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Latvijas pirmās amatieru sacensības karpu 
makšķerēšanā Mālpiī
sidgundas pamatskolas skolēniem 
konkursā “EKOsOLis” 2. vieta
jau trešo gadu Mālpilī Latvijas čempionāts 
alu medību suņiem
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1. Par zemes ierīcības projekta apstipri
nāšanu.

2. Par Mālpils pagasta padomes 
2008. gada 16.aprīļa sēdes Nr. 7 lēmu
ma Nr. 7/7 punkta 1 precizēšanu.

3. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
4. Par SIA “Baltic Bogs” nekustamā īpa

šuma nodokļa parāda dzēšanu.
5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulē

šanu.
6. Par Mālpils novada attīstības prog

rammas 2012. – 2018. gadam galīgās 
redak cijas apstiprināšanu.

7. Par saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi 
2011. gada 23.marta saistošajos notei
kumos Nr.6” Mālpils novada pašvaldī
bas aģentūras “Mālpils sociālais die
nests” nolikums”” apstiprināšanu.

8. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Par 
kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” 
apstip rināšanu.

9. Par maksas pakalpojumu Mālpils nova
da kapsētās tarifu apstiprināšanu.

10. Par finansējuma piešķiršanu projek
ta “Mālpils ev. lut. baznīcas pamatu 
atvese ļošana” realizācijai.

11. Par atbalstu keramikas plenēram 
“Zemeņu laikā”.

12. Par skeitparka izveidi pie sporta kom
pleksa.

13. Par projektu konkursa “Mēs savam no
vadam” rezultātu apstiprināšanu.

14. Par nomas līguma ar SIA “Latvijas 
Mobilais Telefons” nosacījumu maiņu.

15. Par atļauju rīkot Pavasara gadatirgu.
16. Par Mālpils novada domes Saimnie

ciskās darbības sekmēšanas daļas no
likuma apstiprināšanu.

17. Par Mālpils novada domes Investīciju 
un ārējo sakaru daļas nolikuma apstip
rināšanu.

18. Par Mālpils novada Pašvaldības polici
jas nolikuma apstiprināšanu.

19. Par Mālpils novada domes Objektu ap
sekošanas komisijas nolikuma apstip
rināšanu.

20. Par Mālpils novada domes Iepirkumu 
komisijas nolikuma apstiprināšanu.

21. Par Kapitāla daļu pārvaldīšanas notei
kumu apstiprināšanu.

22. Par Mālpils novada domes 2011. gada 
pārskata apstiprināšanu.

23. Par Mālpils novada Būvvaldes nolikuma 
apstiprināšanu.

24. Par J.Pauloviča iesnieguma izskatīšanu.

•	 Apstiprināt	 Mālpils	 novada	 attīstības	
programmu 2012. – 2018. gadam galīgo 
redakciju. 

•	 Apstiprināt	 saistošos	 noteikumus	 Nr.	 7	
“Par kapsētu uzturēšanu un izmanto
šanu”. 

•	 Apstiprināt	maksas	pakalpojumu	tarifus	
Mālpils novada kapsētās ar 2012. gada 
1.maiju (sk. tabulu zemāk):

•	 Piešķirt	 2	 000	 LVL	 sabiedriskā	 labuma	
organizācijai – biedrībai “Idoves manto
jums” projekta “Mālpils ev. lut. baznīcas 
pamatu atveseļošana” realizācijai no 
paš valdības budžeta līdzekļiem nepare
dzētiem gadījumiem.

•	 Piešķirt	 biedrībai	 “Sidegunde”	 230	 LVL	
no pašvaldības Atbalsta fonda keramikas 
plenēra organizēšanai.

•	 Paplašināt	 stāvlaukumu	 un	 izveidot	
skeitparku ~600 m2 platībā. Uzdot spor
ta kompleksa vadītājam un investīciju un 
ārējo sakaru daļas vadītājai meklēt ES 

Pakalpojumu veids

Cena LVL (bez PVN)

Ja mirušais ir Mālpils 
novada deklarētais 

iedzīvotājs

Ja mirušais nav Mālpils 
novada deklarētais 

iedzīvotājs

Pasūtījuma noformēšana, informācijas sniegšana 2 5

Apbedīšanas vietas ierādīšana (esošos dzimtas kapos) par vienu kapa vietu,
saistīts ar tūlītēju apbedīšanu 3 5

Jaunas apbedīšanas vietas ierādīšana par vienu kapa vietu, saistīts ar tūlītēju 
apbedīšanu

10 15 

Rezervējot vēl vienu 20 30

  vēl divas 30 40

  vēl trīs 40 50

  vēl četras 50 60

Kapa vietas rezervēšana, viena kapa vieta 50 80

Kapa vietas rezervēšana, divas kapa vietas 80 120

Kapa vietas rezervēšana, trīs kapa vietas 120 180

Kapa vietas rezervēšana, četras kapa vietas 180 250

Kapa vietas rezervēšana, piecas kapa vietas 200 300

Kapličas izmantošana:
1 dnn bez saldētavas
1 dnn ar saldētavu

3
6

6
8

Kapličas izmantošana bēru ceremonijai 10 15

Telpas izmantošana mielastam 5 10

Kapa vietas sakopšana pēc apbedīšanas (atsevišķi vienojoties) 5 10

Dvieļu izmantošana 4 6

Apbedīšanas inventāra izmantošana 3 5

Sēru zvana izmantošana bēru ceremonijā 2 3

Celiņa izlikšana ar skujām no pasūtītāja piegādāta materiāla (10m) 0,20 0,30

Celiņa izlikšana ar skujām no apsaimniekotāja piegādāta materiāla (10m) 0,40 0,60

Kapa vietas kopšana pēc vienošanās līgumcena līgumcena

MĀLPILS NOVADA DOMES 25.04.2012. SĒDE Nr. 5
Izskatīja 24 jautājumus
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2012. gada JŪNIJAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 20.jūnijā, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 21.jūnijā, pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 21.jūnijā, pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 27.jūnijā, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 25.jūnijā, pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Iesnieguma datums Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

13.04.2012. SIA “TOVTRA” Dzīvojamās mājas (būve 001) un saimniecības ēku 
(būves 002 un 003) rekonstrukcija, šķūņu jaunbūves 
(būvju 005 un 006 vietā), HES ēkas jaunbūve Mālpils 
novada nekustamajā īpašumā “Dzirnavas”

Atbalstīt būvniecības ieceri un iz
sniegt plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu

13.04.2012. Māris Odziņš Lauksaimniecības tehnikas garāža Mālpils novada 
nekustamajā īpašumā “Tauri”

13.04.2012. Vizma Fjodorova Pirts Mālpils novada nekustamajā īpašumā 
“Kumeliņi” 

13.04.2012. SIA “Mālpils Agro” Cūku intensīvās audzēšanas ferma ar biogāzes 
ražotni Mālpils novada nekustamajā īpašumā 
“Klūgas – Grūbas”

Neatbalstīt būvniecības ieceri 
sakarā ar to, ka situācijas plānā 
norādītais būvju izvietojums neat
bilst Mālpils novada teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteiku
mu prasībām 

20.04.2012. Jānis Kalniņš Dzīvojamās mājas un pagraba rekonstrukcija Mālpils 
novada nekustamajā īpašumā “Induļi”

Atbalstīt būvniecības ieceri un iz
sniegt plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu27.04.2012. SIA “Lattelecom” Elektronisko sakaru kanalizācijas pieslēgumi ēkām 

Mālpils ciemā Ķiršu ielā 5, 7, Celtnieku ielā 1, 3, 
Nākotnes ielā 2, Kastaņu ielā 3, 5, 7, Jaunā ielā 4

Informācija par 2012. gada aprīlī saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – 
uzskaites kartēm un Mālpils novada būvvaldes 
pieņemtajiem lēmumiem

finansējuma piesaistes iespējas skeit
parka izveidei. 

•	 Iedzīvotāju	 iniciatīvu	 projektu	 konkursā	
“Mēs savam novadam” piešķirt finan
sējumu sekojošiem projektiem:

 “Mēs savam pagalmam”, projekta vadī
tāja Zaiga Karpoviča,

 “Mālpils. Toreiz un tagad”, projekta va
dītāja Jūlija Ņikitina,

 “Hokeja laukuma un slidotavas lab
iekārtošana”, projekta vadītājs Uģis 
Rein baks,

 “KPFI 2” jeb “Kopā paveicama forša iece
re”, projekta vadītāja Daiga Brežinska,

 “Mēs dzīvojam, domājam, sapņojam 
zaļi”, projekta vadītāja Ilze Bērziņa,

 “Velo Mālpils”, projekta vadītājs Silvestrs 
Endelis – ar nosacījumu.

•	 Apstiprināt	 p/a	 “Mālpils	 sociālais	 die-
nests” 2011. gada pārskatu par kopējo 
summu LVL 193 750

•	 Apstiprināt	Mālpils	Profesionālās	vidus-
skolas 2011. gada pārskatu par kopējo 
summu LVL 1 405 585

•	 Apstiprināt	Mālpils	internātpamatskolas	
2011. gada pārskatu par kopējo summu 
LVL 383 956

•	 Apstiprināt	Mālpils	novada	domes	2011.
saim nieciskā gada pārskatu par kopējo 
summu LVL 8 231 326

•	 Apstiprināt	Mālpils	novada	domes	kon	so-
lidēto 2011. saimnieciskā gada pār skatu 
par kopējo summu LVL 10 214 617

•	Noteikt,	 ka	 pašvaldībai	 piederošās	 ze-
mes vienības 4,35 ha platībā (kadas
tra apzīmējums 8074 003 0257), un uz 

tās esošās kūts (kadastra apzīmējums 
8074 003 0257 007), šķūņa (kadastra 
apzīmējums 8074 003 0257 008), kūts 
(kadastra apzīmējums 8074 003 0257 
009), un šķūņa (kadastra apzīmējums 
8074 003 0257 010), kas atrodas Pils 
ielā 7, Mālpilī, Mālpils novadā, iznomātājs 
noskaidrojams mutiskā izsolē.

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

sadaļā Novada domes dokumenti

Kancelejas vadītāja 
Iveta Krieviņa
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Lai veicinātu karpu makšķerēšanas popularitāti un “ķer un 
atlaid” makšķerēšanas filozofiju, Mālpils Centra ūdens krātuvē, 
Mālpilī 11.,12.,13. maija datumos notika Latvijas pirmās amatie
ru sacensības karpu makšķerēšanā. Sacensību organizatori bija 
makšķernieku biedrība “Mālpils Zivīm”, galvenais organizators 
un tiesnesis Normunds Naglis un Latvijas Makšķerēšanas sporta 
federācija, galvenais tiesnesis Agris Baumanis. Sacensības tika 
rīkotas komandām, kuru sastāvā ir viens vai divi makšķernieki.

Aizvadītās sacensības bija ne vienam vien dalībniekam veik
smīgas un ne tik veiksmīgas. Kopumā piedalījās 15 komandas. 
Dalībnieki bija ieradušies no visas Latvijas, katram dalībniekam 
pieredze karpu makšķerēšanā bija atšķirīga.

Pirmo vietu ieguva “A Komanda” – Artūrs Kļaviņš un Arnis 
Strads, kura trīs dienu laikā noķēra astoņas karpas. Dalībnieki 
sacensībās piedalījās pirmo reizi, pēc sacensībām jūtas pacilāti un 
lepni par sevi. Komandas locekļi ieradušies no Mazsalacas un viens 
dalībnieks atceļojis no Norvēģijas, kur pašlaik dzīvo. Kā saka pati 
komanda, pirmo vietu ieguvuši pavisam nejauši un negaidīti, sazve
jojot karpas, kas kopsummā veido 18,65 kg lielu svaru. Smagākā 
karpa “A Komandai” bijusi 3,55 kg, kā paši saka “maza karpiņa”, 
jo smagākā, ko vispār noķēruši, ir ap 12 kg. Dalībnieki atzīst, ka 
laika apstākļi karpu makšķerēšanai nav bijuši piemēroti, jo, zie
dot ievām, laiks ir gana auksts. Tomēr galvenais tiesnesis Agris 
Baumanis par izvēlēto laiku sacensībām nesūdzējās, viņaprāt 

Mālpils novada iedzīvotāji vairākkārt ir izteikuši savu neap
mierinātību par Mālpils ielām un gājēju ietvēm. Ik dienu Mālpils 
iedzīvotāji braucot un ejot uz savām mājām, darba vietām, pastu, 
veikaliem, noskatās uz nodrupušajām apmalēm, robainajām un 
nodilušajām ietvēm un bedrainajām ielām, kas lielākoties visiem 
sagādā neērtības pārvietojoties.

Mālpils galvenā iela un Mālpils vizītkarte ir Nākotnes iela un 
gājēju ietve, pa to braucam un ejam mēs paši, pa to brauc, iet mūsu 
viesi, bet kāda tā ir? Kas ir atbildīgs par tās stāvokli? 

Kā noskaidroju, Nākotnes 
iela un gājēju ietve ir AS “Lat
vi jas Valsts ceļi” īpašums. Ceļa 
likums un uzturēšanas notei
kumi, nosaka, ka īpašnieks ir 
vienīgais, kas atbild par savu 
īpašumu, tā apsaimniekošanu 
un kvalitātes uzlabošanu. Šo
brīd “Latvijas Valsts ceļi” ap
saimnieko tikai ielas brau camo 
ceļa daļu, ietves pa liek novada 
atbildīgo dienestu apsaim
niekošanā. Novada do mes 
priekš sēdētājs A. Lielmeža 
kungs atzīst, ka nekad nav 
uzstā jis, lai īpašnieks “Latvijas 
Valsts Ceļi” ikdienā apsaimnie
ko: uztur kārtību un tīra zie mā sniegu no gājēju ietvēm, taču ietves 
kvalitātes uzlabošana, atjaunošana ir tikai un vienīgi “Latvijas Valsts 
Ceļi” atbildībā. Nākotnes ielas bedrītes šad tad tiek aizlāpītas, bet 
gājēju ietve uzlabojumu nav piedzīvojusi.

AS “Latvijas Valsts ceļi”, konkrēti, Siguldas iecirknis, apkalpo 
Mālpils novada teritoriju un tai piederošos valsts ceļus. Lielmeža 
kungs stāsta, ka Nākotnes iela, Ķiršu iela, Nītaures iela, Strēlnieku 
iela, Mergupes iela ir valsts ceļu īpašums, līdz ar to ielas tiek 
dēvētas tikai par Mālpils tranzītceļiem. 

Ja arī novadam būtu finansējums, lai sakārtotu ielu braucamās 
daļas, tad tāpat novads nebūtu tiesīgs iejaukties valsts ceļu īpašumā. 

Otra problēma ir tāda, ka nav neviena programma, kas paredz 
tranzītceļu atjaunošanas darbus, kas pāriet apdzīvotā vietā kā 
tranzītielas, jo diemžēl, likumdošanā ir ierakstīts, ka uz šādām 
programmām var pretendēt tikai pilsētas. Mālpils nav pilsēta, 
Mālpils ir ciems, līdz ar to, nevienu projektu nevar uzrakstīt, kas 
paredz Eiropas fonda līdzfinansējumu, stāsta Mālpils novada 
domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

Novadam nebūtu izdevīgi pārņemt valstij piederošo īpašumu, 
kas būtu vēl papildus izdevumi novada domei. Kā arī novada dome 
ir izskatījusi dažādas iespējas, kā varētu startēt uz programmu, kas 
paredzētu atjaunot noteiktos ceļa posmus, līdz šim programmu nav 
izdevies realizēt. 

Lielmeža kungs stāsta, ka novada dome paredzēja atjau
not Nītaures ielas, Pirts ielas un Strēlnieka ielas krustojumu, 
Latvijas Valsts ceļi bija sagatavojuši tehnisko projektu, atlika tikai 
saska ņot ar piegulošo teritoriju īpašniekiem, bet diemžēl pro
jektu nerealizēja, jo pret to iebilda “Pļaviņu” īpašniece. Projekta 
sagatavo šanai nepieciešami lieli līdzekļi, un ja projekts netiek reali
zēts, tad cietēji esam mēs paši: novada dome un Mālpils iedzīvotāji. 

Mālpils iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka ne vienmēr no valsts pu
ses tiek piešķirts milzīgs finansējums novada darbībai, lai tā spētu 

pilnvērtīgi funkcionēt. Lielmeža 
kungs uzsver, ka demo krātiskā 
valstī visu nosaka parlamentārā 
republika, likumdevējs – saei
ma, kurā tiek ievēlēti tautas 
pārstāvji, kuri pieņem lēmumus 
un likumus. Pilsoņiem priekš
vēlēšanu solī jumi jāspēj izvērtēt, 
jāspēj panākt, lai šos solījumus 
izpil dītu, tad arī būs rezultāts. 
Ja saeima pieņemtu lēmumu, 
ka ceļa nozarei vajag piešķirt 
lielā ku finansējumu, tad sekotu 
iespēja, ka, varbūt tieši mūsu 
nova dam atjaunotu gan gājēju 
ietves, gan braucamās ceļu 
daļas. 

Atklāti paliek jautājumi, cik tad ilgi un kas jādara mums, māl
piliešiem, lai mūsu vizītkarte – Nākotnes iela un ietve tiktu sakār
tota? Varbūt mums visiem kopā vajadzētu rakstīt situācijas aprak
stu AS “Latvijas Valsts ceļi”?

Santa Vodzinska

AKTUāLI

Trīs dienu garumā mēdz notikt “brīnumlietas” –  
lielākās karpas svars 8,2 kg!

Kam jāuzņemas atbildība?
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Nu jau tradicionāli katru gadu Latvijā notiek valsts sakopšanas 
svētki – Lielā Talka. Ar katru gadu arvien lielāks iedzīvotāju skaits 
iesaistās šajā brīvprātīgajā darba pasākumā, it īpaši liela aktivitāte 
tika novērota šā gada 21. aprīlī. Vai nu tie bija fantastiski labie 
laika apstākļi, vai nu tas bija organizatoru nopelns, vai cilvēku ar
vien pieaugošā apziņa, ka katram ir jāpaveic savs darbiņš, lai sava 
valsts, savs novads un savs zemes stūrītis būtu arvien sakoptāks, 
vai tas viss kopā veicināja to, ka šogad gan valstī, gan arī mūsu 
Mālpils novadā šajā pasākumā iesaistījās rekordliels dalībnieku 
skaits. Arī mūsu biedrības “Mālpils zivīm” biedri, to ģimenes 
locekļi, draugi, radi neatpalika no citiem. Tika sakopti Mālpils cen
tra, Mālpils HES, Brūnu HES ūdenskrātuvju krasti, Lielās Juglas 
krasti, piemēslotākās ceļmalu vietas, likvidētas nevajadzīgās 
krūmu audzes, aizvākti lūžņi. 

Šādā sakarībā izsaku atzinību visiem biedrības biedriem, kuri 
paši atbalstīja šos valsts svētkus, iesaistīja tajos savus ģimenes 
locekļus, draugus, radus un kaimiņus. Ar cerību, ka šis entuziasms 
nenoplaks, ka šajos pasākumos nākošgad iesaistīsies arī tie biedri 
un Mālpils iedzīvotāji, kuri vēl nav izšķīrušies nākt talcinieku pulkā.

Biedrības “Mālpils Zivīm” organizētās 
Lielās Talkas dalībnieki 21.04.2012.:

Andersons Imants, Bergs Aivars, Broka Sanita, Cīrulis Tālis, 
Eigima Laura Kristiana, Elksnītis Jānis, Garšanovs Maikls 
Grapmanis Normunds, Graudiņš Aldis, Grīnbergs Daniels, Kadiķe 
Sofija Rebeka, Kaminska Skaidrīte, Kaminskis Andris, Kazinika 
Ingrīda, Kolčs Ivo, Kolčs Tālis, Komarovs Vladislavs, Kope Inta, 
Kope Raimonds, Krūmiņiepa Gunārs, Krūmiņliepa Raimonds, 
Lejiņa Dace, Lejiņš Guntis, Lejiņš Mārtiņš, Lielmežs Juris, Lūkins 

Gustavs, Lūsis Māris, Mackus Jānis, Mališevs Jānis, Mārtinsons 
Alvis, Menalksnis Ēriks, Mihelsons Saulis, Mitrofanova Ivita, 
Mitrofanovs Ritvars, Naglis Normunds, Odziņš Valters, Ozola Ieva, 
Ozoliņš Normunds, Ozols Modris, Rakuzova Samanta, Rakuzovs 
Adrians, Rakuzovs Andris, Ruoška Kestutis, Ruoška Tomass, 
Siliņš Andris, Suķis Alfons, Vālodze Aija, Vizulis Valdis, Volmanis 
Andris, Voroņuks Jevgenijs, Zaķīte Elīna, Zaķīte Megija, Zaķītis 
Edgars, Zunde Ēriks, Zunde Gints, kopumā 55 cilvēki.

Biedrības “Mālpils Zivīm” 
valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs

laiks bijis piemērots. Viņš piebilda, ka katram makšķerniekam 
ir jāpiemīt meistarībai, ne tikai jāprot pielietot makšķerēšanas 
ekipējums, jāzina taktiskas viltības, kā atvilināt zivis uz savu sek
toru. Kā atzīst paši makšķernieki, tieši informācija par dažādām 
makšķerēšanas viltībām un paņēmieniem, ir bijusi šo sacensību 
viens no vērtīgākajiem ieguvumiem.

Komanda “Lielās Zivs Brālība” – Ilmārs Kurzemnieks un Kas
pars Roznieks stāsta, ka šāda veida sacensībās piedalās otro reizi, 
kā par brīnumu, otrā reize viņiem ir bijusi ļoti veiksmīga, jo dalīb
nieki ieguvuši godpilno otro vietu. Kopumā izvilktas sešas karpas, 
kuru kopējais svars bija 12,18 kg.

Trešo vietu ieguva Aivars Masaļskis, kas sestdienas vakarā smagā 
cīņā pievarēja šo sacensību lielāko un smagāko karpu – 8,2 kg!

Kopumā sacensību dalībnieki bija apmierināti ar pasākuma no
risi, kā arī saka lielu paldies ēdināšanas servisam – SIA “Augusts”: 
“Bija ļoti garšīgi!”

Pavisam kopā sacensībās tika izvilktas un atlaistas atpakaļ 
24 zivis svarā no 1,5 līdz 8,2 kg. Nākamās sacensības, iespējams, 
notiks Mālpilī augusta beigās vai septembra sākumā.

Santa Vodzinska

AKTUāLI

Lielā Talka arī Mālpilī

Sacensību uzvarētāji – no kreisās: “A Komanda” – 1. vietas ieguvēji, 
“Lielās Zivs Brālība” – 2.vietas ieguvēji,

Aivars Masaļskis – 3.vietas ieguvējs

Aivars Masaļskis ar šo sacensību smagāko karpu – 8,2 kg!Sacensību dalībnieki un tiesneši
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Latvijas čempionāts 
alu medību suņiem Mālpilī

Jau trešo gadu Mālpilī, īpašumā “Kļavas” notiek Latvijas čem
pionāts alu medību suņiem mākslīgajā alā. Šogad 5. un 6.maijā no
tiek čempionāta I kārta. Latvijas Mednieku kinoloģiskās apvienības 
biedri ar saviem suņiem ieradušies no visas Latvijas. Sacensību 
organizators medību suņu kinologs Mareks Karpovičs atbraucis 
uz Mālpils centru sagaidīt sacensību dalībniekus. Ierodas suņu 
saimnieki medību apģērbos, arī ģimenes ar bērniem. Suņi sa
traukti, priecīgi, daudzi rej, nojaušot, ka šodien varēs rādīt savas 

mednieka prasmes, turklāt alā būs jenotsuns, vēlāk arī lapsa un 
āpsis. Mareks stāsta, ka Latvijā vispopulārākie alu medību suņi ir 
takši, asspalvainie foksterjeri un vācu medību terjeri. Jā, tiešām, 
šodien redzami tikai šo šķirņu suņi. Braucam uz sacensību vietu, 
tad pa meža ceļu visi dodamies uz pļavu, kur stiepļu nožogojumā 
uzbūvēta mākslīgā ala – šaura no ķieģeļiem izbūvēta eja, no segta 
ar saplākšņa plāksnēm, lai vajadzības gadījumā to var atvērt 
jebkurā vietā. Vispirms alā tiek ielaists jenotsuns, kuram atļauj aiz
iet līdz otrajam alas paplašinājumam. Tad nožogojumā pa vienam 
dodas suņi, pārējiem suņiem jāturas pa gabalu, lai netraucētu. 
Suņa uzdevums ir iet alā un dzīt pēdas, parādīt savu balsi. Suņi 
ir dažādi – vienam mednieka instinkts stiprāks, tas rej ļoti nikni 
un aizdzen jenotsuni līdz alas galam, cits iegājis alā, drīz iznāk 
atpakaļ. Daži suņi pat uzdrošinās jenotsunim uzbrukt. Tad ala tiek 
atvērta un abi cīkstoņi izšķirti. Var redzēt, ka suņi ir sajūsmā par 
iespēju medīt! Vecākais eksperts Vladislavs Gubarevs vērtē suņus 
pēc dažādiem kritērijiem – balss, niknuma, neatlaidības u.c. Abās 
sacensību dienās uz jenotsuni startēja 16 suņi, uz lapsu – 19 un uz 

āpsi 12 suņi, jo lapsa ir veiklāks pretinieks par jenotsuni, bet āpsis 
ir visstiprākais pretinieks sunim, jo ir ne vien veikls, bet arī spēcīgs. 
Dzīvnieki tiek turēti nebrīvē ar speciālu atļauju un tiek potēti tāpat 
kā suņi. Arī katram sunim ir sava pase ar ciltsrakstiem un tajā tiek 
atzīmēti sacensību rezultāti. Visa šī informācija ir svarīga plānojot 
kucēnus, jo tādējādi var izaudzināt arvien izcilākus medību suņus. 
Daudzi no sacensībās esošajiem suņiem piedalās arī īstās medībās 
uz jenotsuņiem un citiem alu zvēriem.

Sacensībās piedalās arī tikai sešus mēnešus vecs taksītis. 
Mazais tomēr ielien alā diezgan dziļi. Tad viņam caur restēm ļauj 
sajust jenota smaku, uz ko viņš reaģē ar izteiktu interesi. Pirmajai 
reizei tas jau ir ļoti labs rezultāts!

Sacensību otrā kārta norisināsies šovasar Plieņciemā, Jūrmalā, 
jo tā ir otrā vietā Latvijā bez Mālpils, kur uzbūvētas mākslīgās alas 
suņu sacensībām. Pēc otrās kārtas būs zināms arī sacensību 
uzvarētājs. Pagaidām labākais rezultāts ir asspalvainā foks terjera 
kucītei Brisei, īpašnieks Einārs Miezis no Mores. Brise saķēra 
āpsi jau pēc 1 minūtes un 40 sekundēm. No Mālpils sacensībās 
piedalījās trīs suņi – vācu medību terjers, īpašniece – Elīna Garā 
un divi asspalvainie foksterjeri, īpašnieki Valdis Paura un Mareks 
Karpovičs.

Paldies Marekam par stāstījumu un
skaidrojumu par sacensību gaitu!

Esmeralda Tāle

Uz startaTakši mākslīgajā alā

Sacensību atklāšana
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Sadancošanās Lēdurgā 1. – 4. klase Teātra pulciņš Suntažu sanatorijas internātpamatskolā

IZGLīTīBA

Ir atkal atnācis pavasaris un pienācis laiks, kad skolēni parāda to, 
ko ir iemācījušies mācību gada garumā. Tā ir dejošana, dziedāšana, 
teātra spēlēšana, sporta un tūrisma aktivitātes.

Skolēni ir piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs, kon
kursos, sacensībās. Roberta Kimerāle ieguvusi 3. vietu latviešu 
valodas olimpiādē 9. klasei, 1.vietu bioloģijas konkursā “Pazīsti 
savu organismu” un tika izvirzīta uz valsts olimpiādi.

Lielu gandarījumu skolēniem un viņu vecākiem sagādāja deju 
ska te Mālpils kultūras namā. Mūsu 1.4.klašu un 5.9.klašu deju 
ko lektīvi Pierīgas novadu deju skatē ieguva pirmās pakāpes dip
lomus. Abi deju kolektīvi ir piedalījušies arī sadraudzības koncertos 
Lēdurgā, Zvejniekciemā un Mālpils vidusskolā.

Skolas tūrisma pulciņa dalībnieki jauno sezonu, kā ierasts, 
iesāka ar BJC “Rīgas Skolēnu pils” organizētajām Rīgas pilsētas 
24. atklātajām sacensībām sporta tūrismā. Tās norisinājās 21.aprīlī 
Kalngales apkārtnē, un mūsu skolu šogad pārstāvēja trīs koman
das – divas vidējā vecumposma grupā un viena – vecākajā grupā. 
Sacensības, ko paši dalībnieki sauc par tūrisma ralliju, sevī ietver 
orientēšanās distanci 710 km garumā, kuras atsevišķos etapos 
skolēniem jāprot pierādīt savu izturību, veiklību un arī atjautību, 
izpil dot visdažādākos tūrisma tehnikas elementus. Ir jāspēj pārvarēt 
daudzveidīgus šķēršļus, izmantojot drošības sistēmas, sasiet mez
glus, uzcelt telti, un tas viss – ātri un bez kļūdām! Šogad vislabāk 
veicās vecākās grupas tūristiem – izcīnīta uzvara savā distancē. 
Mazākie gatavojas sevi apliecināt nākamajās sacensībās, kas 
norisināsies jau pavisam drīz – 25.,26. maijā Jēkabpils apkārtnē.

2011. gada oktobrī mūsu skola pieteica dalību “Zaļās jos
tas”, SIA “Papīrfabrika “Līgatne”” un AS “Latvijas valsts meži” 

kopīgi organizētajā makulatūras vākšanas konkursā “Otru elpu 
papīram!”. Sešu mēnešu garumā skolēni vāca makulatūru, un, 
lai gan kopējais nodotais papīra daudzums – 2100 kg – nav pārāk 
liels, ir laba sajūta, jo esam izglābuši gandrīz 30 kokus, vienlaikus 
saņemot 10 kg jauna papīra no Līgatnes papīrfabrikas. Kā čaklākie 
mūsu skolas skolēni minami Signe Zutere, kas nodeva vairāk kā 
400 kg makulatūras, un Vilis Naudišs, kurš savāca 330 kg . Paldies 
visiem, arī skolēnu vecākiem, kas atsaucās mūsu aicinājumam!

Patīkamus brīžus mēs jau trešo gadu sagādājam Suntažu sana
torijas internātpamatskolas skolēniem. Šoreiz Suntažu skolā 
ciemojās ansamblis un teātra pulciņš ar izrādi “Pelnrušķīte.”.

11. maijā skolā tika svinēta Mātes diena. Koncertu sniedza un 
vecākus iepriecināja visi skolas pašdarbības kolektīvi. Pie mums 
ciemos bija ieradušies 1. klašu un 2. klašu deju kolektīvi no Mālpils 
vidusskolas, kuri dejoja mūsu koncertā. Pasākums izvērtās ļoti 
mīļš un sirsnīgs.

14. maijā skolā ciemojās rakstnieks Māris Rungulis, kurš sko
lēniem stāstīja par savu daiļradi.

Ar to mūsu pasākumi nebeidzas. Maija beigās skolā notiks 
Tūrisma diena, skolas pēdējais zvans 9. klasei un tiks sagaidīti 
ciemiņi no Austrijas. 

Skolas dejotāji 2. jūnijā dosies uz Republikas deju festivālu 
Gulbenē.

Jūnijā notiks izlaidums 9. klasei un mūsu putnēni aizlidos tālajā 
pasaulē.

Lai visiem mūsu skolas skolēniem, skolotājiem un vecākiem ir 
silta un saulaina vasara!

Agita Lazdiņa

Pavasaris Sidgundas pamatskolā

Tūrisma sacensību uzvarētāji N.Vītols, E.Janberga,
E.Dzalbe, I.Andersone

Mātes dienas koncertā
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Tas sākās kādā saltā ziemas dienā, kad Sidgundas pamatskolā 
viesojās Ērgļu arodvidusskolas pārstāvji un aicināja – būvēsim 
zebrām māju!

Jau otro gadu Ērgļu arodvidusskola sadarbībā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ilgtspējīgas 
būvniecības padomi organizēja konkursu “ECOSOLIS” Latvijas 
vispārējās izglītības iestāžu 9.10. klašu skolēniem ar mērķi veici
nāt jauniešu izpratni un interesi par ilgtspējīgu būvniecību.

Kā zināms, 2011. gada janvārī Rīgas Zoodārzā nodega zebru 
māja, tāpēc šogad konkursa galvenais uzdevums bija jaunas zeb
ru mājas maketa veidošana pēc ilgtspējīgas ēkas principiem. Tas 
nozīmē – māja būs ilgtermiņā laba un ērta visiem – ēkas lietotājam, 
ēkas apsaimniekotājam, videi un sabiedrībai. “Ilgtspējīga būvnie
cība ir Eiropas Savienības un citu pasaules attīstītāko valstu uzstā
dījums nevis nākotnē, bet jau šodien. Lai mēs spētu konkurēt, arī 
Latvijā ir nepieciešami gudri, zinoši speciālisti, tāpēc tiek rīkots 
šāds konkurss,” konkursa nozīmību komentē Zane Sauka, Latvijas 
Ilgtspējīgas Būvniecības padomes valdes priekšsēdētāja.

Varbūt vēl īsti neapjaušot, cik pieņemtais izaicinājums būs no
pietns un darbietilpīgs, mūsu 8.9.klašu puiši Normunds, Egīls, 
Mareks, Raitis un Gatis lemj – mēs to spēsim!

Konkursa pirmās divas kārtas – ļoti no 
pietns darbs divu mēnešu garumā. Jautā
jumus (un to bija vairāk par 100!) saga
tavojuši dažādu jomu pārstāvji – būvnie cī bas, 
enerģētikas, atkritumu apsaimniekošanas 
speciālisti, klimata pārmaiņu pētnieki 
un citi. Stundas, kas pavadītas, meklējot 
atbil des internetā, skatot un pārskatot 
neskai tāmus “Vides faktu” sižetus, nav 
saskai tāmas! Atslābt nav laika ne dienu, jo 
at bildes uz katru jautājumu ciklu iesūtāmas 
24 stundu laikā pēc to publiskošanas.

Jaunu zināšanu apjoms, kas tika gūts, 
nav pārvērtējams, un kur tad prieks par to, 
ka 34 komandu konkurencē esam izcīnījuši 
2.vietu! Līdz ar to pārliecinoši esam ieguvuši 
tiesības būt to 15 komandu vidū, kuras 
sacentīsies konkursa finālā.

Taču, kā izrādījās, tad viss tikai sākās 
pa īstam, jo 3.kārtas galvenais uzdevums – 
jāuzbūvē zebru mājas makets pēc visiem 
ilgtspējīgas mājas principiem, ņemot vērā 
mājas jauno saimnieku – zebru un strausu, 
viņu kopēju, kā arī apmeklētāju vajadzības 
un intereses. 

Aizrautība, neatlaidība 
un azarts, kas pavadīja 
zēnus garajās stundās, 
māju projektējot, vācot 
materiālus un būvējot 
ma ketu, sniedza gandarījumu ne tikai viņiem pašiem, bet patīkami 
pārsteidza un iepriecināja skolotājus, kas savus audzēkņus nu 
varēja skatīt pavisam jaunā gaismā.

Klāt lielā diena – konkursa fināls, kas norisinājās 10.maijā Ērgļos, 
Saieta namā. Gandrīz piecu stundu garumā kompetentai, prasīgai 
žūrijai 9 cilvēku sastāvā nācās pierādīt, skaidrot un demonstrēt, 
ka mūsu zebru māja ir pati labākā un atbilst visiem izvirzītajiem 
kritērijiem. Cik nepiekāpīgs jautājumā par zebru labsajūtas prin
cipu ievērošanu izrādījās Rīgas Zoodārza pārstāvis I.Līdaka, kādas 
kļūdas bijām pieļāvuši, izstrādājot mājas siltināšanas koncep
ciju – tas viss deva jaunas zināšanas un kopumā bija laba mācību 
stunda visiem. Milzīgs gandarījums, ka mūsu māja tika atzīta par 
skaistāko ne tikai žūrijas, bet arī konkursa dalībnieku vidū! Arī 
konkursam iepriekš iesūtītā prezentācija par mājas projektu un 
maketa tapšanas gaitu izrādījās novērtēta visaugstāk.

Konkursa organizatori bija parūpējušies arī par to, lai diena būtu 
interesanta un piepildīta – dienas gaitā skolēniem bija iespējams arī 
darboties Latvijas Arhitektu savienības Jauno Arhitektu apvienības 
projekta SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS radošajā darbnīcā 
(kuras gaitā tapušai darbs iekļuva triju veiksmīgāko un apbalvoto 
vidū!), kā arī piedalīties orientēšanās sacensībās “Iepazīsti Ērgļus!”

Konkursa noslēgums un rezultātu paziņošana – milzīgs satrau
kums visiem konkursa dalībniekiem. Kopvērtējumā esam ieguvuši 
2.vietu – par mums veiksmīgāka izrādījās vien Siguldas Valsts 
Ģimnāzijas komanda. Prieks ir liels, arī par konkursa organizatoru 
un atbalstītāju sarūpēto balvu klāstu. Galvenā no tām – ekskursija 
uz Ventspili, ko varēsim baudīt jau jūnija beigās.

Konkursa galvenais ieguvums – ne tikai plašas un daudzveidīgas 
jauniegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas, bet arī prasme 
aizstāvēt savu viedokli, uzdrošināties, cīnīties un saprast – mēs to 
varam!

P.S. Jau mājupceļā zēni prātoja, kādus materiālus izvēlēsies 
nākamajam projektam “Ekosolī 2013”.

L. Odziņa

IZGLīTīBA

Būvējam zebrām māju!

Sidgundas “Oceloti” – Gatis Šnore, Mareks Dunkurs, Egīls Dunkurs, Raitis Vītols, Normunds 
Vītols ar savu Zebru mājas maketu
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Tā bija nosaukts atceres sarīkojums, kas veltīts izcilā Dailes 
teātra aktiera 90 gadu jubilejai un kas notika 22. aprīļa pēcpusdienā 
Mālpils Kultūras centrā. Mālpilieši allaž turējuši godā sava novad
nieka piemiņu, skaists sarīkojums te notika arī pirms desmit ga
diem. Šoreiz pasākuma programma bija īpaši bagāta. Tika atklāta 
izstāde Gara aristokrāts, kurā izsekots mākslinieka dzīves un 
mākslas ceļam. Izstādi veidojušas Kultūras centra darbinie ces 
Esmeralda Tāle, Māra Ārente, Ieva Pauloviča, scenogrāfs Artūrs 
Arnis, tās tapšanā ar padomu un vērtīgiem materiāliem pieda
lījusies arī Valentīna Skulmes atraitne Ināra Skulme. Skatuves 
tērps Ričarda III lomai deponēts no Rakstniecības, teātra un 
mūzi kas kolekciju krātuves. Valentīna Skulmes personības val
dzinājums un spilgtā faktūra saistījusi arī vairāku gleznotāju inte
resi, kā rezultātā tapuši efektīgi lomu portretējumi. Pēc izstādes 
atklāšanas lielajā zālē sākās atceres sarīkojums, kuru prasmīgi 
vadīja Mālpils Kultūras centra direktore Edīte Priekule un kuru 
ievadīja videomateriālu kompozīcija par Valentīnu Skulmi. Prasmīgi 
samontētie lomu fragmenti (Šekspīra Ričards III, Šerloks Holmss, 
Prāvests no H. Ibsena “Branda”, Raiņa Potifers, filmu “Vālodzīte”, 
“Teātris”, “Viktorija” varoņi u.c.) veidoja vienotu stāstu par talantīgu 
skatuves mākslinieku un neparastu personību. Atmiņās par kolēģi 
dalījās aktieri Olga Dreģe, Gunārs Placēns, Juris Strenga, Kaspars 
Pūce, kinorežisors Jānis Streičs, uzburot priekšstatu par cilvēku, 
kura inteliģentajai būtībai padomju laiks šķita svešāks nekā pārē
jiem. Valentīns turējies savrup no apkārtējās sabiedrības, ļoti 
daudz lasījis, arī svešvalodās. Jaunībā viņa draugi bija bijuši literāti 
Dzintars Sodums un Andrejs Irbe. Sastopoties ar kādām sava laika 
dzīves nejēdzībām, kolēģis varējis būt nesaudzīgi dzēlīgs. Atmiņā 
tika atsaukti arī daži anekdotiski atgadījumi no jubilāra skatuves 
gaitām. Savukārt māksliniece Džemma Skulme atcerējās traģisko 
mirkli, kad brālēns atgriezies no gūsta, bada tiktāl izmocīts un 

izdilis, ka atgādinājis Jēzu Kristu kādā viduslaiku mākslinieka 
freskā. Sarīkojumā bija klāt arī Valentīna Skulmes dēls Didzis 
un mazmeita. Tā kā jubilārs bija klasiskās mūzikas cienītājs un 
pats reizēm sēdies pie klavierēm, lai atskaņotu kādu Šūberta vai 
Bēthovena skaņdarbu, īsti vietā bija mūsu jaunās talantīgās pianis
tes Lienes Circenes uzstāšanās sarīkojuma noslēgumā. Skanēja 
Imanta Zemzara un Friderika Šopēna mūzika. Par pasākuma 
nozīmīgumu liecināja pilnā skatītāju zāle un arī novada domes 
priekš sēdētāja Aleksandra Lielmeža klātbūtne. Atceļā uz Rīgu 
sarīkojuma viesi piestāja, lai Mālpils kapos noliktu krāšņus ziedus 
mākslinieka atdusas vietā.

Rita Rotkale 
LKA E. Smiļģa Teātra muzeja mākslas eksperte

Pavasaris klāt, kādam dvēselē iezogas neizskaidrojama steiga 
un rosība, citam vēlme mazliet atpūsties. Vēl mazliet un tad jau 
sākas vasaras brīvdienas. Dzīve vidusskolas keramikas pulciņā, 
var teikt, ritējusi pa vecam, bet tomēr citādāka nekā iepriekšējos 
gadus.

Pirmo mācību pusgadu noslēdzām ar nelielu izstādi “ Divi poli”. 
Vispirms noskatījāmies animācijas filmu “Laimīgās pleznas” un 
tad mēģinājām iztēloties dzīvi Dienvidpolā un Ziemeļpolā.

Jaunais gads sākās ar dažādu konkursu piedāvājumiem. Čehijas 
Republikas izsludinātajā konkursā “Lidice 2012” par tēmu “Teāt
rislellepasaka” piedalījās Viktorija Volkova un Anna Kricka . Abas 
meitenes iekļuva Latvijas kārtas laureātu godā. No Latvijas šajā 
konkursā piedalījās vairāk kā 1400 dalībnieki. Lielu paldies sakām 
Inai Volkovai par lielisko braucienu uz apbalvošanas ceremoniju 
Rīgā Latviešu Biedrības namā. Savukārt, bērnu un jauniešu vizuāli 
plastiskās mākslas konkursā “Daba mums apkārt. Pļava – 7” ļoti 
veiksmīgi piedalījās Karīna Dvorjaņinova un ieguva pirmās pakāpes 
diplomu.

Pašlaik Rīgā Kongresu namā ir apskatāma izstāde “Toņi un pus
toņi”, kas notiek IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzi
kas festivāla ietvaros. Tajā Mālpili pārstāv Madara Ligere, Marta 
Laizāne, Laima Niedra ar keramiku, bet Aija Sebre un Klinta 
Millere ar stikla matējumiem. Vēl viena izstāde ar vides objektiem 
tiks eksponēta Mazsalacā festivāla laikā no 7. 06. līdz 10. 06., kurā 
piedalīsies Evita Nagle, Signe Ozoliņa un Aija Sebre ar keramikas 
darbiem, kas apvienoti ar citiem materiāliem.

Vēl viena iespēja redzēt mālpiliešu darbus ir Rīgas vēstures 
un kuģniecības muzejā, kur konkursā – izstādē “Rīga laikmetu 
griežos  5. Kuģi” ar saviem kuģiem piedalās Mikus Graudiņš un 
Eduards Bičkovskis . Šī konkursa noslēgums paredzēts 30.05.

Veiksmi eksāmenos tiem, kuriem tie vēl kārtojami, siltu vasaru 
un uz tikšanos rudenī!

Keramikas pulciņa vadītāja Guna Petrevica

KULTūRA

Gara aristokrāts – Valentīns Skulme

Keramikas pulciņa ziņas

Anna Kricka ar savām veidotajām lellēm “Maiju un Paiju”

Savās atmiņās par Valentīnu Skulmi dalās
Dailes teātra aktrise Olga Dreģe
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Sibīrijas bērni. Artūrs Apsītis
Jūsu saulainās bērnu dienas, tāpat kā 

daudziem, izbeidzās, un sagriezās visa 
dzīve kājām gaisā līdz ar Latvijas okupāciju. 
Kādas ir Jūsu atmiņas par šo laiku?

Es esmu dzimis Sidgundā, “Miedriķos”. 
Mēs ģimenē bijām divi brāļi, divas māsas, 
tēvs un māte. Sibīrijā visi bijām katrs 
savā vietā. Mammu arestēja 1946. gadā 
un palikām tikai divi vien ar māsiņu, kas 
gāja vidusskolā. Pēc mammas aresta viņa 
pārnāca no skolas uz mājām un sāka kopt 
mūsu saimniecību līdz pat 1949. gadam, 
kad mūs ,bērnus, paņēma ciet un aizsūtīja 
uz Sibīriju. Es esmu jaunākais, Herta bija 
vidējā, viņa četrus gadus vecāka par mani, 
tad ir māsiņa Smaida, kas vēl tagad ir dzīva. 
Tagad tikai divi vien esam palikuši no mūsu 
ģimenes.

Brālis dzimis 1924. gadā, viņš bija vācu 
armijā, tomēr neaizgāja vāciešiem līdzi, 
bet palika mežā mežabrāļos. Viņi slēpās 
meža bunkurā, jo domāja, ka nāks kāds at
balsts no ārzemēm, ka varbūt krievi aizies 
projām, ka spēs savas iekarotās teritorijas 
atbrīvot un paliks savā Latvijā. Tajā laikā 
pagastos bija uzsaukumi, lai nāk mežabrāļi 
ārā, ka nekas ar viņiem nenotiks, izskatīs 
lietas, dabūs dokumentus un varēs dzīvot 
un strādāt, bet tā bija tikai aģitācija, jo 
viņi visi tika arestēti un pēc tam baudīja 
cietumus un lēģerus, visu sodu izcieta. 
Krievu laikā 1946. gada 5.jūlijā vecāko 
brāli arestēja kopā ar manu māti, jo viņa 
uzturēja mežabrāļus “Miedriķos”. Atnāca 
čekisti ar brāļa pazīstamo draugu, kas arī 
bija mežabrālis, bet viņš bija Rīgā – viņu 
tur laikam noķēra. Iespējams, viņš tika 
spīdzināts tā, ka bija spiests parādīt, kur 
atrodas pārējie. Tie atradās mūsu mājās. 
Tajā reizē nošāva arī manu brālēnu; viņš 
bija ielenkumā un gribēja no tā izkļūt, 
bet nezināja, ka arī mūsu mājai apkārt ir 
čekas armija. Viņš uzskrēja virsū zaldātam, 
un tas viņu nošāva, jo brālēns esot bijis 
bruņots vīrs – rokā turējis pistoli (kā čekisti 
rādīja – balta pistolīte, vairāk kā dekoratīvs 
priekšmets).

Pie mums mājās vēl dzīvoja puisis un 
meita no Latvijas laikiem. Puisis kopā ar 
manu brāli slēpās mežā. Abi tika pārvesti 
pāri upei roku dzelžos uz Rūķīšu kapiem, 
kur stāvēja čekistu mašīna. Tad mašīnā 
iekšā un prom. Brālis bija Sovjetlagā. Viņš 
gāja bojā pārsūtīšanas etapā.

Es tajā laikā biju vienpadsmitgadīgs pui
sis, pļāvu zālāju. Tēvs jau mums bija arestēts. 
1945. gadā – 28. janvāra rītā viņu saņēma 
ciet. Motivācija – bijušais aizsargs un vācu 
laika piekritējs, zemnieks, kulaks, budzis. 
Viņus te visus apkārtējos zemniekus tajā 
laikā Sidgundā, tāpat arī mālpiliešus – tos 
vecos zemniekus – četrdesmitgadniekus, 
septiņdesmitgadniekus vīrus arestēja, 
ieli ka centrālcietumā, noturēja tur kādu 
gadu un tad pārsūtīja uz Krieviju. Manu 

tēvu tiesāja Kanskā “na sovjetsoveščaņije, 
osužģon na pjatj ļet visilki”. Ne par ko. Tiesa 
piesprieda izsūtīšanu uz pieciem gadiem 
Krasnojarskas novadā Tasejevas ciematā. 
Tur tēvu novietoja 1947. gadā.

Pēc tam mēs palikām vairs tikai ar māti. 
Lauksaimniecība pēc kara vēl attīstījās. 
Viena gotiņa bija, pēc kāda laika jau bija 
kādas divas, trīs govis slaucamas, tele un 
aitas, un cūkas bija, zirgi mums bija divi 
vēl palikuši, kad māti ar brāli arestēja. 
Aprakstīja visu mantību, tomēr mēs caur tie
sas lēmumiem savu daļu dabūjām atpakaļ, 
bet tēva, brāļa un mātes mājas īpašuma un 
saimniecības daļu konfiscēja – ratus, zirgu, 
govis. Mēs, bērni, palikām vieni paši – man 
bija vienpadsmit, māsai sešpadsmit, bet 
vecākai māsai astoņpadsmit gadu – viņa 
mācījās Rīgas medicīnas skolā. Smaidiņa 
ir invalīde, viņai bija īsāka kājiņa, jo nokrita 
no kūtsaugšas, spēlējoties ar kaķīti, un 
samežģīja gūžas kaulu. Kājiņa viņai vairāk 
neauga, mamma tikai ieraudzīja, ka bērns 
sāk pieklibot, bet, kad aizveda pie ārsta, 
tad jau viņai bija iestājusies kaulu tuber
kuloze. Viņa ārstējās Krimuldas sanatorijā, 
tur arī izārstēja, bet kājiņa neauga, un kādu 
gabaliņu māsiņa vienmēr piekliboja. Tā viņa 
izcieta arī Sibīriju ar savu invaliditāti.

Māti kara tribunāls tiesāja kā politisko 
personu sakarā ar brāli, jo viņš vācu armijā 
bija dienējis – iedalīts policijas batal jona 
apsardzē, un tas jau krieviem skaitījās 
diezgan liels noziedznieks. Viņus notiesāja. 
Pirmā tiesa piesprieda piec padsmit ga
dus katorgas lēģerī, bet Maskava manu 
brāli un māti attaisnoja uz desmit ga
diem. Māte sākumā bija Provodņika lēģerī 
(Provodņiks, t.i, Sarkandaugavā Rīgas 
elektrorūpnīca. Tūlīt pēc kara tur bija 
ieslodzīto lēģeris). Strādāja tur līdz 1947. 
vai 1948. gadam, bet pēc tam viņa tika 
pār sūtīta uz Mordāvijas autonomo repub
liku (tur bija milzīgs ieslodzīto lēģeris, kur 
novietoti notiesātie divdesmitpiecgad nieki, 
kur varēja tikai vienreiz gadā atrakstīt 
vēs tuli saviem piederīgajiem). Nu tur arī 
mamma bija novietota uz desmit gadiem, 
bet par brāli 1948. gadā atnāca izziņa, ka 
viņš pārsūtīšanas laikā “Sovjetlagā” ir gājis 
bojā.

 Mēs, bērni, savās mājās “Miedriķos” 
nodzīvojām līdz 1949. gada 25.martam. 
Strādājām, maksājām puskulaka no
dokli – kādus 6000 rubļus (tie lielie nodok ļi 
bija ap 30 000 rubļiem). Šķiliņu galā saim
nieki viens otrs aizbēga projām no mājām, 
paņēma savas mantiņas, aizbēga un atstāja 
Dieva ziņā savu īpašumu. Tos 1949. gadā 
pārņēma kolhozs.

1949. gada 25.martā no rīta es atnācu uz 
skolu, čekisti mājās vēl nebija iebraukuši. 
Toreiz arī bija tāda pati ziema, dziļi snie
gi. Izvešanas diena bija apmākusies, 
dūmakaina, liels sniegs bija, tas it kā 

kusa un bija pasilts. Es ar vienu jaciņu biju 
atnācis uz skolu, kā saka, ar mugursomiņu, 
ar grāmatu somiņu uz pleciem. Mašīna 
neie brauca mūsu mājās “Miedriķos”, jo bija 
liels sniegs, tomēr čekisti kopā ar vietējo 
milici atnāca kājām, pateica māsiņai, 
ka jābrauc. Dienesta meita arī dzīvoja 
pie mums, viņai vīrs bija mežabrālis un 
1946. gadā tāpat arestēts kā mans brālis. 
Dienesta meitu arī saņēma ciet un viņas 
abas ar manu māsu aizveda un iesēdināja 
mašīnā. Ar diviem pajūgiem atveda mantas 
no mājām; vietējie jau zināja, ka nekāda 
raudāšana nelīdzēs, ka jākrāmē man
tas no skapjiem, jāņem produkti. Divas 
ragavas sakrāmēja ar mantām, atveda ar 
zirgiem kādu kilometru līdz mašīnai un 
salādēja iekšā, bet pēc tam piebrauca pie 
skolas ceļgala. Man skolotāja Strausa bija 
klases audzinātāja – ļoti laba, brīnišķīga 
sieviete. Viņa ienāca klasē un teica: “Artūr, 
Tevi meklē, atnākuši pakaļ”. Es, tāds naivs 
puika būdams, prasīju, kas ir māšīnā, kas 
tur ceļa galā apstājusies. Tur esot mana 
māsa un dienesta meita. Nu tad man bija 
skaidrs, ko tad es te palikšu, kur nezin kur 
un pie kā. Paņēmu savu grāmatu somiņu 
uz muguras un vienā jaciņā aizgāju līdzi 
čekistam uz mašīnu. Iekāpu mašīnā un tā 
sākās mans ceļojums uz Sibīriju. Mani pir
mo paņēma, visi bērni skatījās pa logu, kā 
es aizeju līdzi konvojam. Pēc tam tur sākās 
Kalniņas Birutas paņemšana, es tiešām 
nezinu, cik daudz un kas tur tika paņemti 
no skolas bērniem. Lauva Jurītis ar mani 
vienā klasē gāja, tas redzēdams, ka vairāk 
labi nav, bija paņēmis un aizgājis no skolas 
projām, jo mācību stundas jau tajā dienā 
vairāk nenotika. Viņš bija aizgājis projām uz 
radu mājām Allažos, domādams, ka čekisti 
1941. gada 14.jūnijā izsūtītos vedīs atpakaļ 
uz Sibīriju. Ar daudzām ģimenēm jau tā arī 
notika. 1951. gadā mūsu Tasejevas ciematā 
Grišjānu ģimenei atsūtīja no Latvijas vi
sas meitas atpakaļ uz Sibīriju. Viņas bija 
izsūtītas 1941. gadā nepilngadīgas, pēc 
1946. gada viņām ļāva atgriezties pie ra
diem. Tāpat kā manas kaimiņu meitenes 
no Brenneru ģimenes no “Pupaiņiem” – 
viņas 1941. gadā arestēja jūnija mēnesī, 
mamma vēl stāstīja, ka tur tāds klusums 
bijis – mašīna iebraukusi, palika pēc tam 
tikai tukša māja, visi bija aizsūtīti projām. 
Bērni atgriezās, bet pēc tam viņus vienus 
pašus atkal izsūtīja. Tas arī bija šausmīgs 
liktenis – “Pupaiņu” māju saimnieku Jēka
bu nošāva (kā arhīva dokumentos aprak
stīts, viņš tika nošauts 1941. vai 1942. gadā 
bez tiesas sprieduma). Viņš nebija nekāds 
noziedznieks. Kas tad 1941. gadā mēs, 
latvieši, bijām par noziedzniekiem – krievs 
okupēja mūsu valsti un sāka arestēt visu 
inteliģenci, ņēma ciet visus namu un fab
riku īpašniekus un aizsūtīja uz Sibīriju. 
Bija jau laikam, kā te toreiz runāja cilvēki, 
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paredzēta tūlīt vēl otrā izsūtīšana, bet 
atnāca vācu karaspēks un aizdzina krie
vus prom, un tā mēs palikām uz kādu laiku 
pasargāti.

Siguldā mūs sestdienā atveda, no 
rampas ielādēja vagonā, nakti pavadījām 
ešalona vagonā. Svētdienas rītā (ļoti skais
ta, saulaina diena tā bija) bija atbraukuši 
pavadītāji no mūsu skolas. Uškāns (direk
tors) un skolotājas, un vēl klases audzi
nātāja. Atbraukuši skatīties, kā mūsu 
eše lons sāk kustēties uz Austrumiem. 
Tie, kas atbrauca atvadīties, neko mums 
nevarēja nodot. Pie ešalona riņķī bija kon
voja apsardze. Ļoti labi atceros brīdi, kad 
braucām pāri Urālu kalniem – bija pāri par 
45 vagoniem, divas lokomatīves vilka un 
tādā līkumā varēja redzēt. Man kā puikam 
interesēja – caur to režģoto lodziņu skatījos, 
kā lokomotīve lokās pa līkumiem. Mēs vēl 
pakaļējā vagonā bijām, laikam četrdesmit 
trešajā, tad varēja gandrīz vai saskaitīt, cik 
tie vagoni ir. Un tā mūs aizsūtīja nezināmā 
virzienā. Uz Tomsku. Pa nakti nejutu nekā
du aukstumu – paunas mums bija līdzi, 
drēbju maisi bija sakrauti, pateicoties 
vietējiem miličiem. Labi vēl, ka palīdzēja, 
jo paņēma speķu gabalus klētī un miltu 
maisus, un putraimu maisus, un visādus 
produktus līdzi maisos iekšā, ragavās 
iekšā, iejūdza divus zirgus, kas mums bija 
mājās un atveda līdz Imantas kalnam, kur 
pagrieziens. Bija aizputināts ceļš, mašīnas 
tālāk nebrauca, ar ragavām visu aizveda 
līdz mašīnām, salādēja un tad pie skolas 
apstājās, lai mani paņemtu. Tā visu laiku 
ar tām paunām mēs ceļojām uz Sibīriju. 
Vagonā bijām kopā ar sidgundiešiem. Manu 
māsiņu Smaidu saņēma Rīgā – vientuļu 
skolniecīti, kas gāja medicīnas skolā. Viņu 
paņēma dzīvoklī agri no rīta, vēl pirms 
septiņiem atnāca čekists, paņēma un aiz
veda uz staciju. Viņai nekā nebija līdzi, 
tāpat kā Gundaram Fogelim, kurš mācījās 
dārzkopības tehnikumā Bulduros. Un tiem 
jau bija visgrūtāk, kas bija paņemti ar vienu 
mētelīti un bez ne kā iesēdināti ešalonā. 
Braucot kaut ko jau mums ēst deva – put
ras, zupas. Tā jau badā nemērdināja, kaut 
kā jau izdzīvojām.

Manu māsiņu Smaidu vienu aizsūtīja no 
Rīgas ar ešalonu uz Omsku, mūs ar Hertu 
un dienesta meitu – uz Tomsku. Pēc kādām 
divām nedēļām Tomskā mūs visus izsūtītos 
novietoja viena cietuma nodalījumā vai 
lēģerī – aiz diviem žogiem, apsardze vis
riņķī. Tur mēs nodzīvojām kādas divas 
nedēļas, kamēr Obas upē izgāja ledus. 
Tad salādēja mūs baržās un viens kuģītis 
vilka kādas piecas baržas pa Obas upi. 
Kolpaševas attekā ievilka Kolpaševas 
pilsētiņā, tur atdalīja vēl pa kaut kādām 
attekām. Visas pļavas bija pārplūdušas, 
ārā rēgojās tikai koku galotnes. Mūs novie
toja Kuzņeckas ciematā. Tas jau bija aprīļa 
beigās, bet ap piekto maiju mūs veda ar 
buļļu pajūgiem, salādēja mūsu mantas ra
tos ar koka riteņiem, divi buļļi bija priekšā. 
Čīkstēdami viņi vilka no piestātnes mūsu 

mantību uz ciematu. Mūs novietoja pie 
vietējiem iedzīvotājiem un tie izrādījās 
vācieši – pievolgas vācieši, kas bija jau 
1939. gadā pirms kara izsūtīti uz Sibīriju. 
Tāda mājiņa – zemļanka. Viens jumts – tie 
arī griesti, un zālīte auga uz jumta. Krievi 
izturējās pret mums kā pret vāciešiem. 
Vi ņemci, vi fašisti, vi buržuji. Kad es gāju 
skolā, tad bija tie pārmetumi, bet tā no 
vietējiem iedzīvotājiem nē, vecie cilvēki 
mūs tur dēvēja par izsūtītiem, nu droši vien 
arī viņi mūs, Baltijas cilvēkus, noturēja par 
vāciešiem. Tā mūsu ģimene bija izšķirta 
gandrīz uz visiem sešiem cilvēkiem – 
katrs savā vietā. Mēs ar māsiņu Hertu 
bijām tikai kopā izsūtīšanas laikā. Mani 
kā nepilngadīgu, man bija 14 gadu, darbā 
tur vēl nedzina, bet rudenī arī man bija 
jāiet strādāt. Vajadzēja iet aitas ganīt. Ar 
skolu viss cauri, bet es gatavojos turpināt 
mācīties.

Nežēlīgs liktenis – mums tēvs bija izsū
tīts uz Krasnojarsku, māte bija lēģerī, 
brālis bija kaut kur jau aizgājis bojā, 
māsa bija Omskas apgabalā aizsūtīta, to 
mēs nemaz nezinājām, kur viņa ir, kad 
izsūtīšana notika. Vietējie komandanti 
redzēja, ka mēs esam vieni, nebija jau 
tādas ģimenes, kur tikai bērni vien bez 
vecākiem. Visi bija kopā vai ar savu tantiņu, 
vai savu mammīti. Mēs bijām vieni paši. Es 
ne piln gadīgs, māsa astoņpadsmitgadīga – 
viņa gāja uz mežu zāģēt kokus un līdumus 
līst. Tajā vasarā es dzīvoju zemļankā pa 
mājām ar vienu izsūtīto vecīti – Freimani no 
“Pētēm” , ar to mēs gājām mežā, zāģējām 
kokus, malciņu gatavojām, es taisīju ēst 
savējiem, kad viņi nāca mājās no kolhoza 
darbiem. Un tā mēs dzīvojām, bet rudenī 
atnāca izziņa no Maskavas, ka mums 
ļauj braukt pie tēva. Viņš bija izsūtījumā 
Krasnojarskas novadā, Tasejevā. (Vietējie 
komandanti bija uzrakstījuši uz Maskavu, 
ka ir vajadzīgs kaut ko darīt, lai mēs tiktu 
pie tēva izsūtījumā). Mums jau neienāca ne 
prātā rakstīt uz Maskavu iesniegumu, lai 
mūs apvienotu. Oktobrī atnāca izziņa, ka 
ļauj mums braukt pie tēva. Konvojs mūs 
pavadīja līdz Tomskas pilsētai, lai mēs ne
kur neaizbēgtu. Visu atkal maisos iekšā, 
savu iedzīvi līdzi, kas vēl bija palikusies – 
speķītis, kāds kukulītis maizes no seniem 
laikiem, kas vēl mājās cepts – klona maizīte. 
Tomskas stacijā mūs ar visām mantām 
novietoja uzgaidāmajā telpā, tad viņš aiz
brauca atpakaļ un mūs nodeva Tomskas 
pilsētas komandantam uz tālāko darbību. 
Tas meklēja pavadoni, lai mūs pavadītu līdz 
Krasnojarskai vai līdz Kanskai – tas ir tas 
tranzīta ceļš no Maskavas uz Vladivostoku. 
Pa staciju nodzīvojām kādas divas nedēļas 
tikai ar vārītu ūdeni, kaut kāds cukura 
graudiņš bija, dzērām un ēdām sausu 
maizīti, nekāda cita barība nebija, bet nu 
iztikām, un tad mūs Tomskas koman
dants iesēdināja vilcienā bez pavadoņa 
līdz Krasnojarskai. Krasnojarskā viņš 
nosū tīja ziņu, lai no Krasnojarskas mums 
dod pavadoni, lai aizsūtītu mūs tālāk pie 

tēva (bez pavadoņa mūs nedrīkstēja laist). 
Krasnojarskas stacijā sameklējām koman
dantu, tā arī nekādu pavadoni mums nede
va, tikai iztramdīja mūs ar visām mantām – 
tās bija smagi iznēsāt no vagona ārā uz 
staciju un no stacijas atkal vagonā. Mūs 
ielika tālāk nākošajā vilcienā uz Kansku 
(kādi 300 kilometri no Krasnojarskas). 
Kanskā izkāpām ārā, pašiem bija jāmeklē 
mašīna, lai ar to 150 km uz ziemeļiem 
aiz brauktu uz Tasejevas ciematu. Māsiņa 
pār deva mammas mantas – kleitas, kādu 
mētelīti, sagādāja 150 rubļus un sarunāja 
vienu smago mašīnu, kas mūs aizveda 
uz Tasejevu. Izlaida mūs ārā Džeržinska 
prospektā. Mantas izlādējām šosejas malā, 
bet paši gājām meklēt tēvu. Viņš dzīvoja 
tādā kā zemļankā un bija pārsteigts mūs 
ieraugot: “Kur ta jūs te radāties!” Tas jau 
bija 1949. gadā.

Tēvs bija notiesāts uz pieciem gadiem, 
viņam 1950. gadā izdeva brīvpilsoņa pasi 
un varēja braukt projām uz Latviju. Viņš 
dabūja pierakstu Tasejevas pilsētiņā, bet 
palika vēl, jo mēs, bērni, taču bijām izsūtīti 
uz mūžu; viņš taču nepametīs mūs, tā arī 
palikām kopā. Pēc mēneša tēvam bija 
jāierodas komandatūrā – atkal atņēma vi
ņam pasi bez kaut kādas tiesas – esot tāds 
pats izsūtītais kā bērni. Lai dzīvojot veseli 
visu laiku šajā ciematā. Sākām dzīvot 
Tasejevā pie tēva – tomēr atbalsts, viņam 
jau kādi produktiņi bija – kartupelīši savi. 
Vēlāk kopā ar tēvu sāku iet mežā zāģēt 
kokus un malku. Tur bija daudzi latvieši 
izsūtīti jau 1941. gadā, 1949. gada izsūtītie 
tur nebija. Izsūtīto objekts tad bija Omska, 
Tomska. Tasejevā es sāku iet skolā un to arī 
pabeidzu. Krievu valodu ja drusku mums 
mācīja Latvijas skolās, rakstīt un lasīt 
mēs sapratām, krievu valodas burti jau 
bija iemācīti. Tasejevā turpināju no sestās 
klases mācīties vakarskolā, tur divus gadus 
nomācījos un aizgāju uz proftehnisko skolu. 
Bija jābrauc uz Kazačeļskas pilsētiņu Jeņi
sejas krastā, kur bija mežsaimniecības 
mācību kombināts, es tur iestājos kā 
strād nieks, lai mani nosūta uz mācībām. 
Es izvēlējos profesiju automehāniķis – 
nogāju pusgadu kursos un ieguvu šofera 
un mehāniķa tiesības. Man bija divi gadi 
jāatstrādā, tos atstrādāju uz meža vedē
jiem, gāzģeneratoru mašīnām, braucu 
pa taigu un vedu baļķus. Es strādāju uz 
auto krāniem, baļķu iekrāvējiem, dažādām 
tehnikām. Tad man bija astoņpadsmit 
gadu. Divus gadus nostrādāju, tad es divus 
mēnešus paņēmu atvaļinājumu un pa tiem 
mēnešiem ar tēvu kopā uzcēlām kārtīgu 
māju – guļbūvi – riktīgu māju 10 x 8 m. Tas 
bija ļoti vienkārši, nevajadzēja nekādus 
būvplānus. Nopirku taigā mežu, sagādājām 
kādus 30m3 baļķus, pats strādāju uz baļķu 
vedēja, salādējām tos baļķus, savedām 
mājās, kur būvējām vecās mājas vietiņā; 
tāda maza būdiņa bija, pusi nojaucām, 
pusē mēs vēl tur dzīvojām. Uzcēlām māju 
1955. gadā. Sākām jau dzīvot savā labi 
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iekārtotā mājā, krāsns bija iemūrēta. 
Darbs bija, pelnījām un dzīvot varēja. No 
Angaras upes atbrauca viens 1941. gadā 
no Rēzeknes izsūtītais latgalietis, tam bija 
sieva nomirusi, tas apprecēja manu māsu – 
Hertu, paņēma līdzi uz savu ciematu pie 
Angaras upes. Herta arī pie mums, kad 
dzīvojām kopā, strādāja visādos arteļos, 
kur auda vai vērpa. Visi strādāja.

Māsiņai Omskā – viņai klibā kājiņa 
trau  cēja, viņu pielika pie aitu vai govju 
ganī  ša nas, bet viņa nevarēja izstaigāt 
ganām  pulkam līdzi un tajā vasarā izlēma, 
ka bēgs no izsūtījuma. Smaida tika līdz 
Omskas stacijai, bet, pērkot biļeti, viņu at
kal arestēja. Viņu par bēgšanu notiesāja uz 
25 gadiem – tajā pašā 1949. gadā viņa tika 
apcietināta un ievietota Kemerovas lēģerī. 
1952. gadā viņa atbrauca pie tēva, jo viņu 
palaida no turienes – no 25 gadīgā lēģera 
viņu atbrīvoja kā invalīdi. Viņa pirmā at
brauca pie mums uz Tasejevas ciematu. 
Smaida dabūja darbu nevis pie mums 
Tase jevā, bet kādus 100 km uz ziemeļiem – 
Matiginā. Viņa slimnīcā strādāja par labo
ranti. Tā mēs ar tēvu palikām dzīvot vie
ni paši jaunajā mājā. 1956. gadā janvārī 
atbrau ca mamma no Mordāvijas lēģera. Es 
biju aizgājis pie viena mūsu latvieša – Kārlis 
viņam bija vārds, svinēju tur vārda dienu 
pie viņa. Pēc tam tikai pateica, ka man esot 
māte atbraukusi. Vai dieniņ, kaut kas traks! 
Aizgāju ar kājām uz mājām, tur jau nebija 
tālu. Nekāda transporta jau arī nebija, visur 
tikai kājām vajadzēja staigāt. Satikāmies ar 
māti un dzīvojām tālāk. Viņa arī skaitījās 
kā izsūtītā, katru mēnesi bija jāiet uz 
komen datūru atzīmēties. Māti izlaida no 
nometnes par labu kalpošanu. Izsūtījuma 
termiņš viņai beidzās jūlija mēnesī, bet viņa 
jau janvārī atbrauca, tieši savā kāzu dienas 
jubilejā. Viņu nepalaida kā brīvu pilsoni, 
bet turpinājumu izsūtījumam. Mums bija 
beztermiņa izsūtījums – tikām izsūtīti uz 
mūžu (vajadzēja parakstīties, ka mēs esam 
pārvietoti uz mūžu, ka mūsu dzimtene ir 
tur, kur mūs novieto). Mēs dzīvojām kā 
vietējie iedzīvotāji, nezinādami par to, kas 
notiek Latvijā un kad tiksim mājās.

1956. gadā aprīļa mēnesī atnāca izziņa, 
ka mēs tiekam atbrīvoti uz pamatojuma, 
ka brālis ir amnestēts, kaut gan viņš jau 
1948. gadā bija miris. Izziņa atnāca, it kā 
viņš būtu tos 10 piespriestos gadus nosē
dējis lēģerī un viņu amnestēja. Uz tā pa
mata visus ģimenes locekļus atbrīvoja 
no izsūtījuma, mēs varējām saņemt pasu 
daļā brīvpilsoņa pasi. Mēs katrs strādā jām 
savā darba vietā un uzreiz nevarējām pa
mest darbu, tomēr 1956. gadā jūlija mēnesī 
mēs ar mammu atbraucām uz Latviju, bet 
tēvs vēl palika, jo pavsarī bija iestādīti 
kartupelīši, sava māja bija uzcelta un to visu 
vajadzēja kaut kā realizēt, pārdot. Māju tēvs 
pārdeva par 8000 rubļiem, un 1957. gadā 
arī viņš atbrauca uz Latviju. 

Mans uzskats ir tāds, ka vajadzēja 
kolek tivizēt saimniecības un dabūt man
tu, jo kolhozs jau nevarēja uzreiz savu 

kapitālu nodibināt, viņiem nekā nebija. 
Mantā varēja iedzīvoties, izsūtot cilvēkus 
no la bā kā zemnieku saimniecībām. Arī kat
ram palicējam te nebija vairāk viegli. Kad 
bija izsūtīšana notikusi, viņi visi labprātīgi 
saskrēja kolhozā, saimniecības ēkas bija 
visas jāatdod kolhoza īpašumā. Šķūņi un 
kūtis – tur kolhozs lika iekšā lopus, ar to 
arī sākās tā īstā kolhoza dzīve. Mūsu mājā 
nebija izveidots kantoris. “Miedriķos” bija 
liela kūts un tur ievietoja slaucamās govis, 
laikam kādas 24 vai 25. No kaimiņiem nāca 
slaukt tās gotiņas. Mūsu mājā radās arī 
iedzīvotāji – slaucējas.

Septiņus gadus biju pavadījis Sibīrijā. 
Kad atgriezāmies, tikām dzīvot savās mā
jās. Mamma palika strādāt kolhozā par 
slau cēju savā kūtī; sākumā gan uz kaimiņu 
kūti gāja. Viņa palika viena pati. Mājā vienā 
istabā uztaisīja remontu – pārdalīja uz pu
sēm mūsu kādreizējo lielo zāli jeb viesu 
istabu; tur neviens nedzīvoja, tā bija ļoti 
nolaista. Sāka dzīvot no nulles varianta, 
nekas no iedzīves taču vairs nebija mēs 
tikai ar čemodānīšiem vien atbraucām no 
Sibīrijas. Visas mēbeles un iedzīvi vietējie 
pa Sibīrijas laiku izvazāja, kā te stāstīja, 
ka pēc mūsu izvešanas no citām mājām 
brauca ar ragavām, krāmēja tās pilnas ar 
mantām un veda uz savām mājām. Kad 
brīvās valsts laikā sākām interesēties par 
mantības daudzumu Siguldas arhīvā, tad 
izrādījās, ka nekas mums neesot bijis, mēs 
esot bijuši galīgie nabagi, kāpēc mēs vispār 
esam izsūtīti uz Sibīriju. Viena gotiņa, viens 
klibs zirdziņš, kāda cūciņa – mums nekas 
liels neesot bijis. Pat ne no mēbelēm – visa 
māja bija tukša iztīrīta, kaut gan bija toreiz 
mums ozola mēbeles – ozola galdi, ozola 
gultas un skapji – viss tas tika izvazāts, un 
kas to lai zin, kur palika, kas paņēma. No 
Tuntuļu mājām, tur viņiem bija klavieres – 
tās it kā uz ciema padomi bija atvestas 
vai skolā novietotas. Vērtīgas mantas bija. 
Tā, lūk.

Vistrakākais jau bija mūsu vecākiem, 
ka viņiem bija jāredz, kā bērni cieš. Viņi 
paši cieta lēģeros – kā māte ar manu 

vecāko brāli – viņa viņu piesedza, un te 
kāds nodevējs atradās, kas nodeva, atveda 
čekistus tieši uz mājām, brālēnu nošāva. 
Es nezinu, vai te kaut kur līdzīgs liktenis 
ir mūsu Mālpils pagastā kādai ģimenei, 
vai nav. Bija ģimenes, teiksim, kur bērni 
ar māti vai ar vecomammu tika aizsūtīti uz 
Sibīriju, bet tomēr kopā. Mēs no ģimenes 
bijām jau sen šķirti. Braucām vagonos – 
mazie bērniņi daudz un lielie, tantiņas mira 
pa vagonu, sametās utis un viss cilvēkiem 
aiz pārdzīvojumiem. Aiz pārdzīvojumiem 
cilvēkiem piemetās nāve. Tēvs nezin par 
saviem bērniem, māte lēģerī nezin par 
saviem bērniem. Vai tas viņiem nav pār
dzīvojums?

Mans turpmākais liktenis pēc atgrie
šanās bija tāds, ka man tūliņ vajadzēja 
stāties kara uzskaitē Rīgā, tur man atņēma 
visus dokumentus un bija jāierodas uz ārstu 
komisiju – krievu armijā jāiet. Man bija 22 
gadi un vēl iesauca krievu armijā. Domāju, 
ka vairs nesauks, bet nekas nelīdzēja. 
Tiku stroibatā Severomorskā, 35 km aiz 
Murmanskas. Tas ir aiz polarā loka. Jā, at
kal uz Krieviju projām. Lietuvieši un igauņi, 
visi mēs tur armijā bijām no izsūtījuma atkal 
puiši kopā, bet nu ne jau pazīstami. Latvieši 
vienā vagonā brauca, Oškalna stacijā – tur 
mūs salādēja atkal lopu vagonos un aizsūtīja 
uz Severomorsku, pārģērba formās – ne 
jau mūs zaldātu formās pārģērba, bet tā 
kā ieslodzītos – tādās pelēkās pufaikās 
un pufaikbiksēs, un kerzas zābakos. Mēs 
skaitījāmies 913. vojennostroiteļnij otrjad, 
tā es tur dienēju, bet man bija labums tāds, 
ka man trīs vai četri gadi jau bija šofera 
stāžs, un es pie komandieriem tiku par 
šoferi. Man jau bija labs dienests, nebija 
ar ieročiem jākrāmējās. Mums ieročus 
nedeva, es vadāju strādniekus uz objek
tiem, un no Murmanskas savam bataljo
nam pārtiku vadāju. Mēs tur bijām tikai 
kādi divi šoferi ar stāžu. Armijas daļā bija 
garāža un kādas četras automašīnas. Bija, 
kā saka, sava novietne, tur mēs vairāk 
uzturējāmies. Katru rītu sešos celšanās 
augšā, tad skriešana pa Severomorskas 

VĒSTURE

No kreisās – Artūrs Apsītis, Vilis Avens, Alberts Mucenieks, Jānis Lauva,
Jānis Apsītis, Edīte Kleina, Elvīra Nagle, 2006. gadā ekskursijā Sinevillā
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SPORTS

21.–22.  aprīlī Valmierā notika Vidzemes čempionāts spēka 
trīscīņā (pietupiens, spiešana, vilkme), kurā piedalījās arī māl
pilietis Andris Krūmiņš. Atklātajā grupā, svara kategorijā līdz 
93  kg, Andris, kopsummā paceļot 615  kg (230+150+235), izcīnīja 
augsto 2. vietu. APSVEICAM !!!

9.  maijā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 4.  posms. 1. un 2. vietu dalīja 
Normunds Ozoliņš un Edgars Komarovs, 3. vietu ieņēma Oskars 
Janbergs. Kopvērtējumā pēc 4  posmiem, 1.  vietu Normunds 
Ozoliņš 2. vietā – Edgars Komarovs, bet 3. vietā – Aldis Graudiņš.

20.  maijā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 5. posms, kurā piedalījās 18 dalībnieki. 1. vietu 

ieguva Normunds Ozoliņš, 2.  vietu – Ingus Pinkovskis, 3.  vietu – 
Agris Ozoliņš.

Pienākusi vasara un tuvojas pludmales volejbola sezona. Arī 
šogad pludmales volejbola sacensības ir plānotas 3  posmos. 
7 labākie pēc kopvērtējuma rezultātiem un 1 uzaicinātais pēc orga
nizatoru ieskata augusta beigās piedalīsies nu jau tradicionālajās 
pludmales volejbola sacensībās “Mālpils pludmales karalis 2012”, 
kurās no skaidros labāko Mālpils pludmales volejbolistu šajā gadā. 
Plānotos sacensību datumus var apskatīties gan avīzē, gan Mālpils 
mājas lapā.

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs

Sacensību grafiks

Datums Sacensības Vieta

26. maijs plkst. 10.00 Mālpils novada diennakts čempionāts zolītē Mālpils sporta komplekss

9. jūnijs plkst. 11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 1. posms Pludmales volejbola laukumi

17. jūnijs plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 6. posms Mālpils sporta komplekss

1. jūlijs plkst. 11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 2. posms Pludmales volejbola laukumi

11. augusts plkst. 11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 3. posms Pludmales volejbola laukumi

ielām, ceļiem, pa pakalniem – kādu pus
stundu vajadzēja skriet, tad bija atkal 
jāsakopjās un astoņos uz brokastīm. 
Pēc brokastīm katrs savā darba vietā. 
Severomorska ir Ziemeļjūras visstiprākā 
aizsardzības bāze Krievijai. Tā ir robeža. 
Norvēģijas kalni tur ir, Norvēģijas sopkas. 
Mēs braucām uz Urugugu, kādus 100 km 
bija robeža, vācieši bija karojuši ar krieviem 
tajā robežpunktā. Jūras aizsardzība – tur ir 
vislielākā Severomorskas kara bāze, kara 
osta Esvinci, kur kreiseri stāvēja līcī – tā 
ir neaizsalstoša jūra, lai vai kāda auk
sta ziema, siltās Golfa straumes un sāļais 
ūdens vienmēr. Jā, tur tāds mitrs gaiss bija 
un aukstāks par 20 grādiem nakad. Bija 
briesmīgi puteņi un sniegs, griezās tas ar 
debesīm kopā, bet skaidrā laikā skaistās 
ziemeļblāzmas virmoja pa debesīm. Bija 
gaišs naktī kā dienā. Polārās naktis un 
polārās dienas. Saulīte norietēja novembra 
beigās un vairāk neparādījās, tikai janvāra 
beigās vai februāra sākumā parādījās 
maliņa, arī vasarā viņa pakāpās tikai kādu 
bišķiņu virs horizonta. Visu vasaru saule 
nebija zenītā, bet tādā maliņā, viņa spīdējā 
vienā vietā un vienā augstumā. Brauc div
padsmitos dienā vai vienos naktī – saule 
spīd. Lūk, tāda tur ir daba. Es nezinu, kādi 
tur augi – tundra, kroplīši bērziņi auga pa 
tiem kalniem, jo viss apvidus ir klinšains. 
Visa zeme vienās klintīs, apaugusi ar sū
nām, uz tām auga kādi kociņi un bērziņi – 
tādi kroplaini, šķībi, arī priedītes un eglītes. 
Es, kad dienēju daļā pie komandieriem, uz 
Jaungadu braucu tundrā meklēt eglītes, 
bet eglīšu vietu tur nedabūjām, sacirtām 
priedītes un tās tad arī izrotājām. Ceļi veda 
pa kalniem un lejām, tie bija līkumaini un 

vajadzēja braukt uzmanīgi. Bija visādi in
teresanti atgadījumi, visādi gājieni bija. 
Armija mani vairāk nebiedēja, jo es jau 
Sibī rijā izgāju arodskolu – kopmītnes, 
kop dzīvošana – tas bija rūdījums, ka man 
bija taisni prieks, ka es varu tikt krievu 
armijā. Kad biju Tasejevā, es tur rakstīju 
kara komisariātam iesniegumu, lai mani 
ņem dienestā, es domāju, ka uz tā pamata 
tikšu mājās, bet toreiz neņēma. Tikai, kad 
atgriezos Latvijā, tad gan uzreiz iesauca 
armijā. Nodienēju divus gadus.

1956. gadā nekāda celtniecība laukos 
nebija, tad bija ļoti vāji attīstīta kolhoza 
sistēma, visi bija ļoti bēdīgā stāvoklī, jo 
1949. gada izsūtīto saimnieku krājumi 
līdz 1956. gadam jau bija izsīkuši. Kaut 
kāds jauns priekšsēdētājs Jansons bija, 
kas mūsu mājai visus elektriskos kūla 
vadus bija licis izraut ārā un teicis, ka tā 
ir kulaku, budžu māja, te viss ir jālikvidē. 
Programma jau bija tāda, ka privātās sētas 
visas jauks nost un veidos ciematus – tāda 
bija ideoloģija krievu laikā, kad tie kol
hozi nodibinājās, tomēr vēl saturējās arī 
individuālās mājas, un tā viņas palika. Ap 
1956. gadu tikko atnācis bija Odziņš no 
Lauksaimniecības akadēmijas, kā saka, ar 
izglītību, var vadīt – prot zemi apstrādāt un 
saprot saimniekošanu. Ar Plato tajā laikā 
reizē ar vilcienu braucām uz Rīgu – es uz 
darbu, viņš uz akadēmiju brauca ar saviem 
portfeļiem un aprakstiem, un konspektiem, 
jo studēja pa vagonu, reizē braucām uz 
Rīgu, viņš tālāk no Rīgas uz Jelgavu.

Es nepaliku Sidgundā. Man priekš sē
dētājs Odziņš pēc armijas prasīja, lai es 
palieku Sidgundā, dos man labu mašīnu. Es 
atteicu – no šejienes mani vietējie aizsūtīja, 

te es nepalieku, eju prom uz Rīgu. Atgriezos 
tagad, kad 1990. gadā atguvu īpašumu. 
Biju rīdzinieks vairāk kā trīsdesmit gadus 
un 1982. gadā saņēmu ļoti labu dzīvoklīti. 
Rīgā strādāju Valsts celtniecības komitejā, 
vadāju priekšsēdētāja vietnieku un priekš
sēdētāju. Zem šīs komitejas kontroles 
noritēja visa celtniecība gan pilsētā, gan 
laukos. Piecus gadus es nostrādāju uz 
smagās mašīnas, preču stacijā no preču no
liktavas pārvadāju konteinerus un visādas 
kravas, bija briesmīgi jāstrādā – sestdienās 
un svētdienās vajadzēja dežūrēt, jo preču 
stacija darbojās nepārtraukti. Pazīstami 
draugi radās un tie man ieteica pārnākt 
strādāt uz lauku celtniecības projektēšanas 
institūtu (“ Latgiproseļstroj”). Tur direkto
ram vajadzēja šoferi. Bija braukāšana pa 
visu Latviju un tā es ļoti labi to iepazinu. Pēc 
tam mani pārcēla uz Valsts celtniecības 
komiteju – tur vecie šoferi gāja pensijā. Tur 
bija labākas mašīnas – jaunas volgas.

Redziet, mums jau likteņi visiem izsūtī
tajiem ir vienādi. Kā kurš ir pārdzīvojis un 
viss. Man vislielākais kreņķis ir par to, ka 
mani vecāki vairāk cietuši nekā mēs, bērni. 
Jo, ja māte un tēvs nezin, kur viņu bērni, 
tad garīgās ciešanas ir smagākas par fizis
kajām. Mēs kā bērni to neizjutām, pa nakti 
gulējām mierīgi. Tagad nenāk vairs miegs, 
taču toreiz, kur kritām, tur gulējām vagonā. 
Vagons iet, tuk, tuk, tuk – riteņi klaudz, un 
mēs, bērni, tik guļam... 

Ar Artūru Apsīti sarunājās  
un viņa atmiņu stāstījumu pierakstīja  

Mālpils KC vēsturiskā mantojuma 
speciāliste Baiba Lippe

Paldies Artūra kungam par dalīšanos 
atmiņās!
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Mācoties pie mums Tu varēsi:
•	 dzīvot	labiekārtotā	dienesta	viesnīcā,
•	 apmeklēt	sporta	un	trenažieru	zāli,
•	 dejot	tautisko	deju	kolektīvā	“Madara”,
•	 piedalīties	ārzemju	projektos,
•	 izmantot	bezvadu	internetu,
•	 sporta	stundās	apmeklēt	Mālpils	sporta	kompleksa	 

peldbaseinu.

Tev būs iespēja:
•	 izmantot	skolas	ēdnīcas	un	kafejnīcas	pakalpojumus,	
•	maksas	kursos	iegūt	B	kategorijas	auto	vadītāja	un	motocikla	

vadītāja apliecību.

2012./2013. mācību gadā  
MāLPILS PROfESIONāLā VIDUSSKOLA 
UZŅEM AUDZĒKŅUS ŠāDāS IZGLīTīBAS 

PROGRAMMāS
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija – 4 gadi pēc 9. klases
Kvalifikācija: ēku inženiertīklu tehniķis. 
Pēc mūsdienu modernākajām tehnoloģijām tiek sagatavoti darba 
tirgū pieprasīti ēku inženiertīklu tehniķi, kuri prot projektēt, montēt 
un apkalpot ēku siltuma, ventilācijas, gāzes, ūdens un kanalizācijas 
sistēmas.
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija – 1,5 gadi pēc 12. klases  
(līdz 25 gadu vecumam)

Ēdināšanas pakalpojumi –  
4 gadi pēc 9. klases
Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpo
jumu speciālists.
Iegūst viesu apkalpošanas, ēdienu gatavošanas un konditorejas 
izstrādājumu izgatavošanas prasmes.
Ēdināšanas pakalpojumi – 1,5 gadi – pēc 12. klases (līdz 25 gadu 
vecumam)

Kokizstrādājumu izgatavošana –  
4 gadi pēc 9. klases
Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks
Iegūst mēbeļu projektēšanas un izgatavošanas iemaņas  
un prasmes.
Kokizstrādājumu izgatavošana – 1,5 gadi pēc 12. klases  
(līdz 25 gadu vecumam)

Interjera dizains –  
4 gadi pēc 9. klases 
Kvalifikācija: interjera noformētājs 
Strādā vides noformēšanas jomā, iecer, izstrādā un spēj praktiski 
izveidot telpas noformējumu, var strādāt interjera noformēšanas 
firmās un birojos dizaineru, mākslinieku vadībā. 
Interjera dizains – 1,5 gadi pēc 12. klases (līdz 25 gadu vecumam)

Dokumentus pieņem no 2012. gada 11. jūnija

Ar skolu var iepazīties arī citā Jums vēlamajā laikā,
iepriekš sazinoties pa tālruni 67925267

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
Pils ielā 14, Mālpils, Mālpils novadā, LV2152

tālr. 67925267, fakss 67970907
www.malpilsskola.lv

gevele@malpilsskola.lv

Pamatizglītības programmā – 1.–9. klase, kods 21011111

Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem, ar pedagoģiski medicīniskās komisijas 
lēmumu, kods 21015611 

Ēdināšanas pakalpojumi – pēc 7. klases, māc. ilgums 3 gadi 
Kvalifikācija: pavāra palīgs, 1. kvalifikācijas līmenis

Kokizstrādājumu izgatavošana, pēc pieprasījuma, pēc 7. klases, 
māc. ilgums 3 gadi 
Kvalifikācija: galdnieka palīgs,1. kvalifikācijas līmenis

Pēc sekmīgas izglītības programmas apguves skolēns iegūst 
apliecību par pamatizglītību un apliecību par profesionālo pama
izglītību.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
1. Uzņemšanas noteikumi internātpamatskolā nosaka, ka skolēna 

ģimenei jāatbilst MK noteikumiem par maznodrošināto vai 
trūcīgās personas statusu, bērnus – bāreņus.

2. Profesionālās izglītības programmas skolēnam iepriekšējā 
izglītība ir pabeigtas 7 klases, vecums – 15 gadi.

3. Iestājoties 1. klasē, nepieciešama izziņa par 5–6 gadīgo apmācību 
un ģimenes ārsta izziņa 026u.

MāLPILS INTERNāTPAMATSKOLA
Adrese: Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV2152

Tālr: 
Direktore – 29196196 

Direktores v. māc. darbā – 67925229
Sociālais pedagogs – 67925229

Lietvede – 67925131
Fakss – 67970907

Interneta mājas lapa: www.malpilsskola.lv
E – pasti:

Direktore: gevele@malpilsskola
Lietvede: int_lietvede@malpilsskola.lv

2012./2013 mācību gadā UZŅEM SKOLĒNUS: 
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ERGO APDROŠINĀŠANA
Akcijas laiks no 14.05.2012. līdz 30.06.2012.

Akcijā piedalās 3 apdrošināšanas veidi – KASKO, īpašuma apdrošināšana un 
Ceļojumu apdrošināšana:
1. Apdrošinot pastāvīgi apdzīvotu dzīvokli vai vienģimenes ēku, kopā ar apdrošināšanu 

papildus bez maksas tiek apdrošināta iedzīve līdz 5000 LVL.
2. KASKO apdrošināšanas Akcijas nosacījumi attiecas tikai uz polisēm ar termiņu 

12 mēneši. KASKO apdrošināšanas līgumam papildus bez maksas tiek piedāvāta 
mantas apdrošināšana zādzības riskam automašīnā ar limitu līdz 200 LVL līguma 
darbības laikā. Papildus segumā iekļautas sekojošas mantas: velosipēdi, ragavas, 
ratiņi, video, foto, mobilie telefoni, planšetdatori, portatīvie datori, slēpes, bērnu 
ratiņi, snovborda dēļi. 

3. Pērkot Ceļojuma apdrošināšanu, Nelaimes gadījumu un Personu civiltiesiskā ap
drošināšana automātiski tiek pievienotas par brīvu.

Ar cieņu, Tatjana Smirnova
AAS ERGO Latvija Pārstavniecība “Mālpils”

Nākotnes iela 1, 211. kab.
Tālr. 29396889, 67925230

INfORMāCIJA

UZŅEMŠANA

Mūzikas un mākslas 
skolā

30. un 31. maijā

 no 14.00 līdz 19.00

 Kultūras centra 
313. un 323. telpā

24. maijā Mālpilī, 
Pirts ēkā, durvis vēra 

jauns veikals 

Elvi
Darba laiks no 8.00 līdz 22.00

Laipni gaidīti!

BūS IESPĒJAMS SAŅEMT!

SIA HUMANA
ziedotos lietotos apģērbus

Svētdien, 10. jūnijā
plkst.10.00 – 18.00 

un
Pirmdien, 11. jūnijā
plkst. 9.00 – 12.00 

Mālpils kultūras centra foajē 

Neparedzētos gadījumos
iespējamas izmaiņas!

B-bas “Notici sev!” valde

No š. g. 1. jūnija,  
SIA MVI veikaliņš  

savus pircējus gaidīs  
Pirts ēkā,  

blakus veikalam Elvi. 
Ceru, ka spēšu iepriecināt 

arī ar ko jaunu!
Ināra
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Nodarbinātības valsts aģentūra ir partneris darba devējam 
un darba ņēmējam, veicinot bezdarba samazināšanu un nodar
binātības uzlabošanu valstī.

Aģentūra sniedz iespēju ātri un efektīvi izplatīt informāciju par 
pieprasījumu pēc darbiniekiem konkrētai darba meklētāju audi
torijai.

Darba devēja ieguvums no sadarbības ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru:
1. bez maksas reģistrēt savas vakances un meklēt nepieciešamos 

darbiniekus CV/Vakanču datu bāzē, kas aptver visus Latvijas ra
jonus;

Kā veikt vakanču reģistrāciju:
Brīvo darba vietu var reģistrēt aģentūras filiālēs personīgi, telefo

niski vai elektroniski CV/Vakanču portālā. 
Lai iegūtu informāciju par aģentūrā reģistrēto brīvo darba vietu 

aktualitāti, aģentūras filiāles ne retāk kā reizi divās nedēļās sazi
nās ar darba devējiem, kuri apstiprina vai noliedz brīvo darba 
vietas aktualitāti.

Darba devējs var izvēlēties brīvās darba vietas publicēšanas veidu:
•	 Atklātā	brīvā	darba	vieta	–	sludinājumu	par	brīvo	darba	vietu	

izvieto redzamā vietā Aģentūras filiāles telpās, norādot darba 
devēja kontaktinformāciju.

•	 Daļēji	slēgtā	brīvā	darba	vieta	–	sludinājumu	par	brīvo	darba	
vietu izvieto redzamā vietā Aģentūras filiāles telpās, neuz rādot 
darba devēja nosaukumu un kontaktinformāciju. Kontakt
informāciju nodod tikai piemērotiem pretendentiem.

•	 Slēgtā	brīvā	darba	vieta	–	sludinājumu	par	brīvo	darba	vietu	
nepublisko, bet veic piemērotu pretendentu atlasi.

2. sniedz iespēju maksimāli ātri un efektīvi izplatīt pieprasījumu 
pēc konkrētiem darbiniekiem; 

3. palīdz organizēt darbinieku meklēšanu, jo aģentūras atbildīgie 
darbinieki ne retāk kā reizi divās nedēļās sazinās ar darba 
devēju, lai pārliecinātos par darba devēja izmantotā aģentūras 
pakalpojuma veiksmīgu norisi; 

4. nodrošina iespēju saņemt aģentūras palīdzību potenciālo darbi
nieku pirmreizējās atlases organizēšanā; 

Aģentūras darbinieki veic darbinieku atlasi no bezdarbnieku un 
darba meklētāja vidus pēc darba devēja pieprasījuma divējādi:
•	 Aģentūras	 darbinieki	 izvēlas	 piemērotāko	 darbinieku	 un	

organizē darba devēja un pretendenta tikšanos. 
•	NVA	 darbinieki	 veic	 pretendentu	 atlasi	 no	 datu	 bāzes	 un	 to	

elektroniski nosūta darba devējam, kurš pats veic pretendentu 
atlasi, par rezultātu informējot NVA darbiniekus. 

Vakances publiskošanu var veikt NVA mājas lapas sadaļā 
CV/Vakanču portāls vai sūtot informāciju ar vakances aprakstu uz 
epastu: sigulda@nva.gov.lv Šajā gadījumā vakanci varēs apskatīt 
internetā, kā arī informācija par vakanci tiks sniegta bezdarb nie 
kiem, kas apmeklē aģentūras filiāles. 

Informācija pieejama:
www.nva.lv – darba devējiem 

Vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase
Siguldas filiālē – atsūtot informāciju uz

epastu sigulda@nva.gov.lv  
vai zvanot 67870997 Santai Brauerei

Darba devēj, aicinām uz sadarbību!

MāLPILS NOVADA DOME

aicina pieteikties darbā uz ESf projekta

“Sociālā darbinieka piesaiste  
Mālpils pašvaldības administratīvās 

kapacitātes stiprināšanai”
ietvaros izveidoto darba vietu – sociālais darbinieks 

darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem. 
Darba līgums tiks slēgts uz laiku līdz 2013. gada 30. jūnijam.

Prasības pretendentam:
•	 2. līmeņa	augstākā	profesionālā	izglītība	–	sociālais	darbinieks;
•	 Divu	gadu	darba	pieredze	sociālajā	darbā;
•	 Valsts	valodas	zināšanas	augstākajā	līmenī.

Pretendentus lūdzam līdz 2012. gada 22. jūnijam (plkst. 14.00) 
Mālpils novada domē Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, 
iesniegt šādus dokumentus: 
•	motivētu	pieteikuma	vēstuli,
•	 CV,
•	 izglītību	apliecinoša	dokumenta	kopiju	(uzrādot	oriģinālu),
•	 atsauksmes	par	līdzšinējo	darba	pieredzi.
 

Kontakttālrunis: 67185874

•	Nodarbinātības	 valsts	 aģentūras	darbinieki	 pieņems	bezdarb
niekus Mālpils novada domes telpās šā gada 5. jūnijā. 

 Atgādinām, ka personas, kurām jāapmeklē NVA, lai atzīmētos, to 
var izdarīt arī ātrāk. Ja noteiktais datums, piemēram, ir 12. jūnijs, 
jūs droši varat nākt 5. jūnijā. Bet, ja apmeklējuma datums noteikts 
1. jūnijs, tad gan jādodas uz Siguldu līdz šim norādītajam datumam.

•	 Reģistrētajiem	bezdarbniekiem	 viens	 no	 līdzdarbības	 pasāku-
miem ir aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, tai skaitā 
apmeklēt konkurētspējas paaugstināšanas seminārus. Šie se
mi  nāri jau ilgāku laiku tiek organizēti arī Mālpilī, domes telpās. 
Nāka mais seminārs notiks šā gada 13.  jūnijā plkst. 10.00 – 
“Stress un tā mazināšana”. Lektore Anita Rošāne.

 Mālpils sociālais dienests atgādina arī saviem klientiem, kas ir 
bezdarbnieki, ka viens no līdzdarbības pienākumiem ir iesais
tīties šo semināru apmeklēšanā.

Informācija bezdarbniekiem
un darba meklētājiem

Pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – 
Aģentūra) uzsāk reģistru Pašvaldības palīdzības saņemšanai 
dzīvokļa jautājuma risināšanā aktualizēšanu. Lūdzam personas, 
kas ir vērsušās Aģentūrā ar iesniegumu par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā (“uzņemšanu rindā”), lūdzam atkārtoti 
iesniegt Aģentūrā nepieciešamos dokumentus līdz 2012. gada 
29. jūnijam.

Informācija pa tālruni 67185874, 67970897

Informācija iedzīvotājiem, kas ir
reģistrējušies pašvaldības palīdzības
dzīvokļa jautājumu risināšanā
saņemšanai 
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MJA.U aicina!

INfORMāCIJA

SKOLA NODROŠINA  
TRĪS PAMATIZGLĪTĪBAS  
PROGRAMMAS:
•	 izglītojamajiem	ar	

somatiskajām saslimšanām – 
kods 21015411(vispārējā 
pamatizglītības programma) ;

•	 izglītojamajiem	ar	mācīšanās	
traucējumiem – kods 
21015611;

•	 izglītojamajiem	ar	garīgās	attīstības	traucējumiem	–	kods	
21015811.

SKOLA NODROŠINA
Bezmaksas piecreizējo diētisko ēdināšanu; bērni ar 1. tipa cu

kura diabētu, celiakiju un gremošanas sistēmas slimībām saņem 
pamatsaslimšanai atbilstošu diētu; fitoterapiju; psihologa pakal
pojumus; logopēda pakalpojumus; medicīnisko aprūpi; masāžas; 
koriģējošo vingrošanu, pulciņus, ārpusklases pasākumus.

UZŅEMŠANA
Uzņemam skolēnus visās: 1.–9.  klasēs 21015411, 21015611, 

21015811 pamatizglītības programmās.
Skolēnus uzņemam ar Valsts pedagoģiski – medicīniskās 

komisijas atzinumu. Komisija darbojas Rīgā Merķeļa ielā 11, 
tālrunis: 27212227. Informācija pa tālruņiem: 265055125 vai 
265055131.

INFORMĀCIJA
Suntažu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, Suntaži, 

Suntažu pagasts, Ogres novads, LV5060, Tālruņi: 650 55128, 650 
55125, Fakss: 650 55125, epasts: ssint@ogresnovads.lv

Suntažu internātpamatskola –
rehabilitācijas centrs

Mālpils jauniešu apvienība “MJA.U” 
projekta “Mēs savam novadam” ietvaros, 
turpinot orientēšanās stafetes tradīciju, 
arī šovasar aicina Mālpils iedzīvotājus 30. 
jūnijā ņemt dalību ģimeņu, jauniešu un 
sirdī jaunu cilvēku komandu foto orien
tēšanās sacensībās “Mālpils. Toreiz un tagad”. Galvenā balva – 
ceļojošais kauss un kāpšana uz goda pjedestāla.

STARTS Mālpils kultūras centra pagalmā plkst. 14.00, reģis
trācija no 13.30. Komandu sastāvā jaukti dzimumi. Piedalās 
ģimenes un/vai 4 dalībnieki komandā. Ģimeņu un jauniešu sniegu
mi tiks vērtēti atsevišķi. Kapteini, savu komandu piesaki laicīgi: 
mja.u@inbox.lv norādot dalībnieku vārdus, tālruņa numuru un 
komandas nosaukumu! Un seko informācijai draugiem.lv MJA.U 
lapā!

Jūlija Ņikitina

Mālpils kapu pārzinei ir lūgums pieteikties nekopto kapu kopiņu 
uzkopējiem pie viņas, lai būtu informācija, vai kapa vietu sakopa 
kaimiņi, kam traucē nekoptās kapavietas, vai tomēr uzradušies 
radi, kas uzsākuši kopšanu.

Mālpils kapos stikla un plastikāta atkritumus mest konteinerā, 
bet trūdošos atkritumus – kaudzē aiz Kapu alejas ceļa. Trūdošos 
atkritumus izbērt no maisiem un maisus izmest metāla konteinerā 
pie kapu tualetes.

Sidgundas un Torņakalna kapos stikla, plastikāta atkritumus 
izmest tiem paredzētajos maisos, bet trūdošos atkritumus tiem 
paredzētajās kaudzēs, nevis blakus esošajā īpašumā.

Informācija par Mālpils novadā 
esošajiem kapiem

Paaudžu solidaritātei 
veltīts pasākums 
Neatkarības atjaunošanas dienā

Paaudžu solidaritātei veltītajā pasākumā “Sanāciet, sadziediet, 
sasadancojiet!” 4. maijā piedalījās:
•	Mālpils	“Rezēdas”
•	 Vidrižu	“Savam	priekam”
•	 Inčukalna	“Gauja”
•	 Cēsu	“Gauja”
•	 Limbažu	vīru	vokālais	ansamblis	“Sirmie	ozoli”
•	 Baldones	dejotājas	“Luste”
•	 “Sidgundietes”

 Sandra Rogule

Novadā reģistrētajās talkas vietās piedalījās 95 iedzīvotāji, kopā 
tika savākti apmēram 35 m3 dažādi atkritumi.

Paldies par piedalīšanos talkā ikgadējiem aktīvistiem un visiem 
citiem, kas sakopa apkārtni, lai mūsu novads kļūtu tīrāks un zaļāks!

Lielās talkas koordinatore  
Mālpils novadā  

I. Broka

Paldies visiem, kas piedalījās
2012. gada 21. aprīļa Lielajā Talkā 
mūsu novadā!
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Ir noslēgusies kārtējā apkures sezona. Kā katru gadu “Norma 
K” sniedz informāciju par finanšu situāciju, kas skar iedzīvotāju 
maksājumus par apkuri.

Arī šajā sezonā ir vērojams nenomaksāto rēķinu pieaugums. Par 
iepriekšējā sezonā piegādāto siltumu, uz š. g. 22. maiju iedzīvotāji 
ir palikuši parādā 30 027 Ls, kas kopā ar iepriekšējo gadu parādiem 
jau sastāda 102 702 Ls.

Par apkures pieslēgšanu 2012. gada rudenī. Lai māja tiktu 
pieslēgta centrālajai apkurei ir jānosedz 95 % no iepriekšējās se
zonas nenomaksātā parāda. Papildus kritērijs apkures pieslēgša
nai – visiem mājas dzīvokļiem ir jābūt noslēgtiem līgumiem par 
komunālo pakalpojumu saņemšanu no uzņēmuma “Norma K”, 
tāpēc lūgums māju vecākajiem interesēties par dzīvokļu noslēgto 
līgumu esamību.

Šajā “Mālpils Vēstis” numurā publicējam katras mājas kopē jo 
parādu, bet jūnija numurā tiks publicēts pārskats par individuā
lajiem dzīvokļu parādiem.

Par individuālo darbu ar parādniekiem. Jau jūnijā, katra 
dzīvokļa īpašnieks, kura parāds būs sasniedzis 300 Ls un vairāk, 
tiks brīdināts par iespējamo tiesvedības procesu. Klientam tiks 
piedāvāts noslēgt vienošanos par parāda atmaksas grafiku, ja 
tas netiks izdarīts, vai atmaksas grafiks netiks ievērots, parāda 
piedziņa tiks nodota tiesai. 

Aicinām visus klientus savlaicīgi nokārtot savas parādsaistības, 
jo ir jāgatavojas jaunajai apkures sezonai (šķeldas iegādei, katla 
remontam u.c. remontiem vien ir nepieciešami aptuveni 75 000 Ls).

Ar cieņu,  
“Norma K” administrācija 

Cienījamie SIA “Norma K” klienti!

Mālpils centra norēķini par siltumu

2011/2012 apkures sezona

Sezonā

Adrese  14.10.2011. Aprēķināts 2011/2012 
apkures sezonā

Samaksāts par 2011/2012 
apkures sezonu

Mājas parāds par 
2011./2012. g. apkures 

sezonu

Celtnieku 1 2621.95 4591.46 3684.69 906.77

Celtnieku 3 745.67 4709.19 4143.75 565.44

Dārza 2 2535.58 4764.16 3716.89 1047.27

Dārza 4 4378.25 5632.79 3122.35 2510.44

Jaunā 2 3248.43 3811.28 3183.34 627.94

Jaunā 4 1806.92 3718.15 2616.19 1101.96

Jaunā 5 1180.26 4194.96 2849.84 1345.12

Jaunā 5a 2298.38 2852.58 2369.77 482.81

Jaunā 6 1386.93 5035.45 3651.48 1383.97

Kastaņu 3 1594.21 5070.68 4454.66 616.02

Kastaņu 5 1465.91 4342.13 4476.86 134.73

Kastaņu 7 1661.77 4929.70 3778.39 1151.31

Krasta 1 998.83 3514.32 3473.01 41.31

Krasta 2 638.8 4794.07 3566.15 1227.92

Krasta 2/1 1508.76 5986.95 4863.52 1123.43

Krasta 3 2151.08 3002.34 2163.96 838.38

Krasta 4 2578.78 6771.13 6367.24 403.89

Krasta 4/2 1285.79 6797.09 6245.79 551.30

Krasta 4/3 2884.6 5935.60 4605.5 1330.10

Krasta 5 947.9 8386.48 7502.74 883.74

Ķiršu 1 1577.21 2143.25 1868.58 274.67

Ķiršu 2 52.99 2076.33 1889.65 186.68

Ķiršu 3 0 2229.93 2185.8 44.13

Ķiršu 4 5964.48 7489.35 4710.15 2779.20

Ķiršu 5 3993.42 8542.04 7318.9 1223.14

Ķiršu 7 8682.19 11982.40 9523.01 2459.39

Nākotnes 2 4089.03 10159.12 8566.62 1592.50

Nākotnes 4 7588.13 12339.16 10849.66 1489.50

Nākotnes 6 1481.07 7926.03 7171.83 754.20

Nākotnes 10 1064.39 6056.07 5041.62 1014.45

Vecais pasts 263.62 728.85 524.44 204.41

Kopā: 72675.33 170513.04 140486.38 30026.66
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13. maijā Mālpils sociālās aprūpes 
centrā viesojās Eiropas Parlamenta 
deputāts, politiskās apvienības „Saskaņas 
centrs” valdes loceklis Alfrēds Rubiks. No 
esošajiem Eiropas Parlamenta deputātiem 
Mālpilī līdz šim viesojusies tikai Inese 
Vaidere. Lai gan Alfrēda Rubika darbības 
sfēras ir lauksaimniecība, lauku attīstība, 
transports un tūrisms, viņš vēlējās 
iepazīties ar kāda sociālās aprūpes cen
tra ikdienu. Kā teica deputāts, nekāds 
speciāls mērķis vizītei Mālpilī neesot un 
sistemātiska aprūpes centru apmeklēšana 
netiek veikta.

Ar Alfrēdu Rubiku sarunājās P/A 
„Mālpils sociālais dienests” direktore 
Olga Volosatova un Mālpils novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa. 
Alfrēds Rubiks vēlējās uzzināt, kādas ir 
problēmas, kuras varētu mēģināt palīdzēt 
risināt? Kādi cilvēki nonāk sociālās aprūpes 
centrā? Kāda ir cilvēku ikdiena, medicīniskā 
aprūpe? Kā tiek finansēts sociālās aprūpes 
centrs? u.c.

Stāstītais tika pierakstīts, un, cerams, 
nākotnē varēsim sagaidīt kādus uzla
bojumus likumdošanā, piemēram, lai 
sociālās aprūpes centriem būtu iespēja 

piesaistīt finansējumu no Eiropas fondiem 
rekonstrukcijai un paplašināšanai.

Deputāts apmeklēja arī aprūpes centra 
iemītniekus viņu istabiņās, sasveicinājās ar 
viņiem un personālu.

Esmeralda Tāle

19/03/2012
Skurstenī dega sodrēji. Ugunsgrēks likvidēts līdz UGD brigādes 

ierašanās brīdim. Notikuma datums: 16/03/2012 21:33 – 16/03/2012 
21:55. Notikuma vieta: Mālpils novads, “Mergupes”

23/03/2012
Noliktavā sabojāti un izbērti, kā arī daļēji sagriezti 37 gab. 

Minerālmēslu iepakojumi. Notikuma datums: 15/03/2012 12:00 – 
22/03/2012 18:00. Notikuma vieta: Mālpils novads, Sidgunda, 
“Dārznieki”

27/03/2012
Skurstenī deguši sodreji 2 kvadrātmetru platībā. Notikuma 

datums: 27/03/2012 05:53 – 27/03/2012 06:52. Notikuma vieta: 
Mālpils novads, Mālpils, Vibroka

30/03/2012
Psihiatrijas slimnīcā nogādāta persona ar diagnozi – suicīda 

mēģinājums, griezta brūce labajā apakšdelmā, alkohola reibums. 
Notikuma datums: 30/03/2012 03:00 – 30/03/2012 03:00. Notikuma 
vieta: Mālpils novads, Mālpils, Dārza iela

03/04/2012
No šķūņa, atlaužot piekaramo atslēgu, nozagti instrumenti un 

dažādas mantas. Notikuma datums: 19/03/2012 10:00 – 19/03/2012 
13:00. Notikuma vieta: Mālpils novads, “Ļauļas”

05/04/2012
No personas bankas konta nozagta nauda. Notikuma datums: 

03/04/2012 12:00 – 05/04/2012 08:13. Notikuma konstatēšanas ad
rese: Mālpils novads

05/04/2012
No jaunbūves, iekļūstot neaizslēgtās telpās, izdarīta dažādu 

būvmateriālu un celtniecības instrumentu zādzība. Notikuma 
datums: 01/03/2012 00:00 – 05/04/2012 18:00. Notikuma vieta: 
Mālpils novads “Rasiņi”

06/04/2012
Pagrabā atrasts pakāries A. B. līķis, nogādāts uz VTEC morgu. 

Notikuma datums: 06/04/2012 08:00 – 06/04/2012 08:55. Notikuma 
vieta: Mālpils novads, Mālpils, Kastaņu iela

13/04/2012
Mālpils internātskolā uz aizdomu pamata par narkotisko vie

lu lietošanu aizturētas trīs personas, nosūtītas uz ekspertīzi. 
Notikuma datums: 13/04/2012 08:00 – 13/04/2012 08:10. Notikuma 
konstatēšanas adrese: Mālpils novads, Mālpils, Pils iela

14/04/2012
Persona, būdama reibuma stāvoklī, lamājās necenzētiem 

vārdiem un traucēja mājas iedzīvotāju mieru. Notikuma datums: 
14/04/2012 20:00 – 14/04/2012 20:00. Notikuma vieta: Mālpils no
vads, “Škutes”

23/04/2012
Mālpils internātpamatskolas telpās aizturēta persona, kas, 

iespējams, atrodas narkotisko vielu reibuma stāvoklī. Persona 
nogādāta uz anpren. Notikuma datums: 23/04/2012 18:00 – 
23/04/2012 18:00. Notikuma vieta: Mālpils novads, Mālpils, Pils iela

26/04/2012
Uz lauka tika atrasts lādiņš, izsaukti sapieri. Notikuma datums: 

26/04/2012 14:40 – 26/04/2012 14:41. Notikuma vieta: Mālpils no
vads

08/05/2012
Atrasts aviācijas lādiņš, tika nodots NBS. Notikuma datums: 

08/05/2012 – 08/05/2012 12:14. Notikuma vieta: Mālpils novads
12/05/2012
Persona, būdama alkohola ietekmē, savā dzīves vietā sarīkoja 

ģimenes skandālu. Notikuma datums: 12/05/2012 00:10 – 
12/05/2012 01:20. Notikuma vieta: Mālpils novads, Mālpils, 
Nītaures iela 

INfORMāCIJA

SIA “Norma K” piedāvā iegādāties:
• mazgātas grants šķembas fr. 4–8 mm
• mazgātas grants šķembas fr. 8–16 mm
• mazgātu, sijātu smilti fr. 0–4 mm
• nesijātu smilti

Karjers atrodas Mālpils novadā. Iespējama piegāde.
Kontakti:

27728115 (BITE); 20032965 (TELE 2); 67925361 (Lattelecom) 
epasts: normak@apollo.lv

Policija ziņo

Mālpils sociālās aprūpes centrā viesojās 
Eiropas Parlamenta deputāts

No labās: Solvita Strausa, Alfrēds Rubiks,  
Olga Volosatova (1. no kr.)

SIA “VIRU” jūsu biznesam:
– sniedz grāmatvedības pakalpojumus;
– sagatavo projektu pieteikumus ES fondu 

saņemšanai;
– veic ES fondu finansēto projektu vadību un 

grāmatvedības uzskaiti.

Tālruņi informācijai 
26593384 LMT
29361817 LMT
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Sveicam jūnija 
jubilārus!

KASES darba laiks: 

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 jūnijā
Visu jūnija mēnesi kultūras centra izstāžu zālē apskatāma TLM studijas “URGA” un keramikas studijas 
“Māl-pils” sezonas noslēguma IZSTĀDE “Pasaka vasarai” lieliem un maziem mākslas baudītājiem
01.06. plkst. 18.00 Mūziķa Kārļa ārgaļa Straumēna koncerts
Vissavienības un starptautisko estrādes festivālu “Gaujas atbalss”(1984. g.,1987. g.) Siguldā laureāts, estrādes 
festivālu “Gaujas laivinieks” 1991. g. Tirzā, 1992. g. Lejasciemā, 2. Vieta “Vecā ratiņa” 1992. g. Aptaujā dziesma 
“Dievmātei” duetā ar Sandru Ozolīti. Dziedājis kopā ar Noru Bumbieri, Pārslu Gebhardi, Ievu Akurāteri, Inesi 
Bumbieri, Sandru Bulu, Āri un Saulceri Ziemeļiem, grupām “Staburags”; “Mazā ģilde” utt.

02.06. plkst. 18.00 Deju kopas “Māra”, “Sidgunda” un “Kniediņš” piedalās Pierīgas novadu tautas deju  
 kolektīvu koncertā “Mēs esam un būsim tai vietā...” Stopiņos
16.06. Mālpils kultūras centra jauktā kora dalība Inčukalna Sadziedāšanās svētkos
17.06. Mālpils kultūras centra amatierteātra izrāde “Trīnes grēki” pēc R. Blaumaņa motīviem Suntažu estrādē
23.06. plkst. 20.00 Pilskalna estrādē “Sanāciet, Jāņa bērni, no maliņu maliņām!”, lai kopā ar kultūras centra  
 pašdarbības kolektīviem ielīgotu JāŅU DIENU
 Pēc koncerta ZAĻUMBALLE kopā ar grupu “PAGRABS” no Valmieras novada
29.06. plkst. 13.00 Klubiņa “Rezēdas” saiets, sagaidot Pēterdienu. Pulcēšanās pie kultūras centra

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis” Informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125 Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
Kancelejas vadītāja: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146 Makets sagatavots un iespiests SIA “N.I.M.S.”
e-pasts: iveta@malpils.lv Pērnavas iela 47/B, Rīga, LV-1009, tālr. 67311424

 SLUDINāJUMI

Ausma Atvare 88
Irēna Dišereite 88 

Vija Pečonka 80

Vija Berga 75
Aleksandrs Hablovs 75

Ināra Fidlere 75
Māris Šulcs 75
Ārija Grase 75

Ināra Lāce 70
Antonija Kaukule 70
Zinaīda Skribāne 70
Voldemārs Poika 70

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu sauli, 
Ar citu zemi parunāt.

   /Ā. Elksne/

Skumju brīdī esam kopā ar kolēģi Daci 
Lejiņu un izsakām visdziļāko līdzjūtību, 
māmiņu mūžībā aizvadot.

SIA “ALA LIGNEA” kolektīvs

 LīDZJūTīBAS

Pērku 4 istabu dzīvokli Mālpils centrā. Tālr. 29132157.
Pārdod puscūkas ar piegādi mājās. 1,60 LVL/kg. Tālr. 27091271.
Muzikants spēlē latviešu mūziku privātos un publiskos pasākumos, karaoke, diskotēka, deju šovs,vakara vadītāja 
pakalpojumi. Tālr. 25985566.
Pļauju zāli ar trimeri pie mājām, dārzos un citās nelielās platībās. Tālr. 25985566.
Jauna ģimene vēlas īrēt 2–3 istabu dzīvokli Mālpils centrā. Mob. tālr. 26070605.
SIA “KVIST” iepērk bērza finierklučus. Izmērs: 3,10; 3,30; 3,40. Slēdzam sadarbības līgumus.Tālr.  28378786, 
29213843, epasts: lv@kvist.com.
Sercificēta specialiste piedāvā manikīra un pedikīra pakalpojumus Mālpils centrā. Individuāla pieeja katram 
klientam. Strādāju ar kvalitatīviem materiāliem no Kinetics. Plaša dizainu izvēle, krāsainie gēli, spīdumi, logo, 
uzlīmes… Nagu plātnes pagararināšana ar komuflāžas gēlu. Gēla nagu pieaudzēšana par iepazīšanās 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 iepriekšaja pieraksta. Mob. 
tālr. 26055658 (Bite), 20512470 (Tele2).
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. Apkures ierīču tīrīšana, remonts. Apsekošanas aktu sastādīšana. 
Konsultācijas. Amata zellis Normunds Keišs. Tālr.  29432853.

Man nogura dvēselīte
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām līdzjūtību Dacei Kalniņai, tēvu 
smiltainē guldot.

Kolēģi no Mālpils sociālās aprūpes centra 
un sociālā dienesta

Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.

/J.Silazars/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dacei 
Lejiņai māti mūžībā pavadot.

Mālpils novada dome

To mīlas dzirksti, kas 
sirdī krita,
No dzīves aukstajiem 
vējiem sargājiet,
Lai nedziest tā, lai 
neiede gas cita,
Ceļš, kopā sākts, līdz 
galam jānoiet.

Sveicot jaunlaulātos

Endiju un Ingusu 
Rozenfeldus!

Vēl: Santa, Zane, Kintija
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MāLPILS KULTūRAS CENTRS


