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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2012. gada DECEMBRA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 12. decembrī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 13. decembrī, pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 13. decembrī, pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 19. decembrī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 17. decembrī, 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

12.10.2012. Tālis Koļčs Saimniecības ēka Mālpils novada 
nekustamajā īpašumā “Rasiņi” Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu
19.10.2012. Inga Dilendorfa Pirts un dīķis Mālpils novada nekustamajā 

īpašumā “Zemžīburti”

19.10.2012. SIA “Mālpils Agro”
Cūku intensīvās audzēšanas ferma ar 

biogāzes ražotni Mālpils novada nekustamajā 
īpašumā “Klūgas – Grūbas”

Veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu 
atbilstoši MK 22.05.2007. noteikumiem Nr. 331 

“Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”

Informācija par 2012. gada oktobrī saņemtajiem būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumiem – 
uzskaites kartēm un Mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

Izskatīja 22 jautājumus:
1. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšana Mālpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
3. Par Mālpils novada domes 29.08.2012. lēmuma Nr.9/1 “Par ne

kustamā īpašuma sadalīšanu” ceturtā punkta anulēšanu.
4. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
5. Par adreses piešķiršanu.
6. Par Mālpils novada domes 27.06.2012. lēmuma Nr.7/5 “Par ne

kustamā īpašuma sadalīšanu” precizēšanu.
7. Par Mālpils novada domes 26.09.2012. lēmuma Nr.10/27 “Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu’’ piektā punkta anulēšanu.
8. Par Mālpils novada domes 25.04.2012. lēmuma Nr.5/3 “Par ne

kustamā īpašuma sadalīšanu” precizēšanu.
9. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
10. Par izmaiņām amatu sarakstos.
11. Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali pašvaldību tautas 

mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012. gadā.

12. Par projekta “Sidgundas pilskalna labiekārtošana” līdzfinansē
šanu.

13. Par saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi saistošajos noteiku
mos Nr.2 “Par Mālpils novada domes budžetu 2012. gadam”” 
apstiprināšanu.

14.  Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību sav
starpējiem norēķiniem.

15. Par SIA “Tovtra” iesnieguma izskatīšanu.
16. Par Mālpils kapsētas vecās kapličas atjaunošanu.
17. Par pašvaldības galvojuma par studiju kredītu piešķiršanu.
18. Par atzinības rakstu pasniegšanu 18.novembra svinīgajā pasā

kumā.
19. Par izmaiņām Mālpils novada pašvaldības arhīva ekspertu ko

misijas sastāvā.
20. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.

21.  Par kustamās mantas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
22.  Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas pedagogu tarifikācijas 

apstiprināšanu. 
NOLĒMA:
•	 Apstiprināt	saistošos	noteikumus	Nr.16	“Par	palīdzību	dzīvokļa	

jautājuma risināšanā Mālpils novada pašvaldībā”. 
•	 Piešķirt	līdzfinansējumu	1044,01	LVL	apjomā	biedrības	“Mālpils	

tautskola” projektam “Sudas un Mergupes krastu, Sidgundas 
pilskalna “Veckalns” izkopšana un labiekārtošana”.

•	 Latvijas	Republikas	proklamēšanas	svinīgajā	pasākumā	18.	no
vembrī pasniegt atzinības rakstus un piemiņas balvas:

1. Nominācijā “Apkalpojošā sfēra un tirdzniecība”:
 1.1. SIA “Aniva”, 1.2. SIA “MVI”, 1.3. A/S “Virši A”, 

1.4. Z/S “Kalna Kastaņi”, 1.5. SIA “Murjānis”, 1.6. IK “Gaisma 
SR”, 1.7. SIA “Sirsna”, 1.8. IK “Bokarne”, 1.9. SIA “Žozefīna”, 
1.10. Skaistumkopšanas salonam “Aleksandra D”, 1.11. Mālpils 
muižai, 1.12. SIA “Cits serviss”, 1.13. Nekustamā īpašuma 
Kastaņu iela 1 īpašniekam K.Asnam, 1.14. Nekustamo īpašumu 
Sniedzes iela 1 un Pirts iela 4 īpašniekam R.Grollim

2. Nominācijā “Lauksaimnieciskā ražošana”:
 2.1. Z/S “Bērzi”, 2.2. SIA “Sidgunda 2”, 2.3. Z/S “Plakupi”, 

2.4.  Z/S “Kangari”, 2.5. Z/S “Gaiļurgas”, 2.6. Z/S “Ruķi”, 
2.7. Z/S “Pamales”, 2.8. Z/S “Upesjaunzemi”, 2.9. Z/S “Atvases”, 
2.10. Z/S “Vildeni”, 2.11. Z/S “Klabkalni”, 2.12. Z/S “Lazdukalns”, 
2.13. Z/S “Jaunceplīši”, 2.14. Z/S “Lejnieki”, 2.15. Z/S “Ozoliņi”, 
2.16. SIA “Mālpils biotehnoloģiju centrs”

3. Nominācijā “Rūpnieciskā ražošana”:
 3.1. SIA “Ala Lignea”, 3.2. SIA “Kvist”, 3.3. SIA “EMU”, 3.4. SIA 

“WoodPro”
4. Nominācijā “Sabiedriskās organizācijas”:
 4.1. Biedrībai “Idoves mantojums”, 4.2. Biedrībai “Mālpils 

zivīm”, 4.3. Biedrībai “Mālpils Tautskola”, 4.4. Biedrībai 
“Mālpils sporta klubs”, 4.5. Invalīdu un viņu atbalstītāju bied
rībai “Notici sev”

MĀLPILS NOVADA DOMES 24.10.212. SĒDE Nr.11
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Mūsu bērni un sports!
Labdien! Esmu biznesa augstskolas Turība 1. kursa studente 

Inese Miltiņa, kas sava studiju darba ietvaros veica aptauju Mālpils 
vidusskolas 9.–12.klašu skolēniem par jauniešu līdzdalību skolas 
un pašvaldības aktivitātēs. Aptaujā piedalījās 59 skolēni. Aptaujas 
anke tas beigās skolēniem darīju zināmu, ka ar aptaujas rezultātiem 
viņi varēs iepazīties gan skolas mājas lapā, gan “Mālpils Vēstīs”, bet 
nāksies nedaudz atkāpties no sava solījuma, jo, apkopojot aptaujas 
datus, manā rīcībā nonāca informācija, kuru vēlētos ap spriest ar 
jums, Mālpils iedzīvotājiem, konkrētāk, skolēnu vecākiem.

Manā anketā bija divi ļoti līdzīgi jautājumi: “Kāda veida pasākumus 
tu vēlētos apmeklēt Mālpils novadā vairāk? Nosauc, kāda veida 
aktivitātes Tu esi gatavs ieteikt un organizēt? 56% skolēnu atbildēja 
šādi: “Sporta aktivitātes, sporta pasākumi, dažādas sacensības 
sportā, sporta spēle utt.” Ja godīgi, biju pārsteigta, mums taču ir liels 
sporta komplekss ar baseinu, ir stadions, ir BMX trase, vai tiešām 
jauniešiem nav dota iespēja sportot?

Kāpēc jaunieši saka, ka nav iespēju, ko piedāvā skola, ko sporta 
komplekss ? Šie bija tie jautājumi, uz kuriem gribēju saņemt atbildes.

Pie viena no pirmajiem gāju pie Sporta kompleksa vadītāja Valta 
Mihelsona, viņa viedoklis par šo jautājumu ir sekojošs: “Nav pietieka
mi daudz līdzekļu, lai varētu piesaistīt vairāk labu speciālistu darbam 
ar jauniešiem. Skolai ir dotas visas iespējas izmantot sporta centra 
inventāru un sporta zāli, bet tā vai nu nespēj, vai nevēlas to darīt. 
Runa ir ne tikai par Mālpils vidusskolas skolēniem, bet arī par visām 
Mālpils novada skolām. Vecākiem varbūt aktīvāk vajadzētu iesaistīt 
savus bērnus, ne tikai atvedot līdz sporta kompleksam, bet arī jau 
no bērnības ieaudzinot pareizo attieksmi pret sportu, sports nav iz
klaide, bet gan darbs un disciplīna, kas var kļūt par izklaidi tad, ja 
rūpīgi mācām saviem bērniem to jau no mazotnes!”

Mālpils vidusskolas vadības viedoklis ir šāds: “Katra mācību gada 
sākumā, plānojot skolēnu noslogojumu, tiek domāts arī par sportisko 
aktivitāšu un interešu izglītības nodarbību piedāvājumu. Mūsu skola 
lepojas ar sasniegumiem gan interešu izglītības skatēs, gan sporta 
sacensībās. Lai rezultāti neizpaliktu, tiek piedāvātas pēc iespējas 
dažādākas nodarbības.

Ļoti lepojamies ar saviem dejotājiem  – šobrīd dejo liela daļa 
1.–7.klašu skolēni, bet lielākie bērni pašreiz nevar nokomplektēt 
deju kolektīvu. Ir pētījumi, kas pamato, ka tautu deju nodarbības ir 
līdzvērtīgas koriģējošai vingrošanai, tātad ir vismaz divi ieguvumi. 
Vairākus gadus 1., 2.klases skolēniem piedāvājam arī sporta deju 
nodarbības. Vecāki ir priecīgi, jo bērni apgūst pamatsoļus un pirmās 
iemaņas skaistajā deju pasaulē.

Ir pieejamas arī peldēšanas fakultatīvās nodarbības, kuras 
bērniem ir iespēja apmeklēt bez maksas, mazākie skolēni labprāt 
peld, lielākie  – ir gausāki uz peldēšanu. Pagājušajā mācību gadā 
sākumskolas klasītēs stundu sarakstā varējām iekļaut divas stun
das nedēļā, šobrīd, kamēr skolotāja ir dekrēta atvaļinājumā, ir pār
traukums, bet tiklīdz būs atpakaļ – peldēsim ar pilnu jaudu.

Aktīvi darbojas arī sporta spēļu pulciņš pie Mārtiņa Sila, šobrīd 
jau varam lepoties, ka šo pulciņu ir iespēja apmeklēt arī mazākiem 
bērniem, kuri ar lielu aizrautību un interesi apmeklē šīs nodarbībās. 
Tikai žēl, ka tas notiek pāris reizes nedēļā.

Ļoti aktīvi skolas sporta dzīves organizēšanā iesaistās arī Sko lē nu 
pašpārvaldes Sporta ministrijas pārstāvji – tiek organizētas dažāda 
veida sacensības un konkursi visām skolas bērnu vecuma grupām.

Tiem skolēniem, kuriem ir vēlme darboties, vecāki ir ieinteresēti 
un atbalsta, bērni labprāt attīsta sevi un aktīvi piedalās dažādās 
skolas rīkotajās aktivitātēs.”

Sastopot skolas gaiteņos vienu no sporta skolotājām, jautāju: 
“Kā jūs domājat, kāpēc skolēni saka, ka viņiem ir par maz spor
tisko aktivitāšu?” atbilde bija sekojoša: “Šeit ir jāskatās, ko viņi ir 
domājuši ar vārdu “sportiskās aktivitātes”?”. Daudzi domā, ka sports 
vien tāda dauzīšanās ir, bet kad sāk prasīt no viņiem disciplīnu un 
rezultātus, tad... nav vairs neviena gribētāja.” Mazāko klašu skolēni 
uzskata, ka sportiskās aktivitātes ir skriešana no rītiem un garajā 
starpbrīdī pa skolas gaiteņiem, neskatoties uz to, vai kāds nāk pretī 
vai nē!

Man bija arī iespēja satikt Mārtiņu Silu, kurš divas reizes nedēļā, 
sporta kompleksā, vada vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības. 
Pēc viņa teiktā sapratu, ka gribētāju nemaz nav tik daudz, no 
vidusskolēniem ir daži ļoti uzņēmīgi jaunieši, kuri arī pārsvarā ap
meklē viņa nodarbības jau vairākus gadus. Ja būs atsaucība, tad ir 
iespēja runāt arī par darbošanos sestdienās. “Esmu atklāts priekš
likumiem, būs iespēja arī piedalīties ārpus novada sacensībās”, tā 
saka Mārtiņš. Bet ir viens bet arī šeit! Līdzko tiek prasīta disciplīna, 
skolēni to vairs negrib! Kāpēc? Skolēni iedomājas, ka darīs to, ko paši 
grib, bet sportā ir vajadzīga arī disciplīna!!!

Izdevās man sastapt arī otru sporta skolotāju, kuras viedok
lis bija ļoti līdzīgs kolēģes viedoklim par teikto. Sarunas laikā biju 
neizpratnē par skolotājas teikto, varēju secināt, ka bērni nelabprāt 
piedalās peldēšanas stundās, daudzi izvairās no aktīvas piedalīšanās 
nodarbībās.

Pajautāju arī dažu vecāku viedokli:
Pirmās klases audzēkņa mamma saka tā: “Uzskatu, ka iespēju 

ir ļoti maz, īpaši mazākajiem bērniem. Domāju, ka tautiskās dejas 
kā fakultatīvās nodarbības divas reizes nedēļā ir par daudz. Varēja 
vienu reizi ielikt kādu sporta nodarbību. Bet labi, ka vismaz dejas ir, 
savādāk nebūtu nekā.”

Kāda mazā ķipara mammas viedoklis: “Es labprāt vadātu savu 
bērnu uz baseinu, bet nav saprotams, kāpēc man jāmaksā ir pilna 
peldbaseina apmeklētāja maksa, ja reāli pati es nepeldos, bet ielie
nu līdz ceļgaliem mazajā baseinā, lai bērnam būtu drošības sajūta, 
ka mamma ir blakus. Būtu labi, ja par māmiņām būtu padomāts, 
tad arī aktīvāk ar savu bērnu izmantotu mazo baseinu.” Lai gan 
kāda skolotāja teica: “Cik paradoksāli, ir sporta komplekss, ko 
mālpilieši gaidīja gadu desmitus, ir necerētais peldbaseins, bet tad, 
kad skolēniem ir peldēšanas stundas, viņi atrod dažādus iemeslus, 
lai stundā nepiedalītos! Vai šeit nav arī vecāku vaina un attieksme? 
Pamatskolas vecāko klašu skolēni un vidusskolēni meklē dažādus 
iegans tus, lai tikai varētu neapmeklēt šīs stundas!!! Bet tas taču ir 
par brīvu, pie tam kvalificēta pedagoga uzraudzībā?”

Ir arī vecāki, kuri ne tikai runājuši, bet arī centušies ko darīt, lai 
uzlabotos sporta dzīve mūsu novadā. Piemēram, kāda vecāku grupa 
ir gājusi uz sporta kompleksu, lai runātu par florbola nodarbībām, bet 
viņiem tika atteikts, jo florbola nodarbības bojājot grīdas segumu, un 
sporta kompleksam neesot naudas seguma slīpēšanas darbiem, šeit 
gan jāpiebilst, ka daudzās sporta zālēs neļauj spēlēt florbolu tieši šī 
paša iemesla dēļ (autores komentārs).

Daudzi vecāki ar nepacietību gaida ziemas iestāšanos, kad sāks 
darboties hokeja laukums. Vienīgais trūkums, pēc vecāku domām, 
ir tas, ka nav, kas apmāca šos mazos ķiparus. Vecāki būtu gatavi 
maksāt arī kādu naudu, ja būtu, kas organizē un māca viņu bērnus.

Jo vairāk runāju ar cilvēkiem, jo labāk sapratu, ka katram ir sava 
taisnība. Iespēja aktīvi darboties ir viennozīmīgi, BET, pēc kāda prin
cipa tiek organizētas šīs aktivitātes. Ja pēc principa  – “Man patīk, 
gan jau citiem būs labi!”, tad redzam, ka tas nedarbojas. Vai tiek 
veidots dialogs ar jauniešiem par to, kas viņiem būtu saistošs? Vai 
paši jaunieši spēj savā starpā vienoties, ko viņi grib un tad nākt klajā 
ar reālu piedāvājumu, jo nevar gan skola, gan sporta komplekss 
pieskaņoties katram individuāli? Arī vecākiem jābūt aktīvākiem, ne
vajag samierināties ar to, kas ir, saviem bērniem vienmēr ir jāgrib 
ko vairāk. Bet nedrīkstam aizmirst, ka bērnus audzinām mēs, ne
vis skola un treneri!!! Un ja mēs, vecāki, pieļaujam, ka mūsu bērns 
nepiedalās sporta stundās, tikai viņam zināmu iemeslu dēļ, jo viņš 
negrib?!? Atrunājas, ka šodien nav riktīgie “kerzači” kājās... un vēlāk 
viņš saka, ka gribot vairāk sportot, kaut kā tas viss neder kopā!

Secinājums ir viens. Mēs nedrīkstam būt pasīvi, domāt, ka kāds 
to izdarīs mūsu vietā. Ir reāli priekšlikumi, runājiet, to sauc par 
komunikāciju jeb saziņu, bez kuras, kā redzam, nenotiek nekas, 
izņemot to, ka rodas milzum daudz neuzdotu un neatbildētu 
jautājumu. Varbūt, ka kāds no vecākiem grib izteikt arī savu vie
dokli? Labprāt gribētu dzirdēt, ko domā Mālpils skolēnu vecāki?

Lielu paldies gribu teikt visiem cilvēkiem, kas veltīja man laiku, 
lai paustu savu viedokli.

Ar cieņu, Inese Miltiņa, 2 bērnu māmiņa
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Sagaidot Latvijas Republikas 94. gadadienu skolā tradicionāli 
notiek Latvijas nedēļa. 13. novembrī izglītojamie pulcējās uz Lāpu 
gājienu. Direktore Frančeska Ģēvele savā uzrunā aicināja jauniešus 
godāt un cienīt savu valsti. Lāpu gājiens no skolas virzījās pa Pils, 
Nākotnes, Strēlnieku un Sporta ielām. Atgriežoties skolā, visus 
jau sagaidīja iekurts ugunskurs, pie kura notika sadziedāšanās un 
karavīru maltītes baudīšana. Uzvedumu bija sagatavojuši Kustību 
teātra dalībnieki, bet par maltīti rūpējās Ēdināšanas pakalpojumu 
specialitātes izglītojamie.

Skolas bibliotēkā bija apskatāma audzēkņu eseju tematiskā 
izstāde “Tu esi Latvijā”. Esejās jaunieši pauda savas domas par to, 
ko viņiem nozīmē dzīvot Latvijā. Lūk, daži citāti: “Latvijā ir labākā 
valoda, sabiedriskākie cilvēki, daudz skaistas pilsētas. Saka, ka 
agrāk šeit bija dzidrāks ūdens, spožāka saule, zaļāka zāle, bet tas 
viss ir vēl joprojām”; “Man Latvijā patīk rudens, krāšņās lapas. 
Latvija ir manas mājas, mana brīvība.”

Skolas aktu zālē notika izglītojoša lekcija “Senie karavīri un to 
dzīvesveids”.

Vīru spēles
Neatņemama Latvijas nedēļas sastāvdaļa ir Vīru spēles, kuras 

šogad notika jau 11. reizi. Savu veiklību un spēku demonstrēja 
Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas 
audzēkņi. Mālpils Profesionālajā vidusskolā spēcīgākie bija 
Ruslans Boļšakovs, Vladimirs Boļšakovs un Jēkabs Leitāns, bet 
starp Mālpils internātskolas audzēkņiem sīvā cīņā uzvarēja Reinis 
Zīle, Eduards Zaburunovs un Toms Ketekats. Jauniešu aktivitāte 
pierādīja, ka sports skolā ir cieņā.

Apgāda “Zvaigzne ABC” seminārs 
Mālpilī

Mālpils Profesionālajā vidusskolā viesojās apgāda “Zvaigzne 
ABC” interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas dalībnieki. Uz 
tikšanos bija ieradušies pedagogi no visām novada skolām, kā arī 
ciemiņi no Inčukalna pamatskolas.

Darba grupas vadītāja Sintija Buhanovska ievadrunā pastāstīja, 
kāpēc ieteicams izvēlēties interaktīvus mācību materiālus jeb 
skolēnu kognitīvās spējas tehnoloģiju laikmetā. Skolotāji uzzināja, 
kādi interaktīvie materiāli jau sagatavoti un kas plānojas nākotnē. 
Semināra nodarbības praktiskajā daļā dalībnieki sadalījās grupās 
un mācījās darboties ar interaktīvo materiālu.

Nobeigumā apgāda pārstāvji izteica gandarījumu par iespēju 
viesoties Mālpilī, un kā pozitīvu uzteica iniciatīvu kopā aicināt visu 
novada skolu pedagogus.

Konkurss “PROFS 2012”
12. novembrī Mālpils Profesionālās vidusskolas V4 grupas 

audzēkņi piedalījās konkursa “PROFS 2012” 2. kārtā Rīgā. Kon
kursu “Profs” organizē Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 
(LBAS) ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu, un to atbal
sta Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, kā arī 
Valsts darba inspekcija un Latvijas Darba devēju konfederācija.

Konkursa mērķis ir veicināt profesionālo izglītības iestāžu 
audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un drošību, uzsākot 
darba gaitas. Kā arī veicināt arodbiedrību atpazīstamību jauniešu 
vidū.

Gatavojoties konkursam, audzēkņi uzlaboja savas zināšanas dar
ba aizsardzības un darba tiesību jomā. Konkursam jauniešus saga
tavoja skolotāji Sarmīte Dadeika, Ināra Kirse un Gunta Jēkabsone. 

Ausma Čīma, Mālpils Profesionālā vidusskola

Latvijas nedēļa Mālpils Profesionālajā vidusskolā

AKTUāLI
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Sagaidot Latvijas Republikas dzimšanas dienu, mūsu skolas 
9.klases skolēni kopā ar amatu mācības skolotāju Dz.Andževu 
piedalījās sociālajā projektā “Dāvini savai Latvijai”. Skolēni izga
tavoja koka plāksnītes ar vēlējumu Latvijai. Šīs plāksnītes būs izvie
totas Likteņdārzā. Šajā projektā iesaistījās skolēni no 334 Latvijas 
skolām. Priecājamies, ka mūsu skolas skolēni saņēma balvu  – 
iespēju apmeklēt hokeja komandas “Dinamo Rīga” spēli pret 
Ņižņekamskas “Ņeftehimik” Arēnā Rīga.

Svētku nedēļa Sidgundas pamatskolā turpinājās ar “Miera 
baložu” zīmēšanu un griešanu, ko bērni veica kopā ar zīmēšanas 
skolotāju I. Kaziniku. Ar tiem tika izgreznoti otrā stāva skolas logi. 
Šie baloži mūsu mazajā skoliņā ienesa gaismu un svētku noskaņu.

Latviešu valodas skolotāja I. Andersone savās stundās kopā ar 
skolēniem rakstīja vēstules savai skolai Latvijas dzimšanas dienas 
svētku noskaņās. Šīs vēstules tika izvietotas skolas gaitenī. Tās 
atspoguļo skolēnu mīlestību pret savu skolu.

Mazie sākumskolas skolēni kopā ar klases audzinātājām 
M. Gaili – Dišereiti un A. Lazdiņu zīmēja Latviju – tādu kādu viņi 
redz savām acīm un rakstīja novēlējumus Latvijai dzimšanas dienā.

Lai labāk iepazītu savu dzimto zemi 13. novembrī notika 
konkurss 5.– 9. klasēm par Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju. Konkursā 
bija iekļauti arī jautājumi par Sidgundas vēsturi, sākot no senākiem 
laikiem līdz mūsdienām.

Svētku nedēļa Sidgundas pamatskolā beidzās ar svinīgo līniju. 
Pēc līnijas visas klases kopā ar skolotājiem devās skolas pagalmā 
aizdegt svētku sveces.

Paldies visiem Sidgundas pamatskolas skolotājiem un skolē
niem par skaistu un radošu darbu. Lai visiem skaisti svētki!

Agita Lazdiņa

Tūrisma sacensības Madonas novadā
Jauno sezonu 

uz sākuši skolas 
tū risma pulciņa 
da līb nieki. Šoreiz 
ceļš veda uz Mado 
nas novada Prau
lienu, kur risi nā jās 
pulkveža O.Kal
pa ka piemiņai un 
Lāč plēša dienai 
veltī tais tūristu 
pār gā jiens – sacen
sības. Sa tik šanās 
norit Oš upes pa
gasta “Liepsalās” – 
pirmā Latvijas 
karaspēka vie nī
bas koman diera 
O.Kalpaka dzimta

jās mājās. Muzeja darbinieku stāstījums, kopīgi dziedātās dzies
mas vedina atpakaļ laikā, kad izšķīrās Latvijas liktenis, un noskaņo 
vakara sacensībām, kas šoreiz nebūt nav vieglas – tās norisinās 
vēlās vakara un pat nakts stundās. Tumsa, aukstums, garie kilo
metri, kas skrienami mežā – tas nav šķērslis, jo pozitīvās emocijas 
un vēlme uzvarēt aizdzen gan bailes, gan nogurumu.

Komandu konkurencē izcīnīta 3.vieta, bet individuālajās tūrisma 
tehnikas sacensībās vislabāk veicies Dāvim Caunem, kas arī iegu
vis 3.vietu un ilgi kāroto medaļu. Lāčplēša dienas rītā – gājiens uz 
brīvības cīnītāju kapiem. Ziedi un svecītes gulst uz piecām kapu 
kopiņām, kurās guldīti pavisam jauni puiši. Kāds no viņiem tikai 
pāris gadus vecāks par mūsu lielajiem zēniem... Ar klusuma brīdi un 
ziediem godinām arī Jāni Āboliņu – šo sacensību iniciatoru, Latvijas 
skolu tūrisma tradīciju kopēju daudzu gadu desmitu garumā.

“Bija auksti, grūti, interesanti un arī emocionāli. Tagad pēc 
sacensībām man ir vesels emociju nogruvums. Es nenožēloju, ka 
tur biju, un labprāt braukšu vēl”, tā braucienā piedzīvoto raksturo 
Sabīne, un viņas teiktajam pievienojas gan pārējie skolēni, gan viņu 
skolotāja.

Ligita Odziņa

“Ligzda” aicina uz radošajām nodarbībām:

DEKUPĀŽA
3.decembrī 17.00 (2.daļa) – apgrieztā dekupāža uz stikla;
6.decembrī 19.00 (1.daļa) – dekupāžas pamati;
10.decembrī 17.00 (1.daļa) – dekupāžas pamati;
13.decembrī 19.00 (2.daļa) – apgrieztā dekupāža uz stikla;
17.decembrī 17.00 (2.daļa) – apgrieztā dekupāža uz stikla.

Nodarbības ilgums 1.5  – 2 stundas, maksa 5 lati. Nodarbības 
laikā dalībnieki ir nodrošināti ar visiem dekupāžai nepieciešamajiem 
materiāliem. Līdzi ir jāpaņem savs priekšmets, ko apdekupēsiet – tas 
var būt jebkurš sadzīves priekšmets (gan jauns, gan arī jau lietots), 
kam ir gluda virsma.

PĒRĻOŠANA
5.decembrī 17.00 (1.daļa) – pamatdūrieni;
12.decembrī 17.00 (2.daļa) – papildus elementi.
Iepazīsimies ar dažādiem pērļošanas materiāliem, mācīsimies izšūt 

pamatdūrienus, izgatavosim pērļotu brošu.

Svētku nedēļa Sidgundas pamatskolā

Tūrisma pulciņa dalībnieki O.Kalpaka 
dzimtajās mājās “Liepsalās”

DECEMBRIS “Ligzdā”

AKTUāLI

Turpinājums 6. lpp.
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Sadzīves pakalpojumu ēka Kastaņu ielā 1, Mālpilī, beidzot sa
vesta kārtībā. Kopš 15. novembra tur iekārtots veikals “Sena Bode”. 
Ērts un praktisks, taču bez supermārketa piegaršas, toties ar svai
giem produktiem, nepieciešamākajām precēm un apmierinātiem 
pircējiem – īsta bode.

Veikala interjers izstrādāts, balstoties uz mūsu tautas tradicio
nālajiem krāsu salikumiem un formām, meklējot vienojošo ar senlai
ku bodes iekārtojumu. Tautiskam stilam pieskaņotas pat cenu zīmes. 
Bet tirdzniecības zālē var iekļūt, atverot koka vārtiņus!

“Lielākoties visi veikali ir vienādi  – skatoties baltajos plauktos, 
pircējam pat grūti pateikt, kurā veikalā viņš ir ienācis. Te mēs piedā
vājam mājīgu noskaņu latviskā garā,” ir pārliecināti veikala saimnie
ki, uzņēmēji Mārtiņš un Svetlana Šablovski.

Taču akurātums un tautiskums veikalā nav vienīgā šī veikala 
atšķirības zīme. Kā stāsta M. Šablovskis, veikalos “Sena BODE” uz
svars tiek likts uz vietējās produkcijas plašo klāstu. Turklāt šajā veikalā 
atrodamas tikai tās preces un produkti, kurus pircēji ir iecienījuši – pats 
nepieciešamākais. Līdz ar to acis nežilbina preces, kuras arī tad, ja 
nav īsti nepieciešamas, lielveikalā bieži vien mēdz ieslīdēt iepirkumu 
groziņā.

“Akcentu liekam uz to, lai produkti vienmēr būtu svaigi  – lai 
pie nam nedraudētu termiņa tūlītēja izbeigšanās un augļi nebūtu 
apžuvuši,” norāda M. Šablovskis. “Senas BODES” saimnieki lepo
jas ar to, ka svaigās pārtikas plauktos ir 95% pašmāju ražojumi, arī 
zemnieku produkcija. Polijas gaļas vai Lietuvas piena produktu ta
jos gluži vienkārši nav, un M. Šablovskis sola, ka arī nebūs. Lai arī 

vietējie zemnieki pret svešzemju vairumražotājiem ir tikpat bēdīgā 
pozīcijā kā nelielie veikali pret lielajām veikalu ķēdēm, Šablovsku 
ģimene ir gatava spītēt grūtībām un attīstīt uzņēmumu. Pirmais SIA 
“MARSVET” veikals “Sena BODE” veiksmīgi darbojas citviet – Pierīgā, 
Berģos. Otrais veiksmīgi darbojas Salaspilī. Tagad trešais – Mālpilī.

“Mēs cīnāmies paši un esam par to, lai latviešu uzņēmēji tiek 
uz priekšu, viss jau sākas ar grūtībām, ar darbu, nekas nenotiek 
bez piepūles un ieguldījumiem. Strādājam un meklējam vietējos 
ražotājus, lai būtu pašmāju dārzeņi, augļi. Kādēļ gan barot poļus 
un leišus?” reto riski jautā veikala saimnieks un piebilst, ka “Senā 
BODĒ” tiek gaidīti sadarbības piedāvājumi arī no pavisam nelieliem 
ražotājiem un zemnieku saimniecībām. Jau šobrīd, piemēram, piena 
un siera produkcija nāk no pavisam netāliem ražotājiem – “Mālpils 
Piensaimnieks”, taču kvalitāte ir pat ļoti laba. Ziemas un pavasara 
mēnešos tirgojam zaļos lociņus un kazas sieru no nelielas zemnieku 
saimniecības, kas atrodas Pierīgā. Vēlamies šo produkciju ar laiku 
izvietot arī Mālpils “Senā BODĒ”.

Mārtiņš un Svetlana piekrīt, ka laika gaitā mainījušies cilvēku 
iepirkšanās paradumi. Lielveikali vairs nav modē, bet tirgotavas, kur 
var dabūt īstu mantu – gan. “Dzirdu, ka cilvēki uz ielas saka – ejam uz 
bodi. Vienkārši un skaidri” nosmej Svetlana.

Pirmajās dienās pircēji “Senā BODĒ” visvairāk iegādājušies piena 
produktus, gaļu, kā arī alu un kvasu.

Šablovsku ģimene saka paldies visiem Mālpils iedzīvotājiem, kas 
veikalā ir pabijuši – pirmajās dienās, pircēji nākuši pat ar ziediem. 
Svetlana ievērojusi, ka, ienākot veikalā, pircēji priecīgi sveicina – tas 
nākot no sirds.

Mārtiņu un Svetlanu Šablovskus
intervēja Esmeralda Tāle

AKTUāLI

Veikals “Sena BODE” – ne tāds, kā visi citi!!!

Nodarbības ilgums 3 stundas. Līdzi var ņemt sēkliņpērlītes (čehu vai 
japāņu), galveno brošas dekoru – kabašonu, pērļu adatas, pērļošanas 
diegu, mazas rokdarbu šķērītes, parasto vai modelējamo filcu, brošas 
piespraudi, Moment līmi (Superlīmi NĒ!), pildspalvu. Nodarbības maksa 
10 lati vai arī 15 lati, ja pilnībā strādāsiet ar nodarbībās nodrošinātajiem 
materiāliem.

Lūgums iepriekš pieteikt savu dalību nodarbībām un atstāt savus 
kontaktus gadījumam, ja nodarbību grafikā būs izmaiņas.

“Ligzdā” ir iespējams apmeklēt arī radošās nodarbības bērniem, un 
lai precizētu nodarbību dienas un laikus, lūgums atsaukties interesen
tus pa tālruni 26457456 vai uz epastu vita.vezis@inbox.lv. “Ligzdā” darb
dienu pēcpusdienās bērni varēs pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi, gan 
iemācoties kaut ko jaunu, gan pagatavojot kādu jauku pārsteigumu sa
viem vecākiem, vecvecākiem un draugiem svētkos. Ikviena pašu rokām 
darināta lieta sagādā milzīgu prieku tās saņēmējam, jo tajā ir ielikta 
daļiņa no sevis.

Apģērbu labošanas un šūšanas pakalpojumi “Ligzdā”
Tuvojas svētki un Jūsu mazuļi vēlēsies pie svētku egles tērpties 

dažādās maskās. Iegriezieties “Ligzdā” un mēs kopā izdomāsim, kā 
Jūsu mazuli ietērpt rūķa, zaķa vai lāča tērpā. Varbūt kāda mazā prin
cese ilgojās pēc saviem princešu svārkiem – tādiem īstiem, kupliem, 
kupliem...?!

Piedāvājam arī apģērbu labošanu un šūšanu, ja ir jāpiemēro 
apģērba garums Jūsu augumam, ir jānomaina vecais rāvējslēdzējs vai 
arī jāuzliek ielāps uz Jūsu rakaru apģērba. Varbūt Jūsu mazulim bērnu 
dārzā ir nepieciešams jauns priekšauts ēdienreizēm vai arī krekls 
zīmēšanas nodarbībām? Arī ja esiet iegādājušies jaunus aizkarus vai 
ja Jums ir kāda cita ideja, ko ir nepieciešams realizēt, bet tam nav 
nepieciešamo iemaņu, aprīkojuma vai vienkārši nav laika, tad “Ligzda” 
ir īstā vieta, kur iegriezties un saņemt nepieciešamo palīdzību.

Dāvanu saiņošana DECEMBRĪ “Ligzdā” BEZ MAKSAS
Iegādājoties dāvanas saviem mīļajiem veikaliņā “Ligzda” decembra 

mēnesī, tās tiks iesaiņotas pilnībā bez maksas. Ja Jūs izvēlēsieties 
citu saiņošanas materiālu, tad būs jāapmaksā tikai šis materiāls, bet 
saiņošanas darbu mēs Jums paveiksim bez maksas. 

Ar prieku saiņosim arī Jūsu pašu sagādātās dāvanas, jo rūpīgi 
iesaiņota dāvana īpaši sagādā prieku un pārsteigumu tās saņēmējam.

Nāciet laicīgi, lai bez liekas steigas varam sagatavoties svētkiem 
un izbaudīt skaistos mirkļus savas ģimenes un draugu lokā Ziemas
svētku laikā!

Gaidām ciemos un lai mums visiem sirsnīgs brīnuma gaidīšanas 
laiks! Paldies Jums visiem par šo gadu!

Vita un Ingrīda
Veikaliņa “Ligzda” darba laiki:

P, O, T, C, P: 9.30–17.30, Sestdienās 9.30–14.30, Svētdienās brīvs
Mālpils, Sniedzes iela 1 (autoostā), 26457456 (Vita), vita.vezis@inbox.lv

Turpinājums no 5. lpp.
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Comenius Regio projekta “Lasīšanas veicināšana lauku nova
dos” ietvaros 1.novembrī Mālpils vidusskolas 9.un 10.klašu skolēni 
apmeklēja mūsu pirmsskolas mācību iestādi “Māllēpīte”. Īpaši 
paldies gribu teikt 11.klases skolniekam Valdim Purplišam, kurš 
iepriekšējā vakarā piekrita darboties kopā ar mums, aizstājot tos, 
kas nevarēja ierasties!

Uzdevums it kā pavisam vienkāršs, lasīt mazākajiem draugiem 
grāmatas, uzdot dažādus uzdevumus par dzirdēto – zīmēt, griezt, 
attēlot.

Idejas būtība skaidra, bet kā tas reāli būs dzīvē, neviens ne
spējam paredzēt.

Jau iepriekš izvēlējāmies grāmatas, ko atnesa paši skolēni. 
Neticami, bet izvēle bija liela! Pārrunājām, kā labāk ieinteresēt 
bērnus, ko likt viņiem darīt. Kādā balss tonī runāt, kādas intonācijas 
izmantot. It kā sīkums, bet svarīgs, īpaši mazajiem bērniem. 

Bet, lai runā paši skolēni:
“Tikām sadalīti grupiņās, novēlējām viens otram veiksmi un 

izklīdām....Tuvojoties grupiņas durvīm, uztraukums ņēma virsroku, 
sāka pat balss un rokas trīcēt, bet bērni jau mierīgi sasēdušies 
gaidīja. Darbs varēja sākties. Bērni ar lielu prieku darīja viņiem 
uzticētos darbiņus.” Juta Samarina 9.kl.

“Pirms iešanas grupiņā biju lielā neziņā, kādi ir bērni, ko viņi jau 
saprot un māk darīt. Ieejot grupiņā, ātri atradu kopīgu valodu, jo 
bērni dalījās iespaidos par Helovīnu.” Ivo Kapiņš 9.kl.

“Sākumā biju nedaudz nobijusies, ka varētu kaut kas nesanākt, 
pat nedaudz bija bail no pašiem bērniem. Bet, kad paņēmu savus 
7 bērnus, viss nostājās savās vietās. Viņi ar tādu spīdumu acīs 
klausījās, katrā brīvā brīdī gan iestarpinot jebko, kas viņiem ienāca 
prātā, piemēram, man ir 2 māsas, viņai brālis... Visiem gribējās 
apskauties, cik tas bija mīļi!” Alise Graudiņa 10.kl.

“Manuprāt, tā bija forša iespēja izbaudīt, kā būtu strādāt 
bērnudārzā. Bija jauki bērniem lasīt pasakas un pēc tam ar viņiem 
darboties, visi labprāt piedalījās.” Ilze Lūkina 9.kl.

Tā varētu turpināt visu skolēnu atsauksmes par paveikto, jo 
pēc padarīta darba seko saldi augļi – konfektes! To paši skolēni 
ierosināja aiznest mazajiem draugiem.

Kā kuram veicās, lai katrs pats izvērtē, bet visus skolēnus vieno 
vēlme – tur atgriezties vēl. Mums patika! Ceram, ka arī mazuļi un 
audzinātājas bija apmierinātas ar padarīto!

Arī dažas grāmatas – dāvinājums palika tur, jo mums tās vairs 
nevajadzēs, bet viņiem gan noderēs!

Skolēnu domas apkopoja un iespaidos dalījās
 latviešu valodas skolotāja Daila Klintsone

PROJEKTI

Vai labie darbi veicami tikai labo darbu nedēļā?

Daba klasē, klase dabā ...un Lietuvā

12. un 13. novembrī Viļņā, Lietuvā, norisinājās starptautiskā 
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projektu izstāde 
“Baltic Expro 2012”. Mālpils vidusskolas īstenotais Comenius pro
jekts “Klase dabā, daba klasē” ir atzīts par Comenius programmas 
labās prakses piemēru Latvijā, tādēļ tikām aicināti piedalīties šajā 
pasākumā.

Visai neierasta šķita izstādes rīkotāju ziņa, ka mums nav jāņem 
līdzi nekādi projekta materiāli – izstāde tika plānota kā lietuviešu 

jauno mākslinieku uzvedums/instalācija par izstādei piedāvātajiem 
triju valstu projektiem. Bija grūti iedomāties, ka cilvēki, kam ar šo 
projektu nav nekāda sakara, tikai informācija, kas pieejama no 
mūsu atskaitēm internetā, varētu izprast projekta būtību. Taču...

Turpinājums 8. lpp.
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Mālpils muižā 30. un 31. oktobrī notika Eiropas Savienības Mūž
izglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes “Skolu 
partnerības” starptautisko koordinatoru sagatavošanas seminārs, ko 
organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra. Seminārā piedalījās div
desmit pedagogi no daudzām Latvijas pilsētām un pagastiem.

Baiba Sermuliņa (Valsts izglītības attīstības aģentūras Comenius 
un Mācību braucienu nodaļas vadītāja) stāstīja, ka līdz šim Latvija 
piedalījusies daudzos projektos, bet galvenokārt kā partneris, bet šī 
semināra mērķis ir izglītot cilvēkus projektu sagatavošanā, iedrošināt 
uzņemties iniciatīvu un veikt projektu koordinēšanu pašiem. Projektu 
koordinatoram ir priekšrocība izvēlēties projekta tēmu, kas var būt 
saistīta gan ar kādu konkrētu mācību priekšmetu vai interešu izglī
tības aktivitātēm, gan arī ar šobrīd skolās aktuālām problēmām  – 
vardarbību, narkotikām u.c. Projektu tēmu loks netiek ierobežots, līdz 
ar to iespējas ir visplašākās. Gadā tiek atbalstīti 65–70 divpusējās un 
daudzpusējās partnerības projekti. Galvenokārt skolas par partneriem 
izvēlas Skandināvijas valstis, Poliju, Turciju, Spāniju, Portugāli u.c.

Maija Vītuma (Valsts izglītības attīstības aģentūras Comenius un 
Mācību braucienu nodaļas vecākā programmas speciāliste): Latvijā 
līdz šim bijuši četri starptautiskie kontaktsemināri, kuriem bija ļoti liela 
atsaucība. Šajos semināros Līvija Mukāne bija grupu darba vadītāja, un 
grupu darba rezultātā radās starptautiskas komandas, kas gatavoja un 
iesniedza projektus, kuros Latvija piedalījās kā partneris. Tad mums 
radās ideja, kāpēc gan šādu semināru mēs nevarētu organizēt mums 
pašiem un veidot par koordinatoriem Latvijas cilvēkus. Šo semināru 
mēs veidojām pēc starptautisko semināru labākās pieredzes. Mēs 
vēlamies, lai arī mūsu skolotāji kļūtu labi projektu koordinatori. Man ir 
projektu vērtēšanas pieredze, tāpēc šajā seminārā mācīju, kā projektu 
uzrakstīt, lai tas tiktu novērtēts pēc iespējas augstāk. Mani priecē tas, 
ka semināra dalībnieki ir aktīvi un uzdod daudz jautājumus.

Semināra dalībnieku domas un atsauksmes:
•	 Mēs	ieguvām	pārliecību,	ka	uzņemties	projekta	koordinēšanu	tomēr	

nav tik sarežģīti, kā sākumā šķita.
•	 Šajā	 seminārā	 satikāmies	 ar	 līdzīgi	 domājošiem	 kolēģiem,	

apmainījāmies koordinātēm. Sapratām, ka varam meklēt padomu 
ne tikai valsts institūcijā, bet arī pie kolēģiem, savstarpējie kontakti 
ir ļoti svarīgi.

•	 Šajā	 seminārā	 tiekas	
labā kie cilvēki, un no la
bā kajiem vienmēr ir ko 
mācīties!

•	 Jums	jālepojas	ar	Līviju	Mukāni	un	pašvaldības	atbalstu.	Mums	tāda	
atbalsta nav, mums ir tiešais darbs skolā un projektus varam realizēt 
tikai pašu spēkiem ar pašu iniciatīvu, mums projektiem ir jāizbrīvē 
vēl papildus laiks. Mums ir pieredze, ka ne vienmēr pat no skolas ir 
atbalsts un līdzekļi, dažreiz jāiegulda pat savi līdzekļi.

•	 Mums	 bija	 projekts	 par	 vardarbības	 problēmas	 risināšanu	 skolā.	
Varu teikt, ka projekts tiešām dod reālu labumu.

•	 Man	likās	svarīgi	iegūt	apstiprinājumu –	arī	es	daru	tā	kā	citi,	tātad	
viss ir pareizi, viss ir tā kā vajag.

•	 Guvu	pozitīvu	lādiņu	nākošajam	darba	cēlienam,	motivāciju	apzināt	
savus plusus un mīnusus. Tagad tikai jāstrādā, jāraksta projekti, ide
jas jau ir. Mēs jau nospriedām, ka esam konkurenti savā starpā. Te 
ir spēcīgas skolas, spēcīgi skolotāji. Ir labi, ka mēs tagad gribam būt 
par koordinatoriem, tas ir liels pluss, jo būt tikai partnerim tā ir viena 
lieta, bet varēt sevi parādīt pasaulē, uzņemties atbildību, tas jau ir 
cits līmenis, bet mēs esam labi, mēs varam! Ja ir laba komanda, tad 
var ļoti labi strādāt un ir liels morālais gandarījums par paveikto.

•	 Seminārā	 ir	padomāts	par	 visu,	ne	 tikai	par	 lielisku	apkārtni,	bet	
arī par vakara kultūras programmu, kurā mūs priecēja dziedātāji 
ar skaistām, tiešām profesionālām balsīm un uzlaboja mums 
garastāvokli.
Līvija Mukāne (novada domes investīciju un ārējo sakaru daļas 

vadītāja): Mālpils ne velti tika izraudzīta par šī semināra norises vietu: 
kopīgiem spēkiem daudzu gadu garumā esam radījuši Mālpils kā valodām 
un izglītībai draudzīga novada tēlu, un, vadot šī semināra nodarbības, ne 
reizi vien nācās dzirdēt: kaut pie mums būtu tāds pašvaldības atbalsts 
gan skolu, gan mūžizglītības projektiem, kā pie jums.

Paldies visu skolu un iestāžu kolēģiem, par kuru projektu pieredzi 
varēju stāstīt šajā seminārā, paldies Mālpils muižas darbiniekiem par 
veiksmīgo sadarbību, paldies Sandrai Rogulei un Andrim Liniņam par 
jauko koncertu! Ar šo semināru esam vārda pilnā nozīmē izskanējuši 
pa visu Latviju – no Rēzeknes līdz Ventspilij.

Esmeralda Tāle

PROJEKTI

Topošo projektu koordinatoru mācības

Kad 2010. gadā sākām darboties projektā “Daba klasē – klase 
dabā”, uzaicinājām skolēnus izveidot projekta tēmai atbilstošu 
logo. Skolēni tēmu izprata tieši – zīmējumos visvairāk tika attēloti 
skolas soli mežā, zaķi solos, tāfele piestiprināta pie liela koka, 
visapkārt augi, sēnes, dzīvnieki, kukaiņi.

Arī lietuviešu jaunie un talantīgie mākslinieki, neko daudz 
vairāk nezinot par projekta aktivitātēm, tēmu bija izpratuši tāpat: 
šim projektam veidotā ekspozīcija bija novietota izstādes pašā 
centrā, iekšpagalmā, zem klajas debess, un tās bija divas solu 
rindas ar tāfeli priekšplānā. Mākslinieks vēlēja mums uz tāfeles 

uzrakstīt vārdu “Brīvdienas” visu triju Baltijas valstu valodās, solos 
sasēdināja savus domu biedrus un izstādes dalībniekus.

Tas bija interesanti un lika saprast to, cik dažāda ir cilvēku uz
tvere un sapratne par lietām. Jāatzīst, ka citiem izstādē pārstāvēto 
Latvijas projektu vadītājiem daudz grūtāk nācās atpazīt savu pro
jektu pamattēmu, pamatdomu, bet arī viņi pieņēma jauno censoņu 
redzējumu par saviem projektiem.

Izstādes laikā norisinājās konference par starptautisko projektu 
ietekmi uz to dalībnieku personības attīstību. Klausoties runātājos, 
piedaloties grupu darbā, guvām vairākas vērtīgas atziņas un 
turpmākajos projektos izmantojamas idejas.

Ilze Bērziņa, Līvija Mukāne

Turpinājums no 7. lpp.
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Turpinoties Comenius Regio projektam “Lasīšanas veicināšana 
lauku novados”, Mālpils novada skolotāju un bibliotekāru delegācija 
viesojās Austrijas pilsētā Poisdorfā. Katru reizi, kad satiekamies 
ar sadarbības partneriem, rodas sajūta, ka esam tuvu draugu lokā. 
Mazinājusies nedrošības sajūta sarunājoties vācu valodā, paplašinās 
mūsu izpratne par Austrijas skolu sistēmu, bibliotēku darbību, kā 
arī zināšanas par valsts vēsturi un kultūru. Tikšanās dienas bija ļoti 
piesātinātas notikumiem  – abu projektā iesaistīto pušu prezentācija 
pilsētas bibliotēkā, kuru ar savu klātbūtni pagodināja arī Poisdorfas 
mēra kundze, preses pārstāvji, bibliotēkas aktīvisti. Divas dienas 
viesojāmies pilsētas skolās, tikāmies ar skolēniem stundās, pūtēju 
orķestra nodarbībās, iepazināmies gan ar jaunāko klašu skolēnu 
apmācību metodiku, gan vecāko klašu stundu ritmu. Bet visam cau
ri vijās mūsu galvenā tēma  – lasīšana. Īpašās darba lapas, spēles, 
aktivitātes bibliotēkā. Guvām lielu pieredzi.

Spilgtākie iespaidi
Ineta Sējāne. Šīs trīs dienas Poisdorfā deva pozitīvu lādiņu ilgam lai

kam. Apbrīnojama bija šīs pilsētiņas iedzīvotāju viesmīlība. Pārsteidza 
viņu entuziasms, enerģija un darbaspējas, kuras tiek veltītas labdarībai. 
Pilsētas vadošie cilvēki piedalās bibliotēkas rīkotajos pasākumos, viņi 
aktīvi iesaistās ar lasīšanas veicināšanu saistītos projektos. Pilsētas 
bibliotēka ir izveidota par labāko savā reģionā, lasītāju skaits līdz ar 
to arī ir pieaudzis un šķiet, ka viss, ko viņi dara, ir no sirds un ar lielu 
mīlestību pret grāmatu un lasīšanu.

Ilze Bērziņa. Visspilgtāk atmiņā palicis dabas krāšņums, cilvēku 
viesmīlība. Mācību iestādes un tajās iegūtais, savā darbā pielāgojamais.

Savukārt Ausma Čīma akcentē redzēto bibliotēkā, kur strādā 
brīvprātīgie, neraugoties uz savu sociālo statusu vai ieņemamo amatu 
un dara to ar lielu aizrautību.

Rudīte Isajeva. Labestīgi, atsaucīgi cilvēki. Izjutām interesi par 
mums ik brīdi.

Anitai Randerei visspilgtāk atmiņā palikuši Poisdorfā sastaptie 
sirsnīgie, smaidīgie cilvēki, kuri bija arī interesanti un atvērti sarunu 
biedri. Austriešu sakārtotā ikdiena, dzīve bez stresa un pārmēŗīgas 
steigas. Solīdie auto vadītāji. Kvalitatīvie ceļi. Pārsteidza plašie 
vīnogulāju lauki, jo Poisdorfa ir Austrijas vīna ražošanas galvaspilsēta.

Skolas Austrijā. Līdzības, atšķirības izglītības 
sistēmā

Ineta Sējāne. Kad viesojāmies Poisdorfas Tautskolā, kur bērni 
mācās līdz 4.klasei, mani piesaistīja gaiteņu un klašu krāsainais 
noformējums. Likās, ka viss ir saulains, dzīvs un izteiksmīgs un bērni 
jūtas šajā skoliņā labi un mierīgi.

Ausma Čīma. Klasē ir skolotāja palīgs, kas darbojas ar tiem 
audzēkņiem, kuri nav sapratuši skolotāja stāstīto. Visi mācību materiāli 
glabājas klasē. Katrā klasē ir datori, kuros ir attiecīgā priekšmeta 
mācību materiāli. Datori netiek lietoti citām vajadzībām, kā tikai vielas 
apguvei.

Rudīte Isajeva. Var redzēt, ka bērni uz skolu nāk ar prieku, mācības 
grūtības nesagādā, daudz pielieto datoru.

Ilze Bērziņa. Līdzīgi kā mūsu izglītības sistēmu arī austriešus 
skārusi demogrāfijas problēma, Poisdorfā apvieno skolas un vienojošā 
vēlme ir bērnus vairāk piesaistīt lasīšanai. Atšķirīgais – ļoti daudz un 
pašsaprotami cilvēki sevi ziedo brīvprātīgajam darbam.

Anita Randere. Izglītībā ir lietas, kas mums ir kopīgas, taču ir arī 
daudz atšķirīgā. Izglītības sistēma Austrijā ir sakārtota un stabila, un 
bērni ir šīs valsts prioritāte. Kopīgais – arī viņu skolās mācas 12 gadus, 
obligāta ir pamatskolas izglītība, skolas gaitas uzsāk 6 gadu vecumā. 
Atšķirība ir vērtēšanas sistēmā, Austrijā tā ir piecpakāpju, sākot no 
1 (ļoti labi) līdz 5 (nepietiekami). Skolās tiek integrēti bērni ar īpašām 
vajadzībām, un ir radīti visi nepieciešamie apstākļi, lai bērni justos labi 
un varētu apgūt mācību programmu atbilstoši savām spējām. Austrijas 
skolās mācās arī latīņu valodu, kā atsevišķs mācību priekšmets ir 
reliģija. Ļoti tiek respektēta bērna reliģiskā piederība.

Pozitīvais bibliotēkā, skolā, sabiedrībā, izglītībā
Ineta Sējāne. Ja jāsalīdzina, tad bibliotēkas (es teiktu, nosacīti  – 

bibliotēkas) grāmatu klāsts šajā skolā ir mazāks nekā Mālpilī. Mālpils 
vidusskola noteikti var lepni teikt, ka mūsu jaunajai paaudzei ir lielāks 
piedāvājums lasīšanai. Viņiem nav arī tāda plaša telpa, kur starpbrīžos 
var skatīties un lasīt grāmatas, vai arī paņemt uz tās uz mājām. 
Pārskatot plauktus, redzēju, ka ir grāmatas, kuras bērni lasa gan pie 
mums, gan Poisdorfā. Piemēram, Elizabetes Celleres grāmatiņa “Kima 
var būt stipra” ir iztulkota un mūsu skolas bērni viņu lasa labprāt.

Ausma Čīma. Bibliotēkā saistīja brīvprātīgo darbs, bet skolu 
bibliotēkas mums tomēr ir labāk aprīkotas un veic daudzveidīgākas 
funkcijas. Pēc stundām audzēkņi dodas mājup un tur pilda uzdoto, 
mūsu skolā to dara bibliotēkā vai dienesta viesnīcā. Skolotāja darbs tiek 
cienīts un labāk atalgots. Pārsteidza audzēkņu saudzīgā un cieņpilnā 
attieksme pret mācību materiāliem, klases inventāru un datoriem.

Rudīte Isajeva. Bibliotēkā darbs notiek uz brīvprātības principa. 
Notiek interesanti pasākumi, kuros iesaistās ne tikai audzēkņi un 
skolotāji, bet arī sabiedrībā zināmi cilvēki.

Ilze Bērziņa. Pozitīvais? Atkal un atkal – sabiedriskais, brīvprātīgais 
darbs. Skolas pielāgotais aprīkojums bērniem ar īpašām vajadzībām, 
atsevišķa klase skolēniem ar uzvedības traucējumiem, skolas pūtēju 
orķestris.

Anita Randere. Stundās valda brīva, nepiespiesta, radoša atmosfēra. 
Bērni nav skaļi, skolotājam nav nemitīgi jāatgādina, kas ir darāms, 
un jāmudina skolēni strādāt. Sabiedrībā skolotāja darbs tiek cienīts 
un novērtēts. Austriešu ģimenēs vecāki lielu uzmanību veltī saviem 
bērniem, un ir jūtams, ka bērni tiek audzināti savādāk.

Ineta Sējāne. Domāju, ka šādi projekti, kuru ietvaros ir iespēja 
aizbraukt un redzēt, kā strādā citu valstu skolās un bibliotēkās, ir ļoti 
vērtīgi. Katra no mums noteikti kādu interesantu un savam darbam 
lietderīgu ideju paņēma līdz.

Daiga Frīdberga, projekta koordinatora asistente

PROJEKTI

Cāļus skaita rudenī – arī tos, kas cītīgi lasa grāmatas

Poisdorfas Bibliotēkas vadītājs Josefs Firsts un
Mālpils novada delegācijas vadītāja Daiga Frīdberga

Falkenšteinas pilsdrupās
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Lieli puiši un mazi puiši, kopā seši, bet visi braši! Matemātiski 
rēķinot, seši dalīt ar divi ir trīs. Tātad atkal stāsts par triju ģimeņu 
dvīņiem, un sāksim ar lielākajiem. 

Pēteris un Miķelis Vuļi pēc dvīņiem neizskatās nu nemaz. Arī 
raksturos un uzskatos atšķirīgā gandrīz vairāk. Tomēr kopīgais ir 
ļoti būtisks – abi stalti, sportisku stāju, izskatīgi, korekti, interesanti 
sarunu biedri, ar labu humora izjūtu, patstāvīgi un zina, ko un kāpēc 
dara to, ko dara. Jau ar vienu kāju lielajā dzīvē, vēl tikai mazs laika 
sprīdis palicis. Tādi viņi ir šobrīd, bet pirms 22 gadiem?

Mamma Ināra gaidīja bērniņu, un pēc sarežģīta brauciena 
plūdu laikā uz slimnīcu viens bērniņš arī piedzima. Bet mamma 
nemierīga – tāda savāda sajūta! Un tikai tad vecmāte attapās, ka būs 
vēl otrs bērniņš. Tēvam Vitoldam lika minēt, kas piedzimis. Meita? 
Nepareizi. Puika? Nepareizi. Pareizā atbilde – divi puikas. Viens dēls 
jau mājas ir, nu augs trīs!

Vārdu izvēlē uzvarēja mamma, kurai, kā jau mūzikas skolotājai, 
ienāca prātā pazīstamā dziesmiņa – “Pēterīt’s ar Miķelīti abi gāja 
bekas lauzt.” Kad mazie jau bija izkāpuši no ratiņiem, visu triju – tikai 
pusotru gadu vecākā Jura un dvīņu rīcībā tika nodota istaba, kurā bija 
vienīgi galds, visas pārējās mantas izvāktas vai saliktas, kā mam
ma Ināra rāda ar roku, augšā, lai puikas netiek klāt., jo vecākiem 
jāstrādā. Bet, kad jaunāka jiem bija tikai divi gadiņi, vecāki, pār nākuši 
mājās, atra da lielo galdu… ap gāztu ar kājām gaisā, sak’, ko tur īstiem 
vīriem ar be kām 
ņemties. Tad kārta 
pienāca lielajam 
trimo spogulim un 
vēl šim un tam. Pēc 
pāris gadiem ar tēva 
izgatavotajiem koka 
ieročiem sākās 
“kariņi”, vē lāk viss 
televizorā noska
tītais  – basket bols, 
volejbols, hokejs(tā 
sākuši, abi sporto 
vēl tagad). Pašu 
brāļu trijotne bija 
laba komanda, citus 
nemeklēja. Pie nā ca 
laiks, kad puiši jau 
soļoja aiz traktora 
un meta akmeņus 
traktora piekabē, 
bet tie tīru mos līda 
un līda atkal no 
zemes ārā.

Skolas laiks pa
gā ja bez īpašiem 
p iedz īvo jumiem. 
Vis ilgāk viņus 
audzi nāja skolotāja 
Ilze Apsīte, ku
rai tā bijusi pirmā 
audzi nāmā klase. 
Pēterim patika 
dom rakstus rakstīt, 
viņš ir grāmatu cie
nī tājs, bet Miķeļa 
aizraušanās bija 
mate mātika, rajo na 
olimpiādēs parasti 
gūtas augstas vie
tas. Pēteris mācījās 
arī Mākslas skolā, 
taču nepabei dza, bet Miķelis  – Mūzi kas skolā, kur dzie dāja arī 
mammas vadītajā bērnu ansamblītī.

Abi atzīst, ka Mālpils vidusskola devusi stabilus zināšanu 
pamatus tālākam ceļam, un tas veda uz Jelgavu, jo Rīgas burzma 
lauku zēniem nav pa prātam. Pēteris tika budžeta grupā divās 
Lauksaimniecības universitātes fakultātēs – Pārtikas tehnoloģijas 
un Sociālo zinātņu, bet izvēlējās pēdējo, savukārt Miķelis sāka 
studēt informācijas tehnoloģijas. Nu jau pēdējais kurss. Abi 
dzīvo dažādās kopmītnēs, jo patīkot distance, tad arī esot intere
santi satikties. Par maģistra grādu pagaidām nedomā ne viens, 
ne otrs un arī pēc augstskolas beigšanas aizbraukt no Latvijas 
nevēlas. Ekskursijā gan varētu. Pēc darba tā nopietni arī vēl nav 
lūkojušies. Pēteris saka, ka jātiek galā ar tuvākiem mērķiem, bet 
Miķelis tomēr jau saņēmis piedāvājumu strādāt uz pusslodzi tur
pat augstskolā, un tas, protams, iepriecina. Jautāti, ko sevī atzīst 
par vērtīgāko, brāļi brīdi domā. Pēterim šķiet, ka daudz palīdzējusi 
radošā domāšana, bet Miķeļa raksturīgākā īpašība esot vēlme visu 
izdibināt un izpētīt līdz pašiem pamatiem, kā saka, “līdz saknei”.

Mālpilī ir puišu dzīves vieta, un viņi novērtē, ka vienmēr te re
dzot kaut ko jaunu, pozitīvu. Tomēr vislabāk jūtoties, kad piebraucot 
pie savām mājām, kur gaida vecāki. Abi lepojas ar to, ka izauguši 
ar mammas cepto spēka maizīti, citai tādas garšas neesot. Laikam 
tāpēc puišos ir tāda labestība un izteikta māju sajūta. Lai veiksme 
viņiem tālākajos dzīves ceļos!

Ar Kristīnes un Gata Lāču atvasēm Paulu un Rūdolfu biju jau 
tiku sies. Pirmo reizi viņi vēl gulēja garos dvīņu ratos un platām acīm 
skatījās apkārt. Otrā reize bija pagājušā gada Ziemassvētku tirdziņā, 
kad viņi, būdami nepilnus divus gadus veci, soļoja cilvēku burzmā 
krietnu gabaliņu tēvam pa priekšu ar tādām sejas izteiksmēm, it kā 
iepirkšanās viņiem būtu ierasta lieta. Trešajā reizē tiekamies Lāču 

DzīVESSTāSTS

Juris, Pēteris un Miķelis – trīs brāļi

Pēteris: “O, putra!” Miķelis: “Un man?”

Pēteris un Miķelis. Cik lieliem mums vēl jāaug?

Puiši, puiši, kas tie puiši?

Lāču ģimenei lielisks papildinājums



Mālpils Vēstis  NOVEMBRIS 2012   11

ģimenes mājā, kur pievakarē mamma Kristīne mūs visus atved pēc 
puišu dziedāšanas stundas kultūras namā. Dvīņi jau ir paaugušies, 
iet bērnudārzā, un janvārī ģimene varēs iedegt mammas ceptajā 
dzimšanas dienas kliņģerī jau trīs svecītes.

Neskatoties uz to, ka puišeļus atšķirt viegli, sākumā sarunas 
nekādi nevedas, jo mazie ir īstas ūdens zāles, pārvietojas pa istabu 
tik ātri, ka tur, kur bija viens, pēc acumirkļa jau atrodas otrs, runā 
abi vienlaikus un tik skaļi, ka tikko sadzirdu, ko pa starpu saka 
mamma vai vecmāmiņa. Bet puišeļi ir visai zinoši, un sejiņas runājot 
tik izteiksmīgas, ka brīžiem nevaru valdīt smieklus. Klusums 
iestājas tikai divas reizes – kad abi ēd putru un kad no darba pārnāk 
tētis. Tad uzzinu, kā dvīņi tikuši pie vārdiem, ka brūnacim Rūdolfam 
patīk dziedāt un dejot, bet zilacaino Paulu kā magnēts pievelk 
visādas tehniskas ierīces un ka abi reizēm itin klusu spēlējoties ar 
klucīšiem un zīmējot. Kā tad veicas ar gulēšanu, ja viens ir pūce, 
bet otrs cīrulis? Kaut kā jau aizmiegot – mamma un tētis gan dzie
dot, gan pasakas lasot un stāstot, tikai repertuārs gan esot katram 
savs. Lūdzu puišus noskaitīt kādu dzejolīti vai padziedāt, bet neiz
dodas pierunāt, taču, kad jau gatavojos atvadīties, Pauls izteiksmīgi 
norunā tautas dziesmiņu, bet Rūdolfs pēkšņi sāk varen azartiski 
dziedāt “Seši mazi bundzinieki”. Protams, abi sparīgi pievienojas 
klausītāju aplausiem. Laikam jau māsiņa Elza paklusām pierunāja. 
Viņa ir astoņus gadus vecāka, dejo sporta dejas, mācās Mākslas 
skolā un, kaut gan cerēja, ka būs māsiņa un brālītis, kā var redzēt, 
ļoti mīl abus mazos puisīšus.

Jaukajai ģimenei gribas vēlēt, lai izdodas viss iecerētais! Kas zina, 
varbūt pa jokam izteiktais – dakteris Pauls un prezidents Rūdolfs – 
pēc gadiem kļūs par īstenību?

Dairis un Daniels Duberi katru darbdienas rītu ar autobusu no 
Sidgundas brauc uz Mālpils bērnudārzu. Nākamgad viņi dosies uz 
Mālpils vidusskolas 1.klasi. Tur jau mācās vecākā māsiņa Amanda, 
bet mājās brālīšus sagaida jaunākā māsiņa Annija. Patiesībā ģimenē 
ir divi Dairi Duberi, jo viens no dvīņiem nosaukts tēta vārdā un ar to 
ļoti lepojas.

Ar puisēniem tiekos interesantā vidē – bērnudārza grupiņā, un 
audzinātāja Vija Melgaile mūs iepazīstina. Jā, arī šiem dvīņiem 
līdzības pamaz: Dairim ir tumši matiņi un viņš ir augumā mazāks, 
Danielam pavisam gaiša galviņa. Tomēr sejas vaibstos kopīgas 
iezīmes var saskatīt.

Sākumā abi ir izbrīnījušies un nopietni, bet pēc brīža jau smaida 
un labprāt stāsta, ko savā grupiņā “Sienāzītis” šodien darījuši, ka 
bērnudārzā patīkot dziedāt, sportot, bet vislabāk – dejot. Ilustrācijai 
tūlīt brāļu duets nodzied “Kas tie tādi dziedātāji?” un Dairis iz
teiksmīgi norunā dzejoli par Latviju. Patīkot pa Mālpili pastaigāties, 
tad varot apskatīt parku, sporta kompleksu un lielo skolu arī. Dairis 
ir drošāks un runīgāks, stāsta, ka mājās viņiem esot kluči, bumba 
un lego un ka viņam ļoti garšojot saldējums. Danielam vislabākais 
ēdamais esot šokolādes “končas”, bet tās jau laikam katru dienu vis 
nepērk. Kad izaugšot lieli, Dairis būšot šoferis, bet Daniels – zāģeris, 
jo tētis strādājot mežā ar motorzāģi un tas esot labs darbs.

Audzinātāja brāļus slavē par centību un rāda darba burtnīcas, 
kur tiešām rindojas glīti un visai rūpīgi rakstīti burtiņi un zilbes. Abi 
esot kustīgi, bet uz darbiņu protot savākties. Par vecākiem viņa ļoti 
priecājas – esot rūpīgi un gādīgi.

Puisēnu mamma Evika, kaut gan ir četru bērnu māte, izskatās 
pavisam jauniņa. Kad jautāju, kā tiek ar visiem galā, vēl tomēr mazi, 
Evika smejas, ka pati nākusi no divpadsmit bērnu ģimenes un piera
dusi mazos vākt. Dvīņi mājās esot strādīgi, kraujot malku un darot 
citus darbiņus bez skubināšanas. Tātad izaugs kārtīgi cilvēki. Un 
tādus Mālpilij vajag.

Ināra Bahmane

DzīVESSTāSTS

Vectētiņa lepnumiņi – Rūdolfs un Pauls

Pauls un Rūdolfs

Dairis Daniels

Daniels un Dairis bērnudārzā, 2012. gada novembrī
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Rasma Vanaga. I daļa. Mani senči un pirmie bērnības iespaidi.

Mana tēva māte Trīne Kaulēna bija īpatnējs cilvēks, ar īpašām 
spējām  – burekle, vārdotāja vai dziedniece. Viņa cēlusies no 
Ploriņiem. Cilvēki pie viņas brauca pēc palīdzības un rindā stāvēja. 
Viņa ārstēja gan dzīvniekus, gan cilvēkus. Ārstējot zirgiem vīveles, 
iegrieza lopiņam nedaudz ausī, lai asinis mazlietiņ tek, un tad kaut 
ko nobūrās. Pēc kāda laika  – stundas vai vairāk, teica, ka varot 
braukt mājās, viss būšot kārtībā. Tā arī bija. Ja kādam mājās govs 
vai cūka bija slima, brauca pēc Trīnes. Augoņus, rozes un kādas 
tik vēl visādas vainas viņa izārstēja visiem, kas pie viņas brauca. 
Mums tēva māte bija kaut kas ļoti īpašs un viņu vienmēr uzrunājām 
uz Jūs. No rītiem mājās mums vienmēr vajadzēja skaitīt lūgšanas. 
Vecāmāte lūdzās, kaut ko murmināja, bet mums bija jābūt klusiem. 
Katru svētdienu viņa mājās paņēma lūgšanu grāmatu un skaļā balsī 
dziedāja. Ne jau katru reizi mēs bijām klāt, tomēr no blakus istabas 
visu dzirdējām. Viņa mūs mācīja, ka nedrīkst darīt nevienam neko 
sliktu, ka nedrīkst nevienam darīt pāri. Zinājām visus baušļus no 
galvas. Tas bija iepotēts. Ārkārtīgi liela bijība bija pret vecomāti. Ja 
mēs kādreiz izdarījām kādu palaidnību, vecāmāte mūs biedēja ar 
Sibīriju un teica, ka aizsūtīs tur un vilki mūs noēdīs. Ne mēs zinājām, 
kas tā Sibīrija tāda ir, ne sapratām, bet mums bija briesmīgi bail 
no tiem vilkiem. Kad tēva māte dzīvoja Briežos, tad manas mam
mas māte te nebrauca, arī viņas citi radi te netika redzēti. Kaut 
kas tur bija – varbūt savstarpēja nepatika? Mana mamma vecomāti 
uzrunāja uz Jūs. Kad vecāmāte jau bija uz miršanu, viņa bija tei kusi, 
ka savas spējas varot atstāt tikai dēlam Miķelim. Tā viņa bija tei
kusi, ka vienīgi Miķelis to var, bet vai viņš ar to nodarbojās, nezinu. 
Manai mātei tēva māte atstāja tādus vārdus, lai lodes neķer. Tos 
vajadzējis glabāt sev klāt. Varbūt viņa šos vārdus bija iedevusi arī 
visiem saviem dēliem, jo visi pārnāca no Pirmā pasaules kara ne
skarti. Tēva māte mira 17.februāra vakarā. Tad esot bijis briesmīgi 
nejauks laiks – zeme griezusies ar debesīm kopā, cilvēki teikuši, 
redz, burekli izvada. Izvadīšanas dienā pilna māja bija ar cilvēkiem, 
neskaitāmi zirgu pajūgi stāvēja ārā. Viņa apglabāta tepat Mālpils 
kapos, un blakus viņai guļ dēls Miķelis Kaulēns, kurš nomira pēc 
kara. Jā, tēva māte Trīne bija dīvains cilvēks. Pēc viņas nāves ista
bas aizkrāsnē atrada naudu – ne jau papīra naudu, bet gan sudraba 
latus. Pilna garā zeķe bijusi piebāzta ar vienlata, divlatu un pieclatu 
monētām. Laikam jau ļaudis par viņas dziedināšanu kaut ko arī 
maksāja. Viņa nevienam nedeva savu naudu – ne tēvam, ne mums, 
tikai dažreiz kaut ko pasūtīja, lai atved no veikala. Visu naudu slēpa. 
Es neatceros, ka viņa būtu strādājusi kādus lauka darbus. Uz lauka 
viņa negāja. Mājas ārpusē pie viņas istabas loga auga puķu krūmi, 
bet istabā podos zaļoja un ziedēja mirtes un ģerānijas. Vecaimātei 
kūtī bija viena viņas govs – vārdā Brita – tāda raiba, savādāka kā 
citas govis, tomēr tā deva ļoti daudz piena. Vecāmāte Trīne pati to 
neslauca. Šo gotiņu nedrīkstēja arī pārdot. Tēva māte ne šuva, ne 
adīja, ne auda, man liekas, ka arī ēst viņa negatavoja. Bija mājās 
kā mēbele, vismaz man tādas atmiņas. Ar manu māti vecāmāte 
daudz nerunāja, tikai tēvs pie viņas gāja runāties un aicināja, lai 
aizbraucot arī pie citiem bērniem paciemoties. 

Vecāmāte bija ļoti stipra sieviete, viņai bija septiņi bērni un visus 
izaudzināja gudrus. Mans tēvs Rūdolfs Kaulēns ģimenē bija pats 
jaunākais. Līdz pat šim brīdim neesmu noskaidrojusi pareizos sava 
tēva dzimšanas datus – man nav nekādu dokumentu par viņu; pat 
laulības apliecībā šo datu nav, bet Mālpils grāmatā viņa dzimšanas 
gadi atšķiras – vienā vietā minēts 1883.gads, bet otrā – 1887.gads. 

Manam tēvam bija brāļi un māsas – Jānis (mans tēvs viņam Rīgā 
māju nopirka), Emīlija Zutere, Anna Graudiņa, kas dzīvoja Līgotnēs, 
Vāverēs dzīvoja tēva brālis – Miķelis Kaulēns. Brālis Mārtiņš, tas 
bija riktīgs komunists un dzīvojās pa Krieviju, viņš tur apprecēja 
krievieti un nomainīja savu uzvārdu no Kaulēns uz Kuplais. Tad 
viņš atkal atgriezās Latvijā un pirmā krievu laikā (no 1941.g.) bija 
rūpnīcas “Vairogs” direktors. Mēs ar viņiem nesagājāmies. Tēva 
māsa Minna Kaulēna 1914.gadā aizdevās uz Staļingradu, laikam 
jau bēgļu gaitās, un tur arī palika. II Pasaules kara laikā Staļingradu 

sabombardēja tā, ka nekas no šīs pilsētas nepalika pāri, un Minna 
Kaulēna bombardēšanas laikā gāja bojā. Savas mājas bija visiem 
Trīnes Kaulēnas bērniem. 1922.gadā, kad bija agrārā reforma, tēvs 
bija zemes komisijā, viņš visiem dalīja zemi. Tāpēc te tie radi ir 
visapkārt – Vadzelēs, Vāverēs un Līgotnēs. Tēvs bija ļoti taisnīgs 
cilvēks. Pats viņš izvēlējās vissliktāko zemi – šo divdesmit divus 
hektārus lielo pleķīti, kur auga tikai papardes, pīpenes un vairāk 
nekas. Te bija galīgi neauglīga zeme. 1922.gadā viņš sāka te dzīvot, 
bet 1925.gada 13.jūlijā jau apņēma sievu Tatjanu Zeltiņu. Mana 
mamma Tatjana Zeltiņa (dz.1901.g.) ir ienākusi Mālpilī no Zaubes 
puses, no Annas muižas. Mamma savā ģimenē bija pats jaunākais 
bērns. Viņai bija arī māsas. Tomēr ieraksti par manas mam
mas dzimšanas datiem Zaubes pareizticīgās baznīcas arhīvā nav 
saglabājušies. Rūdolfs Kaulēns apprecēja Tatjanu Zeltiņu, un viņu 
laulībā piedzima trīs bērni – Rasma – tā esmu es, pirmais bērns 
ģimenē, man brālis Elmārs un jaunākā  – Ausma. Es piedzimu 
1927.gadā 8.janvārī.

Tēvs bija Mālpils pagasta priekšnieks 11 gadus – no 1924. līdz 
pat 1934.gadam. Viņš bija ļoti gudrs. Nezinu, cik daudz viņš bija 
skolā gājis, bet kāds perfekts rokraksts viņam bija, vienkārši pasa
kains! Viņš prata kārtīgi rēķināt un saimniekot. Kā māju cēla, 
neatceros, bet citu gan atceros diezgan labi – kā izplēsa un lauza 
celmus, kā zemi iekārtoja. Blakus mājai bija 10 ha aramzeme, bet 
pārējais viss bija mežs. Kad tēvs te sāka saimniekot un saimniecību 
paplašināja, tad uz pusēm ar muižas Groti viņš ņēma līci pie 
Mergupes. Viņai piederēja 10 ha mežs un 5 ha līcis, kuru tēvs uz 
pusēm pļāva. Pusi siena paņēma Grote, bet puse palika Kaulēnam 
par pļaušanu. Grote bieži brauca pie mana tēva. Tā kā tēvs strādāja 
pagastā, tad viņam bija iespēja nopirkt zemi pretī Ziediņiem – tur, 
kur tagad Anspoku māja. Es nepateikšu, cik liela platība tur bija, 
bet tā zeme ļoti patika Grotei, jo atradās pie pašas muižas. Tēvs 
bija paspējis jaunajā vietā uzcelt šķūni un pa vasaru aizgājām tur 
ar visām govīm. (Vācu laikā tēva uzcelto šķūni nojauca un šķūņa 
vietā izveidoja lidlauku). Paši mēs apmetāmies “Gundegās”. Tēvs 
gribēja uzcelt arī māju, jo bērniem drīz būtu jāiet skolā un tur 
skola tuvu. “Brieži” arī vēl palika, bet tajā dzīvoja kalpi. Jauno 
zemes pleķi nosauca par Rozītēm. Ziediņi bija Puksim, bet mans 
tēvs teica – viņam būšot Rozītes. Laikam tomēr Grotei palika žēl, 
viņa runāja ar tēvu – mainamies – tu dod man šito zemi, bet es 
tev to līci un mežu –15 ha. Tēvs bija ar mieru, atdeva Grotei un 
vietā dabūja līci un mežu. Tas bija ārkārtīgi skaists mežs, un mans 
tēvs no tā meža palika miljonārs, vismaz tā viņu Mālpilī sauca – 
Briedis miljonārs. Tad manījās laiki – Ulmanis nāca pie varas, un 
tēvs vairs nebija pagasta vecākais. Viņš to mežu pārdeva un palika 
par koktirgotāju – pa visu Latviju brauca un andelēja kokus. Ko viņš 
tik te neuztaisīja – ceļu Sidgundā pie Kreičiem, upei tur bija tilts 
pāri, to viņš uztaisīja, izmeliorēja līci, pļavas, uztaisīja kūti lielāku – 
moderno, seklo kūti, ar visiem zviedru piesienamiem. Renes un 
vircas bedres tika iztaisītas, govīm bija glaunas lažas. Tad modē 
bija kaisīt govis ar kūdru, lai kūts smaržotu. Mēs, bērni, strādājām 
pie kūdras rakšanas un krāmēšanas. Purvs atradās pie Zvaigznes 
mājām. Pretī Bebriem, turpat pie Rātsbirzīm, mežā gāja iekšā ceļš, 
pa to bija jāiet uz purvu. Katram bija ierādīts purvā savs gabaliņš, 
šķūnītis pie šķūnīša tur slējās. Ārkārtīgi skaisti tēvs sataisīja tos 
Briežus, un par labu jaunsaimniecības izveidošanu viņš tika apbal
vots ar Trīszvaigžņu ordeņa goda zīmi. Viņš sapirka visas modernās 
lauksaimniecības mašīnas, nu kādas vien bija. Tēvs saimniecībā 
nestrādāja nemaz. Visu vadīja mamma. Viņš mammai pateica  – 
Tev kā trūkst? Ja Tev vajag strādnieku, pasaki man. Ja tev vajag 
meitu palīdzēt vai ko citu, tikai pasaki man. Visu viņš kārtoja tā, lai 
saimniecība būtu kārtībā. Tēvs atbildēja par finansēm, bet mamma 
izrīkoja saimi.

Rasmas Vanagas atmiņas pierakstīja Baiba Lippe
(Turpinājums sekos)
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Mālpilī izvērtēti 19 “Latvijas Gada auto 2013” pretendenti

Mālpils muižā un apkārtnes ceļos notika konkursa Latvijas Gada 
auto 2013 noslēdzošais testu posms, kurā žūrijas vērtējumam tika 
nodoti 19 titula pretendenti. Mālpilī bija arī Fiat 500L un Volkswagen 
Golf Latvijas pirmizrāde, jo šie automobiļi tika atgādāti speciāli uz 
Gada auto pasākumu, lai pagūtu piedalīties noslēdzošajā testu 
braucienā.

Pavisam konkursam pieteikti 20 automobiļi: Audi A3, Audi A6 
Allroad Quattro, Chevrolet Aveo, Chevrolet Malibu, Fiat 500L, Ford 
BMax, Hyundai i30, Hyundai i40, Honda Civic, KIA cee’d, KIA Optima, 
Mazda CX5, Mitsubishi Outlander, Nissan Leaf, Opel Zafira Tourer, 
Peugeot 208, Subaru XV, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat Alltrack, 
Volkswagen up!. Mālpilī nebija ieradies vienīgi Hyundai i40, taču ar šo 
auto žūrija iepazinās iepriekšējos testu posmos, kā arī individuāli. 

30 žūrijas locekļi, kā arī pieaicinātie mediju pārstāvji varēja 
izmēģināt automobiļus uz dažāda seguma un kvalitātes ceļiem, 
kā arī saņemt informāciju par katru pretendentu no autoražotāju 
pārstāvjiem. 

Dalībnieku viedokļi:
Guntars Pulss, laikraksta Latvijas Avīze žurnālists: “Noderīgs 

pasākums, kurā cita starpā bija iespēja iepazīties arī ar tikko Latviju 
sasniegušiem jaunumiem. Mālpils apkārtnes interesantie ceļi ļāva 
automobiļus izmēģināt dažādos braukšanas apstākļos.” 

Jānis Mežulis, arhitekts: “Izsaku atzinību pasākuma rīkotājiem 
par profesionālu darbu. Viss tika organizēts saskaņoti un pārdomāti, 
tā, ka relatīvi īsā laikā bija iespēja veikt tiešus iespaidu un emociju 
salīdzinājumus starp visiem gada auto pretendentiem.” 

Atis Jansons, konkursa Latvijas Gada auto 2013 žūrijas priekš
sēdētājs: “Mālpilī bija svētki – unikāla iespēja vienā dienā kustībā 
salīdzināt gandrīz visus šī gad būtiskākos autobūves jaunumus. Nu 
sākas darbs – rūpīga savu piezīmju un citas uzkrātās informācijas 
salīdzināšana, lai iespaidus pārvērstu atzīmēs. Viegi nebūs – sliktu 
auto pretendentu vidū nav. Starp ļoti labajiem un izcilajiem jāatrod 
tas, kura loma Latvijas autoparka uzlabošanā varētu būt nozīmīgākā.“ 

Konkursa fināls un rezultātu paziņošana notiks 2012.gada 1.de
cembrī Rīgā viesnīcā “Avalon hotel”. Šajā pasākumā piedalīsies 
žūrijas atlasītie septiņi automobiļi – finālisti, no kuru vidus tad arī tiks 
izvēlēts titula “Latvijas Gada auto 2013” ieguvējs. Tāpat tiks paziņoti 
vairāku papildu nomināciju ieguvēji, tostarp Latvijas Gada auto 
inter neta balsojuma simpātija 2013. Ikviens tiek aicināts piedalīties 
vērtēšanā un nobalsot par viņaprāt atbilstošāko titula pretendentu. 
Balsojums ilgst visu novembri portālā www.gadaauto.lv 

Vairāk informācijas: www.gadaauto.lv 

Sporta ziņas
28.oktobrī Saulkrastos notika Pierīgas sporta spēles šautriņu 

mešanā. Mālpils komanda (Normunds Ozoliņš, Edgars Komarovs, Aldis 
Graudiņš un Liene Kristovska) 7 komandu konkurencē ieguva 5.vietu.

10.novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas sporta 
spēles volejbolā priekšsacīkstes. Sacensībās piedalījās 10 komandas, 
kuras bija sadalītas 3 grupās. Mālpils komanda (Kristaps Butkēvičs, 
Mareks Barsovs, Māris Čīma, Arnis Staško, Valters Brežinskis, Nauris 
Krīgers, Dmitrijs Petrenko, Edgars Kaņepējs un Mārcis Kaņepējs) savā 
grupā, ar rezultātu 3:1, spraigā cīņā zaudēja Ropažu komandai, kā arī, 
ar rezultātu 3:1, pārspēja Stopiņu komandu un ieguva 2.vietu. Līdz ar to 
Mālpils komanda turpinās cīņu par 5.–7.vietu.

10.novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šahā, kurā piedalījās 7 dalībnieki. 1.–2.vietu dalīja 
mālpilieši Ģirts Lielmežs un Anatolijs Seļivanovs, kuri uzvarēja visās 
spēlēs un savā starpā nospēlēja neizšķirti (5,5 punkti no 6). 3.vietu 
ieguva Sergejs Karpovs no Inčukalna novada (4 no 6).

11.novembrī Mālpils sporta kompleksā norisinājās Mālpils novada 
čempionāta novusā 1.posms, kurā piedalījās 19 dalībnieki. 1.vietu iegu
va Alfons Suķis. 2.vietu izcīnīja Oskars Janbergs, bet 3.vietā ierindojās 
Tālivaldis zagorskis. Labākā no dāmām – Daiga Dišereite.

17.novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 3.posms, kurā piedalījās 8 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš, finālā, ar rezultātu 2:1, pārspējot 
Edgaru Komarovu, bet cīņā par 3.vietu Alfons Suķis pārspēja 
Sandi Puksi.

18.novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 11.posms, kurā piedalījās 24 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Agris Ozoliņš, 2.vietu – Pēteris Meinarts, 3.vietu – Normunds 
Ozoliņš. Kopvērtējumā pirms pēdējā posma pirmās divas vietas ieņem 
brāļi Agris un Normunds Ozoliņi.

Sporta daraba organizators  
Ģirts Lielmežs

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

25. novembris Pierīgas novadu sporta spēles šahā Mālpils sporta komplekss

1. decembris Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā, fināli Mālpils sporta komplekss

8. decembris plkst. 10.00 Mālpils novada domes kausa izcīņa šahā Mālpils sporta komplekss

9. decembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 2. posms Mālpils sporta komplekss

15. decembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 4. posms Mālpils sporta komplekss

16. decembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 12. posms Mālpils sporta komplekss

22. decembris plkst. 11.00 Mālpils sporta kluba kausa izcīņa volejbolā Mālpils sporta komplekss

AUTO
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Swedbank mērķis ir sekmēt ilgspējīgu labklājību plašam cilvēku 
un uzņēmumu lokam. Tas nozīmē, ka mēs strādājam, lai panāktu 
tādu līdzsvarotu ekonomikas attīstību, kas nodrošina labklājību gan 
atsevišķam indivīdam, gan visai sabiedrībai kopumā.

Swedbank nodrošina visaptverošu pakalpojumu klāstu gan 
privātpersonām, gan uzņēmumiem bankas pamattirgos  – Zviedrijā, 
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Mūsu pamatdarbības jomā apkalpojam 
plašu privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu loku. Mūsu galvenā 
uzmanība ir pievērsta ilgtermiņa attiecību veidošanai ar klientiem, lai 
sniegtu atbalstu ar konsultācijām un piemērotākajiem risinājumiem 
katram mūsu klientam. Swedbank grupai ir 9,5 miljoni klientu  – 
privātpersonu un 622 000 klientu  – uzņēmumu, kurus apkalpojam 
317 filiālēs Zviedrijā un 206 filiālēs Baltijas valstīs.

Saņemot algu vai citus regulāros ienākumus (piemēram, pabal
stu, pensiju vai stipendiju) Swedbank kontā, jūsu ikdiena kļūst ērtāka 
un naudas lietas izdevīgākas. Jūsu rīcībā ir gan 218 ikdienas bez
maksas pakalpojumi, gan izdevīgāki nosacījumi noguldījumiem un 
aizņēmumiem. Ieskatieties www.manaikdiena.lv un uzziniet vairāk.

Gaidām mūsu klientus un ikvienu, kas interesējas par Swedbank 
pakalpojumiem Mālpils novada domes ēkas 2.stāvā, Nākotnes ielā 1, 
Swedbank Klientu apkalpošanas centrā, otrdienās no 14.00 līdz 
17.00, ceturtdienās no 9.00 līdz 12.00.

Klientu apkalpošanas centrā ir pieejams plašs bankas pakalpojumu 
klāsts, sākot ar konta atvēršanu un kartes saņemšanu, konsultācijām 
par ikdienas norēķiniem un internetbankas lietošanu, kā arī par visiem 
citiem bankas produktiem un pakalpojumiem, bet šeit nevar veikt 
operācijas ar skaidru naudu. 

Skaidras naudas izmaksas iespējams veikt Mālpils Kultūras centra 
telpās – te atrodas naudas izmaksas bankomāts, kas pieejams 24 stun
das diennaktī. 

Visaktuālākais jautājums Mālpils novada iedzīvotājiem un uzņē
mējiem ir skaidras naudas iemaksas operācijas. Swedbank piedāvā 
iespējas –

1.Iemaksas bankomāts (iemaksas bez komisijas maksas).
Tuvākie iemaksas bankomāti atrodas – Siguldā, Strēlnieku ielā 2, 

TC “Šokolāde” (darba laiks no plkst. 8–22) un Cēsīs, J.Poruka ielā 23, 
veikalā “Solo” (darba laiks no plkst. 8–22).

2.Qiwi Baltic termināli (komisijas maksa 0.25 LVL). Var iemaksāt 
vienā reizē līdz 100, – LVL (arī monētas) vai līdz 150, EUR. 

Ar QIWI palīdzību var apmaksāt vairāk kā 20 kompāniju pakalpoju
mus – sākot ar mobilajiem sakariem un komunālajiem maksājumiem 
un beidzot ar iemaksām bankas kontos, kā arī iegādāties avio un 
dzelzceļa biļetes, apmaksāt pirkumus internetā, ceļa soda naudas un 
daudz ko citu.

Tuvākais Qiwi termināls atrodas – Siguldā, Vidus ielā 1, veikalā “Elvi” 
(darba laiks no plkst. 8 līdz 22). Pašlaik notiek sarunas par iespējamu 
Qiwi termināla uzstādīšanu Mālpils novadā.

Swedbank jaunumi uzņēmumiem 
1. Naudas iemaksu bankomāta (NIB) karte
Swedbank piedāvā Visa Business iemaksu karti, kas piesaistīta 

uzņēmuma kontam un piemērota tikai skaidras naudas iemaksām un 
čeka saņemšanai par veikto iemaksu. NIB kartes lietotājs var saņemt 
sekojošas priekšrocības: 

– konfidencialitāte  – vienīgā funkcionalitāte kartei ir naudas 
iemak sa NIB un kvīts saņemšana par iemaksu. Uzņēmumam 
tiek nodrošināts, ka darbinieki, kuri veiks skaidras naudas 
iemak sas bankomātā, nebūs pieejama informācija par konta 
atli kumu, pēdējiem darījumiem kontā, kā arī nebūs iespēja veikt 
pirkumus veikalā un internetā; 

– ātrums – Jums vai Jūsu uzņēmuma darbiniekam nebūs jāstāv 
rindā filiālē, jo skaidras naudas iemaksu varēs veikt Swedbank 
iemaksas bankomātā. 

2. Swedbank digitālā platforma  – uzņēmumu tīkls Business 
Network

www.businessnetwork.lv 
Business Network līdz šim nebijušā veidā apvieno klientu attiecību 

vadības sistēmu un sociālās tīklošanas funkcionalitāti, kā arī citas 
iespējas. Uzņēmumu tīkls Business Network nodrošina iespēju dibināt 
kontaktus ar visiem uzņēmumiem, kuri ir Swedbank klienti un kuri 
būs reģistrējušies šajā tīklā. Izmantojot šo iespēju, katram uzņēmējam 
pave ras iespēja satikt vairāk nekā 75 000 citu uzņēmumu no visas 
Latvijas. Tas dod iespēju bagātināt biznesa kontaktu loku, paplašināt 
produktu un pakalpojumu realizācijas iespējas, iegūt aktuālāko 
informāciju par biznesa vidi, izmantot ikdienas biznesa pārvaldības 
rīkus, kā arī kontrolēt darījumus un rēķinus. Aicinām pievienoties!

3. Inkasācija
Inkasācija ir pakalpojums uzņēmumiem, kas paredz klientu naudas 

ieņēmumu inkasāciju (naudas transportēšanu, apstrādi, uzglabāšanu 
un ieskaitīšanu Klienta norādītajā bankas kontā), naudas piegādi un 
arī maiņas naudas Inkasācijas pakalpojumus Swedbank klientiem 
sniedz AS G4S Cash Services Latvia un SIAFIRMA EVOR visā Latvijas 
teritorijā, izmantojot speciālo transportu.

Informāciju par inkasācijas pakalpojumiem var saņemt, rakstot 
uz epasta adresi uznemumi@swedbank.lv vai griežoties jebkurā 
Swedbank filiālē.

Daina Dalke
Swedbank AS Siguldas filiāles vadītāja

Vairāk informācijas pa tālruni 67 445 411 vai 26 341 987
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

(Klientu konsultants Jānis Leikarts)

Swedbank ziņas Mālpils novada iedzīvotājiem

17/09/2012 Stomatoloģijas slimnīcā nogādāta persona, diagnoze – 
sista brūce augšlūpā, alkohola reibums. Notikuma vieta: Mālpils no
vads

19/09/2012 No ēkas palīgtelpas pazuda ūdens sūknis ar motoru. 
Notikuma vieta: Mālpils, Pirts iela, ēkas palīgtelpa. Atteikts uzsākt 
kriminālprocesu

20/09/2012 No Siguldas slimnīcas uz Bērnu klīnisko slimnīcu 
nogādāta persona ar diagnozi – galvas smadzeņu satricinājums, degu
na sasitums. Notikuma vieta: Mālpils novads. Uzsākts kriminālprocess

23/09/2012 Gaiļezera slimnīcā nogādāta persona ar diagnozi  – 
alkohola intoksikācija. Notikuma vieta: Mālpils

01/10/2012 Uz Gaiļezera slimnīcu nogādāta personu ar diagnozi: – 
galvas smadzeņu satricinājums, deguna sasitums, krūšu kurvja sa si
tums, alkohola reibums. Notikuma vieta: Mālpils novads

04/10/2012 Personai konflikta laikā kaimiņš nodarīja miesas 
bojājumus. Notikuma vieta: Mālpils novads, Upmalas

12/10/2012 Trīs personas Mālpils Internātpamatskolas teritorijā 
smēķēja apreibinošas vielas. Personas nogādātas uz APREN. Notikuma 
vieta: Mālpils, Pils iela

15/10/2012 Tika izsists virtuves loga stikls. Notikuma vieta: Mālpils, 
Jaunā māja. Uzsākts kriminālprocess

16/10/2012 Degusi istaba 6 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēks 
izcēlies personai aizmiegot uz dīvāna ar aizdegtu cigareti. Notikuma 
vieta: Mālpils novads, Piereni. Uzsākts kriminālprocess

18/10/2012 Uz slimnīcu nogādāta persona, kas pie nenoskaidrotiem 
apstākļiem guvusi miesas bojājumus. Notikuma konstatēšanas adrese: 
Mālpils novads, Upmalas, Lielvārdes šoseja. Uzsākts kriminālprocess

22/10/2012 Nakts laikā bojāta a/m Škoda Formans. Notikuma vieta: 
Sidgunda, Pērles. Uzsākts kriminālprocess

23/10/2012 Brīvi piekļūstot, no mājas pagalma nozagts moto
cikls Honda. Notikuma vieta: Mālpils novads, Aizkalnītes. Uzsākts 
kriminālprocess

03/11/2012 Pēc ugunsgrēka dzīvoklī atrasts personas līķis. Nosūtīts 
uz VTMEC morgu. Notikuma vieta: Upmalas, Lielvārdes šoseja. Uzsākts 
kriminālprocess

12/11/2012 Brīvi piekļūstot, no kāpņu telpas nozagts velosipēds. 
Notikuma vieta: Mālpils, Ķiršu iela. Uzsākts kriminālprocess

12/11/2012 Uzlaužot dārza mājiņas durvis, nozagts velosipēds. 
Notikuma vieta: Mālpils, Ķiršu iela. Uzsākts kriminālprocess

Policija ziņo
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Informācija bezdarbniekiem
un darba meklētājiem

Mālpils novada pašvaldībai izveidojusies laba sadarbība ar 
Nodarbinātības Valsts aģentūras Siguldas filiāli.

•	 Pašvaldībā	ir	izveidotas	16	darba	vietas,	lai	iesaistītu	ilgstošos	
bezdarbniekus algotos pagaidu sabiedriskos darbos.

•	 Katra mēneša pirmajā otrdienā domes telpās pieņem NVA 
inspektori, šajā dienā ir iespēja arī apmeklēt karjeras konsul
tantu.

•	 Reizi mēnesī bezdarbniekiem un darba meklētājiem ir iespēja 
apmeklēt NVA rīkotos seminārus Mālpils novada domes 
telpās.

•	 AKTUALITāTE
2012.gada 12.decembrī seminārs “Pašnodarbinātas perso

nas tiesiskie jautājumi”. Lektore Maija Tumanovska. Seminārā 
varēs uzzināt par pašnodarbinātas personas statusa iegūšanu, 
nepieciešamās dokumentācijas un grāmatvedības kārtošanu, 
sociālo iemaksu (nodokļu) veikšanu. Tiks analizēti praktiski 
piemēri.

Šis seminārs būs noderīgs arī tiem, kuri strādā, bet viņu dar
ba devējs nav uzņēmies sociālo atbildību, maksājot par darbi
niekiem nodokļus.

Dvīņi Rēpiņi – Daina un DainisDvīņi Līga un Jānis Apiņi 

Kļūdas labojums
Atvainojamies par septem

bra “Mālpils Vēstis” numurā 
esošo kļūdu – rubrikā Dzīves
stāsts sajauktas foto grāfijas. 
Pareizie paraksti zem attēliem 
ir šādi:

“Tuvs cilvēks neaiziet.
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...”
  R.Skujiņa

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Antrai Kalniņai māsu mūžībā pavadot.
SIA “Kvist” 7. iecirkņa darbinieki

“Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz.”

Skumju brīdī esam kopā ar Gunāra Štrauha tuviniekiem, viņu mūžībā 
aizvadot.

Mālpils novada dome

“Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē
Ir, bija un vienmēr būs.”

Skumju brīdī esam kopā ar ilggadējā Sidgundas pamatskolas skolotāja 
Gunāra Štrauha tuviniekiem.

Sidgundas pamatskolas kolektīvs

 LĪDZJŪTĪBAS

26. decembrī plkst. 12.00 Mālpils kultūras centrā
senioru atpūtas pasākums

pie mums ciemosies Mazās Ģildes trio
“Es, tu un saksofons”

Pensionāru padomes priekšsēdētāja
Edīte Saleniece

“Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Vairas Rupertes ģimenei, tuviniekiem un 
draugiem viņu mūžībā aizvadot.

Kaimiņi no “Torņkalna” un “Kalnasmilgu” mājām

PIRMO REIZI
ĪSTA ZIEMASSVĒTKU ANDELE AR JAMPADRACI

21.DECEMBRĪ PL.15.00
Mālpils centrā gājēju ielā pie zaļās guļbūves

Aicinām piedalīties visus Mālpils novada čaklos un radošos cilvēkus un 
uzņēmējus, kas ar savām rokām rada, veido un ražo.

Cepiet pīrāgus, piparkūkas un dažādas maizītes, cepiet maizi, sieniet sierus, 
gatavojiet mājas kūpinājumus un citus gardumus, dažādus pašu gatavo-
tus našķus. Nesiet pašu audzētus ābolus un citus labumus. Celiet galdā 

pašdarinātas sulas un zaptes, bišu produktus un daudz ko citu.
Nāciet uz Ziemassvētku andeli arī tie, kas ada, tamborē, auž un šuj mājai 
un pašiem, veido dažādas lietas no koka, klūgām, akmens, māla un citiem 

materiāliem, kas vien pakļaujas Jūsu rokām.

Radīsim īpašu Ziemassvētku noskaņu sev un savām ģimenēm
pašā Mālpils centrā ar dziesmām, dejām, karstvīnu,
piparkūkām un visu to, kas Ziemassvētkiem piestāv!

Papildus info dalībniekiem pa tālruni:
29112800 (Raimonds Grollis) un 26457456 (Vita Breidaka-Podračika)
Andele bez dalības maksas!

UzMANīBU 
Mālpils ciema daudzdzīvokļu māju 

iedzīvotājiem!

Pamatojoties uz SIA “L&T” vienošanos pie līguma par atkritu
mu apsaimniekošanu, SIA “Norma K” informē, ka ar 2013. gada 
1. februāri tiek palielināts atkritumu izvešanas tarifs Mālpils 
ciema daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem.

Noteikt jauno atkritumu izvešanas tarifu 1.36 Ls no 1 cil
vēka mēnesī + 0.29 Ls (21% PVN) kopā 1.65 Ls ( viens lats seš
desmit pieci santīmi).

SIA “Norma K” administrācija

Suminām!
Deju kopu “SIDGUNDA” 

un tās mākslin. vad. 
Māru GailiDišereiti – 

laureātus un galvenās 
balvas “āBOLU MAISS” 

ieguvējus  
vidējās paaudzes deju 
kolektīvu sadraudzības 

koncertā – konkursā 
“DOBELES  

ĀBOLU MAISS”,  
kas notika š. g. 

24. novembrī Dobelē

Mālpils pasta nodaļa
Nākotnes iela 8, Mālpils, LV2152 

tālr. 67925337

Darba laiks:
Pirmdiena 9.00–17.00
Otrdiena 9.00–17.00

Trešdiena 9.00–17.00
Ceturtdiena 10.00–19.00

Piektdiena 9.00–17.00
Sestdiena – Brīvs
Svētdiena – Brīvs
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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 pasākumi 2012.gada decembrī
01.12. plkst. 10.00 TLM studijas “URGA” sanākšana

01.12. plkst. 17.00 Mālpils amatierteātra PIRMIZRĀDE

Egīla Šņores komēdija UZTICĪBAS TESTS jeb VAI JŪSU VĪRS IR VIEGLI PAVEDINĀMS? Lomās: Evita Dinka, 
Kaspars Ameriks, Gunta Bahmane, Voldemārs Cērps, Elita Mieze, Gunta Millere, Jānis Kurts, Sarma Ezermane, Santa 
Vodzinska, Gatis Zemītis, Voldemārs Dunkurs. Režija – Liene Cimža, kustību horeogrāfe – Ivetta Jakovļeva, gaismas – 
Uģis Reinbaks, skaņa – Dainis Lazdiņš, scenogrāfija – Māra Ārente. Ieeja – 1,50 Ls

 “Vēl mirklis, un visucienītais skatītājs varēs vērtēt Mālpils teātrim nu jau desmito kopdarbu. Šoreiz Egīla Šņores 
komēdiju “Uzticības tests”. Iedvesmu darbam autors guvis no kāda nejauši izlasīta reāla sludinājuma. Šoreiz izrāde 
varbūt vairāk piemērota pieaugušajiem. Vienīgi jājautā, kad mēs kļūstam pieauguši? Gribu kārtējo reizi uzteikt savu 
aktieru aizrautīgo darbošanos un visas radošās komandas atsaucību, realizējot manu skatījumu uz notikumiem un 
lietām. Vairāk nestāstīšu neko. Lūdzu! Nāciet redzēt!” Ar cieņu – režisore Liene

02.12. plkst. 16.00 JURA ĢĒRMAŅA izstādes “Latvijas ainava” atklāšana un tikšanās ar autoru kultūras centra 
 izstāžu zālē  plkst. 16.45 Lielās egles iedegšana kultūras centra pagalmā kopā ar deju kopa “Sidgunda”

3. decembris – Starptautiskā invalīdu diena. Kultūras centrs sadarbībā ar biedrību “Notici sev!” 

02.12. plkst. 17.00 aicina uz pirmo Ziemassvētku ieskaņas koncertu “Iezvani Ziemassvētkus!”, kurā spēlēs  
  Cēsu zvanu ansamblis. Ieeja – ziedojumi

07.12. plkst. 14.00 Akcijas “Atbalsts lauku bibliotēkām” gada noslēguma sarīkojums

08.12. plkst. 16.00 Ziemassvētku ieskaņas danču koncerts “Iedejosim Ziemassvētkus!”  
Piedalās kultūras centra deju kopas “Māra”, “Sidgunda”, “Kniediņš”, Mālpils profesionālās vidusskolas deju kolektīvs 
“Madara”, kā arī draugi no Siguldas “Vizbulīte” un “Sidrabdancis”, Lielvārdes “Pūpolītis” un “Vēji”, Allažu “Ķimelītis”

12.12. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” saiets. Īpašais viesis dzejnieks Juris Reihlers

  Visu gadu naudu krāju, 
  Ziemassvētkus gaidīdama; 
  Nu atnāca Ziemassvētki, 
  Nu naudiņa jātērē.

15.12. plkst. 9.00 Ziemassvētku tirdziņš kultūras centrā (Labdarības loterija un darbosies 
  Rūķu piparkūku meistardarbnīca bērniem)

 plkst. 16.00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Baltie lāči” un “Apvedceļš” muzikālajā plenērā  
  PASTA NODAĻAS stāsti. Biļetes cenas 3 Ls,4 Ls un 5 Ls

17.12. plkst. 18.00 Mūzikas skolas audzēkņu Ziemassvētku koncerts

22.12. plkst. 16.00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Ieklausies klusumā” 
Piedalās kultūras centra bērnu vokālais ansamblis, ansambļi “Rezēdas” un “Sidgundietes”, jauktais koris, 
evaņģēliski luteriskās baznīcas koris, sekstets “Buona parte” un sporta deju kluba “Zīle” jaunākie dejotāji

25.12. plkst. 16.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem “Pingvīna Ziemassvētki”   
(Individuāli bērnus uz pasākumu var pieteikt kultūras centrā līdz 14. decembrim. Maksa ar dāvaniņu 4 Ls, bez 1,50 Ls)

26.12. plkst. 12.00 Ziemassvētku sarīkojums Mālpils novada pensionāriem. Īpašu svētku gaisotni uzburs  
Mazās Ģildes trio “Es, tu un saksofons”, sporta deju kluba “Zīle” un vismazākie mūsdienu deju grupas “Nakcītis” 
dejotāji. (Transportu lūgums pieteikt kultūras centrā pie dežuranta vai pa tālruni 67925836)

28.12. plkst. 18.00 Lekciju cikla “LAIKS VAKARA SARUNAI...” 3. saruna pie vakara tējas ar latviešu spilgto 
modes mākslinieci ELITU PATMALNIECI par uzdrīkstēšanos un kā koši sagaidīt svētkus. Dalības maksa 3 Ls

01.01. plkst. 01.00 Jaungada BALLE kopā ar grupu “Linards un draugi”. Ieeja – 5 Ls; kultūras centra  
  pašdarbniekiem – 3 Ls

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
Sabiedrisko attiecību speciāliste: 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

APSVEIKUMI     INFORMāCIJA     SLUDINāJUMI

MāLPILS KULTūRAS CENTRS

 SLUDINāJUMI
Pievedu un transportēju dažādas kravas ar 
pašizgāzēju vai 6 m platformu ar liftu, ir pieeja
mas – šķembas, oļi, akmeņi, keramzīts, grants, 
smilts, māli, tīrumzeme, melnzeme, kūdra, 
kūtsmēsli, mulča, siens, salmi, skābsiens, 
akmeņogles, malka, apkures smalkskaidu bri ke
tes, šāļu klucīši, kā arī iespējami citi materiāli un 
pašizgāzēja ar manipulatoru pakalpojumi, kā arī 
transportējam tehniku, metāllūžņus, mēbeles, 
būvgružus, dažādus celtniecības materiālus utt., 
sīkāka informācija pa tālr. 28211705
Muzikants (balss, sintezators) spēlē latviešu 
mūziku jubilejās, kāzās un citos pasākumos. 
Diskotēka dažādos stilos, karaoke. Cena pēc 
vienošanās, tālr. 25985566

Sveicam decembra 
jubilārus!

 Janina Grengiene 91
Lidija Kalēja 91
Ārija Ivanova 90

Erna Krisone 87
Marta Freimane 86

Milda Laimdota
Karasenko 86

Jeļena Basaraba 85
Marta Puriņa 80

Sergejs Stepanovs 75

 Aina Lūkina 70

Nūjotājām
Mālpilī, kad iestājies zeltains rudens,
Un upēs un dīķos ir pacēlies ūdens;
Debesīs redzami gājputnu bari
Tos visus, ja gribas, saskaitīt vari.

Skaista ir Mālpils, skaista nudien!
Tik vajag to redzēt, redzēt ikdien’.
Un tādēļ jāņem nūjiņas rokās –
Tad visi ceļi zem kājām mums lokās.

Otrais gadiņš apritējis,
It kā vēja spārniem skrējis...
Tagad trešo gadu ķersim, 
Atkal nūjas rokās tversim.

Vēlu veselību stipru, 
Arī Jūsu gaitu ņipru!
Lai Jums muguriņa stalta,
Galvā vienmēr doma balta.

Tad nesāpēs mums kauli, pleci,
Un nekļūsim nekad mēs veci.
Vienmēr jauni, sprauni būsim,
Par veselības paraugu tad kļūsim!

Laimi un veselību Jums visiem!
Jūlija Jandalova


