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Tuvojoties Pašvaldību vēlēšanām š.g. 1. jūnijā, aicinājām paust 

savu viedokli Mālpils novada domes esošos deputātus.

Intervija ar Solvitu Strausu
1. Izvērtējot laiku kopš pēdējām vēlēšanām, kas jūsuprāt ir vēr

tīgākie novadā paveiktie darbi šajos gados? Varbūt kāds Jūsu 
personīgais ieguldījums vai lielākā iniciatīva šajā laikā.

 Mālpils izglītības iestāžu ēku siltināšanas projektu realizācija 
(PII Māllēpīte, profesionālā vidusskola, Mālpils vidusskola). 
Mālpils profesionālās vidusskolas uzturēšanas finansējuma 
nodrošināšana.

2. Vai gatavojaties kandidēt šajās vēlēšanās? Ja, jā, vai kandidēsiet 
no tā saraksta, kurā esat pašlaik?

 Ja kandidēšu, tad noteikti no līdzšinējās vēlēšanu apvienības 
“Vienoti Mālpilij”.

3. Kādu sfēru sakārtošana vai uzlabošana Mālpils novadā ir 
vissvarīgākā tieši pašlaik?

 Izglītības iestāžu – Mālpils vidusskolas un Sidgundas pamat
skolas reorganizācija, veidojot jaunu izglītības iestādi: Mālpils 
novada vidusskolu ar filiāli Sidgundā.

4. Ja Jūs ievēlēs, kādas būs Jūsu prioritātes – kādi būs svarīgākie 
Jūsu kompetences jautājumi, kurus risināsiet?

 Prioritāte protams būs viss, kas saistīts ar izglītību. Izglītības 
kvalitātes paaugstināšana, izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana. Vēl kā prioritāte ir jāatzīmē jau
nas katlu mājas būvniecība vai esošās rekonstrukcija.

Intervija ar Leontinu Ameriku
1. Izvērtējot laiku kopš pēdējām vēlēšanām, kas jūsuprāt ir 

vērtīgākie novadā paveiktie darbi šajos gados? Varbūt kāds Jūsu 
personīgais ieguldījums vai lielākā iniciatīva šajā laikā.

 Neapšaubāmi pirmajā vietā lieku visu mācību iestāžu 
renovāciju (bērnu dārzs, profesionālā vidusskola, vidusskola), 
Pils un Sporta ielu sakārtošana. Tad “Smiltnieki”, tirgus lau
kums, kā arī domes atbalsts un līdzdalība dažādos mazākos 
projektos (baznīca, BMX trase, hokeja laukums u.c.) Priecē, ka 
neskatoties uz trūcīgo budžetu visus gadus veiksmīgi darbo
jas mūsu kultūras un sporta centri, mūzikas un mākslas skola 
(teicami strādā Edīte un Valts).

 Esmu apmierināta, ka šajos gados ir daudz izdarīts un esmu bi
jusi klāt daudzu svarīgu lēmumu pieņemšanā, taču nedomāju, 
ka tieši man būtu kādi īpaši nopelni. Pašreiz ļoti svarīgi ir 
visu mācību iestāžu darba organizācija – tā, lai mūsu skolās 
netrūktu bērnu un visas skolas varētu veiksmīgi pastāvēt.

2. Vai gatavojaties kandidēt šajās vēlēšanās? Ja, jā, vai kandidēsiet 
no tā saraksta, kurā esat pašlaik?

 Vēl īsti neesmu izlēmusi. Bet, ja kandidēšu, tad, protams, no tā 
paša saraksta.

3. Kādu sfēru sakārtošana vai uzlabošana Mālpils novadā ir 
vissvarīgākā tieši pašlaik?

 Veiksmīga Mālpils un Sidgundas skolu reorganizācija. Sanitāro 
mezglu remonti vidusskolā un bērnu dārzā, jāsakārto iela gar 
bērnu dārzu un parka celiņi, centrālā katlu māja un siltum
trases.

 Par jautājumiem, kas saistīti ar centrālās katlu mājas darbību 
un siltumtrašu remontiem, kas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, lai 
izsakās vīriešu kārtas deputāti. 

4. Ja Jūs ievēlēs, kādas būs Jūsu prioritātes – kādi būs svarīgākie 
Jūsu kompetences jautājumi, kurus risināsiet?

 Izglītība, kultūra, sports, sociālie jautājumi.

Intervija ar Edīti Salenieci
1. Izvērtējot laiku kopš pēdējām vēlēšanām, kas jūsuprāt ir 

vērtīgākie novadā paveiktie darbi šajos gados? Varbūt kāds Jūsu 
personīgais ieguldījums vai lielākā iniciatīva šajā laikā.

 Diezgan daudz ir apgūti ES piedāvātie projekti ar domes līdz
finansējumu. Liela ekonomiska atdeve noteikti ir siltināšnas 
projektiem. Pati vairāk esmu rosinājusi pensionāru aktivi
tātes – gadskārtējās ekskursijas un atpūtas vakarus.

2. Vai gatavojaties kandidēt šajās vēlēšanās? Ja, jā, vai kandidēsiet 
no tā saraksta, kurā esat pašlaik?

 Šajās vēlēšanās nekandidēšu.
3. Kādu sfēru sakārtošana vai uzlabošana Mālpils novadā ir vis

svarīgākā tieši pašlaik?
 Svarīgākā laikam būtu ceļu sakārtošana, jo tas ir pamats, kā 

ekonomiskām, tā sadzīviskām aktivitātēm, ne tikai centrā, bet 
visā novadā.

VārDS DEPuTāTIEM

NOVADA  DOMES  LĒMuMI

Izskatīja 16 jautājumus
1. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
2. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pilskalna iela 7” privati

zācijas pabeigšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
5. Par telpu nomas maksas apstiprināšanu PII “Māllēpīte”.
6. Par Sidgundas pamatskolas turpmāko pastāvēšanu.
7. Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata.
8. Par administratīvās komisijas priekšsēdētājas atbrīvošanu no 

amata.
9. Par balvas pasniegšanu pašvaldības darbiniekiem.  
10. Par P/A “Mālpils sociālais dienests” štatu palielināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu un nomas maksas no

teikšanu.
12. Par žurnāla LOGS abonēšanu 2013. gadam.
13. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu.
14. Par saistošo noteikumu “Par saistošo noteikumu Nr. 19 “Grozī

jumi saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Mālpils novada domes 
budžetu 2012. gadam”” apstiprināšanu.

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Mālpils zivīm” 

iesnieg tajam projekta pieteikumam.

NOLĒMA:
•	 Apstiprināt	nomas	maksu	pulciņu	nodarbībām	6.00	LVL	mēnesī	

plus PVN.
•	 Virzīt	turpmākai	izskatīšanai	vienu	no	iespējamiem	modeļiem –	

veidot Mālpils novada vidusskolu ar filiāli Sidgundā. Uzdot 
izpildinstitūcijai izstrādāt šādas institūcijas darbības modeli un 
nodrošināt dokumentu sagatavošanu, kas saistīts ar šī mērķa 
sasniegšanu.

•	Nodot	nomas	lietošanā	uz	vienu	gadu	AS	“SEB	banka”	Mālpils	
pašvaldībai piederošās telpas daļu domes ēkā (kadastra Nr. 8074 
003 0329 001), kas atrodas Nākotnes ielā 1, Mālpilī) 3 m2 – bankas 
konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas vajadzībām. Noteikt no
mas maksu – 1.50 LVL mēnesī par m2, plus pievienotās vērtības 
nodoklis. Uzdot izpilddirektoram slēgt Nomas līgumu.

•	 Garantēt	 līdzfinansējuma	 piešķiršanu	 750.00	 LVL	 apmērā	
biedrības “Mālpils zivīm” projekta “Bērnu un jauniešu vasaras 
nometne “Asarītis”” realizācijai.

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iveta Krieviņa

MāLPiLs nOvaDa DOMEs 19.12.2012. sĒDE nr.13
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Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2013.gada 23.janvāra sēdes lēmumu Nr.2/11 

Par nekustamā īpašuma nodokli Mālpils novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  

1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 3.panta pirmo daļu,  
pārejas noteikumu 40.1, 47.un 48.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mālpils novada admi
nistratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa lik
mes, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas 
dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes.
2.1. Pēc nodokļu maksātāja iesnieguma izskatīšanas dome var 

pie ņemt lēmumu par likuma “Par nekustamā īpašuma no
dokli”, 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās likmes pie
mē ro šanu nodokļa objektiem šī panta pirmās daļas b apakš
punktā minētiem objektiem vai to daļām par platību, kas 
fak tiski tiek izmantota dzīvošanai, ja tur taksācijas gada pir
majā janvārī ilgāk kā gadu ir deklarēta personas dzīvesvieta.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru ze
mes vienību 2013.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksā
cijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieg
lojumus) vairāk kā par 25 procentiem.

4. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma 
nodokļa objektu 2013.gadā (ja 2012.gadā objekts bija ar ne
kustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots 
jauns nekustamā īpašuma objekts), tad nekustamā īpašuma 
nodoklis 2013.gadam tiek aprēķināts, nepiemērojot nodokļa 
apmēra pieauguma ierobežojumu.

5. Ja 2013.gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzināju
mā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprē
ķināts 2012.gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, 
piemērojot 3.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa pie
auguma ierobežojumu un vadoties no 2012.gadā aprēķinātā 
nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.

6. Dzīvojamo māju palīgēkas (izņemot garāžas), kuru platība pār
sniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai, ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

7. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu 
būvi ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā 
būvju kategorijā apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
7.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
7.2. būves kadastrālās vērtības.

8. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu 
būvju klasificēšanu nodrošina un administratīvos aktus par šo 
būvju klasificēšanu izdod Mālpils novada būvvalde Mālpils do
mes noteiktajā kārtībā.

9. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi de
gradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, nosūta 
nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad admi
nistratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir 
kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākas iestādes 
izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais 
lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

10. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 4.punktā minē
tā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

NOVADA  DOMES  LĒMuMI

MāLPiLs nOvaDa DOMEs sĒŽU GraFiKs
2013. gada FEBRUĀRA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

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

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

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

DOMES  SĒDE 27. februārī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDrS LIELMEŽS

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

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

saisTOŠiE nOTEiKUMi nr. 1

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2013.gada 23.janvāra sēdes lēmumu Nr.2/12

Par nEKUsTaMā ĪPaŠUMa nODOKĻa 
MaKsāŠanas PaZiŅOJUMU PiEsPiEDU iZPiLDi 

MāLPiLs nOvaDā
Izdoti saskaņā ar likuma  

"Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu,  
pārejas noteikumu 47. pantu

i. vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka nekustamā īpa

šuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 
par Mālpils novada administratīvajā teritorijā reģistrētajiem īpašu
miem.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa Maksāšanas paziņojumu un Lēmumu 
par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīda kār
tībā izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic 
Mālpils novada domes amatpersona – nodokļu administratore.

 II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņš.
3. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu 

laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

iii. apstrīdēšanas kārtība.
4. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt Mālpils novada domes nodokļu 

admi nistrācijas pieņemtajam lēmumam, to septiņu dienu laikā no 
dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, 
atbilstoši Administratīvā procesa likuma 363.panta otrajai daļai un 
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmo daļu 
var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā 
pēc pieteicēja adreses (fiziska persona –pēc deklarētās dzīves vie
tas, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 
vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc 
juridiskās adreses).

iv. noslēguma jautājumi.
5. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājs  
A. Lielmežs

saisTOŠiE nOTEiKUMi nr. 2
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Mālpils novada domei vienmēr ir bijis svarīgi nodrošināt paš

valdības dialogu ar iedzīvotājiem, tāpēc nododam jūsu vērtējumam 
Mālpils novada domes atskaiti par aizvadītajā darba gadā paveikto 
dažādās pašvaldības darbības jomās.

Novada domes deputāti 2012.gadā ir sanākuši uz 13 domes 
sēdēm un kopā izskatījuši 258 jautājumus.

2012. gada 7. decembrī Mālpils novadā viesojās Latvijas Valsts 
prezidents Andris Bērziņš. Prezidents apmeklēja uzņēmumu 
SIA “Kvist”, Mālpils sporta kompleksu un Mālpils Profesionālo vi
dusskolu, kā arī piedalījās “Lielās lasītāju balvas 2012” pasnieg
šanas ceremonijā, kura notika Mālpils Kultūras centrā.

iZGLĪTĪBa
PII “Māllēpīte”

1. Iegādātas mācību grāmatas u.c. pirmsskolas izglītības satura 
apguvei paredzētie līdzekļi:

•	 Sporta	inventārs	
•	 Didaktiskās	spēles
•	 Rotaļlietas	grupām
•	 Kancelejas	piederumi
Par kopējo summu – 1420.00 Ls – no pašvaldības budžeta.
•	 Mācību	literatūra
•	 Mācību	uzskates	līdzekļi
•	 Izdales	materiāli
•	 Didaktiskās	spēles
•	 Elektroniskie	mācību	līdzekļi	(	planšetdatorā	instalēts	integrēts	

mācību līdzeklis 7 daļās, DVD alfabēta apguvei)
Par kopējo summu: 1028.00 Ls – valsts piešķirtais finansējums.
Piedaloties makulatūras vākšanas akcijā “Otru elpu papīram”, iegu
vām zīmēšanas papīru bērnu radošās darbības nodrošināšanai.
2. Remontdarbi:
•	 Grupas	“Mazputniņš”	tualetes	remonts –	6885.00Ls
•	 Darbinieku	tualetes	remonts –	1770.00Ls
•	Nomainīti	 grīdas	 segumi	grupas	 “Bitīte”	 garderobei	 un	darbi

nieku istabai – 180.00 Ls
3. Saimnieciskās iegādes:
•	 Grupai	 “Pūcīte”	 iegādātas	 jaunas	 grupas	 un	 garderobes	

mēbeles – 1400.00Ls
•	 Iegādāts	mīkstais	inventārs:
 matrači un spilveni
 svārciņi un krekliņi deju nodarbībām sagatavošanas un vecāko 

grupu bērniem
 aizkari mūzikas zālei.
Par kopējo summu – 685.00Ls
4. Vecāku projekts “Nāk draugi izkrāsot bērnību!”, sadarbī

bā ar SIA “Caparol Baltica”, SIA “Tirdzniecības Nams Kurši” 
un SIA  “SponsorKing”  – kāpņu telpas remonts pie grupām 
“Māllēpīte” un “Taurenītis”.

5. Uzsākta teritorijas labiekārtošana – izzāģēti vecie apstādījumu 
krūmi un koki.

Sidgundas pamatskola
2012.gads Sidgundas pamatskolā ir bijis darbīgs, aktīvs un 

rezultatīvs. Skolēni piedalījušies gan Pierīgas novadu, gan valsts 
mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta un tūrisma 
sacensībās, Pierīgas skolu vokālās mūzikas konkursā “Balsis”, 
Rīgas domes Izglītības un sporta departamenta rīkotajā izstādē
konkursā “Egles rota”.

Pierīgas novadu bioloģijas konkursā “Pazīsti savu organismu” 
iegū ta 1.vieta, un ņemta dalība valsts mēroga konkursā, latviešu valo
das olimpiādē 9.klašu grupā iegūta 1.vieta, izstādē – konkursā “Egles 
rota” iegūta atzinība. Pierīgas novadu skolu sporta spēļu kop  vērtē
jumā pamatskolusākumskolu grupā iegūta 3.vieta, Rīgas 24.at  klā
tajās tūrisma sacensībās iegūta 1.vieta, gan 1.–4. klašu, gan 5–9. kla
šu deju kolektīvi ieguvuši 1.pakāpi tautisko deju kolektīvu skatē.

Lepojamies ar 9. klases skolēnu valsts pārbaudes darbu rezul
tātiem – no 24 Pierīgas novadu skolām vēstures eksāmenā ieņemta 

1.vieta ar vidējo vērtējumu 7,9 balles, matemātikas eksāmenā 
2.vieta ar vidējo vērtējumu 7,10 balles, latviešu valodas eksāme
nā 2.vieta ar vidējo vērtējumu 6,9 balles, angļu valodas eksāmenā 
2.vieta ar vidējo vērtējumu 7,63 balles. 

Skolēni aktīvi darbojušies interešu izglītības pulciņos – sporta 
pulciņā, tūrisma pulciņā, deju kolektīvā, ansamblī, teātra pulciņā, 
floristikas pulciņā. Interešu izglītībā apgūtās prasmes skolēni 
parādījuši piedaloties gan skolas, gan Mālpils kultūras centra, gan 
Pierīgas novadu rīkotajos pasākumos, skatēs, zīmējumu konkur
sos, sporta un tūrisma sacensībās. Teātra pulciņa un ansambļa 
dalībnieki snieguši koncertu Suntažu internātpamatskolas 
skolēniem, abi deju kolektīvi piedalījušies sadraudzības koncer
tos Lēdurgā, Zvejniekciemā un Mālpils vidusskolā. Deju kolektīvi 
piedalījušies Republikas deju festivālā Gulbenē.

Šajā gadā mūsu skolas 8.–9.klašu zēni piedalījās Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā konkursā 
“Ecosolis”, kur skolēni, gan atbildot uz teorētiskiem jautājumiem 
par būvniecību, enerģētiku, klimata pārmaiņām u.c jautājumiem, 
gan būvējot zebras mājas modeli, 34 Latvijas skolu konkurencē 
izcīnīja 2.vietu, kā viena no balvām  – ekskursija uz Ventspili. 
Sagaidot Latvijas Republikas dzimšanas dienu, tika ņemta dalība 
sociālajā projektā “Dāvini savai Latvijai”, projekta dalībnieki 
saņēma balvu – iespēju apmeklēt “Dinamo Rīga” hokeja spēli.

2012.gadā turpinājās mūsu skolas dalība Comenius Regio 
projektā “Lasīšanas veicināšana lauku novados”. Šī projekta ietva
ros 1.–4.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz rakstnieces 
Annas Brigaderes muzeju “Sprīdīši”, izstaigāja Tērvetes dabas ta
kas, 1.–9.klašu skolēni tikās ar rakstnieku Māri Runguli. Šajā gadā 
uzsākta dalība Comenius projektā “Leģendas mūs vieno”.

Mālpils internātpamatskola – pozitīvās sadarbības skola
Mālpils internātpamatskolas īsteno šādas akreditētas izglītības 

programmas:
1) Pamatizglītības programmu;
2) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācī

šanās traucējumiem;
3) Profesionālā pamatizglītības programmu “Ēdināšanas pakal

pojumi.
Šajā mācību gadā skolā mācās 140 skolēni tas ir par 14 skolē

niem vairāk kā 2011./2012. mācību gadā. 20 skolēni jeb 14% ir 
bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, 132 skolēniem jeb 
94  ir bērni no maznodrošinātām ģimenēm. No Mālpils novada 
Mālpils internātpamatskolā mācās 15 skolēni.

Katru nedēļu ar autotransportu divos reisos pirmdienās un 
piekt dienās skolēni tiek atvesti uz skolu un aizvesti uz Rīgu un 
Siguldu.

Iestājoties Mālpils internātpamatskolā skolēniem ir sociāli 
peda goģiskas problēmas, kuru risināšanā un skolēnu atbalsta 
sniegšanā piedalās Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profe
sionālās vidusskolas ikviens darbinieks un Mālpils Profesio nālās 
vidusskolas audzēkņi.

Mālpils internātpamatskolā strādā 25 pedagoģiskie darbinieki 
un 20 tehniskie darbinieki. Skolā valda labvēlīga gaisotne, sadar
bību veicinošas izglītojamo un darbinieku savstarpējas attiecības. 
Skolas telpas estētiski noformētas un drošas. Ļoti labs skolas 
nodrošinājums ar tehniskajiem mācību līdzekļiem. Skolēni sporta 
stundu laikā apmeklē Mālpils sporta kompleksa peldbaseinu.

Mālpils internātpamatskolā sasniegtie rezultāti ir ļoti augsti – 
2011./2012. mācību gadā visi skolēni tika pārcelti nākamajā klasē, 
izņemot 2, kuri ļoti reti apmeklēja skolu.

Mālpils internātpamatskolā nedēļas garumā visu dien nakti 
domājam par to, lai bērni izjūt savu bērnību, lai varētu labi mācī
ties; nodarboties daudzveidīgos pulciņos; brīvajā laikā, lai būtu 
iespēja braukt ar riteņiem, skrituļslidām un skrituļdēļiem, braukt 
ekskursijās, iet pārgājienos, iet uz teātriem, kino, izstādēm; būtu 
paēduši, tīrībā un drošībā.

Skolēni ik dienu saņem kvalitatīvu atbalsta personāla – izglītības 
psihologa, sociālā pedagoga, logopēda, skolotāju un medicīnas 
darbinieku palīdzību.



Mālpils Vēstis  JANVĀRIS 2013   5PAr  PAVEIKTO  2012
Mācību gada laikā ik dienā skolēniem tiek nodrošināta 

profilaktiskā veselības aprūpe, tiek sniegta pirmā medicīniskā 
palīdzība un zobārsta pakalpojumi.

Skola sadarbojas ap pašvaldību sociālajiem dienestiem, 
bāriņtiesām, Mālpils pašvaldības policiju, Siguldas nepilngadīgo 
lietu inspektori.

Mālpils internātpamatskolā ārpus stundām skolēni daudzpu sīgi 
attīsta savas spējas un talantus darbojoties pulciņos. Skolā tiek 
īstenotas 3 interešu izglītības programmas, tās ietvaros darbojas 
sekojoši interešu izglītības pulciņi: 1)  Kultūrizglītības program
ma: ansamblis; tautiskās dejas; vizuālā māksla, vizuāli lietišķā 
māksla 2) Sporta izglītības programma: sporta spēles, basketbols; 
vispārējā fiziskā sagatavotība 3) Jaunatnes darba programma: 
dato ru pulciņš; kokapstrādes pulciņš.

Ārpusstundām skolā notiek interesanti pasākumi, kas rosina 
skolēnus būs atbildīgiem par sevi, citiem cilvēkiem, skolu, dabu. 
2012.gadā notika šādi pasākumi: Drošības nedēļa, tikšanās ar 
nepilngadīgo lietu inspektori Ilzi Ābelīti un filmu “Lai dzīvo bērni” 
noskatīšanās, konkurss “Esi redzams”.

“Es piederīgs Latvijai” ciklā skolēni piedalījās: Vīru spēlēs, par 
godu “Lāčplēša dienai”, Erudīcijas pasākumā Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienu gaidot, piedalījās sociālajā projektā 
Likteņdārza veidošanā “Dāvini savai Latvijai”.

Vides izglītības jomā piedalījās erudīcijas pasākums “Zaļa 
domāšana”, ZAAO pastkartīšu konkursā, Tiesībsarga kaķa vārda 
došanas konkursā un skolēni bija uzaicināti uz pasākumu pie 
tiesībsarga, Rīgā, konkursā “Lāču māja” un vinnēta ekskursiju 
uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Ziemassvētku pastkaršu konkursā 
“Nāc līdzās”, Konkursā par gaumīgāko klases noformēšanu 
Ziemassvētkos; ārpusskolas konkurss “Cepuma stāsts” iegūta 
atzinība un uzlīmes, Piedalījās Mālpils Kultūras centra rīkotajā 
Ziemassvētku tirdziņā.

Mālpils internātpamatskolas skolēni Mālpils Kultūras centrā 
apmeklēja teātra izrādes “Tāltālā meža karnevāls”, “Emīls un 
Berlīnes zēni”, “Rūķis”, “Pūces Piens” un teatrālu Ziemassvētku 
uzvedumu “Dzimšanas diena”, filmu “Sapņu komanda 1935”.

Mālpils mūzikas skolas audzēkņu koncertu, J.Sreiča un Jura 
Ģērmaņa gleznu izstādes, Keramikas plenēra darbu izstādi.

Ārpusskolas skolēni devās mācību ekskursijās: Ekskursija 
uz Tērvetes dabas parku. Ekskursija uz Līgatnes dabas parku, 
Padomju slepeniem bunkuriem, Līgatnes papīrfabriku, Rīgas 
Motormuzeju, Līvu akvaparku, Vecrīgu, Arēnā “Rīga” apmeklēja 
hokeja spēli. Pārgājienu laikā apskatīja Mālpils apkārtnē esošos 
dabas un kultūras objektus, veidoja fotogaleriju “Mālpils Rudenī”.

Mālpils internātpamatskolas ir to skolu starpā, kura piedalās 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kustībā “Draudzīga 
skola” un visas klašu grupas piedalījās Labklājības ministrijas 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konkursā “Par labāko 
klases audzināšanas stundu”.

Ar Eiropas programmas “Augļi skolai” un “Piena piegādes shē
ma” atbalstu skolēni ik dienu saņem augļus un piena produktus.

Mālpils internātpamatskolas piedalās Izglītības un zinātnes mi
nis trijas organizētajos pētījumos par tematiku” Sociālās atstum
tības riska mazināšanai” un “Kāpēc skolēni agri pamet skolu”.

2012.gadā tika izremontēts un iekārtots mūsdienīgs fizi kas 
kabinets un pie tā esošā sagatave. Atbilstoši higiēnas prasībām 
trīs klasēs tika nomainīts griestu apgaismojums. Lai nodro šinātu 
izglītojamo drošību tika pilnveidota ārējās un iekšējās video
novērošanas sistēma. Internātos tika pilnveidota automātiskā 
uguns grēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Lai nodrošinātu ugunsdrošības un elektrodrošības prasības 
internātos un mācību telpās Mālpils novada dome iegādājās 
ugunsdzēšamos aparātus.

2012.gadā tika iesākts projekts Latvijas  – Šveices sadarbības 
programmas ietvaros, kura īstenošana paredz uzstādīt uguns
aizsardzības sistēmu Mālpils internātpamatskolas internātos.

Vasaras laikā internāta ēkas tiek pieprasītas dažādu vasaras, 
sporta un deju nometņu organizēšanai un Jauniešu apmaiņas pro
grammu īstenošanai.

Lielākie izdevumi par pakalpojumiem un precēm: Skolēnu 
pārvadāšanas izdevumi  – Ls 12425. Komunālo pakalpojumu 
izde vumi  – Ls 30959, t.sk. apkures izdevumi – Ls 16562, aukstā 
ūdens un kanalizācijas izdevumi  – Ls 2512, elektroenerģijas iz
devumi – Ls 11885. Iekārtu, inventāra un aparatūras remonta izde
vumi – Ls 5496. Veļas mazgāšanas izdevumi – Ls 4870. Skolēnu 
ēdināšanas izdevumi – Ls 52260. Krājumu, telpu remontmateriālu, 
energoresursu (degviela), biroja preču, inventāra (dvieļi, pārklāji, 
spectērpi, mēbeles, žalūzijas, mobilie telefoni, sporta inventārs) 
mācību līdzekļu iegādes izdevumi – Ls 24156.

2012.gada 1.septembrī Mālpils internātpamatskolas nosvinēja 
15 gadu jubileju.

Paldies internātpamatskolas kolektīvam par pašaizliedzīgu un 
ar lielu bērnu mīlestību veikto darbu.

Mālpils vidusskola
2012. gads Mālpils vidusskolai ir 30gades jubilejas laiks. 

Gaidot skolas salidojumu (2012.gada 8.jūnijā), raiti rit mācību un 
audzināšanas darbs. Papildus esošajām izglītības programmām 
veiksmīgi turpinām īstenot speciālās pamatizglītības program
mas bērniem, kuriem nepieciešams papildus atbalsts mācībās, 
nodrošinot iespēju katram iegūt izglītību pēc iespējas tuvāk mājām. 
Skolēniem un vecākiem ir pieejamas konsultācijas pie atbalsta 
personāla, jo darbu uzsākuši skolas psihologs un logopēds.

2011./2012. mācību gadu pabeidza 319 skolēni. Lepojamies ar 
augstiem rezultātiem mācību darbā. Visu klašu vidējais vērtējums 
mācībās ir virs 6 ballēm. 77% no visiem skolēnu saņemtajiem 
vērtējumiem ir augstā un optimālā līmenī (6–10). 46% skolēni 
saņēma liecības, kurās ir tikai mācību sasniegumi augstā un 
optimālā līmenī.

Skolu absolvēja 39 skolēni, no tiem 7 neklātienē. Vidējais 
vērtējums visos 3., 6. un 9.klašu valsts pārbaudes darbos (izņemot 
vēsturi) ir augstāks nekā Latvijas skolu vidējais vērtējums. 
12.klases centralizētos eksāmenus parasti vērtē pēc ABC līmeņu 
(augsts un optimāls) procentuālā sadalījuma. Valsts ģimnāzijās kā 
minimumam 75% jābūt ABC līmeņiem. Mūsu divpadsmito klašu 
skolēni ABC līmeņus ieguva attiecīgi: latviešu valodā – 69% (valstī 
51%), matemātikā 63% (valstī 41%) un angļu valodā 63% (valstī 
53%).

Mācību gada noslēgumā ieguvām 2.vietu starp 11 Pierīgas 
novadiem nominācijā “Izcilākie sasniegumi mācību priekšmetu 
olimpiādēs”. Olimpiādēs skolu pārstāvēja 49 skolēni, no tiem 25 ir 
olimpiāžu laureāti. 3 skolēni piedalījās Valsts olimpiādēs.

Interešu izglītībā starp Pierīgas novadiem ieguvām 1.vietu 
nomi nācijā “Izcilākie sasniegumi interešu izglītības skatēs”. 
Starptautiskus sasniegumus parādīja keramikas pulciņš un eko
skolas programmas dalībnieki. Trešajā jeb valsts kārtā savus 
rezultātus rādīja daiļrunātāji, vides spēļu veidotāji un vides eksperi
mentētāji, bet novadu skatēs visi deju kolektīvi (gan tautas deju, 
gan mūsdienu deju) ieguva laureātu vai 1.pakāpes laureātu titulus. 
Jau trešo gadu par sasniegumiem vides zinātnēs skolai ir piešķirts 
starptautiskās ekoskolu programmas Zaļais karogs. Sportā skolu 
kopvērtējumā esam 6.vietā starp Pierīgas novadu skolām, tomēr 
lieliskus sasniegumus esam guvuši individuālos sniegumos.

Realizējām Comenius starptautisko projektu “Klase dabā, 
daba klasē”, bet turpinām piedalīties Mālpils novada Comenius 
Regio starptautiskajā projektā “Lasītprasmes veicināšana lau
ku novados” un IZM Valsts izglītības satura centra Leonardo da 
Vinci projektā “Teach2”. Skolas bibliotēka jau tradicionāli aicina 
piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”. 
Klašu kolektīvi aktīvi piedalījušies dažādos projektos un konkursos 
valsts mērogā: “Saldējuma kociņa otrā dzīve”, “Sirds labie darbi”, 
“TetraPak sulu spēle”, “Eiropa skolā”, “Cepums” “Sveiciens Lāču 
mājai”, “Ekobuss”, “Dārznīca”, izdevniecības “Jumava” organizētajā 
projektā “Atdzīvini grāmatu”, tulkošanas biroja “Language Master 
International” rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā “Mana Sapņu 
pūce”, ZZčempionātā, ZAAO konkursos un citos.

Turpinājums 6. lpp.
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Pilnveidojot mācīšanas kvalitāti, uzlabots kabinetu aprīkojums 
ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Projektā “Izglītības iestāžu infor
matizācija” skola saņēma 28 stacionāros datorus un inter aktīvo 
tāfeli, līdz ar to esam iekārtojuši datorkabinetu ar 16 darba vietām. 
Esam iegādājušies 9 projektorus, printeri, skeneri, 8 baltās tāfeles 
un balsošanas pultis. Rezultātā visiem skolotājiem ir dota iespēja 
strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, jo gandrīz visos kabinetos 
ir datori un projektori (sākumskolā uz diviem viens projektors). 
Ir iegādāta kvalitatīva skaņas aparatūra skolas zālei, kas ļauj 
pilnvērtīgāk organizēt pulciņu nodarbības un skolas pasākumus. 
Atbalstot bezmaksas izglītības ideju, visiem skolēniem visos 
priekšmetos nodrošinām mācību grāmatas un dažādu papildus 
literatūru.

Skolas vides sakārtošanā nepārprotami lielākais sasniegums 
ir projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un 
energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības 
izglītības iestādē” realizēšana. Projekta ietvaros tika nosiltinātas 
ēkas ārsienas, pamati, jumts un garderobes grīda, nomainīti vecie 
koka logi un durvis, izskaloti apkures sildķermeņi, modernizēta āra 
apgaismes sistēma, sakārtota lietus ūdens kanalizācijas sistēma 
zem bruģa. Ieklāts jauns bruģis skolas iekšpagalmā, atjaunotas 
kāpnes, uzliktas jaunas kāpņu margas. Vasarā tika veikts kapitālais 
remonts skolas garderobē un iegādāti 350 slēdzami garderobes 
skapīši, izremontējām krievu valodas un sākumskolas kabinetu, 
bet gada nogalē skolas medmāsas, sporta skolotāju un vizuālās 
mākslas kabinetu, kā arī jaunās skolas muzeja telpas.

Vēlies uzzināt visu labāko par mums un par katru no mums – 
ieskaties www.malpilsvsk.lv.

Mālpils Profesionālā vidusskola – skola, kur sākas profesionāla 
karjera

Mālpils Profesionālajā vidusskolā īsteno četras profesionālās 
vidējās izglītības programmas:
1. “Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 3381102, īstenošanas ilgums 

4 gadi. Piešķiramā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu spe
ciālists.

2. “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kods 3358203, īsteno
šanas ilgums 4 gadi. Piešķiramā kvalifikācija Ēku inženiertīklu 
tehniķis.

3. “Kokizstrādājumu izgatavošana”, kods 3354304, īstenošanas 
ilgums 4 gadi. Piešķiramā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks.

4. “Interjera dizains”, kods 33 214 03, īstenošanas ilgums 4 gadi. 
Piešķiramā kvalifikācija: Interjera noformētājs.

2012.gadā izglītības kvalitātes valsts dienests akreditēja visas 
četras profesionālās vidējās izglītības programmas.

2012.gada vasarā Mālpils Profesionālo vidusskolu absolvēja 
51 kvalificēts speciālists. 

2012./2013.mācību gadā Mālpils Profesionālajā vidusskolā 
mācās 188 audzēkņi no 49 novadiem t.sk no Mālpils novada 31, 
Siguldas novada 47, Krimulda novada 12 audzēkņi.

Mālpils Profesionālajā vidusskolā strādā 27 pedagoģiskie dar
binieki un 22 tehniskie darbinieki.

Skolotāji 2012.gadā piedalījās šādos projektos: “Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” – 3 pedagogi; Pedagogu dalība ESF projektā: “Profe
sionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorē
tisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”; 
semi nāru ciklā “Profesionālās izglītības pedagogu un prakses 
vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide, gatavojot izglītojamos 
dalībai “Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo 
profesionālās meistarības konkursu pasākuma “Jaunais profesio
nālis 2012” aktivitātēm”  – 4 pedagogi; Svešvalodas prasmju 
kom petenču paaugstināšanas modulis piedalās 13  profesio
nālo priekšmetu skolotāji un administrācija un 2 prakšu vadītāji 
no uzņēmumiem (sadarbības partneri); Informācijas tehno
loģiju prasmju kompetenču paaugstināšanas modulis piedalījās 
15 profesionālo priekšmetu skolotāji un administrācija; Profesio
nālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju stažēšanās 

organizēšana Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības valstīs – Vācijā 
piedalījās 2 pedagogi.

2012. gadā skolā īstenoja šādas interešu izglītības programmas: 
1) Kultūrizglītības programmā: tautisko deju kolektīvs “Madara”, 
kustību teātris, ansamblis; 2) Sporta programmā: smagatlētika, 
basketbols, volejbols; 3) Jaunrades programma: projektu darbnīca, 
ēdiengatavošanas, kokapstrādes, vizuālās mākslas un dizaina 
pulciņi.

Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi profesionālo meista
rību pilnveidoja ārpusskolas pasākumos un mācību ekskursijās:

Audzēkņi aktīvi piedalījās ārpusskolas konkursos un aktivitātēs:
•	 Latvijas	profesionālās	izglītības	iestāžu	izglītojamo	profesionālās	

meistarības konkursu pasākuma “Jaunais profesionālis 2012” 
aktivitātes “Komercpakalpojumi un individuālie pakalpojumi” 
Viesmīlības profesiju konkursa pusfinālā: Ēdienu gatavošanā un 
Viesu apkalpošanā – atzinības raksti.

•	 “Skola	2012”	aktivitātēs:
 Aktivitāte “Meistarstiķi uz skatuves”: “Neticami, bet fakts”;
 Izglītības programmas “Siltuma, gāzes un ūdens tehnolo

ģija” audzēkņi E. Jakovļeva un S. Endeļa piedalījās aktivitā
tes “Arhitektūra un būvniecība”nozares profesijas paraug
demonstrējumos stendā: “Cauruļvadu montāža”; audzēkņu 
E. Ozols un M. Barovskis piedalījās Latvijas profesionālās izglī
tības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības kon kursu 
pasākumā “Jaunais profesionālis 2012” aktivitātē “Arhitek
tūra un būvniecība” profesionālās meistarības konkursā 
“Sanitārtehniskie darbi” ieguva 3. vietu.

•	 Piedalījāmies	Valmierā	“XV	Vidzemes	Uzņēmēju	dienas	2012”	un	
Profesionālajos meistarības konkursos ēdienu gatavošanā un 
viesu apkalpošanā.

•	 Latvijas	 profesionālās	 izglītības	 iestāžu	 izglītojamo	 konkursa	
kokapstrādes nozares profesiju profesionālās meistarības 
konkurss “Krēsls 2012”. Piedalījās skolotājs M. Hapanioneks, 
3 audzēkņi katrs savā nominācijā “Būvizstrādājumu galdnieks”, 
“Galdnieks”, “Mēbeļu galdnieks” visi audzēkņi ieguva atzinības 
rakstus.

•	 “Droša	 skola  –	 drošs	 darbs”	 projekta	 konkursā	 droša	 “Profs	
2012” pusfinālā (V4 grupa)

•	 Piedalījāmies	 Mālpils	 novada	 pasākumos:	 “Atbalsts	 lauku	
bibliotēkām” saviesīgās daļas apkalpošanā un Mālpils rudens 
gadatirgū.
Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi devās šādās mācību 

ekskursijās: uz izstādi “Skolu 2012” un paraugdemonstrējumiem 
“Jaunais profesionālis 2012”; 17. starptautisko pārtikas izstādi 
“Rīga Food 2012”; Apmeklēja Rīgas viesnīcas, Farmācijas un 
Anatomijas muzeju; Latvijas Nacionālās bibliotēku “Gaismas pili”.

Mālpils Profesionālā vidusskolas piedalījās Valsts Reģionālās 
un Attīstības ministrijas konkursā “Latvijas Zaļā josta” un sociālajā 
projektā Likteņdārza veidošanā “Dāvini savai Latvijai”, ESF projektā 
“Caur izpratni  – aktīvai rīcībai”. Piedalās ESF projektā “Droša 
skola – drošs darbs”

Audzēkņi ar labiem pamākumiem piedalījās AMI rīkotās Vid
zemes sporta spēlēs šādos sporta veidos: dambretē, roku cīņā, sva
ru stieņa spiešanā guļus, roku cīņā, svaru bumbu celšanā, volej bolā, 
minifutbolā, šautriņu mešanā, galda tenisā, basketbolā, vieglatlētikā.

Mālpils Profesionālajā vidusskolā tika organizēti konkursi 
profesionālajos mācību priekšmetos: Rasēšanā, Vizuālajā mākslā 
un dizainā, Ēdienu gatavošanā, Viesu apkalpošanā, Atslēdznieku 
darbos. Audzēkņi A.Pavļika un V.Vīksnīte sagatavoja materiālu 
“Krāsainie saldie ēdieni”, V2,A2 grupas audzēkņi sagatavoja 
prezentāciju un to prezentēja ēku inženiertīklu tehniķu 2 kursa 
audzēkņiem par tēmu “Galda kultūra”.

Par skolas darbu tika ievietotas reklāmas masu saziņas līdzekļos: 
reklāma “Skola 2012”, “Izglītības ceļvedis 2013”, Informācija  – 
reklāma “Izglītība 2013, Izdevumam “Smails”, Informācija “Atvērto 
durvju dienām”, Informācija  – reklāma “Latvijas avīzē”, radio 
reklāma STAR FM , Valmieras radio, Siguldas radio.

Mālpils Profesionālajā vidusskolā atvērto durvju dienās viesojās 
tuvākās Pierīgas reģiona pamatskolas un vidusskolas.

PAr  PAVEIKTO  2012
Turpinājums no 5. lpp.
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MūZIKAS NODAĻA
Datums Kursu nosaukums Norises vieta Dalībnieki

28.08.12., 11.09.12. Lietišķā etiķete (16 ak. st.) Mālpils novada dome D. Ulase
19., 25.09.12., 02., 09.10.12. ES fondu iespējas un izvēle Mālpils novada dome D. Ulase
20.–21.09.12., 26.–27.09.12. Kolektīvās muzicēšanas specifika profesionālās ievirzes 

mūzikas izglītības programmu audzēkņu kameransambļos 
(36 ak. st.)

E. Melngaiļa Liepājas 
Mūzikas vidusskola

D. Ulase

04.,05.10.12., 16.,17.10.12. Kolektīvās muzicēšanas specifika profesionālās ievirzes 
un profesionālo vidējo mūzikas izglītības programmu 
audzēkņu koros un vokālajos ansambļos (36 ak. st.)

Rīga, P. Jurjāna mūzikas 
skola

I. Daukste

16.,23.,30.10., 06.,13.11.12. ES fondu projektu sagatavošana un vadība Mālpils novada dome D. Ulase
20.,27.11.12., 04.12.12. Komunikācija ES fondu projektos Mālpils novada dome D. Ulase

MūZIKAS NODAĻAS KONCERTI
Laiks Pasākums Atbildīgais

19.01.12. Koncerts Allažu sociālās aprūpes centrā J. Vītums
08.03.12. Rīgas 45. vidusskolas mūzikas nodaļas audzēkņu un pedagogu koncerts J. Vītums

29.03.12. Klavieru nodaļas audzēkņu koncerts vecākiem “Populāro melodiju virpulī” D. DzelvīteLubarte

09.04.12. Lieldienu koncerts Mālpils Luterāņu baznīcā J. Vītums

Turpinājums 8. lpp.

Mālpils Profesionālā vidusskola ir atvērta iestāde sadarbībai, 
labām idejām, aktivitātēm, projektiem. 2012.gada jūlijā tika 
veiksmīgi pabeigts 2010.gadā uzsāktais Mūžiglītības programmas 
Comenius projekts “Mācības uzņēmumā” sadarbībā ar partne
riem Portugālē, Spānijā, Itālijā, Turcijā, Polijā. Projekta kopsumma 
ir 21 000 eiro.

2012.gada tika iesniegts konkursam un apstiprināts Leonardo 
da Vinci programmā Mālpils Profesionālās vidusskolas projekts 
“Jauna pieredze Eiropas uzņēmumos”, kura ietvaros ārzemju 
praksēs varēs piedalīties 20 skolas audzēkņi. Projektam piešķirtais 
finansējums ir 81 262 eiro. Tas turpināsies līdz 2014.gadam.

Pirmo reizi skolā uzņēmām ārzemju praktikantus no Čehijas 
3  nedēļu ilgā praksē. Sadarbība ar Čehijas mācību iestādi 
turpināsies arī 2013.gadā.

2012. gadā tika īstenots Mālpils domes finansēts “Sabiedrība ar 
dvēseli” programmas projekts “Rožu vasara”, kurā piedalījās arī 
mūsu skolas pedagogi pensionāri un bagātināja mūsu puķu dobes 
ar stādiem.

Mālpils Profesionālo vidusskolu 2012.gada 7.decembrī apmek
lēja Valsts prezidenta Andris Bērziņš. Prezidenta novēlējums skolai 
: “Paldies par viesmīlīgo uzņemšanu. Novēlu veiksmi turpmākajā 
attīstībā, jo uzsāktais ir daudzsološs!”

Veiktie darbi: Mālpils Profesionālajā vidusskolā pie stadiona 
tika nomainīti soli; Metināšanas darbnīcā nomainīts transforma
tors un atbilstoši elektrības vadi; Paplašināta ārējās un iekšējās 
videonovērošanas sistēma; Veikti kosmētiskie remonti atslēdznieku 
darbnīcā, dienesta viesnīcas sanitārajos mezglos un virtuvēs; 
Nomainīts 20 m metāla ūdensvada caurules ar PVH caurulēm.

Lai nodrošinātu ugunsdrošības un elektrodrošības prasības 
internātos un mācību telpās Mālpils novada dome iegādājās 
ugunsdzēšamos aparātus.

Vasaras laikā Mālpils Profesionālās vidusskolas dienesta 
viesnīca tiek pieprasītas dažādu vasaras, sporta un deju nometņu 
organizēšanai un Jauniešu apmaiņas programmu īstenošanai.

Mālpils Profesionālās vidusskolas lielākie budžeta izdevumi 
2012.gadā /Ls/:
1. Darba algas 155924
2. Soc.nodoklis 40657
3. Ārvalstu komandējuma nauda un ceļa izdevumi 20397
4. Apkure 38081
4. ūdens un kanalizācija 3876
5. Energoenerģija 23816

6. Veļas mazgāšana 3819
7. Biroja preces 2069
8. Remontmateriāli un iestādes uzt.materiāli 4653
9. Mācību līdzekļi un materiāli 9047
10. PVN 3415
11. Stipendijas 55585

Paldies sadarbības partneriem, Mālpils novada domei, mālpils 
Profesionālās vidusskolas pedagogiem un tehniskajiem darbi
niekiem par atsaucību un ikdienā veikto darbu jauniešu karjeras 
izaugsmē!

Mūzikas un mākslas skola
2012. gada 1 septembrī mūzikas nodaļā mācības uzsāka 

22 audzēkņi: 2 sagatavošanas klasē un 20 audzēkņi 1. klasē, mākslas 
nodaļā mācības uzsāka 8 audzēkņi. Noslēdzot 2011./2012. mācību 
gadu Mālpils Mūzikas un mākslas skolā mācījās 97 audzēkņi: 66 – 
mūzikā un 29 – mākslā. 2012. gada 25. maijā mūzikas un mākslas 
skolas profesionālās ievirzes izglītības beigšanas apliecības 
saņēma 11 audzēkņi, 9 – mūzikas programmā un 2 vizuāli plastiskās 
mākslas programmā. 2012.  gada 6.jūnijā Mālpils Mūzikas un 
mākslas skola tiek akreditēta uz sešiem gadiem – no 2012.gada 
8.jūnija līdz 2018.gada 7.jūnijam.

2012/2013. mācību gada skolā mācības apgūst 102 audzēkņi: 
69 – mūzikā un 33 – mākslā.

Skolā strādā 15 pedagogi, no kuriem 12 ir augstākā pedagoģiskā 
izglītība, 3 pedagogi ar vidējo speciālo izglītību, no kuriem 2 studē 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. 6 pedagogiem 
ir maģistra grāds.

2012./2013. mācību gadā uzsāka darbu 3 jauni pedagogi:
 Inga Karika  – flautas spēle, Aļeksandrs Pļeskačs  – sitam

instrumentu, Artūrs Liede – ģitāras spēle. Liene Mackus – vizuāli 
plastiskā māksla
Pedagogu tālākizglītība
Paralēli mācību darbam skolas pedagogi pilnveidoja savas 

zināšanas un iemaņas pedagoģiskajā darbā apmeklējot dažādus 
seminārus, meistarklases un metodiskās sanāksmes.

Mācību un audzināšanas darbs
2012. gadā Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi aktīvi 

iesaistījās dažādās radošās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. 
Muzicēja koncertos un konkursos. Sūtīja savus mākslas darbus uz 
konkursiem Latvijā un citās valstīs. Audzēkņu darbi tika atzinīgi 
novērtēti, saņemti dažādu kategoriju apbalvojumi.
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KULTŪra
2012. gadā Mālpils kultūras centra pašdarbnieki aktīvi turpināja 

gatavoties Dziesmu un Deju svētkiem, piedaloties valsts mēroga 
rīkotajās skatēs. Pirmo reizi Mālpilī notika reģionālā amatierteātru 
skate, kurā veiksmīgi piedalījās arī mūsu amatierteātris. Folkloras 
kopa pirmo reizi piedalījās starptautiskajā folkloras festivālā 
“Baltica”. Mālpiliešiem centāmies piedāvāt daudzveidīgu koncer
tu, teātru un izstāžu programmu. Kultūrkapitāla fondā saņēmām 
finansiālu atbalstu profesionālo izstāžu organizēšanai. Pirmo reizi 
Mālpilī notika grāmatu svētki “Lielā lasītāju balva 2012”.

No saimnieciskajiem darbiem jāatzīmē  – kultūras centra 
un bibliotēkas ārsienas un jumta siltināšanu, sākoties aukstu
miem, jau ļoti izjūtam tās efektivitāti. Ceram, ka šis darbs lēnām 
turpināsies.

BiBLiOTĒKU DarBs
Mālpils novada bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā ir aptu

veni 3400 iedzīvotāju, kas dzīvo ciemata centrā un lauku teritorijā. 
2012.gadā bibliotēkā kopā bija reģistrēti 661 lietotāji, no kuriem 
469 lasītāji. Tas ir par 22 lietotājiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. 
Lielākā bibliotēkas lietotāju grupa – 45% ir bērni un jaunieši līdz 
18 gadiem, otra lielākā grupa ir iestāžu darbinieki – 24%. Tālāk seko 
pensionāri – 15%, strādnieki – 6%, studenti – 4%, mājsaimnieces 
3%, bezdarbnieki – 2%, pārējie – 1%.

2012. gadā kopējais bibliotēkas apmeklējumu skaits ir – 1127, 
bet izsniegums 10419 vienības. Internetu 1805 reizes izmantojuši 
pieaugušie, bet 3186 reizes bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 
Kopējais bibliotēkas apmeklējumu skaits audzis par 616 reizēm. 
Neraugoties uz lasītāju kopskaita un apmeklējuma pieau
gumu, par 999 vienībām samazinājies literatūras izsniegums. 

Ja pieaugušajiem lasītājiem vidējais izsniegums ir 32 eksemplāri, 
tad bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem tikai 8 eksemplāri.

Bibliotēkas lasītājiem ir pieejams universāla satura grāmatu 
fonds, kā arī preses izdevumi. Aizvadītajā gadā iegādātas 
339 grāmatas 1762 latu vērtībā un 35 nosaukumu preses izdevu
mi par 1011 latiem. Vēl grāmatu krājumu papildināja dāvinājumi. 
Rezultātā tika iegūta 41 grāmata par 105 latiem. 2012 gadā 
iepriecināja pašvaldības atbalsts līdzekļu palielinājumā grāmatu 
iegādei. Paralēli ikdienas darbam, notika biliotēkas grāmatu fonda 
inventarizācija un krājuma attīrīšana no nolietotas un mazvērtīgas 
literatūras. Kopā norakstīti 1227 eksemplāri grāmatu.

Bibliotēka vāc un sistematizē žurnālu, avīžu rakstus par Mālpils 
vēsturi, aktuāliem tematiem, ievērojamiem novada cilvēkiem. 
2012. gadā no jauna bija fiksēti 49 raksti.

Katru mēnesi bibliotēkas apmeklētājiem tiek veidotas literatū
ras izstādes – atzīmējot rakstnieku jubilejas un atceres, nozīmīgus 
noti kumus.

2012. gadā bibliotēkā bija vairāki literāri sarīkojumi: tikšanās – 
ar rakstnieci Ingu Ābeli un gaisa balonu pilotu Gunāru Dukšti, rak
stnieci, dramaturģi Leldi Stumbri. Dzejas dienu ietvaros bibliotēkas 
lasītājiem tika organizēts brauciens uz Ojāra Vācieša un Jāņa 
Akuratera muzejiem Pārdaugavā. Ikgadējā lasītāju ekskursijā 
augus ta mēnesī iepazinām Zemgales novada kultūrvēsturiskas 
vietas. Gada noslēgumā bibliotēka iesaistījās Lauku bibliotēku at
balsta biedrības sarīkojuma “Lielā lasītāju balva 2012” norisē.

Comenius Regio programmas projekta “Lasīšanas veicināšana 
lauku novados” ietvaros biliotekas vadītāja devās pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Poisdorfu Austrijā, kā arī veica aptauju 
“Dažādu paaudžu lasīšanas ieradumi” Mālpilī.

Marta mēnesī Mālpils novada bibliotēkā darbu ar pusslodzi 
uzsāka otra bibliotēkas darbiniece.

Turpinājums no 7. lpp.

23.05.12. Pavasara koncerts Mālpils kultūras centrā I. Daukste
24.05.12. Koncerts Sidgundas pamatskolā D. Ulase
17.12.12. Ziemassvētku koncerts Mālpils kultūras centrā I. Daukste
20.12.12. Koncerti Mālpils aprūpes centrā un Stīveru aprūpes centrā “Gaismiņas” D. Ulase
25.12.12. Ziemassvētku koncerts Mālpils Luterāņu baznīcā J. Vītums

KONKURSI, FESTIVĀLI. MĀKSLAS NODAĻA

Nr./laiks Nominācija Audzēkņa vārds, 
uzvārds

Klase, 
kurss Skolotājs Konkursa nosaukums Konkursa vieta

1./06.11. Bronza Ieva Jēkabsone II k. Maija Mackus 43. Pasaules bērnu mākslas izstāde Taipeija (Ķīna)
2./06.11. Atzinība Elīza Dombrovska IV k. Maija Mackus 43. Pasaules bērnu mākslas izstāde Taipeija (Ķīna)
3./06.11. Atzinība Valters Rogulis IV k. Esmeralda Tāle 43. Pasaules bērnu mākslas izstāde Taipeija (Ķīna)
4./06.11. Atzinība Raima Ozoliņa V k. Esmeralda Tāle 43. Pasaules bērnu mākslas izstāde Taipeija (Ķīna)
5./25.04. 3. vieta Jeļizaveta Kokina 3. kl. Daina 

Galakrodzeniece
“Spānijas pavasaris” Rīga

6./25.04. Atzinība Matīss Graudiņš I k. Daina 
Galakrodzeniece

“Spānijas pavasaris” Rīga

7./25.04. Atzinība Alise Dreimane I k. Maija Mackus “Spānijas pavasaris” Rīga
8./25.04. Atzinība Ieva Jēkabsone II k. Maija Mackus “Spānijas pavasaris” Rīga
9./16.03. Atzinība Daniela Begune 3. kl. Daina 

Galakrodzeniece
Valsts konkurss kompozīcijā Rīga

10./16.03. Atzinība Valters Rogulis IV k. Aija Klintsone Valsts konkurss kompozīcijā Rīga

KONKURSI, FESTIVĀLI. MūZIKAS NODAĻA
Laiks Pasākums Atbildīgais

11.05.12. II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu konkurss Ozolniekos  
(piedalās D. Beņķe un I. Ozola)

D. Ulase

27.07.–04.08.12. III Salacgrīvas Klasiskās Mūzikas festivāls (piedalās D. Beņķe un I. Ozola) J. Vītums
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Bibliotēkas apmeklētāji un darbinieki beidzot piedzīvoja pozitīvas 

izmaiņas bibliotēkas ārējā veidolā. Aizvadītajā gadā tika nosiltināta 
un atremontēta daļa bibliotēkai piederošo ārsienu, pārbūvētas 
kāpnes un izveidota uzbrauktuve ratiņkrēsliem.

Sidgundas bibliotēkā 2012. gadā iegādātas jaunās grāmatas 
125 eksemplāri, no tiem bērnu – 24. Veikts remonts – nomainīta 
jauna santehnika. Uzliktas jaunas dienasgaismas spuldzes dato
ru telpā un bērnu grāmatu telpā. Bibliotēka ar savu finansējumu 
piedalījās mājas jumta remontā.

sPOrTs
2012.gads Mālpils sporta dzīvē bijis diezgan veiksmīgs. Vasarā 

turpināja darboties 3 jaunie pludmales volejbola laukumi, kuri 
ziemā pārvēršas par Mālpils slidotavu. Ziemā jau notikušas 
vairākas draudzības spēles hokejā, kā arī karnevāls bērniem, kurš 
bija ļoti apmeklēts. Šogad, pateicoties Mālpils sporta klubam, kā 
arī SIA EMU (Aivara Strausa) un Mālpils novada domes atbalstam, 
ir notikuši jau divi Mālpils novada VELOBRAUCIENI, kas pulcēja 
ļoti lielu dalībnieku skaitu. Ja pirmajā velobraucienā piedalījās 
40 dalībnieki, tad jau otrajā velobraucienā dalībnieku skaits 

dubultojās, sasniedzot 83 dalībniekus. Cerams, ka šis pasākums 
kļūs tradicionāls un pulcēs arvien vairāk dalībnieku.

Pateicoties sporta entuziastiem (Tālivaldis Zagorski, Normunds 
Ozoliņš, Viesturs Bērziņš), vairākos posmos jau tradicionāli ir 
notikušas sacensības zolītē un novusā, kā arī ir pievienojušās 
sacensības šautriņu mešanā, kuras apmeklē arvien lielāks 
dalībnieku skaits.

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālists 
sporta jautājumos Tadeušs Tračums 2012.gadā veiksmīgi turpina 
organizēt sporta dzīvi Pierīgas novados. Mālpils šī gada Pierīgas 
sporta spēļu kopvērtējumā gadā ieguva 7.vietu starp visiem 
Pierīgas novadiem.

2012.gadā Mālpilī tika sarīkotas 45 !!! sacensības un vēl 
mālpilieši piedalījās 7 sacensībās Pierīgas novadu sporta spēļu 
ietvaros, kā arī LTSA Ziemas čempionātā volejbolā un LR komandu 
čempionātā novusā.

Vasaras mēnešos Mālpils profesionālajā vidusskolā nakšņo 
jaunie sportisti, kas izmanto Mālpils sporta kompleksu savas 
meistarības celšanai. 

SACENSĪBAS, KURAS NOTIKA MĀLPILĪ
Datums Notikums Piezīmes

08.01.2012. Mālpils novada čempionāts NOVUSĀ, 3.posms 3.posms. 19 dalībnieki
15.01.2012. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 1.posms 1.posms. 25 dalībnieki
29.01.2012. Mālpils novada dubultspēļu čempionāts NOVUSĀ Piedalījās 12 pāri.
12.02.2012. Mālpils novada čempionāts NOVUSĀ, 4.posms 4.posms. 20 dalībnieki
18.02.2012. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 1.posms 1. vietu ieguva Edgars Komarovs.
19.02.2012. Mālpils novada čempionāts DAMBRETĒ Dambretē jau kuro gadu pēc kārtas 1.  vietu ieguva Vilnis 

Brikšķe, 2. vietā palika Valērijs Volkovs, bet 3. vietā – Ģirts 
Lielmežs.

19.02.2012. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 2.posms 2.posms. 25 dalībnieki
03.03.2012. Mālpils novada čempionāts GALDA TENISĀ 19 dalībnieki.
11.03.2012. Mālpils novada čempionāts NOVUSĀ, 5.posms 5.posms. 22 dalībnieki
17.03.2012. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 2.posms 1. vietu ieguva Normunds Ozoliņš.
18.03.2012. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 3.posms 3.posms. 23 dalībnieki
31.03.2012. Pierīgas novadu sporta spēles TELPU FUTBOLĀ Finālsacensības telpu futbolā. Cīņa par 10. Līdz 13.  vietai. 

Mālpils komanda ierindojās 12. vietā.
14.04.2012. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 3.posms 1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš.
15.04.2012. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 4.posms 4.posms. 22 dalībnieki
19.05.2012. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 4.posms 1. un 2. vietu dalīja Normunds Ozoliņšun Edgars komarovs.
20.05.2012. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 5.posms 5.posms. 18 dalībnieki
26.05.2012. Mālpils novada VELOBRAUCIENS 40 dalībnieki.
26.05.2012. Mālpils novada diennakts čempionāts ZOLĪTĒ Garajā maratonā 1. vietu izcīnīja Mareks Zeile, 2. vietā – Ivars 

Mazurkēvičs, bet 3. vietā – Jānis Sprukulis.
09.06.2012. Mālpils novada čempionāts PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 

1.posms
18 dalībnieki.

17.06.2012. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 6.posms 6.posms. 21 dalībnieks
01.07.2012. Mālpils novada čempionāts PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 

2.posms
24 dalībnieki.

15.07.2012. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 7.posms 7.posms. 19 dalībnieki
11.08.2012. Mālpils novada čempionāts PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 

3.posms
22 dalībnieki.

21.08.2012. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 8.posms 8.posms. 25 dalībnieki
24.08.2012. Pierīgas pašvaldību darbinieku 2012.gada sporta spēles Mālpilī notika kārtējās Pierīgas pašvaldību darbinieku spor

ta spēles, kurās jau otro gadu pēc kārtas pārliecinošu uz
varu, 11  komandu konkurencē, izcīnīja Mālpils pašvaldības 
darbinieki. No 7 sporta veidiem, 5 !!! sporta veidos mūsējie 
iekļuva godalgoto trijniekā.

Turpinājums 10. lpp.
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25.08.2012. Pludmales volejbola sacensības “Mālpils pludmales 
karalis 2012”

Sacensības notika identiski Latvijā notikušajām sacensībām 
“King of the beach”, kurās pulcējās 8 labākie Latvijas plud
males volejbolisti. Mūsu gadījumā sacensībās pulcējās 
8 labākie Mālpils pludmales volejbolisti pēc 3 posmu sacen
sību kopvērtējuma. Uzvarēja Kristaps Butkēvičs.

08.09.2012. Mālpils novada VELOBRAUCIENS 83 dalībnieki.
15.09.2012. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 1.posms 7 dalībnieki
16.09.2012. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 9.posms 9.posms. 18 dalībnieki
07.10.2012. Mālpils novada čempionāts STRĪTBOLĀ Piedalījās tikai 3 komandas, tai skaitā no Mālpils  – viena. 

Viena komanda bija no Siguldas un viena no Rīgas.
20.10.2012. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 2.posms 7 dalībnieki
21.10.2012. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 10.posms 10.posms. 22 dalībnieki
10.11.2012. Pierīgas novadu sporta spēles VOLEJBOLĀ – 

priekšsacīkstes
Sacensībās piedalās 10 komandas, kuras ir 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.

10.11.2012. Mālpils novada čempionāts ŠAHĀ 7 dalībnieki.
11.11.2012. Mālpils novada čempionāts NOVUSĀ, 1.posms 1.posms. 19 dalībnieki.
17.11.2012. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 3.posms 8 dalībnieki
18.11.2012. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 11.posms 11.posms. 24 dalībnieki
25.11.2012. Pierīgas novadu sporta spēles ŠAHĀ Mālpils komanda (Anatolijs Seļivanovs, Ģirts Lielmežs, Matīss 

Preiss un Esmeralda BalodeBuraka) 6 komandu konkurencē 
ieguva 4.vietu.

01.12.2012. Pierīgas novadu sporta spēles VOLEJBOLĀ  – 
finālsacensības

Mālpils komanda sīvā cīņā, ar rezultātu 2:3, piekāpās 
Saulkrastu komandai, kā arī, ar rezultātu 3:0, pārliecinoši 
pieveica Babītes komandu un kopvērtējumā ieguva 6.vietu.

08.12.2012. Mālpils domes kausa izcīņa ŠAHĀ Sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 56 dalīb
nieki no visas Latvijas, kā arī viesi no Šauļu pilsētas Lie
tuvā. Dalībnieku sastāvs bija ļoti spēcīgs  – 2 lielmeistari, 
1 starptautiskais meistars, 1 FIDE meistars, 3 meistari, 
16 meistarkandidāti, 28 1.sporta klases šahisti un 5 2.sporta 
klases šahisti.

09.12.2012. Mālpils novada čempionāts NOVUSĀ, 2.posms 2.posms. 20 dalībnieki.

15.12.2012. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 4.posms 9 dalībnieki
16.11.2012. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 12.posms 12.posms. 20 dalībnieki
22.12.2012. Mālpils	sporta	kluba	kausa	izcīņa	VOLEJBOLĀ	4X4 Piedalījās 4 komandas. Tika izspēlēts apļa turnīrs. 1.vietu, 

uzvarot visās spēlēs, izcīnīja komanda Sirsnīgie (Valts 
Mihelsons, Maikls Mihelsons, Māris Čīma, Ģirts Lielmežs, 
Ivars Masāns, Andrejs Furtats).

Decembris LTSA Ziemas čempionāts VOLEJBOLĀ Mālpils volejbola komanda uzsāk dalību LTSA Ziemas čem
pionāts volejbolā.

30.12.2012. Sacensības ZOLĪTES divcīņā Piedalījās 9 komandas.

SACENSĪBAS, KURĀS PIEDALĪJĀS MĀLPILIEŠI
Datums Notikums Piezīmes

07.01.2012. LR komandu čempionāts NOVUSĀ, 2.līga Mālpils novusa komanda (Tālivaldis Zagorskis, Alfons Suķis, Jānis Jansons, 
Jānis Dišereits un Oskars Janbergs) uzsākā dalību LR komandu čempionātā 
novusā un kopvērtējumā ierindojās 14. vietā 20 komandu konkurencē.

08.01.2012. LTSA Ziemas čempionāts VOLEJBOLĀ Kopvērtējumā ar 7 uzvarām un 11 zaudējumiem mālpilieši ierindojās 8.vietā 
10 komandu konkurencē.

04.02.2012. Pierīgas novadu sporta spēles ZOLĪTĒ Mālpils labākie “zolmaņi” (Normunds Ozoliņš, Agris Ozoliņš, Grigorijs 
Kozļakovskis un Iveta Kukurāne) dalīja pēdējo vietu ar Salaspils komandu.

26.02.2012. Pierīgas novadu sporta spēles NOVUSĀ Sacensībās piedalījās 10 komandas, kuras savā starpā noskaidroja labākos. 
Mālpils komanda (Alfons Suķis, Oskars Janbergs, Jānis Jansons un Kristīne 
Kaņepēja) izcīnīja 7.  vietu. 1.  vietā – Ķekava; 2.  vietā – Babīte; 3.  vietā – 
Baldone. Individuāli vislabāk veicās Oskaram Janbergam, kurš izcīnīja 
3. vietu pie trešā galdiņa.
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BāriŅTiEsa
2012.gadā Mālpils novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņ

tiesa) ir noturējusi 29 sēdes.
2012.gadā bāriņtiesa sadarbībā ar sociālo dienestu turpināja 

darbu un risināja jautājumus par bērnu interešu aizstāvību tajās 
ģimenēs, kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un 
audzināšana. Joprojām palielinās to vecāku skaits, kuriem trūkst 
zināšanas un prasmes bērnu audzināšana, nav izpratnes par 
problēmām, ir dažādas atkarības, kā rezultātā bāriņtiesa bijusi 
spies ta pieņemt lēmumu par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem 
un bērnu nogādāšanu drošos apstākļos – pie radiniekiem, audžu
ģimenē vai krīzes centrā.

Joprojām aktuāla problēma ir vecāku strīdi par bērnu ikdienas 
aizgādību un saskarsmes tiesības izmantošanu. Šajos gadījumos 
bāriņtiesa ir informējusi vecākus par iespējām noslēgt vienošanos 
gan par ikdienas aizgādību vai viena vecāka atsevišķas aizgādības 
nodibināšanu, gan otra vecāka saskarsmes tiesībām.

2012.gadā bāriņtiesa izskatīja vairākas lietas par atļaujas došanu 
rīcībai gan ar bērna mantu, gan ar rīcībnespējīgo personu mantu. 
Vairākiem vecākiem papildus problēmas un neizpratni sagādāja AS 
“Latvijas Krājbanka” darbības apturēšana un maksātnespēja, jo 
nācās mainīt uz bērna vārda atvērtos kontus, šīm darbībām izpra
sot bāriņtiesas atļauju.

Bāriņtiesā daudziem vecākiem tika sniegtas juridiskas konsul
tācijas un palīdzība dokumentu sagatavošanā, lai caur tiesu piedzītu 
uzturlīdzekļus no bērna vecāka, kurš nepilda šo pienākumu. Bāriņ
tiesa palīdzējusi vecākiem sagatavot dokumentus tiesu izpildītājiem 
un Uzturlīdzekļu garantiju fondam.

2012.gadā Mālpils novada iedzīvotāji aktīvi izmantoja Bāriņtiesu 
likumā paredzētos pakalpojumus un slēdza darījumus, izsnie
dza pilnvaras un nostiprināja zemesgrāmatā savus nekustamos 
īpašumus. Bāriņtiesā 2012. gadā izdarīti 330 apliecinājumi.

sOCiāLā PaLĪDZĪBa
P/a “Mālpils sociālais dienests” galvenās darbības jomas ir 

sociālā darba nodrošināšana, sociālās palīdzības sniegšana, 
sociālās aprūpes nodrošināšana ilgstošas sociālās aprūpes centrā 
un psihologa pakalpojumi.

Sociālais darbs tiek veikts gan ar ģimenēm ar bērniem, gan 
personām ar invaliditāti, gan ar ilgstošiem bezdarbniekiem un 
pirmspensijas vecuma personām. Kopumā sociālais darbs tiek 
veikts ar 72 ģimenēm.

Sociālās palīdzības nodrošināšanai no iedzīvotājiem ir saņemti 
520 iesniegumi, tai skaitā arī trūcīgas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanai. Kaut vienu reizi pabalstu ir saņēmušas 166 ģimenes. 

Lielākie izdevumi ir bijuši dzīvokļa pabalstam (kurināmā iegādei, 
malka piegāde, apkures apmaksai,)  – Ls 10 785, garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalstam – Ls 1463, 
pabalstam ģimenēm (brīvpusdienas un ēdināšana bērnudārzā) – 
Ls 4 440, veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai – 1562. Mālpils 
novada dome pieņēma lēmumu atbalstīt ģimenes ar bērniem, 
izmaksājot bērna piedzimšanas pabalstu. 2012.gadā šāds pabalsts 
tika izmaksāts 36 ģimenēm, naudas izteiksmē – Ls 6 500. 

Mālpils sociālās aprūpes centra (SAC) vidējais gultas dienu 
aizpildījums bija 32,1 gultas dienas mēnesī. SAC pašu ieņēmumi 
bija Ls 83 455. Izdevumi par 12 pašvaldības iedzīvotāju uzturēšanu – 
Ls 16 500.

2012.gadā sociālais dienests sadarbībā ar ģimenes ārstiem ir 
sniedzis atzinumus par valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju 
12 iedzīvotājiem.

Sociālās atbalsta kampaņas ietvaros 2012.gadā ir izsnieg
tas 79 elektrības norēķinu kartes trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm, 2430 ES pārtikas pakas.

DZiMTsaraKsTU nODaĻa
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa aizvadītajā gadā reģis

trēja 17 zēnu un 17 meiteņu piedzimšanu. Varam priecāties, jo 
demogrāfiskā situācija ir manāmi uzlabojusies: salīdzinot ar 
iepriekšejo gadu pašvaldībā ir piedzimis par 15 bērniem vairāk. 

Vecāki meitenēm ir izvēlējušies vārdus: Elza, Meldra (divas), 
Daniēla, Kerija, Ieva, Asnāte, Patrīcija Anete, Gabriēla, Madara, 
Kristīne Elēna, Līva, Anastasija, Evelīna, Patrīcija Aleksandra, Ance 
Luīze, Samanta. Zēniem: Ričards, Dāvids, Artūrs (divi), Valters, 
Toms, Gints, Filips, Jēkabs, Edgars, Roberts, Niklāvs, Armīns, 
Deivids, Raivo Nauris, Mārtiņš, Martins.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus svinīgai laulību 
reģistrācijai izmantoja 23 pāri. Līgavaiņu vidējais vecums bija 
31,6 gadi, bet līgavu 26,6 gadi Aizvadītajā gadā neviens pāris neiz
vēlējās slēgt laulību Mālpils baznīcā.

Nodaļa ir reģistrējusi 44 mirušās personas, no kurām 24 bija 
vīrieši un 20 sievietes. Mirušo vīriešu vidējais vecums bija 65,6 gadi, 
sieviešu – 74,5 gadi.

saiMniECisKās DarBĪBas sEKMĒŠanas DaĻa
AuGKOPĪBA
1. Sniegta palīdzība zemnieku saimniecībām akcīzes degvielas 

saņemšanai dokumentu noformēšana Lauku atbalsta dienes
tam. Apsekoti aizaugušie lauki un latvāņu platības.

Turpinājums 12. lpp.

17.03.2012. Pierīgas novadu sporta spēles TELPU 
FUTBOLĀ

Mālpils komanda aizvadīja priekšsacīkstes telpu futbolā.

23.05.2012. Pierīgas novadu sporta spēles 
ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ

3 Mālpils pārstāvji piedalās orientēšanās sacensībās.

28.07.2012. Eiropas Aktīvās novecošanas un paaudžu 
solidaritātes gadam veltītā Latvijas 
pašvaldību darbinieku sporta diena

Kopumā piedalījās 237 pašvaldību darbinieki no 19 Latvijas pašvaldībām. 
Sacensības notika 3 disciplīnās – 1 km un 5 km skrējieni un stafete. Stafetē 
Mālpils pašvaldību darbinieku komanda izcīnīja 9. vietu. Individuāli, savās 
vecuma grupās, mūsējie izcīnīja sekojošas vietas: Baiba Poiša (1.  vieta), 
Aleksandrs Lielmežs (5.  vieta), Valts Mihelsons (5.  vieta), Anna Višķere 
(5.  vieta), Edgars Komarovs (6.vieta), Agris Bukovskis (9.  vieta), Raina 
Ozoliņa (11. vieta) un Olga Volosatova (13. vieta).

13. un 
20.10.2012.

Pierīgas novadu sporta spēles 
BASKETBOLĀ

Priekšsacīkstēs Mālpils komanda piekāpās Carnikavas un Mārupes 
komandām, pieveica Babītes komandu un ieguva tiesības spēlēt par 5. – 
7. vietu. Finālsacensībās, kuru ietvaros Mālpils komanda tikās ar Stopiņu 
komandu (46:54) un Ropažu komandu (54:49) un kopvērtējumā ieguva 
6. vietu.

28.10.2012. Pierīgas novadu sporta spēles  
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ

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

novembris Pierīgas novadu sporta spēles VOLEJBOLĀ Mālpils komanda ierindojās 9. vietā.
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 Organizēta zemnieku sanāksme par augu aizsardzības līdzek
ļiem un gada ieņēmumu deklarāciju aizpildīšanu Valsts ieņē
mumu dienestam.

2. Konsultācijas par Eiropas Savienības tiešajiem maksājumiem 
zemniekiem, palīdzības sniegšana dokumentu noformēšanā un 
iesniegšana Lauku atbalsta dienestam.

LOPKOPĪBA
1. Valsts aģentūrā “Lauksaimniecības datu centrs” reģistrētas 

111 lopu turētāju saimniecības. Pārraudzībā – 28.
 Reģistrēti: liellopi – 1658 t.sk. 907 govis (66 saimniecībās); cū

kas – 144 (2 saimniecībās); aitas – 255 (8 saimniecībās); kazas – 
122 (10saimniecībās); zirgi – 44 (10 saimniecībās).

2. Izdarīta šīm saimniecībām jaundzimušo lopu reģistrācija atbil
stoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem.

3. Regulāra liellopu apzīmēšana abās ausīs, izkritušo numuru 
atjau nošana.

4. Regulāra kazu apzīmēšana un reģistrācija.
5. Regulāra aitu apzīmēšana un reģistrācija.
6. Govju pārraudzībā aptvertajās saimniecībās veiktas piena ik

mēneša kontroles. Laboratorijā noteikts pienā esošais tauku 
%, olbaltumvielu %, somatisko šūnu skaits, cukura daudzums. 
Dati tiek saglabāti valsts aģentūrā “Lauksaimniecības datu 
centrs” datu bāzē un individuālajās govju ciltskartītēs.

7. Visās reģistrētajās saimniecībās pielietota govju mākslīgā ap
sēklošana, piemērotākā vaislinieka atlase veikta pēc mērķtie
cīgas programmas, saimniecībās govju individuālās ciltskartēs 
tiek veikta regulāra apsēklošanas datu atzīmēšana, dzīvsvara 
noteikšana govīm, eksterjera vērtēšana 1. un 3. laktācijā.

8. Tie sniegtas regulāras konsultācijas subsīdiju administrēšanā, 
lopkopībā, saimniecības pārreģistrēšanā, krotāliju pasūtīšanā 
u.c. jautājumos. 

9. Tiek veikta lopkopēju sanāksmju organizēšana novadā.
10. Tika organizētas lauksaimnieku mācības par augu aizsardzības 

līdzekļiem. 
11. Tiek sniegtas regulāras konsultācijas Eiropas Savienības lī

dzekļu piesaistei zemnieku un naturālām saimniecībām.
12. Tiek sniegtas konsultācijas platību maksājumu noformēšanā 

un bloka karšu vienotā iesniegšanā un izņemšanā Lauku at
balsta dienestam.

13. Konsultāciju sniegšana mazo lopu audzētājiem, kazkopjiem, 
aitkopjiem u.c.

14. Izveidota Mālpils novadā darbojošos uzņēmēju datu bāze, tiek 
dibināti kontakti, sniegta informatīva rakstura palīdzība.

BŪVVALDES DArBS
2012 gadā darbu būvvaldē raksturo sekojoši slaitļi: 

•	 saņemti	un	izskatīti	36	būvniecības	iesniegumi	(attiecīgi	2011. ga
dā  – 35 iesniegumi, 2010. gadā  – 21 iesniegumi, 2009.  gadā  – 
32 iesniegumi un 2008. gadā – 46 iesniegumi ), tai skaitā dzīvojamo 
māju jaunbūvēm – 9 iesniegumi, pirts būvniecībai – 3 iesniegumi, 
inženierbūvju un tīklu būvniecībai – 5 iesniegums.

•	 sagatavoti	42	plānošanas	arhitektūras	uzdevumi,	salīdzinājumam	
2011. gadā sagatavots 31 plānošanas arhitektūras uzdevums, 
2010. gadā sagatavoti 27 uzdevumi 2009. gadā sagatavoti 32 uzde
vumi un attiecīgi 2008. gadā – 49, kas liecina par būvniecības ap
joma nelielu palielināšanos. Daļu no sagatavotajiem plānošanas 
arhitektūras uzdevumiem, kā jau ierasts, būvniecības iece
res ierosinātāji tā arī nav izņēmuši un tie vēl joprojām gaida 
īpašniekus novada Domes kancelejā, lai gan dažiem jau beidzies 
derīguma termiņš.

•	 akceptēti	25	tehniskie	projekti,	salīdzinājumam	2011.	gadā	18	pro
jekti, 2010. gadā 16 projekti, 2009. gadā 31 un attiecīgi 2008. gadā – 
42. tai skaitā šajā gadā akceptēti tehniskie projekti dzīvojamo māju 
jaunbūvēm – 5, inženierbūvēm un elektrotīkliem – 13.

•	 izdotas	 20	 būvatļaujas,	 (attiecīgi	 2011.	 gadā  –	 15	 būvatļaujas,	
2010. gadā  – 16 būvatļaujas, 2009. gadā  – 25 būvatļaujas un 

2008. gadā  – 42 būvatļaujas) tai skaitā šajā gadā: dzīvojamo 
māju jaunbūvēm izdotas  – 2 būvatļaujas, rekonstrukcijai  – 
3  būvatļaujas, saimniecības ēku būvniecībai izdotas  – 3  būv
atļaujas, pirts būvniecībai 1 būvatļauja, elektroapgādes objektu 
rekonstrukcijai un būvniecībai – 5 būvatļaujas.

•	 sagatavoti	 20	 objektu	 ekspluatācijā	 pieņemšanas	 akti,	 kur	
ekspluatācijā pieņemtas viendzīvokļu dzīvojamās mājas, vairāku 
elektrolīniju rekonstrukcijas, biogāzes koģenerācijas stacija un 
Mālpils vidusskolas rekonstrukcija.

•	 izskatītas	 un	 akceptētas	 17	 vienkāršotas	 rekonstrukcijas	 un	
renovācijas ieceres, tai skaitā dzīvokļi daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās – 9 ieceres.

•	 sagatavotas	un	iesniegtas	15	izziņas	par	būvju	neesību	un	17	cita	
veida izziņas par ēkām un būvēm.

•	 2012.gadā	 Valsts	 Zemes	 Dienestā	 ir	 iesniegtas	 deklarācijas	
par kadastrā nereģistrētām, bet dabā esošām ēkām. Šo ēku 
īpašnieki saņems nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu ar 
nodokli mājīpašumam. Darbinieki turpina darbu šajā virzienā 
un arī 2013.gadā VZD tiks iesniegtas ēku deklarācijas, lai varētu 
aprēķināt mājokļa nodokli. Lūdzam ēku īpašniekus būt aktīviem 
un pašiem pasūtīt ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas un nodot 
ekspluatācijā sev piederošās ēkas, jo pašvaldības deklarētajām 
ēkām VZD aprēķina maksimāli iespējamo ēkas kadastrālo 
vērtību.

KOMuNāLIE PAKALPOJuMI
2012.gadā SIA “Norma K” ir veikusi savus tiešos pienākumus 

siltumapgādē, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu jomā, kā arī 
strādājusi pie teritorijas labiekārtošanas un pašvaldības ceļu un ielu 
uzturēšanas noteiktā kārtībā. Parādnieku skaits par komunālajiem 
pakalpojumiem ir turpinājis pieaugt. Visa gada garumā notiek 
aktīvs darbs ar parādniekiem, veicot gan individuālas pārrunas, 
piedāvājot noslēgt vienošanos par atliktajiem maksājumiem, gata
vojot un nododot parādnieku lietas tiesu instancēm. Tiesā iesnieg
tas 11 lietas, kuru izskatīšana sāksies ar 2013.gada janvāri.

Ir sagatavots un iesniegts “Latvijas Investīciju un Attīstības 
aģentūrā” projekts par siltumtrašu nomaiņu uz jaunām rūpnieciski 
izolētām caurulēm ~ 2000 m garumā, sākot no Mālpils parka līdz 
vidusskolai. Ja šim projektam tiks piešķirts līdzfinansējums no 
Eiropas Savienības fondiem, tad tas tiks realizēts un Mālpils ciemā 
būs atjaunota centrālā siltumtrase ~ 95 % apmērā, kas ļaus ietaupīt 
finansu līdzekļus uz siltuma pārvadi, jo samazināsies siltuma zu
dumi siltumtrasēs.

Ir apstiprināts tehniskais projekts un izsludināts konkurss 
uz būvdarbiem saistībā ar Kohēzijas fonda projektu “ūdens
saimniecības pakalpojumu attīstība Mālpilī”. Darbus paredzēts 
veikt 2013. gada vasarā.

Siltumdienests 2012.gadā ir saražojis un nodevis patērētājiem 
siltumenerģiju par apmēram 310 000 Ls. Sakarā ar lielo maksāt
nespēju, nekādas tarifa izmaiņas nav veiktas, kaut gan ir sadārdzi
nā jusies gan šķelda, gan elektroenerģija, gan degviela. Katlu mājā 
ir veikts katla konvektīvas daļas remonts, šķeldas padeves telfera, 
kā arī citi remontdarbi.

ūdens un kanalizācijas dienests 2012.gadā ir piegādātājiem 
nodevis 56 692 m3 ūdens par apmēram 54 631.7 Ls.

Ceļu dienests aktīvi veic visus paredzētos darbus finansējuma 
ietvaros saistībā ar ceļu uzturēšanu. Ziemas sezonā  – ceļu tīrī
šana no sniega, vasarās  – greiderēšana un ceļmalu pļaušana. 
Labiekārtošanas dienestam tika iegādāta jauna zālāju pļaujmašīna.

SABIEDrISKā KārTĪBA uN DrOŠĪBA
2012.gadā Mālpils novada pašvaldības policija turpināja iesākto 

darbu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Mālpils 
novadā. Šobrīd pašvaldības policijā strādā viens darbinieks. 
Paredzēts, ka 2013.gadā darbu uzsāks arī otrs pašvaldības polici
jas darbinieks, līdz ar to ja kādam ir interese par šo darbu lūdzam 
pieteikties Mālpils novada pašvaldības policijā.
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MāLPILS NOVADA PrOJEKTI 2012. GADā

Nr. 
p.k. Projekta nosaukums

Finansējošā 
Programma/ 

Fonds

Kopējais 
projekta 

budžets, LVL

Mālpils novada 
domes  

līdzfinansējums

Projekta īstenoš. 
periods

Vadošais part
neris Projekta partneri

1 Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana 
un energoefektivitātes 
paaugstināšana Mālpils no
vada pašvaldības izglītības 
iestādē

KPFI Pieteikumā 
plānots 
329630; 

paredzams 
450000,00

Pieteikumā 
plānots 

49445,00;  
paredzams  
140477,24

07.2010–12.2012 Mālpils novada 
dome

2 Mēs savam novadam 
(iedzīvotāju iniciatīvu 
projekti)

Mālpils  
novada dome

5000 5000 05.2012–10.2012 Mālpils novada 
dome

3 Mālpils pašvaldības 
kapacitātes paaugstināšana

ESF 7851,6 0,00 04.2012–01.2013 Mālpils novada 
dome

4 Inspektora piesaiste 
Mālpils novada domē

ESF 5707,00 0,00 07.2011–06.2013 Mālpils novada 
dome

5 Mālpils novada teritorijas 
plānojuma un attīstības 
programmas izstrāde

ESF 44 486,00 0,00 12.2010–12.2012 Mālpils novada 
dome

6 Sociālā darbinieka piesaiste 
Mālpils novada pašvaldības 
administratīvās kapacitātes 
stiprināšanai

ESF 12 793,00 0,00 01.2011–12.2012 Mālpils novada 
dome

7 Leģendas mūs vieno Comenius 14758,88 0,00 08.2012–07.2014 Barcelos skola 
Portugālē

Sidgundas pamat skola, 
partneri Čehijā, Nīderlandē,
Vācijā, Spānijā, Lietuvā

Turpinājums 14. lpp.

2012.gads pagājis salīdzinoši ar apkārtējiem novadiem mierīgi. 
Protams, ir bijušas zādzības, tīša svešas mantas bojāšana, mie
sas bojājumu nodarīšana un citas prettiesiskas darbības. Valsts 
policijas Siguldas iecirknī nogādātas 23 personas, gan meklēšanā 
esošās, gan arī tās, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus.

2012.gadā sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli. 
Pamatā protokoli tiek sastādīti par atrašanos reibumā sabiedriskā 
vietā cilvēku cieņu aizskarošā izskatā un smēķēšanas ierobežojumu 
pārkāpšanu.

Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Valsts policijas iecirkņa in
spektoru, Valsts policijas Siguldas iecirkni un uzņēmumu Veicot 
kopīgus pasākumus 2012.gadā atklāti vairāki noziedzīgi nodarījumi.

Cieša sadarbība izveidojusies ar mācību iestādēm veicot skolēnu 
tiesisko audzināšanu. Pašvaldības policijas darbinieki mācību 
iestādēs vairākkārt uzstājušies ar lekcijām par sabiedrisko drošību 
un kārtību.

Turpinās sadarbība ar Bāriņtiesu, Sociālo dienestu un citām 
Domes struktūrvienībām. Sadarbības ietvaros veiktas ģimeņu 
apsekošanas, kopīgi reidi un pārbaudes.

Sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanas nolūkā 
2012. ga dā uzsākta diennakts video novērošana, ko veic “Mustangs 
apsardze” darbinieki.

Paldies Mālpils novada iedzīvotājiem, kuru sniegtā informācija 
ir ļāvusi atklāt un novērst ne vienu vien likumpārkāpumu, palīdzot 
Pašvaldības policijai nodrošināt sabiedrisko kārtību Mālpils novadā.

PrOJEKTu rEALIZāCIJA
Nozīmīgākais 2012.gada veikums projektu jomā ir Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta programmas projekts “Siltumnīc
efekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaug
stināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē”. Šī pro
jekta ietvaros Mālpils vidusskolas ēkā nomainīti logi un durvis, 
nosiltināta fasāde, jumts, pamati, izskalota apkures sistēma un 
stāvvados salikti balansējošie ventiļi, iekšpagalmā sakārtota lielus 
ūdens kanalizācija un āra apgaismojums, garderobē nosiltināta 
grīda, nomainīts apgaismojums, kā arī daļai no pagraba telpām 
siltināti griesti un sienas.

Gada otrajā pusē tika veiksmīgi pabeigti 2010.gadā uzsāktie 
Mūžiglītības programmas projekti “Klase dabā, daba klasē” 

(Mālpils vidusskola), “Mācības uzņēmumā” (Mālpils Profesionālā 
vidusskola), “Atbalsts lauku pašvaldībām (biedrība “Mālpils taut
skola”). To ietvaros 66 mālpiliešiem bija iespēja doties uz projek
tu pasākumiem pie ārzemju partneriem, bet 94 dalībnieki divu 
gadu laikā apmeklēja šo projektu ietvaros organizētos kursus 
svešvalodās, praktiskajā psiholoģijā, mākslas pamatos.

2012.gadā turpinājās arī 2011.gadā uzsāktie Mūžizglītības pro
grammas projekti, kuru īstenošana norisināsies līdz 2013.  gada 
jūlijam: Mālpils novada domes Comenius Regio projekts “Lasīšanas 
veicināšana lauku novados”, PII “Māllēpīte” Comenius projekts 
“1001 komunikācijas veids” un Mālpils novada domes Leonardo 
da Vinci partnerības projekts “Qualitour” (tūrisma organizatoru 
iemaņu apguve). Gada laikā 54 skolotāji un skolēni no novada 
skolām ir piedalījušies šo projektu pasākumos dažādās Eiropas 
valstīs.

2012.gada Comenius programmas konkursā tika iegūts 
finansējums Sidgundas pamatskolas projektam “Leģendas mūs 
vieno”. Tas tiks īstenots līdz 2014.gada jūlijam sadarbībā ar vairāku 
valstu partneriem. Leonardo da Vinci programmā apstiprināts 
Mālpils Profesionālās vidusskolas projekts “Jauna pieredze Eiropas 
uzņēmumos”, kura ietvaros ārzemju praksēs varēs piedalīties 
20 skolas audzēkņi.

Eiropas Sociālā fonda konkursā tika iegūts finansējums projek
tam “Mālpils pašvaldības kapacitātes paaugstināšana”. No jūnija 
līdz decembrim tika organizētas nodarbības 176 stundu apjomā. 
Tajās piedalījās novada domes deputāti, Mālpils kultūras centra, 
Sociālās aprūpes centra un pašvaldības mācību iestāžu vadītāji un 
darbinieki. Kopumā apmācībās piedalījās 65 klausītāji, liela daļa no 
viņiem apguva vairākas tēmas.

Beidzoties Nīderlandes fonda KNHM atbalstītajai iedzīvotāju 
iniciatīvu projektu programmai “Sabiedrība ar dvēseli”, Mālpils 
novada dome ir izveidojusi savu līdzīgu programmu “Mēs savam 
novadam”, lai sabiedriski aktīvajiem iedzīvotājiem būtu iespējas 
īstenot savas idejas, kas veltītas novada vides pilnveidošanai. 
2012. gadā īstenoti pieci projekti: rotaļu laukuma labiekārtošana 
Krasta ielas 4 divos pagalmos, apstādījumu sakārtošana pie 
Mālpils Profesionālās vidusskolas, Zaļās klases izveide Mālpils 
vidusskolā, hokeja laukuma un slidotavas labiekārtošana, tūrisma 
pakalpojumu pilnveide Mālpilī.
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Sestdien, 19. janvārī, Mālpils kultūras centrā 
notika Pierīgas amatierteātru iestudējumu SKATE 
“Gada izrāde 2012”, kurā piedalījās:
•	 Saulkrastu	novada	PA	“Saulkrastu	kultūras	un	

sporta centra” Saulkrastu teātris (Pauls Putniņš 
“Ar būdu uz baznīcu”; režisore Vija Skudra)

•	 Inčukalna	 novada	 tautas	 nama	 Inčukalna	
amatierteātris (Pauls Putniņš “Miljonāra 
ugunsvieta”; režisore Zigrīda Ezeriņa)

•	 Ādažu	kultūras	centra	amatierteātris	“Kontakts”	
(Valdis Rūmnieks, Maija Līcīte “Brēmenes 
muzikanti”; režisori Vaira Baltgaile un Artūrs 
Breidaks)

•	 Baldones	novada	domes	Baldones	amatierteātris	
“Sudraba nagla” (Andrejs Migla, Valdis Rūmnieks 
“Upe nesa ozoliņu”; režisore Zigrīda Ezeriņa)

•	Mālpils	 kultūras	 centra	Mālpils	 amatierteātris	
(Egīls Šņore “Uzticības tests”; režisore Liene 
Cimža)
Sveicam mūsu teātra kolektīvu ar piešķirtajām 

nominācijām – “LABāKAIS IESTuDĒJuMS” (reži
sore Liene Cimža) un “LABāKā SCENOGrāFIJA” 
(scenogrāfe Māra ārente), kā arī ar piešķirto 
ceļazīmi startēt tālāk 2. kārtā Salaspilī 24. martā. 
Lai veicas!

Mālpils bibliotēkas ir saņē
mušas dāvinājumu  – vietējā auto
ra, mālpilieša Ivara Podnieka 
grāmatu. “Laime nelaimē” ir tās 
nosaukums, kas reizē ir virsraksts 
romāna pirmajai daļai. Sākotnēji 
autoram bijusi doma par divām 
plānākām grāmatiņām, tomēr 
apstākļi sagadījušies tā, ka bi
jusi iespēja izdot visu uzreiz. Kā 
pats autors stāsta, tad grāmata ir 
par vienas ģimenes dzīvi, viņu sa
skarsmi ar citiem cilvēkiem, par 
cilvēku savstarpējām attiecībām 
un mīlestību. Lai arī autors saka, 
ka romānā viss ir izdomāts un 
no viņa personīgās dzīves šajā 
grāmatā tikpat kā nekā nav, varbūt 
tikai kādi mazi sīkumiņi, tomēr viņa 
paša raibu raibā dzīvē novērojumi 
sakrājušies daudz, kas arī likti lietā. 
Mālpils bibliotēkā ir pieejami vairāki 
šīs grāmatas eksemplāri.

Grāmatu var iegādāties Mālpils 
Kultūras centra kasē.

Baiba Lippe Ivars Podnieks ar grāmatu “Laime nelaimē”
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ZIņAS

Turpinājums no 13. lpp.

8 Jauna profesionālā 
pieredze Eiropas 
uzņēmumos

Leonardo da 
Vinci

57132,34 0,00 08/2012–05.2014 Mālpils 
Profesionālā 
vidusskola

Partneri Vācijā, Itālijā, 
Spānijā, Portugālē

9 Mūžizglītības klases 
iekārtošana

ELFLA 2813,92 0,00 10.2012–05.2013 Biedrība 
“Mālpils  

tautskola"

 

10 Tūrisma kompetences – 
kvalifikācija un atzīšana

Leonardo da 
Vinci

11947,67 0,00 08.2011–07.2013 Coneed eG , 
Vācija

Mālpils novada dome, 
partneri Bulgārijā, 
Portugālē, Ungārijā, 
Slovēnijā

11 Mācības uzņēmumā Comenius 14758,88 0,00 08.2010–07.2012 Aveiro 
profesionālā 

skola 
Portugālē

Mālpils Profesionālā 
vidusskola, skolas Itālijā, 
Turcijā, Spānijā, Polijā

12 1001 veids komunikācijai Comenius 14758,88 0,00 08.2011–07.2013 F.Felstenstein 
skola Vācijā

Mālpils novada PII 
“Māllēpīte", skolas 
Spānijā, Slovākijā, Turcijā, 
Rumānijā, Itālijā

13 Lasīšanas veicināšana 
lauku novados

Comenius 
Regio

26671, 41 0,00 08.2011–07.2013 Poysdorf 
pašvaldība 

Austrijā

Mālpils novada dome

14 Mobilitāšu dalībnieku 
starpkultūru sagatavošana

Leonardo da 
Vinci

2334,71 0,00 06.2011–04.2012 Biedrība 
“Mālpils  

tautskola"

Partneri Spānijā un Itālijā

15 Izglītības iestāžu 
informatizācija

ERAF 32931,26 4939,69 01.2010–12.2012 Mālpils novada 
dome

16 Atbalsts lauku pašvaldībām Grundtvig 10542,06 0,00 08.2010–07.2012 Coneed eG, 
Vācija

Biedrība “Mālpils taut
skola", partneri Portugālē, 
Itālijā, Polijā

17 Klase dabā, daba klasē Comenius 14758,88 0,00 08.2010–07.2012 Mālpils  
vidusskola

Skolas Bulgārijā, Spānijā, 
Turcijā, Slovākijā, 
Portugālē
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Tagad zinu...
Ir pagājuši Ziemassvētki ar savu Apsolījumu, ar cerībām un ilgām, 

ar mieru un eņģeļu klātbūtni, ar mīlestības gaidām un dāvanām... Ir 
pagājušas Jaungada sagaidīšanas svinības, aizsteigusies Zvaigznes 
diena ar savu vēstījumu par Pestītāja ierašanos.

Ir aizplīvojuši sveces liesmās un puteņos mūsu “vecā gada” 
sapņi, ieceres un ilgas, dodot vietu jaunā gaidām.

Svētki ir pagājuši, sākusies ikdiena ar rūpēm un steigu, bet no 
“vecā gada” ir palicis kas tāds, kas turpināsies tālāk visa gada 
garumā. Kāds notikums mums nāk līdzi, un tā ir Ziemassvētku tir
dziņa labdarības loterija. Šis notikums mūs pavadīs līdz nākošajiem 
Ziemassvētkiem.

Jau gada nogalē mazliet rakstīju par to. Nu tagad varam sacīt – 
zinām daudz! Zinām par mālpiliešu atsaucību un mīlestību, prieku 
un apņēmību  – par mīlestību, ar kādu tika gatavoti darbiņi, par 
prieku, ar kādu tika atvērti un apskatīti izlozētie laimesti, par 
apņē mību apmeklēt Ziemassvētku tirdziņu, spītējot trakulīgajam 
sniegputenim, kas grieza virpulī ne tikai sniegu, bet arī šaubas 
mūsu sirdīs  – tāds nejauks laiks, kas gan gribēs kustēt ārā no 
mājām... Zinām par kādām asarām, kas ir vislielākais dārgums un 
visbrīnišķīgākā dāvana...

Šogad Ziemassvētku tirdziņa labdarības loterijā ir saziedoti 
175 lati.

Bija arī anonīms ziedojums, kas ziedojumu papildināja līdz sum
mai, kura bija nepieciešama kāda sapņa piepildīšanai.

Laiks rit, un tagad varu kavēties atmiņās gada nogalē, kad šis 
ziedojums tika atdots Kaspara mammai biedrības “Notici sev!” 
pasākumā “Ar jauniem sapņiem pretī jaunajam...”, kurā kavējāmies 
Ziemassvētku sajūtās un iejutāmies Jaunā gada sagaidīšanas rit
mos ar Mālpils ev. lut. baznīcas mācītāja E. Rumjanceva, Vītumu 
ģimenes, novada domes deputātu, līnijdejotāju piedalīšanos un 
kopā dziedāšanu un dejošanu.

Tagad gaidīsim siltākas dienas, kad atkal būs iespēja katram 
no Jums ne tikai iegūt sev vajadzīgus SIA “Humana Latvija” ziedo
tos lietotos apģērbus, bet arī ziedot ar domu, ka Tavs devums segs 
ne tikai biedrības transporta izdevumus, bet arī gada nogalē dos 
iespēju iegādāties materiālus Ziemassvētku tirdziņa labdarības 
lote rijas darbiņu izgatavošanai.

Paldies tiem mālpiliešiem, kas atnesa savas dāvaniņas un at
deva labdarības loterijas organizētājiem: “Tas labdarībai”. Visas 
lote rijas tā vien gribējās saukt par dāvaniņām, jo loterijas cena bija 
visai niecīga izlozētajam darinājumam, darba ieguldījumam, tā kā 
prieks bija abpusējs.

Labdarības loterija ir beigusies, lai dotu iedvesmu, idejas un 
spēku jaunajai. Lai krājas idejas, darbu skices un meti, lai darba 
spars un kopā būšana, lai Jūsu sirdīs pieaug mīlestības spēks un 
līdzestība!

Īpašs un mīļš paldies Rasmai Vanagai par tamborējumiem, kas ar 
vēsturiskā mantojuma speciālistes B. Lippes un sociālās darbinie ces 
L. Vaivares starpniecību tagad silda mazos mālpiliešus. Cerību un 
ticību Kasparam, ka viss izdosies, un mēs viņu varēsim sveikt mūsu 
vidū! Paldies Mālpils ev. lut. baznīcas mācītājam E. Rumjancevam 
par stiprinājumu, ka ar Dieva Svētību viss izdosies! Paldies par 
pēcpusdienas muzikālo pavadījumu un priekšnesumiem Vītumu 
ģimenei, īpaši, Annijai Vītumai! Paldies S. Strausas un L. Amerikas 
kundzēm par labajiem vārdiem un vēlējumiem! Paldies par jauko 
priekšnesumu un kopīgo dejošanu Mālpils novada līnijdejotājām! 
Paldies keramikas studijas “Mālpils”, TLMS “Urga”, sveču liešanas 
darbnīcas vadītājām un dalībniekiem! Lai mums visiem kopā veicas 
šī svētīgā darba īstenošanā, jo sirdis dara bagātas doma, ka kopā 
spējam tik daudz! Lai nezūd vēlme darīt gaišāku kāda sūro ikdienu! 
Lai eņģeli ir Mālpils novadā ne tikai Ziemassvētkos, bet katrā dienā, 
eņģeļi, kas sajūt, mierina, atbalsta un palīdz!

“Notici sev!” valde

Pirmo reizi Mālpilī mājražotāju Ziemassvētku tirdziņš
Pagājušā gada 21. decembrī pirmo reizi pašā Mālpils centrā 

(blakus zaļajai guļbūvei pie autoostas) notika mājražotāju Ziemas
svētku tirdziņš, kurā varēja iegādāties pašu mālpiliešu gatavotos 
produktus – medu, piparkūkas, žāvētu gaļu, mājās gatavotas sulas, 
ievārījumus un vīnus, kā arī pašu rokām darinātās lietas – vaska 
sveces, koka izstrādājumus, tamborētus eņģeļus, rotas, ziepes, 
dabisko kosmētiku un adījumus. Tirdziņā piedalījās arī “Mālpils 
maize” un keramikas studija “Mālpils”.

Lūk, tirdziņa apmeklētāju un tirgotāju domas:
•	 Priecājos,	 ka	 tirdziņā	 bija	 tikai	 vietējo	 amatnieku	pašdarinātās	

lietas un mājās gatavoti produkti, vietējo ražotāju produkcija.
•	 Ļoti	 laba	 ideja,	 kuru	 vajadzētu	 turpināt	 un	 nākošajā	 gadā	 pat	

varētu būt vairāk dažādu tirgotāju, bet pirmajai reizei bija ļoti 
kupls skaits!

•	 Skaisti,	 ka	 tirdziņš	 notika	 tieši	 ziemas	 saulgriežu	 dienā,	 bet	
dažiem, protams, labāka šķitīs sestdiena vai svētdiena.

•	 Ļoti	labi,	ka	tirdziņš	notika	citā	vietā!
•	 Bija	padomāts	par	tirgotājiem –	varēja	ieiet	siltā	telpā	pasildīties.
•	 Galvenokārt	patika	svētku	atmosfēra,	īpaši	ugunskurs,	kas	radīja	

pusi no visa pasākuma noskaņas!
•	 Šo	pasākumu	vajadzētu	apvienot	ar	Kultūras	centra	organizēto	

tirdziņu.
•	 Patīkami,	ka	bija	silts	un	garšīgs	ēdiens	tirdziņa	apmeklētājiem –	

zupa, zirņi, karstvīns.
•	 Par	laiku	un	apgaismojumu	domas	dalījās –	viens	viedoklis:	ļoti	

labi, ka bija krēslas laikā, jo ugunskura gaisma deva savu roman
tiku, otrs viedoklis: lai būtu labāk saredzēt, tirdziņu var sākt 
nedaudz agrāk vai ieslēgt vairāk mākslīgo apgaismojumu.

•	 Nākamajā	reizē	 tirdziņā	varētu	piedalīties	arī	 folkloras	kopa	ar	
dziesmām, atrakcijām bērniem.

•	 Labi,	ka	tirdziņa	 lielākais	mērķis	nebija	peļņa,	bet	 tieši	 iespēja	
cilvēkiem parādīt, kādas skaistas un garšīgas lietas viņi var radīt 
savā brīvajā laikā.

•	 Tirgotājiem	 laikam	 jāpadomā	par	kādu	nojumi	vai	aizsegu	pret	
vēju, jo šajā vietā ir diezgan liels caurvējš un ziemas laika apstākļi 
var būt visādi.

•	 Nojumes	vai	aizsegus	var	arī	izrotāt	ar	Ziemassvētku	lampiņām	
vai rotājumiem.

•	 Daži	bija	gatavi	tirgoties	un	iepirkties	pat	vēl	ilgāk!
Kopumā jāsaka, ka ir ļoti daudz pozitīvu atsauksmju un šādu 

tradīciju noteikti vajadzētu turpināt, varbūt pat vairākas reizes 
gadā! Liels paldies tirdziņa organizatoriem raimondam un Vitai par 
uzņēmību un jaunām idejām!

Esmeralda Tāle

AKTuāLI
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Ir pienākusi kārtējā ziema un atkal kļūst aktuāls jautājums: Kā 
pareizi kopt un aizsargāt sejas ādu aukstā laikā?. Ikviena no mums 
ir saskārusies ar tādām “ziemas problēmas”, kā, piemēram, ādas 
lobīšanās, asinsvadu tīklojums un apsārtums. 

Sejas āda, lai kāds būtu tās tips – taukaina vai sausa – ziemai 
raksturīgo laika apstākļu dēļ kļūst sausāka, tāpēc ādai ir nepie
ciešama īpaša kopšana. Ieteicams izvēlēties atbilstoši savam ādas 
tipam un ādas stāvoklim atbilstošu barojošu sejas krēmu. Taču 
nedrīkst atteikties arī no ādas mitrināšanas – ja tās šūnas nebūs 
pietiekami mitrinātas, tās nespēs uzņemt vitaminizētos un barojošos 
krēmus. Tie sejas ādā iesūksies, taču nebūs vajadzīgā efekta. Tādēļ, 
lai ar barojošajiem sejas krēmiem ādu no aukstuma varētu aizsargāt 
efektīvāk, ādu nepieciešams mitrināt un tas ir jādara, lietojot se
jas kosmētiku atbilstoši ādas stāvoklim, nevis noteiktajiem ādas ti
piem. Turklāt, ja āda ir zaudējusi mitrumu, uz tās ātrāk sāk veidoties 
krunciņas. Tomēr svarīgi ir atcerēties, ka lietojot tikai mitrinošus se
jas krēmus, ziemas salā šis mitrums sasalst, tāpēc pakļaujam savu 
ādu sasalšanai – sejas āda var kļūt sarkana un jutīga, tiek traumēti 
mazie kapilāriņi un tie kļūst redzamāki. Tādēļ mitrinošos krēmus 
ir vēlams lietot pirms gulētiešanas, bet no rīta izvēlēties barojošus 
krēmus. Ādu no apsaldēšanas var aizsargāt arī ar tonālo krēmu, ko 
ziemā klāj uz barojošā krēma.

Ideāli, ja sieviete savu sejas ādu ziemas apstākļiem sagatavo, 
apmek lējot kosmētisko kabinetu. Mālpilī tas ir izdarāms mājīgajā 
skais tumkopšanas salonā “Aleksandra D” Kalna ielā 6, kur iepriekš 
pie sa koties, ir iespējams veikt kādu no ziemas apstākļiem īpaši pie mē
rotajām sejas kopšanas procedūrām ar Guinot kosmētiku no Fran cijas. 
Guinot produkti ir izstrādāti īpaši rūpīgi, ņemot vērā ādas vajadzības!

Ziemas ādas problēmu risināšanai īpaši piemērota ir sejas mir
dzuma procedūra BEAUTE NEUVE, kas ir dubultais pīlings ar augļ
skābēm. Brīdī, kad sejas ādu nomāc izžuvušās šūnas, palēninās 
šūnu atjaunošanās procesi un seja izskatās pelēcīga un sanīkusi, 
veicot pīlinga procedūru, tas palīdz atbrīvoties no ārējās raga kārtas 
un mitrina ikvienu šūnu. Procedūras laikā arī tiek veikta masāžā ar 
reģenerējošo serumu un uzklāta maska ar tīru C vitamīnu.

Otra īpaši ziemas apstākļiem piemērota sildoša procedūra ir 
LIFTOSOME  – vaibstu, jaunības un tvirtuma atjaunošanai, kas 
padara ādas virsmu gludu un uzlabo ādas blīvumu, kliedē nogu
ruma radītās pēdas. Ir 3 zonas, kuras īpaši skar ļenganums – vaigi, 
zods un kakls. Sejas izteiksme kļūst skumjāka, seja izskatās grum
baina, viļņaina. Procedūras laikā tiek uzklāts nostiprinošs serums, 
sildoša modulāžas maksa ar liftinga iedarbību un sejas masāža. 
Šo procedūru var izvēlēties arī pirms svinīgiem pasākumiem, lai 
uzlabotu sejas izskatu.

Skaistumkopšanas salonā “Aleksandra D” iecienītā dubultās 
jonizācijas procedūra HYDRADERMIE arī ir piemērota ziemas 
apstākļiem, jo atkarībā no ādas tipa un skaistuma mērķa 
procedūras laikā ar attiecīgiem serumiem tiek veikta ādas barošana, 
mitrināšana, līdzsvarošana, nomierināšana vai balināšana, arī 
pret grumbu procedūra acīm, savelkoša  – kakla, dekoltē zonai un 
krūtīm. HYDRADERMIE paredz arī pretgrumbu un pretnovecošanas 
procedūras dāmām ar ilgāku dzīves pieredzi. Šī skaistuma kūre 
paredzēta visiem ādas tipiem.

Apmeklējot kosmētiskās procedūras salonā, uzdodiet jautājumus 
un pārrunājiet arī ādas kopšanas jautājumus mājas apstākļos. 
Skaistumkopšanas salonā “Aleksandra D” ir iespējams iegādāties 
visus nepieciešamos līdzekļus individuālai ādas kopšanai mājās un 
tā ir drošāk, jo Jūsu sadarbības laikā kosmētiķe ir iepazinusi Jūsu 
ādas vajadzības un zinās, kādi produkti ir nepieciešami tieši Jums, 
lai sasniegtu iecerēto rezultātu.

Domājot par to, kā iepriecināt un pārsteigt savu mīļos svētkos 
un īpašajos brīžos, iespējams iegādāties skaistumkopšanas salona 
“Aleksandra D” dāvanu karti, kuru var izmantot gan iegādājoties 
individuālos ādas kopšanas līdzekļus, gan izbaudot plašo pakalpo
jumu klāstu sejai, gan arī apmeklējot manikīru, pedikīru un vaksāciju 
un citus salonā pieejamos pakalpojumus.

Būsiet mīļi gaidīti skaistumkopšanas salonā “Aleksandra D’ 
Mālpilī, Kalna ielā 6, piesakoties pa tālr.26557139.

 
Karīna Dombrovska

sejas ādas kopšana ziemā skaistumkopšanas salonā “aleksandra D”

Mūsdienu deju rudens kursi Mālpilī
23. un 24. novembrī Mālpilī notika mūsdienu deju rudens kur

si, kuros piedalījās 100 dejotāji, deju pedagogi un viņu palīgi no 
dažādām Latvijas vietām. Pagājušā gadā līdzīgi deju kursi no
tika Cēsīs. Nolēmām šo ideju pārvērst par tradīciju, tāpēc šogad 
aicinājām savus draugus un kolēģus uz Mālpili. Jau otro gadu 
sadarbojamies ar deju grupu “VIVA” no Cēsīm, Ķekavas privātās 
pamatskolas deju grupām “Krikši” un “Superkrikši”. Šogad mūsu 
pulkam pievienojās arī deju grupa “Aliens” no Madonas un deju 
studija “Prieks” no Ventspils. Kursu ietvaros mazākie dejotāji 
mācī jās Ināras Cakules deju “Rūķi”, bet lielākie dejotāji apguva 
Ingas Cipes deju “Nenāk miegs” un Ivettas Jakovļevas deju “Pašām 
sava ballīte”. Paralēli deju nodarbībām dejotāji darbojās dekupāžas 
un draudzības aproču darbnīcās, piedalīgās solo deju sacensībās 
un Groove dance sacensībās, peldējās baseinā, ballējās pidžammu 
ballītē, apskatīja Mālpils pienotavu un Mālpils muižu. Deju grupām 

tā bija lieliska iespēja papildināt savu repertuāru ar citu horeogrāfu 
dejām, sadraudzēties ar jauniem draugiem, satikt jau iepazītus 
draugus, iemācīties un uzzināt kaut ko jaunu. Īpaši liels paldies 
par viesmīlību Mālpils vidusskolai un Mālpils sporta kompleksam! 
Iespējams, ka nākamā gadā līdzīgi deju kursi notiks pie mūsu drau
giem Ventspilī.

Ivetta Jakovļeva

Uz deju kursiem bija atbraukši dejotāji no Ventspils, Cēsīm, 
Ķekavas un Madonas. Mēs ciemiņus sagaidījām un pārbaudījām 
viņu zināšanas ģeogrāfijā. Skolas zalē uz skatuves bija izveidota 
liela Latvijas kontūra, kurā kolektīviem bija jāatzīmē no kurie
nes viņi ir atbraukuši. Pirmajā vakarā mēs mācījāmies dejas 
un peldējāmies baseinā. Nākamajā dienā bija maza rīta rosme 
un neliels orientēšanās uzdevums, kurā mēs pārbaudījām, 

Lūdzu, piedod man, nezināmais svešiniek, ka biju ļoti dusmīga, kad atklāju, ka Tu esi nežēlīgi nozāģējis manis stādītās, piecos gados 
krāšņi sakuplojušās, dzīvžoga eglītes. Gribējās, lai vecumdienās varētu pastaigāties sētā, kur neplosās saltie ziemeļu vēji. Taču Tevi lai
kam dzina milzīgs izmisums, ja Tu nevarēji pabraukt vai paiet līdz tuvējam mežam, lai Ziemassvētkos sevi iepriecinātu ar eglīti. Diezin vai 
Tu biji kājām, jo tik lielu un kuplu eglīti, kā manā dzīvžogā, jau grūti vienu panest uz muguras, kur nu vēl četras. Droši vien Tu pamanīji, 
ka turpat līdzās aug arī mazākas, pavisam nesen stādītas, kas pēc dažiem gadiem arī būs laba tirgus prece. Ja pa šo laiku Tava sirds būs 
palikusi melna izmisuma pilna un atkal manas eglītes būs vienīgā izeja no posta, lūdzu, ienāc pie manis! Es no savas pensijas atlicināšu 
dažus latus (vairāk jau Tu par tām nenopelnīsi), lai paglābtu no iznīcības savu darbu. Ienāc, ja pietiks drosmes, paskatīties man acīs!

V.Tāle

vēstule nezināmajam svešiniekam
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cik labi viesi iepazina mūsu skolu. Tad paēdām bokastis un 
devāmies ekskursijās uz Mālpils pienotavu un Mālpils muižu. Pēc 
ekskursijām atkārtojām dejas un atrādījām arī mūsu skolotājam. 
Tad bija arī brīvais laiciņš, kuru varējām pavadīt ar jaunajiem drau
giem un pīt draudzības aproces, arī dekupēt šķīvīšus. Deju kursi 
bija ļoti izdevušies: iepazinām jaunus draugus un satikām tos, ku
rus iepazinām Cēsīs.

Viktorija Seļivanova

Visjaukākais bija tas, ka iemācījāmies jaunu deju “Nenāk miegs”. 
Šo iespēju gaidījām jau visu vasaru. Vēl man patika ekskursija 
uz Mālpils muižu un Mālpils pienotavu. Pienotavā varēja nopirkt 
dažādus siera veidus. Iespaidīgi bija tas, ka mūsu istabiņa aizgāja 
gulēt tikai 4:30 naktī, kaut gan bija jāceļas jau 9:00 no rīta. Man vēl 
patika, ka varējām peldēties baseinā un kārtīgi izdancoties ballītē. 
Un pats galvenais – ieguvām jaunus draugus! Tas bija labi un inte
resanti pavadīts laiks.

Ilva Daniela Strautniece

Klubiņam “rezēdas” – 15

Mālpils un Ķekavas dejotāji apmeklē Mālpils pienotavu Solo deju sacensības

12. janvārī vecmāmiņu klubiņš un ansamblis “Rezēdas” svinēja 
15 gadu jubileju. Ar skaistām dziesmām “Rezēdas” sveica Andris 
Daņiļenko, “Rezēdu” nosaukuma krustmāte Aina Kuzmane, kultūras 
nama kolektīvs, Ropažu senioru ansamblis “Atvasara” un citi. 
Svinībās piedalījās arī “Rezēdu” dibinātāju kodols – Skaidrīte Misiņa, 
Ilga Egle, Irēna Saukuma un Rita Kargane, kuras pulcinājušas ap 
sevi pārējās klubiņa dalībnieces.

“rezēdas” sveic Mālpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas priekšsēdētāja Leontina Amerika

Klubiņa “rezēdas” dalībnieces 2013. gada 12. janvārīJubilāres dejo ar Mālpils staltākajiem puišiem

“rezēdas” līnijdejotāju pulkā
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Janvārī tuvojas beigām projektā “Mālpils pašvaldības kapacitā
tes stiprināšana” paredzētās apmācības 7 grupām, katrā no tām 
bija 10–30 dalībnieki. No jūnija līdz janvārim tika organizētas 
nodarbības 176 stundu apjomā. Tajās piedalījās novada domes 
deputāti, Mālpils kultūras centra, Sociālās aprūpes centra un paš
val dības mācību iestāžu vadītāji un darbinieki. Kopumā apmācībās 
piedalījās 65 klausītāji, liela daļa no viņiem apguva vairākas tēmas.

Nodarbības notika par tādām nozīmīgām tēmas kā “ES fondu 
projektu iespējas un izvēle”, “Iepirkums”, “Sekmīga komunikācija 
ES fondu projektos, sadarbības partneru meklēšanas metodes 
un sabiedrības informēšana”, “Lietišķā etiķete”, “ES fondu pro
jektu sagatavošana un vadība”, “Aktuāli grāmatvedības jautājumi”, 
“Komunikācija, publiskā uzstāšanās, pašmenedžments”. Ir iegūtas 
praktiski pielietojamas zināšanas, ko varēs izmantot, sagatavo
jot projektu pieteikumus un īstenojot apstiprinātos projektus ar 

tālejošu mērķi: Mālpils novada izaugsme un attīstība, kvalitatīvas 
dzīves vides izveide novada iedzīvotājiem.

Pēc projekta noslēguma turpināsies jaunu projektu izstrāde un 
īstenošana. Paredzam, ka, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, to 
apjoms pieaugs un projektu sagatavošanā un īstenošanā zināšanas 
ieguvušie darbinieki varēs tās pielietot praksē. Tā kā apmācību 
gru pās tika iesaistīti dažādu jomu un nozaru darbinieki (pašvaldība, 
izglītība, kultūra, sociālais darbs), paredzam daudzu jaunu, aktuālu 
ideju attīstību un īstenošanu.

Nozīmīgs projekta veiksmes priekšnoteikums bija sadarbība 
ar pašvaldības iestāžu vadību, kas nodrošināja saviem darbi
niekiem iespēju apmeklēt šīs mācības, pielāgojot darba grafikus 
nodarbību laikiem. Paldies visiem par izpratni un atbalstu un 
mācību dalībniekiem – par neatslābstošo motivāciju iegūt jaunas 
zināšanas!

Līvija Mukāne, projekta vadītāja

Projekta noslēgums

2012. gada 31. decembrī iepirkos veikalā Elvi. Mans pirkums bija 
baklažāni un divas paciņas sērkociņu. Baklažānu kvalitāte nebija vi
sai augsta, bet tā kā cena arī bija ne no augastākajām – 1.79 Ls/kg, 
nolēmu tomēr paņemt. Man bija nepieciešams 1 kg. Stendā bija ti
kai trīs baklažāni un viens no tiem pavisam mīksts, tāpēc izvēlējos 2 
labākos, pēc sajūtas zem 1 kg, un devos pie kases. Uz kases aparāta 
tablo parādījās, ka man par baklažāniem jāmaksā 2.00 Ls. Nospriedu, 
ka man slikts acumērs, bet ziņkāres pēc turpat pie kases ieskatījos 
čekā un ieraudzīju, ka baklažāni tiešām nesver 1 kg, bet 0.672 kg, taču 
cena bija cita – 2.98 Ls/kg. Gribēju vēlreiz pārliecināties, vai tiešām 
neesmu kļūdījusies apskatot cenu (par tādu cenu es tik nekvalitatīvus 
baklažānus neņemtu) un vēlreiz devos pie dārzeņu stenda. Taču pa šo 
mazo brītiņu, kamēr pētīju čeku, cena no cenu turētāja pie baklažāniem 
bija pazudusi, tas bija tukšs. Uz manu jautājumu, kur ir cena, kasiere 
man paskaidroja, ka šī cena ir beigusies un ir jauna.

Vai tiešām kasierei ir tādas tiesības izrīkoties ar cenu šādā veidā? 
un, ja cena tiešām kaut kāda iemesla dēļ nav nomainīta, vai kasiera 
pienākums nav brīdināt pircēju, ka čekā būs cita cena?

Pensionāre

Projektu vadības nodarbības Mālpils vidusskolas datorklasēVarāku tēmu apguvi vadīja ruta Kalniņa

IEDZĪVOTāJI JAuTā

PrOJEKTI

Pircējas minētajam produktam bija pārcenošana no 27. de
cembra līdz 1. janvārim un to vajadzēja pārdot par 1.79 Ls/kg. 
Šajā situācijā pircējai vajadzēja vērsties pie veikala vadītājas 
vai maiņas vecākā pārdevēja, lai noskaidrotu, kāpēc čekā 
parādījās dārgākā cena, nevis pārcenošanas cena. Kasiere 
var pārdot produktu tikai par to cenu, kuru uzrāda sistēma. 
Mainīt cenu kasē var tikai veikala vadītājs vai maiņas vecākais 
pārdevējs. Iespējams šajā gadījumā bija datorsistēmas kļūda 
un pārcenojuma cena kasē neuzrādījās.

Esam ļoti pateicīgi tiem pircējiem, kas paska, ka cena čekā 
nesakrīt ar cenu stendā, mēs varam izlabot kļūdu sistēmā un 
pircējs var saņemt preci par sendā redzamo cenu. Ir gadījumi, 
kad vēl nākamajā un aiznākamajā dienā pēc pirkuma cilvēki 
atnāk uz veikalu, lai pārliecinātos vai cena bijusi pareiza. 
Jāpiebilst, ka akcijas preču ir ļoti daudz katru dienu un var 
gadīties neatbilstība starp cenu stendā un cenu kasē.

Veikala administrācija
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2012. gada rudenī mēs, Mālpils luteriskā drau
dze, piedalījāmies Rietumu bankas labdarības 
fonda un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas rīkotajā projektu konkursā “Sakrālās 
arhitektūras un mākslas mantojuma saglabāšana”, 
kurā iesniedzām projekta “19. gadsimta bronzas 
lustras restaurācija” pieteikumu. Šajā konkursā 
bija iesniegti ap 100 projektu pieteikumu no visas 
Latvijas, no kuriem Rietumu bankas labdarības 
fonds atbalstīja septiņus, to vidū arī mūsu projektu.

Šī projekta ietvaros paredzēts restaurēt vienu 
no trijām vēsturiskajām lustrām. Šo darbu veic 
Rundāles pils speciālists  – metāla priekšmetu 
restau rators Jānis Līdaka. Projekts kopumā iz
maksā 1 722,20 Ls, no kuriem 70 % segs Rietumu 
bankas labdarības fonds un 30 % – ziedojums.

Mālpils luteriskā draudze sadarbībā ar biedrību 
“Idoves mantojums” ļoti cer uz sabiedrības at
balstu, lai varētu kopīgiem spēkiem atjaunot visas 
trīs (no trešās saglabājusies tikai viena detaļa) 
baznīcas vēsturiskās lustras, lai varētu tās atgriezt 
atpakaļ pie dievnama griestiem. Atjaunotajām 
lustrām būs nepieciešams papildus finansējums 
kristālstikla piekariņu iegādei. Tāpēc ļoti lūdzam 
gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus ziedot šo baznīcas 
lustru atjaunošanai!

Mālpils ev.lut. draudzes padome
un biedrība “Idoves mantojums”

19. gadsimta bronzas lustras restaurācija  
Mālpils baznīcai

Jau vairākus gadus biedrības “Mālpils zivīm” plānos bija iestrā
dāts pasākums par gājēju takas izveidi gar Mergupi. Šāda taka bija 
nepieciešama galvenokārt no tāda viedokļa, ka Mergupē bijām 
vairākkārt pavairojuši strauta foreļu populāciju. 2010. gadā ielaidām 
arī pilnīgi jaunas zivju sugas – alatu mazuļus. Arī nākošajos divos 
gados tiks ielaisti aptuveni 50 000 strauta foreļu mazuļi. Nu jau 
šīs zivis ir sasniegušas tādu kondīciju, ka tās jau var makšķerēt 
un paturēt lomā. Šīs sugas zivis makšķerējamas galvenokārt ar 
mušiņmakšķeri, taču problēma bija tajā, ka Mergupes krasti stipri 
apauguši ar krūmiem, krastus šķērso dziļas gravas, pārvietošanos 
traucē sagāzušies koki, palu ūdeņu sanesumi. Problēmu varēja 
atrisināt, ja gar krastu izveidotu labiekārtotu kājāmgājēju taku, 
kuru varētu izmantot gan makšķernieki, gan tūristi, gan jebkurš 
dabas mīļotājs, vēl jo vairāk tāpēc, ka Mergupes krasti ir ļoti glez
naini, no vairākiem upes stāvkrastiem paveras brīnišķīga aina va uz 
upi un pretējo krastu.

Problēmas risinājumam iespēja pavērās pagājušā gada pavasarī, 
kad kļuva pieejams Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums 
aktivitātei “Ar tūrisma nozari saistītas infrastruktūras izveide un 
attīstība”, kurā varēja iegūt finansējumu līdz 20 000 LVL. Ķērāmies 
klāt pie projekta rakstīšanas, kas aizņēma diezgan daudz laika, 
bija jāizstrādā pamatojums, projekta apraksts, jāveic iepirkuma 
procedūra darbiem un nepieciešamajiem materiāliem, jānoslēdz 
zemes nomas līgumi ar īpašniekiem, kuru zemes šķērsos taka, 
projekts jāsaskaņo ar būvvaldi. Šeit mums ļoti paveicās tajā ziņā, 
ka jau iepriekš pie līdzīgas idejas bija strādājusi mūsu novadniece 
Linda Kargane. Ar viņas laipnu atļauju varējām izmantot lielāko 
daļu no viņas iestrādnēm un ar tām griezties būvvaldē idejas 

saskaņošanai. Šī fonda administrēšanu mūsu reģionā veic Rīgas 
rajona lauku attīstības biedrība. Tai tika iesniegti ap trīsdesmit 
projektu pieteikumu, biedrības akceptētie projekti tālāk tika virzīti 
jau uz republikānisko izvērtējumu, ko administrē Lauku atbal
sta die nests. Cik zināms, lielākai daļai projektu pieteikumiem 
finansējums tika atteikts.

Taču mēs decembra sākumā esam saņēmuši LAD lēmumu par 
finansējuma piešķiršanu 19 556.26 LVL apmērā biedrības iesniegtā 
projekta realizācijai pilnībā no ES zivju fonda līdzekļiem, neprasot 
mūsu līdzfinansējumu. Tas tāpēc, ka mūsu biedrībai ir piešķirts 
sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas savukārt nozīmē to, 
ka biedrībā nedrīkst būt neviens algots darbinieks, tai nedrīkst būt 
peļņa, visai mūsu darbībai un visiem iegūtajiem līdzekļiem jābūt 
novirzītiem sabiedrības labā. Projekta realizācijas rezultātā tiks 
izveidota kājāmgājēju taka gar Mergupes kreiso krastu 6,5  km 
garumā sākot ar tiltu pie kapiem un beidzot ar atpūtas vietu pie 
“Mergupēm” pretī “Skulmju” mājām. Takas garumā tiks likvidēts 
krūmu aizaugums, izzāģēti kaltušie un kritušie koki, izvietots infor
mācijas stends, norādes, atpūtas soliņi, tiltiņi pāri trīs gravām, 
kāpnītes stāvajās nogāzēs, stāvkrastos ierīkoti skatu laukumi. 
Projekta realizācijai paredzētais laiks  – līdz 2013. gada oktobra 
mēnesim. Līdz ar projekta realizāciju mālpilieši un mūsu viesi 
iegūs iespēju iepazīt vēl kādu brīnišķīgu mūsu novada dabas stūrīti. 
Ar Lindas Karganes takas aprakstu var iepazīties mūsu biedrības 
mājas lapā www.malpilszivim.lv

Biedrības “Mālpils zivīm” valdes  
priekšsēdētājs

Vladislavs Komarovs

Mālpils iegūs vēl vienu tūrisma 
infrastruktūras objektu

Pašlaik restaurācijā esošā lustra
ar 18 spuldzēm

Lustra, kuras restaurācijai vēl 
nepieciešams finansējums,

ar 30 spuldzēm

PrOJEKTI
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Kas ir maskošanās tradīcija?
Maskas, maskošanās tradīcijas, ar maskām saistītie rituāli un 

ieražas ir vienas no visnoslēpumainākajām un interesantākajām 
parādībām pasaules tautu reliģijās un kultūrās. Maskās materializējas 
senču gars. Tās ir “logs uz citu pasauli”, kas ļauj nākt saskarē ar 
saviem senčiem, bet ar viņu palīdzību jau ar “augstākiem spēkiem”. 
Maskošanās mērķis ir viens  – palīdzēt cilvēkam. Pasaules tautu 
kultūrās tās tiek izmantotas visos svarīgākajos cilvēka dzīves brīžos – 
bērna dzimšanā, pilngadības sasniegšanā, kāzās, bērēs. Ar maskām 
aizsargā savu māju no slimībām, ļauniem gariem, nelaimēm. Ar mas
kām dziedē. Ar maskām nodrošina auglību un ražu nākamajam gadam, 
veiksmi medībās. Ar masku šamanis gatavo bungas. Visbeidzot mas
kas izmanto Pirmmātes atjaunošanas rituālā. Tas ir Rituāls visas mūsu 
tautas dzīvības un radošo spēku saglabāšanai un atjaunotnei.

Maskošanās vēsture
Maskošanās pirmsākumi ir sastopami tālajā paleolītā, par ko 

liecina senie zīmējumi uz alu sienām. No tā laika maskošanās ir bi
jusi neatņemama tautu kultūras un reliģiskās dzīves sastāvdaļa. Tā 
tas ir bijis arī Latvijā, jo par to liecina P.Einhorna, E.Voltēra un citu 
vēsturnieku un etnogrāfu liecības.

19.gadsimta beigas Latvijā iezīmē sarežģītu sociāli ekonomiskās 
dzīves pārmaiņu sākumu, kas saistītas ar tradicionālā dzīvesveida 
pakāpenisku izzušanu. Cilvēku apziņā masku gājieni pakāpeniski 
zaudēja savas reliģiski rituālās funkcijas, priekšplānā izvirzot ieražas 
izklaides raksturu. Neskatoties uz pārmaiņām sabiedrības dzīvē, šur 
tur Latvijas novados vēl notika maskošanās. Savukārt pagājušā gad
simta beigās liels nopelns masku tradīciju atdzimšanā bija folkloras 
kustībai. Folkloras kopas iekļāva savā repertuārā arī maskošanās 
prog rammas un ar tām piedalījās dažādos pasākumos, it sevisķi 
Mārtiņu, Ziemassvētku un Meteņu laikā. 

21.gadsimts iezīmējas ar Starptautisko masku tradīciju festivālu 
norisēm dažādos Latvijas novados un pilsētās. Pateicoties pētnieku, 
kultūras dzīves organizatoru un maskotāju entuziastu sadarbībai aiz 
vien vairāk atdzimst lokālām tradīcijām atbilstošas masku grupas. 
Pamazām atjaunojas bagātīgais maskošanās tradīciju pūrs, kas ietver 
sevī dažādos masku grupu nosaukumus, plašu un daudzpusīgu rituālo 
darbību spektru, dialektu daudzveidību un citas spilgtas un savdabīgas 
parādības.

Lielu ieguldījumu tradīcijas atjaunošanā deva 2009. gadā izdotā 
Aīdas Rancāne grāmata “Maskas un maskošanāš Latvijā”.

Kas ir maska un kā maskoties?
Maskas (arābu maschara, ākstība, it. maschera, fr. masque, vācu 

Maske, angļu mask)  – cilvēka, dzīvnieka, gara, fantastiskas būtnes 
attēlojumi, izgatavoti no dažādiem priekšmetiem, velkami uz galvas, 
ķermeņa vai arī nēsājami, izliekami atsevišķi ar nolūku pārveidot 
cilvēku kādā būtnē jeb tās iemiesojumā. Maskas simbolizē šīs būtnes 
klātesamību, atnākšanu.

Terminu “maska” vārda šaurākajā nozīmē lieto kā priekšmetu, kas 
aizklāj un maskē seju. Taču pārsvarā tiek lietota plašākā nozīme un ar 
to saprot jaunu tēlu, ko nēsātājs ir izveidojis, izmantojot ne tikai sejas 
masku, bet arī atbilstošu kostīmu, kas aizsedz maskoto cilvēku no gal
vas līdz kājām, tai skaitā speciālu galvas ietērpu – visbiežāk ragus vai 
citu masīvu rotājumu.

Dažādu koku, augu šķiedras, dzīvnieku ādas, rotas – klabekļi, gra
bekļi, auduma stērbeles kalpo cilvēka ieslēpšanai attiecīgajā maskā. 
Katrai maskai atbilst tikai viņai piemītošas sevišķas kustības, ritms, 
dejas, mūzika. Galvenā maskotā tēla māksla ir prast tēlaini un dzīvi at
veidot šīs kustības, spēlēt tieši to lomu, kas atvēlēta attiecīgajai maskai. 
Tā, kas karājas pie sienas vai redzama fotogrāfijā nedod par sevi pilnīgu 
priekšstatu. Skatīties uz masku bez tās kostīma un bez attiecīgās lo
mas rituālā ir tas pats, kas vērot teatrālu aksesuāru bez pašas izrādes. 
Runājot par maskām, senās tautas gandrīz vienmēr saprot veselu tēlu 
un jēdzienu kompleksu, kas apvienoti ar terminu “maska”.

Latviešu maskas un to tradīcijas
Arī latviešu tradicionālajā kultūrā maskām un maskošanās tradī

cijām ir liela un nozīmīga vieta. Cik savdabīgi un atšķirīgi ir saglabājušies 
mūsu tautas tērpi dažādos novados, tikpat dažādi ir arī maskošanās 
paņēmieni, veidi un arī pašu maskoto ļaužu nosaukumi. Latvijā ir sa
stopami vairāk kā 70 dažādi masku grupu nosaukumi. Pazīstamākie 
ir čigāni, ķekatas, budēļi, kūjenieki. Bet varbūt Jūs būsiet dzirdējuši 
kaut ko par tādiem nosaukumiem, kā spokstiņi, ķēmi, kurcumi, dādi, 
miežvilki, buki, kaladnieki, dādi, skutelnieki, kaitys, vecīši un citi.

Dažādos laikos iet dažādas masku grupas. Vēlajam rudens perio
dam pieder vecīši, Andrejbērni, Katrīnas. Savukārt Ziemassvētkos 
populārākā masku grupa ir Čigāni. Bet budēļi un ķekatas iet pavasarī 
uz Meteņiem. Ja tādās masku grupās, kā budēļi, ķekatas, dādi, vecīši 
visus atseviškos tēlus sauc tāpat (budēlis, dāds, vecītis), tad čigānu 
masku grupā ietilpst dažādi tēli – Čigāns, kas parasti arī ir barvedis, 
Čigāniete, Lācis, Nāve, Dzērve, Vilks, Kaza, Sietiņš, Dzīvais mironis, 
Vijolnieks uz siena kaudzes u.c.

Masku gājienos svarīgs ir nevien izskats, bet arī citi izpausmes 
veidi. Katrai masku grupai ir savas dziesmas, izdarības, piederumi. 
Budēļu rokās vienmēr bija bērzu rīkstes vai rīkšu buntes. Ķekatnieku 
vajadzībām tika lietota eglīte. Ļoti svarīga masku gājienu sastāvdaļa 

MASKu FESTIVāLS

Masku festivāls

Masku kāzas. Šauļu folkloras kopa “Salduve”

Budēļi. rīgas folkloras kopa “Grodi”

Čigāni. Brocēnu folkloras kopa “Virši”
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ir trokšņošana, tāpēc maskotie ņēma no mājām līdzi klabekļus, 
žvadzekļus, katla vākus, spaiņus, lapstas un gājienu laikā taisīja lielu 
troksni. Vienas maskas vairāk dziedāja, citas dancoja, bet, piemēram, 
tādas grupas kā čigāni vai kaitas izrādīja dažādas izrādes  – čigānu 
kāzas, kristības, tiesa vai citas. Visās šajās izdarībās caurvijās viena 
ideja vecais nomirst un piedzimst jaunais.

Vēsturiskās ziņas
1874.gadā “Mājas Viesī” A.Šķerbergs 

ap raksta Ziemassvētku čigānu izdarības 
Augškurzemē: “…Ļaudis vēl ciena un uzkopj 
to modi Ziemassvētkos čigānos iet. Bet kas 
tad tie čigāni tādi īsti ir? Nu, tie nav nekas 
cits, kā mūsu pašu latvieši, kas šā un tā ar 
liekiem ģīmjiem gluži savādi pārģērbušies it 
kā no paša sātana jādelēti pa māju mājām 
apkārt plūst, ar negodīgu, ellisku kliegšanu 
un tērzēšanu visādus jokus dzen. Kur šie 
parādās, tur tais mājās, kamēr viņi uzturās, 
izrādās tā, it kā kad pate pastardiena būtu 
klātu, kur viss top sadauzīts un drupu dru
pos samalts, jeb arī ir pate istabas grīda 
caur likšanu bezdibenī iegrūsta. Un kā tad 
ne, puiši, kas lielā barā ar zirgu galvām jeb 
aunu, āžu voi vēršu ragiem apbruņojušies un 
ar baltiem jeb melniem palagiem aptinušies, 
ar garām astēm istabā sanākuši uz visām 
pusēm ar ragiem bada un ar astēm sukā 
mātes, meitas, bērnus un visus, ko tik priekšā 
atrod, kamēr tie vaimanādami un kliegdami 
slēpjas voi nu apakš gultām jeb arī uz krāss, 
jeb ar kur citur. Kad nu viņi caur lielu līkšanu 
ir piekusuši jeb arī caur kliegšanu ir savu 
balsi zaudējuši un kad saimnieks pēdīgi šos 
uzlūdz uz vakariņām, tad viņi savas bruņas 
nolikuši, te vēl kādu laiku uzturās, līdz kamēr 
uz citām mājām tālāk dodās. Bet ja šie čigāni 
netiek uzņemti, tad viņi pēc trakošanas brīža tāpat kā nākuši, ar lielu 
kliegšanu, zvārguļu skandināšanu un lāpstu sišanu ripuļ ripuļiem pa 
galvu un kaklu no istabas ārā dodās uz citurieni, kas zināms no mājas 
ļaudīm ar prieka smiešanos un suņu riešanu tiek pavadīti.”

Masku festivāls
Šogad	 XIV	 Starptautiskais	 masku	 tradīciju	 festivāls	 norisināsies	

Mālpilī un Siguldā no 9. līdz 10. februārim. Festivāla ietvaros ir pare
dzēta plaša un daudzveidīga masku grupu darbības programma, filmu 
demonstrējumi, fotoizstāde, pētnieku vēstījumi un komentāri, kā arī 
ārvalstu viesu līdzdalība.

Festivāla programmā paredzēti masku gājieni ar īstiem rituāliem 
un norisēm lauku sētās Mālpils apkārtnē, improvizētas masku izrādes 
Mālpils Kultūras centrā, lielais masku gājiens Siguldā, Meteņa 
dzīšana un festivāla noslēguma rituāls Mālpils Saules vārtu kalnā. 
Īpaši atraktīva un aizraujoša būs individuālo masku izrādīšanās, kur 
tradicionālās maskas rādīs savu darboties spēju mūsdienu mūzikas 
pavadījumā. Interesantas un izziņas bagātas solās būt masku 

konference un meistardarbnīca gan Siguldā, gan Mālpilī. Tajās dažādu 
novadu un arī ārvalstu grupas un speciālisti stāstīs par tradīcijām un 
demonstrēs masku gatavošanu. Turpat skatāma arī masku foto izstāde.

Dalībnieki
Festivālā piedalīsies vairāk kā 15 masku grupas no Rīgas, Ventspils, 

Dagdas, Rēzeknes, Baltinavas, Siguldas, Vidrižiem, Viļāniem, Saldus, 
Dobeles un tās demonstrēs dažādas maskošanās tradīcijas. Būs sas
topami: budēļi, čigāni, kaitys, ķekatas, vastolōva, vecīši, Ziemassvētku 
čigāni, miežvilki un citas masku grupas. Lietuvu pārstāvēs Šauļu folk
loras kopa “Salduve”, kura rādīs masku kāzas. Īpaši interesantas un 
unikālas ir lietuviešu koka maskas. Gaidām arī ciemiņus no Krievijas 
un Baltkrievijas.

Norise
Sestdiena, 9. februāris

10.00 Konference par maskošanās tradīcijām  – referāti, prezen
tācijas Siguldas novada Kultūras centra Kosmo zālē

11.00 Masku gatavošanas meistardarbnīca Siguldas novada 
Kultūras centra Mazajā zālē

13.00 Lielais masku gājiens Siguldā no Kultūras centra uz Svētku 
laukumu

17.00 Masku saiets un grupu izrādīšanās Mālpils kultūras centrā
21.00 Danču vakars Mālpils kultūras centrā
21.30 Individuālo masku skate Mālpils kultūras centrā

Svētdiena, 10. februāris
9.00 Konferences noslēgums prezentāci jas, diskusijas Mālpils 

kultūras centrā
11.00 Masku gājieni Mālpils novada lauku 

sētās
13.00 Festivāla noslēgums un Meteņ 

dienas svinēšana Mālpils Saules vārtu kalnā
Ir, protams, vērts aizbraukt uz Riodežaneiro 

vai Venēciju, lai vērotu krāšņus un iespaidīgus 
karnevālus. Taču izrādās arī mums pašiem 
ir ļoti interesantas, daudzveidīgas, spilgtas 
un aizraujošas maskas un ar tām saistītās 
izdarības. Kā daudz kas Latvijā, arī šīs vērtī
bas nav līdz galam izzinātas un godā celtas. 
Festivāla divās dienās iespējams daudz ko 
uzzināt jaunu un sajust maskošanās maģijas 
noslēpumu. Izmantosim izdevību un ļausimies 
masku burvībai!

Festivālu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu organizē Latvijas Folkloras biedrība, 
Mālpils un Siguldas pašvaldības.

Lai gūtu priekšstatu par Masku tradīciju 
festivāla norisēm un grupu priekšnesumiem 
iesakām apmeklēt interneta mājaslapu 
youtube.com un meklētājā ierakstīt: masku 
fes tivāls Viesītē vai masku festivāls Milzkalnē.

Materiālu sagatavoja –  
Masku pētniece, folkloras kopas “Grodi” 

dalībniece Aīda rancāne  
un Latvijas Folkloras biedrības valdes 
priekšsēdētājs, folkloras kopu “Grodi”  

un “Mālis” vadītājs Andris Kapusts

MASKu FESTIVāLS

Vecīši. Vidrižu folkloras kopa “Delve”

Garā sieva un Mazais vīriņš.  
Mālpils folkloras kopa “Mālis”

Lielais masku gājiens Viesītē 2011. gadā
Fotogrāfijas no Latvijas Folkloras biedrības arhīva
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Mālpils vidusskola visa gada garumā piedalās sacensībās “Roku 
rokā”. Sacensības organizē Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde. 
Sacensību galvenais atbalstītais ir HK “Rīgas Dinamo”.

Sadarbības partneri  – Siguldas vidusskola, Mālpils vidusskola, 
Sējas novada sporta halle, Siguldas pilsētas vidusskola, Krimuldas 
vidusskola, Mores pamatskola.

Viss sākās tad, kad pateica, ka 1.vietas ieguvējiem balvā tiks 
ekskursija uz “Arēnu Rīga” un biļetes uz hokeja spēli.

Sporta skolotāji komandai izvēlējas mūs  – pašus sportiskākos 
skolēnus no dažādām klasēm: Sanita Broka (5.b), Ieva Ozola (7.kl), 
Elīna Niedra (7.kl), Beāte Radziņa (7.kl), Adriana Paula Fjodorova (6.b), 
Tomass Ruoška (7.kl), Marks Gaidels (7.kl), Ēriks Zunde (6.b), Elvis 
Bērziņš (6.b), Maikls Ervīns Goršanovs (6.b), Laura Osīte (6.b), Raitis 
Strangats(6.b).

Mums nācās daudz mācīties, pūlēties un trenēties. Mums bija 
jāzina visas policijas dienesta pakāpes un ielu regulētāju žestu 
nozīmes, jātrenējas visdažādākajām stafetēm. Jāpārzin Bērnu 
tiesību aizsardzības likumu, Administratīvo pārkāpumu kodeksu un 
Krimināllikumu, kas attiecas uz mūsu vecumposmu.

Mums ļoti palīdzēja sporta skolotājas Baiba Kriviša, Jana Bara
novska un Mālpils pašvaldības policists Guntis Lejiņš. Visvairāk mūs 
iedvesmoja un atbalstīja skolotāja Laima Balode. Paldies viņiem visiem!

Mēs esam lepni, ļoti lepni, jo jau pirmajā posmā izcīnījām 1.vietu! 
15. janvārī Sējas Sporta hallē notika otrā posma sacensības “Policijas 
koledža”, un atkal sešu komandu kopvērtējumā ieguvām 1. vietu. Urā!

Turpināsim sadarboties, mācīsimies jaunas zinības, prasmes un 
centīsimies iegūt uzvaras arī citos sacensību posmos, iegūt lielo fināla 
uzvaru!

Turiet īkšķus par mums nākamajos posmos!
Adriana Paula Fjodorova (6.b)

15.decembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 4.posms, kurā piedalījās 9 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Miks Gailis, finālā, ar rezultātu 2:0, pārspējot Alfonu 
Suķi, bet cīņā par 3.vietu Sandis Puksis, ar rezultātu 2:1, pārspēja 
Edgaru Komarovu.

16. decembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 12.posms, kurā piedalījās 20 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Agris Ozoliņš, 2.vietu  – Grigorijs Kozļakovskis, 3.vietu  – 
Jānis Lagzdiņš. Kopvērtējumā 1.vietu ieguva Agris Ozoliņš, 2.vietā – 
Normunds Ozoliņš, bet 3.vietā  – Jānis Lagzdiņš. Vēl kopvērtējuma 
olimpiskajā sešiniekā iekļuva Jānis Sprukulis (4.vieta), Vladislavs 
Komarovs (5.vieta) un Grigorijs Kozļakovskis (6.vieta).

22.decembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils sporta klu
ba kausa izcīņa volejbolā, kurā piedalījās 4 komandas. Tika izspēlēts 
apļa turnīrs. 1.vietu, uzvarot visās spēlēs, izcīnīja komanda Sirsnīgie 
(Valts Mihelsons, Maikls Mihelsons, Māris Čīma, Ģirts Lielmežs, Ivars 
Masāns, Andrejs Furtats). 2.vietu ieguva komanda Mārcis (Kristaps 
Butkēvičs, Mareks Barsovs, Valters Brežinskis, Edgars Kaņepējs, 
Mārcis Kaņepējs, Dmitrijs Petrenko), 3.vietā ierindojās komanda 
Gaujas regate (Raivis Ozols, Uģis Ozoliņš, Gatis Ungurs, Edijs Ungurs), 
bet 4.vietā – komanda Šīfers (Kaspars Ameriks, Gatis Zemītis, Jānis 
Dišereits, Guntars Kļaviņš).

30. decembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītes divcīņā, kurā piedalījās 9 pāri. 1.vietu ieguva 
ko manda Puncīši (Andris Upelnieks, Normunds Ozoliņš), 2.vietu  – 
koman da Vienalga (Jānis Lagzdiņš, Edgars Komarovs) bet 3.vietu – ko
manda Dzintarsdzidrais (Dzintars Narnickis, Dzidra Kiela).

13.janvārī Mālpils sporta kompleksā norisinājās Mālpils novada 
čempionāta novusā 3.posms, kurā piedalījās 18 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Oskars Janbergs. 2.vietu izcīnīja Jānis Jansons, bet 3.vietā 
ierindojās Tālivaldis Zagorskis. Lābākā no dāmām – Kristīne Kaņepēja 
ieguva 11.vietu.

19.janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 5.posms, kurā piedalījās 5 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2.vietā – Miks Gailis, bet 3.vietā – 
Jānis Jansons.

20. janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 1.posms, kurā piedalījās 18 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Mareks Zeile, 2.vietu  – Normunds Ozoliņš, 3.vietu  – Jānis 
Sprukulis.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

SPOrTS

sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

27. janvāris plkst. 10.00 Mālpils novada dubultspēļu čempionāts novusā Mālpils sporta komplekss
3. februāris Pierīgas novadu sporta spēles dambretē Babītes sporta komplekss

9. februāris plkst. 11.00 Pierīgas novadu sporta spēles šahā Mālpils sporta komplekss
10. februāris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 4. posms Mālpils sporta komplekss
16. februāris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 6. posms Mālpils sporta komplekss
17. februāris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 2. posms Mālpils sporta komplekss

24. februāris Pierīgas novadu sporta spēles novusā Babītes sporta komplekss
2. marts plkst. 11.00 Mālpils novada čempionāts galda tenisā Mālpils sporta komplekss

"roku rokā”

Mālpils sporta kluba kausa izcīņas volejbolā dalībnieki
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Labības pļaušana. 
Rudzus pļāva ar vienroci izkapti. Vienā rokā vienrocis, bet otrā – 

mazs grābeklītis. Labību lika statiņos, kur tā arī izžuva. Katram 
statiņam bija cepure, bet to vajadzēja sasiet un uzlikt tā, lai lietus līst 
garām. Kohoza laikā, 1954.gadā, arī vēl statiņus taisīja. Tad saveda tos 
iekšā šķūnī, kur vēl izžuva. Šķūnī bija viss sadalīts – tur bija auzas, tur 
bija mieži, kvieši un viss pārējais. Mājās graudus nemala, bet zināja, 
kas paliek pašiem, kas lopiem, kas iet uz tirgu. Bija gadi, kad mēs 
pārdevām labību. Iejūdza divus zirgus raspuskā, sakrāmēja lielos 
maisus un veda uz Siguldu pārdot. No Briežiem nebija kas brauc ar 
otru zirgu. Jāstrādā. Mani, mazu meiteni, ietupināja otrā zirgā. Pirmā 
zirgā brauca kāds strādnieks, puisis vai meita. Man otrais vezums bija 
jāvada, groži jātur un jābrauc. Ceļš un brauciens uz Siguldu bija garš, 
agri no rīta izbraucām, bet tikai vēlu vakarā pārradāmies mājās. Tad 
jau ceļš bija līkumu līkumiem un nebija asfaltēts. Bija ko skatīties un 
redzēt.

1991.gada 13.janvāra naktī PSRS bruņoto spēku tanki ielenca 
Lietuvas Republikas Augstāko Padomi, ieņēma radio, telegrāfu un 
televīziju. Šajā naktī tika nogalināti 14, bet ievainoti 110 cilvēki. Agri 
no rīta Latvijas Radio izskanēja Daiņa Īvāna uzruna tautai, aici
not pulcēties Doma laukumā, lai paustu atbalstu Lietuvai. Plkst. 
14.00 Rīgā, 11.  novembra krastmalā notika Latvijas Tautas fron
tes rīkotā Vislatvijas protesta manifestācija sakarā ar iespējamo 
bruņoto apvērsumu un Padomju armijas bruņotajām akcijām Lietuvā. 
Tajā piedalījās ap 600 000 līdz 700 000 cilvēku. Baltijas Kara apga
bala helikopteri no gaisa kaisīja brīdinājuma skrejlapas, bet LTF 
priekšsēdētājs Romualds Ražuks aicināja cilvēkus celt barikādes, 
un Latvijas iedzīvotāji sāka tās veidot un apsargāt Augstāko Padomi, 
Ministru Padomi, Radio un televīzijas centru Zaķusalā, Radio namu 
Doma laukumā, Rīgas telefona un telegrāfa centrāli, kā arī Rīgas tiltus 
un citus svarīgus ob jektus. Uz Rīgu devās smagā lauksaimniecības un 
celtniecības tehnika, automašīnas ar baļķiem. Sākās barikāžu laiks. 

Kādas ir mālpilieša, autobusa šoferīša Kārļa Apsīša atmiņas par 
šo laiku? – “Pirmā sabraukšana bija Daugavmalā pie pils, kad noti
ka manifestācija. Smalks lietiņš kā migla nāca, tomēr visumā laiks 
bija labs. Viena daļa mālpiliešu Rīgā palika tūlīt pēc uzsaukuma, pēc 
manifestācijas; tie nemaz mājās nebrauca. Citi bija uz Rīgu atbraukuši 
paši. Atvedu pārējos manifestācijas dalībniekus mājās, bet otrā rītā jau 
bija sakomplektējusies komanda, tie paši bija ar kaut ko aizbraukuši, 
un vakarā man bija jāved maiņa. Zaķusalā iebraucu, bet nekā nezināju, 
kur braukt, tāpēc nostājos ielas malā. Pie pašas studijas gāja ņigu ņegu, 
tur bija visi. Piebraucu un gaidīju, kamēr kāds no mālpiliešiem pienāca 
pie busiņa un teica, ka viņiem objekts esot tieši pie torņa. Nu tad bija 
skaidrs, kur ir mālpiliešu brigāde. Tūlīt saņēmu nodežūrējušo maiņu 
atpakaļ un tad ap deviņiem no rīta, kad jaunā komanda salasījusies, 
vedu tos uz Rīgas barikādēm. Jau sešos no rīta vajadzēja būt uz 
strīpas, jo vispirms bija jāizbrauc rīta maršruti – jāizvadā strādnieki 
un slaucējas. Katru rītu bija noorganizēta līdzvešanai pārtika, tepat no 
ēdnīcas deva līdzi silto ēdienu, desu pārstrādes cehs deva līdzi desu 
kasti, bet pienotava  – sviestu vai siera kluci, dārzniecība  – gurķus. 
Tas viss tika dots katru dienu un ļoti bagātīgi. Bija iesaistījušās visas 
iestādes un, cik varēja, katrs darīja kaut ko lietas labā. No sākuma 
jau diezgan kuplā skaitā bija tie braucēji – tie, kas varēja izrauties no 
sava ikdienas darba, tehnikuma audzēkņi, pasniedzēji, vecāko klašu 
skolēni. Visus braucējus jau nemaz nepazinu. Bija stacionārie – tādi, 
kas nebrauca nemaz mājās, nedēļu no vietas nodzīvoja, piemēram, 
Imants Asaris, to jau daudz fotografēja visādi korespondenti, viņš 
tā smuki izcēlās citu vidū ar savu bārdu, vēl gāzmaska pie sāniem. 
Gāzmaskas bija sadotas visiem cilvēkiem. Bija pat pajaunas meitenes, 
kas tur uz vietas gandrīz visu nedēļu dzīvoja. Tie, kas visu laiku uz vie
tas bija, bija pievilkušies ar dūmu smaku. Barikāžu laikā visus tur vedu, 
viņu bija daudz, un es nevarēju pārzināt, kas kurš ir. Mans pienākums 
bija vest uz barikādēm jauno maiņu, vest cilvēkus atpakaļ uz mājām un 

aizvest tur esošajiem pārtiku. Divas reizes man iznāca nakšņot Rīgā 
pa nakti, vienreiz Sidgundas autobusā; tiem bija kāds gāzes sildītājs. 
Vienā reizē, kad tur paliku uz vietas, tad uz Ķengaraga pusi bija dzir
dami šādi tādi blīkšķi, bet pie torņa jau nevarēja tik viegli tikt klāt. 
Visu nedēļu nobraukāju. Biju pie torņa tad, kad novāca trīsstūrus ar 
dzeloņdrātīm un pa vienu nakti sastutēja bloku sienu. Pie beigām to 
braucēju palika mazāk. Vienā reizē bija tāds jocīgs gadījums – parasti 
braucu caur Ropažiem, bet toreiz bija jābrauc gar VEF, nācu jau tuvāk, 
kad pēkšņi aizmugurē noskanēja briesmīgs blīkšķis. Es jau zināju, kas 
tā par vainu. Man nebija laika apmainīt vienu riteni, tas izšāva, bet 
puikas sabijās un teica – kaut kas laikam iešāva riepā, dzirksteles vien 
nojuka. Es teicu – neuztraucieties, tā ir tikai riepa. Braucām tik tālāk. 
Pašas beigas jau bija diezgan jocīgas – Zaķusalā diezgan tukšs palicis, 
saulīte spīdēja un ieplakās starp lielo kūlu bija pavisam silts. Nebija 
sniega toreiz., Tā savādi jau bija braukt, jo ej nu sazini, kas pretī var 
braukt no Ādažiem, vai nenāk kāda armijas daļa pretī, to jau neva rēja 
zināt.

Baiba Lippe

rudzu kulšana 1936. g.

VĒSTurE

Kārli Apsīti apbalvo ar 1991. gada barikāžu Piemiņas zīmi,
2011. g., foto B. Lippe

Barikāžu laiks

rasma vanaga.  
Par saimniekošanu Briežos

Turpinājums 24. lpp.
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Kulšanas talkas un alus darīšana.
Bērniem ļoti interesantas likās kulšanas talkas. Kuļmašīnai divi 

zirgi bija aizjūgti priekšā, tai bija lieli, plati dzelzs riteņi un, kad zirgi 
to ievilka šķūnī, to darbināja ar dampi. Kad es biju pavisam maza, 
dampi darbināja ar malku. Vēlāk pie mums brauca Ģida – kuļmašīnas 
“Imanta” īpašnieks. Mūsu mājā kuļmašīna brauca divas reizes gadā. 
Pie rudzu kulšanas tas bija īsi – rudzu mums bija maz un tad pa kādām 
trim, četrām stundām tos nokūla un aizbrauca tālāk. Kuriem vajadzēja 
strādāt pie dampja, tas viss tika ar kaimiņiem sarunāts. Kaimiņš 
kaimiņam gāja palīdzēt, kamēr visiem labība tika nokulta. Šajā darbā 
katram bija sadalīti savi pienākumi – bija iekšā laidēji, pelavu tantes, 
salmu tantes, maisu nesēji un vēl citi amati. Viss bija labi noorganizēts. 
Lielā kulšana notika tad, kad visa labība bija savesta šķūņos, izžuvusi 
un pārkaltusi, tikai tad nāca riktīgā kuļmašīna. Uz šo notikumu tika 
gatavotas lielas balles un ēšanas. Brūvēja īsto miežu alu un šajā lietā 
mana mamma bija īsts speciālists, viņa ārkārtīgi garšīgi mācēja to 
pagatavot. Kā tad tas tika darīts – sacepa maizi krāsnī, cik tā gan bija 
garšīga un salda, kad mieži bija izaudzēti, izkaltēti un samalti! Kad 
maizi izcepa, tāds liels koka kubuls bija, tad to ielika tajā, kur apakšā 
bija sakārtoti salmi, uz tiem uzlika maizi un lēja virsū vārošu ūdeni. 
Kādu laiku tas tā stāvēja. Baļļa bija apsegta, tai apakšā bija krāniņš, pa 
kuru tecināja ārā brūno iesalu. Kā tas smaržoja un cik salds bija! Pēc 

tam iesalu tūlīt dzesināja, varēja būt noteikta temperatūra, kad tam 
lika raugu klāt, un tad tas rūga vienu vai divas dienas, arvienvārdsakot, 
līdz palika putojošs. Mūsmājās bija ozola mucas – divdesmit piecu litru 
muciņa bija mazākā, tad bija arī četrdesmit litru mucas. Vai bija piec
desmit litru muca, to neatceros, bet kopā bija kādas četras īstās alus 
mucas ar ieskrūvējamiem krāniem. Vispirms mucai priekšā lika tapu. 
Nonesa alus mucas pagrabā, uzlika uz steķiem un tad jau zināja, kad 
krāns ir jāiegriež tapas vietā. Pagrabā alus varēja stāvēt mēnešiem, 
jo mums bija uztaisīts labs pagrabs. Kad alu laida, tas bija vienās 
putās, tāpēc vispirms tecināja spainī, kamēr daudzmaz nostājas. Kā 
tad vīri dzēra! Vai, cik garšīgs bija alus! Tomēr tas nebija pārāk stiprs; 
no sākuma kā kvass. Bērni iesākumā dzēra tik, cik gribēja. Briežos 
gatavoja vislabāko alu. To jau visi zināja, ka mana mamma ir īsts 
alus meistars. Citiem bija vai tur pelējuma garša, vai tāda garša, vai 
citāda, vai nebija kārtīgi iztīrīti trauki un norūdzis, vai tas alus nebija 
tik dzidrs – tāds pienains, nu visur varēja piesieties, bet mums bija ļoti 
garšīgs alus. Kulšanas laikā stāvēja iejūgts zirgs, un bija tādi vīri, kas 
nesa maisus. Toreiz svaru nebija, visi graudi tika mērīti maisos, bet 
maisi bija standarta, ko saimnieku sievas pašas izauda. Tie bija linu 
maisi – biezi, ar zilām svītrām. Viņi bija nenormāli lieli – vai tur gāja 
90 kg iekšā, vai 100 kg, bet vajadzēja redzēt, kā vīri tos maisus stiepa 
uz klētsgalu. No raspuskas ņēma ārā, uzvēla maisu sev uz muguras 
un nesa bērt apcirknī. Kā viņiem kājas trīcēja zem mežonīgā sma
guma! Viegli tas nebija. Klētī bija sataisīti daudz skaistu apcirkņu un 
tur bēra graudus – rudzus, miežus un visu skaitīja pēc maisiem, cik 
nokulta labība. Tikai tā mērīja un tad, kad darbi beidzās, bija jau vēls 
vakars. Elektrība mājā toreiz vēl nebija, bet mums bija gāzes lampa, 
tai bija garens maisiņš, kuru uzpumpēja. Tad lampu uzvilka augšā 
pie griestiem, kur tā dega ļoti gaiši, tomēr neganti šņāca. Kad visi 
bija nokūlušies un nomazgājušies, tad lielā istabā bija klāti galdi ar 
visādiem gardumiem un atkal, tad jau puiši un meitas bija, alu dzēra, 
dziedāja un dancoja.

Par cūku audzēšanu. 
Tāpat kā braucām graudus uz Siguldu pārdot, arī bekonus ve

dām, bet tos vedām kastēs un dzīvus. Tie gāja uz Angliju. Tēvs bija 
dabūjis mazu šķirnes sivēntiņu, viņu iesauca par Cīravu. Tā izauga 
par drausmīgi lielu cūku, un viņai dzima vienmēr septiņpadsmit vai 
astoņpadsmit sivēni. Daudzi mālpilieši pēc tiem jau gadu iepriekš 
rindā stāvēja, lai dabūtu. Divas reizes gadā bija metiens. Tā maška 
bija tik liela, ka viņa, kad baroja, krita zemē un, ja sivēni bija kaut kur 
pie sienas, bieži tos nogulēja, saprotams, ne visus un tāpēc vajadzēja 
dežūrēt diezgan daudz. Kad jau palika lielāki, tad nekas tāds nenotika, 
bet pirmās dienas gan. Sivēni bija skaisti, rozā. Mums toreiz Briežos 
bija atsevišķa cūku māja. 

Mēslu talkas.
Mēslus veda agri pavasarī, kad vēl sniedziņš bija uz lauka. Pavasarī 

govīm lažas jau bija gandrīz līdz griestiem. Pa ziemu mēslus ārā neveda, 
visu meta zem koka lažām, bet tās tik cēla uz augšu. Govis visu laiku 
atradās virs mēsliem, kuri tur dega un radīja siltumu. Tā skaitījās dziļā 
kūts. Tas bija toreiz, kad tēvs vēl nebija tik bagāts. Kad notika mēslu 
talka, tad ar ragavām brauca kūtī iekšā un plēsa mēslus laukā. Veda 
ar diviem zirgiem, viens zirgs gāja kūtī iekšā, otrs ārā uz lauka. Govis 
pārdzina otrā pusē. Mēslus veda uz lauka un mazās čupiņās lika pa 
visu platību, kamēr kūts tika izvesta pilnīgi tukša. Atkal griesti nezin 
kur augšā, govis zemē, viss ar tīriem salmiem izkaisīts. Skaisti! Tomēr 
tā trakā darīšana bija mēslu ārdīšana. Lielās čupas, ko pieaugušie gāja 
un izmētāja pa lauku ar dakšām, bērniem vajadzēja izkratīt un noklāt 
ar tiem zemi no vienas vietas kā segu vienādi plānā kārtā pāri. Dakšiņas 
bija ar četriem zariem, kuri ne garāki par roku pirkstiem. Ar tām mēslus 
vajadzēja purināt. Tas bija ļoti garlaicīgs darbs. Zeme rudenī bija uzarta, 
bet pavasarī to atara. Pēc mēslu ārdīšanas vakarā bērniem rokā iemetās 
džerkste. Vai zini, kas tā džerkste ir? Es arī līdz mēslu ārdīšanai nezināju, 
bet paprovē noārdīt mēslus, džerkste būs klāt uzreiz. Drausmīgi sāp, jo 
ārdot mēslus, visu laiku locītavas trīc, tās paliek sausas un sāk nejēdzīgi 
sāpēt. Šīs sāpes sauc par džerksti. Vakarā mums tā džerkste bija tik tra
ka, ka gulēt pat nedomā, visi raudājām – rokas sāpēja, tās nevarēja pat 
pakustināt, bet vecāmāte noteica – nekāda raudāšana, dod šurp roku! 
Paņēma roku, ielika to durvstarpā un mazliet paspieda. Acīmredzot, 
viņa zināja, ko dara. Saspieda, bet tad otrā rītā roka vairs nesāpēja un 
ej atkal kaisi! Redz, kā zināja tie vecie visādas gudrības par ārstēšanu. 
Ārdi tik atkal tālāk. Vai šodien kādam tā džerkste ir iemetusies, neticu.
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Kartupeļu rakšana.
Kartupeļu rakšana bija briesmīgi smags darbs. Mūsu mājās raka 

ar mašīnu, jo tēvam bija spārdeklis. Bija divejāda veida kartupeļu 
rokamās mašīnas. Vienas bija ar tādām kārtiņām uz augšu kā slotas 
kāti, bet apakšā ķepas, un, kad brauca, tās griezās. Mums no kartupeļu 
lasīšanas muguras sāpēja un domājām, kaut nu kāda kārtiņa salūztu, 
tad būtu atpūta. Kārtiņas bija izgatavotas no paegļiem un tik ātri vis 
nelūza, bet, ja gadījās kāds akmens, dažkārt tomēr pārlūza. Kamēr 
noņēma salūzušo un pieskrūvēja jaunu, varēja atpūsties. Jā, tā bija 
smaga lieta. Atceros, ka vienmēr tika teikts – saimniecībā jāpadara 
visi darbi, kamēr bērni vēl ir mājās. Kas tad strādās, kad viņi aizies uz 
skolu? Kā mēs gaidījām skolas dienu! Tagad ir otrādi – mājās neviens 
neko neliek darīt un uz skolu arī negribas iet. Toreiz vecāki bērnus 
kārtīgi izmantoja, bet reizē radināja pie darba, un visi saimnieki tā 
darīja. Kas šodien notiek? Es nezinu, cik ir normālas ģimenes, kas 
bērnus audzina pie darba.

Siena un malkas sagādāšana.
Sienu mēs braucām vākt uz tālajām pļavām uz Kniediņa pusi, kur 

palikām arī pa nakti – tur pļāva, ārdīja un lielās gubās krāmēja.
Malku sagādāt ziemai problēmas nebija. Šķūnī malka vienmēr bija 

sagādāta bezgala daudz, bet to gan es atceros, ka arī visi žagariņi tika 
saskaldīti un sadedzināti – nolika zemē pie plīts un viens tik sēdēja un 
meta žagarus plītī. Visi sīkumiņi sadega.

Par ticību un mammas tēvu.
Mana mamma, vecaismammis un mammas paps bija pareizticīgie. 

Tad, kad mamma precējās, viņa pārgāja luterticībā. Mans vecaistēvs 
apglabāts Torņkalna kapos, pašā ceļa malā, kur bija skaists, iekopts 
kaps un akmens piemineklis ar visiem rakstiem. Viņš nomira tad, 
kad man bija trīs gadiņi. Es atceros, viņam bija bārda un to, kā mēs 
no pļavas ziemā vedām sienu, un abi divi vēlāmies nost no vezuma, 
kad ragavas saslīdēja. Ar vecomammi vienmēr gājām uz pareizticīgo 
kapusvētkiem, tad atbrauca no Rīgas arī Irēnas tante.

Bērnu pienākumi Briežos.
Tad, kad tēvs vēl nebija kļuvis par koktirgotāju un sapelnījis daudz 

naudas, tad viņš katru santīmu skaitīja, viņš nepīpēja un nedzēra. 
Arī mums tad bija drausmīgi jāstrādā. Bērni tika nostrādināti līdz 
pēdējam. Māsa bija mazāka, viņa 7 gadus par mani jaunāka. Agri no 
rīta cēlā augšā  – jāiet ganos. Man ar brāli gads un septiņi mēneši 
starpība. Vienu rītu viens gana, otru rītu otrs. Katru rītu piecos no rīta 
augšā. Tad jau vēl agrs, gulēt gribas, kājas rasā salst. Vai tad toreiz 
bija tādi gumijas zābaki kā šodien? Plikām kājām mēs gājām. Neviens 
mūs nežēloja. Kad jau bijām lielāki, laksti bija jāpļauj kartupeļiem, 
tie bija jānones no lauka, cūkām lapas jāsavāc pa pusdienas laiku un 
jāsakapā, un visi darbi bija jādara jau maziem bērniem. Sešos gados 
mani jau lika pie govs slaukšanas. Es strādāju drausmīgi. Atceros, 
ka vienreiz saslimu, bet ārā tik skaists laiks! Es izgāju ārā, bet tēvs 
pie šķūņa – ko tu te? Ej uz tīruma, jāsien kvieši! Bet es nevaru paiet, 
cik vārga vēl esmu no slimības. Viņš neskatījās uz to, bērnus – līdz 
pēdējam. Bērniem bija bērnu darbi. Nelika jau nezin kādus  – ļoti 
sma gus vai kaut ko pārmērīgi stiept, bet ganīt un darīt visu to, ko 
bērns var darīt. Mums bija jāiet uz Bendzemniekiem pēc stādiem un 
puķu dobes jāstāda, jo pie mājas bija liels puķu dārzs – lielā, apaļā 
dobe un divas mazās dobītes, tās mums abiem ar brāli jākopj. Ap 
dobēm zāles josliņa, tā vienmēr glīti jānogriež, dobes jāizravē, lai 
viss ir skaisti. Visur ziedēja puķes, bija arī balts karoga masts. Katru 

sestdienu uztaisījām celiņus, tie bija grantēti un to paveikt mums 
prasīja bez runāšanas. Palaidnības lai darītu? Tagad bērnam uzkrīt 
vai tur akmentiņš, vai kas – vai, vai! Kas tev vainas? Mēs nedrīkstējām 
to teikt, mūs nežēloja, tad tēvs pateica tā – kāpēc tā dari, kāpēc līdi, 
ko cēli, ko ņēmi? Neviens nežēloja, bet mēs arī pat nesūdzējāmies, 
cietām. Zilumu dabūju? Es nestāstīju, jo neviena žēlotāja nebija. Ja 
bija kāda nopietna slimība, tā jau cita lieta, bet, ja tu pats palaidnības 
pēc kaut ko sev izdarīji, negaidi, ka mierinās. Vienreiz braucu ar zirgu, 
ar rokām ieķēros raspuskā un šūpojos. Kā tas bija, kā ne, kāju pirksti 
pakļuva zem ratu riteņa. Kā man sāpēja, es pat paiet nevarēju. Nolīdu 
kaut kur, lai tikai neviens neredzētu, kā man sāp. Ja jau būtu kāda 
lielāka vaina, tad jau cita lieta, bet par šādiem sīkumiem mūs ne
viens nežēloja. Tā mūs audzināja. Kad jau biju skolas vecumā, tad pa 
vasarām uz Vites pienotavu vedām nodot pienu. Vienmēr tur bija gara 
rinda, jo pienu nodeva ļoti daudz. Mēs vedām kopā ar Valheimiem, 
viņam bija sešdesmit govis, bet mums tikai desmit.

Veļas dienas.
Atceros, kā mūsmājās mazgāja veļu, kad biju pavisam maza meite

nīte. Vispirms sataisīja mērcamo ūdeni – vakarā aplēja pelnus ar karstu 
ūdeni, otrā dienā nokāsa un tur iemērca balto veļu. Ziepes vārījām 
paši no cūku zarnām un kuņģa. Nākošā rītā veļu no mērcamā ūdens 
izgrieza un kārtīgi saziepēja. Tad veļas gabalus satina rullī un lika lielā 
pirts katlā vārīties. Vārot veļu, to ar koka menti spaidīja. Kad veļa katlā 
bija padzisusi, gabalus ņēma ārā, lika uz speciāla galda – velētavas 
un sita ar koka vāli. Tad lika lielā koka baļļā un atkal mīcīja, mazgāja 
un skaloja. Ja kur bija kādi netīrumi, uzlika uz dēļa un paberza ar asu 
birsti. Toreiz baltā veļa bija no lina un pašausta. Arī vīriešu bikses bija 
baltas. Kad veļa bija gandrīz izžuvusi, to uzreiz klāja uz galda, ar rokām 
stingri salocīja un sarullēja. Tad to rulli nolika. Pēc tam ruļļus lika uz 
koka bluķa un ar apaļu koka vāli, resnāku un garāku kā mīklas rullis, 
sita, kamēr veļa palika spoža un gluda, kamēr lins spīdēja un bija kā 
izgludināts. Tad veļu rullēja vaļā un, kā viņš bija salocīts, lika čupiņā, 
bet pēc tam skapī. To visu darīja tikai sievas. Glauno veļu – pletkreklus, 
blūzes, izšuvumus un tamborējumus mazgāja atsevišķi, bez vārīšanas 
un velēšanas. Tos gludināja ar ogļu pletīzeri (gludekli), jo daudz ko 
vajadzēja arī iestērķelēt. Varēja stērķelēt ar kartupeļu miltiem, bet bija 
arī speciāli rīsu milti, ar kuriem tēvam tās krūtažas un krāgas taisīja 
cietas. Kreklu toreiz nemainīja tik bieži, bet krāgu un krūtažu, kas 
bija atsevišķi liekama, vajadzēja tīru un iestērķelētu katru dienu. Pēc 
1930 gada, kad jaunsaimnieki palika turīgāki, veļu sāka pirkt veikalos 
un to vairs tā nevajadzēja mazgāt un velēt, bet šāda ņemšanās ar veļu 
bija vēl līdz 1930.gadam, kad es vēl biju pavisam maziņa.

Cirkulāri.
Manā agrā bērnībā visus jaunumus un rīkojumus, kas notika 

pagastā, saimniekiem paziņoja ar cirkulāriem jeb apkārtrakstiem. 
Tagad tā saka  – apkārtraksts, bet toreiz bija rakstīts  – cirkulārs. 
Pagasts nogādāja cirkulāru vienam saimniekam, bet tam to vajadzēja 
iznēsāt pa desmit vai divpadsmit mājām. Vajadzēja iznēsāt un katram 
saimniekam bija jāparakstās par izlasīšanu. Cirkulāru nevienam uz 
rokas neatstāja. Cits lasīja pats, citam vajadzēja lasīt priekšā. Tur bija 
rakstīts par to, kas ir noticis pagastā, kas jādara, kad būs balles, kad 
tirgus, tur bija visi likumi un rīkojumi. Visi apakšā parakstījās, kur bija 
rakstīts – lasīju un esmu informēts. To nedrīkstēja neizpildīt. Kad es 
iemācījos lasīt, tad man vajadzēja pildīt šo pienākumu. Es cirkulāru 
no galvas zināju. Tas bija uz plāna, plāna papīriņa uzdrukāts caur 
kopējamiem ziliem papīriem. Bija diezgan grūti salasīt, jo daudzi 
eksemplāri tika taisīti uzreiz priekš visa Mālpils pagasta. Man patika 
staigāt pa mājām un patika lasīt, bet vienīgās bailes bija no suņiem. 
Tas bija viens ārprāts, jo katrā mājā bija nikni suņi. Saimnieks gan 
sacīja, ka nekodīs, nāc, bērniņ, droši, tomēr, kā gāju droši, suns likās 
man virsū un rokā iekšā gan.

Ceļu uzturēšana. Baļķu vešana.
Kad zemi sadalīja, jaunsaimniekiem pašiem vajadzēja uzturēt 

arī ceļus. Uzturēšanas ceļa garums bija atkarīgs no zemes lielu
ma. Saimniekiem vajadzēja pašiem rakt grāvjus, vest granti. Granti 
veda ziemā un tad ceļa malās sāvēja grants gubas viena pie otras. 
Pavasaros, kad ceļi bija izrūguši, ar paštaisītām šļūcēm grambas 
nolīdzināja un ceļus nobēra ar granti. To ņēma tepat no tuvējām 
grantsbedrēm, kas bija pagasta īpašums. Mans tēvs toreiz bija 
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pagasta vecākais, viņš gāja granti spridzināt, jo bija atbildīgs par 
to, lai cilvēkiem vienmēr būtu ko paņemt. Katram saimniekam bija 
jāiztīra grāvji un jāappļauj ceļmalas. Ceļmalās katra ceļa galā stāvēja 
stabi ar māju nosaukumiem. Tie visi bija vienādi gan pēc izmēra, gan 
krāsas. Ceļa rādītājs bija baltā krāsā, bet māju nosaukums melnā. Ja 
mājās dzīvoja mazpulcēns, tad nosaukumam piekrāsoja zaļu četrlapu 
āboliņu. Tikai aktīvākie mazpulcēni to izdarīja. Par ceļa norādēm bija 
izdoti pagasta noteikumi. Es nezinu, kāpēc šodien tā nav. Cilvēki brauc 
un meklē mājas, nevar atrast un maldās. Kāpēc pie katra ceļa gala 
nav norāde, uz kādām mājām tas ved? Toreiz visiem bija skaidrs un 
saprotams, kur braukt un iet, nevajadzēja ne meklēt, ne prašņāt, ne 
maldīties. Lielceļš mums skaitījās Vite – Mālpils. Tur pēc katra kilo
metra bija kilometru stabs ar norādi, cik tālu Mālpils ir. Uz katra ceļa 
staba cipars – 5, 4, 3, 2, 1. Ziemā neviens ceļus netīrīja, paši izbrauca 
ar zirgu un ragavām, nekādas mašīnas un traktori toreiz vēl nebija.

Es atceros, kā tēvs taisīja ceļu no Valtheimiem līdz Bendzemniekiem 
un tiltu pāri Mergupei. Viņš aicināja apkārtējo māju saimniekus, kas to 
ceļu izmantos, lai nāk palīgā. Visi tuvējo māju saimnieki arī palīdzēja. 
Raka grāvjus pa Valtheimu un Kreiču robežu, vajadzēja arī, lai tiltu 
uzceltu uz Bendzemniekiem, norakt vienu upes stāvo krastu. Tas viss 
tika paveikts ar lāpstām, ar smagu darbu. Kā cilvēki toreiz strādāja! Ar 
zirgiem sabrauca un visu kārtīgi un skaisti izdarīja.

Kad sāka vest uz Sidgundas staciju štenceles un baļķus, tad te zir
gu gājiens vienā laidā gāja pa ceļu. Mežu cirta rudenī un, kad sanāca 
sniegs, tad visi apkārtējie māju saimnieki nāca pie mana tēva peļņā 
un ar zirdziņiem veda visu kokmateriālu prom uz staciju, uz dzelzceļu. 
Toreiz tās štenceles bija daudz vērtīgākas, daudz apaļākas, daudz 
skaistākas. Citam ragavās bija tikai viens baļķis, bet tie bija ļoti gari 
un resni. Resnais gals bija uzlikts pie zirga uz ragavām, bet baļķa otrs 
gals atradās uz tā saucamajām slēpēm, kurām pakaļgalā bija stūre. 
Cilvēks atradās pie stūres baļķa tievajā galā, kur bija divas ilksis, ar 
kurām zirgu regulēja. Zirgs gāja pats, groži bija uzsieti zirgam uz pirmā 
baļķa, un, ja jau bija kāds taisns braucamais gabals, saimnieks pats arī 
uzlēca uz tā baļķa pabraukt, bet, ja bija līkumi, kur jāiet un jāstūrē, tad 
gan viņš gāja blakus kājām. Zirgi soļoja viens pēc otra garā gājienā, un 
visu ziemu baļķi tika vesti ar zirdziņiem līdz Sidgundas stacijai. Tajos 
laikos papīrmalku sauca par štencelēm. Toreiz ļoti daudz lietoja vācu 
vārdus, arī mana vecmāmiņa teica, piemēram, pletīzers, gafele. Un es 
tos neesmu aizmirsusi.

Elektrības līnijas taisīšana.
Latvijas laikā atklāja Ķeguma HES un tad te garām mūsmājām 

vilka augstsprieguma līniju. Pie šā darba strādāja viesstrādnieki no 
Polijas – spēcīgi un skaisti vīrieši. Viņi latviski nemācēja nemaz, to
ties mēs visi bijām iemācījušies runāt poliski. Poļi lika stabus, bet kā 
viņi tos dabūja augšā? Ne toreiz kāda tehnika bija, nekas. Pie mums 
mājās viņi nāca nakšņot un pirkt visu vajadzīgo, bet pa pusdienas laiku 
mēs visi gājām peldēties un draiskoties pa upi. Tajā laikā bērniem bija 
visādi prieki un, neskatoties uz to, ka mēs dzīvojām mežā, bija ļoti 
interesanti.

Manevri.
Vienreiz Briežos sabrauca armija, notika tā saucamie manevri. Vai 

tie bija aizsargi, vai Latvijas armija, nepateikšu, bet bija jātnieki formas 
tērpos un ļoti daudz zirgu. Manevros izspēlēja karu vai uzbrukumu, tas 
arī bija ļoti interesanti, tad es tāds mazs meitēns biju, skolā vēl negāju. 
Tas bija ap 1934.gadu.

Par studentiem.
Dažkārt mūsu upmalā sabrauca studentu korporācijas svētīt sa

vus svētkus. Studenti, kas bija korporeļi Lettgallija, Talavija, Lettonija, 
Selonija un citās korporācijās. Viņi te mūsu upmalā dzīvojās un nāca 
pie mums pienu pirkt. Mēs ganījām govis un tās pie upes dzirdinājām. 
Ak, kungs, kas tur otrā dienā bija desas un gurķi izgāzti! Studenti tur 
bija priecājušies, svinējuši un atstājuši aiz sevis, kā jau visos laikos. 
Bija ļoti interesanti.

Epalti.
Brūnās dzīvoja Epalts. Tad, kad Brūnu saimnieks dalīja savu zemi 

dēliem, vecākajam dēlam palika Brūnas, bet jaunākajam iznāca 
zeme un māja pie Rātsbirzēm. To uzcēla ļoti skaistu un nosauca par 
“Šalkonēm”. Tā bija divstāvu balta māja, un pie tās bija stabs ar riteni 
augšā, un tāda aste tam ritenim, kas ražoja elektrību. Kurā gadā tas 

bija, neatceros. Apkārt mājai bija eglīšu žogs. Saimnieks ļoti labi bija 
sakopis savu ceļu no Brūnām līdz Šalkonēm. Abās pusēs ceļam tika 
sastādītas ābeles. Tas bija vienreizēji skaisti! Mans tēvs izdomāja, ka 
viņam arī tā vajag, un no Briežu meža līdz lielajam ceļam ceļa abās 
pusēs viņš sastādīja ķiršu kociņus. Epalta vecākais dēls, vai nu viņš 
bija paskops vai kā, jo viņš čigāniem nekad neko tajās kulēs nelika 
iekšā, un tie čigāni pamazām viņam visas sastādītās ābelītes aplauzīja. 
Tā vismaz cilvēki toreiz runāja, redz, kā Epaltam iet, ka čigāni aplauž 
ābeles. Vēlāk uznāca liels aukstums ziemā, un tā nosala gan mana 
tēva stādītie ķirši, gan Epalta ābelītes.

Atdabūtā nauda.
Mans tēvs, kad brauca uz Rīgu, naudu nekad neglabāja makā. Es 

nepateikšu, ar cik lielām vai mazām naudas summām viņš strādāja, 
bet, ja viņam bija lielāka nauda, tad to ielika prastā papīra tūtā, agrāk 
bija tādas kā cukura tūtas, tikai brūnas. Viņš tādā glabāja naudu un 
vienmēr ielika iekškabatā. Tā viņš brauca uz Rīgu, bet toreiz Rīgā, 
Matīsa ielā, netālu no Matīsa tirgus bija tāda iebraucamā vieta jeb 
mājvieta, kur sabrauca laucinieki gan ar mašīnām, gan ar zirgiem, gan 
ratiem. Laucinieki tur sabrauca un kārtoja visādas lietas – cits uz tirgu 
veda kaut ko pārdot, cits brauca pirkt, visiem vajadzēja te apstāties, 
jo arī zirgus te varēja staļļos ielikt un atpūtināt. Mans tēvs atbrauca, 
atstāja savu zirgu un ratus, bet pats aizgāja naudu maksāt bankā vai 
kādam cilvēkam. Viņš tagad grib ņemt naudu, bet tā viņa naudas kulīte 
vairs nav iekškabatā. Nekur neko viņš pircis nav, tātad naudas kulīte 
kaut kur izkritusi, bet kur? Nu viņš iet atpakaļ uz iebrau camo vietu, 
kur apgrozījies starp citiem cilvēkiem un skatās – zem viņa ratiem 
saņurcīta papīra tūtiņa stāv. Neviens nav paņēmis! Kad tēvs atbrauca 
mājā, viņš apķērās mammai un teica – kā es šodien vinnēju, cik es 
esmu laimīgs! Un tad viņš stāstīja šo gadījumu un atgādināja – naudu 
nevajag makā nēsāt, bet avīžu papīrā ievīkstīt – izkritīs un to saburzīto 
avīzi neviens augšā necels.

Māsas Ausmas dzimšana un viņas kristības.
Tas bija 3.februāris. Bija auksts. Tajos laikos jau bērni dzima 

mājās, arī mana māsa Ausma. Bebros dzīvoja vecmāte, tāda Kalniņas 
kundze. Tajā rītā mēs abi ar brāli pamodāmies, bet tēvs tāds ner
vozs  – ģērbieties fiksi, saģērbieties silti, uzpucējieties, jums jāiet 
uz Vites bodi! Mēs jau pārpārēm laimīgi, pašā rīta agrumā uz bodi! 
Toreiz naudu mums nedeva, bet Vites veikalā katram saimniekam bija 
iekārtota burtnīca, kur pierakstīja, kas paņemts. Viss tika pierakstīts 
parādu grāmatā, un Tēvs vienreiz vai divreiz mēnesī gāja pārdevējai 
Vilmai visu samaksāt. Tēvs laikam tai Vilmai bija paziņojis, lai nu viņa 
ar mums, razbainiekiem, kaut kā ilgāk padarbojas, jo mājās dzimst 
trešais bērns. Man toreiz bija septiņi gadi. Kad mēs pārradāmies 
mājās, vecmāte sēdēja pie galda un teica – redz, kamēr jūs pa bodīti, 
jums ir maza māsiņa atskrējusi. Mēs abi pārbijušies – kas nu būs? Un 
nu ved mūs uz guļamistabu rādīt, kur tā māsiņa ietīta tādā bindē, kā 
kokons guļ tāds sarkani zils briesmonītis. Man bailes, man nepatīk 
skatīties, bet brālis noteica – man gan nepatīk tas mazais bērns. Tikko 
kā piedzimis – krunkains, sarkans, tad jau vēl nav tik smuks kā lelle. 
To es atceros, kā tēvs mūs tajā reizē izmānīja no mājas ārā. Ausma 
dzima februārī, bet kristības bija noliktas 1934.gada 20.maijā. Mācītājs 
nāca uz mājām. Ausmai viena krustmāte bija Maršavas Valdas mam
ma, bet Ploriņu Emīlija bija otra krustmāte, un krusttēvs bija kāds no 
Rīgas. Visi ciemiņi sabrauca, māja bija izpušķota, meijas smaržoja, 
skaisti viss bija. Ausmai bija kristāmā kleitiņa, kurā mēs visi tikām 
kristīti, jo mamma jau drēbītes rūpīgi glabāja. Tomēr kristībās visi bija 
ļoti nervozi, un aizsargiem, kas bija, visiem bija līdzi ieroči. Toreiz es 
nesapratu, bet tagad gan – tad taču 15.maijā bija Ulmaņa apvērsums! 
Visiem aizsargiem vajadzēja būt uz vakts, visi trīcēja pie telefoniem, 
ka tūlīt zvanīs un vajadzēs skriet Ulmani glābt, bet viss beidzās labi. 
Sabiedrība toreiz bija uztraukusies, vismaz tā, kas te apgrozījās. 
Ausmai uz kristībām sanesa daudz skaistu dāvanu – dažnedažādas 
kastes, kur iekšā tējkarote, nazis un dakšiņa – tie bija sudraba, apzeltīti 
un ar monogrammām A.K. Tad bija vēl skmuki porcelāna šķīvīši un 
krūzīte. Daudz dāvanu bija, bet kara laikā lielākā daļa gājusi bojā.

Rasmas Vanagas atmiņas lasītājiem
tālāk nodeva Baiba Lippe

(turpinājums sekos)

VĒSTurE
Turpinājums no 25. lpp.
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Lielā izpārdošana!

Sakarā ar veikaliņa “Ligzda”, kas omulīgi bija iekārtojies Mālpils 
autoostā, darbības pārtraukšanu tiek rīkota preču atlikumu 

izpārdošana, atlaides līdz 50 %!

Tikai 1 nedēļu – no 4. līdz 9. februārim!
Darba laiki:

darbdienās 12.00–17.00
sestdien, 9.februārī 10.00–13.00

Mālpilī, Pirts ielā 6 bijušajās pārtikas veikala telpās 
blakus Mālpils maizei un lietoto apģērbu veikalam

Preču klāstā – sveces, svečturi, ziepes, vannas sāls un bumbas, 
skrubji, eļļas, ķermeņa sviesti un citi ķermeņa kopšanas 

produkti, pirts medus, dažādas dzijas, preces skolai, foto rāmīši, 
pledi un segas, ka arī citas labas, noderīgas lietas.

Preču skaits ierobežots!

Aicinājums!!!
Vēlamies papildināt Mālpils vidusskolas muzeja esošo 

ekspozīciju!
Sakarā ar skolas 30 gadu jubilejas svinībām un Mālpils vidus

skolas muzeja pārcelšanos uz jaunām telpām, aicinām visus 
mālpiliešus pārskatīt savas pūra lādes, bēniņu telpas un pa
grabus.

Būsim priecīgi, ja varēsiet uzdāvināt mums kādu no pagājušā 
gadsimta skolai raksturīgajiem atribūtiem.

Īpaši priecāsimies par padomju un atmodas laika vēstu
riskajiem mācību piederumiem. Piemēram, skolas formas, 
apavi, portfeļi un somas, penāļi, dienasgrāmatas, nozīmītes, 
skaitāmās mašīnas vai kaut kas cits interesants, tam laikam 
atbilstošs.

Dāvinājumus ar prieku saņems 
vēstures skolotāja  

Ilze Apsīte

Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) palīdz
arī Mālpils novada iedzīvotājiem!

LSK Mālpils nodaļā Mālpils vidus
skolas telpās (Sporta iela 1, Mālpils) 
joprojām darbojas APMAIņAS PuNKTS, 
kurā var gan nodot, gan sa ņemt drēbes, 
apavus un citas lietas.

Jums vairs nevajadzīgas lietas varat 
nodot Apmaiņas punktā. Lūdzam nodot 
tīras, kārtīgas, salāpītas lietas (drēbes, 
apavus, grāmatas u.c.)!

Apmaiņas punkts darbojas otrdienās 
un ceturtdienās no 9.00 līdz 15.00.

LSK Rīgas aprinķa komiteja sadarbība ar Mālpils novada 
Sociālo dienestu nodrošina Eiropas komisijas finansēto pārtikas 
paku izdali novada trūcīgajām un maznodrošinatajām personām. 
2012. gada projekta ietvaros tika izsniegti 1200 pārtikas produktu 
komplekti.

Vēlam veiksmīgu un veselīgu 2013.gadu!
LSK rīgas apriņķa komiteja

2013.gada janvārī ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi 
Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus 
pašvaldībā”.

Šo pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā varēs saņemt pieaugušie 
cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par 
asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un bērni no 5 līdz 18  gadu 
vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par 
īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti 
vai viņa likumiskajam pārstāvim p/a “Mālpils sociālais dienests” 
jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. 
Pieaugušajiem būs jāuzrāda VDEĀVK atzinums par asistenta pakal
pojuma nepieciešamību, bet bērniem – VDEĀVK atzinums par īpašas 
kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ.

Iesniegumu par atzinuma par asistenta pakalpojuma nepie cie
šamību izsniegšanu persona vai tās likumiskais pārstāvis var iesniegt 
jebkurā Valsts komisijas nodaļā personīgi, nosūtīt pa pastu vai 

elektro niska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti. Lēmumu par atzinu
ma izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atzinumu Valsts komisija 
pieņems bez personas ar invaliditāti klātbūtnes, pamato joties uz 
rīcībā esošo medicīnisko dokumentāciju, un nosūtīs atzinumu pa 
pastu. Klātienē jautājums par atzinuma izsniegšanu tiks risināts tikai 
izņēmuma gadījumā.

Valsts komisija sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma 
nepieciešamību personai, kurai asistents nepieciešams tādu darbību 
veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ 
nevar veikt patstāvīgi un kura atbilst šādiem kritērijiem:
– noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;
– noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcio

nēšanas ierobežojumiem:
•	 ir	slimības	vai	anatomiskie	defekti,	uz	kuru	pamata	ir	iz	sniegts	

atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pie
lāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta transporta iz
devumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta 
pārvietošanās, saņemšanai;

•	 ir	 abu	 augšējo	 ekstremitāšu	 anatomiski	 defekti:	 amputācijas	
stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;

•	 ir	garīgās	veselības	traucējumi.
Sīkāk ar MK noteikumiem var iepazīties www.likumi.lv, kā arī 

saņemt nepieciešamo informāciju p/a “Mālpils sociālais dienests”.

asistenta pakalpojumi personām  
ar invaliditāti

Digitālā televīzija un optiskais platjoslas internets
Mālpils iedzīvotājiem

Standarta TV paka – 62 kanāli
Paplašinātā TV paka – 102 kanāli
Plašāka informācija par kanāliem pieejama www.ls.lv

Mājas komplekts 1   Mājas komplekts 2
Optiskais internets līdz 50Mbit/s  Optiskais internets līdz 100Mbit/s
Standarta TV paka – 62 kanāli  Standarta TV paka – 62 kanāli
Abonēšanas maksa 12.50Ls mēnesī* Abonēšanas maksa 16.50Ls mēnesī*

Mājas komplekts 3   Mājas komplekts 4
Optiskais internets līdz 50Mbit/s   Optiskais internets līdz 100Mbit/s
Paplašinātā TV paka – 102 kanāli  Paplašinātā TV paka – 102 kanāli
Abonēšanas maksa 16.50Ls mēnesī* Abonēšanas maksa 24.50Ls mēnesī*

*TV dekodera īres maksa 2.50Ls

Ir iespēja pieslēgt atsevišķi tikai TV vai internetu.

Vairāk informācijas par pakalpojumiem
zvanot pa tālr. 29118744 un 29227148
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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 2013. gada februārī

  Visu februāra mēnesi izstāžu zālē apskatāma
  JāņA ANMAņA gleznu izstāde “Baltie cerību spārni”

02.02.  plkst. 10.00 TLM studijas “urGA” sanākšana

08. – 10.02.   XIV Starptautiskais masku tradīciju festivāls

09.02.  plkst. 13.00 Lielais masku gājiens Siguldā
  plkst. 17.00 Masku saiets un grupu izrādīšanās
    Mālpils kultūras centrā
  plkst. 21.00 Danču vakars Mālpils kultūras centrā
  plkst. 21.30 Individuālo masku skate Mālpils kultūras centrā

10.02.  plkst. 13.00 Festivāla noslēgums un Meteņdienas svinēšana   
    Mālpils Saules vārtu kalnā

13.02.  plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “rezēdas” saiets

16.02.  plkst. 17.00 Mālpils kultūras centra 25 gadu jubilejai veltīts   
    muzikāls uzvedums “KāZAS MāLPILĪ” (piedalās   
    kultūras centra pašdarbības kolektīvi)
27.02.  plkst. 13.30 Ādažu kultūras centra amatierteātra “Kontakts”muzikāla  
    izrāde bērniem “Brēmenes muzikanti”. Sekot reklāmai!

1. martā  plkst. 18.30 Lekciju cikla “LAIKS VAKArA SAruNAI...”
    5. saruna ar numeroloģi Māru Vārpiņu par dzīves   
    izpratni šodien – pārmaiņu laikā, cilvēka garīgo   
    ceļu...
Māra Vārpiņa ir absolvējusi Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti, kā arī mācījusies Kristīgo ētiku. Savā lielajā darba 
pieredzē Māra ir veikusi gan zinātnisko darbu eksperimentālās medicīnas institūtā, gan strādājusi praktiskajā medicīnā 
laboratorijā, kā arī darbojusies lauksaimniecības jomā. Garīgo attīstības ceļu Māra ir uzsākusi trīsdesmit gadus atpakaļ, 
pašmācības ceļā apgūstot un sekojot Sai Babas mācībai. Ieeja par ziedojumiem

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

 sLUDināJUMi
Zāģa pakalpojumi, tālr. 28784445, Laimonis
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. Ap
kures ierīču tīrīšana, remonts. Apsekošanas 
aktu sastādīšana. Konsultācijas. Amata zellis 
Normunds Keišs, tālr. 29432853
Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan 
privātos, gan juridiskos objektos – interjers, māju 
apdare, dekoratīvi dārza darbi (laukakmens, 
granīts), arī kapu pieminekļi un restaurācija. 
Sertificēts amata meistars, tālr. 29450290
Vēlos nomāt neizmantoto lauksaimniecībā iz
mantojamo zemi, tālr. 29408583
Pērkam cirsmas priekš izstrādes Mālpils un 
tuvākās apkārtnes pagastos, tālr. 26037729 
epasts: vvrautoeds@inbox.lv
P/a “Mālpils sociālais dienests” aicina darbā
Izveidojot jaunu pakalpojumu  – aprūpe mājās 
vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, aicinām 
pieteikties aprūpētāju. Vislabākais pretendents 
būtu ar atbilstošas kvalifikācijas izglītību un vēlmi 
veikt šādus pienākumus. Aicinām pieteikties arī 
tādas personas, kurām ir vēlme veikt šo darbu 
un ir arī vēlme mācīties, lai iegūtu profesionālo 
kvalifikāciju aprūpētājs. Automašīnas vadīšanas 
prasmes ar atbilstošiem dokumentiem tiks 
uzskatīta par priekšrocību. CV un motivācijas 
vēstuli var iesniegt personīgi Nākotnes ielā 1, 
223.kabinetā vai arī nosūtīt pa pastu uz adresi 
Garkalnes iela 8, Mālpils, LV2152.

Mālpils Kultūras centrs

 LĪDZJŪTĪBa
"Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs."

Mālpils sociālās aprūpes centra esošo un 
bijušo darbinieku vārdā izsakām visdziļāko 
līdzjūtību Zaigai Beikulei, meitu mūžības ceļā 
pavadot.

 PaTEiCĪBas
Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt 

vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem. 
Paejieties cilvēkiem pretī un dalieties tajā, 
kas Jums ir! Dāvājiet smaidus un labestību! 
Laime ir kā saules gaisma, ja iecelsiet kādu 
saulē, tā apspīdēs arī Jūs!

Pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais 
dienests” pateicas cilvēkiem, ģimenēm, 
organizācijām, kas 2012. gadā iepriecināja 
savus līdzcilvēkus. Vairākus gadus pēc 
kārtas dāvanas sarūpē SIA “Virši A”, Mālpils 
katoļu draudze un Esmeralda Tāle. Prieks 
par jauniešu grupas iniciatīvu iepriecināt 
Ziemassvētkos bērnus ar īpašām vadzībām. 
Paldies Jums Ērika, Baiba, Kaspar, Ingūna, 
Artūr, Mārtiņ par sirds atvērtību un došanas 
prieku!

Cieņa un pateicība devīgajai glīto un silto 
cepuru adītājai rasmai Vanagai! Lai veselība 
un dzīvesprieks ir Jūsu sabiedrotais arī 
Jaunajā gadā!

Pateicība arī tām daudzajām ģimenēm, 
kas labus apģērbus, apavus, rotaļlietas 
dāvina sociālā riska ģimenēm. Paldies 
Anitas, Dzintas, Igora, Ilzes, Baibas, Jāņa, 
Elitas, Tatjanas, Evas un Ingrīdas ģimenēm!

No sirds paldies visiem radiem, drau
giem, īpaši kapu pārzinei Monikai, draudze
nītei Ainai, Mālpils novada domei, biedrībai 
“Notici sev!” par palīdzību, pavadot mūsu 
Ojāru mūžībā.

Piederīgie

Pamatojoties uz “Fizisko personu datu 
aizsardzības likumu”,

Mālpils Vēstis turpmāk nepublicēs Mālpils 
novada iedzīvotāju - jubilāru vārdus.

 Ja Jūs vēlaties “Mālpils Vēstīs” publicēt 
apsveikumu Mālpils novadā dzīvojošiem 

ģimenes locekļiem, radiem, draugiem, lūdzam 
Jūs sūtīt apsveikumu uz e-pastu vai piezvanīt.

Atgādinām, ka “Mālpils Vēstis” iznāk katra 
mēneša pēdējā darbdienā. Raksti, informācija, 
attēli utt. jāatsūta līdz 15.datumam (ieskaitot). 
Ja  materiāls atsūtīts vēlāk, mēs negarantējam, 
ka tas tiks publicēts tekošā mēneša numurā.

 Kontakti: iveta@malpils.lv,
esmeralda.tale@malpils.lv,

28679146, 67970896

Sveicam
Annu Krieviņu
85 gadu jubilejā!
Novēlam veselību, 

izturību un dzīvotgribu!

Māsa 
un pārējie radinieki


