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Katras pašvaldības pirmie raksturojošie rādītāji ir iedzīvotāju 
skaits un teritorijas platība. Svarīgākais rādītājs nepārprotami ir 
iedzīvotāju skaits. Mālpils novadā uz 01.01.2012.g. ir reģistrēti 
3912. Tautas skaitītāji ir saskaitījuši tikai 3624 iedzīvotājus. Bet cik 
iedzīvotāji reāli dzīvo, tas ir grūti atbildams jautājums, jo ir zināms, ka 
ir daļa iedzīvotāju, kuri faktiski dzīvo arī bez dzīves vietas deklarācijas 
Mālpils novadā un daļa ir aizbraukusi. Bet, cik ir iedzīvotāju, tas ir 
ļoti svarīgs jautājums, gan uzņēmējiem plānojot biznesa attīstību, 
gan pašvaldībai izpildot uzliktās funkcijas, gan saņemot finanšu 
līdzekļus.

Visa pašvaldību finanšu sistēma ir izveidota kā finansējums 
attiecīgajā pašvaldībā deklarētiem iedzīvotājiem pēc sekojošiem 
kritērijiem, un to atbilstošajām vērtībām;

1. iedzīvotāju skaits ar kritērija vērtību – 0,47542264
2. bērni vecumā no 0–6 gadiem, – 0,13895868
3. bērni vecumā no 7–18 gadiem – 0,25686492
4. virs darba spējas vecuma – 0,12875376

Pēc šiem kritērijiem tiek aprēķināta konkrētās pašvaldības finanšu 
nepieciešamība. Ilustrācijai 2012.gada finanšu nepieciešamības 
aprēķins Mālpils novada pašvaldībai.

Sagatavošanas darbs notiek Latvijas Pašvaldību savienības un 
Ministru Kabineta sarunās, tiek noformēts LPS un MK vienošanās 
un domstarpību protokols, kas tiek pievienots ikgadējam likuma 
projektam “Par Valsts budžetu”. Tajā tiek atspoguļotas pašvaldību 
vēlmes un MK politiskā griba un finansiālās iespējas. Viens no pro-
tokola punktiem ir par pašvaldību kopējo finanšu nepieciešamību. 
2012.gadam tā ir noteikta tikai 665.6 milj. LVL, t.sk. novadu paš
val dībām 352.78 milj. LVL. Šis ir tas svarīgais skaitlis. Pēc tā tiek 
izrēķināta katras pašvaldības finanšu nepieciešamība. Kā tas notiek? 
Atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” un likumu 
“Par Valsts budžetu 2012. gadam” tiek izdoti MK noteikumi, kas 
precīzi nosaka cik kurai pašvaldībai ir vai nu jāiemaksā Pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā, vai no tā jāsaņem finanšu līdzekļi. Ļoti 
svarīgi ir, cik iedzīvotāju ir deklarējuši savu dzīves vie tu pašvaldībā 

un kāda ir viņu vecuma struktūra. 2012.g. finanšu aprēķinos pēc 
stāvokļa uz 01.01.2011.g. Mālpils novadā tika izmantoti sekojoši 
skaitļi, iedzīvotāju skaits – 3990, bērni vecumā no 0–6 gadiem – 
217, bērni vecumā no 7–18 gadiem – 512, un iedzīvotāji virs darba 
spējas vecuma – 712. Ņemot vērā kopējo finanšu nepieciešamību 
un kritēriju vērtības tiek noteikts cik finanšu līdzekļi tiek novirzīti 
konkrētajai pašvaldībai t.i. par iedzīvotāju 153 LVL, par 0–6 gadu 
vecu bērnu 771 LVL, par 7–18 gadu vecu bērnu 688 LVL, par 
iedzīvotāju vecumā virs darba spējām 210 LVL. Kopā tas sastā da 
1279422 LVL. Tā ir Mālpils novada pašvaldības finanšu nepie cie
šamība. Tikpat svarīgi ir cik lielu Iedzīvotāju ienākuma nodokli(IIN) 
iedzīvotāji ir samaksājuši. 2012.g. aprēķinos tiek ņemts vērā 
2010. gada faktiski samaksātais IIN, pēc tā lieluma tiek noteikts 
konkrētās pašvaldības IIN % īpatsvars un tas ir 0,23108747, kas tiek 
reizināts ar prognozēto IIN kopsummu Valsts kases sadales kontā 
2012.gadam, kas ir 404.0 milj. LVL t.i. 933527 LVL. Tāpat svarīgi ir 
cik lieli ieņēmumi ir kopumā no Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
2012.g. tie tiek prognozēti 115509 LVL. Pašvaldību nodokļu bāze, 
ko sauc arī par pašvaldību vērtētiem ieņēmumiem ir 80% no IIN un 
100% no NĪN. Šos vērtētos ieņēmumus salīdzina ar pašvaldības 
finanšu nepieciešamību un ja vērtētie ieņēmumi pārsniedz 110% 
no finanšu nepieciešamības, tad 45% no pārsnieguma summas 
pašvaldībai ir jāiemaksā Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fondā 
(PFIF), ja vērtētie ieņēmumi nesasniedz 95% no finanšu nepie
ciešamības, tad pašvaldība saņem dotāciju no PFIF, lai nodrošinātu 
šos 95%. Mālpils novadā vērtētie ieņēmumi – 1049036 LVL ir mazāki 
par finanšu nepieciešamību – 1279422 LVL, tāpēc tiek piešķirta 
dotācija 166414 LVL.

Secinājumi. Lai pašvaldībai būtu vairāk līdzekļu, lai kvalitatīvāk 
varētu pildīt, iedzīvotāju interesēs, tai uzliktās funkcijas, lūgums 
visiem iedzīvotājiem, kuri faktiski dzīvo un nav deklarējuši savu 
dzī ves vietu Mālpils novadā to vistuvākajā laikā izdarīt. Turpinājums 
sekos, jo ir arī citi aspekti, kāpēc dzīves vietas deklarācijai ir svarīga 
nozīme.

Novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs

Par dzīves vietas deklarēšanas svarīgumu  
no pašvaldības finanšu viedokļa

1. Saistošie noteikumi nosaka bērna 
piedzimšanas pabalsta apmēru, perso-
nas, kam ir tiesības saņemt šo pabalstu, 
un pabalsta piešķiršanas kārtību.

2. Bērna piedzimšanas pabalsts (turpmāk – 
Pabalsts) ir Mālpils novada pašvaldības 
brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi uzlabot 
demogrāfisko situāciju Mālpils novadā.

3. Tiesības saņemt Pabalstu par katru 
jaundzimušo bērnu ir vienam no bērna 
vecākiem, ja bērna deklarētā dzī ves 
vieta ir Mālpils novadā un Mālpils no-
vada pašvaldības administratīvajā teri
torijā pamata dzīves vietu deklarē juši 
abi vecāki, no kuriem viens vismaz 
9  deviņus) mēnešus pirms bērna pie
dzimšanas.

4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 
Ls 200,00 (divi simti latu) par bērnu, 
500,00 (pieci simti latu) par dvīņiem, 
1000,00 (viens tūkstotis latu) par trīņiem.

5. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā 
pamata dzīvesvietu vismaz 9 (deviņus) 
mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir 
deklarējis tikai viens no vecākiem, pa-

balsta apmērs ir divas reizes mazāks.
6. Pabalstu var saņemt arī persona, kura ir 

ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu 
vecumam, ja Pabalsts nav jau izmaksāts 
vienam no bērna vecākiem.

7. Pabalsts paredzēts jaundzimušā pamat
vajadzību nodrošināšanai – higiēnas 
priekšmetu, kā arī mīkstā inventāra un 
citu bērna audzināšanai un kopšanai 
paredzētu priekšmetu iegādei.

8. Lēmumu par Pabalstu piešķiršanu 
pie ņem un Pabalstu izmaksā Mālpils 
nova da pašvaldības aģentūra “Mālpils 
sociā lais dienests” (turpmāk – Sociālais 
die nests”).

9. Sociālajam dienestam pirms pabalsta 
piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni 
dzīvesvietā, ja saņemta informācija, ka 
bērnam netiek nodrošināta pietiekama 
aprūpe. Ja apsekošanā tiek konstatēts, 
ka bērnam netiek nodrošināta pietieka-
ma aprūpe, tad pabalsts tiek piešķirts 
mantiskā veidā.

10. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā 
no bērna piedzimšanas vai aizbildņa 

iecelšanas dienas.
11. Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesnie

gums, bērna dzimšanas apliecības 
kopija.

12. Lēmums par Pabalsta piešķiršanu tiek 
pieņemts viena mēneša laikā no visu 
lēmuma pieņemšanai nepieciešamo 
dokumentu un ziņu saņemšanas.

13. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc 
dzimšanas ir nodzīvojis mazāk par 
sešām diennaktīm, kā arī gadījumos, kad 
bērns ir ievietots ārpusģimenes aprūpē.

14. Sociālā dienesta lēmumu par Pabalsta 
piešķiršanu var apstrīdēt Mālpils novada 
pašvaldībā.

15. Vecāki, kuriem bērns dzimis 2012.gadā 
līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, 
pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no 
Noteikumu spēkā stāšanās dienas.

16. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc publicēšanas.

Novada domes priekšsēdētājs 
A. Lielmežs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3

Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā
APSTPRINĀTI

Ar Mālpils novada domes
29.02.2012. sēdes lēmumu Nr.3/11

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
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1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Šie saistošie noteikumi nosaka bērna 

piedzimšanas pabalsta apmēru un perso-
nas, kurām ir tiesības saņemt šo pabalstu, 
kā arī pabalsta piešķiršanas kārtību Mālpils 
novadā sākot ar 2012.gada 1.janvāri. 
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 200 
lati par vienu bērnu, 500 lati par dvīņiem 
un 1000 lati par trīņiem. Tiesības saņemt 
pabalstu būs vienam no bērna vecākiem, 
ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir Mālpils 
novadā un Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējuši abi 
vecāki, no kuriem viens vismaz 9 mēnešus 
pirms bērna piedzimšanas. Ja pašvaldī
bas administratīvajā teritorijā pamata dzī
ves vietu vismaz 9 mēnešus pirms bērna 
pie dzimšanas ir deklarējis tikai viens no 
vecākiem, pabalsta apmērs ir divas reizes 
mazāks.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 

pamatojums
Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja ierosināja pašvaldības domi 

izstrādāt un realizēt ģimeņu atbalsta pasā
kumu plānu, lai atbalstītu un motivētu stip
ras, lielas un veiksmīgas ģimenes un uzlabo-
tu pēdējos gados stipri pasliktinājušos 
demo grāfisko situāciju Mālpils novada 
paš valdībā. Kā viens no pasākumu plāniem 
tika ierosināts rast iespēju materiāli atbalstīt 
ģime nes bērna piedzimšanas gadījumā, 
un sniegt materiālu pabalstu jaundzimušā 
bērna pamatvajadzību nodrošināšanai.
3. Informācija par saistošo noteikumu 

ietekmi uz pašvaldības budžetu
2011.gadā Mālpils novadā reģistrēti 

19 dzimuši bērni. Ņemot vērā 2011.gada 
statistiku, pieņemts, ka 2012.gadā varētu 
piedzimt līdzvērtīgs bērnu skaits. Ja par kat-
ru jaundzimušo paredzēts pabalsts 200 latu 
apmērā, gadā pašvaldības budžetam tie 
varētu būt papildus izdevumi 3800 latu 
apmērā.
4. Informācija par saistošo noteikumu 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval
dības teritorijā

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdar
bības vidi.
5. Informācija par saistošo noteikumu 

ietek mi uz administratīvajām pro cedū
rām

Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs 
administratīvās procedūras. Lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu un pabalstu izmaksās 
Mālpils novada pašvaldības aģentūra 
“Mālpils sociālais dienests”.
6. Informācija par konsultācijām ar privāt

personām
Konsultācijas ar privātpersonām nav  

notikušas, bet daudzi bērnu vecāki, reģistrē
jot bērna dzimšanu Mālpils novada Dzimt-
sarakstu nodaļā, ir interesējušies par 
pašval dības atbalstu bērna piedzimšanas 
gadī ju mā un atzinuši, ka materiālā pabalsta 
piešķir šana tiktu vērtētā kā pašvaldības 
ieinteresētība un atbalsts ģimenei. Saistošo 
noteikumu izstrādes procesā tika ņemts 
vērā regulējums citās Latvijas pašvaldībās.

Novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

Paskaidrojuma raksts 
Mālpils novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3 

“Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā”

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS 
2012. gada MAIJA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 16. maijā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 17. maijā pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 17. maijā pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 23. maijā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 28. maijā pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Izskatīja 18 jautājumus
1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
2. Par zemes ierīcības projekta apstipri

nāšanu.
3. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
4. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-

vieglojumu piešķiršanu.
6. Par deleģējuma līguma slēgšanu par 

augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas uzturēšanu.

7. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Par augs-
tas detalizācijas topogrāfiskās informā
cijas aprites kārtību un izcenojumiem 
Mālpils novadā” apstiprināšanu.

8. Par novada nozīmes attīstības centra 
noteikšanu.

9. Par atbrīvošanu no mācību maksas 
Mūzikas un mākslas skolā.

10. Par projekta pieteikumu “Zivju fondam”.
11. Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
12. Par administratīvo lietu komisijas sastā

va izmaiņām.
13. Par administratīvo lietu komisijas noli-

kuma apstiprināšanu.
14. Par Mālpils novada pašvaldības arhīva 

nolikuma apstiprināšanu.
15. Par Mālpils novada pašvaldības arhīva 

ekspertu komisijas izveidi.
16. Par Mālpils novada pašvaldības arhīva 

ekspertu komisijas nolikuma apstiprinā
šanu.

17. Par nomas līguma ar SIA “Latvijas Mo-
bilais Telefons” aktualizēšanu.

18. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Nolikums 
par licencēto makšķerēšanu Merg upes 
un Sudas upes licencētās makšķerē
šanas zonās” apstiprināšanu.

NOLĒMA:
• Slēgt deleģējuma līgumu ar SIA “Mērnie

cības Datu Centrs”, Reģ.Nr. 40003831048, 
kas paredz bez maksas uzturēt augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
datu bāzi par Mālpils novada teritoriju, kā 
arī vietējo ģeodēziskā tīkla datu bāzi.

• Noteikt Mālpils ciemu par Mālpils novada 
attīstības centru.

• Piedalīties Lauku Atbalsta dienesta iz
slu di nātajā projektu konkursā Zivju 
re sur su aizsardzības pasākumi, ko veic 
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru 
kompetence ir zivju resursu aizsardzība 
ar projektu “Zivju resursu aizsardzībai 
nepiecie šamā aprīkojuma iegāde”.

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

sadaļā Novada domes dokumenti

Kancelejas vadītāja Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES 28.03.2012. SĒDE Nr. 4
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Marta vidū, kad Latvijā skolēni devās pavasara brīvdienās, arī 
mūsu skolotājas un bibliotekāres izbaudīja ceļošanas prieku, jo 
turpinoties Comenius Regio projektam “Lasīšanas veicināšana laiku 
novados”, delegācija viesojās Austrijas skaistajā vīndaru zemē, 
Poisdorfā. Pirmā sajūsma pēc brauciena ir gluži kā burbulīši Sclum-
berger dzirkstošajā vīnā, tie nomirdz tik neilgu brīdi, bet galvenā ir 
vīna “pēcgarša”, kad paliek atmiņas par dzidro krāsu, smaržu un 
neaizmirstamo sajūtu baudot vēso dzērienu, kas tikko nests no vīna 
pagraba... sirmā meistara skubinājums uzkost svaigu baltmaizi, lai 
nereibstam, un interesantie stāsti par vīnu, par šo zemi, par ļaudīm, 
par ikdienu un svētkiem. Tādēļ stāstu par braucienu veidojam, tagad, 
kad pavasaris, ko ieraudzījām Poisdorfā, nu atnācis arī līdz mums, 
kad izkristalizējušās domas par redzēto un piedzīvoto un atmiņā ir 
palicis ceļojuma īstais “smeķis”.
Kas visspilgtāk palicis atmiņā?

Pacelties no zemes, lūkoties mākoņos un saules gaismā virs 
tiem, tas vien jau bija piedzīvojums. It sevišķi, ja lidmašīnā sēdies 
pirmoreiz mūžā. Tāda kosmiska sajūta. Ceļā uz Poisdorfu pārsteidza 
lielais vēja ģeneratoru skaits. Iepazīstot pilsētiņu un tās apkārtni, 
visspilgtāk atmiņā palikusi senatnīgā ieliņa ar daudzajām vīna 
darītavām un plašie vīnogu dārzi, kā arī majestātiskā, kalna galā 
celtā 17.gadsimta baznīca. Protams, nevar aizmirst brīnišķīgo dienu 
pasaules pilsētā Vīnē. (Dace Krilovska)

Visspilgtāk palikušas atmiņā vairākas ainiņas – vīna darītava, 
kurā skanēja katrai vīna šķirnei īpaši sacerēta mūzika; t.s. muļķību 
muzejs (Nonseum), kur gida stāstījums jau pēc pirmā teikuma 
izraisīja smieklus; vīnogulāju lauki; pirmie taureņi... (Ira Andersone)

Spilgti atmiņā palicis miers un labvēlība, kuru izjutām visās 
trijās skolā, kurās viesojāmies. Bērnu darbi bija visur – koridoros uz 
sienām, saldumu automāta, kāpnēm u.c. Manuprāt, tādas ir skolas, 
kur bērniem tiešām patīk mācīties. (Anda Vecroze)

Varu piekrist Irenes Zuteres teiktajam, ka tie bija cilvēku smaidi, 
laipnība, sakoptā vide, kas mūs apbūra un priecēja.
Kādas līdzības un atšķirības redzējāt izglītības sistēmā?

Skolās, manuprāt, bērni bija mierīgāki, mazāk stresaini. 
Daudzas lietas darām līdzīgi, piemēram, sākumskolā zēni apgūst 
arī t.s. meiteņu darbus, bērni veido projekta darbiņus par dažādām 
tēmām. Kaut arī izšķirstīju daudzas burtnīcas, neieraudzīju nevienu 
(!) paviršu rakstu darbu. Tas mani pārsteidza! Protams, bija patīkami 
dzirdēt (ja nesalīdzinām ar sevi), ka skolotājiem gandrīz obligāti 
jāstrādā tikai slodze (22stundas), par to saņemot algu, kas rakstāma 
ar četriem cipariem. (Ira Andersone)

Interesanti bija tas, ka nav mums pierastā iedalījuma – pamat
skolās un vidusskolās. Katrā skolā mācās noteikta vecuma bērni un 
klašu numerācija sākas ar 1.klasi. Tas tā bija gan skolā, kur mācās 
sākumskolas bērni, gan skolā, kurā mācās pusaudži. Uz bērnu 
centrēta izglītība, tiek darīts viss, lai skolēnu motivētu mācīties. Sko
lo tājs klasē ir kā palīgs skolēnam. Lasīšanas veici nāšana ir valsts 
rūpala, jo pie tā strādā pedagoģijas zinātnieki, sagatavojot testus, 
kuri ļauj noteikt bērna lasīšanas prasmi. Pēc šo testu rezultātiem 
skolotāji plāno papildus darbu kopā ar vecākiem, lai uzlabotu šīs 

prasmes. (Anda Vecroze)
Par skolām – patika bērnu apmācības skolās – brīva, nepie

spiesta atmosfēra klasē, daudz zīmējumu, bērni smaidīgi, skolotāji 
smaidīgi, vienkārši. (Irene Zutere)
Kādas līdzības un atšķirības redzējāt bibliotēkas sistēmā?

Bibliotēkas Eiropā strādā pēc vienotas grāmatu klasifikācijas 
sistēmas, visur tiek ieviests elektroniskais katalogs. Poisdorfā 
šis process vēl nebija pilnībā pabeigts. Atšķirībā no mums, tur 
bibliotēkas darbinieki ir skolotāji, un bibliotēka atvērta trīs dienas 
nedēļā. Grāmatu iegādi galvenokārt veic par turīgu pilsoņu un 
baznīcas ziedojumiem. (Dace Krilovska)
Ko vērtē labu esam bibliotēkā, skolā, sabiedrībā?

Patīkami pārsteidza cilvēku aktivitāte, iesaistoties vietējās 
sabiedrības dzīvē, kā arī mierīga, pašcieņas pilna izturēšanās. Pois-
dorfas bibliotēkai ir kultūras programma gada garumā dažādiem 
grāmatu lasīšanas pasākumiem un koncertiem. Arī mēs apmeklējām 
koncertu bērniem ar populāra aktiera piedalīšanos, kas pulcēja 
pilnu zāli mazu bērnu un viņu vecākus. Sarīkojumā un vietējo skolu 
apmeklējumā bija vērojama brīva, nepiespiesta gaisotne. Skolēni 
stundā pārvietojas pa klasi, dažus uzdevumus veic pat gaitenī, bet 
katrs ir patstāvīgs, atbildīgs, nav vērojams troksnis vai haoss. Varbūt 
šeit kāds iespaids klasēs virs tāfeles novietotajām svētbildēm? Un 
vēl – ikdienā sveicinoties austrieši teic: ”Sveiciens Dievam”. (Dace 
Krilovska)

Par bibliotēkām – neierasti, ka vairāk tiek likts akcents uz 
labdarību, cilvēku atsaucību, kas, lai cik skumji, mums trūkst vai mēs 
nemākam to izrādīt. Mums grāmatu iegādei naudu iedala budžetā, 
bet Poisdorfā palīdz baznīca, vāc ziedojumus, rīko koncertus un par 
to naudu pērk grāmatas. Nav bibliotekāra kā tāda, bet ir atsaucīgi 
cilvēki, kuri nāk un strādā bez atalgojuma. Grāmatu saturs, tāpat kā 
pie mums, ir dažāds. Grāmatu fondi ir nelieli. (Irene Zutere)

Ļoti patika pieeja lasīšanas veicināšanai, kas ir nevis katras 
skolas atsevišķa lieta, bet gan valsts mēroga lieta. Sabiedrībā 
valdošas miers un labvēlība, ejot pa pilsētu mūs visi sveicināja. 
Skolās ir klases, kas paredzētas bērniem ar īpašām vajadzībām, 
pat ļoti slimiem bērniem, kas nedaudz atvieglo dzīvi arī šo bērnu 
vecākiem. Brīvprātīgais darbs, kurā piedalās gan skolas direktori, 
gan pilsētas mērs, gan arī citi pilsētas iedzīvotāji, īpaši spilgti tas 
bija redzams pasākumā, kuru apmeklējām. (Anda Vecroze)

Poisdorfa atgādināja vācu filmās redzētās mazpilsētas, kur 
daudzi cilvēki ir savstarpēji pazīstami un strādā, gūstot gandarījumu 
no sava darba. Man patika šī mazpilsētas atmosfēra! (Ira Andersone)

Pavasaris atnācis arī pie mums, un raibais taurenis izsprucis no 
tā bārdas nu lido arī Latvijas pļavās. Vēl nedaudz, nedaudz un balto 
ievziedu laikā gaidīsim Poisdorfas draugus pie mums. Tad atkal 
varēsim sēsties pie galda, kopā spriest, kas darāms, kas padarīts, 
rādīt bildes no pasākumiem, no mūsu ikdienas skolu un novada 
bibliotēkās, no dzīves, kas paiet ar grāmatu rokās.

Daiga Frīdberga,  
Mālpils internātpamatskolas bibliotekāre

Kā noķērām pavasari aiz bārdas...
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MJA.U dosies uz Franciju

Projekti

Mālpils Profesionālā vidusskola turpina piedalīties Comenius 
projektā “Mācības uzņēmumā” ar 7 dalībvalstīm: Portugāli, Poliju, 
Latviju, Igauniju, Itāliju, Spāniju un Turciju.

Šoreiz kārta kā uzņemošajai valstij bija pienākusi Polijai. No 
25.marta līdz 30.martam viesojāmies Polijas pilsētā Lubinā. Šajā 
projekta sanāksmē piedalījās skolotājas D. Kursīte un E. Kļaviņa 
ar ēdināšanas pakalpojumu 3.kursa audzēknēm A. Pavļiku un 
V.Vīksnīti.

Audzēkņu uzdevums bija sagatavot mācību stundu pārējo 
valstu audzēkņiem, un meiteņu izvēlētā tēma bija “Krāsainie 
ēdieni”. Aleksandra un Vineta mācību stundai gatavojās ļoti 
rūpīgi, vairākas reizes pārskatot sagatavoto materiālu, lai viss 
izdotos nevainojami, un mācību stunda noritētu sekmīgi. Tas arī 
izdevās – it sevišķi patīkama visiem dalībniekiem bija iespēja no 
dažādiem augļiem veikt radošo darbu, ko varēja arī nogaršot.

Savos iespaidos par piedzīvoto dalās projekta dalībnieki:
Evija: “Šajā projektā man bija iespēja paciemoties savā 

senču zemē – Polijā, iepazīties ar šīs zemes vēsturiskiem objek-
tiem: Vraclovas vecpilsētu un muzeju “Panorama Raclawicka”. 
Apmeklējām “Simtgades zāli” (Hala Stulecia), kur ikdienā var 
vērot ekspozīciju par ēkas vēsturi, mūsdienu tehnoloģijas sa
snie gumiem, bet brīvdienās tiek organizēti grandiozi koncerti. 
Apmeklējām baznīcu, kas ir ievērojama ar to, ka tās būvniecībā 
tika izmantotas tikai koka tapas un vācu koncentrācijas nometni 
“Gross Rosen”.

Ļoti patika portugāļu jauniešu sagatavotais mājas darbs par 
jūrnieku mezgliem, turku bērnu praktiskais darbs – aplikāciju 
veidošana no filca uz magnētiem un spāņu komandas veidotais 
darbs par vispārpieņemto mītu laušanu un praktisku pierādījumu 
demonstrēšanu.”

Vineta: “Brauciens uz Poliju, bija brīnumskaists un neaiz
mirstams piedzīvojums, kurš vienmēr paliks atmiņā! Comenius 
projekta ietvaros bija lieliska iespēja iepazīties ar Polijas kultūru un 
daļu no tās vēstures, kā arī iepazīt Polijas un citu valstu jauniešus. 
 Bija liels prieks nedēļu paviesoties vienā no poļu ģimenēm, 
kur visvairāk pārsteidza tas, cik bieži un daudz viņi ieturēja 
ēdienreizes. Visinteresantākais Polijā, manuprāt, bija iepazīties 
ar boulinga spēli, kura pie viņiem bija pavisam savādāka nekā 
pie mums Latvijā, kā arī iemācījos spēlēt biljardu! Šajā braucienā 
ieguvu daudz jaunu draugu un lielisku pieredzi! ”

Aleksandra: “Polija ir fantastiski skaista valsts, bagātīga. Man 
tā ļoti patika, labprāt vēlētos tur atpakaļ. Viss bija tiešām ļoti jauki, 
ar jauniešiem bija viegli kontaktēties, visi bija pozitīvi un optimis-

tiski, ļoti pieskatīja viens otru. Un mēs visi kopā bijām pozitīvāki 
par pozitīvu. Iesaku jums visiem aizbraukt uz Poliju, un apskatiet 
Lubinu, tur mēs dzīvojām, skaista pilsētiņa. Ja mums pateiktu, 
ka jābrauc atkal būtu uz Lubinu, mēs būtu pirmās, kas sakravātu 
čemodānu un dotos ceļā. Paldies par šo lielisko iespēju iepazīt 
tik jaukus cilvēkus!”

Man no Polijas apskates objektiem atmiņā visspilgtāk palika 
Ziemassvētku rotājumu ražotne, kur arī mūsdienās lielākā daļa 
darba aizvien vēl tiek veikta ar rokām un, lai gan rezultāts patiešām 
ir skaists, darba apstākļi par to neliecināja. Neaizmirstams un vēl 
drēgno laika apstākļu paspilgtināts bija Vācijas koncentrācijas 
nometnes “Gross Rosen” apmeklējums, kur aizvien vēl jūtama 
nomocīto cilvēku dvēseļu klātbūtne.

Kā grupas vadītājai, man bija patīkami braukt kopā ar tik 
jaukām pavadonēm un liels prieks par atkalredzēšanos ar 
kolēģiem no citām valstīm, kurus par saviem draugiem varu 
uzskatīt jau 16 mēnešus, jo kopā pavadīti daudzi jauki brīži.

Polijas sanāksme bija pirmspēdējā Comenius projekta 
sapulce, pēdējā tikšanās un projektu rezultātu apkopojums 
paredzēts jau maija beigās Turcijā. Tas mazliet skumdina, jo kāds 
svarīgs posms dzīvē noslēgsies mums visiem – šādā sastāvā 
mēs vairs tiksimies tikai vienu reizi, lai gan, iespējams, ka ar 
dažiem partneriem sadarbība turpināsies ar jaunām idejām un 
jauniem darbiem.

Dace Kursīte

Mācības turpinās Polijā

Vineta un Aleksandra vada nodarbības 7 valstu audzēkņiem

Februāra beigās MJA.U (Mālpils jauniešu apvienību) uzrunāja 
Francijas jaunieši, piedāvājot mums iesaistīties “Jaunatne darbībā” 
jauniešu apmaiņas projektā, kura vadītāji ir mūsu kolēģi no Francijas 
pilsētas Saint Bonnet près Riom.

Projekts ir apstiprināts, un desmit MJA.U dalībniekiem šovasar 
no 20. līdz 30. jūlijam ir iespēja doties uz Franciju, Lionas apgabalu, 
lai kopā ar franču jauniešiem piedalītos vasaras nometnē, kuras 
temats ir pilsoniskā atbildība, atšķirīgu kultūru iepazīšana, sports 
un savstarpējā sapratne.

Saskaņā ar projekta nosacījumiem, tajā drīkst piedalīties jaunieši 
vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits projektā ir ierobežots, MJA.U 
jaunieši dalībai projektā tiks atlasīti, ņemot vērā vairākus faktorus:
1) līdzšinējā iesaistīšanās apvienības darbā, t.sk. dalība “Lielajā 

talkā”;

2) dalība iepriekšējos projektos ārzemēs (priekšroka tiks dota 
jauniešiem, kuri līdz šim nav piedalījušies apmaiņas projektos);

3) patstāvīgā uzdevuma izvērtējums.
Lai konkurenci padarītu godīgu, ikvienam MJA.U biedram, kas 

vēlas piedalīties projektā, līdz 7. maijam jāsagatavo patstāvīgs 
uzdevums, kas saistīts ar MJA.U darbību. Dalībniekiem word.doc 
formātā 2–3 lpp. apjomā jāsniedz apraksts par sekojošām sadaļām:
1) līdzšinējais MJA.U darbības novērtējums, tajā skaitā Tava 

iesaistīšanās tās pasākumos;
2) ieteikumi, idejas un redzējums par turpmāko apvienības darbu;
3) uzdevumi, ko Tu personīgi apņemies realizēt.

Patstāvīgo uzdevumu līdz 7. maijam sūti uz epastu 
mja.u@inbox.lv

Dalībnieku saraksts tiks publicēts 11. maijā 
http://www.draugiem.lv/mja.u

Jūlija Ņikitina
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Apelsīnu koku ēnā

Projekti

No 1.–5. aprīlim Mālpils vidusskolas Comenius projekta ”Klase 
dabā, daba klasē” ietvaros viesojāmies Demres pamatskolā 
saulainajā Turcijā. Mēs – Mairita Grīnberga, Lidija Stašāne un pro-
jekta vadītāja – Līvija Mukāne.

Turcija mūs sagaidīja saules glāstiem. Liels bija mūsu 
pārsteigums, kad ieradāmies skolā. Blakus skolai – apelsīnu 
“paradīze”. Vieni vēl ziedos, bet citi – saules pielietu augļu 
pārbagātībā. Žēl, ka nevaram saglabāt to burvīgo apelsīnu ziedu 
smaržu!

Apskatot Demres pamatskolu, bijām pārsteigtas, ka skolēni 
mācās pie galdautiem klātiem galdiem. Skolā valda miers, skolēni 
starpbrīžus pavada laukā, citi spēlē spēles, citi tāpat laiskojas 
apelsīnu koku ēnā, neviens neskrien, netrokšņo. Zvanam tiek iz-
mantota Bēthovena “Elīzei” melodija. Ja skolotājs ko saka, tas tiek 
ņemts vērā bez ierunām. Tā kā līdz šim skolā nebija viesojušies 
citu valstu pārstāvji, bērniem tas bija liels piedzīvojums, bijām 
skolotāji no Latvijas, Itālijas, Slovākijas, Portugāles, Bulgārijas. 
Piedalījāmies sanāksmē, kurā katras valsts pārstāvji stāstīja par sevi 

un bija atveduši herbārija paraugus, kuri tiks pilnībā 
sagatavoti un nodoti maijā.

Piedalījāmies interesantos pasākumos – viens no 
tiem – mākslas meistarklase, kur zinoša pedagoga 
vadībā varējām kļūt par māksliniekiem. Darbi runāja 
paši par sevi.

Visi skolotāji iemēģināja roku mākslas darbu 
veidošanā, atliek tikai ierāmēt un likt pie sienas.

Lielu iespaidu atstāja senās viduslaiku pilsētas 
Miras varenums, brauciens ar kuģīti, mošejas apskate.

Iespaidu ļoti daudz, emociju gamma, kas nav 
vārdos aprakstāma. Kontrastu zeme. Ļoti laipni cilvēki, 
ja esi ciemiņš. Skolotājs Turcijā ir cienījams cilvēks, 
to jutām ik uz soļa, jo attieksme bija īpaša, tas bija 
ļoti patīkami. Turku partneri bija ļoti centušies, lai tās 
dažas dienas, kurās ciemojāmies, būtu maksimāli 
interesanti piepildītas. Tik daudz redzējām, ka likās, 
esam ilgāk, nekā patiesībā.

Vēl priekšā projekta noslēgums Bulgārijā. Bet tas 
jau būs cits stāsts.

Mairita Grīnberga

Mālpils novada domē laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 31.janvārim  
tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts

Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Vienā no skolas klasēm (Turcijā)

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

100 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā 
fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja 
sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta mērķis: Mālpils novada pašvaldības kapacitātes 
stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu 
īstenošanai: jaunu zināšanu un pieredzes apguve projektu pietei-
kumu sagatavošanai un projektu īstenošanai kopā ar vietējiem un 
ārvalstu partneriem.

Projekta finansējums: 11 307,00 LVL
Projekta saturs: Apmācības 6 grupām ar dalībnieku skaitu 

8–18 cilvēki katrā atbilstoši tēmu un mērķgrupu specifikai kopējā 
152 stundu apjomā, kas tiek apgūts 19 dienu laikā, no maija līdz 
decembrim.

Projekta mērķa grupa ir novada domes deputāti, Mālpils kultūras 
centra, Sociālās aprūpes centra un pašvaldības mācību iestāžu 
vadītāji un darbinieki.

Apmācību tēmas:
“ES fondu projektu iespējas un izvēle”, 32 stundas
“Iepirkums”, 32 stundas
“Sekmīga komunikācija ES fondu projektos, sadarbības part-

neru meklēšanas metodes un sabiedrības informēšana”, 24 stundas
“Lietišķā etiķete”, 16 stundas
“ ES fondu projektu sagatavošana un vadība”, 40 stundas
“Aktuāli grāmatvedības jautājumi”, 8 stundas

Projekta vadītāja: Līvija Mukāne
Tālr. 26836192, 67970893, epasts: karte1@inbox.lv
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“Vēja ēnas” pilsēta – Barselona

Projekti

“Vēja ēna” ir īsts spāņu populārās literatūras fenomens. Tā ir 
literāra mistērija, kuras darbība norisinās Barselonā XX gadsimta 
pirmajā pusē. Romāns galvenokārt ir traģisks mīlas stāsts, kura 
atbalss izskan cauri laikam. Autors Karloss Ruiss Safons vij sižeta 
pavedienus un mīklas, vēstot mums neaizmirstamu stāstu par sirds 
noslēpumiem un grāmatu burvību. Intriga saglabājas līdz pēdējai 
lappusei.

Comenius projekta “1001 veids komunikācijai” ietvaros, grā
matas “Vēja ēna” izlasīšana bija viens no uzdevumiem, gatavo
joties dalībvalstu vizītei Barselonā. Grāmata tulkota daudzās 
valo dās – latviešu, angļu, vācu, slovāku, rumāņu, turku u.c. Tā bija 
lieliska iespēja neklātienē iepazīt pilsētu, iztēloties šaurās ieliņas 
un noslēpumainās mājas ar apelsīnu dārziem, vecpilsētas dzīves 
ritmu un aizmirsto grāmatu kapsētu. Brīžiem pat likās, ka var sajust 
grāmatā aprakstīto pilsētas vēja smaržu....

Sākumā likās – nu kurš gan tik biezu grāmatu var izlasīt, vairāk 
nekā 500 lappuses! Bet vajadzēja tikai iesākt, sižets aizrāva ar 
katru rindiņu, nemanot, ka laiks paskrējis jau krietni pāri pusnaktij.

Tā nu mēs, grāmatas iespaidā, marta pēdējā nedēļā, devāmies 
ceļā. Es, metodiķe Agnese Kantiševa, medmāsa Ilga Bērtule, 
audzinātājas Inga Rimicāne, Anita Vīksne, Indra Ivanovska nedēļas 
garumā piedalījāmies projekta darbā Barselonā.

Spānija mūs sagaidīja ar spožu sauli. Dažu stundu laikā no 
sniegotās Latvijas “ielecām” +24 grādu karstumā. Spāņi gan vēl 
ģērbās vējjakās un garajos zābakos.

Ieradāmies ap pusdienlaiku, kad projekta darbs jau bija sācies, 
ātri nolikām ceļojuma somas un sākām iejusties kopējās aktivitātēs. 
Dalībnieki ļoti priecājās par atkalredzēšanos, jo pirmā tikšanās 
reize jau bija notikusi Slovākijā. Bijām sabraukuši krietns bariņš – 
43 dalībnieki – turki, itāļi, slovāki, rumāņi, vācieši, paši spāņi un mēs. 
Viss gāja ņiguņegu, bet stresa nekāda, visapkārt tikai smaidīgas 
sejas. Te nu mums vēl daudz ko vingrināties, kaut kā latviešiem ar 
to smaidīšanu neveicas. Spānijā jau kā pierasts – viena stunda uz 
priekšu vai atpakaļ no norunātā laika – tas ir tikai normāli. Pārveidojot 
zināmu teicienu, viss notiek “karstā spāņu mierā”.

Neatceros, kad pēdējo reizi būtu tik daudz staigāts kājām kā 
projekta nedēļā. Spāņiem vienkārši – nekas nav tālu, tikai 5 minūtes 
ap stūri. Mums sanāca krietni vairāk par pusstundu....

Programma nedēļai bija ļoti piesātināta, darbs skolā, tikšanās 
bērnudārzā, ekskursijas, kā arī darbs ar papīriem, bez tiem nekur 
nevar iztikt. Viss jāpiefiksē, jānoformē, jānodefinē, jāprezentē paveik-
tais. Latviju kā vienmēr uzslavēja par laikā paveiktajiem darbiņiem.

Spānija šobrīd piedzīvo grūtus laikus, cilvēkus krīze skārusi 
pamatīgi. Prātā nāk laiks pirms dažiem gadiem Latvijā, arī mums 
neklājās viegli un vēl joprojām ir grūti. Bet ne jau spāņi ir tie, kuri 
klusēs un mierīgi ļaus sevi apdalīt. Dažādu veidu protesti tur ir ierasta 
lieta. Mūsu uzturēšanās laikā vienu dienu tika organizēts ģenerālais 
streiks, kad Barselonas iedzīvotāji izgāja ielās un pieprasīja izbeigt 
samazināt algas, paaugstināt nodokļus, tā pasliktinot dzīves līmeni. 
Protams, ka tādās reizēs karstasinīgie spāņi nedzied tautas dzies-
mas, nestāv ar plakātiem rokās zem valdības nama logiem, bet gan 
sarīko grautiņus. Katalonijas laukumā un La Ramblas avēnijā tika 
dedzināti atkritumu konteineri un automašīnas, demolēti veikali. Mēs 
gan tajā visā nepiedalījāmies, uzturējāmies drošā attālumā pilsētas 

nomalē, kur varējām vērot melnu dūmu mākoņus. Interesanti, bet 
nākošajā dienā nekas neliecināja par grautiņiem, viss tīri sakopts 
un aizvākts. Pilsētnieku dzīve ritēja tālāk kā ierasti.

Streika diena ienesa korekcijas arī mūsu projekta programmā, 
jo tobrīd nestrādāja pilsētas transports, iestādes un skolas. Labi, 
ka iepriekšējā dienā bijām izbraukumā uz piekrastes pilsētu Costa 
Brava, kur izbraucām ar kuģīti jūrā un baudījām fantastiskus dabas 
skatus.

Kā jau savas jomas profesionāles, ar interesi gaidījām pirms
skolas iestādes apmeklējumu, kas tika organizēts speciāli Latvi
jas grupai, jo citu dalībvalstu skolas strādā ar lielākiem bērniem. 
Mūsu pedagogiem tika dota iespēja saskatīt tās atšķirības spāņu 
izglītības sistēmā, kuras noderētu arī pie mums. Vairāk uzmanības 
pievēršot pēctecībai, strādājot ar dažādu vecumu bērniem. Mēs 
pārāk strikti esam nodalījuši – pirmsskolnieks, sākumsskolnieks, 
vidus skolnieks un tā tālāk. Bet bērns taču ir viens un tas pats, tikai 
attiecīgajā vecuma posmā atrodas attiecīgi atbilstošā vidē, skolā. 
Nevajadzētu tik ļoti šos posmus nodalīt. Mēs redzējām, kā dažāda 
vecuma bērni ļoti labi sadzīvo kopā. Tomēr mūsu vecāki ne reti 
uztraucas jau par to, ka vienā grupiņā atrodas bērni kam ir tikai 
viena gada vecuma starpība.

Ar skaudību vērojām grupiņu iekārtojumu un aprīkojumu, sākot 
jau ar mazuļu tualetes podiem, kuri atradās grupas telpās!? Tas 
tāpēc, lai labāk varētu pārraudzīt bērnus. Nav nekā lieka, šika, 
toties perfekti viss pielāgots bērnu vajadzībām un drošībai. Droši 
vien satura ziņā mēs esam daudz bagātāki, bet pēc formas – te 
domāju: mēbeles, sanitāro telpu aprīkojumu, durvju drošību, sporta 
inventāru – nezinu, kam jānotiek lai beidzot arī mūsu valstī varētu 
sakārtot elementāri nepieciešamas lietas.

Barselonā dzīvojām trīs dažādās viesnīcās, pa divām dalīb
valstīm katrā. Tas tāpēc, ka mums pieņemamo cenu kategorijā tik 
lielu viesnīcu nav, lai varētu visi dalībnieki dzīvot vienviet. Tādēļ maz 
sanāca parunāties savā starpā, jo atradāmies patālu viens no otra. 
Vakaros nogurums burtiski gāza nost no kājām. Vienīgā diena bija 
streika diena, kad visi pavadījām kopā, skaistā kalna viesnīciņā, 
palmu ēnā. Diena bija brīnišķīgi saulaina un karsta. Kamēr mēs 
ar Agnesi nodarbojāmies ar mājas darbu atrādīšanu, Inga, Anita, 
Indra un Ilga cītīgi veidoja Latvijas karti izstādei. Te nu apbrīnas 
vērta ir mūsu audzinātāju izdoma, meklējot dabā kaut ko tādu, kas 
noderētu mākslas darba izveidei. Sanāca ļoti labi!

Tā arī pienāca pēdējā diena, kad skolā baudījām atvadu pus-
dienas, kurām spāņu pavāri bija pagatavojuši īpašu katalāniešu 
nacionālo ēdienu Calcots. Tie ir puraviem līdzīgi, aptuveni 25 centi
metri gari sīpolu dzinumi, kas audzēti dziļāk zemē nekā parasti. 
Tos cep uz oglēm un pasniedz ar speciālu mērci. Tad mēs tikai 
sapratām, kāpēc līdzi bija jāpaņem mazo bērnu priekšautiņi – 
lacītes. Nojaucāmies ne pa jokam. Ir vajadzīgas labas iemaņas, lai 
ēdamo attīrītu un dabūtu mutē!

Nepastāstīju jums par īpašajiem pārdzīvojumiem, izstaigājot 
grāmatā “Vēja ēna” aprakstītās vietas vecpilsētā. Bet to jūs varat 
uzzināt paši, izlasot grāmatu.

PII “Māllēpīte” projekta “1001 veids komunikācijai” 
vadītāja Malda Čelnova

Latvijas delegācija kopā ar projekta galveno koordinatori vācieti frau 
Renati Menges (otrā no kreisās)

Kūrortpilsētas Kosta Brava gleznainie skati
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Šādu moto izvēlējāmies IV Mākslas un mūzikas festivāla 
“Toņi un pustoņi” Pierīgas novadu izglītības iestāžu vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas konkursam, kurš šogad notika Mālpils 
kultūras centrā. Konkursu organizē Valsts Izglītības satura centrs 
sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un 
izglītības iestādēm visā Latvijā un tajā piedalās dažādu interešu 
izglītības pulciņu dalībnieki. Risinot konkursa tēmu, dalībnieki tika 
aicināti akcentēt kopīgo mākslas un mūzikas izteiksmes līdzekļos.

Divu nedēļu garumā mālpilieši varēja iepazīties ar citās Pierīgas 
novadu skolās tapušajiem radošajiem darbiem. Un bija jau arī ko 
redzēt! Izstādē ar saviem darbiem piedalījās vairāk kā 300 autori 

no 43 izglītības iestādēm. Mālpils vidusskolu ar keramikas darbiem 
pārstāvēja 3 meitenes – Madara Ligere, Marta Laizāne un Laima 
Niedra. Pēc žūrijas vērtējuma Madara ieguva 1. pakāpes, bet Marta 
un Laima 2. pakāpes diplomus. Visu trīs meiteņu darbi tika izvirzīti 
dalībai festivāla noslēguma izstādē Rīgā Kongresu namā.

Pierīgas novadu konkurss noslēdzās 13.aprīlī Mālpils kultūras 
centrā ar mazo “Nakcīšu” dejām, lielisku klavieru un saksofona 
duetu, tērpu kolekciju skati un četru mūzu “strīdu”,  kurš gan varētu 
būt galvenais no mākslas veidiem – māksla, mūzika, deja vai teātris. 
Skaidrību visā spēja ieviest piektā mūza, pierādot, ka tikai sadarbo-
joties, iespējams radīt vēl labākus, aizraujošākus un interesantākus 
darbus. Svinīgā pasākuma beigu daļā notika konkursa 2. kārtas 
laureātu apbalvošana.

Pasākuma viesiem bija iespēja paviesoties Mūzikas un mākslas 
skolas mākslas nodaļā, keramikas studijā “Mālpils” un izgatavot 
kādu skanošu ritma instrumentu kopā ar Saulkrastu vidusskolas 
glezniecības un dekoratīvās mākslas pulciņa dalībniekiem.

Paldies par atbalstu vēlos pateikt Mālpils novada domei, 
visiem kultūras centra darbiniekiem, Mārai Ārentei un Jānim 
Graudiņam par lielisku sadarbību izstādes iekārtošanā, Mūzikas un 
mākslas skolas mākslas nodaļas skolotājiem, keramikas studijas 
”Mālpils” dalībniekiem.

Lielu paldies par noslēguma pasākuma veiksmīgu norisi saku 
Ivettai Jakovļevai un deju grupai “Nakcītis”, mūziķiem – Diānai 
Dzelvītei un Dainim Garūtam, mūzām – Sindijai Jansonei, Evi
tai Naglei, Katrīnai Mārtinsonei, Martai Kalniņai un Agnesei 
Stafeckai, gaismu un skaņas pārzinātājiem Uģim Reinbakam un 
Valdim Cērpam.

Guna Petrevica 
Konkursa un pasākuma koordinatore Pierīgas novadiem

Labākās lietas grozās ap 5! Tiešām jau apritējuši pieci gadi 
Mālpils vidusskolas vokālam ansamblim “Pūčuki”. Sākumā bez 
nosau kuma, bet vēlāk tika izdomāts vārds, kas saistīts ar skolas 
simbolu – Gudrības pūci.

Ansamblī var piedalīties ikviens, kam ir vēlēšanās un izturība 
strādāt un darboties.

Vai zinājāt, ka Latvijā mīt 12 pūču dzimtas sugas? Apodziņš, 
ausainā pūce, baltā pūce, bikšainais apogs, mājas apogs, mazā 
ausainā pūcīte, meža pūce, purva pūce, svītrainā pūce, urālpūce, 
ūpis un ziemeļpūce.

Liela sakritība šobrīd ir tā, ka arī ansamblī dzied 12 jauki dziedā
tāji – Ieva Marija Ošeniece, Henita Hablova, Daniela Begune, Diāna 
Beņķe, Laura Eigima, Sofija Rebeka Kadiķe, Krista Kristiāna Osīte, 

Kristīne Višķere, Laura Osīte, Raiva Ozoliņa, Lizete Šaršūne un Laura 
Šulca. Raiva dzied jau ceturto gadu. Ansamblī ir dziedājuši 52 da
līb nieki. Citi izauguši, citi aizbraukuši uz ārzemēm vai citur dzīvot.  
Citi noslogotības dēļ vairs netiek uz mēģinājumiem. Šo gadu laikā ir 
notikušas 48 piedalīšanās reizes dažādos koncertos – Mālpils vidus
skolā, Mālpils internātpamatskolā, Mālpils sociālās aprūpes centrā, 
Siguldas kultūras namā un Salaspils kultūras namā “Enerģētiķis”.

Lai atskatītos uz padarīto un kopā nosvinētu 5 gadu jubileju, 
sarīkojām sev koncertu, kurš notika skolas zālē 30. martā. Uz kon-
certu tika aicināti ansambļa “Pūčuki” dalībnieki un viņu ģimenes, 
Mālpils vidusskolas skolēni, kuri ir dziedājuši ansamblī, klašu 
audzinātājas, skolas vadība, zīmēšanas konkursa “Pūču salidojums” 
uzvarētāji ar ģimenēm.

“Pūčuku” salidojums

Mūzika Mākslā Māksla Mūzikā

Madara Ligere “Taurgliemeži”

kultūra
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28. martā Mālpils novada bibliotēkā bija iespēja tikties ar 
divām radošām personībām, kuru dzīvesvieta tepat kaimiņos – 
Allažu pagastā. Sarīkojuma pirmajā daļā domās par literatūru un 
dzīvi dalījās rakstniece Inga Ābele, vairāku stāstu krājumu un 
romānu autore. Jaunākie no tiem – stāstu krājums “Kamenes un 
skudras,” romāns “Paisums.” Pazīstama arī kā dramaturģe, kuras 
lugas “Tumšie brieži,” “Dzelzszāle,” “Jasmīns,” iestudētas Latvijas 
un ārzemju teātros. Rakstniecības sākumā tapusi dzejas grāmata 
“Nakts pragmatiķe.” Ingas Ābeles darbi atzinīgi novērtēti, piešķirot 
literatūras gada balvas, par romānu “Paisums” 2009.gadā iegūta 
Baltijas Asamblejas balva literatūrā. Tie tulkoti franču, čehu, itāļu, 
zviedru un krievu valodās.

Neraugoties uz sasniegumiem, Inga Ābele saskarsmē ar klau
sītājiem ir pat bikla un sevi par literatūras zvaigzni neuzskata. Rakstī
šanu viņa uzlūko kā dabisku, pašsaprotamu procesu: “Dzeguze 
kūko aiz loga, stāsta savu stāstu. Es stāstu savējo.” Būtu maldīgi 
domāt, ka viss notiek tik vienkārši un rakstniece nepazīst daiļrades 
mokas. Par lielo pietāti rakstītajam vārdam uzzinām dienasgrāmatā 
“Austrumos no saules un ziemeļos no zemes.” Dažas atziņas no 
šīs grāmatas: ”Mākslinieka uzdevums ir cens ties sekot, izsekot, uz 
pirkstgaliem klusi kā kaķim zagties pakaļ, pūlēties pamanīt, pēc 
iespējas mazāk pievēršot uzmanību sev, vērot, censties saprast, 
tulkot, bet tā, lai nesanāk rupjš tulkojums, pierak stīt vienkārši, sev 
zināmā zīmju sistēmā. Visu uzrakstīto tūlīt vajag atmest. Tiekties pēc 
gudrākiem cilvēkiem par sevi, kaut neko nesa proti.” Ingas Ābeles 
darbos sastopam jūtīgu dzīves vērojumu, smalku pieskārienu, 
cilvēkmīlestību un dziļu izpratni atveidotajiem tēliem.

Arī sarunā rakstniece ar liekiem vārdiem nemētājas. Uzmanīgi 
tika uzklausīti sarīkojuma apmeklētāju jautājumi un sniegtas lako
niskas, pārdomātas atbildes. Vidusskolas jauniešiem bija intere-
santi uzzināt, ka pirmie iespaidi par literatūru rakstniecei radušies, 
pāršķirot lapas biezām grāmatām, ko priekšā vecaimātei lasīja viņas 

vectēvs. Bet izšķiršanās par studijām Latvijas Kultūras akadēmijā 
nāca pēc nogurdinoša, vienveidīga darba veikalā. Diskusijās 
klausītāji izteica iebildes par literārajos darbos atspoguļoto drūmo 
vidi, dramatiskajiem notikumiem, skarbiem likteņiem, tomēr pati 
autore teica tos skatām no gaišās puses.

Otrs sarīkojuma viesis, gaisa balonu pilots Gunārs Dukšte 
vispirms klausītājus iepazīstināja ar gaisa balonu sporta pirm
sākumiem Latvijā. Viņš pats ir Latvijas gaisa kuģošanas pio nie ris 
un pirmo lidojumu ar gaisa balonu “Vinnijs” veica tieši pirms 20 ga-
diem no Doma laukuma. Viņam pieder arī Latvijas rekordi gaisa 
balonu lidojumos augstumā, tālumā un ilgumā. Garākais Gunāra 
Dukštes ceļojums gaisa balonā bijis 220 kilometru pa Baltiju, gaisā 
pavadot 7,5 stundas. Vēji drosmīgo ceļotāju nesuši pāri daudzu 
valstu robežām gandrīz visos kontinentos. Alpos iegūta ekstremāla 
augstkalnu lidojumu pieredze, ar balonu pabūts virs ģeogrāfiskā 
Ziemeļpola.

Kā apgalvoja Gunārs Dukšte, tomēr sirdij vistuvākās ainavas 
rodamas dzimtenē. Latvijas dabas skati no augstuma iemūžināti 
daudzās fotogrāfijās. Dažas no tām, kā arī iespaidīgu ārvalstu 
gaisa balonu “modes parādes” bibliotēkā uz ekrāna varēja aplūkot 
mālpilieši. Demonstrējumu lieliski papildināja ģitārista Konstantīna 
Petrenko priekšnesums. Aprīlī un maijā Gunāra Dukštes fotogrāfijas 
skatāmas Siguldas muzejos.

Gaisa balona pilota prasmes apguvusi arī rakstniece Inga Ābele. 
Atrašanās starp debesīm un zemi, veicina to dvēseles stāvokli, kas 
iedvesmo daiļradi un ir kopīgs pārdzīvojums abām personībām. 
Patīkami bija vērot Mālpils vidusskolas audzēkņu aktīvo līdzdalību 
sarunā ar viesiem. Sarīkojuma apmeklētājiem tikšanās sniedza 
daudz jaunu un emocionālu iespaidu.

Mālpils bibliotēkas vadītāja 
Dace Krilovska

Rakstniece un gaisa balonu pilots viesojas Mālpilī

Viesos ieradās ansamblis “Fantāzija” no Salaspils. Viņu 
skolotāja Inga Treibaha Šīrante izteicās atzinīgi gan par uzņemšanu, 
gan saistošo koncertu, jauko Pūci, gan par noorganizēto ekskursiju 
pa skolu un sporta kompleksu, kuru vadīja Linda Tobota un Katrīna 
Mārtinsone. Salaspils meitenēm iepatikās Mālpils. Kāda meitene 
pat izteica, ka pat varētu šeit arī dzīvot. To rādīs laiks, bet dziedāt 
gan vēlreiz braukšot.

Jubilejas vakarā katra no dalībniecēm dziedāja solo izpildījumā 
izvēlētas dziesmas no ansambļa repertuāra. Vakaru vadīja Krista 
Kristiāna Osīte un Adrians Rakuzovs.

Viens no jautrākiem mirkļiem bija, kad ansambļa dalībnieki 
izspēlēja viesus no Milānas operas “La scala”, vakara vadītājs 
pārģērbās par skolotāju un stāstīja par jauniem fotosaloniem, kas 
tagad atrodas Latvijas ceļu malās.

Noslēgumā katrs no bijušajiem dalībniekiem saņēma apliecību 
par piedalīšanos ansamblī un čaklākie zīmējuma konkursa dalībnieki 
diplomus par skaisti zīmētām pūcēm. Zīmējumus vērtēja ansambļa 
“Pūčuki” dalībnieki. Visiem ļoti patika Marko Cimura zīmētā pūce, 
kurai tad arī tika lielais gods atrasties uz apliecībām. Zīmējumus 
iesniedza 50 skolēni. No tiem labākie: Dārta Laizāne (1. klase), Linda 

Dzerkale (2.a), Marta Dinka (2.b), Madara Kantiševa (3.a), Marko 
Cimurs (3.b), Alise Dreimane (4.a), Krista Kristiāna Osīte (4.b), Laura 
Šulca (5.b). Katrs no viņiem saņēma arī dāvanas. Kompensācija 
par sabojāto zīmējumu pienācās Sindijai Bubetei (2.a), jo kādam 
“nerātnelim” ļoti nagi niezēja un vajadzēja to saplēst. Atzinību par 
nepakļaušanos zīmējumu konkursa noteikumiem, bet par radošo 
pieeju, saņēma Dāvis un Klāvs Doņi (2.b).

Liels, liels pārsteigums bija skaistā torte ar piecām salūtsvecītēm. 
Torte bija tik milzīga, ka vajadzēja divu tēvu palīdzību, lai to atgādātu 
uz trešo stāvu.

Paldies dziedātājiem un viņu vecākiem, skolotājām, skolas di-
rektorei Solvitai, viņas vietniecēm Laimai un Jeļenai, kas atbalstīja 
šo pasākumu, lai viss izdotos! Paldies Voldemāram Cērpam, 
kas izglāba situāciju! (Piegādātājfirmas kurjers vēl nebija atvedis 
pasūtītos mikrofonus un aparatūru. Stresiņš bija ne pa jokam!) 
Paldies Edītei Gulbei par skaisto un ļoti gardo torti!

Tiksimies nākamajos koncertos, jo dalībnieku rindas jau ir 
papildinājuši četri bijušie dalībnieki, kas izteica vēlēšanos atgriez-
ties! Lai labi skan!

Ansambļa “Pūčuki” vadītāja 
Una Tobota

Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli Mālpils bibliotēkā Gaisa balonu pilots Gunārs Dukšte stāsta par saviem lidojumiem
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Ar šīm Māra Čaklā dzejas rindām 
varētu raksturot Alberta Mucenieka dzīvi. 
Tajā ir bijis viss – gan “ ātri skrejošās 
laimes stundas un gaidu minūtes garās”, 
gan “pēckara plānā maize un vēlākais – 
ēd, cik gribi”. Ar apbrīnu un cieņu es rau
gos uz šo vīru – labestīgu un jauneklīgu, 
možu garu un asu prātu, labu humora 
dzirksti un varen kustīgu. 10.aprīlī Alber
tam Muceniekam palika apaļi 90!
Jūs esat piedzīvojis Latvijas pirmo neat
karību, karu, okupāciju, gulagu un atkal 
Latvijas neatkarības atjaunošanu, var teikt, 
esat bijis šo notikumu virpulī un līdz asinīm 
tos arī izbaudījis.

Mana dzimtā puse ir leišmale – Grīcgale, 
tas ir turpat pie Neretas. Gāju Dzelzavas 
skolā. 1943.gadā, kad bija mobilizācija, mani 
iesauca vācu armijā un nozīmēja sapieru 
bataljonā. Mēs visi bijām jauni. Viens otrs 
no virsniekiem bija tikai nedaudz vecāks. 
No 1910. līdz 1924.gadam dzimušos pirmos 
iesauca armijā – tas bija pirmais iesaukums, 
otrais – 1925. un 1926.gads. Tie visi tad 
arī visvairāk dabūja. 1927., un 1928.gadā 
dzimušie dabūja dienēt vācu armijas gaisa 
spēku izpalīgos.

Mans karavīra ceļš sākās kaut kur pie 
Igaunijas un Krievijas robežas, es pat to vietu 
nevaru īsti pateikt, tad virzījāmies uz leju, 
cauri caur Lubānu un Aivieksti, tiltam pāri pār 
Daugavu un tad, kara pēdējās dienas, bijām 
Kurzemē pie Liepājas – aizsargājām Liepāju.

Gadījās arī, ka kādreiz bija jāpielieto 
ieroči, bet tas nebija bieži. Dažreiz bija jāat
šau dās, jānosedz kāds, bijām arī ielen kumā. 
Kāda armijas daļa šāva uz mums, kad mēs 
gājām laukā, kādu arī ķēra, bet tomēr mums 
laimējās iziet. Mūsu armijas daļā mēs bijām 
liels bars un bija līdzi mīnu metēji, ar tiem 
apšaudījām, jo to krieviņu jau nebija daudz, 
viņi jau arī nespēja visu nosegt.

Attiecīgi darbus jau visādus veicām, bet 
es pārsvarā biju specializējies uz prettanku 
ierakumiem. Tās bija bedres, kur karavīram 
ar faustpatronu paslēpties. Tas ir tāds 
spēcīgs ierocis, ar kuru varēja sašaut tanku. 

Karavīrs nomaskējies guļ bedrē, lai tankists 
viņu nepamana. Tālu jau tā patrona negāja, 
kādus piecdesmit metrus, bet karavīrs varēja 
momentā pacelties un stāties tankam pretī. 
Sapieru bataljonā darījām visādus darbus – 
tilti jāceļ, bet nu lielākoties pa aizmuguri. Tā 
arī izstaigājām visu republiku, var teikt, līdz 
pat Kurzemei.

Pēc Uzvaras dienas devāmies uz Vorku-
tas ogļu šahtām. Krievi savāca visus – mūs 
aizdzina uz Jelgavu, bet vāciešus atdalīja – 
tos aizsūtīja citur, mēs palikām tikai baltieši 
un kādi krievi, salika visus vagonā un uz 
Vorkutu projām.
Necilvēcīgo darba un dzīves apstākļu 
dēļ Vorkuta kļuva par mūžīgu gala staciju 
daudziem izsūtītajiem.

Jā, tā arī bija. Dzīvojām barakās – 
taisni tādās kā parādīts Okupācijas muzejā. 
Iebraucām – nekā nebija, plikas lāvas, 
meklējām visādus papīrus ko palikt apakšā.
Kā tad jūs gulējāt? Pat segas nebija? Vai 
tā arī bija, ka galva pa nakti varēja piesalt 
pie sienas?

Nekas nebija. Gulējām bez segām. Nu 
piesalt pie sienām nepiesalām, jo abos galos 
bija dzelžu krāsnis – kā ogles bija, tā kurināja. 
Piesalt nepiesala, bet nu gulēt nevarēja. 
Meklējām visādas lupatas, ko palikt apakšā, 
papīrus – maz vairs tā papīra arī bija. Katrā 
galā kopējās parašas. Ko tur stāstīt, cik es 
tur vājš biju. Dakteri jau zināja – lika novilkt 
bikses un, ja gaļas uz dibena vairs nav, tad 
jāliek OK (ozdraviteļnaja komanda). Vorkutā 
apstākļi bija drausmīgi, var teikt – bads. Nu 
var jau arī saprast – viņi jau centās iegūt 
ogles. Var teikt, ka nost nešāva, bet avārijas 
šahtās bija bieži, tik dzirdēja – tur avārija, tur 
un atkal tur, tālāk – nomira no bada. Vorkutā 
iecirkņi bija slikti, vietām tecēja ūdens, bija 
daudz akmeņu, bet akmeņogļu maz un 
nevarēja izpildīt normu. Ieslodzītiem vietējiem 
krieviem bija viegli izpildīt normu, jo, ja viņš 
izpildīja normu par 200 procentiem, tad 
viņam ieskaitīja piecas dienas, attiecīgi pēc 
procentiem, nu un cik mazāk, tik mazāk. 
Tāpēc arī viņi tur tos svešos dzenāja un gri
bēja sev to normu izdzīt, lai ātrāk tiktu ārā, 
jo desmit gadus varēja atsēdēt divos gados. 
Grāmatvedība bija smalka. Tas bija tikai 
par tām dienām, kad tika izpildīta norma. 
Bija smagi un galvenais bads, bads, bads. 
Darba izpildes normas speciāli bija uzlik-
tas lielas, bet uztura normas savukārt bija 
atkarīgas no tā, cik izpildīja ogļu normu, cik 
pastrādāja – brigādei bija jādod vagonetes ar 
oglēm. Ēšanā tur bija katlu sistēma – otrais 
bija švakākais katls, bet labākais bija sestais 
katls. Kurš izpildīja normu, dabūja bišķiņ 
labāku barību.
Vai sestajam katlam tauki peldēja pa virsu?

Nepeldēja tur nekas, bet nu vismaz kaut 
cik bija vairāk biezputras un vairāk maizes. 
Ja neizpildīja normu, tad sliktāk baroja, un tie 
vairs strādātāji nebija. Viss atgriezeniski, no 
bada viņi tika OK (ozdraviteļnaja komanda) – 
tur tad daudzi nomira.
Jūs cietāt šahtas avārijā?

Jā, plecs tikpat kā lauzts, visa roka bija 
zila un tad kādu mēnesi turēja OK. Kurš 
uzlabojās drusciņ, tam atrada kādu vieglāku 
darbu, kuram bija kāda slimība, tas nomira 
un cauri. Kas fiziski norūdījušies, kas lau-
cinieki vairāk, tie bija stiprāki, jo Vorkutā 
jau ārstniecības nekādas nebija, vienīgā 

ārstniecība bija jods un vēl kaut kāds priežu 
vai egļu mizas, vai zaru uzlējums – vitamīni – 
tāds riebīgs, pa kādai karotei deva. Zāļu jau 
tikpat kā nebija. Kam kāda vaina bija, tas 
nomira, kas bija novārguši no bada kā par-
asti, tad viņus varēja uzlabot, kaut cik barojot.
Tad uz darbu nedzina?

Nē, nu nevarēja jau aiziet, OK jāstrādā 
nebija, kaut cik maizi deva – tad bišķiņ 
“apvēlāmies”.

Bija tā, ka Vorkutas nometnē priekš 
akumulatoriem vajadzēja destilēt ūdeni. Nu 
to mēs arī darījām, bet akumulatori pēc brīža 
visi juka laukā. Mūs tur gan visādi lamāja, jo 
domāja, ka speciāli kaut ko darām, inženieri 
stāvēja pat blakus un kontrolēja. Izrādījās, ka 
ūdenī ir urāns un to nevar atdalīt destilējot. 
Pēc tam ūdeni destilācijai veda apmēram no 
50 km attāluma. Nu,  starp citu, pie tā avota, 
kas saturēja urānu un tecēja no kalniem 
laukā, bija virtuves – zaldātu un virsnieku 
virtuves, un visi dzēra šo ūdeni, visi ēda. Mēs 
jau, satiekoties ar kādiem, kas te vēl viens 
otrs ir no Neretas pazīstams, smejamies, 
ka mēs, to urāna ūdeni sadzērušies, par 
to jau vēl tik dūšīgi esam. Nu nomiruši jau 
visi arī tikpat kā, cik tad tur vairs ir tagad, 
kas bija. Viens otrs tikai. Jā, par to mēs 
pie sevis smejamies – tad jau tas rūdījums 
no urāna. Vietējie arī lietoja šo ūdeni, tad 
varbūt tik briesmīgi kaitīgs tas nav. To jāsaka 
speciālistiem, jāuzdod uzdevums dakteriem.

Pēc tam visus dzīvi palikušos, kas 
dzimuši 1922.gadā un vēlāk, 1947.gadā 
aizsūtīja uz Silameju Igaunijā un pārskaitīja 
Sarkanās armijas dienestā – stroibatā. 
Iznāk,  ka esmu dienējis arī krievu armijā. 
Vecākus vīrus un slimos palaida mājās, 
tomēr daudzus no tiem izsūtīja atkal 1949.
gadā. Silamejā man gadījās pie elektriķiem 
strādāt. Atklāti sakot, tur es iemācījos savu 
arodu. Silamejā ieslodzītie raka raktuvēs, 
šahtas bija piekalnē, tās nebija pārāk dziļas – 
apmēram 20 metru iekšpusē. Ieslodzītos 
apsargāja apsardzes bataljons. Mēs, nu jau 
kā krievu armijas karavīri, veicām dažādus 
darbus, kur vajadzēja – taisījām apgaismo-
jumu. Silamejā jau bija kaut cik labāk, var 
teikt, pietika. Nekādu gardumu nebija, bet 
maizes pietika, biezputra bija, kāda karote 
kombinētie tauki un cukurs. Uz kauliem 
lēnām gaļu dabūjām virsū. Tur, Silamejā, 
darba apstākļi bija normāli un kaut cik 
paēduši bijām, un tāpēc, skatoties tagad uz 
visiem tiem liekiem gardumiem, es saku, ka 
cilvēkam nevajag daudz.

Silamejā bija priežu mežs un tur kaut ko 
būvēja. Ieslodzītie zem priežu saknēm, zem 
zonas, bija izrakuši kādus trīsdesmit metrus 
garu eju un izmukuši brīvībā. Tos nenoķēra. 
Kā zinātāji teica – tie vīri bijuši ar pagātni, jo 
viens no viņiem Ļeņingradā blokādes laikā 
tirgojies ar maizi, un tad tam jau attiecīgi 
bagātības pietika, tik bija jātiek vien mājās. 
Tā jau nometnē notika daudz kas. Brauca 
vietējie igauņi uz ballēm. Armijai bija kino, 
bet pēc kino notika balle, kur sabrauca no 
Ļeņingradas, no arodskolām krievietes. Puiši 
nāca uz ballēm. Tad atkal iznāca kādreiz liels 
kautiņš. Zaldāti stāv pie durvīm, tie tās meitas 
laida iekšā, bet puikas nelaida. Gāja visādi, 
pat tiesājās, jo vienreiz, braucot uz balli, 
apgāzās mašīna. Tajā reizē nositās pagasta 
komjaunatnes sekretārs. Bija reiz no Latvijas 
atbraukušas kādas dziedātājas, koncertu 
uztaisīja. Silamejā biju līdz 1950.gadam.

“Es esmu bagāts – man pieder viss,  
kas ar mani ir noticis”

Alberts pie tēva mājas Grīcgalē, ap 1926. g.
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Tagad vienmēr Jāņos nāk prātā, kā toreiz 
1945.gada Līgo vakarā no cukurfabrikas 
Jelgavā mēs devāmies prom uz Vorkutu. 
Bads un necilvēcīgie apstākļi vilkās līdz 1947.
gadam. Bads – tas bija visdrausmīgākais 
un tas, kā tie vietējie – “Davaiķe, fašisti, 
rabotaiķe, davaiķe!” Fašisti – tā jau vietējie 
mūs sauca. Ēšanas, nebija,  ārstniecības 
nebija. Kas izturēja, tas izturēja.

Septiņi gadi – divās armijās, divās 
raktuvēs. No 1943.gada līdz 1950.gadam – 
visi labākie gadi. Nu par to varbūt tagad pie 
mūža gala pielikts ir klāt, vai ne? Parasti vīrieši 
60 gados jau apmiruši.

Es jau neesmu nekāds izņēmums, tādu 
cilvēku kā es ir tūkstošiem. Ko raudās, tas 
laiks ir pāri. Padomju laikā biogrāfiju nevarēja 
tā stāstīt kā tagad, vācu armija bija izņemta 
laukā, jo ar to lielīties nevarēja. Šodien var 
stāstīt visu – ka biju Vorkutā, Silamejā. Ne es 
gribu ar kaut ko izlielīties, ne es gribu kaut ko 
slēpt. Tāda bija dzīve. Pret savu gribu bijām 
visi tur ierauti.

Pēc atbrīvošanas aizgāju atpakaļ uz 
Neretu un strādāju pienotavā. Iepazinos ar 
Annu. Viņa bija praksē Neretas pienotavā. 
Pēc Neretas pienotavas strādāju inkubācijā. 
No turienes mūs aizsūtīja uz Maskavu, jo bija 
labi rādītāji – republikas mērogā mēs maz 
olas nozagām un labi pratām cāļus izperināt. 
Uz Maskavu braucām vesela grupa, arī no 
kādām pāris citām stacijām un no ministrijas.

Mālpils pienotavā sāku strādāt no 
1961.gada. Tad priekšnieks bija Eduards 
Vasilis, pēc tam Zinaida Volčuka. Viņa no 
Rēzeknes skolas bija nākusi, tad visa viņas 
brigāde arī bija salasīta no Rēzeknes. Pēc 
tam priekšnieks bija Ivars Vācietis. Kad 
priekšnieks bija Kigebens, tad pienotavas 
priekšā tika iedēstītas egles tādā pašā veidā 
kā pie Kremļa Maskavā, lai līdzība.

Zem pienotavas kantora ir muižas vecie 
pagrabi. Garākā ēka ir bijusi muižas pieno-
tava. Lielo pienotavu uzcēla Ulmaņa laikā. 
Paslēptuvi vai bunkuru uzcēla ap 1961.gadu – 
kad mēs atnācām, tad to pašreiz būvēja. 
Bunkurs bija paredzēts Gaļas un piena 
rūpniecības ministrijas amatpersonām. Iekšā 
jau bija labi aprīkots – gultas, dīvāni, tepiķi. 
Apkure un elektrostacija sava, arī sakari.
Ko Mālpils pienotava tajā laikā ražoja?

Sierus un sviestu. Sierus ražoja daudz, 
jo es zinu, ka dienā bija divas tonnas siera. 
Galvenais bija Holandes siers, ar pārējiem 
visādiem sīkumiem pienotava nenodarbojās, 
nekādu sīku produkciju neražoja kā tagad. 
Nepārdeva arī neko. Visu sviestu un sieru 
nodeva bāzē Rīgā un tad patērētāji, cik 
viņiem piešķīra pēc plāna, tik viņi veda 
atpakaļ. Te jau vēl savējie cīnījās, lai kādu 

daļu to sieru vai sviestu saņemtu tepat uz 
vietas.

Citu sieru nebija, vienīgi uz Jāņiem 
izga tavoja ķimeņu sieru. No Mālpils pienota
vas eksports gāja pa visu PSRS. Sviesta 
ražošanā toreiz bija cita tehnoloģija. Sviestu 
ūdenī no paniņām izmazgāja tīru. Vajadzēja 
tādu, ko var ilgi uzglabāt, kā saka, armijas 
vajadzībām. Pēc gada skatījās sviesta 
paraugus un tad lielīja to pienotavu, kurai 
sviests uzglabājās gadu bez izmaiņām. 
Kāds tas meistars gadījās. Tagad sviestu 
sakuļ, saspiež tos graudus ar visām suliņām 
kopā. Kabriels – tas bija labs speciālists. Viņu 
pēc tam paņēma ministrija kā tādu siera 
speciālistu. Un tad viņš uz Mālpili atnāca 
vēlreiz. Viņš tiešām bija īsts sava amata 
speciālists.

Pienotavā nostrādāju no 1961. līdz 
2009.ga dam. Es skaitījos vecākais me
hāniķis Mālpils pienotavā, var teikt, koman
dēju visus kurinātājus, sētniekus, elektri  ķus 
un būvniekus, kamēr vēl nebiju pen sijā. 
Vecākam mehāniķim pakļauti bija visi būv
nieki, kurinātāji, kompresoristi, atslēdz nie ki, 
visi piena mašīnu apkalpotāji. Bija kādi cil vēki 
divpadsmit, ar visiem bija jāsatiek un savu 
reizi kāds šņabītis jāiedzer, tīri tā nevarēja. 
Jā, jāsatiek bija. Labi jau, ka manu biogrāfiju 
te nezināja, es ar to nelielījos, citādi jau būtu 
sākuši mani par fašistu lamāt kā kādreiz citās 
vietās. Man sevišķi palicis atmiņā kā man 
viens pazīstams cilvēks teica – “ ko tu netei
ci, ka biji vācu armijā?” Es viņam atbildēju: 
“Paklau, paies desmit gadi, un tu arī vairs 
ne lielīsies, ka biji partijā un biji tur sekretārs.

Viens otrs atkal mīlēja paplātīties: “Ai, 
kā mēs tos krievus šāvām, kā mēs gājām 
un apsitām jūs tur, aizgājām, redz, esam 
dzīvi tagad” un tā tālāk. Kaut varbūt nemaz 
nešāva, bet izlielījās, izlielījās tikai. Jā, 
sūdzētāju arī netrūka. Vienu otru tādu, kas 
neturēja muti, paņēma ciet un cauri viņam 
bija.

Un tā tolaik, kad gribēja ieviest kaut kādu 
kārtību, tūlīt uzreiz bija jautājums – kur tu 
vācu laikā biji? Jā, kur tu biji vācu laikā? Tas 
bija veids, kā nolikt otru pie vietas.

Darba pienotavā bija daudz. Tehnikai 
vajadzēja iet, vienalga, sestdiena vai svēt
diena. Tehnikai bija jābūt kārtībā, jo piens 
bija jāpārstrādā. Pa to sovhozu jau visādi 
gāja. Kolhozā, sovhozā jau varēja kādu dienu 
kādreiz, ziniet, te bija kādreiz komjauniešu 
brigādes slaucējas un pēc katras balles 
nebija, kas slauc govis. Līdz pusdienai mek
lēja slaucējas, meklēja sieviešus pa visu 
sovhozu. Kādreiz te visi smējās par “Zučkām, 
par komjauniešu brigādes slaucējām, jo tās 
pēc katras balles bija jāaizvieto – tad meklēja 

sieviešus no blakus fermām. Zootehniķiem 
ar traki gāja.

Man visu laiku ir bijis kustīgs dzīves 
veids. Darbā katru dienu staigāšana pa trim 
stāviem, jo pagrabs bija divos stāvos. Tas 
bija kā pa kalniem – augšā, lejā. Pa medībām 
atkal izkustējos. Jā, 90.gadi ir liela jubileja. 
Mēs jau nesvētījam daudz, drusku atzīmējam 
ģimenes lokā – bērni jau arvien atceras mūs 
un atbrauc. Oktobrī mums abiem būs kāzu 
55 gadu jubileja. Izaudzināti un augstskolās 
izskoloti divi kārtīgi bērni – dēls Aivars un 
meita Maira. Pa vasarām izauklētas trīs 
mazmeitas – Ieva, Edīte un Alise. Mēs esam 
labi dzīvojuši.

Bērni un mazbērni bieži mūs apciemo, 
dēls aicina dzīvot pie sevis uz Svētciemu, 
kur pa logu jūru varot redzēt. Mums te Mālpilī 
labi – pa mūsu istabas logu savu “jūru” – 
Mālpils dzirnavu ezeriņu – redzam. Meita 
strādā Pārtikas un tirdzniecības darbinieku 
arodbiedrībā, dēls Aivars ir ūdensvadu 
un kanalizācijas būvniecības uzraugs. 
Mazmeitas visas labi mācījās bez jebkādas 
skubināšanas un tagad strādā.

Ar labu humora dzirksti apveltīts, ener
ģisks, kārtīgs, precīzs un prasīgs, draudzīgs, 
sirsnīgs un dzīvesgudrs. Tā varētu šīs īpa
šības, ar kādām Alberta kungs tiek rak stu
rots, uzskaitīt vēl un vēl.

Mēs Alberta kungam vēlam stipru 
un labu veselību. Paldies jubilāram un 
viņa dzīvesbiedrei Annas kundzei par 
laipno uzņemšanu un sava dzīvesstāsta 
uzticēšanu.

Ar interesi to klausījās un tālāk lasītājiem nodeva 
Mālpils vēsturiskā mantojuma speciāliste  

Baiba Lippe

Silamejā ap 1949.g., A.Mucenieks 2.rindā 1. no labās A. Mucenieks pienotavā, kompresoru telpā, ap 1980.g.

Alberts un Anna Mucenieki, 2012. g.
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Piektdien, 13. aprīlī Mālpils sporta kompleksā viesojās pasaulē 
pazīstamie skeletonisti – brāļi Tomass un Martins Dukuri. Šogad 
Martins Dukurs otro reizi pēc kārtas izcīnīja Pasaules čempiona 
titulu, trešo reizi Eiropas čempiona titulu un ir trīskāršs Pasaules 
kausa izcīņas uzvarētājs. Tomass Dukurs ir 2012. gada Eiropas 
čempionāta sud raba medaļas laureāts.

Kā atzīmēja Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs, ir ļoti liels gods tikties ar šiem izcilajiem sportistiem – mūsu 
kaimiņiem no Siguldas, kas trenējušies arī uz Mālpils sporta kom-
pleksa skrejceļa, tādā veidā reklamējot Mālpili. Viņš teica: “Esam 
pateicīgi, ka sportisti atrada iespēju ierasties pie mūsu jauniešiem un 
dalīties savā pieredzē. Lai skolēni redz, ka ar godprātīgu attieksmi 
pret to, ko dara, var sasniegt savus izvirzītos mērķus.”

Tomass un Martins Dukuri: Mēs atbraucām pēc Valta uzaici
nājuma. Šeit, Mālpilī mēs aizvadām savus treniņus un jāsaka, ka šī 
treniņu bāze ir viena no labākajām, kāda te apkaimē ir. Es domāju, 
ka ir paveicies ne tikai mums, bet arī jums.

Tālāk Tomass un Martins stāsta par skeletonu un atbild uz 
tādiem jautājumiem, kā – Kāds ir šis sporta veids?, Kāpēc tik 
dīvains nosaukums – skeletons? Kā tas nokļuva Latvijā? Kāds 
ir tā ekipējums, cik tas sver un maksā?

Nosaukums radies no vārda skelets, jo pirmās kamanas 
tiešām atgādināja cilvēka skeletu. Šis sporta veids ir krietni vecāks, 
kā varētu iedomāties. Skeletona sporta pirmsākumi meklējami 
Šveicē ap 1882. gadu. Pirmais braucamais ļoti atgādināja cilvēka 
kaulu uzbūvi. Mūsdienās šis sports ir attīstījies, ienākušas jaunas 
tehnoloģijas, tāpēc šodien brauciens ir pavisam savādāks. Ske
le tons ir olimpiskais sporta veids jau piekto olimpiādi, sākot ar 
1928. gadu. Tad bija liels pārtraukums, bet 2002.gadā šis sporta 
veids atgriezās. Es ceru, ka uz palikšanu, jo skatītāji atzīst, ka tas ir 
diezgan dinamisks un aizraujošs, un tas arī ir viens no kritērijiem, 
kas nosaka, kurš sporta veids paliek olimpiskajā apritē.

Mūsu tēvs, Dainis Dukurs, ir Siguldas bobsleja trases direktors. 
Siguldas bobsleja trasē pirms tam tika pārstāvēti divi sporta veidi – 
kamaniņu sports un bobslejs. Viņš izdomāja atvest no Norvēģijas 
kamanas un pamēģināt Siguldā arī skeletonu. Protams, mēs, jauni 
būdami, es četrpadsmit gadus vecs, Tomass mazliet vecāks, tīri 
intereses pēc nolēmām pamēģināt. Sākotnēji nebija uzstādījums, 
ka mums jābūt sportistiem. Mēs spēlējām volejbolu. Tēvs ģimenē 
par prioritāti bija izvirzījis mācības. Mēs mācījāmies un tikai pa 
brīvdienām nodarbojāmies ar skeletonu. Tad vienā dienā tēvs mūs 
pasauca un pateica, ka ir tāda iespēja, viņš ir pārdevis māju, vai 
mēs esam gatavi nopietnāk nodarboties ar šo sporta veidu. Nu, 
protams, es uzreiz – jā! Šobrīd es būtu ilgāk padomājis, jo tā tiešām 
bija nopietna investīcija. Šaubas nebija par to, vai es to gribu, bet 
vecākiem tas bija nopietns solis un piedāvājums. Šodien tēvam 
pārjautātu vairākas reizes, vai tiešām viņš to grib, vai tiešām tam 
ir gatavs, jo tajā laikā es nepaprasīju, ko viņš no manis sagaida. 
Bet par to, ka man patika tā lieta jau no mazotnes, par to nebija 
šaubu. Tēvam tas droši vien bija grūts lēmums – investēt jaunā 
sporta veidā, neviens jau nezināja, kāda tā atdeve būs. Tas bija ļoti 
riskants pasākums. Paldies viņam, ka viņš deva mums tādu iespēju.

Es tajā laikā ar pilnu atbildību sāku startēt sacensībās, tomēr bija 
viens nosacījums – mācības. Braukšu uz sacensībām, ja tikšu galā 
ar mācībām. Nu, protams, tas man bija labs dzinulis – vispirms tikt 
galā ar uzdevumiem skolā un tikai tad startēt sacensībās. 2002.gadā 
bija viena vieta uz olimpiādi, un Tomass, par cik viņš bija vecāks un 

startēja labāk par mani, tika uz šo olimpiādi. 2006.gadā olimpiāde 
bija Itālijā – tur arī bija viena vieta, bet tur aizbraucu es. Pēc Itālijas 
olimpiādes bija tāds kā lūzuma punkts, kad mēs abi divi bijām 
pabeiguši augstskolu – es pabeidzu LVU ekonomikas un vadības 
fakultāti, Tomass pabeidza Banku augstskolas finansistus – ko 
darīt? Bija jāizšķiras – iet strādāt, turpināt mācības vai profesionāli 
nodarboties ar sportu? Mēs nolēmām pamēģināt absolūti par visiem 
100 procentiem nodoties sportam. Mēs trenējāmies divas reizes 
dienā, nopietni strādājām pie tehnikas, analizējām braucienus, sa-
vas kļūdas, kā rezultātā mēs esam nonākuši tik tālu, cik mēs esam. 
Es varu teikt, ka lielos vilcienos ieguldījums, pamatinvestīcija bija 
no tēva. Mēs varam teikt, ko mēs esam sasnieguši, vai neesam, 
bet to pamatgrūdienu bija izdarījis tēvs. Otra lieta ir tā, ka mums 
šajā sportā ir bijis patīkami – mēs esam darījuši to, kas mums patīk, 
tā pēc mēs arī jums iesakām atrast nodarbošanos, kas jums pašiem 
patīk. Un tad būs cits gandarījums strādāt Ne visiem ir jāsporto, ne 
visiem ir jādzied, kādam ir jāspēlē mūzikas instruments un tā tālāk.

Viss mūsu ekipējums sastāv no kamanām un vēl dažiem 
aksesuāriem. Skeletona kamanas sastāv no kamanu korpusa un 
divām slidām. Uz kamanām ir tādi kā rokturi – tie tiek izmantoti starta 
ieskrējienā, tie notur braucēju zināmā pozā, jo, pa trasi braucot, ir 
liels spiediens, vibrācija. Kamanas ir ražotas katram individuāli – tās 
tiek izveidotas pēc konkrēta cilvēka svara, auguma un fiziskajām 
spējām. Viena no svarīgākajām komponentēm skeletonā ir starta 
ieskrējiens. Lai to labāk veiktu, ir nepieciešami speciāli apavi – naglu 
kurpes – ar daudz mazām, sīkām nagliņām. Nagliņas jāuztur asas, 
lai ieskrienoties nespolētu kājas un varētu uzrādīt labāku starta 
laiku. Purngali cieti, lai stūrējot neapdauzītu pirkstus. Mēs lietojam 
speciālu kombinezonu, kas ražots no speciāla materiāla. Tas ir ļoti 
maziņš, tam jābūt maksimāli apspīlētam. Ziemā tajā ir diezgan auks-
ti. Pie –30 C0 diez ko salu netur. Tērpus šuj Austrijā, bet pašlaik mums 
ir pārrunas ar vienu Vācijas kompāniju, mēs mēģināsim nākamgad 
cita veida tērpus. Viņi sola ķermeņa skenēšanu, mērīšanu, noskanēs 
ķermeni un tad mēģinās uzšūt šo tērpu pēc iespējas atbilstošāku 
augumam. Trešā svarīgā lieta no drošības viedokļa, ja mēs braucam 
ar galvu pa priekšu, ir ķivere, speciāli ražota skeletonam – diezgan 
viegla, lai varētu galvu noturēt, lai pasargātu zodu, jo tas šad tad 
velkas pa zemi.

Mūsu kamanu aptuvenā cena ir 32 000 EUR. Standartcena 
kamanām ir 5000 EUR. Tādas var nopirkt, bet tad tās arī būs 
tikpat ātras, cik standarts. Nevar aiziet pie vāciešiem un nopirkt 
viņu kamanas, kaut arī mēs zinām, ka viņas ir labas – tur arī par 
20 000 EUR tās netiks pārdotas, jo tā ir valsts investīcija un valsts 
noslēpums, tādas kamanas netiek tirgotas. Tērps maksā no 300 – 
500 EUR, tomēr tas salīdzinoši bieži jāmaina, ja gadās atsisties 
pret apmalēm, tad tas saplīst. Apavi maksā 200 EUR, pie tam tās 
nagliņas arī nodilst sezonas laikā. Ķivere gan ilgi kalpo – tā maksā 
kādus 500 EUR. Ekipējums nav lēts, tas ir diezgan specifisks un to 
nevar nopirkt Latvijas veikalos. Viss tiek šūts pēc pasūtījuma, tas ir 
diezgan sarežģīti un dārgi.
Kā notiek pati braukšana un stūrēšana? Kas ietekmē rezultātu?

Starts sākas ar ieskrējienu, pēc tam uzlec uz kamanām un liekas 
guļus. Galva ir apmēram 1 cm no ledus, rokas gar sāniem, kājas 
kopā – jācenšas ieņemt pēc iespējas aerodinamiskāka poza. Mēs 
brīžam braucam ar pāri par 140 km/h, un tad tam ir liela nozīme. 
Trases ir ļoti dažādas konfigurācijas. Maksimālais ātrums katrā trasē 
ir pāri par simts kilometriem stundā, bet lielākais maksimālais ātrums 

17.martā, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 2.posms. 1.vietu ieguva Normunds 
Ozoliņš, 2.vietu – Edgars Komarovs, 3.vietu – Aldis Graudiņš.

17.martā, Ulbrokas sporta kompleksā, Mālpils komanda 
aizvadīja priekšsacīkstes telpu futbolā. Savā apakšgrupā tika 
piedzīvoti 2 zaudējumi (7:11 pret Salaspils novada un 1:11 pret 
Stopiņu novada komandām) un līdz ar to mūsējie ierindojās 3.vietā 
grupā un 31.martā, Mālpils sporta kompleksā, aizvadīja cīņas par 
10. līdz 13.vietai. Arī šajās cīņās tika piedzīvoti 2 zaudējumi (2:8 pret 
Siguldas novada un 3:9 pret Mārupes novada komandām). Mālpils 
komanda (Dailis Veics, Adrians Fjodorovs, Armīns Fjodorovs, Aigars 
Janbergs, Arnis Janbergs, Edvards Lidermanis, Gustavs Norkārklis, 
Mareks Cimurs, Ilvars Raups un Ģirts Lielmežs) ierindojās 12.vietā.

18.martā, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 3.posms, kurā piedalījās 23 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Dzidra Kiela, 2.vietu – Jānis Želvis, 3.vietu – Agris Ozoliņš.

14.aprīlī, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 3.posms. 1.vietu ieguva Normunds 
Ozoliņš, 2.vietu – Tālivaldis Zagorskis, 3.vietu – Jānis Jansons.

15.aprīlī, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 4.posms, kurā piedalījās 22 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Agris Ozoliņš, 2.vietu – Ilmārs Puliņš, 3.vietu – Modris 
Liepiņlauskis.

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

19.maijs 
plkst.10.00

Mālpils novada čempionāts 
šautriņu mešanā, 4.posms Mālpils sporta komplekss

20.maijs 
plkst.10.00

Mālpils novada čempionāts 
zolītē, 5.posms Mālpils sporta komplekss

23.maijs Pierīgas novadu sporta 
spēles orientēšanās sportā Pie Saulkrastu apvedceļa

26.maijs 
plkst.10.00

Mālpils novada diennakts 
čempionāts zolītē Mālpils sporta komplekss

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Izcilie skeletonisti Tomass un Martins Dukuri Mālpilī

Sporta ziņas
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ir bijis 145 km/h. Iedarbība uz kamanām notiek pa diagonāli, ar plecu 
pārnesot svaru un iedarbojoties ar spēku. Stūrēšana notiek tā, ja 
cilvēks grib pagriezties pa kreisi, tad viņš nedaudz iegriež galvu, 
piespiež labo plecu un pretējo ceļgalu, pa diagonāli. Ja grib uz otru 
pusi, tad visu to pašu, tikai pretēji un kamanas, nedaudz reaģējot, 
arī veic pagriezienu. Sliecē ir tādi kā asmeņi. Kad spiežat ar ceļgalu 
uz kreiso asmeni, tad tas iegriežas ledū, un tādā veidā tiek panākta 
stūrēšana. Visi lēmumi jāpieņem zibenīgi. Jāzin, kurā brīdī, kur un ar 
cik lielu spēku iedarboties uz kamanām. Visa māksla ir nobraukt tā, 
lai pa televizoru nebūtu redzams, kā tiek stūrēts. Brauciens parasti 
ilgst, kādu minūti, tāpēc var teikt, ka viegli, bet īstenībā spiediens un 
sasprindzinājums ir tik liels, ka finišā esam pat nedaudz piekusuši, 
brīžiem tāda sajūta, ka nav elpots, finišā grūti atelpoties. Rezultāts 
ir atkarīgs no daudziem faktoriem – no tā, kāds ir starta ieskrējiens, 
kāds ir ekipējums, cik piemērotas ir slidas. Tas, vai slidas šķautne ir 
1 vai 1,2 mm, jau ir ļoti liela atšķirība. Martina kamanas sver 40 kg, 
bet Tomasa – 34 kg. Tomass ir smagāks, tāpēc kamanām jābūt 
vieglākām. Skeletonā kopējā masa ir ierobežota – nedrīkst kopējais 
svars pārsniegt 112 kg. Sievietēm kamanas ir vieglākas.
Cik ilgu laiku jūs pavadāt, lai slieces tā spīdētu?

Pirms katrām sacensībām parasti trīs stundas aiziet, kamēr 
nopulējam kamanu slieces. Sākam ar rupjākiem smilšpapīriem, 
tad smalkākiem, pēc tam ar dimanta pastām, līdz slieces spīd kā 
spogulis.
Ļoti bīstami ir tā ar galvu pa priekšu traukties. Kā treneris tre
niņos jauniešus pasargā, lai viņi negūtu traumas? Vai nav bail 
braukt un vai nav bail no kritieniem?

Treniņus, protams, neviens nesāk ar augšējiem startiem. Ja 
atnāk jauns bērns vai jaunietis, viņš sāk ar pēdējām divām virāžām, 
ar ļoti mazu ātrumu tās izbrauc. Ja viņam labi sanāk, lēnām kāpj 
augstāk, kamēr iemaņas ir tik augstas, ka sasniedz augšējo startu, 
bet paradokss ir tas, ka galvu neviens nekad nav sasitis. No malas 
skatoties, izskatās daudz trakāk. Es nezinu tādu gadījumu, ka būtu 
sasista galva. Rokas – jā, kājas – jā, ribas – jā. Divpadsmit gadus 
braucam un neesam tādu gadījumu piedzīvojuši, ka kāds no mums 
vai konkurentiem sasistu galvu. Jo, acīmredzot, ir kaut kāds reflekss, 
ka galvu automātiski pagriež malā un tā necieš.

Vairs jau nav bail braukt, varbūt pirmajos braucienos 2000.
gadā, kad mēs braucām uz jaunām trasēm, kuras izej tikai ar kājām 
un nezini, kā tur jābrauc, tikai nojaut un tad ir tā – brītiņu nervozē. 
Tajos braucienos bija bail, bet tagad visas trases vairāk vai mazāk 
izbrauktas pa desmit reizēm un par to nedomā. Sacensībās no 
kritieniem nav bail, jo pieredze ir pietiekami liela. Ja viss iznāk, tiem 
nevajadzētu būt, bet nenoliegšu, ka nervozitāte bieži ir, un droši vien 
tas ir labi, tas nozīmē, ka tu esi dzīvs – viss ir kārtībā.
Kā ir ar valsts atbalstu?

Kāds atbalsts ir, tāds ir. Mēs to pieņemam, jo skeletons ir lieta, 
kas mums patīk un sagādā prieku. Mēs to nedarām naudas dēļ. 
Mums ir savi lokālie atbalstītāji – siguldieši un privātie sponsori, kas 
piepalīdz. Apmēram 30% ir valsts budžets, bet pārējo trūkstošo mēs 
saņemam no atbalstītājiem.
Kas izgatavo kamanas?

Viss kopējais “pīrāgs” tiek “sacepts” Latvijā ar mūsu tēva rokām, 
kamanas principā ražo mūsu tēvs, kaut gan ir detaļas, kuras pasūta 
no Anglijas un Šveices. Ja vajadzīgas uz simtdaļām ražotas detaļas, 
tad tādas iekārtas ir Šveicē, tāpēc arī no turienes pasūtījām, bet 
mums ir mērķis – nākotnē uz kamanām rakstīt – “Ražots Latvijā”. 
Vēlamies, lai viss būtu ražots ar latviešu uzņēmējiem un latviešu 
rokām.
Sanāk, ka šajā sporta veidā var trenēties tie, kas dzīvo tuvu 
Siguldai?

Jā, ļoti pareizi. Tā vienlaicīgi ir priekšrocība, bet tajā pašā laikā 
klupšanas akmens tiem, kuri dzīvo tālāk no Siguldas, un tas nav vairs 
demokrātiski. Mēs esam piesaistīti pie trases, un tā arī ir jauniešiem 
lielākā problēma, pirmkārt, šis sporta veids ir salīdzinoši dārgs, 
otrkārt, jābūt siguldietim, savādāk apvienot ar mācībām ir grūti.
Vai četrpadsmitgadīga maiņa jums aug?

Četrpadsmitgadīga nē, mums ir viena jauna meitene, viņai ir 
18 gadi un brauc jau otro sezonu, mūsu skatījumā – diezgan per
spektīva. Nāks tuvāk olimpiāde, sacensības, tad jau redzēs. Vairāk 
vai mazāk viss ir no viņas pašas atkarīgs, jo visi apstākļi nodrošināti. 
Visiem jaunajiem, kas nāk un mēģina, es saku – neviens par čem
pionu nepiedzimst, ir jābūt gribasspēkam. Gribasspēks – tā ir puse 
no uzvaras. Agri vai vēlu, bet, ja jūs strādāsiet, tiksiet atalgoti. Pārē
jais ir atkarīgs no talanta, veiksmes un citiem faktoriem.
Ar kādiem sporta veidiem vēl jūs nodarbojaties?

Mēs abi nodarbojamies ar hokeju, bet vasaras sezonā spēlējam 
florbolu. Pirms skeletona mēs diezgan ilgi spēlējām volejbolu. 
Kad mēs mācījāmies Siguldas ģimnāzijā, mūsu volejbola treneris 
uzaicināja tevi, Valt, parādīt kaut ko volejbolā, un mēs, jaunie volej
bolisti, skatījāmies uz tevi tā kā uz elku. Tu mums parādīji augšējās 

piespēles, gremdes, mēs braucām skatīties tavas spēles, tāpēc arī 
šodien ir liels pagodinājums būt te.
Kāds ir bijis jautrākais brīdis, ko atceraties?

Parasti jautrākie brīži ir pēc sacensībām. Nenosaukšu vienu 
konkrētu gadījumu, bet, ja izdodas abiem nokļūt uz pjedestāla, tas ir 
varbūt ne jautrs, bet gandarījuma pilns brīdis, kad sasniegts tas, ko 
gribējām un uz ko ļoti ilgi iets. Tie ir tie brīži, dēļ kuriem vērts sportot.

Smieklīgākie brīži ir tad, kad atnāk jauns braucējs, uzliek kama-
nas otrādi un aizbrauc. Tas ir smieklīgi. Ja trasē apgriežas otrādi un 
ar kājām pa priekšu turpina braukt. Brīžiem tas var beigties ne tik 
smieklīgi. Jaunajiem mēs dažkārt stāstam, ka jābrauc pēc zīmēm 
un nevar pārsniegt ātrumu. Tad viņš skatās, kurā pusē būs zīme 
un tic tam visam.
Cik reizes jūs uz goda pjedestāla abi esat stāvējuši kopā?

Abi divi kopā esam bijuši kādas četras reizes. Šogad sanāca 
Eiropas čempionātā būt pirmajam un otrajam.
Cik ilgi jūs plānojat nodarboties ar šo sporta veidu?

Sports ir sports un tik ilgi, kamēr motivācija un veselība ļaus, 
mēs noteikti arī startēsim. Ja nekas neatgadīsies pa ceļam, tad līdz 
2018.gada Korejas olimpiādei.

Tā kā skeletons ir ziemas sporta veids, tad pirms sacensībām 
ir ļoti svarīgi iesildīt muskuļus, īpaši kāju un muguras. Iesildīšanās 
vingrojumus kopā ar sportistiem veica Mālpils vidusskolas gan 
jaunāko, gan vecāko klašu skolēni. Viņi to darīja ar lielu entuziasmu 
un prieku. Valts Mihelsons piebilda, ja bērni arī fizkultūras stundās 
izrādītu tikpat lielu aktivitāti kā šodien, tad tas būtu vienkārši fantas-
tiski un rezultāti neizpaliktu. Varbūt Martinam un Tomasam biežāk 
vajadzētu atbraukt un pasniegt kādas stundas! Liels prieks, ka no 
jauniešu puses bija liela aktivitāte un sportistiem tika uzdoti daudzi 
jautājumi. Martins un Tomass Dukuri nodemonstrēja, kā pareizi 
jāieguļas kamanās, kā notiek stūrēšana, kāds ir ekipējums, kuru 
bērni varēja pataustīt savām rokām. Notika arī fotografēšanās ar 
pasaules slavenībām un autogrāfu dalīšana.

Mālpils sporta kompleksā uz tikšanos ar skeletonistiem bija  
Baiba Lippe, Esmeralda Tāle

No labās – Aleksandrs Lielmežs, Martins Dukurs, Tomass Dukurs, Valts 
Mihelsons, Baiba Kriviša

Mālpils vidusskolas skolnieki klausās Martina un Tomasa stāstījumu par 
skeletonu
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Ir pagājis spraigs un darba pilns periods 
Sporta deju kluba “Zīle” dejotājiem. Pavadīti 
visi 2012.gada čempionāti – Standarta deju, 
Latīņamerikas deju un 10 deju čempionāti. 
Ievērības cienīgus rezultātus ir sasnieguši 
SDK “Zīle” dejotāji – siguldietis Marks Cimer-
manis un mālpiliete Signe Vizuma.

Klubā dejo bērni gan no Siguldas, gan 
no Mālpils. Tieši šis apstāklis ļauj mums 
piemeklēt dejotājiem atbilstošāko partneri un 
veidot labāku saskaņu pārī. Deju nodarbības 
notiek gan Siguldā, gan Mālpilī, nodrošinot 

pāriem iespēju maksimāli daudz trenēties. 
Arī Marks un Signe kopā sāka trenēties 
tieši pirms gada. Tikai pateicoties iespējai 
piemeklēt partneri Siguldā, izveidojās šis 
pāris. Mālpils var lepoties ar labu pāri Latvijas 
mērogā.

Marka un Signes rezultāti čempionātos:
• Standarta deju čempionātā bērnu grupā 

no 25 pāriem – 9.vieta, savā kvalifikācijas 
klasē (E6) – 4.vieta Latvijā

• Latīņamerikas deju čempionātā bērnu 
gru pā no 30 pāriem – 11.vieta, savā kvalifi
kā cijas klasē (E6) – 7.vieta Latvijā

• 10 deju čempionātā bērnu grupā no 33 pā
riem – 7.vieta, savā kvalifikācijas klasē 
(E6) – 3.vieta Latvijā

UZZIŅAI
Par līmeņiem un kvalifikācijas klasēm: 

Sporta dejās ir trīs iesācēju līmeņi – I, II, III, 
tad septiņas kvalifikācijas klases (augošā 
secībā) – E4, E6, D, C, B, A, S (starptautiskā)

Šogad cītīgi trenējušies arī mālpilieši 
Dmit rijs Lucēvičs un Ivita Ozoliņa. Katru 
ne dē ļu startējot sacensībās un krājot kvalifi
kā  ci jas punktus, šis pāris ir tikko pārgājis B 
kvalifi kācijas klasē gan Standarta deju, gan 
Latīņ amerikas deju programmās. Tas ir ap
svei cams rezultāts! Kopš pastāv deju klubs,  
Dima un Ivita pagaidām ir pirmie, kas Stan
darta deju programmā ir sasnieguši tik aug stu 
kvalifikācijas klasi. Latīņamerikas deju prog
ram mā pagaidām nepārspēts ir Mārtiņš Taran
da un Madara Estrika – A kvalifikācijas klase.

Laiks nestāv uz vietas, arī deju klubā 
“Zīle”, notiek paaudžu maiņa, daži dejotāji 

dodas prom, vietā nāk jauni. Visos laikos ļoti 
būtisks ir vecāku atbalsts dejotājiem, tāpēc 
vislielākais paldies Inesei un Raimondam 
Tarandām, Lienei un Valdim Cērpiem, Vitai 
Ozoliņai, Daigai un Gintam Lapām un Svetla-
nai un Aleksandram Lucevičiem, ne tikai par 
atbalstu saviem bērniem, bet arī dažādiem 
kluba pasākumiem, nometnēm un ballēm!

Deju kluba vadītāja  
Iveta Zīle

Tuvu dvēseli tev sameklēt,
Kopā ceļu atrast spēt.
Lai uzaust trauksmains rīts,
Satraucošs, kā sapņos tīts!

Uldis Marhilevičs, Rēzija Kalniņa  
un Valdis Škutāns  

Latvijas talantus aicina uz “Satikšanos”
2012. gada vasarā notiks ikgadējais Latvijas Talantu projekts – 

“Satikšanās”, kurā bērniem un jauniešiem no visas Latvijas būs iespēja 
mācīties pie profesionāliem un atzītiem pasniedzējiem, kopā pavadot 
neaizmirstamas dienas Latvijas skaistākajās muižās un pilīs.

Projekts “Satikšanās” iedalās trīs apakšnozarēs –
“Satikšanās mūzikā”, patrons Uldis Marhilevičs, Ķirsona muižā no 

25.06.12 līdz 30.06.12
“Satikšanās teātrī”, patronese Rēzija Kalniņa, Dikļu pilī no 07.08.12 

līdz 12.08.12
“Satikšanās dejā”, patrons Valdis Škutāns, Mārcienas muižā no 

22.07.12 līdz 27.07.12
Satikšanās mūzikā, dejā, vai teātrī var būt arī Tavs šīs vasaras lielākais 

piedzīvojums, izvēlies sev tīkamāko nozari un piepildi savu vasaru ar 
neaizmirstamām emocijām!

Projekta dalībniekus sagaidīs vokālās nodarbības, deju stundas, 
meistarklases, aktiermeistarības nodarbības. Ikviens varēs iegūt jaunas 
zināšanas, iespaidus un pieredzi, kā arī jaunus draugus.

Projektu “Satikšanās” atzinīgi novērtējuši Latvijas vadošie mūziķi, 
dejotāji, producenti, režisori un pat komponisti, pērn projektā iesaistījās 
un jaunos talantus mācīja: Ieva Kerēvica, Vineta Elksne, Karīna Tropa, 
Jolanta Strikaite, Ieva Pļavniece, Gundars Lintiņš, Maija Doveika, Agris 
Daņiļevičs, Kristaps un Ginta Krievkalni,  kā arī daudzi, daudzi citi!

Piedalīties aicināti visi tie, kuriem patīk dziedāt, dejot, vai spēlēt 
teātri, gaidīts ir ikviens!

Lai piedalītos projektā jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa, 
ko līdz ar norises programmu var atrast mājas lapā – www.satiksanas.lv

Noticiet saviem spēkiem!
Projekta producents 
Sandis Mohovikovs 

Tālr. 29131458 
info@satiksanas.lv

Marks un Signe

Ivita un Dmitrijs

SDK “Zīle” sasniegumi
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Ir pagājis gads, kopš biedrība “Notici sev!” 
sāka iesaistīties ziedoto apģērbu izdalīšanā 
Mālpils novada iedzīvotājiem. Tā kā biedrībai 
“Notici sev!” ir “Sabiedriskā labuma” statuss, tad 
mums ir pieejama šī iespēja, ko arī cenšamies 
izmantot.

Ziedotos apģērbus mēs saņemam par brīvu, 
ir daži dokumentu noformēšanas nosacījumi. 
Lielākās problēmas sagādā transporta pakalpo-
jumi. Pa šo gadu esam izmēģinājuši dažādus 
ceļus un iespējas. Gājis ir visai raibi, līdz beidzot 
nonācām līdz variantam lūgt ziedojumus trans-
porta izdevumiem pašiem apģērbu saņēmējiem. 
No sākuma mums ne kā šī lieta nevedās – esam 
apģērbu sagādāšanā ieguldījuši pietiekami daudz 
paši savas naudas. Līdz sapratām, ka tā laikam 
īsti pareizi nav – nevaram taču ar savu naudu 
visu laiku atbalstīt šo apģērbu atgādāšanu, ja citi 
ir atteikušies to darīt.

Vai nu no sākuma nepratām īsti izskaidrot 
esošo situāciju, vai arī apģērbu saņēmēji ne-
saprata lietu būtību. Nezinu, kas īsti bija par 
prob lēmu, taču iztērēto atpakaļ nesavācām. Bijām 
no solī ju šies drēbes vairs nevest. Ir grūti visu laiku 
kādam kaut ko lūgt, skaidrot.

Ziema bija pietiekami gara, lai vēlreiz visu 
pārdomātu, un, ja cilvēki neinteresētos atkal un 
atkal, kad būs drēbes, laikam pie šī lēmuma tā 
arī paliktu. Šoreiz izdevās atrast pārvadātājus no 
Rīgas. Sadarbojoties ar šiem puišiem, sapratu, 
ka tas laiks, kad bija pašiem jāvelk smagie maisi, 
ir aiz muguras.

Tagad par lietas būtību.
Lai šos apģērbus atvestu, ir trīspusēji 

jānoformē astoņi dokumenti. Jā, es nepār
rakstījos – astoņi. Ar visiem, izņemot apģērbu 
saņēmēju sarakstu, varat iepazīties pie biedrības 
valdes.

Arī mazliet no skaitļiem. Kopā saņēmēju 
sarakstā 31. martā, 1. un 2. aprīlī ir reģis trējušās 
133 personas. Pieņemu, ka daudzi to neizdarīja, 
kaut gan tas ir svarīgs apģērbu saņemšanas 
nosacījums. Kopā ir saziedoti 57,19 Ls. Vidēji 
katrs apģērbu saņēmējs ir ziedojis 0,43 Ls. Tas 
nav daudz, bet pietie kami. Šoreiz ar prieku varu 
teikt – esam kļuvuši pašpietiekami, jo ziedojumi, 
pa visu šo laiku pirmo reizi, ir pārsnieguši izde
vumus. Paši varam savākt naudiņu, paši atvest, 
paši arī saņemt apģērbus. Kopā mēs to varam 
paveikt! Tātad – nākošais apģērbu vedums būs!

Priecājos par tiem, kas varēja atļauties ziedot 2 
latus, paldies tiem, kas ziedoja. Saprotu arī tos, kas 
atzinās, ka neko šoreiz nevar atļauties. Patiesībā 
jau ir tā, ka šīs drēbes ir domātas tieši Jums.

Zinu, ka daudziem ir grūti atnākt pēc apģēr
biem savas kautrības dēļ, tādēļ vēl lielāks prieks, 
par Jums, kas esat sevi pārvarējuši un atnākuši. 
Man ir zināmas visas šīs izjūtas – gan mulsums, 
gan biklums, jo pašai arī ir bijis trūcīgās perso-
nas statuss. Par savu trūcīgumu nav jākaunas, 
lai kaunas mūsu Valsts, kas mūs ir novedusi 
līdz šādai situācijai. Esiet droši, jo visi ir gaidīti, 
neatkarīgi no tā, vai kāds ir vai nav biedrības 
“Notici sev!” biedrs.

Parasti biedrības biedriem nosūtām īsziņas 
par iespēju saņemt apģērbus, arī tiek izlikta 
informācija pie ziņojumu dēļiem.

Uzklausītos ierosinājumus ņemsim vērā, un 
centīsimies informāciju par apģērbu vedumu 
ievietot “Mālpils Vēstīs”. Jūs savukārt, uzzinot par 
apģērbu vedumu, varētu nodot ziņu tālāk, lai tā 
nonāktu pie tiem, kam šie apģērbi būtu visvairāk 
vajadzīgi.

Šoreiz, skaitot ziedoto naudu, nebija pārsvarā 
tikai sīknauda. Tātad, Jūs esat izvērtējuši savas 
iespējas. Priecē tas, ka daži no Jums ir ziedojuši 
arī par tiem, kas to šoreiz nevarēja.

Uz apģērbiem ir redzama pēdējā pārdo
šanas cenas zīme. Katrs varat parēķināt, par 
kādu vērtību apģērbi tiek paņemti, un cik atstāts 
ziedojumu traukā.

Vēl kas...
Lūdzu nenesiet pie atvestajiem apģēr biem 

savus novalkātos, savalkātos netīros apģērbus. 
Ja Tu tādu sev vairs negribi, kāpēc domā, kā 
tādu gribētu sev kāds cits? Šīm lietām ir cits ceļš: 
veļas mašīna – tad atdot kādam, vai arī atkritumu 
konteiners.

Nobeigumā vēlos pateikties visiem, kas 
mums ir palīdzējuši:

Paldies tiem, kas gada garumā ir palīdzējuši 
atgādāt šos apģērbus!

Paldies tiem, kas vienmēr ir palīdzējuši pie 
drēbju kārtošanas!

Paldies arī tiem, kas teica – es jau nu gan 
nemaksāšu! Jūs man vēl un vēl liekat mācīties 
sirds gudrību!

“Notici sev!” valdes loc. I. Muraško

SIA “Norma K” š.g. 8.maijā 
plkst. 18.00, aicina māju vecākos 
un citus interesentus uz kopsa
pulci Novada domes 2.stāva zālē. 
SIA “Norma K” sniegs informāciju 
par maksājumiem, informēs par 
gatavošanos jaunajai apkures 
sezonai, kā arī gaidīs iedzīvotāju 
priekšlikumus, ieteikumus.

Katru darba dienu no plkst. 830 līdz 1500

Nepieciešamie dokumenti:
· Iesniegums skolas direktorei;
· Skolēna dzimšanas apliecība vai pase;
· Vecāku personu apliecinošs dokuments.
Piedāvājam 1.klases skolēniem:
· apmeklēt pagarinātās dienas grupu;
· piedalīties interešu izglītības nodarbībās:

– tautisko deju pulciņā;
– teātra pulciņā;
– sporta pulciņā;
– ansamblī;

· piedalīt ies interesantos, daudzveidīgos 
ārpusklases pasākumos.

* Skola nodrošina 1.–9.kl.skolēnus ar mācību 
grāmatām;

* Nokļūšanu uz skolu pašvaldība nodrošina ar 
autobusu;

* Skola nodrošina ikvienu skolēnu ar kvalitatīvu 
slēpošanas inventāru;

* Skola nodrošina ar tūrisma inventāru;
* Sasniedzot 12 gadu vecumu, ir iespēja ap gūt 

ceļu satiksmes noteikumus un iegūt velosipē
dista tiesības;

* Skola piedāvā individuālu darbu ar katru sko
lēnu;

* Skolā valda pozitīva un labvēlīga gaisotne
Tālrunis uzziņām: 67956921

ATVĒRTĀS DURVIS MĀKSLAS SKOLĀ
2012. gada 11. maijā no pl. 14.00 līdz 18.00

Visi interesenti varēs iepazīties  
ar mācību procesu  

un kopā ar mākslas nodaļas audzēkņiem un 
skolotājiem veidot animācijas filmu,  

apgleznot zīdu, zīmēt,  
strādāt ar stiklu un keramiku.

Gadskārtējās suņu un kaķu vakcinācijas 
Mālpils novada lauku teritorijā šogad būs vienu 
mēnesi agrāk. Vakcinācijas notiks minētajos datu-
mos. Sākums plkst.16.00 pēc sekojoša maršruta:

7. maijā
Ģērķēni – Lazdas – Vanagi – Ceriņi – Rozēni – 

Kniediņi – Mežandri – Ruķi – Ēmuri – Laiven-
ieki – Zavadiņas – Kniediņkrogs – Tuņķi – Sniķeri – 
Kosēni – Dzērves – Punduri – Snaudas – Melpuri – 
Mergupes.

9.maijā
Salzemnieki – Vecviesturi – Žīburti – Salas

anīši – Kalnrautēni – Ceļmalnieki – Jokumi – Ērgļi – 
Druvas – Celmiņi – Induļi – Pakalni – Austrumi – 
Tīrumgravas – Priedes.

10. maijā
Jaunbūņas – Ķešāni – Kārļi – Siksnas – 

Apenieki – Kurlēni – Zemnieki – Timermaņi – 
Zemarāji – Upesjaunzemi – Lakstīgalas.

11. maijā
Tīneskalns – Kangari – Gaiļurgas – Ozoli – 

Krastkalni – Gobas – Upmaļi – Upesmedņi – 
Jaunzemnieki – Mežsētas – Grīvnieki – Āpškalni – 

Gaidziņas – Ziedlejas – Bauskas – Bramaņi.
12. maijā
Viteglītes – Klētnieki – Ciedrītes – Vildani – 

Brenderi – Jaunčušļi – Kannenieki – Ģidas – 
Vēveri – Lejasurdzēni – Ankoriņi – Ādmiņi.

16. maijā
Kraukļi – Svērpji – Spruksti – Veckalni – 

Rijnieki – Vitenieki – Viteskalni – Dančukalns – 
Mālkalni – Mazlapas – Jaunaudriņi – Lapsas – 
Vārpas – Brieži – Vadzeles – Purpēteri – Brūnas – 
Birzes – Jaunāres.

17. maijā
Tūžas – Rīti – Plakupi – Elki – Mežmalas – Dig

nas – Saulītes – Gravas – Čiekuriņi – Ausekļi – 
Zemgaļi – Auziņas – Gatves – Lībenes – Liepiņas.

18. maijā
Tauriņi – Pūlakas – Jaunāmāja – Kalniņi – 

Kroņi – Aplīkas – Cielavas – Veckalns – Kreiči – 
Kalnakreiči – Pavasari.

19. maijā
Birztalas – Tālavas – Ezeri – Krūmaļi – Miglas – 

Mežlejas – Vildēni – Vitmuižnieki – Vecošiņi – 
Ceplīši – Līči – Aizkalnes – Aizkalnītes – Klabi – 

Lillijas – Līčupes – Parkmaļi.
21. maijā
Ērmaņi – Dravnieki – Lipkori – Tērces – Silzem-

nieki – Mierkalni – Ozoliņi – Līgotnes – Bērzlejas – 
Madaras – Randas – Birzmaļi – Dzelzītes.

Sidgundā vakcinācija notiks pie “Koklēm” 
24. maijā plkst.17.00

Upmalās vakcinācija notiks pie ūdenstorņa 
25. maijā plkst.17.00

Mālpils centrā vakcinācija notiks stāvlaukumā 
pie bankas 26.maijā un 28.maijā plkst.17.00. Ir 
iespēja vakcinēt arī mājās, iepriekš piezva not un 
vienojoties par laiku. Atgādinu, ka vakcinācija ir 
obligāta vienu reizi gadā dzīvniekiem no 3 mēn. ve
cuma. Neaizmirstiet līdzi ņemt vakcinācijas aplie
cības. Jauna apliecība maksā 1 Ls, vakcinācija 
pret trakumsērgu 5 Ls, kompleksā pote 10 Ls. 
Sakarā ar apstiprinātajiem saistošajiem noteiku-
miem (Nr.3, 21.01.2009) novada kasē jāsamaksā 
dzīvnieku turēšanas nodeva.

Atis 26143151, 67970898

Portālā  
Farming.lv 
iespēja uzdot jautājumus 
lauksaimniecības nozares ekspertiem

Portāls aktīviem lauksaimniekiem Farming.lv piedāvā 
ikvienam iespēju ar portāla starpniecību uzdot jautājumus 
kompetentiem un pieredzes bagātiem ekspertiem lauk
saim nie cības nozarē. Konsultanti sniedz atbildes ES un 
nacionālo subsīdiju jautājumos, dārzkopībā, lopkopībā, 
būvnie cībā, meža apsaimniekošanā, juridiskajos u.c. jautā
jumos. Tāpat ar Farming.lv starp nie cību iespējams uzdot 
jautājumus Lauku atbalsta dienesta (LAD) pārstāv jiem. 
Jautājumus iespējams uzdot un atbil des atrast portālā 
www.farming.lv sadaļā Forums/Jautā ekspertam.

Portāls Farming.lv ir radīts, lai tuvinātu Latvijā strā 
dājošos lauksaimniekus un viņu sadarbības partnerus. 
Vairāku gadu garumā jutām, ka lauksaimnie kiem ir 
nepie ciešama sava vide, kurā attālināti uzturēt komu
nikā ciju ar piegādātājiem, sadarbības partne riem un 
citiem nozares pārstāvjiem un pašiem savā starpā. 
Rezul tātā šobrīd Latvijā ir ra dīts unikāls portāls, kur 
ir iespē jams saņemt nepieciešamo informāciju efek
tī vai lauksaim nieciskās ražošanas attīstībai Latvijā.

Informāciju sagatavoja: Liene Stuce 
Farming.lv SIA, Raunas iela 15 – 4, 

Cēsis, LV4101, Latvia T. +371 277 46 511 
Email: farming@farming.lv 

www.farming.lv

Dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu – 2012

Sidgundas pamatskola aicina vecākus  
līdz 2012. gada 31. maijam pieteikt bērnus 1. klasē

Par sapratni un nesaprašanos
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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 maija mēnesim

Līdz 25. maijam izstāžu zālē apskatāma izstāde “VALENTĪNS SKULME – GARA ARISTOKRĀTS”, 
veltīta izcilā Dailes teātra aktiera 90. gadu jubilejai
04.05. plkst. 14.00 Paaudžu solidaritātei veltīts pasākums “Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet!” 
Sveicot sauli un pavasari, Mālpils un Sidgundas dziedošie seniori aicina uz draudzīgu tikšanos 
kolektīvus no Baldones, Inčukalna, Jaunjelgavas, Limbažiem, Ropažiem, Vidrižiem un Cēsīm.
05.05. plkst. 10.00 TLM studijas “Urga” sanākšana
05.05. plkst. 18.00 Danču koncerts “Pavasara skurbumā” Sadancos Mālpils kultūras centra 
deju kopas “Sidgunda” un “Māra” ar draugiem no Jumpravas, Lielvārdes, Siguldas, Salaspils, 
Bauskas un Valmieras.
06.05. Mālpils jauktais koris piedalās Pierīgas apriņķa koru skatē Ādažos
13.05. PAVASARA GADATIRGUS
13.05. plkst. 16.00 Mātes dienai veltīts koncerts.
• Piedalās koris “Ogre”, mākslinieciskais vadītājs Jānis Zirnis, kormeistare Irīna Mihailovska
• Rīgas Latviešu biedrības sieviešu koris “Ausma”, galvenais diriģents Jānis Zirnis, kormeistare 
Vita Grīnhofa, koncertmeistare Dzintra Vīcupa
• Mālpils jauktais koris
19. 05. Mālpils amatierteātra dalība Rīgas rajona V amatierteātra svētkos Carnikavā
23. 05. Klubiņa “Rezēdas” ekskursija uz rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu 
“Babīte” un ražotni “Spilva”. Dalības maksa 6.50Ls. Pieteikties pie kultūras nama dežuranta 
vai pa tel. 67965836 līdz 20. maijam
27.05. plkst. 16.00 Izstāžu zālē TLM studijas “Urga” un keramikas studijas “Mālpils” sezonas 
noslēguma izstādes atklāšana lieliem un maziem mākslas baudītājiem

Svei cam
Maija ju bi lā rus!

Aleksejs Kapkovs 70
Lucija Logina 70
Maija Miglane 70
Antoņina Faļiļejeva 75
Anastasija Zviedre 75
Dzidra Klintsone 75
Milda Viktorija Kalniņa 80
Jevgeņija Petrakova 80
Nora Pērkone 85
Monika Rasima 86

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

Sertificēta speciāliste piedāvā manikīra un pedikīra pakalpojumus. 
Individuāla pieeja katram klientam. Strādāju ar kvalitatīviem materiāliem 
no Kinetics. Plaša dizainu izvēle, krāsainie gēli, spīdumi, logo, uzlīmes… 
Nagu plātnes pagarināšana ar komuflāžu gēlu. Gēla nagu pieaudzēšana 
par iepazišanās cenu – 10 Ls, korekcija – 10 Ls, gēlsfrenč kājām – 10 Ls.
Tagad arī lakošana ar hibrīdlakām Gelich. Manikīrs – 5 Ls, pedikīrs – 5 Ls. 
Liela pieredze darbā – 5 gadi. Darba kvalitāti garantēju. Strādāju pēc 
iepriekšēja pieraksta. Mob.tālr. 26055658
Apstrādā mazdārziņus, siltumnīcas un citas nelielas zemes platības ar 
zemes frēzi. Aptuvenā cena 5–20 lati, tālr. 25985566
Izīrē vieglās automašīnas piekabi. Tālr. 26440107
Tulpju ziedēšanas laikā varat apskatīt 170 šķirnes un pasūtīt stādmateriālu 
rudenim. “Idiņi” (Vitē), tālruņi: 67925212 vai 22023324.
Lai veicinātu karpu makšķerēšanas popularitāti un “ķer un atlaid” makšķe-
rēšanas filozofiju, Mālpils Centra ūdenskrātuvē no š.g. 11. līdz 13.maijam 
notiks Latvijas pirmās amatieru sacensības karpu makšķerēšanā. 
Sacensību organizatori lūdz mālpiliešiem būt viesmīlīgiem un saproto-
šiem un šajā laikā Centra ūdenskrātuvē nepeldēties.

PĀRDOD

Pārdodu nesijātu biohumusu (0.15 Ls/l) un Kalifornijas 
sliekas 10 Ls/kg, tālr. 26437370
Siltumnīcas, dažādi izmēri, lētas cenas.  
3 x 4 x 2.50m – 110.00 Ls 
3 x 6 x 2.50m – 140.00 Ls 
3 x 8 x 2.50m – 180.00 Ls 
Šīs ir gatavas siltumnīcas un tām ir vienkārša un viegli 
montējama (bez speciālu instrumentu palīdzības) 
cinkota metāla konstrukcija un viegli uzklājama plēve. 
Plēve ir ērti piestiprināma pie konstrukcijas ar speciāli 
šim nolūkam paredzētiem klipšiem.  
Piedāvāto siltumnīcu pārklāšanai tiek izmantota UV 
stabilizēta armētā plēve ar blīvumu 180 g/m2, kas 
atšķiras no parastās plēves ar to, ka tai ir pievienots 
UV stabilizators un saules gaisma un vējš atstāj 
mazāku ietekmi uz to. Galvenās īpašības, kas padara 
šo plēvi populāru lauksaimnieku vidū ir tās mehāniskā 
izturība un izturība pret stiepšanos. 
Iespējama piegāde. Zvaniet, vienosimies! Tālr. +371 
29794223
Pārdod mazlietotu miglotāju 400l – 280Ls; 
minerālmēslu kaisītāju – 275 Ls; vagotāju traktoram 
T25 – 120 Ls; arklu trīskorpusu – 320 Ls; piekabi  
malkas vešanai (vienasīga ar platiem riteņiem) – 
250 Ls; ūdens mucu 2m3 uz riteņiem – 110 Ls.  
Cenas runājamas. Tālr. 26159785. Madliena

Pārdod trīsistabu dzīvokli Jaunā ielā 4. Dzīvoklim 
vajadzīgs remonts. Istabas izolētas, centrālapkure, 
balonu gāze, ir nomainīti logi. Tālr. 28813260.
Kokzāģētava pārdod mulču. Tālr. 29215235
Pārdod 2ist dzīvokli ar malkas apkuri Mālpilī, Jaunā 
ielā 1, istabas caurstaigājamas, otrais stāvs, saulains, 
boi leris, gāzes balons, vajadzīgs remonts, mēbelēts, 
nav parā du un apgrūtinājumu. Cena 5000 Ls, 
tālr. 29104245. Aina

PATEICĪBA

Izsaku visdziļāko pateicību zobārstei Ievai Ādamsonei 
un zobu higiēnistei Kristīnei Lācei par zobārstniecības 
pakalpojumu veikšanu. 
Jūsu pacients K.Kasperskis

LĪDZJūTĪBA

Tajās lapās, ko mūžības 
Vēji nu šķirsta, 
Paliek cilvēka mūžs...
Skumju brīdī esam kopā ar Baibu, tēti kapu kalniņā 
guldot

SIA “ALA LIGNEA” kolektīvs


