esam 
uzaicinājuši arī Pierīgas Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes pārstāvi darboties šajā 
darba grupā.

Novada domes priekšsēdētājs  
Aleksandrs Lielmežs

Labdien, mālpilieši! Sākot ar š.g. marta mēnesi rakstus un 
informāciju “Mālpils Vēstīs” apkopos Esmeralda Tāle. Aicinām 
Jūs visus iesaistīties ziņu tapšanā, rakstot par Mālpils novadam 
nozīmīgām tēmām, cilvēkiem, procesiem un notikumiem. Aicinām 
arī uzdot jautājumus un paust viedokļus par Jums aktuālām 
tēmām, lai pašvaldības vadība un darbinieki varētu sniegt Jums 
atbildes izdevumā “Mālpils Vēstis”’. Jūs ar savām aktivitātēm un to 
atspoguļojumu esat galvenie izdevuma “Mālpils Vēstis” veidotāji! 

Kā novada domes informatīvais izdevums “Mālpils Vēstis” turpinās 
paust arī pašvaldības oficiālo viedokli par notiekošo. Lai Jums visiem 
skaists un radošs pavasaris!

Jautājumus, viedokļus, rakstus var sūtīt uz epastiem: 
dome@malpils.lv, iveta@malpils.lv, esmeralda.tale@malpils.lv

Cerot uz Jūsu iesaistīšanos!
Esmeralda Tāle

Iveta Krieviņa
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I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk 

tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
Mālpils novada pašvaldības (turpmāk 
tekstā – Pašvaldība) vārdā tiek sniegts 
galvojums par tām parāda saistībām, ko 
studējošās personas (turpmāk tekstā – 
studējošais) uzņemas studiju kredīta un 
studējošā kredīta (turpmāk tekstā – kredīts) 
saņemšanai no kredītiestādes.

2.Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstā
kās profesionālās pirmās izglītības iegū
šanai. Studiju kredīta galvojums paredzēts 
studējošajiem, kuriem ir noteikta mācību 
maksa.

3. Pilna laika studējošie var saņemt gal
vojumu studiju kredītam vai studējošā 
kredītam. Uz studējošā kredīta galvojumu 
var pretendēt persona, kurai nav citu 
ienākumu.

4. Tiesības pretendēt uz kredīta galvo
juma saņemšanu ir studējošajiem, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Mālpils novada 
pašvaldības teritorijā un kuri uzsāk studijas, 
sekmīgi apgūst Latvijas valsts akreditētas 
studiju programmas un lūdz pašvaldībai 
galvojumu kredīta saņemšanai, un atbilst 
noteikumos izvirzītajām prasībām, un 
kuriem nav citu personu, kas var sniegt 
galvojumu.

5. Galvojums tiek sniegts, pamatojoties uz 
Mālpils novada domes lēmumu un līgu mu 
par galvojumu (turpmāk tekstā – Līgums), 
ko slēdz Mālpils novada domes priekš
sēdētājs un studējošais. Pēc Līguma 
noslēgšanas Pašvaldība slēdz galvojuma 
līgumu ar konkrēto kredītiestādi, kurā stu
dējošajam ir paredzēts ņemt kredītu.

6. Galvojumu izsniedz studējošai personai 
vecumā līdz 25 gadiem, kura ir:
6.1. bārenis vai bez abu vecāku aizgādības 

palicis bērns,
6.2. invalīds, kuram viens no vecākiem ir 

miris vai viens no vecākiem ir I vai II 
grupas invalīds,

6.3. personai no maznodrošinātas ģimenes 
vai no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas 
personas (ģimenes) statuss.

7. Pašvaldības sniegto galvojumu kopapjoms 

saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt 
gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto 
galvojumu maksimālā apmēra pieauguma 
apjomu.

8. Pašvaldības galvojumu viena persona var 
saņemt tikai vienas studiju programmas 
apguvei.

II. Galvojuma sniegšanas kārtība
9. Galvojuma saņemšanai ir nepieciešami 

šādi dokumenti:
9.1. studējošā iesniegums par galvojuma 

saņemšanu kredīta ņemšanai, norādot 
vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
deklarēto dzīvesvietu, studiju pro
grammas nosaukumu, augstskolu un 
fakultāti, iestāšanās gadu augstskolā, 
studiju ilgumu, kā arī nepieciešamā 
kredīta veidu un tā apmēru (iesnieguma 
paraugs – pielikumā Nr.1);

9.2. izziņa no kredītiestādes par kredīta 
veidu un apmēru, paredzēto atmaksas 
grafiku, atmaksas termiņiem un kredīta 
procentu likmi;

9.3. studējošā apliecinājums, ka kredīta 
ņēmējam nav 1. un 2.pakāpes radinieku 
(vecāki, brāļi, māsas) vai citu fizisku 
personu, kas var sniegt galvojumu, un 
ka kredīta ņēmējam vai viņa radinie
kiem – vecākiem, brāļiem, māsām un 
studējošā bērniem vai viņa lejupējiem 
radiniekiem nav nekustamā īpašuma, 
kas varētu būt kredīta nodrošinājums;

9.4. izziņa no augstskolas par studiju faktu 
un sekmēm, kā arī apstiprinājums par 
tiesībām ņemt kredītu. Ja studējošais 
vēlas saņemt studiju kredīta galvo
jumu – augstskolas izziņa par to, ka 
studiju programma netiek finansēta no 
valsts budžeta līdzekļiem;

9.5. studējošā kredīta saņemšanai jāie
sniedz VSAA izziņa par obligātās valsts 
sociālās apdrošināšanas maksājumiem;

9.6. citi dokumenti, kas apliecina atbilstību 
šajos noteikumos minētajām prasībām.

10. Iesniegums ar pievienotajiem dokumen
tiem jāiesniedz Mālpils novada pašvaldībā.

11. Mālpils novada dome, pamatojoties 
uz Finanšu komitejas atzinumu, pieņem 

lēmumu sniegt galvojumu studiju un/vai 
studējošā kredīta ņemšanai vai pieņem 
motivētu lēmumu par atteikumu sniegt 
galvojumu.

12. Pēc labvēlīga Mālpils novada domes 
lēmuma pieņemšanas starp studējošo 
un Pašvaldību tiek noslēgts Līgums par 
galvojuma saņemšanu (Līguma paraugs – 
pielikumā Nr.2).

13. Par atteikumu sniegt galvojumu studējo
šajam paziņo rakstveidā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot 
minētā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

III. Lēmuma pieņemšanas procedūra
14. Pašvaldības finanšu un ekonomikas daļa 

izvērtē saņemto studējošā iesniegumu 
un tam pievienotos dokumentus kredīta 
galvojuma saņemšanai un sagatavo atzi
numu par kredīta galvojuma piešķiršanu vai 
atteikumu izskatīšanai Finanšu komitejā. 
Mālpils novada dome lēmumu pieņem 
viena mēneša laikā pēc visu dokumentu 
saņemšanas.

15. Ja studējošais iesniedzis iesniegumu, 
kam nav pievienoti visi nepieciešamie 
dokumenti, Finanšu komitejai ir tiesības 
noteikt termiņu trūkumu novēršanai, par 
to rakstveidā paziņojot studējošajam. 
Ja studējošais noteiktajā termiņā nav 
iesniedzis pieprasītos dokumentus, 
Finanšu komitejai ir tiesības paziņot, ka 
galvojuma pieteikums tiek atstāts bez 
izskatīšanas.

16. Pēc pozitīva domes lēmuma pieņemšanas 
un informācijas nosūtīšanas Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei, slēdzot līgumu 
ar kredītiestādi, studentam galvojuma 
saņemšanai ir jānoslēdz l īgums ar 
pašvaldību par kredīta atmaksas kārtību.

IV. Noslēguma jautājums
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā 

dienā pēc to publicēšanas Mālpils novada 
domes informatīvajā izdevumā “Mālpils 
Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs:  
A. Lielmežs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 16
Apstiprināti ar Mālpils novada domes

2011.gada 28.decembra sēdes lēmumu Nr. 14/12

Par pašvaldības galvojumu  
studiju kredīta  

un studējošā kredīta saņemšanai

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.panta ceturto daļu,  

LR Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumu Nr.220  
“Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts  

no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” 13.punktu
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PIELIKUMS Nr.1

Mālpils novada domes
2011.gada 28.decembra

saistošajiem noteikumiem Nr. 16

Mālpils novada pašvaldībai
_______________________________________________

(mācību iestāde, darba vieta, amats)
_______________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)
_______________________________________________

(dzīvesvietas adrese, kods)
_______________________________________________

(tālrunis)

Iesniegums
Lūdzu piešķirt Mālpils novada pašvaldības galvojumu par studiju kredītu vai studējošo kredīta (nevajadzīgo svītrot) mācībām

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(norādīt augstskolu, izvēlēto studiju programmu, specialitāti, kredīta apmēru, aizdevēju, kredīta atmaksas termiņu, aizņēmuma procentu likmi)

Pielikumā (norādīt pievienotos dokumentus vai to kopijas):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

20___.gada___. _______________ _____________________________ (paraksts)

Domes priekšsēdētājs: A. Lielmežs

PIELIKUMS Nr.2
Mālpils novada domes

2011.gada 28.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16

Līgums Nr.___
Mālpilī, 20__.gada ___._____________

Mālpils novada pašvaldība, nodokļu maksātāja Nr. 90000048398, turpmāk tekstā Pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par 
pašvaldībām” un nolikumu, rīkojas domes priekšsēdētājs ___________________, no vienas puses, un

__________________________________________,__________________________
/ vārds,uzvārds/ /personas kods/

_____________________________________________________________________
/dzīvesvietas adrese/

turpmāk tekstā – Students, no otras puses, pamatojoties uz 20__.gada ____.___________________ starp
_____________________________________________________________________
/kredītiestādes nosaukums/

kā Kredītiestādi un Mālpils novada pašvaldību kā Galvinieku noslēgto galvojuma līgumu Nr._______________ par studējošā kredīta 
un/vai studiju kredīta (nevajadzīgo svītrot) galvojumu LVL _____(______________________________) apmērā par studijām _____________
________________________________________________________

/augstskolas nosaukums, studiju programma/

_____________________________________________________________________
laika posmā no __________________________ līdz _________________________, noslēdz sekojoša satura līgumu:

I Līguma priekšmets
1. Pašvaldība, pamatojoties uz Mālpils novada domes 20__gada ________ lēmumu Nr.______, sniedz galvojumu par Studenta parāda saistībām.

II Pušu pienākumi, tiesības un atbildība
2.Students apņemas segt Kredītiestādei parādsaistības LVL ______________________ apmērā saskaņā ar 20__.gada ___.__________________ 

starp Studentu un Kredītiestādi noslēgto Aizdevuma līgumu.
3. Students līdz katra gada _____.__________________ iesniedz Pašvaldībai augstskolas izziņu par to, ka turpina studijas augstskolā un 

izziņu par saņemtā kredīta apmēru vai izziņu par samaksātajām /dzēstajām studiju kredīta/ studējošā kredīta parāda summām un parāda
atlikuma apmēru.
4. Studenta pienākums ir ieķīlāt nekustamo īpašumu, kuru viņš šī līguma laikā iegūtu uz sava vārda par labu Pašvaldībai kā galvojuma 

nodrošinājumu.
5. Studenta pienākums ir sniegt Pašvaldībai jebkuru papildus informāciju par savu finansiālo stāvokli, tiesā pret viņu celtajām prasībām, 

citām kredītsaistībām, ģimenes stāvokļa izmaiņām u.tml.
6. Students apņemas 10 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža, rakstiski sniegt Pašvaldībai vispusīgu informāciju par izmaiņām iesnieg

tajos dokumentos, dzīvesvietas maiņu, maznodrošinātā vai trūcīgās personas (ģimenes) statusa zaudēšanu, maksātnespēju, par studiju 
pabeigšanu vai pārtraukšanu, par aizdevuma summas dzēšanu, par citām izmaiņām Aizdevuma līgumā, kas noslēgts starp Studentu un 
Kredītiestādi. Students atbild par Pašvaldībai sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību.



52012/3 novada  do mes lē mu mi
7. Students uzņemas visas saistības, kas izriet no Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
8.Students apņemas pēc studiju pabeigšanas informēt pašvaldību par izglītības iegūšanu. Puses vienojas par gatavību nodibināt darba 

attiecības ar pašvaldību, ja pašvaldībai nepieciešams atbilstošas profesijas speciālists.
9. Pašvaldība apņemas uzņemties Studenta saistības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izsniegto gal

vojumu un šo līgumu.
10. Pašvaldībai ir tiesības kontrolēt līguma izpildi, pieprasīt un saņemt informāciju un jebkurus dokumentus, kas skar līgumu un pašvaldības 

sniegto galvojumu.
11. 20__.gada ___.____________starp Pašvaldību un Kredītiestādi noslēgtais galvojuma līgums, ar kuru Pašvaldība ir uzņēmusies galvot 

par Studenta kredītsaistībām ir saistošs Studenta mantiniekiem, ar to saprotot, Pašvaldības tiesības, gadījumā, ja samaksu par Studenta 
parādu pilnībā vai kādā tā daļā ir veikusi Pašvaldība, celt prasību arī pret Studenta mantiniekiem.

12. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma pirms saistību izpildes nav pieļaujama.
13. Šī Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir iespējama tikai gadījumos, ja Students pirms Aizdevuma līguma termiņa beigām ir izpildījis visas 

saistības pret Kredītiestādi.
14. Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus.
15. Par līguma 2.,3.,4.,5. punktā iekļauto noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi Students maksā Pašvaldībai līgumsodu 10 % apmērā 

no kopējās Aizdevuma līguma summas un Pašvaldībai ar savu darbību vai bezdarbību radītos zaudējumus. Līgumsoda un zaudējuma 
samaksa neatbrīvo Studentu no uzņemto saistību izpildes.

16. Gadījumā, ja Students nepilda ar Kredītiestādi noslēgtā galvojuma līguma un šī Līguma saistības, Pašvaldība bez Studenta sevišķas 
piekrišanas sniedz informāciju par parādu Studiju fondam publicēšanai tīklā “Internet”, Latvijas Bankas Parādnieku reģistram, kā arī jebkurā 
veidā publisko ziņas par saistību nepienācīgu izpildi.

III Līguma termiņš
17. Līguma stājas spēkā ar Galvojuma līguma starp Pašvaldību un Kredītiestādi parakstīšanas brīdi.
18. Līgums darbojas līdz pilnīgai no Galvenā līguma un šī līguma izrietošo saistību izpildei.

IV Nobeiguma noteikumi
19. Visus strīdus, kas pusēm rodas saistībā ar šī līguma izpildi, puses risina, savstarpēji vienojoties. Ja puses nevar savā starpā vienoties, 

strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
20. Visiem līguma grozījumiem jābūt noformētiem rakstveidā, abu Pušu parakstītiem.
21. Līgums sastādīts 2 eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pašvaldībai, viens – Studentam.

Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pašvaldība: Students:
Domes priekšsēdētājs: A. Lielmežs

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
 Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 

Mālpils novada pašvaldības (turpmāk 
tekstā – Pašvaldība) vārdā tiek sniegts 
galvojums par tām parāda saistībām, ko 
studējošās personas (turpmāk tekstā – 
studējošais) uzņemas studiju kredīta un 
studējošā kredīta (turpmāk tekstā – kredīts) 
saņemšanai no kredītiestādes.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums

 Pašvaldību tiesības sniegt galvojumus 
par tām parādsaistībām, ko studējošais 
uzņemas Augstskolu likumā noteiktā studi
ju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai 
no kredītiestādes, paredz likuma “Par 

pašvaldību budžetiem” 26.panta ceturtā 
daļa. Saistošie noteikumi nepieciešami, 
lai atbalstītu studējošos studiju kredīta un 
studējošo kredīta saņemšanai.

3. Informācija par saistošo noteikumu 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

 Iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu nav precīzi nosakāma. Ietekme 
uz pašvaldības budžetu būs tajā gadījumā, 
ja studējošais nepildīs savas saistības, 
un Pašvaldība būs spiesta uzņemties 
Studējošā saistības saskaņā ar noslēgto 
galvojuma līgumu.

4. Informācija par saistošo noteiku-
mu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

 Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu 
ietek mi uz administratīvajām procedūrām

 Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs 
administratīvās procedūras.

 Saistošos noteikumus publicē Mālpils 
novada domes informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis”.

 Par saistošo noteikumu piemērošanu var 
griezties Mālpils novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt
personām

 Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav 
notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Domes priekšsēdētājs: A. Lielmežs

Paskaidrojuma raksts Mālpils novada domes  
2011.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 

“Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta  
un studējošā kredīta saņemšanai”

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS 
2012.gada APRĪĻA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 18. aprīlī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  
komitejas sēde 19. aprīlī pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 19. aprīlī pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 25. aprīlī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 30. aprīlī pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

Administratīvo lietu komisijas sēde 11. aprīlī pl. 14.00  
25. aprīlī pl. 14.00 Mazajā sēžu zālē MāRA STRAZDIņA
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Izskatīja 20 jautājumus
1. Par I.K “BeataMarija” iesnieguma 

izskatīšanu.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu.
3. Par Mālpils pagasta padomes 2004.gada 

10.marta sēdes Nr.6 lēmuma Nr.6/4 punkta 
2 precizēšanu.

4. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa at

vieglojumu piešķiršanu.
6. Par Mālpils novada attīstības program

mas 2012.–2018.gadam galīgās redakcijas 
nodošanu Rīgas plānošanas reģionam 
atzinuma saņemšanai.

7. Par Mālpils novada Teritorijas plānojuma 
no 2012.līdz 2023.gadam pirmās redak
cijas un Vides pārskata sabiedriskās 
apspriešanas uzsākšanu.

8. Par Mālpils novada Teritorijas plānojuma 
turpmāko izstrādi.

9. Par pašvaldības indikatīvo investīciju 
vajadzību 2014.–2020.gadam apstipri
nāšanu.

10. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Par topogrā
fiskās informācijas aprites kārtību Mālpils 
novadā” apstiprināšanu.

11. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Par bērna 
piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā” 
apstiprināšanu.

12. Par jauna amata izveidošanu un am
atalgas noteikšanu P/A “Mālpils sociālais 
dienests”.

13. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma 
samaksas atgūšanu.

14. Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no 
amata.

15. Par projektu konkursa “Mēs savam no
vadam” nolikuma un pieteikuma veidlapas 
apstiprināšanu.

16. Par izstāšanos no pašvaldību apvienotās 
civilās aizsardzības komisijas.

17. Par akcijas “Atbalsts lauku bibliotēkām” 
gada noslēguma sarīkojumu Mālpilī.

18. Par SIA “Norma K” pamatkapitāla 
palielināšanu un statūtu apstiprināšanu.

19. Par vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
reorganizāciju.

20. Par ceļu fondu 2012.gadam.

NOLĒMA:
•	Nodot Mālpils novada attīstības program

mas 2012. – 2018.gadam galīgo redakciju 
Rīgas plānošanas reģionam, atzinumu 
saņemšanai.

•	Nodot Mālpils novada teritorijas plānojuma 
no 2012.līdz 2023.gadam pirmo redak
ciju un Vides pārskatu sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 
Sabiedriskās apspriešanas termiņu noteikt 
no 2012.gada 13.marta līdz 2012.gada 
24.aprīlim. 2. Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme un tikšanās ar interesentiem 
notiks 2012.gada 11.aprīlī plkst. 17.30 
Mālpils domes ēkas zālē (Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, 2.stāvā).

•	Turpināt Mālpils novada teritorijas plāno
juma izstrādi saskaņā ar izmaiņām 
normatīvajos aktos un “Teritorijas attīstības 
plānošanas likumu”, paredzot telpiskās 

attīstības perspektīvas sagatavošanu 
līdztekus Mālpils novada teritori jas 
plānojumam. Mainīt Mālpils novada teritori
jas plānojuma darba uzdevumus atbilstoši 
izmaiņām likumdošanā un pagarināt 
izstrā des termiņus, lai plānojumā varētu 
iestrādāt prasības, kas izriet no izmaiņām 
normatīvajos aktos.

•	Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 
“Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils 
novadā”.

•	Veikt vispārizglītojošo skolu reorganizāciju 
līdz 01.09.2013.gadam, izveidojot vienu 
vispārizglītojošo skolu, ar Sidgundas 
filiāli. Izveidot darba grupu optimālai 
reorganizācijas modeļa izveidei sekojošā 
sastāvā:
1.1. Solvita Strausa – darba grupas vadī

tāja
1.2. Leontina Amerika
1.3. Agris Bukovskis
1.4. Viktorija Kalniņa
1.5. Anna Višķere
1.6. Līvija Mukāne
1.7. Ilze Jodele – Pierīgas Izglītības, kultū

ras un sporta pārvaldes pārstāve.
•	Reorganizācijas modeli izstrādāt līdz 

2012.gada 1.novembrim.

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Kancelejas vadītāja  

Iveta Krieviņa

Sabiedriskās apspriešanas paziņojums 
par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam 

1.redakcijas un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Saskaņā ar Mālpils novada domes 2012.gada 29.februāra sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts 3/7) nolemts uzsākt Mālpils 

novada teritorijas plānojuma no 2012. līdz 2024.gadiem 1.redakcijas un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.
Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 13.marta līdz 2012.gada 24.aprīlim.
Ar plānošanas dokumentu – Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam 1.redakciju un vides pārskatu – var iepazīties 

iepriekš minētajā termiņā Mālpils novada vietnē www.malpils.lv un novada domē Nākotnes iela 1, Mālpils, pirmdienās un ceturtdienās 
no pulksten 8:30 līdz 12:00 un 13:00 līdz 18:00 Mālpils novada domes ēkā, 312.kab.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme un tikšanās ar interesentiem notiks 2012.gada 11.aprīlī plkst. 17:30 Mālpils novada 
domes ēkas zālē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 2.stāvā.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt no 2012.gada 13.marta līdz 2012.gada 24.aprīlim, fiziskām personām 
vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi, Mālpils novada domē, Nākotnes iela 1, Mālpils, 
LV2152, vai sūtot elektroniski dome@malpils.lv.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: SIA “Nagla IF”, Raiņa iela 5, Rūjiena, Rūjienas novads.
Teritorijas plānojums tiek izstrādāts projekta “Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde”(vienošanās 

Nr.1.DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/069/027) ietvaros.

MĀLPILS NOVADA DOMES 29.02.2012. SĒDE Nr.3

Informācija par 2012. gada februārī saņemtajiem būvniecības  
iesniegumiem – uzskaites kartēm un Mālpils novada  

būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

Iesnieguma 
datums Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

10.02.2012. Dace Vilciņa
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, malkas šķūņa būvniecība, 
kūts būvniecība (ēkas atjaunošana nodegušās vietā) Mālpils 

novada nekustamajā īpašumā “Kangari” Atbalstīt būvniecības ieceri 
un izsniegt plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu17.02.2012. Mareks Kazakovs Dzīvojamā māja Mālpils novada nekustamajā īpašumā 
“Jaunteteri” 

24.02.2012. Irina Ivanova Pirts Mālpils novada nekustamajā īpašumā “Akmensragi” 



72012/3

No 1. līdz 4. martam, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā 
notika gada nozīmīgākais izglītības pasākums – 18. starptautiskā 
izglītības izstāde “Skola 2012”, kas vienuviet ļauj iegūt visaptverošu 
informāciju par mācību iespējām un palīdz izvēlēties piemērotāko 
izglītības ceļu. Izstādes laikā rīkotajos konkursos un aktivitātēs 
piedalījās ari MPV pārstāvji. F4 grupas audzēkņi Edgars Ozols un 
Mareks Barovskis izcīnīja 3 vietu. 

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās 
meistarības konkursu pasākuma “Jaunais profesionālis 2012” 
aktivitātes “Arhitektūra un būvniecība” būvdarbu profesiju 
konkursā “Sanitārtehniskie darbi” savukārt F3 grupas audzēkņi 
Ervīns Jakovļevs un Silvestris Endelis demonstrēja savas pras
mes aktivitātes “Arhitektūra un būvniecība” nozares profesijas 
paraugdemonstrējumu stendā.

Aktivitātē “Meistarstiķi uz skatuves” ar stilizētu uzvedumu, kas 
stāsta par skolā apgūstamajām izglītības programmām piedalījās 
skolas jaunatnes kluba dalībnieki.

Vislielākais paldies jāsaka skolotājiem Verai Mihejevai, 
Voldemāram Dunkuram, Sandrai Rogulei un Baibai Basarabai, kuri 
sagatavoja audzēkņus dalībai konkursā un pasākumos.

Ausma Čīma

Izstādē “Skola 2012”

Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi iesaistījušies 
biedrības “Latvijas Zaļā Josta’’ Klimata pārmaiņu finanšu instru
menta (KPFI) ietvaros, rīkotajā konkursā “Caur izpratni – aktīvai 
rīcībai”. 28.februārī skolā notika Vidzemes reģionālais konkurss, kur 
savus darbus – pašu veiktos skolu vides auditus un priekšlikumus 
prezentēja Mālpils Profesionālā vidusskolas, Jaunpiebalgas vi
dusskolas, Ozolu pamatskolas, Rūjienas vidusskolas, Turaidas 
pamatskolas un Vestienas pamatskolas komandas.

Mālpilieši prezentēja projektu “8 minūte”, kurā bez aprēķiniem 
bija iekļauti arī atraktīvi videomateriāli par siltuma zuduma 
mērījumiem un atkritumu šķirošanu, ko audzēkņi veikuši praktisko 
nodarbību laikā.

Žūrijas pārstāvis no Latvijas energoefektivitātes asociācijas 
(LATEA) Edgars Strauts īpaši novērtēja Mālpils Profesionālās 
vi dusskolas labo izpratni par siltumenerģijas ražošanas, sadales un 
zušanas procesu. Audzēkņi bija pareizi aprēķinājuši CO2 izmešus 
un labi prezentēja savu darbu, rekomendējot labus, praktiskus 
ierosinājumus.

19. martā audzēkņi Silvestrs Endelis, Ralfs Magdeburgers, 

Niks Kovoļevskis, Evelīna Kalniņa, Artūrs Freimanis, kuri pārstāvēja 
projektā iesaistītos D1, F2 un F3 grupas audzēkņus, kopā ar 
skolotāju Dagniju ņečiporuku devās uz Rīgu, lai piedalītos 
nacionālās atlases konkursā.

Konkursa dalībnieki guva pieredzi, vērojot citu skolu darbus, kā 
arī motivāciju turpmāk piedalīties līdzīgos projektos, kas papildina 
skolā iegūtās zināšanas.

izglītība

Mālpils Profesionālās 
vidusskolas audzēkņu dalība 

konkursos
“Latvijas zaļā josta”

Biedrības “Latvijas Zaļā Josta’’ rīkotajā Vidzemes reģionālajā konkursā 
“Caur izpratni – aktīvai rīcībai” dalībnieki Mālpilī

Mareks Barovskis un Edgars Ozols izstādē “Skola 2012”

Kultūra

Par Pierīgas novadu  
Mūsdienu deju festivālu

7. martā Mālpils kultūras centrā notika Pierīgas novadu 
Mūsdienu deju konkurss – festivāls. Konkursā savu dejotprasmi 
demonstrēja 18 mūsdienu deju kolektīvi, bet festivāla ietvaros 
uzstājās 2 kolektīvi. Horeorgāfi un dejotāji no Babītes, Piņķiem, 
Mārupes, Saulkrastiem, Krimuldas, Vangažiem, Salaspils un Mālpils 
bija sagatavojuši 23 priekšnesumus.

Katrs priekšnesums tika vērtēts pēc 25 punktu skalas: 10 
punkti – dejas kompozīcija – horeogrāfiskās idejas oriģinalitāte, de
jas ideja, stila izjūta, horeogrāfiskās leksikas atbilstība muzikālajam 
materiālam, tēls, zīmējumu maiņa, telpas izmantošana, kustību 
efekts, lakonisms, pārsteiguma efekts. 10 punkti – dejas tehniskais 
izpildījums – horeogrāfiskā teksta precizitāte, telpas izmantošana, 
muzikalitāte, dejas tēls, kolektīva kopiespaids (emocionalitāte, 
kolektīva kopizjūta, atraktivitāte, pievilcīgums), mākslinieciskais 
sniegums kopumā. 5 punkti – vizuālais efekts, tērpi, frizūra – 
“make up”, uznāciens, nobeigums un kontakts ar publiku, kustību 

Deju grupa “Nakcītis” – deja “Miegā”Turpinājums 8. lpp.
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ētiskums un atbilstība vecuma grupai, fonogrammas kvalitāte, t.sk., 
repertuāra atbilstība vecuma īpatnībām, ētikas normām un ANO 
Konvencijai par bērna tiesībām.

Žūrijas komisijas sastāvā šogad darbojās Gunta Bāliņa (Latvi
jas Nacionālās operas pedagoģe – horeogrāfe, Latvijas Kultūras 
akadēmijas asociētā profesore), Inga Cipe (režisore, horeogrāfe, 
deju grupas “Viva” vadītāja) un Oļģerts Lejnieks (Pierīgas novadu 
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks). Žūrijas uzde
vums bija novērtēt mūsdienu deju kolektīvu un horeogrāfu veikumu, 
kā arī atlasīt interesantākās un oriģinālākās horeogrāfijas, kas 
23. martā Ogres kultūras namā pārstāvēs Pierīgas novadus. Uz 
II kārtu Vidzemes novadā tika izvirzīti 8 kolektīvi: Piņķu PII “Saimīte” 
deju studija “Vendija” (vadītāja Inese Vazne), divas Mārupes vidus
skolas deju grupas (vadītāja Sandra Kuļikovska), divas Krimuldas 

mūzikas un mākslas skolas deju grupas (vadītāja Linda Mīļā), 
Saulkrastu kultūras un sporta centra deju grupa “Fractus” (vadītāja 
Sandra OzolaOzoliņa), Vangažu neatkarīgā deju grupa “Ciprese” 
(vadītāja Ilona Petrovska), Mālpils vidusskolas deju grupa “Nakcītis” 
(vadītāja Ivetta Jakovļeva). Kopumā kolektīvu un horeogrāfu 
sniegums šajā gadā ir bijis ļoti līdzīgs, tāpēc žūrijas komisijas darbs 
konkursā nav bijis viegls.

Deju grupa “Nakcītis” konkursā piedalījās ar deju “Fledermausis” 
un speciāli konkursam iestudēto deju “Pašām sava ballīte” (šo deju 
dejosim arī II kārtā Ogrē). Festivāla ietvaros kā sveicienu žūrijai 
dejojām Ingas Cipes deju “Miegā”. Īpašais paldies Martai un Katrīnai 
par pasākuma vadīšanu un frizūru veidošanu “Nakcīša” meitenēm!

Turiet par mums īkšķus 23.martā!
Ivetta Jakovļeva

Kultūra
Turpinājums no 7. lpp.

Mālpils kultūras centra izstāžu zālē 
atklāta jauna izstāde – “Mums ir sajūta”, 
kuru veido četru jaunu gleznotāju Latvijas 
Mākslas akadēmijas absolvenšu Anetes 
Kalniņas, Ilonas Abiļevas, Kristīnes 
Guršpones un Kurmja darbi. Jaunās 
gleznotājas mācījušas pie pasniedzējiem – 
Kristapa Zariņa, Jura Jurjāna, Normunda 
Brasliņa. Anete Kalniņa 2000.gadā pa
beidza Mālpils mūzikas un mākslas skolu 
un izstāde ir arī satikšanās ar bijušajiem 
kursabiedriem un pasniedzējiem. Tagad 
visas mākslinieces apvienojušās grupā 
CE’RU’LE’UM, kas izveidota pagājušā gada 
11.februārī.

Vai pašlaik turpināt studijas?
ANETE: Pašlaik mācos Latvijas Māk

slas akadēmijā maģistrantūrā figurālās 
glez niecības meistardarbnīcā. Pagājušajā 
gadā absolvēju Latvijas mākslas akadēmijas 
restaurācijas nodaļu un ieguvu maģistra 
grādu. Ilona, Kika un Kurmis ir absolvējušas 
Latvijas Mākslas akadēmijas figurālo 
meis tardarbnīcu un ieguvušas maģistra 
grādu. Pašlaik Kika un Ilona turpina studi
jas Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas  
nodaļā.

Vai plānojat izglītību papildināt arī 
ārzemēs?

KIKA: Plānoju doties uz Zviedriju vai 
Norvēģiju papildināt zināšanas glezniecībā. 
Domāju, ka pieredze, kas iegūta ārvalstīs ir 
vērtīga un nozīmīga mākslinieka radošajā 
darbībā.

ILONA: Skatoties kā strādā studenti 
zīmēšanas un gleznošanas stundās, kuri 
ERASMUS programmas ietvaros ierodas 
pie mums LMA, man īpaši nav radusies 
interese doties uz ārvalstu skolām. 

ANETE: Man nekad nav bijusi vēlme 

mācīties kādā konkrētā skolā ārzemēs. Es 
nevaru iedomāties sevi skolā, kur apkārt ir 
500 japāņi, sveši pedagogi, viņu ēdnīca un 
vēl studentu dzīvojamie apartamenti! Man 
pietiek aizbraukt ceļojumā, lai pilnīgā mierā 
izbaudītu tās valsts kultūru, un gūtu iespai
dus un pieredzi. Nav jau svarīgi – tur pavadīti 
3 mēneši vai 13 dienas, ja ir skaidrība, ko 
vēlas no konkrētās vietas paņemt sev – tas 
ir iespējams. Lai mācītos gleznot, patiesībā 
no sākuma ir nepieciešams atrast savu 
cilvēku – pasniedzēju, kas jūt tevi un kuru 
tu saproti. Tas ir pats galvenais. Ja tādu 
neizdodas atrast, tad var braukāt un skriet 
apkārt pa pasauli un arī tas nepalīdzēs. Man 
dzīvē ir palaimējies. Man šādi pasniedzēji ir 
bijuši Mālpilī, Rožos un arī akadēmijā.

Vai, radot savus darbus, smelies ied-
vesmu no kāda konkrēta gleznotāja vai 
glezniecības stila?

KIKA: Pirmais mākslinieks, kurš radīja 
visspilgtāko iespaidu uz manu sākuma 
glezniecības periodu bija Modiljāni. Man 
patīk viņa maniere, kā viņš attēlo portre
tus, kādu emocionālo iespaidu atstāj viņa 
radītie portreti. Pašreiz man ir aktuāla rene
sanses un holandiešu glezniecība, formu 
reālistiskais attēlojums. Pašreizējā sāpe ir 
Džotto eņģeļi.

ILONA: Frida Kallo, Van Gogs, Manten
ja – no katra pa druskai un samiksēti kopā. 
Duccio – Bībeles stāsti, krāsa, ornaments. 
Skatoties svētbildes varu arī vērsi uzgleznot.

ANETE: Man viss sākās caur impresion
ismu – likās interesanti spēlēties ar triepi
eniem – vērot, kā mainās krāsa, uzliekot to 
blakus citai. Tas tāds meditējošs process. 
Tad man sākās skarbais dubļu periods 
ar dažiem gaišākiem uzplaiksnījumiem! 
Tas nozīmē – putra galvā un ķīselis rokās. 

Savu gleznošanas sajūtu atkal atradu caur 
fovismu un Vācu ekspresionismu. 

Kā jūs domājat, kā sabiedrība šodien 
skatās uz mākslinieku/mākslu?

KIKA: Manuprāt māksla cilvēkiem 
vienmēr ir bijusi vajadzīga. Tajā mirklī, kad 
cilvēks aplūko gleznas viņam ir iespēja 
sarunāties ar sevi un atrauties no ikdienas.

KURMIS: Uzskatu, nekas daudz nav 
mainījies – vēl joprojām valda uzskats, ka 
mākslinieks ir drusku pasists. Ļoti grūti lauzt 
stereotipu par to, ka mākslinieks ir ne tikai 
bohēmists utt., bet viņam var būt pašam 
savs veiksmīgs bizness.

ILONA: Skatās dīvaini. Grūti runāt, 
atrast kopīgu valodu. Cilvēki pārāk daudz 
skatās TV. Man ir šaurs cilvēku loks ar 
kuriem es kontaktējos. Ja man piedāvātu 
skatīties Allas Pugačovas koncertu vai 
mēmo kino – es skatītos kino!

ANETE: Sajūtas ir divējādas. Ir pilsoņi, 
kas par to interesējas un kam tas ir aktuāli, 
bet ir arī vienaldzīgo strēķis. 

Kā jūs jūtaties kā mākslinieces šodie
nas sabiedrībā?

KIKA: Jūtos labi, kamēr vien kādam ir 
interese par mākslu un kamēr man ir iespēja 
gleznot.

KURMIS: Es sevi pozicionēju kā 
sabiedrības daļu – nevis kā es un sabiedrība.

ANETE: Jūtos ērti!  Pats sev kungs un 
noteicējs. Nav ierobežots darba laiks un nev
ienam – izņemot sevi pašu nav jāatskaitās. 
Galvenais nepadoties naudas verdzībai un 
negleznot stājgleznās to, kas ir pret paša 
pārliecību, bet ko prasa pircējs. Tā ir tāda 
lēta, neatgriezeniska pārdošanās. Savādāk 
ir ar monumentālo glezniecību – kur galvenā 
vijole ir pasūtī tājam – un te nu ir tā lielā 
meistarība – māk sliniekam apgleznot gries
tus vai sienu tā – lai kaza dzīva un vilks paēdis!

Kādas ir Tavas atmiņas par mācībām 
Mālpils mākslas skolā?

ANETE: atmiņas par mākslas skolā 
pavadīto laiku ir patiesi tikai tās labākās 
bez jebkāda sentimenta. Tas bija man 
vajadzīgs un ļoti noderīgs laiks. Uzskatu, 
ka jauniešiem līdz 9. klasei ir ļoti liels darba 
potenciāls un var savu dienu saplānot tā, ka 
tiek izdarītas ļoti daudzas lietas vienlaicīgi 
un kvalitatīvi – apmeklēt skolu, mākslas 
skolu, dejošanu vai mūzikas skolu –  gūstot 
visur augstu novērtējumu. Interesantas 
tika organizētas vasaras nometnes, kurās 
mēs braucām ar Mālpils mākslas skolu. 
Gleznot dabā nav viegli, bet noderīgi, jo 
tas rada izpratni cik meistarīgi to ir darījuši 
vecmeistari un ar darbu un pacietību viss 
ir iespējams. 

Esmeralda Tāle

Mums ir sajūta

Izstādes atklāšana (no kreisās) Māra Ārente, Ilona Abiļeva, Kristīne Guršpone, Anete Kalniņa, Kurmis
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Mālpils kultūras centrā 3. un 4. martā notika Latvijas amatierteātru 
iestudējumu reģionālā skate “Gada izrāde 2011”. Divās dienās mālpilieši 
noskatījās 11 izrādes, kuras vērtēja žūrija.

Viens no žūrijas komisijas locekļiem – Latvijas Kultūras akadēmijas 
rektors Jānis Siliņš par Mālpils amatierteātra izrādi “Trīnes grēki”:

Kāds ir Jūsu viedoklis par Mālpils sniegumu vakar izrādē “Trīnes 
grēki”?

Es domāju, ka izrāde savā virzienā un aspektā tāda sirsnīga, bilžu spēle 
ir iznākusi, kur viss no režisora un aktieriem izdarīts tā priecīgi, ar garšu, tā 
kā tas vajadzīgs. Protams, vakar viņi startēja pašā dziļā naktī, un pietrūka 
darbības spraiguma. Bet Trīne ļoti labi jūtas šajā materiālā.

Kāda ir aktieru meistarība?
Tā attieksme ir pareiza, visi ir ieinteresēti, visi zin, ko vēlas, un tas jau ir 

ļoti daudz no svara. Un izrādē ir oriģinālas dziesmas izmantotas.
Kāds salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem ir skates līmenis?
Kopēju tendenci vēl nevaru pateikt. Mana galvenā rūpe ir par to, lai 

tie, kas amtierteātrim kaut ko iestudē, lai viņi ļoti rūpīgi pārdomā, lai mēs 
nepiedāvājam tādus banālus, vienkāršotus, pat kaitīgus sižetus, lai nebūtu 
tādu utilitāru lietiņu. Labāk, lai cilvēkiem parāda tādas garīgas vērtības. 
Vai kā “Trīnes grēkos” – parādam spēli, spēles prieku, un tad arī ir labi, jo 
Blaumanis piedāvā spēles prieku, tad nu taisām teātri – dziedam, dejojam, 
spēlējam.

Vai mālpiliešiem bija kaut kas ar ko viņi izcēlās no pārējiem?
Kas man ļoti patika? Mālpiliešiem organiski ir arī deja un dziesma 

ielikta iekšā. Tas, ka uzvedot tautas lugas spēlē gan aktieriski, gan dzied, 
gan dejo, ka ietver visu to, kas tajā vietā ir. Tad tā izrāde pārvēršas par 
tādu kā tautas sapulcēšanās vietu. Tas man liekas ir tas pozitīvākais, kas 
vakar bija redzams.

Intervēja: Esmeralda Tāle

Kultūra

Izrāde “Trīnes grēki”  
amatierteātru reģionālajā skatē

Mūsu izrāde ir Rūdolfa Blaumaņa lielā apjoma lugas 
“Trīnes grēki” saīsinātā versija. Tāpēc saglabāt un nodot 
skatītājam mūsu izcilā dramaturga pasmaidīšanu par 
mūžseno cilvēka vēlmi mīlēt un tapt mīlētam bija zināma 
atbildība. Veidojot izrādi, režisoriskās ieceres īstenošanā viss 
ir vienlīdz svarīgs: mūzika, scenogrāfija, aktiermeistarība, 
horeogrāfija, kostīmi, pat apgaismojums un skatuves uzbūve. 
Man paveicies, jo strādāju ar atsaucīgiem, radošiem un 
talantīgiem cilvēkiem.

Liene Cimža

Mālpils amatierteātra aktieri un režisore Liene Cimža (centrā), 
izrāde “Trīnes grēki”

14. martā Mālpils Kultūras centrā 
viesojās leģendārā latviešu pavārmākslas 
speciāliste Antoņina Masiļūnes kundze, kura 
šogad svin deviņdesmit pirmo dzimšanas 
dienu! Antoņina ir daudzu pavārgrāmatu 
autore un pat tagad vēl labprāt dodas pie 
cilvēkiem, lai dalītos savā bagātīgajā dzīves 
un ēdiena gatavošanas pieredzē. Pati par 
sevi viņa saka – mani vislabāk raksturo 
J.Poruka radītais tēls – Kukažiņa, un pie
vieno dzejas rindas:

Kukažiņa piekususi,
Uz akmeņa apsēdusi,
Bērzā liegi vēji šalc,
Tie uz viņu krastu sauc.
Pirms tikšanās ar klubiņa “Rezēdas” 

dalībniecēm aicinām viņu uz īsu sarunu!
Jūs esat daudzas pavārgrāmatas 

uzrakstījusi, kuru no tām Jūs uzskatāt 
par īpaši labu?

Jā, manas mīļākās pavārgrāmatas ir 
“Lielā pavārgrāmata” un “Pavārmākslas 
noslēpumi”. Šīs divas grāmatas man ir 
pie sirds. Arī grāmata “Lauku virtuve”. 

Pie tās es ļoti daudz strādāju. Misiņa 
bibliotēkā dienām lasīju par seno latviešu 
ēdieniem, braucu pa laukiem, iepazinos ar 
lauciniekiem. Viņi mani mācīja, kā cūkas 
gaļu ziemai sagatavo, kā maizi cep. Es 
daudz spēka ieliku šīs grāmatas tapšanā, 
rakstīju to Atmodas laikā. Tā man bija tāda 
kā universitāte. Pirmā grāmata man iznāca 
1982.gadā “Ikdienai un svētku galdam”. Šo 
grāmatu tulkoja arī krievu valodā, to izdeva 
pat trīs reizes.

Šodien daudz runā par veselīgu uztu-
ru. Kā Jūs teiktu, kas ir veselīgs ēdiens?

Pirmkārt, vajag ēst Latvijā ražotos 
produktus, mūsu kartupelīšus, mūsu zirņus, 
mūsu tomātus, gaļu. Nevajag ļoti sarežģītus 
ēdienus gatavot, kad apcep, pēc tam sautē, 
tad vēl pievieno garšvielas un mērces. Neva
jag komplicēti gatavot, vajag ļoti vienkārši, 
mazāk komponentu, lai izceļas konkrētā 
produkta garša. Garšvielas jāliek, tikai lai 
nedaudz piešķirtu garšu. Piemēram, pie 
piena ķīseļa jāliek vaniļas standziņas.

Es tā speciāli neuzsveru, ka vajag 
mazāk sāli, taukus, visu vajag ar mēru, ne
vajag pārsālīt. Piemēram, kad es taisu biešu 
salātus, es vispār sāli nelieku, lieku citronu 
sulu. Nevajag neko pārspīlēt.

Un vēl, nevajag ēst līdz sāta sajūtai, sāta 
sajūta rodas tikai pēc kāda laika, pēc kādām 
piecpadsmit minūtēm pēc ēšanas, bet, ja 
jūs ēdiet tik ilgi, kamēr iestājas sāta sajūta, 
tad jau esat pārēdies. Es neatzīstu nekādas 
diētas! Organisms pats jums nosaka diētu. 
Es spriežu pati pēc sevis – pavasarī man 
ārkārtīgi gribas zaļumus – lokus, salātus, 
rudeņos un ziemā man ļoti gribas žāvētu 
speķīti un es ēdu, bet ne daudz. Mēs 
dzīvojam ziemeļos, mums to vajag. Kad es 
braucu uz dienvidiem, es treknai gaļai virsū 
nevarēju paskatīties, es tur ēdu zaļumus un 
dārzeņus. Klimats, gadalaiks un vide no
saka organismam diētu! Vajag ieklausīties 
sevī, bet nevajag pārēsties!

Kā jūs teiktu, kas ir latviešiem 
raksturīgie ēdieni?

Visas biezputras, visi zirņu ēdieni, 
visi kartupeļu ēdieni, visi maizes ēdieni, 
tie visi ir latviešu ēdieni, arī cūkas gaļas 
ēdieni, sautējumi. Un latviešiem, kas ir 
tipisks – saldie ēdieni, mums ir ļoti daudz 
saldo ēdienu – ķīseļi no augļiem, ogām, 
arī burkāniem, buberts un daudzi citi. Mēs 
šodien esam slaveni arī ar savu kondi
toreju, savām smalkmaizītēm. Galvenais 
ar ko izcelties ir Latvijas produkti un Latvijā 
dzīvojošais cilvēks, kas gatavo tradicionālos 
ēdienus!

Ko Jūs novēlētu mājsaimniecēm, kas 
rosās pa virtuvi?

Nesarežģīt dzīvi un atcerēties – mēs 
nedzīvojam, lai ēstu, mēs ēdam, lai dzīvotu!

Esmeralda Tāle

Mālpilī viesojas Antoņina Masiļūne

Antoņina Masiļūne (centrā ar ziediem)  
un klubiņa “Rezēdas” dalībnieces

Zīmējums “Kukažiņa” tapis pēc Aņtoņinas 
Masiļūnes apraksta
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Negribu analizēt to, kas šodienas 
paaudzei ir kā veca filma, un tas šodienas 
dzīvi neskar, bet ticiet, bez pagātnes 
izzināšanas nevar būvēt nākotni. Par 
baigām represijām un staļinismu vēsturē 
ir daudz informācijas, un tas skar ne tikai 
latviešu tautu, bet jebkuru nāciju, kas 
dzīvoja Padomju Savienībā. Esmu daudz 
lasījis krievu rakstniekus, kuri pārdzīvojuši 
kaut ko daudz drausmīgāku nekā mēs 
Sibīrijā (A.Solžeņicins, Giņsburga u.c.). 
Par dzīvi tur, Sibīrijā, gribu pastāstīt mazliet 
citā gaismā, nekā bieži nākas dzirdēt; es to 
skatos vairāk kā pusgadsimta attālumā ar 
bērna acīm un izjūtām.

Mūsu ģimene – māte, tēvs, vecāmāte 
no mammas puses, es – Juris, piecgadīgs 
puika, māsa Vija – 7gadi, tikām izsūtīti 1949.
gada 25.martā no ādažu pagasta “ Dump
jiem”. Pamatojums – “kulaki”. Mums bija 
26 hektāru liela saimniecība, kā jebkuram 
vidējam zemniekam. Vecāmāte un māte 
bija vienkāršas darba darītājas, bet tēvs bija 
plostnieks uz Baltezera.

Neviens mūs nebrīdināja, tikai 25. martā 
no rīta atbrauca zaldāti un viss. Pēc tam kaut 
kur ar mašīnu braucām, drīz jau atradāmies 
vagonā. Izvešanas dienu atceros, kad 
pinkšķēdams staigāju pakaļ mammai, jo 
nesapratu, kas notiek. Tēvs tai laikā bija 
darbā pie kokiem uz Baltezera, un viņš 
varēja izmukt, taču palika uzticīgs ģimenei. 
Bez viņa diez vai mēs tur izdzīvotu.

 Divas stundas iedeva, lai sagatavoja
mies tālajam ceļam. Mamma paņēma līdzi 
šujmašīnu, savus šūšanas piederumus, 
šķēres. Tās vēl tagad ir mājās pie mammas 
māsas mantojumā. Tām varētu būt pāri par 
simts gadu. Praktiski jau neko nepaņēma, 
nedaudz drēbes. Mamma bija prasmīga 
šuvēja, klientu netrūka, un šujmašīna – ve
cais Zingers – tā viņai bija ļoti svarīga lieta. 
Ar to Sibīrijā viņa sašuva drēbes ne tikai 
pašiem, bet visa kolhoza un MTS (mašīnu 
un traktoru stacija) elitei. Tā vismaz varēja 
piepelnīties. Nu un man, kā to brunču un 
kleitu iznēsātājam, tika atkal kāda biļete uz 
kino ko aiziet. Arī labi.

Tikām izvesti no Ropažu stacijas. Spilgti 
atceros tuneļus Urālu kalnos – tos man 
rādīja Jāņonkulis no Carnikavas, jo viņš šo 
to zināja no Krievijas vēstures un nedaudz 
prata krievu valodu. Daļēji atceros arī dzīvi 
vagonā. Kaut kādu ēdamo jau izsniedza 
vilciena apstāšanās vietās. Tur varēja arī 
paņemt karsto ūdeni. No vagona izlaida 
tikai pa vienam cilvēkam. Vagonā tualetes, 
protams, nebija. Pēc cietuma principa tur 
bija tikai “ paraša” (kopējais tualetes trauks) 
un nāras (koka lāvas) kur gulēt. Protams, 
tagad es zinu no vecāku stāstījuma, kā ta
jos vagonos īsti bija, bet toreiz, piecgadīgs 
puika būdams, maz ko sapratu.

Maija sākumā nonācām galapunktā 
Sibīrijā – Tomskas apgabalā, Kolpaševas 
rajona Čažemtovas sādžā (Sandra Kalniete 
arī tur dzimusi, Toguļas sādžā, apmēram 
60 km no mūsējās). Tā skaitījās Galējo 
Ziemeļu teritorija. Atceros, ka tajā gadā tur 
bija plūdi un no baržas uz sādžām mūs 
veda ar laivu. No sākuma nometināja tur, 
kur bija sagatavots – pie kādām vietējām 
ģimenēm, pa vienai ģimenei pie katras. 
Krieviski no mūsējiem prata tikai daži vīrieši. 
Pēc apmēram pusgada izsūtīto ģimenes 
nometināja atsevišķi – pa divām ģimenēm 
vienā mājā. Ozoliņi no Carnikavas un mēs 
bijām vienā mājā – katrai ģimenei puse. 

Visas mājas bija guļbūves, bet pati sādža 
precīzi kā filmā “Ilgais ceļš kāpās”. Skatoties 
šo filmu, tajā sērijā, kur Marta ar dēlu ir 
Sibīrijā, es redzēju sevi ar mammu un mūsu 
sādžu, nobira asara...

Ar mani, starp citu, bija līdzīgs gadījums. 
Kā jau minēju, māte prasmīgi šuva, un viņai 
klientu netrūka. Reizēm man uzticēja aiznest 
gatavo produkciju. Tas bija ziemā, kad es 
aiznesu vienai sievietei kaut ko uzšūtu. Viņa 
man iedeva naudiņu, par kuru es tajā vakarā 
aizgāju uz kino, nerēķinoties ar to, ka man 
jāiet mājās. Laiks jau bija vēls, un mamma, 
paņēmusi vējlukturi, nāca mani meklēt. 
Satikāmies pusceļā un es nesapratu, kāpēc 
viņa raud....

Kino jau nerādīja bieži, bet uz latviešu 
filmu pēc Viļa Lāča romāna “ Uz jauno 
krastu” sanāca visa sādža. Jau toreiz vietējie 
brīnījās par Latviju kā tādu un “Čūsku purva” 
nosusināšanu. Tas man vēl tagad asociējas 
ar nākamās profesijas izvēli.

Kad aizbraucām tur, tad pret mums, 
tā saucamajiem kulakiem, fašistiem, bija 
normāla attieksme. Viņi jau cilvēki saprata 
uzreiz, ka mēs neesam dzimtenes nodevēji, 
fašisti vai budži, bet gan vienkārši darba 
rūķi. Mēs dzīvojām ļoti draudzīgi. Sibīrijā 
tur dzīvoja daudzi no tiem, kas 1905.gadā 
Stolipina reakcijas laikā bija taigā izmesti 
un atstāti, pēc tam tur izlīduši līdumus 
un pamazām iedzīvojušies. Tāds bija arī 
sādžas labākais cilvēks – tēvocis Šengels, 
pēc tautības baltkrievs, kurš vienīgais turēja 
bites. Otrā vai trešā dienā pēc ierašanās 
viņš mums bērniem atnesa medu. Tur 
dzīvoja īsti sibīrieši un daudzi pirms un pēc 
1917.gada apvērsuma uz Sibīriju izsūtīto 
cilvēku pēcteči (es apzināti lietoju vārdu “ 
apvērsums” nevis “revolūcija”, bet tas jau 
ir cits laikmets un stāsts).

Tālāk manas atmiņas ir fragmentāras. 
Īsti sāku apjēgt visu patiesību, kad sākās 
skolas gaitas. Es nezinu, kā iemācījos krievu 
valodu, tiešām nezinu. Tas notika pats no 
sevis. Bērni ļoti ātri ar vietējiem vienaudžiem 
sapazinās un sadraudzējās, un drīz valoda 
vairs nebija problēma. Nekādus nopietnus 

konfliktus neatceros. Protams, kaut kas jau 
bija, kā jau starp bērniem. Mēs bijām kādi 
seši, septiņi bērni. Kad sāku iet skolā, tad 
jau krievu valodu zināju pavisam labi. Man 
bija grūti ar latviešu valodu, kad atbraucu 
atpakaļ.

Skola Sibīrijā kā jau skola. Skatoties no 
vairāk kā pusgadsimta atpakaļ, ir dažādas 
izjūtas, bet man tur patika, un mācības 
grūtības nekad nesagādāja. Skolā citās 
klasēs bija latviešu bērni, bet es savā klasē 
biju vienīgais latvietis. Audzinātāja Anna 
Sergejevna bija ar manu mammu labās 
attiecībās, viņa viņai daudz šuva.

Mums nebija jāiet uz skolu, kad ārā 
bija – 39 C0, bet to salu jau nevar salīdzināt 
ar šo. Tas ir kontinentāls, savādāks, sausāks. 
Puikiem tas neskādēja – krievu šarkas galvā 
un silti. Puteņoja gan, tad gan bija kā bija. 
Ja uzsniga sniegs, un tas parasti notika 
oktobrī, tad tas nenokusa līdz marta beigām. 
Atkušņu un garu lietus periodu tur nebija.

Es nepaspēju Sibīrijas skolā pabeigt 
piekto klasi, jo mēs 1956.gada maija 
sākumā tikām reabilitēti un braucām atpakaļ 
uz Latviju. Toreiz bija jāliek eksāmeni, bet 
mani kā teicamnieku pārcēla uz sesto klasi 
bez eksāmeniem. Es nezinu, vai Latvijā bija 
eksāmeni, bet tur tādi bija jau no ceturtās 
klases.

Sibīrijā latviski savā starpā sarunājāmies 
visas astoņas latviešu ģimenes, taču ārpus 
tām – tikai krieviski. Tādi bija apstākļi. Mēs 
ar māsu pēc atgriešanās Latvijā kādus pāris 
mēnešus savā starpā runājām tikai krieviski. 
Uzsākot mācības ādažu septiņgadīgajā 
skolā, grūtības sagādāja latviešu valoda. 
Nezināju, kur likt garumzīmes un koma
tus. Latviešu valodu es, protams, pratu, 
bet gramatika man bija tumša bilde. Tas 
viss bija problemātiski. ādažos latviešu 
valodas skolotāja mammai bija laba paziņa, 
viņas pašas bija mācījušās skolā kopā, un 
mēs ar māsu gājām pie viņas vasarā uz 
konsultācijām (visu jūniju, jūliju un augustu). 
Tad jau zināju valodu labi un mācības 
turpināju sestā klasē kopā ar vienaudžiem.

Elektriskais apgaismojums sādžā bija 
tikai skolā, veikalā un pastā. Pārējie iz
mantoja petrolejas lampas un vējlukturus. 
1954./1955.gadā šai ziņā jau bija jūtami 
uzlabojumi.

1953.gada 5.martā nomira viens no 
pasaules visu laiku lielākajiem despotiem – 
J.Staļins. Ļoti labi atceros, kā skolā stāvējām 
ierindā un raudājām par lielā “vadoņa” 
aiziešanu (tā bijām audzināti). Kad atnācu 
mājās, tad redzēju, ka vecāmamma arī 
raud. Es viņai saku: “Kā nu tagad dzīvosim, 
maizītes nebūs, vadonis miris.”. Viņa man 
simboliski uzsita pa dupsi un pasniedza 
pirmo politmācības stundu: “Beidzot 
nosprādzis, maita! Mēs sagaidīsim brīvību!” 
Tā arī notika, jo toreiz es nezināju, ka tikām 
pārvietoti (kāds apzīmējums, vai ne?) bez 
tiesībām atgriezties Latvijā.

Visi darba spējīgie strādāja kolhozā, jo 
tad kolhozi bija visā Krievijā. Tie tika dibināti 
arī Latvijā, jo galvenais deportācijas mērķis 
jau bija izveidot kolhozus un salauzt bruņoto 
pretošanos laukos (nestāšanās kolhozā 
kalpoja arī par iemeslu izsūtīšanai). Sie
vie tes pārsvarā strādāja lopkopībā, vīrieši 
veica pārējos lauku darbus, bet ziemā vīrieši 
mājās nebija, viņi brauca meža darbos 
taigā, bet ne uz visu ziemu – uz kādiem 
četriem vai pieciem mēnešiem. Uz mežiem 
brauca tad, kad aizsala upes, jo citu ceļu 

Sibīrijas bērni. 
Jura Jēkabsona atmiņas

J. Jēkabsons (1. no labās) ar vecomāti, brāli un 
māsu Sibīrijā ap 1953.gadu
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uz lieliem attālumiem ar zirgiem vienkārši 
nebija. No mūsu sādžas apmēram 250 km 
prom taigā. Uz Jaungadu viņi uz nedēļu 
atbrauca, ko uzskatīja, kas to ir nopelnījis 
par labu darbu. Tas viss bija atkarīgs no 
kolhoza priekšsēdētāja, bet pret latviešu 
darba rūķiem viņš bija ļoti labvēlīgs. Tad 
apmēram martā pirms ledus iešanas upēs 
brauca atpakaļ uz sādžu.

Visam pamatā bija sūrs un grūts darbs 
bez sevišķām brīvdienām. Pieaugušajiem 
reizi mēnesī bija jāatzīmējas komandatūrā, 
nedrīkstēja no sādžas iziet, ja tas nebija 
saistīts ar darbu. Nedrīkstēja apciemot sa
vus tautiešus vai radus pat blakus sādžās.

Kas tas bads? Problēmas nebija 
nekādas. Jau pirmajā gadā kolhozs katrai 
ģimenei piešķīra vienu sivēnu un vienu govi, 
kas, protams, bija jāatstrādā un jāatmaksā, 
bet ar to ģimenei pietika. Bet pēc gada, 
pēc diviem jau skaties – teļu audzina, jau 
otra cūka ir. Brīnījās vietējie: “Vot latiši, što 
za narod, nu što za narod!” (“Lūk, latvieši, 
kas par tautu, nu kas par tautu!”) Tas tā 
labsirdīgi.

Mums bija sava dzīve, it sevišķi vasarā. 
Kaut kāda zemīte tika iedota, tās tur netrūka, 
tikai viss bija jāapstrādā ar rokām, t.i., ar 
lāpstu un kapli. Kartupeļus jau nevagoja, 
tikai ķepa (kaplis). Kad Mārtiņonkulis no 
Babītes uzmeistaroja spīļarklu kartupeļu 
vagošanai, tad tas bija zināms apvērsums 
kartupeļu audzēšanā. Kūtsmēsli praktiski 
netika izmantoti, zemi vietējie nemēsloja, 
jo tā tāpat bija auglīga. Latvieši tur sāka to 
ierādīt, kas, ko un kā, jo šogad uzara tur, 
nākamgad citur – veidojās augu seka. Ļoti 
auglīga visa tā lieta.

Tikai pēc Staļina nāves parādījās kaut 
kas jauns – kartupeļu rokamās mašīnas (vai 
nu no Somijas vai no Zviedrijas). Kāpurnieku 
traktori – tie gan bija. Tad jau bija savādāk 
pēc piecdesmit trešā gada.

Kad mēs atbraucām atpakaļ uz Latviju, 
vēl divi brāļi bija līdz uz šejieni – tas rāda 
dzīves līmeni tur un savstarpējās attiecības.

Es atceros, ka nākošā pavasarī mam
mas māsa atsūtīja mums sēklas, starp tām 
arī salātu sēklas. Pārējais dārzā viņiem auga 
viss tas pats, kas šeit Latvijā, izņemot ābeles 
un citus augļu kokus, kas Sibīrijā izsala, bet 
par salātiem vietējie brīnījās: “Što za ļudji 
takuju travu kušajut!” (“Kas par cilvēkiem, 
tādu zāli ēd!”) To gan viņi nezināja, kas tas 
ir, bet jau nākošajā gadā visa sādža audzēja 
salātus. Jāpiezīmē, ka tur cilvēki savā starpā 
dalījās ar to, kas nu kuram bija.

Atceros to brīdi, kad pienāca pirmā 
paciņa ar Latvijas labumiem – konfektes, 
cepumi, žāvēti āboli un tamlīdzīgas lietas. 
Es starp vienaudžiem tad biju karalis.

Sīpolus tur audzēja dārzos, bet brīvā 
dabā auga savvaļas ķiploki – kā loki, bet 
to saknes arī izmantoja. Dārzeņi auga visi, 
augļu kokiem klimats par skarbu, toties 
upenes un jāņogas bija pilnas ezermalas. 
Ziemā temperatūra dažkārt noslīdēja zem – 
40 C0 grādiem, bet tas nebija bīstami, tas 
līdzinājās mūsējiem apmēram 25 C 0, jo 
Latvijā ir daudz lielāks mitrums.

Interesanti, ka tur ievogas lasīja, kaltēja 
un mala kā ārkārtīgi vērtīgu lietu. Vecāmāte 
vēl pīrāgos cepa. To viņa iemācījās no 
sibīriešiem. Ievogas ievāca tāpat kā pīlādžus, 
gandrīz tad, kad ogas jau nobriedušas krīt 
zemē. Tās salu nesagaida, bet ir lielas, nevar 
salīdzināt ar mūsējām. Upenes un jāņogas 
mēs lasījām gar upmalām un ezermalām 
savvaļā. Bija, kas arī pie mājām ieaudzēja.

Vēl interesanti priekš vietējiem likās 
tas, ka latvieši sienu lika zārdos. Siena 
zārdošanu tur nepazina, jo nebija jau 

vajadzības – klimats kontinentāls. Mēs arī 
vairs tur nelikām zārdos, tikai kaudzēs, jo 
nebija jau tādi laika apstākļi. Ja uznāca kāds 
lietus, tad viņš uznāca dienu, divas un viss.

No deviņu gadu vecuma vasarā veselu 
mēnesi pavadīju zirga mugurā pie siena 
novākšanas. Bija tāds paņēmiens, ka ne
lielas siena gubiņas vilka klāt pie vietas, 
kur vīri izveidoja lielas siena kaudzes. Siena 
laikā tālajās pļavās (apmēram 20 km no 
sādžām) dzīvojām no siena uzmeistarotās 
būdās – šalašos, kuras bija līdzīgas lieliem 
zārdiem.

Pēc PSRS ilggadējā despota J.Staļina 
nāves 1953.gada martā Padomju Savienībā 
sākās zināms liberalizācijas process, 
kurš vēlāk ieguva tā saucamo “ Hruščova 
atkušņa” nosaukumu. Vispirms tas 
raksturīgs ar ilgu gadu represijās cietušo 
atbrīvošanu no ieslodzījuma vietām un 
nometinājuma. Mūsu ģimeni atbrīvoja 
1956.gada janvārī pēc mātes uzrakstītā 
iesnieguma. Maijā izbraucām no turienes, 
bet Latvijā iebraucām jūnija sākumā.

Mūsu divu ģimeņu prombraukšanas 
dienā Čajas upes krastā mūs pavadīja viss 
kolhozs, un kolhoza priekšsēdētājs centās 
pierunāt manu tēvu un māti palikt, apsolot 

uzcelt jaunu guļbūvi.
Atgriezāmies ādažos. Mūsu māju, 

tāpat kā parasts, bija pārņēmis kolhozs. 
Kādas pāris nedēļas padzīvojām pie mam
mas māsas, bet pēc tam ādažu kolhoza 
priekšsēdētājs Kukiels panāca to, ka mūsu 
mājā kolhozs atbrīvoja divas istabas. No ku
rienes mūs izveda, tās arī dabūjām atpakaļ. 
Vecāmamma tur vēl maizi cepa. Pret mums 
bija laba attieksme. Kolhoza priekšsēdētājs 
Kukiels pēc tautības bija baltkrievs, kara 
laika vecis, bet ar normālu izpratni par visu 
notikušo (par viņu var atrast ziņas grāmatā 
par E.Kaulu).

Esmu pabeidzis ādažu septiņgadīgo 
skolu, pēc tam Mālpils Hidromeliorācijas 
tehnikumu, pēc tam bija dienests armijā, 
tālāk sekoja Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija. Kad biju Kazahijā studentu 
vienībā, bija vēlēšanās aizbraukt apskatīties 
tās vietas – tur vairs nebija tālu, bet es 
nedrīkstēju braukt. Es strādāju par meistaru, 
pie manis bija studentu nauda, un es 
nedrīkstēju. Tādi bija tie noteikumi 1968.
gadā. Un tā es arī neaizbraucu. Tagad tur 
ir Tomskas apgabala sanatorija, līdzīga 
Ķemeriem, sabūvēti lieli kompleksi.

No 1970.gada līdz 1990.gadam strādāju 
par pedagogu Mālpils tehnikumā. Darbs 
pamatā ar krievu plūsmu, ar latviešu 
plūsmu bija maza saskare, tur Jaunslavietis 
ņēmās. Ar krievu valodu man problēmu ne
bija, varēju lasīt un tulkot jebko – speciālo, 
normatīvo literatūru vai daiļliteratūru – visu 
sapratu. Vēl šodien labi saprotu baltkrievu 
valodu, ukrainiski – runāt nē, bet saprast 
saprotu. Tā kā tai ziņā muļķības jau ir tās, 
ka šodienas jaunatne spriež: “Priekš kam 
man tā krievu valoda.” Jebkura valoda ir 
bagātība.

Uzskatu sevi par mālpil ieti kopš 
1957.gada. Šeit dzīvo visi mani bērni un 
maz bērni. Man ir daudz ko stāstīt un tas, ko 
esmu pašlaik atcerējies, ir romantiskas bērna 
atmiņas, bet tādas nu tās ir. Dzīve patie sībā 
bija daudz sūrāka, es daudz ko toreiz ne
sapratu, bet cilvēcīgā puse no vietē jiem 
bija apbrīnojama. No astoņām ģimenēm, 
kas bijām vienā sādžā, esam palikuši vairs 
tikai septiņi cilvēki, pārējie jau ir miruši.

Ar Juri Jēkabsonu sarunājās  
un viņa stāstījumu apkopoja Baiba Lippe

Paldies viņam par atsaucību  
un dalīšanos atmiņās!

Skolā Sibīrijā, J.Jēkabsons 4.klasē (3.rindā, 1. no labās) ap 1954./55. gadu

Juris Jēkabsons (labajā pusē) ar izsūtījuma 
biedru Latvijas represēto salidojumā Ikšķilē, 
2006.gada jūlijā



12 2012/3ProjeKti

Konkursa mērķis ir veicināt Mālpils pašvaldības iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot dzīves kvalitāti. Konkursā var 
piedalīties ikviena Mālpils novadā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, fizisku personu grupas, kurās apvienojušies vismaz 7 iedzīvotāji.

Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriskā labuma projekti sekojošās jomās:
– vides sakārtošana,
– iedzīvotāju līdzdalības veicināšana,
– ģimeņu un bērnu atpūtas vietu izveide,
– esošo un jaunu aktīvās atpūtas vietu pilnveide,
– dažādu paaudžu iesaistīšanās un sabiedrības grupu sadarbība,
– veselīga dzīves veida un radošās jaunrades veicināšana.

No projekta līdzekļiem nevar tikt finansēts darba grupas vai pieaicināto speciālistu atalgojums.

Finansējums: līdz 500 LVL vienam projektam. Kopējais pieejamais finansējums: 5000 LVL.
Pieteikšanās līdz 15.aprīlim, iesniedzot aizpildītu veidlapu un projekta budžetu Mālpils novada domes kancelejā, kā arī elektroniski 

uz adresi karte1@inbox.lv
Pieteikuma veidlapa un projektu konkursa nolikuma pilns teksts ir pieejami mājas lapā www.malpils.lv
Projektu īstenošanas laiks: 1.maijs – 30.septembris.

Papildus informācija par konkursu pa tālr. 26836192 vai rakstot uz epasta adresi karte1@inbox.lv

Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja  
Līvija Mukāne

Šis rakstiņš gan nebūs par kādu dramatisku situāciju 
lauksaimniecībā, bet par Mālpils vidusskolas Comenius projekta 
“Klase dabā, daba klasē” sanāksmi, kas 12.–16.februārī notika 
Slovākijas pilsētā Humenne.

Projekts tuvojas noslēgumam, visi partneri (skolas Bulgārijā, 
Itālijā, Portugālē, Spānijā, Turcijā, Slovākijā) jau ir daudz paveikuši: 
pētījuši dabas parādības un cilvēka ietekmi uz apkārtējo vidi, 
organizējuši zīmējumu, plakātu, prezentāciju konkursus un 
izstādes, veidojuši izzinošās spēles par dabas tēmām, vākuši augus 
kopīgajam Eiropas herbārijam.

Šajā sanāksmē visi atskaitījās par pēdējiem padarītajiem dar
biem, vienojāmies par to, kas un kā vēl ir jāpaveic, lai projektu 
godam noslēgtu un sagatavotu kvalitatīvas atskaites. Taču šie 
nopietnie, it kā neredzamie darbi un sarunas, protams, neatstāj 
tik spilgtus iespaidus kā piedalīšanās sanāksmes saimnieku 
sagatavotās programmas pasākumos, kas 
bija saistīti ar dabas tēmām un objektiem.

Lūk, brauciena dalībnieku iespaidi:
Ieva :  “Pēc ceļojuma es noteik

ti varu teikt, ka Slovākija ir viena no 
visbrīnišķīgākajām valstīm ar ļoti laipniem 
cilvēkiem un burvīgu kultūru. Mūsu ģimene, 
kurā dzīvojām kopā ar Justīni, vienmēr 
bija ļoti laipna un izpalīdzīga. Man bija 
interesanti atrasties starp daudzajiem 
projektā iesaistītajiem cilvēkiem, ieklausīties 
dažādajās valodās un izmantot savas angļu 
valodas zināšanas. Ekskursija pa Tatru 
kalniem bija visaizraujošākā, jo kalnā kāpām 
un nokāpām pa pazemes alu, kurā bija 
866 pakāpieni. Kaut arī pēc tam bijām ļoti 
noguruši, tas noteikti bija tā vērts.”

Justīne: “Bija interesanti redzēt, kā 
cilvēki dzīvo citā valstī un citā ģimenē. Patei
coties šim ceļojumam, bija iespēja satikt 
dažāda vecuma bērnus un jauniešus no 
citām valstīm un uzzināt nedaudz par viņu 
dzīvi. Neraugoties uz to, ka Latvija atrodas 
visai tālu no Slovākijas, tomēr varēja manīt 
dažas kopējas iezīmes. Manuprāt, mēs 
Slovākijā lieliski pavadījām laiku pat par spīti 
lielajam sniegputenim trešdien! Priecājos, 
ka tas neizjauca izjādi ar zirgiem!”

Kristaps: “Šis brauciens man deva 
brīnišķīgu iespēju iepazīt jaunu kultūru, 
cilvēkus, kā arī satikt jaunus draugus 
no visdažādākajām valstīm. Man šajā 
braucienā visvairāk patika tieši šī kultūras 

deva, ko varēju uzņemt no apkārtējiem cilvēkiem (valodas, 
tradīcijas) un Slovākijas augstie Tatri, kas bija lielāki nekā man 
likās. Es uzskatu, ka šis brauciens bija ideāls, protams, varēja kādu 
dieniņu pielikt klāt, bet man patika.”

Sk. Ērika: (arī virsraksta autore):
“Ir pavadītas trīs iespaidiem bagātas un neaizmirstamas 

dienas Slovākijā! Kaut arī mūsu brauciena mērķis bija darbs 
skolu projektā, organizatori bija parūpējušies arī par daudzveidīgu 
pasākumu programmu. Ieradāmies 44 ciemiņi; visi, izņemot mūs, 
no dienvidu zemēm, kuriem sals un sniegs ir īsta eksotika. Arī laika 
apstākļi bija parūpējušies par silto zemju viesu “izklaidi”, jo katra 
diena bija citādāka. Pirmajā dienā spoža saule un zilas debesis, 
15 grādu sals. Ciemojāmies skolā, apmeklējām pilsētas muzejus, 
iepazināmies un notika skolu prezentācijas. Otrā diena jau siltāka, 
bet apmākusies. Devāmies visas dienas ekskursijā uz Augstajiem 

Tatriem. Toties trešā diena mūs pārsteidza 
ar īstu sniega vētru. Bet paredzēts doties uz 
zirgu fermu! Neskatoties uz stipro puteni, 
zirdziņi pacietīgi vizināja visus jātniekus. 
Un vakarā notika skaistā skolas balle, 
kurā meitenes pārvērtās par princesēm, 
jo vietējās frizieru skolas audzēkņi bija 
izveidojuši skolniecēm svētku frizūras. 
Man visvairāk patika sirsnīgā atmosfēra, kas 
valdīja visu dažādo valstu dalībnieku starpā. 
Un vēl – nevaru aizmirst skarbos skatus, kas 
pavērās Tatru kalnos – 2004.gadā milzīga 
vētra dažu stundu laikā nopļāvusi plašus 
simtgadīgu egļu mežu masīvus.”

 
Tādas nu bija mūsu trīs dienas Slovākijā – 
darbīgas, skaistas, dažbrīd skarbas, bet, 
galvenais – draudzīgas, savstarpējo saprat
ni un sadarbību rosinošas.

P.S. Skolotāju sanāksmes laikā piedā
vājām partneriem izmēģināt arī mūsu 
sko lo tāju veidotās galda spēles par dabas 
tē mām. Tās guva lielu atsaucību, partneri 
pierakstīja idejas, fotografēja, kopēja spēļu 
jautājumus. Paldies kolēģēm par spēļu 
aprakstu angliskajiem tulkojumiem! Atgrie
zušies Latvijā, uzzinājām, ka sk. Unas 
Tobo tas veidotā spēle ir atzinīgi novērtēta 
arī Pierīgas novada vides spēļu konkursā. 
Sveicam!

Projekta vadītāja   
Līvija Mukāne

Mālpils novada dome izsludina  
iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu

MĒS SAVAM NOVADAM

Sniega vētra zirgu fermā

Spāņu kolēģi apgūst U.Tobotas veidoto  
ekoloģisko spēli

Mūsu delegācija pie projekta stūrīša  
partnerskolā



132012/3

Mālpils novada dome ir pagarinājusi 25.03.2011. 
noslēgto līgumu starp Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju, SIA “Vides investīciju fonds” un 
Mālpils pašvaldību par “Siltumnīcefekta gāzu emi siju 
samazināšanu un energoefektivitātes paaugstināšanu 
Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē” projekta 

īstenošanu Mālpils vidusskolā līdz 01.02.2012.
Pašreiz ir izsludināts iepirkums uz būvdarbu veikšanu. 

Pretendentiem savi piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 
02.04.2012. Būvdarbus plānots uzsākt maijā un pabeigt 
līdz 2012.gada 1.septembrim.

Izpilddirektors Agris Bukovskis

Informācija par Mālpils vidusskolas siltināšanas projektu
ProjeKti

6.martā piecu gadu jubileju svinēja 
vācu valodas sarunu klubiņš. Lūk, ko tā 
dalībnieces pastāstīja “Mālpils Vēstīm”:

Dzintra Grolle:” Es esmu ļoti gandarīta 
par šiem pieciem gadiem. Nemaz neliekas, 
ka tie tik ātri ir paskrējuši. Sāku piecus ga
dus atpakaļ ar galīgi aizmirstām zināšanām, 
kas bija saglabājušās no skolas un augst
skolas laikiem. Esmu ļoti priecīga, ka mēs 
te visas kopā jūtamies ļoti labi. Prieks arī 
par tām skaistajām ekskursijām, kurās mēs 
kopīgi varējām izbraukt vācu zemi, daudz 
ko apskatīt un arī pielietot savas valodas 
zināšanas, jo ikdienā ar kaimiņienēm vāciski 
runāt nesanāk.”

Lauma Krastiņa: “Man ļoti, loti patīk 
vācu valodas nodarbības un šī jaukā grupa. 
Katrs tās cilvēks ir ļoti nozīmīgs manā dzīvē, 
un katrs man ir audzinātājs. Ar katru reizi 
es augu un attīstos, smadzenes neierūsē, 
un man jādomā par valodu. Ļoti daudz 
piedzīvojumu ir pa šo laiku. Šis klubiņš ir 
veselībai, labsajūtai, uzmanībai, saziņai, lai 
satiktos un veidotu sapratni!”

Una Isajeva: “Es pārtulkoju Ata Kronval
da domu: “Valoda ir tā laipa, uz kuras satie
kas cilvēks ar cilvēku, gars ar garu, sapratne 
ar sapratni.” (Die Sprache ist der Steg, auf 
dem sich Verstand mit Verstand, Geist mit 
Geist, Menschen mit Menschen treffen). Ir 
patīkami ik nedēļu tikties ar jaukām dāmām, 
atkārtot vācu valodas zināšanas un iegūt 
jaunas. Mūsu klubiņa piektajā dzimšanas 
dienā novēlu visām stipru veselību, lielu 
pacietību un visu to labāko!”

Anita Randere: “Bez šīm tikšanās 
reizēm nedēļa nemaz nebūtu iedomājama. 
Šajos piecos gados ir bijis daudz intere
santu notikumu. Skatos uz mums visām un 
domāju, kuras mēs te bijām pašā sākumā. 
Tā bija Una, Dzintra, es, Rita, Lauma. Mēs 
tā visas kopā turamies, viena otrai dzīvo
jam līdzi. Protams, nāk prātā visi skaistie 
braucieni. Vienmēr prieks ir satikties arī 
ar klubiņa viesiem no Vācijas, jo ar tiem 
mēs varam parunāties, tā sakot, satikt īstu, 
“dzīvu” vācieti!”

Rita Graubiņa: “Es esmu ļoti priecīga 
par skaistajiem ceļojumiem, iespēju redzēt 
Bodensee un Aurihu. Sakarā ar šīm mācī
bām man ir ļoti laba draudzene Vācijā, mēs 
vēl joprojām sarakstāmies, nesen aizrakstīju 
vēstuli. Viņa arī ciemojās pie manis ģimenē. 
Bija ļoti interesanti, un es varēju ar viņu 

parunāt vāciski. Viņa vēl tagad saka, cik 
ļoti viņai pie manis paticis, ka viņa gribētu 
atbraukt, redzēt Latvijas ziemu. “

Līga Tuče: “ Es esmu šajā pulciņā 
četrus gadus. Man patīk vācu valoda jau 
no skolas laikiem. Kad es atnācu klubiņā, 
visām kundzēm jau bija vēstuļu draudzenes. 
Pirmais brauciens bija uz Vāciju, kur es 
dzīvoju viena pati vācu ģimenē un sapratu, 
ka es arī varu runāt vāciski. Man arī patīk 
otrdienās nākt šeit. Tikties ar jums visām ir 
vienkārši interesanti. Pateicoties iknedēļas 
mājasdarbiem, kuros katra izstāsta par 
saviem jaunumiem, apmeklētajiem pasā
kumiem, ģimenes svinībām, priekiem un 
bēdām, esam labi iepazinušas viena otru un 
dzīvojam līdzi visiem notikumiem. “

Anita Brence: “Es te esmu pirmziem
nieks. Viss, ko šodien dzirdu par piecu gadu 
laikā klubiņā piedzīvoto, man ir jaunums, un 
tikai tagad saprotu, kas te šo piecu gadu 
laikā ir bijis. Šodien tā īsti uzzināju, ka jūs 
esat izbraukājušas pusi Vācijas. Man tas pa
gaidām ir gājis secen, bet ļoti ceru, ka mums 
visām kopā vēl vismaz pieci gadi ir priekšā 
un tā otra puse Vācijas arī tiks izbraukāta.”

Daiga Frīdberga: “Man žēl, ka nevaru 
regulāri būt jūsu pulciņā, tiešām ļoti gribē
tos otrdienās būt te. Es visas šīs kundzes 
pazīstu, un man ir bijis tas gods braukt 

ar jums šajos ceļojumos. Un tik omulīgu 
dāmu klubiņu vēl vajag pameklēt! Novēlu 
jums turpināt mācīties gramatiku, novēlu 
nebaidīties no valodas! Lai jums ir prieks 
saprast un prieks runāt vāciski!”

Klubiņa nodarbību vadītāja Līvija 
Mukāne: “Katram skolotājam jaunu spēku 
un pozitīvas emocijas dod sajūta, ka viņa 
darbs kādam ir vajadzīgs. Klubiņa dalīb
nieču uzņēmība, pacietība un optimisms ir 
vienkārši apbrīnojami. Varu tikai priecāties 
par Laumas saturīgajiem mājasdarbiem 
uz vairākām lapām, par Dzintras izturību 
un praktiski 100% nodarbību apmeklējumu 
visu piecu gadu laikā, par Unas perfekti 
veidotajiem teikumiem un emocionālajiem 
citātiem klubiņa svinību reizēs, par Ritas 
interesantajiem stāstījumiem par daudz
veidīgajiem hobijiem, par Anitas R. klubiņā 
iegūto zināšanu veiksmīgo pielietojumu 
dažādos projektos, par Līgas precīzo gra
matiku ar nebūt ne vienkāršajām vārdu 
galotnēm un darbības vārdu laikiem, par 
Anitas B. veiksmīgo ienākšanu klubiņā, 
saturiski un gramatiski bagātajiem mājas
darbiem. Paldies Daigai par iesaistīšanos 
klubiņa pasākumu tulkošanā! Paldies visām 
par siltajiem vārdiem jubilejas reizē! Kamēr 
tas kādam būs vajadzīgs, tikmēr šī telpa 
otrdienās piecos no oktobra vidus līdz aprīļa 
beigām vienmēr būs vaļā!”

Līvija Mukāne

Die Sprache ist der Steg, auf dem sich Verstand mit Verstand,  
Geist mit Geist, Menschen mit Menschen treffen

Valoda ir tā laipa, uz kuras satiekas cilvēks ar cilvēku,  
gars ar garu, sapratne ar sapratni

Vācu valodas klubiņa dalībnieces
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18.februārī, Mālpils sporta kompleksā, 
notika Mālpils novada čempionāts šautriņu 
mešanā 1.posms. 1.vietu ieguva Edgars 
Komarovs, 2.vietu – Normunds Ozoliņš, 
3.vietu – Mairita Bičkovska.

19.februārī, Mālpils sporta kompleksā, 
notika Mālpils novada čempionāts zolītē 
2.posms, kurā piedalījās 25 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2.vietu – 
Jānis Gailītis, 3.vietu – Mareks Zeile.

25.februārī, Babītes novadā, noslēdzās 
2012.gada LR komandu čempionāts 
novusā 2.līgā. Cīņā par 13. līdz 18.vietai 
Mālpils novusa komanda izcīnīja trīs uz
varas, piedzīvoja divas neveiksmes un gala 
rezultātā ierindojās 14.vietā 20 komandu 
konkurencē.

26.februārī, Babītes novadā, notika 
Pierīgas novadu sporta spēles novusā. 
Sacensībās piedalījās 10 komandas, kuras 
savā starpā noskaidroja labākos. Mālpils 
komanda (Alfons Suķis, Oskars Janbergs, 
Jānis Jansons un Kristīne Kaņepēja) izcīnīja 
7.vietu. 1.vietā – Ķekava; 2.vietā – Babīte; 
3.vietā – Baldone. Individuāli vislabāk veicās 
Oskaram Janbergam, kurš izcīnīja 3.vietu 
pie trešā galdiņa.

3.martā, Mālpils sporta kompleksā, 
norisinājās Mālpils novada čempionāta 
galda tenisā, kurā piedalījās 19 dalībnieki. 
Dalībnieki tika sadalīti 3 grupās un 3 
labākie no katras grupas ieguva tiesības 
spēlēt finālgrupā. 1.vietu šajās sacensībās 
ieguva Armīns Fjodorovs, 2.vietu izcīnīja 

Aigars Janbergs, bet 3.vietā ierindojās 
Ģirts Lielmežs. Labākā no dāmām – Sanita 
Ģērmane.

4.martā, Lielvārdē, noslēdzās LTSA 
(Latvijas Tautas Sporta Asociācija) rīkotais 
Ziemas čempionāts volejbolā. Pēdējā 
dienā Mālpils volejbola komanda aizvadīja 
3 spēles, kurās mūsējie ar rezultātu 2:0 
uzvarēja Turības komandu, bet piekāpās 
spēcīgajām Lidostas un Sednas komandām 
ar rezultātu 0:2. Kopvērtējumā ar 7 uzvarām 
un 11 zaudējumiem mālpilieši ierindojās 
8.vietā 10 komandu konkurencē.

 11.martā, Mālpils sporta komplek
sā, norisinājās Mālpils novada čempio
nāta novusā 5.posms, kurā pieda lījās 
22 dalīb nieki. Ar šo posmu noslē dzās 
2011/2012.g. sezona. 1.vietu ieguva 
Oskars Janbergs ,  2.vietu  izcī  n ī ja 
Edgars Kaņepējs, bet 3.vietā ierin do jās 
Tālivaldis Zagorskis. Lābākā no dā mām – 
Kristīne Kaņepēja, kura ierindojās 8.vietā 
absolūtajā konkurencē. Kopvērtējuma 

līderis Alfons Suķis, neska toties uz 6.vietu 
pēdējā posmā, saglabāja līdera godu un 
līdz ar to kļuva par 2011/2012.g. sezonas 
uzvarētāju. 2.vietu kopvērtējuma izcīnīja 
Tālivaldis Zagorskis, bet 3.vietā ierindojās 
Jānis Dišereits. Pagājušā gada uzvarētājs 
Jānis Jansons kopvērtējumā ieguva tik 
pat punktus cik trešās vietas ieguvējs, bet 
neveiksme pēdējā posmā (tikai 15.vieta) 
liedza iekļūt godalgoto trijniekā un līdz 
ar to Jānim Jansonam bija jāsamierinās 
ar 4.vietu. 5.vietu kopvērtējumā ieguva 
Oskars Janbergs, kuram ļoti veiksmīgi 
bija pēdējie 2 posmi – attiecīgi 2. un 1.vie
ta un tikai 1 punkts viņu šķīra no trešās 
vietas. 6.vietā – Guntis Krivenoks. 7.vieta 
absolūtajā vērtējumā un 1.vieta starp 
dāmām – Kristīnei Kaņepējai. 2.vieta 
sieviešu konkurencē Daigai Dišereitei un 
3.vietā Ingrīdai Fridriksonei. Detalizētus 
rezultātus skatīt Mālpils mājas lapā.

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs

sPorts

Mālpils vidusskola izsaka Pateicību Mālpils sporta kompleksa vadītājam Valtam Mihelsonam par ieguldīto darbu, veiksmīgi sagata
vojot Mālpils vidusskolas jauniešus sacensībām volejbolā “LāSES KAUSS 2012” un izcīnot II vietu I posma sacensībās vidusskolu grupā 
jauniešiem.

Direktore S. Lapiņa

Sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

14. aprīlis  
plkst. 10.00

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

15. aprīlis  
plkst. 10.00

Mālpils novada čempionāts zolītē,  
4. posms Mālpils sporta komplekss

21. aprīlis  
plkst. 10.00

Mālpils novada dubultspēļu čempionāts 
galda tenisā Mālpils sporta komplekss

Veselības ministrija ir uzsākusi aktīvu 
un mērķtiecīgu darbu, lai samazinātu 
sekundāro neatliekamās medicīniskās 
palīdzības (turpmāk – NMP) izsauku
mu skaitu, par mērķi izvirzot 2012.gadā 
samazināt izsaukumu skaitu vismaz par 
2544 izsaukumiem.

2011.gadā sekundārie NMP izsaukumi1 
veidoja 27,7% no kopējā izsaukumu skaita. 
Minētie izsaukumi ir nelietderīgs NMP resur
su izmantojums un būtiski ietekmē NMP 
dienesta operativitāti un iespējas ātri nokļūt 
negadījuma vietās, kur jāpalīdz patiešām 
kritiski smagiem pacientiem vai cietušajiem.

Lai informētu iedzīvotājus par medicī
niskās palīdzības saņemšanas iespējām 
2012.gadā janvārī ir uzsākta sociāla 
kampaņa “Jūties švaki? – Ne vienmēr ir 
tik traki!”

Nacionālais veselības dienests līdz 
2012.gada 1.aprīlim visām pašvaldībām 
nosūtīs informāciju par iespējām saņemt 
veselības aprūpes pakalpojumus ārpus 
ģimenes ārsta darba laika un aicinājumu 
minēto informāciju izplatīt, izmantojot 

 1 Sekundārie neatliekamās medicīniskās 
palīdzības izsaukumi – izsaukumi, kad 
nav apdraudējuma cilvēka veselībai vai 
dzīvībai.

pašvaldībām pieejamos resursus.
Aicinām Jūs uzrunāt pašvaldību pārstāv

jus un aicināt aktīvi iesaistīties izvirzītā mērķa 
sasniegšanā.

Informējam, ka nelielu traumu vai vieglu 
saslimšanu gadījumos iedzīvotājiem, lai 
saņemtu vajadzīgo palīdzību vai konsultāciju 
un samazinātu sekundāro NMP izsaukumu 
skaitu, iespējams:
• sazināties ar savu ģimenes ārstu 

(telefon konsultācijas, apmeklēt ģimenes 
ārstu akūto pacientu pieņemšanas laikā2, 
pieteikt ģimenes ārsta mājas vizīti);

• pašam doties uz tuvāko ārstniecības 
iestādi (pie dežūrārsta, uz steidzamās 
medicīniskās palīdzības punktu, slimnīcas 
uzņemšanas nodaļu);

• ārpus ģimenes ārsta darba laika darba 
dienās no 17.00–8.00, brīvdienās un svētku 
dienās visu diennakti ir iespēja zvanīt 

 2 Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumiem Nr. 1046 
“Veselības aprūpes organizēšanas un 
finansēšanas kārtība” 44.4.apakšpunktu 
ģimenes ārstam kopīgi ar māsu vai ārsta 
palīgu (feldšeri) jānodrošina noteikts 
pieņemšanas laiks pacientiem bez ie
priekšēja pieraksta (akūtiem pacientiem) 
katru dienu ne mazāk par vienu stundu.

uz Veselības ministrijas un Nacionālā 
veselības dienesta izveidoto Ģimenes 
ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 
un saņemt kvalificētu mediķa padomu 
vienkāršāku saslimšanu gadījumos. 
Zvanot uz minēto tālruni, konsultācijas 
tiek sniegtas par dažādiem medicīniskiem 
jautājumiem – kā rīkoties paaugstinātas 
temperatūras un saaukstēšanās gadījumā, 
paaugstināta asinsspiediena, vemšanas, 
caurejas, vēdera, ausu sāpju, dažādu 
traumu un lūzumu gadījumos, saules (tajā 
skaitā, solārija) apdegumu gadījumos;

• saņemt informāciju par valsts apmaksā
tajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 
(piemēram, kādus ārstnieciskos pakalpo
jumus apmaksā valsts, informāciju par pa
cienta iemaksām un no pacientu iemak sām 
atbrīvotajām kategorijām u.c.), zvanot uz 
Nacionālā veselības dienesta bez mak sas 
informatīvo tālruni 80001234 (darba laikā) 
vai mājas lapā www.vmnvd.gov.lv.

Pielikumā:
1. Informācija par dežūrārstiem uz 6 lapām;
2. Informācija par steidzamās medicīniskās 

palīdzības punktiem uz 1 lapas.

Valsts sekretārs  
R. Muciņš

LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

Par sadarbību sekundāro neatliekamās medicīniskās 
palīdzības izsaukumu skaita samazināšanai

aKtuāli
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Nu jau saule pārliecinoši griež lielo 
dabas karuseli uz pavasara pusi, tāpēc arī 
salonveikaliņš Lotte Mālplī, Pirts ielā 4 steidz 
paziņot par saviem jaunumiem.

Uzklausot apmeklētāju vēlmes un ietei
kumus, sākot ar 2.aprīli, Lotte mainīs savu 
darba laiku un sāks strādāt agrāk, un arī 
pirmdienās. Savus pastāvīgos un jaunos 
apmeklētājus turpmāk gaidīsim:

darbdienās no plkst. 10.00 līdz 19.00;
sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Svētdienas Lottes komanda pavadīs ar 
savām ģimenēm un draugiem.

Lotte ir nostrādājusi nepilnus 5 mēnešus 
un pa šo laiku esam saņēmušas milzum 
daudz labus vārdus, vēlējumus veiksmīgai, 
ilgstošai darbībai, arī ieteikumus, un par 
visu šo vēlamies teikt patiesu “Paldies!” 
Mālpils iedzīvotājiem un viesiem. Labie 
vārdi spārno, iedrošina, uzmundrina un 
dod spēku, drosmi, jaunas idejas. Ar prieku 
arī turpmāk uzklausīsim Jūsu vēlmes un 
ierosinājumus, un centīsimies to visu 
realizēt.

Lottes preču klāsts ir bagātīgs, mainīgs, 
arvien nāk klāt interesantas, gaumīgas, kvali
tatīvas lietas, kas noderēs gan ikdienā, gan 
arī svētku reizēs, kad gribēsiet iepriecināt 
savu ģimeni, draugus, kolēģus.

Turpinās cieša sadarbība ar Gundegas 
VanagasJanbergas “Emīlijas Tekstila darb
nīcu”, piedāvājot Jums dažādas mājas 

tekstil lietas no dabīgiem materiāliem – gul
tas veļu, gultas pārklājus, dvieļus, bārkšu 
paklājus un dekoratīvos spilvenus, arī pirts 
lietas. Ir iespējams arī pasūtīt tekstillietas 
Jums vēlamajos izmēros.

Rinalda Dundura Kokapstrādes darb
nīca MURIS arī turpmāk piedāvās dažādus 
izstrādājumus no koka. Nāciet ar savām 
vēlmēm un pārdrošākajām idejām, un tās 
tiks realizētas! Rinalds piedāvā arī bilžu, 
gleznu ierāmēšanu, kā arī pēc pasūtījuma 
izgatavos mēbeles, tāfeles Jūsu mazuļu 
radošai attīstībai.

Gada nogalē Lotte ir uzsākusi sadarbību 
ar tekstilmākslinieci Dainu Galakrodzenieci, 
un nu preču klāsts ir bagātinājies ar fantas
tiskām 100% lina šallēm ikdienai un īpaši 
svinīgiem brīžiem, kā arī smalkvilnas šallēm, 
galda tekstilizstrādājumiem, lina aizkariem, 
pirts dvieļiem, dekoratīvajiem spilveniem.

Pie jaunumiem pieskaitāma arī sadarbī
bas uzsākšana ar skaistumkopšanas 
salona “Aleksandra D” sirsnīgo saimnieci 
Karīnu Dombrovsku, kas savus klientus 
apkalpo Mālpilī, Kalna ielā 6. Lotte piedāvā 
iegādāties šī salona dāvanu kartes un 
izbaudīt Karīnas profesionālo darbošanos.

Mālpils rokdarbnieču iecienītais dzi
ju klāsts arī turpmāk tiks papildināts gan 
ar kvalitatīvu dabīgu materiālu dziju, 
aktuā lajiem jaunajiem materiāliem, gan 
arī ar ci tiem rokdarbu piederumiem un  
materiāliem.

Kā jau līdz šim, arī turpmāk Lotte piedā
vās dažādas beramās tējas un aromatizētās 
kafijas, kā arī dabīgas garšvielas, žāvētus 
augļus, sukādes un riekstus bagātīgā klāstā, 
kā arī dažādus gastronomiskus našķus un 
izejvielas Jūsu radošai darbībai virtuvē.

Svētku reizēs domājot par saviem 
mīļa jiem, darba kolēģiem, draugiem, ir 
iespē jams iegādāties Lottes dāvanu kartes 
par jebkuru summu, veikaliņā iesaiņot arī 
dāva nas, iegādāties košos konfekšu pušķus 
un klāt pievienot unikālas ar roku radītas 
izšū tas kartiņas.

Lotte arī turpmāk rūpēsies par dažiem 
pārsteigumiem, jaunumiem, par ko uzzinā
siet, ienākot omulīgajā veikaliņā ar īpašo 
auru.

Sirsnīgu joku bagātu 1.aprīli, 
priecīgas Lieldienas, 

jauku un darbību pavasari Jums visiem vēlot, 
Vita un Ingrīda no salonveikaliņa Lotte 

Mālpilī, Pirts ielā 4

Par jaunumiem  
salonveikaliņā Lotte

aKtuāli

1.līmeņa steidzamās medicīniskās 
palīdzības punkti:
•	 “Priekules slimnīca” – Aizputes 5, Priekule, Priekules no

vads, LV3434, tālr.63459115, 63461361;
•	 “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” – Dakteru iela 14, Smil

tene, Smiltenes novads, LV4729, tālr.64772303, 64773355;
•	 “Saulkrastu slimnīca” (līmeni piemēro septiņus mēnešus 

kalendāra gadā) – Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, LV2160, tālr.67951275, 67952700.

2.līmeņa steidzamās medicīniskās 
palīdzības punkti:
•	 “Aizkraukles slimnīca” – Bērzu iela 5, Aizkraukle, Aizkrauk

les novads, LV5101, tālr.65133899, 65133873;
•	 “Limbažu slimnīca” – Klostera iela 3, Limbaži, Limbažu 

novads, LV4001, tālr.64024044, 64070150;
•	 “Ludzas rajona slimnīca” – Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas 

novads, LV5701, tālr.65707094, 65707090;
•	 “Rīgas rajona slimnīca” (līmeni piemēro četrus mēnešus 

kalendāra gadā) – Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas 
novads, LV2150, tālr.67972808, 67971329;

•	 “Saldus medicīnas centrs” – Slimnīcas iela 3, Saldus 
pilsēta, Saldus novads, LV3801, tālr.63881055, 63881562.

3.līmeņa steidzamās medicīniskās 
palīdzības punkti:
•	 “Bauskas slimnīca” – Dārza iela 7/1, 7/2, Bauska, Bauskas 

novads, LV3901, tālr.63923153, 63923433;
•	 “Rīgas rajona slimnīca” (līmeni piemēro astoņus mēnešus 

kalendāra gadā) – Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas 
novads, LV2150, tālr.67972808, 67971329;

•	 “Saulkrastu slimnīca” (līmeni piemēro piecus mēnešus 
kalendāra gadā) – Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, LV2160, tālr.67951275, 67952700;

•	 “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” – V.Ruģēna iela 7, 
Talsi, LV3201, tālr.63223350.

Papildus Nacionālais veselības dienests slēdz līgumu  
par steidzamās medicīniskās palīdzības punkta pakalpojumu 
sniegšanu ar:
•	 “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” – Rīga, Vienības 

gatve 45, LV1004, tālr.67064498.

Steidzamās medicīniskās  
palīdzības punkti
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Ārstniecības iestāde  Adrese  Telefons  Profils  Darba laiks

Rīga un tās apkārtne

Latvijas Jūras medicīnas centrs 
(Vecmīlgrāvja primārās veselības 
aprūpes centrs)

Rīga, Melīdas iela 10 67340442;
67098400

Pieaugušajiem;
Bērniem

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00

Juglas medicīnas centrs Rīga, Juglas iela 2 67521270;
67528961 

Pieaugušajiem;
Bērniem 

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00 

Veselības aprūpes centrs “Valeo” Rīga, Stirnu iela 8 67599308 Bērniem 

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00

Veselības nams – 5 Rīga, Grēcinieku iela 34,
Brīvības iela 100

67210911;
67222892;
67270118

Bērniem

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00

Medicīniskā sabiedrība “Pulss – 5” Rīga, Lāčplēša iela 38 67280614;
67286673 Pieaugušajiem

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00 

Dziedniecība Rīga, Rušonu iela 15 67255830 Pieaugušajiem 

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00

Bērnu veselības centrs “Ķengarags” Rīga, Kaņiera iela 13 67250607;
67252525 Bērniem

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00

Rīgas veselības centrs “Pļavnieki” Rīga, A.Saharova iela 16 67136971;
67713979 Pieaugušajiem 

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00 

Veselības centrs “Imanta” Rīga, Anniņmuižas bulvāris 
70 67410952 Bērniem

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00 

Medicīnas centrs “Elite” Rīga, Anniņmuižas bulvāris 
85 67411464 Pieaugušajiem 

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00

Bolderājas poliklīnika Rīga, Kapteiņu iela 7 67433278 Pieaugušajiem;
Bērniem

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00 

 Primārās veselības aprūpes centrs  
“Ziepniekkalns”

Rīga,
Valdeķu iela 57 67677671;

67769788 
Pieaugušajiem;

Bērniem 

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00 

Dubultu poliklīnika Jūrmala, Slokas ielā 26 67760077 Pieaugušajiem;
Bērniem 

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 19.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00 

Saulkrastu slimnīca Rīgas rajons, Saulkrasti, 
Ainažu iela 34 67952700 Pieaugušajiem 

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00 

Salaspils veselības centrs Rīgas raj., Salaspils, Lauku 
iela 8 67800750 Pieaugušajiem 

Darba dienās 
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00 

Rīgas rajona slimnīca Lakstīgalas iela 13, Sigulda 67972808 Pieaugušajiem

Darba dienās  
no plkst. 15.00 – 21.00,

Sestdienās no 8.00 – 15.00 
Vidzeme

Lasmane Māra – ģimenes ārsta 
prakse

G.Apiņa iela 12, Valmiera,
LV4729 64228285 Pieaugušajiem;

Bērniem 

Sestdienās un svētku dienās  
no plkst. 9.00–14.00 

aKtuāli

•	 bērniem līdz 18 gadu vecumam;
•	 I grupas invalīdiem;
•	 personām, kurām nepieciešama 

paliat īvā aprūpe (pacientiem ar 
noteiktām diagnozēm);

•	 pacientiem, kuri saņem veselības 

aprūpi mājās atbilstoši normatīvajiem 
aktiem;

•	 pacientiem, kuriem nepieciešama 
ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;

•	 pacientiem, kuri ir vecāki par 80 gadiem 
(pacienta iemaksa 2Ls);

•	 pacientiem ar gripas saslimšanu gripas 
epidēmijas laikā (pacienta iemaksa 
2Ls).

Silvija Šimfa 
Padomniece sociālajos un veselības jautājumos 

Latvijas Pašvaldību savienība

Ārstniecības iestāžu saraksts,  
kurās pieejami dežūrārsti

Mājas vizītes dežūrārsts nodrošina:
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Lielā Talka, sadarbībā ar Latvijas Radio 
2, šonedēļ uzsāk akciju, kuras ietvaros 
iedzīvotāji tiek aicināti sakrāt un līdz 
16.aprīlim nodot pēc iespējas vairāk plast
masas pudeļu korķīšus. No savāktajiem 
korķīšiem Lielās Talkas dienā, 21.aprīlī, 
Nodibinājums Rīga2014 Rīgas centrā vei
dos pasaules karti ar mērķi uzstādīt pudeļu 
korķīšu rekordu. Šajā kartē ar sarkaniem 
korķīšiem tiks atzīmētas tās pasaules val
stis, kurās ik gadu norisinās Lielā Talka. 
Lai iedzīvotājiem būtu lielāka motivācija 
līdzdarboties, centīgākie korķīšu krājēji 
akcijas noslēgumā iegūs īpašas balvas no 

Lielās Talkas un korķīšu akcijas atbalstītāja 
veikala “Rimi”.

Pirmais dalībnieks, kas piedalījies akcijā 
ar savu korķīti, ir maestro Raimonds Pauls. 
Mākslinieks šorīt atnesa savu plastma
sas korķīti uz Latvijas Radio 2 studiju un 
aicināja arī citus iedzīvotājus līdzdarboties 
šajā akcijā, palīdzot uzturēt tīru vidi un 
līdzdarboties Latvijas rekorda uzstādīšanā.

Tiem talciniekiem, kuri vēlas atbalstīt 
Lielo Talku un piedalīties pudeļu korķīšu 
rekorda uzstādīšanā, ir aicināti savākt 
pēc iespējas vairāk plastmasas pudeļu 
korķīšu un līdz 16. aprīlim nodot tos 

veikalos “Rimi” vai vietējā pašvaldībā. 
Savāktos korķīšus jāieliek maisā kopā 
ar lapiņu, kurā jānorāda Vārds, Uzvārds; 
Tālruņa nr.; Adrese; Savākto korķīšu 
skaits.

Maisiņš jānovieto veikalos “Rimi” vai 
vietējās pašvaldībās īpaši korķīšu akcijai 
paredzētā vietā.

Mālpils novadā korķīšus var nodod 
Mālpils Kultūras centrā pie dežurantes un 
Mālpils vidusskolas pirmā stāva vestibilā.

Ineta Broka

Lielā Talka notiks sestdien, 21.aprīlī, no plkst. 9:00 līdz 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā! 
Šogad atkritumu maisi ir dzeltenā krāsā un tos varēs saņemt talkas dienā no plkst. 
830 pie Mālpils novada talkas koordinatores Inetas Brokas, Nākotnes ielā 1, mob. t. 
28654825 tālr. 67970889, epasts ineta.broka@malpils.lv

Atgādinām, ka talkošanas vieta nedrīkst būt privāta teritorija! Vairāk informācijas, 
piemēram, kā reģistrēt savu talku, talkošanas instrukcija, ūdenstilpņu kopšanas 
rokasgrāmata, Lielās Talkas mājas lapā: www.talkas.lv

Piepildītie atkritumu maisi jāatstāj talkas vietā par to obligāti informējot talkas 
koordinatori.

Iedzīvotāju zināšanai talkas dienā (tikai 21. aprīlī) būs uzstādīti lielgabarīta at-
kritumu konteineri Mālpilī – laukumā pie katlu mājas un Sidgundā – laukumā pie 
daudzdzīvokļu mājām.

AKCIJA LIELĀS TALKAS IETVAROS 
NEMĒSLO! NĀC TALKĀ – KOPĀ MĒS VARAM  

UZSTĀDĪT REKORDU!
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Kafejnīca “Augusts”  
no 2. marta atsākusi  

savu darbību

Darba laiks:
Pirmdien brīvdiena

Otrdien no plkst. 11.00 – 21.00
Trešdien no plkst. 11.00 – 21.00

Ceturtdien no plkst. 11.00 – 21.00
Piektdien no plkst. 11.00 – 23.00
Sestdien no plskt.13.00 – 23.00
Svētdien no plkst. 13.00 – 21.00

Tālr.: 67925008

15. martā Mālpilī pie pašvaldības ēkas visu dienu bija atvērts Ronald McDonald 
Mobilais aprūpes centrs. Bērnus pieņēma acu ārsts un LORs. Nākamā aprūpes centra 
vizīte gaidāma maija sākumā, pieņems acu ārsts un neirologs. Vizīte pie ārstiem ir 
bezmaksas. Ja būs nepieciešamība, P/a “Mālpils sociālais dienests” sadarbībā ar 
ģimenes ārstiem var atkārtoti aicināt Mobilo centru atbraukt uz Mālpili!

Sākot ar š. g. 1. aprīli  
mainās  

Mālpils pasta nodaļas  
darba laiki

Pasta nodaļa strādās:
Pirmdienā
Otrdienā
Trešdienā 9.00 – 17.00
Piektdienā
Ceturtdienā 9.00 – 18.00
Sestdienā
Svētdienā brīvs

Lieldienu dievkalpojumi  
Mālpils Evaņģēliski Luteriskajā  

Baznīcā:
1. Zaļās ceturtdienas dievkalpojums 5.aprīlī plkst. 12:00
2. Lielās Piektdienas dievkalpojums 6.aprīlī plkst. 18:00
3. Nakts Vigīlijas dievkalpojums Nītaures draudzē 7.aprīlī plkst. 23:00
4. Lieldienu dievkalpojums 8.aprīlī plkst. 12:00
5. Ģimeņu dievkalpojums 9.aprīlī plkst. 12:00

BRĪDINĀM,
ka, sākoties pavasarim, atrasties uz ledus ir  

ĻOTI BĪSTAMI,  
īpaši Mālpils centra ūdenskrātuvēs, kur upes 

straume ledu izskalo no apakšas,  
tāpēc NEKāPIET UZ LEDUS paši  

un neatļaujiet to darīt arī saviem bērniem!

Daktere J. Sprūde
sakarā ar pavasara sezonas iestāšanos atgādina savlaicīgi  

parūpēties par profilaktisko ērču poti un ielūdz visus gribētājus  
potēties ģimenes ārsta prakses vietā “Vecajā pastā”, Mālpilī.

Daktere lūdz visus pierakstīties telefoniski  
(arī tos, kuri jau ir pierakstījušies, bet nav potējušies). 

Tiek veidots jauns saraksts, lai pote būtu pēc iespējas lētāka.  
Cena varētu būt ap 15Ls.

Gaidām visus. Pieraksts pa tālr. 67925155.

Aicinām 
Mālpils novada iedzīvotājus un uzņēmējus  

ziedot Mālpils baznīcas atjaunošanai.
Atjaunošanas programmu īsteno biedrība “Idoves mantojums”  
(Reģ. Nr. 40008119825) sadarbībā ar Mālpils luterāņu draudzi.

Ziedojumu konts:  
LV57UNLA0050017286486  

(lūdzam norādīt mērķi: Mālpils baznīcas atjaunošanai)
Banka: SEB banka

PATEICĪBAS

Sirsnīgi pateicos par man dāvāto jauko 
pārsteigumu, saņemot apsveikumus manas 
dzīves nogales jubilejā – Mālpils domei, 
kultūras namam, klubiņam “Rezēdas” un visiem 
pārējiem, kuri mani atcerējās.

Velta

Cilvēka dzīves grūtākie brīži ir tad, kad piemeklē 
smaga slimība. Sākas apjukums, bailes, neziņa 
pašam un ģimenei. Šādās reizēs zelta vērts ir 
laba, atsaucīga ģimenes ārsta atbalsts, padoms 
un palīdzība.
MĪĻŠ PALDIES dakterei JEVĢĒNIJAI 
SPRŪDEI, kura bez vilcinā šanās mani (vairāk 
kā 80 gadus vecu cilvēku) pēc pārciestā insulta 
uzņēma savu pacientu sarakstā, neno gurstoši 
rūpējas par manas veselības problēmu risinā
šanu, ir allaž atsaucīga un sasniedzama krīzes 
situācijās, neatkarīgi no diennakts stundas un 
darba laika.

Helēna Tuče un viņas ģimene

Mālpils novads no 15.02.2012 līdz 15.03.2012

1. 08.03.2012 14:55 
No veikala nozagti alkoholiskie dzērieni, 
kopējie zaudējumi 30,08 lati, 
Mālpils, Jaunā iela 6a, 
uzsākts kriminālprocess (KPL) (atklāta)

2. 14.03.2012 14:22 
Savā dzīvesvietā atrasta mirusi sieviete bez 
redzamām vardarbības pazīmēm, 
Mālpils, Kastaņu iela 2a, 
uzsākts kriminālprocess (KPL)

Policija ziņo

Ronald McDonald Mobilais aprūpes centrs Mālpilī

Biedrības 
“Mālpils zivīm”

biedru kopsapulce  
notiks

13.04.2012., pl.18:00, 
pašvaldības aktu zālē
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Īsa pamācība:
Sadaļu “Mans nekustamā īpašuma nodoklis “atradīsiet Swedbank internetbankas 

izvēlnē: Konti, maksājumi, kartes”, apakšizvēlnē “Epakalpojumi”

informācija

Tagad Swedbank internetbankā – sadaļas “Konti, maksājumi, 
kartes”, apakšsadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis” ir pie
ejama iespēja pieteikties saņemt paziņojumu par nekustamā īpašuma 
nodokli elektroniski, uz sev vēlamo epasta adresi. Turklāt – saņemot 
paziņojumu elektroniski un lieki nedrukājot papīru, Jūs palīdzat 
saudzēt apkārtējo vidi!

Sadaļa “Mans nekustamā īpašuma nodoklis” ir izveidota 
sadarbībā ar ar SIA ZZ Dats un tās mērķis ir nodrošināt piekļuvi 
epakalpojumiem portālā www.epakalpojumi.lv visiem Swedbank 
internetbankas lietotājiem.

Sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis” Jūs varat:
• Iegūt aktuālo informāciju par savu nekustamā īpašuma nodokli 

pašvaldībās

• Veikt nodokļu samaksu par saviem īpašumiem (jāņem vērā, ka 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja konts pašvaldībā tiek 
izveidots tikai tad, ja šajā pašvaldībā personas īpašumā ir ar 
nodokli apliekami objekti)

• Aplūkot un izdrukāt maksājuma paziņojumus par saviem 
īpašumiem

• Veikt nodokļu samaksu par citas fiziskās vai juridiskās personas 
īpašumiem. Izmantojot šo pakalpojumu, iespējams pieteikties 
arī elektroniskai maksājumu paziņojumu saņemšanai, kā arī 
tiek nodrošināta iespēja sazināties ar izvēlēto pašvaldību par 
nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem.

• Papildus iespējams iegūt informāciju par www.epakalpojumi.
lv pieslēgto pašvaldību nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas 
bankas kontiem.

GRĀMATVEDI
Prasības:
· Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība;
· teicamas datorprasmes;
· teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
· augsta atbildības sajūta un precizitāte;
· spēja strādāt patstāvīgi;
· labas komunikācijas spējas;
· pozitīva attieksme;
· personiskais autotransports vai autovadītāja apliecība;

Pieredze pārdošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 
Piedāvājam:
· kvalifikācijai atbilstošu un motivējošu atalgojumu
· sociālās garantijas
· izglītošanās iespējas.

Pieteikumus un CV (vēlams ar foto) lūdzam sūtīt  
līdz 31.04.2012. uz uzņēmumu SIA “Saulkalne S”,  

Saulkalne, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2117  
vai elektroniski uz e-adresi: gunta@saulkalne.lv,  

tālrunis uzziņām: 2916 9257

SIA “SAULKALNE S “ – vadošais minerālo materiālu ražošanas uzņēmums, 
paplašinot savu darbību, konkursa kārtībā, darbam Mālpilī, aicina savā 
komandā:

Izmantojiet iespēju saņemt paziņojumu  
par nekustamā īpašuma nodokli elektroniski –  

piesakoties Swedbank internetbankā!

Nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksa 
internetā – ātri, ērti, 
vienkārši

Swedbank, sadarbībā ar Mālpils no
vada pašvaldību, nodrošinājusi iespēju 
ikvienam izvēlēties sev ērtāko veidu, kā 
uzzināt sava īpašuma nekustamā īpašuma 
nodokļa apjomu un veikt tā apmaksu. Lai 
to izdarītu nepieciešams tikai internets, 
kas, vajadzības gadījumā, pieejams jebkurā 
publiskajā bibliotēkā vai Swedbank filiālē, 
un Swedbank internetbankas kodu karte 
vai kalkulators.

Viens no veidiem, kā izdarīt to patiešām 
ātri un vienkārši, ir autorizējoties Swedbank 
internetbankā, sadaļā “Mans nekustamā 
īpašuma nodoklis”, kas nodrošina šādas 
iespējas:
•	 konfidenciāli aplūkot savus  

šībrīža nekustamā īpašuma datus – 
kopējo summas un katra  
ceturkšņa maksājuma apjomu, 
kavējuma un soda naudas,  
ja tādas ir uzkrājušās u.c.

•	 samaksāt nekustamā īpašuma  
nodokli par sev piederošiem 
īpašumiem jau sagatavotā  
maksājuma uzdevumā;

•	 veikt nekustamā īpašuma  
nodokļa apmaksu bez komisijas 
maksas.

Pēc savienojuma ar vietni www.epakalpojumi.lv automātiski atveras saraksts ar klientam 
piederošiem īpašumiem. Te atrodama nekustamā īpašuma nodokļa summa, tā apmaksas 
statuss un cita noderīga informācija.
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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

Mālpils kultūras centra pasākumu plāns  
2012. gada aprīļa mēnesim

08. 04. plkst. 17:00 Dziedāšanas svētki – konkurss bērniem un jauniešiem vecumā līdz 15 gadiem Lieldienu 
“BRĪNUMS 2012”, biļetes cena 1Ls pieaugušajiem, 0,50 Ls – bērniem, plkst. 19:00 – 22:30 Diskotēka tīnīšiem 
kopā ar DJ DAINI, ieeja – 1,50 Ls
10.04. Brauciens uz Rīgas Krievu drāmas teātra izrādi “TANGO AR STROKU”
No 1. – 12. aprīlim kultūras centrā apskatāma Pierīgas novadu pašvaldību izglītības iestāžu vizuāli plastiskās 
mākslas konkursa “TOŅI UN PUSTOŅI” darbu izstāde
13.04. plkst. 13:00 Reģiona skates noslēguma pasākums
14.04. plkst. 10:00 TLM studijas “URGA” sanākšana
18.04. plkst. 9:00 Klubiņa “Rezēdas” brauciens uz Rīgas Biržu.
Iepazīsimies ar jaunatklātā muzeja vēsturi, arhitektūru, restaurāciju, kā arī ekspozīcijas veidošanas principiem. 
Apmeklēsim Saules muzeju. Brauciena izdevumi 6 Ls. Pieteikties pie kultūras centra dežuranta līdz 13. aprīlim.
No 16. – 22. aprīlim Latvijas filmu nedēļa veltīta Valentīnam Skulmem
17.04. plkst.19:00 PURVA BRIDĒJS
Rīgaskinostudijas mākslas filma, 1966. Režisors: Leonīds Leimanis
Pirms seansa tikšanās ar kino zinātnieku Agri Redoviču.
Filmas scenārijā izmantoti Rūdolfa Blaumaņa lugas “Ugunī”, noveles “Purva bridējs”, kā arī lugu 
“Pazudušais dēls”, “Sestdienas vakars” un stāsta “Atriebšanās” motīvi. No tiem veidojās notikumu 
pamats – dzīve Alaines muižā, muižas ļaužu ikdiena: darbs un katra cilvēka sociālais “statuss”, savstarpējās 
attiecības – Blaumanim tas viss veidots uz tēlu spilgtā raksturojuma un bagātās iekšējās dzīves atklāsmes. 
Pasaulē filma aizgāja ar nosaukumu “Edgars un Kristīne”, jo tulkojumos oriģinālnosaukums neradīja tās 
asociācijas, ar kādām filma dzīvoja latviešu skatītāja un lasītāja priekšstatos. Tāpat kā citas aizvadīto gadu 
filmas, arī sešdesmito gadu vidū uzņemtais “Purva bridējs” saglabājusi izcilu latviešu aktieru darbu. Līdz ar jau 
minētajiem Viju Artmani un Uldi Pūcīti filmā nozīmīgas lomas ir Lūcijai Baumanei (Kristīnes māte), Elzai Radziņai 
(Horsta madāma), Kārlim Sebrim (Frišvagars), Valentīnam Skulmem (barons), Alfonam Kalpakam (Vīskrelis), 
Eduardam Pāvulam (Sutka), Jurim Lejaskalnam (Akmentiņš) un Olgai Dreģei (Matilde).
19.04. plkst.19:00 VĀLODZĪTE. Latvijas PSR spēlfilma, 1972. Režisors: Jānis Streičs
Filma uzņemta Rīgas Kinostudijā pēc Voldemāra Bāla stāsta “IlgaVālodzīte” motīviem.
Pašā Lielā Tēvijas kara sākumā Sarkanās armijas kareivis Fjodors Poligins nokļūst vācu gūstā Latvijā. Pēc 
bēgšanas, ievainoto Fjodoru savā lauku mājā izmitina vecais Jāzeps. Jāzepa mazmeita Ilga un Fjodors iemīl 
viens otru. Partizāniem izdodas ievainoto Fjodoru nogādāt aiz frontes līnijas, Ilgu pieņem partizānu ziņneša 
ģimene, bet nodod vāciešiem kāds no lauciniekiem. Ilgu aresta laikā nogalina. Kristīnei izdodas izglābt viņas 
tikko piedzimušo meitu, kuru Fjodors ierauga tikai daudzus gadus vēlāk jau kā pieaugušu sievieti, kas ļoti 
līdzinās savai mātei.
Lomās: Līga Liepiņa – Ilga, Genādijs Koroļkovs – Fjodors Poligins jaunībā, Nikolajs Jerjomenko seniors – Fjodors 
Poligins vecumā, Valentīns Skulme – Jāzeps, Ivars Kalniņš – Juris, Dina Kuple – Kristīne, Juris Pļaviņš – Artūrs, 
Alita AlkneBrūgāne – Artūra māte, Ēvalds Valters – autobusa pasažieris
20.04. plkst.19:00 VIESNĪCA “TANATOS”. Rīgas Kinostudija, 1977. Režisore: Virdžīnija Jaunputniņa
Es unikāli mīlu padomju kino centienus attēlot ārzemes, it sevišķi ASV, jo tas ir 60. – 80. gadu fenomens, 
kas vairs neatkārtosies. Lai gan šī filma/izrāde nav nekāds spilgts piemērs, jo ierobežota telpā un laikā, tai 
tomēr piemīt tā naivā nopietnība, ar kādu bērni izliekas par pieaugušajiem, cenšoties atdarināt viņu stilīgumu. 
Sižets balstīts uz lētu Andrē Moruā stāstu (jūsu vecāki viņu ciena kā intelektuāli), un saundtreks sametināts 
no pāris uz riņķi palaistiem progresīvā roka izvilkumiem. Fascinējoša kombinācija, kas strādā, šī filma ir pērle. 
Lomās: Ģirts Jakovļevs, Mirdza Martinsone, Valentīns Skulme, āris Rozentāls
20.04. Pierīgas skolu deju skate
22.04. plkst. 16:00 Atceres sarīkojums veltīts izcilā Dailes teātra aktiera Valentīna Skulmes 90.gadu jubilejai
27.04. plkst. 18:00 “Laiks vakara sarunai...”
Pavasarī cilvēki it kā atmostas no ziemas miera un sastinguma un vēlas uzņemt enerģiju, rosīties un atkal 
būt tuvāk dabai, TāPĒC šīs sezonas noslēdzošā 7. SARUNA ar fitoterapeitu Artūru Tereško par Dieva 
dārza ārstniecības augiem, kuri dod veselību un spēku visiem cilvēkiem pasaulē. Dalības maksa 3Ls (Varēs 
iegādāties tējas)
30.04. plkst. 18:00 Jau 11to gadu pēc kārtas dziedāšanas svētki pieaugušajiem “DZIESMA PRIEKAM” 
kopā ar grupu “LUSTĪGAIS BLUMĪZERS” Sadzied ģimenes un draugi! Pieteikties līdz 13. aprīlim Mālpils 
kultūras centrā vai pa tālr. 67925339, 26434429 (Sandra), biļetes cena 2,50 Ls (iepriekšpārdošanā – 2 Ls), 
bērniem 1 Ls. Lielais mēģinājums 29. aprīlī.
Pēc koncerta BALLE PRIEKAM apaļajā zālē pie apaļajiem galdiņiem kopā ar “LUSTĪGO BLŪMĪZERU”, ieeja 
uz balli – 3 Ls

Svei cam
Aprīļa ju bi lā rus!

Alberts Mucenieks 90
Valija Skuškauniece 88
Jānis Rudzītis 87
Marija Borodinkina 85
Raisa Ļevašova 80
Margareta Beatrise Kazēka 75
Pēteris Isajevs 70
Uldis Graudiņš 70
Gunārs Deksnis 70
Maija Ināra Bīriņa 70

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

e-pasts: esmeralda.tale@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

aPsveiKumi sludinājumi informācija

MĀLPILS KULTŪRAS CENTRS

SLUDINĀJUMI

Zemnieku, amatnieku un mājražotāju tirdziņš Siguldā
24.03.2012., 06.04.2012. un turpmāk katru otro sestdienu no 10.00 līdz 
19.00, pretī tirdzniecības centram “Šokolāde”, Ventas ielā 1, Siguldā, 
Siguldas novadā notiks zemnieku, amatnieku un mājražotāju tirdziņš – 
“EKO tirdziņš”, kurā aicinām piedalīties visus zemniekus, amatniekus 
un mājražotājus arī no Mālpils, pieteikties pa tālr. +371 29983029 vai 
epastu sia.noise@inbox.lv.
Žāvēju visa veida gaļu. Liela žāvētava, pajumtē. “Eļmi”, tālr. 28381200, Laimonis
Pārdod saldējamo kameru “Silektro”, zviedru, horizontālā, 380 l, labā 
tehniskā stāvoklī, 95 Ls, tālr. 26440107
Ir vajadzīgi 7 darbinieki augļu dārza kopšanai un stādīšanai. 2012.gada 
sezonas darbiem no aprīļa līdz oktobrim. Var pieteikties pa tālr. 26414736
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. Apkures ierīču tīrīšana, remonts. 
Apsekošanas aktu sastādīšana. Konsultācijas. Amata zellis Normunds 
Keišs, tālr. 29432853
Apstrādā mazdārziņus, siltumnīcas un citas nelielas zemes platības ar 
zemes frēzi. Aptuvenā cena 5–20 lati, tālr. 25985566
Vēlos iegādāties māju Mālpilī netālu no centra, var būt remontējama. Ne 
dārgāk par 25 000 Ls, e-pasts gauja2007@gmail.com, tālr. 29132157
Pārdodu nesijātu biohumusu (0.15 Ls/l) un Kalifornijas sliekas 10 Ls/
kg, tālr. 26437370
Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan privātos, gan juridiskos ob-
jektos – interjers, māju apdare, dekoratīvi dārza darbi (laukakmens, granīts), 
arī kapu pieminekļi un restaurācija. Sertificēts amata meistars, tālr. 29450290

LĪDZJŪTĪBAS

Mēs klusējot paliekam... 
Vēji šalko un mierina mūs, 
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē 
Ir, bija un vienmēr būs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Arnim Ragozinam māti smiltājā pavadot

SIA “ALA LIGNEA” kolektīvs
Mūža vakars krēslas spārniem 
Tumsu auž un zvaigznes dedz. 
Un pār gadiem aizgājušiem 
Lielais miers nu sagšu sedz.       (Z.Purvs)
Skumju brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi Ligitu Skudru, tēvu mūžībā 
 aizvadot. Sidgundas pamatskolas kolektīvs

BĒRU PAZIŅOJUMS / PATEICĪBA

Atmiņa aizaug vislēnāk, 
Atmiņa aizaug visgrūtāk, 
Bet arī atmiņai 
Tikai cilvēka mūža garums.     (Olga Lisovska)
2012. gada 14. februārī 57 gadu vecumā mūžībā aizgājis mūsu tētis 
Pēteris Krasovskis, dzimis, uzaudzis, daļu dzīves aizvadījis Mālpilī. 
Zemes klēpī guldīts Bauskas novada Gailīšu pagasta Podiņu kapos. 
Paldies visiem, kas bija ar mums kopā gan bēru dienā, gan domās.

Meitas


