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Izskatīja 33 jautājumus:
1. Par satiksmes autobusu pieturas vietu Mālpilī.
2. Par atļauju izmantot Mālpils novada ģerboni.
3. Par iestāšanos Vidzemes tūrisma asociācijā.
4. Par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam 

1. redakcijas pilnveidošanu.
5. Par ielu nosaukumiem.
6. Par zemes vienības statusa noteikšanu.
7. Par pagasta padomes 21.05.2008. lēmuma Nr.9/6 un Nr.9/10 

anulēšanu.
8. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
9. Ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
11. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par nekustamā īpašuma nodokli 

Mālpils novadā” apstiprināšanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildi Mālpils novadā” ap
stiprināšanu.

13. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.
14. Par Mālpils vidusskolas un Sidgundas pamatskolas reorganizā

ciju.
15. Par Mālpils vidusskolas attīstības plāna 2012./2013. – 

2014./2015. mācību gadam saskaņošanu.
16. Par Mālpils vidusskolas pašvērtējuma saskaņošanu.
17. Par jaunas izglītības programmas apstiprināšanu Mālpils 

Profesionālajai vidusskolai.
18. Par Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institū ciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstipri
nāšanu.

19. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Par Mālpils novada profesionālās 
ievirzes izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
līdzfinansējumu” apstiprināšanu.

20. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” apstip
rināšanu.

MāLPiLs NOVADA DOMes 23.01.2013. sĒDe Nr. 2

Tuvojoties Pašvaldību vēlēšanām š.g. 1. jūnijā, aicinājām paust 
savu viedokli Mālpils novada domes esošos deputātus.

intervija ar Valentīnu Svikšu
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.

Izmantojot ES fondu piedāvāto iespēju, Mālpils ciemā tika 
veiksmīgi realizēti energoefektivitātes projekti  – vidusskolā, 
pirmsskolas izglītības iestādē, profesionālajā vidusskolā. 
Priecē arī sporta dzīves aktivitātes, kā arī pieejamo sporta vei
du dažādība. Manuprāt tiek veiksmīgi risināti sociālā dienesta 
pakalojumi.

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

Šajās vēlēšanās kandidēt neplānoju.
3. Kādu sfēru sakārtošana vai uzlabošana Mālpils novadā ir 

vissvarīgākā tieši pašlaik?
Lauku ceļu uzturēšana un remonts, gājēju ietvju sarāktošana 

un uzturēšana pienācīgā kārtībā, apgaismes ierīkošana Ķiršu 
ielā. Prioritāšu sarakstā jābūt siltumapgādes un ūdens
saimniecības rekonstrukcijas – būvniecības projektiem.

intervija ar Māru Ārenti
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.

Nebūšu oriģināla, ja nosaukšu mūsu izglītības iestāžu 
siltināšanas projektus, kas jau ir pierādījuši savu efektivitāti – 
par apkuri tām ir jāmaksā krietni mazāk. Ir sakoptas fasādes, 
kas mani iepriecina jo īpaši. Bet gribētos, lai nākotnē izdo
tos sakārtot arī skolu iekštelpas, kas ir pat ļoti neatbilstošas 
mūsdienu estētiskajām prasībām.

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

Man šķiet, ka pašreizējā komanda ir ļoti labi sastrādājusies – 
tajā pārstāvētas vairākas svarīgākās tautsaimniecības un 
dzīves sfēras, līdz ar to dažādo jautājumu risinājumos var 
paļauties uz deputātu kā speciālistu viedokli. Un jāteic, ka 
strādāt nācās samērā grūtos apstākļos, kad katra jauna gada 
budžeta sastādīšana bija saistīta ar līdzekļu samazināšanu, kas 

notika lielā mēra uz cilvēku labklājības rēķina. Taču tā tas bija 
visā Latvijā. Un ir patiess prieks, ka tagad šos ciparus lēni, bet 
tomēr var palielināt.

Šie gadi man vairāk bija kā mācību periods, bet ja manas 
zināšanas un iegūtā pieredze arī turpmāk būs noderīga, esmu 
gatava turpināt iesāktos darbus.

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

Mūsu kultūras centrs tikko nosvinēja 25 gadu jubileju. 
Tas ir mūsu lepnums – jau sen esam pārliecinājušies, ka tā 
kolektīvs var realizēt pārdrošākās idejas, taču... arī šai ēkai 
ļoti nepieciešama palīdzība. Ļoti gribētos, lai lēnām, bet izdo
das sakārtot vienu zāli pēc otras, lai mums atkal būtu ērti un 
patīkami sēdēt mūsu lielajā skatītāju zālē, lai deju zāle beidzot 
iegūtu savu jau senajos gados iecerēto vizuālo tēlu.

Samērā problemātiska šobrīd ir tieši izglītības joma, kas 
saistīta ar audzēkņu skaita samazinājumu visās vecuma grupās. 
Līdz ar to arī iesāktā mūsu pašu skolu reforma. Tā ir cīņa par 
skolēniem, kas zināmā mērā kropļo izglītības sistēmu kā tādu 
ne tikai mūsu novadā. Mums ir piecas izglītības iestādes, taču 
komunikācija starp tām ir samērā vāji attīstīta. Lielāko tiesu tas 
notiek projektu līmenī, par ko paldies Līvijai Mukānei.

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

Man tuvākā ir kultūras un arī izglītības sfēra, kurā arī gribētu 
darboties.

intervija ar Andri Apsīti
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.

Kā vērtīgākais, kas ir paveikts novadā, noteikti ir izgītojošo 
iestāžu ēku siltināšanas projektu īstenošana.

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

Par kandidēšanu neesmu vēl domājis.
3. Kādu sfēru sakārtošana vai uzlabošana Mālpils novadā ir 

vissvarīgākā tieši pašlaik?
Vissvarīgākais manuprāt būs Mālpils vidusskolas un 

Sidgundas pamatskolas apvienošana. Uztrauc novada ceļu slik
tais stāvoklis, jo nepietikamā finansējuma dēļ nav iespējams at
jaunot pat pilnīgi sagruvušu ceļu segumu posmus.

VĀrdS dEPUTĀTIEM

NOVAdA  dOMES  LĒMUMI
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MāLPiLs NOVADA DOMes sĒŽu GrAfiKs
2013. gada MARTA mēnesim

Sēdes nosaukums datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

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

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

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

dOMES SĒdE 27. martā, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANdrS LIELMEŽS

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

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

21. Par telpu nomas maksas samazināšanu Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldei.

22. Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa 
komitejai.

23. Par telpu iznomāšanu biedrībai “Idoves mantojums”.
24. Par telpu nomas maksas noteikšanu.
25. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Par Mālpils novada domes bu

džetu 2013. gadam” apstiprināšanu.
26. Par izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu pašvaldību savstar

pējiem norēķiniem.
27. Par Salaspils novada bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās 

bibliotēkas statusam.
28. Par mēnešalgas noteikšanu pašvaldības SIA “Norma K” valdes 

loceklim.
29. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja 

vietniecei.
30. Par Mālpils novada domes 28.11.2012. lēmuma Nr. 12/5 “Par 

saistošo noteikumu Nr.17 “Par trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” ap
stiprināšanu” atcelšanu.

31. Par Mālpils novada domes 28.11.2012. lēmuma Nr. 12/6 “Par 
saistošo noteikumu Nr.18 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novadā” apstiprināšanu” atcelšanu.

32. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Par sociālās palīdzības pabal
stiem Mālpils novadā” apstiprināšanu.

33. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Nodeva par Mālpils novada sim
bolikas izmantošanu” apstiprināšanu.

NOLĒMA:
•	 Atbalstīt	Mālpils	novada	iestāšanos	Vidzemes	tūrisma	asociācijā.
•	 Pilnveidot	Mālpils	novada	teritorijas	plānojuma	2012. –	2024.ga

dam 1.redakciju atbilstoši saņemtajiem institūciju atzinumiem 
un publiskās apspriešanas rezultātiem.

•	 Ar	2013.gada	1.augustu	reorganizēt	Mālpils	novada	pašvaldības	
vispārējās izglītības iestādes, apvienojot Sidgundas pamat
skolu (reģistrācijas Nr. 4312901130, juridiskā adrese: Sidgundas 
pamatskola, Sidgunda, Mālpils novads, LV2152) un Mālpils 
vidus skolu (reģistrācijas Nr. 4313901102., juridiskā adrese: 
Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV2152), uz reorganizēto 

skolu materiāli tehniskās bāzes izveidojot jaunu iestādi – Mālpils 
novada vidusskolu ar filiāli Sidgundas ciemā. Noteikt, ka Mālpils 
novada vidusskola ir Mālpils vidusskolas un Sidgundas pamats
kolas mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, kā arī augstākminēto 
skolu darba tiesisko attiecību pārņēmēja daļā, kas attiecas un 
izglītības programmu īstenošanu. Uzdot Mālpils novada vidus
skolai ar 2013.gada 1.septembri turpināt realizēt Mālpils vidus
skolas un Sidgundas pamatskolas licencētās izglītības program
mas. Uzdot Pašvaldības izpilddirektoram Agrim Bukovskim pēc šī 
lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā 
un termiņos brīdināt par reorganizāciju Sidgundas pamatskolas 
un Mālpils vidusskolas direktorus. Uzdot Sidgundas pamat
skolas direktorei Anitai Sārnai un Mālpils vidusskolas direk
torei Solvitai Lapiņai pēc šī lēmuma stāšanās likumīgā spēkā 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt par 
reorganizāciju to pakļautībā esošos skolotājus un darbiniekus. 
Uzdot Sidgundas pamatskolas direktorei Anitai Sārnai ne vēlāk 
kā līdz 2013.gada 30.maijam rakstveidā informēt izglītojamo 
vecākus par Sidgundas pamatskolas reorganizāciju un izglītības 
iespējām Mālpils novada vidusskolas Sidgundas filiālē. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram Agrim Bukovskim līdz 2013.gada 
1.maijam izvērtēt Mālpils vidusskolas un Sidgundas pamatskolas 
direktoru priekšrocības turpināt darba attiecības kā Mālpils 
nova da vidusskolas direktoram, novērtējot viņu darba rezultātus 
un kvalifikāciju (Darba likuma 108.pants).

•	 Atļaut	 Mālpils	 Profesionālajai	 vidusskolai	 izstrādāt	 un	
2013./2014.mācību gadā uzsākt īstenot izglītības programmas: 
“Būv darbi” – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, iegūstamā 
kvalifi kācija – ēku celtnieks (ēku siltinātājs), īstenošanas ilgums 
4 gadi; “Ēdināšanas pakalpojumi” – 2.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, iegūstamā kvalifikācija – konditors.

•	 Atbalstīt	 Latvijas	 Sarkanā	 Krusta	 Rīgas	 apriņķa	 komitejas	
darbību, piešķirot finansējumu 200,00 LVL (divi simti lati) apmērā 
no P/A “Mālpils sociālais dienests” budžeta līdzekļiem.

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iveta Krieviņa

Iesnieguma  
datums

Objekts,  
objekta adrese

Būvvaldes  
lēmums

11.01.2013. Dzīvojamā māja, adrese Smilšu iela 16, Mālpils,  
Mālpils novads

Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt 
plānošanas un arhitektūras uzdevumu

25.01.2013. Dīķis Mālpils novada nekustamajā īpašumā “Viesīši”
Neatbalstīt būvniecības ieceri sakarā ar 
neatbilstību Mālpils novada teritorijas 

plānojumam

informācija par 2013. gada janvārī saņemtajiem būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumiem – 
uzskaites kartēm un Mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

NOVAdA  dOMES  LĒMUMI
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DOMes PrieKŠsĒDĒTāJA ZiŅOJuMs
Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi 2013. gadam no 

nodokļu, nenodokļu un maksas pakalpojumiem kopā ir sagaidāmi 
nedaudz lielāki kā iepriekšējā gadā – 103.65 % t.sk. nodokļu 
ieņēmumos 103.84 %, nenodokļu 279.02 %, maksas pakalpojumi 

91.77 %. Transferti no Valsts budžeta diemžēl ir sagaidāmi mazāki 
kā 2012.g., jo ir samazinājies izglītojamo skaits. Transfertus ir grūti 
salīdzināt, jo izglītības iestādēm tiek sadalīta budžeta nauda tikai 
astoņiem mēnešiem. Tas uzliek izglītības iestāžu vadītājiem lielu 

Gada nogalē Mālpils novada būvvalde no Valsts zemes die
nesta saņēma informāciju par būvēm, kas pēc kartogrāfiskajiem 
materiāliem konstatētas dabā, bet nav reģistrētas Kadastra 
informācijas sistēmā. Saraksti ir apjomīgi un to pārbaude prasa 
lielu darbu, tomēr tie tiek izskatīti un salīdzināti ar situāciju dabā.

Novērojām, ka iedzīvotāji bija sadzirdējuši plašsaziņas līdzekļos 
izskanējušo aicinājumu aktualizēt datus un dzēst no Kadastra 
informācijas sistēmas dabā neesošas būves, tomēr par esošām, 
bet nereģistrētām būvēm interese nebija liela.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pan ta 
otrajai daļai ēkas īpašniekam ir pienākums ierosināt kadastra objek
ta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas 
sistēmā, ja uzbūvēta vai nojaukta būve, veikta būves, būves daļas 
vai telpu grupas renovācija vai rekonstrukcija. Par šo pienākumu 
nepildīšanu noteiktā termiņā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tie
siskais valdītājs ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.6 pants nosaka: 
“Par normatīvajos aktos noteikto dokumentu neiesniegšanu būves 
vai telpu grupas reģistrēšanai vai kadastra datu aktualizēšanai 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā – uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām no 50 līdz 150, bet juridiskajām 
personām – no 100 līdz 1000 latiem”.

2012. gada 10. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 
“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi” 30. punkts noteic, ka pašvaldībām ir tiesības deklarēt 
būvi, kuras reģistrācija atbilstoši Kadastra likuma 13. panta otrajai 
daļai nav ierosināta. Mālpils novada pašvaldība jau ir izmantojusi 
tiesības deklarēt būves, ko nav veikuši paši īpašnieki. Pēc Valsts 
zemes dienesta speciālistu skaidrojuma šāda būves deklarācija 
tās īpašniekam ir ļoti neizdevīga, jo šajā gadījumā netiek pielietoti 
nekādi samazinošie koeficienti, tādējādi palielinās nekustamā 
īpašuma nodokļa apmērs.

Aicinām visus ēku īpašniekus veikt nepieciešamās darbības, lai 
aktualizētu datus Kadastra informācijas sistēmā.

Aicinām būvētājus sekot līdzi būvatļaujas derīguma termiņam, 
ne pie ciešamības gadījumā to pagarināt. Neievērojot būvniecības 
pro cesa kārtību, var nākties saskarties ar nepatīkamiem pārstei gu
miem, pat līdz administratīvajam sodam par patvaļīgu būvniecību vai 
patva ļīgu būves ekspluatāciju. Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
ko deksa 152. pants nosaka: “Par būves izmantošanu pirms tās 
nodo šanas ekspluatācijā uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
no 50 līdz 1000, bet juridiskajām personām – no 50 līdz 5000 latiem”.

Informāciju sagatavoja 
Mālpils novada būvvaldes arhitekte Indra reitere

iNfOrMāCiJA PAr bŪVJu reĢisTrāCiJu KADAsTrā

NOVAdA  dOMES  LĒMUMI

Apstiprināts
ar 23.01.2013. Mālpils novada
domes sēdes lēmumu Nr.2/25

Mālpils novada domes ceļu un ielu finansēšanai paredzētās
mērķdotācijas izlietojuma Programma 2013. gadam

Apstiprināt, saskaņā ar LR Ministru kabineta 11.03.2008. Notei
ku miem Nr.173, pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai un attīstībai 
piešķirtās mērķdotācijas izlietojuma programmu 2013. gadam:

1. 2013. gada plānotā mērķdotācija – 42 697,00 LVL
2. 2012. gada mērķdotācija uz 2012. gada 31. decembri  – 

11 704,00 LVL
3. Greidera līzings 2013.gadā – 4 535,00 LVL
4. 2013.gadā plānots izlietot mērķdotāciju tai skaitā ceļu un ielu 

ikdienas uzturēšana – 58 936,00 LVL
Domes priekšsēdētājs: 

A.Lielmežs
Finansu un ekonomikas daļas vadītāja: 

L.Mičule

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes

23.01.2013.sēdes lēmumu Nr.2/25

“Par Mālpils novada domes budžetu 2013. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”14., 46.pantu,
ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu

1. Noteikt Mālpils novada domes pamatbudžeta ieņēmumus un 
finansēšanu 2 675 120 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Noteikt Mālpils novada domes pamatbudžeta izdevumus 2 675 
120 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.2.

3. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta ieņēmumus un 
finansēšanu 65 509 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.3.

4. Noteikt Mālpils novada domes speciālā budžeta izdevumus 
65 509 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.4.

5. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 80 000 LVL.
6. Noteikt, ka kreditoru saistības uz 31.12.2012. ir 5 252 372 LVL 

(pielikums Nr.5).
7. Noteikt, ka debitoru saistības uz 31.12.2012. ir 129 312 LVL 

(pielikums Nr.6).

 Priekšsēdētāja ziņojums par 2013.g. budžetu.
8. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējuma mēr

ķiem (pielikums Nr.7).
9. Noteikt speciālā budžeta izdevumus atbilstoši finansējuma 

mērķiem (pielikums Nr.8).
10. Noteikt informāciju par pamatbudžeta izdevumiem katrā bu

džeta klasifikācijas kategorijā (pielikums Nr.9).
11. Noteikt, ka ceļu fonda līdzekļi izlietojami atbilstoši program

mai “Par ceļu un ielu mērķdotācijas līdzekļu izmantošanas 
programmu 2013.gadam” (pielikums Nr. 10).

12. Noteikt atlīdzību atbilstoši pielikumiem (pielikumi Nr. 11.–25.).
13. Noteikt, ka iepirkumu komisija vienāda nosaukuma preces un 

pakalpojumus, ja to summa pārsniedz likuma “Par iepirkumu 
valsts un pašvaldību vajadzībām” noteikto minimālo summu 
no kuras jāveic iepirkumu procedūras, iepērk visām iestādēm 
un struktūrvienībām.

14. Noteikt, ka ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir tiesīgs 
rīkoties domes finanšu vadītājs un izdevumi jāapstiprina do
mes sēdē.

Domes priekšsēdētājs: A.Lielmežs

sAisTOŠie NOTeiKuMi Nr. 5

Pie saistošajiem noteikumiem Nr. 5
“Par Mālpils novada domes budžetu 2013. gadam”
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atbildību, samazinoties izglītojamo skaitam, sabalansēt izdevu
mus, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu apguvi.

Rīkojumā par budžeta sastādīšanu budžeta izpildītājiem tika 
dots konkrēts uzdevums – sabalansēt budžetu, ievērojot konkrēto 
nepārsniedzamo summu. Tika piemērots piesardzības princips, 
kas lika vadītājiem vēl rūpīgāk izvērtēt visus izdevumus. Tiek veik
tas nelielas štatu un struktūras izmaiņas, lai lietderīgāk izpildītu 
pašvaldības funkcijas un ievērotu normatīvo aktu prasības.

Pašreizējais pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums 
ir 87.39 % (ņemot vērā valsts mērķfinansējumu pedagogu atlīdzībai 
tikai 8 mēnešiem) LVL un kopējie ieņēmumi sastāda 2 626 896 LVL. 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas tiek garantēta no 
valsts puses par 100 % ir 1 052 499 LVL, kas ir 105.3 % no 2012.g. 
fakta.

Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozējam 
nedaudz lielākus, kā vērtēto ieņēmumu līmeņa novērtējumu, bet 
nedaudz zemākus par 2012.g. ieņēmumiem, ņemot vērā faktisko 
iekasējamību, iepriekšējo periodu parādus un faktisko situāciju un 
tas sastāda 128 500 LVL vai 93.17 % no 2012.g. fakta.

Tiek prognozēti salīdzināmie ieņēmumi no nenodokļu ieņē
mumiem daudz lielākā līmenī kā 2012.g. tāpēc, ka atkal plā
nojam pārdot lidlauku. Par pārējiem ieņēmumiem, t.sk. nodevu 
piemērošanu un iekasēšanu, prognozējam kopumā 2012.g. līmenī. 
Ieņēmumus no soda sankcijām plānojam ar nelielu samazinājumu, 
jo ir uzlabojusies nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana un 
samazinājies debitoru skaits un summa. Norēķinu daļa budžetā 
ir pietiekoši skaidra, jo Izglītības un Zinātnes ministrija pedagogu 
atalgojumu ir sadalījusi 8 mēnešiem. Pašvaldību savstarpējie 
norēķini ir ar tendenci, ka samazinās mūsu izglītības iestādēs 
izglītojamo skaits no citām pašvaldībām, līdz ar to prognozējami 
mazāki ieņēmumi. Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2013.g. ir 
304 812 LVL, no kuriem 106 107 LVL ir precīzi iezīmēti jau ar konkrētu 
izlietojuma mērķi, kas ir arī atspoguļots budžetā. Plānojam veikt 
vidusskolas atsevišķu telpu remontu, t.sk. tualetes, pirmskolas 
izglītības iestādes tualešu remontu, Kultūras centra vienas telpas 
remontu, uzlabot gājēju celiņu caur parku kvalitāti, iekārtot sporta 
laukumu, veikt ceļu un ielu kritisko posmu remontu, uzlabot ielu 
apgaismojumu, nodrošināt mazo projektu pēctecību un projektu 
līdzfinansējumu projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondu projek
tiem. Veicināt sabiedrības aktivitāti dažādu projektu un aktivitāšu 
īstenošanai, palielinot atbalsta fondu. Turpināt ugunsdrošības 
pasākumus, veikt pašvaldības īpašuma apdrošināšanu, ierakstīt 
vairākus pašvaldības īpašumus Zemesgrāmatā, īpaši tos, kuru 
atjaunošanai var piesaistīt fondu līdzekļus.

Atlīdzības sistēmā ir plānots nodrošināt darbiniekiem atlīdzību, 
kas nav zemāka par 60 % no likumā maksimāli pieļaujamā un 
diferencēt atlīdzības pieaugumu, īstenojot sekojošu principu, kas 
atspoguļots tabulā: tiem darbiniekiem, kuriem atlīdzība ir robežās 
no maksimāli pieļaujamās:

60 – 65 %, par 8 %
65 – 70 %, par 7 %
70 – 75 %, par 6 %
75 – 80 %, par 5 %
80 – 85 %, par 4 %
85 – 90 %, par 3 %
90 – 100 %, par 2 %, nepārsniedzot 100 %
Par konkrētu darbinieku atlīdzības izmaiņu ir atbildīgi struk

tūrvienību, iestāžu vadītāji un izpilddirektors.
Ir paredzēts nodrošināt atvaļinājuma pabalstu un turpināt dar

binieku veselības polišu daļēju apmaksu, vai līdzdalību veselības 
veicinošu pasākumu apmaksā Mālpils sporta kompleksā, pare
dzēta ir arī gadā vienreizēja – līdz 30% piemaksa pie darba algas 
darbinieku motivācijai un balvas par pašvaldībai vai darbiniekam 
nozīmīgu notikumu.

Speciālais budžets diemžēl ir ar lielu samazinājumu. Tas ir 
saistīts ar to, ka ceļu fonda līdzekļi ir tikai 42 697 LVL, vai 89.5 % 
pret 2012.g. Ir izstrādāta ceļu fonda izmantošanas programma, kas 
faktiski paredz saglabāt uzturēšanas izdevumus līdzšinējā apjomā. 
Līzinga maksājumi par greideri tiek izmaksāti aprīļa mēnesī.

Atlikums uz 01.01.2013.g ir 19 871 LVL, t.sk. ziedojumi 5 256 LVL.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc funkcionālās kategorijas 
klasifikācijas ir:
•	 Vispārējos	valdības	dienestos	125.8.9	%	(pret	 iepriekšējā	gada	

faktu), kas pamatā ir saistīts ar projektu realizāciju, vēlēšanu 
komisijas darbību, resursu sadārdzinājumu un atbildīgo domes 
amatpersonu atlīdzības palielinājumu līdz 60 % no likumā 
noteiktās maksimālās atlīdzības.

•	 Tiesību	 aizsardzības	 jomā	 132.7	 %,	 kas	 saistīts	 ar	 atlīdzības	
noteikšanu 60 % līmenī un policijas kārtībnieka štata vietas 
izveidošanu no 01.04.

•	 Ekonomiskai	darbībai	105.8	%	un	tas	ir	saistīts	ar	to,	ka	plānojam	
veikt nelielus uzlabojumus labiekārtošanas darbos t.sk. celiņu 
atjaunošanu. Plānots turpināt veikt ēku apdrošināšanu un 
vairāku īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

•	 Apsaimniekošanai,	 t.sk.	 ielu	 apgaismojumam	 258.6	 %,	 kas	
ir saistīts ar kāda ielu apgaismojuma posmu nomaiņu uz 
ekonomiskām lampām un ielu un ceļu kritisko posmu remon
tiem.

•	 Veselībai	līdzekļi	netiek	plānoti,	jo	tā	nav	pašvaldības	funkcija.
•	 Atpūtai,	kultūrai	un	reliģijai	104.6	%,	kas	ir	saistīts	ar	nelieliem	

remontiem un sporta laukuma izveidi pie vidusskolas.
•	 Izglītībai	73.2.	%,	bet	jāņem	vērā,	ka	pedagogu	atlīdzība	plānota	

tikai uz 8 mēnešiem, tāpēc ir grūti kopumā salīdzināt. Plānojam 
veikt nelielus remontus.

•	 Sociālai	aizsardzībai	110.4	%,	kas	saistīts	ar	 to,	ka	palielinām	
sociālā dienesta kapacitāti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
Nedaudz palielinām arī izmaksas mājokļu atbalstam, jo 
paredzēts nomainīt dzīvojamai mājai jumtu.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasi
fikācijas pret 2012.g. faktu ir:
•	 Atlīdzība	 94.3	 %,	 grūti	 salīdzināms	 lielums,	 jo	 saistīts	 ar	

izglītības iestāžu pedagogu specifisko finansēšanas kārtību, kad 
finansējumu piešķir tikai 8 mēnešiem. Paredzēts, ka minimālā 
samaksa būs ne mazākā kā 60 % no atlīdzības iespējamās 
maksimālās summas, 25 % atvaļinājuma pabalsts un 50 LVL 
daļēja apdrošināšanas polises apmaksa, ja darbinieks to vēlas 
vai veselības veicinošu pasākumu apmaksa Mālpils sporta 
kompleksā.

•	 Pakalpojumu,	 materiālu	 un	 energoresursu	 iegādes	 apmaksai	
117.4 %, kas pamatā ir saistīts ar resursu sadārdzinājumu.

•	 Kredītprocentu	apmaksai	113.7	%,	kas	saistīts	ar	kredītportfeļa	
procentu likmju izmaiņām,

•	 Līdzekļi	kapitālizdevumiem	un	investīcijām	10.8	%,	jo	nav	pare
dzēta lielāku projektu realizācija no budžeta līdzekļiem.

•	 Sociālajā	jomā	110.4	%,	kas	pamatā	ir	saistīti	ar	kapitālieguldījumu	
neplānošanu sociālajā jomā, bet tiek plānoti lielāki izdevumi 
pabalstiem.

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas ir saistītas ar saņemto 
līdzekļu izmaiņām, jo šie līdzekļi ir izlietojami pēc mērķa. Dabas 
resursu līdzekļi ir nelieli un tiks izlietoti pamatā dabas resursu 
atjaunošanai, t.sk. bīstamo koku izciršanai kapos un parkā.

Sakarā ar ievērojamo līdzekļu samazinājumu Ceļa fondam, 
tiek paredzēts ceļu un ielu kritisko posmu remontiem novirzīt 
no pamatbudžeta 30 000 LVL. Plānojam atļaut SIA “Norma K” 
iegādāties uz nomaksu jaunu, daudz ekonomiskāku tehniku 
pamatā sniega tīrīšanai.

Ziedojumi tiks novirzīti atbilstoši norādītajiem mērķiem.
Budžetam pievienoti visi dokumenti, kas precizē darba samaksu 

un sociālās garantijas, atbilstoši likumam “Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” un liku
ma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
prasībām, t.sk. deputātiem.

Budžeta dokumentu pakete ir noformēta atbilstoši likuma “Par 
pašvaldībām” prasībām kā saistošie noteikumi, kā arī likuma 
“Par pašvaldības budžetiem” 16.un 17.panta prasībām.

23.01.2013
Domes priekšsēdētājs: A.Lielmežs

NOVAdA  dOMES  LĒMUMI
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Pielikums Nr. 3
pie saistošajiem noteikumiem Nr. 5  

“Par Mālpils novada domes budžetu 2013. gadam”

sPeCiāLā buDŽeTA ieŅĒMuMi uN fiNANsĒŠANA 2013. gadā (latos)

1000 Atlīdzība 1470005

2000 Preces un pakalpojumi 935159

3000 Subsīdijas un dotācijas 1000

4000 Procentu izdevumi 89820

5000 Pamatkapitāla veidošana 50323

6000 Sociālie pabalsti 90408

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas 
un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas 
izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā 
sadarbība

38355

8000 Dažādi izdevumi, kas nav klasificēti iepriekš 50

Kopā 2675120

I.Ieņēmumi kopā 44697

II. Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem 44697

dabas resursu nodoklis
5.5.0.0. Dabas resursu nodoklis 2000

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 6400

I. Kopā ieņēmumi 2626808
II. Nodokļu un nenodokļu 
ieņēmumi

1235574

III. Nodokļu ieņēmumi 1191854
Tiešie nodokļi 1191854

1.0. 1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 1063354
1.1. 1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa
1063354

1.4. 4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 128500
1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 128500

IV. Nenodokļu ieņēmumi 43720
2.0. 8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 

un īpašuma
120

2.0. 8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par 
depozītiem, kontu atlikumiem 

120

2.0. 8.9.0.0. Pārējie finanšu ieņēmumi
2.0. 9.0.0.0. Valsts(pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodevas
4000

2.0. 9.4.0.0. Valsts nodevas, kas ieskaitāmas 
pašvaldības budžetā

2000

2.0. 9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 2000
2.0. 10.0.0.0. Sodi un sankcijas 4000
2.0. 10.1.0.0. Naudas sodi 200
2.0. 10.3.0.0. Soda sankcijas no vispārējiem no

dokļu maksāšanas pārkāpumiem
3800

2.0. 12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 500
2.0. 12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 500
2.0. 13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 

īpašuma pārdošanas
35100

2.0. 13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju 
īpašuma pārdošanas

25000

2.0. 13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža 
īpašuma pārdošanas

10000

2,0, 13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību 
kustamā īpašuma un mantas 
realizācijas

100

V.Transfertu ieņēmumi 1159480
5.0. 18.0.0.0. Transferti 1129480
5.0. 18.6.0.0. Pašvaldību budžetā saņemtā 

valsts budžeta dotācija
1129480

5.0. 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 30000
5.0. 19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 

citām pašvaldībām
30000

VI. Budžeta iestāžu ieņēmumi 231754
3.0. 21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumi 
un citi pašu ieņēmumi

224095

3.0. 21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā 
neklasificētie budžeta iestāžu 
ieņēmumi par

7659

3.0. budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi
IX. Finansēšana

F2101000 Budžeta līdzekļu atlikums gada 
sākumā

304812

Budžeta līdzekļu atlikums gada 
beigās

80000

F40020000 Aizņēmumi 176500

NOVAdA  dOMES  LĒMUMI

Pielikums Nr. 1
pie saistošajiem noteikumiem Nr. 5  

“Par Mālpils novada domes budžetu 2013. gadam”

PAMATbuDŽeTA ieŅĒMuMi uN fiNANsĒŠANA 2013. gadā (latos)
SKAITLISKA INFORMĀCIJA

Pielikums Nr. 2
pie saistošajiem noteikumiem Nr. 5  

“Par Mālpils novada domes budžetu 2013. gadam”

PAMATbuDŽeTA iZDeVuMi 2013. gadā (latos)
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Kods Koda nosaukums
2200 Pakalpojumi 59033
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 1000
4200 Procentu maksājumi iekšzemes 

kredītiestādēm
200

8100 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 20

Kopā 60253
ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2013.gadā (latos)

Kods Koda nosaukums
2200 Pakalpojumi 3000
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces 2256
Kopā 5256

Autoceļu fonda līdzekļi

18.9.0.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 42697

fondiem

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 11704

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1767

F40020000 Aizņēmumi 4315
III. Ziedojumi un dāvinājumi 0

23.4.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
fiziskām personām

23.5.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
juridiskām personām
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 5256

01.1000. Vispārējie valdības dienesti
01.111. izpildvaras un likumdošanas varas 

institūcija
142000

01.112. Kanceleja 44000
01.602. Dzimtsarakstu nodaļa 9000
01.603. Investīciju un ārējo sakaru daļa 22400
01.605. Projektu līdzfinansēšana 30000
01.606. Mazie projekti 5000
01,607, Vēlēšanu komisija 4500
01.720. Pašvaldību budžetu parāda darījumi 100000
01.820. Transferti no pāšvaldību budžeta valsts 

budž.
6000

01.832. Norēķini ar pašvaldību budžetiem 33000
01.891. Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem 19614
01.892. Atbalsta fonds 4000
01.1000. Kopā 419514
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība
03.110. Policijas dienesti 24400
03.312. Bāriņtiesas 11900
03.600. Pārējie iepriekš neklasificētie sabied

riskās kārtības un drošības jautājumi
13500

03.000. Kopā 49800
04.000. Ekonomiskā darbība
04.211. Kontroles, uzraudzības un citi dienesti 7000
04.240. Rīgas rajona lauku attīstības biedrība 300
04.430. Būvniecība 105004
04.431. Teritoriālplānošana 3000
04.000. Kopā 115304
06.000. Pašvaldības teritoriju un māju 

apsaimniekošana
06.400. Ielu apgaismošana 22000

06.601. Pārējā nekur citur neklasificētā pašval
dības teritoriju un mājokļu apsaimnie
košanas darbība

2000

06.602. Autoceļi 20000
06,603, Ugunsdrošība 8000
06.000. Kopā 52000
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija
08.101. Sporta komplekss 145330
08.211. Mālpils bibliotēka 14977
08.212. Sidgundas bibliotēka 10750
08.231. Kultūras centrs 150000
08,232, Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvalde
4305

08,233, Dziesmu svētki 7000
08.000. Kopā 332362
09.000. Izglītība
09.112. PII uzturēšana 174000
09.111. PII mērķdotācija 19192
09.113. PII izglītības projekts 11034
09,114, Asistenta pakalpojumi PII 790
09,115, Grāmatas PII 1050
09,231, Grmatas skolām 600
09.232. Mālpils vidusskolas uzturēšana 169000
09.234. Vidusskolas izgl.projekti 1738
09.231. Mērķdotācija Mālpils vidusskola 165250
09.212. Sidgundas pamatskolas uzturēšana 44000
09.211. Mērķdotācija Sidgundas pamatskolai 44045
09.237. Brīvpusdienas no valsts 6449
09.235. Informatizācija 3839

NOVAdA  dOMES  LĒMUMI

Turpinājums 8. lpp.

Pielikums Nr. 4
pie saistošajiem noteikumiem Nr. 5  

“Par Mālpils novada domes budžetu 2013. gadam”

sPeCiāLā buDŽeTA iZDeVuMi 2013. gadā (latos)

Pielikums Nr. 7
pie saistošajiem noteikumiem Nr. 5  

“Par Mālpils novada domes budžetu 2013. gadam”

PAMATbuDŽeTA iZDeVuMi 2013. gadā (latos)
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM
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09.215. Internātpamatskolas uzturēšana 390482

09.216. Profesionālās vidusskolas uzturēšana 354780

09.221. Mūzikas un mākslas skolas uzturēšana 28800

09.222. Mērķdotācija mūzikas un mākslas skola 41288

09.601. Autobusa pakalpojumi 26000

09.000. Kopā 1482337

10.000. Sociālā aizsardzība

10.201. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 106000

10.203. Atbalsts gados veciem cilvēkiem 
invaliditātes gadījumā

5300

10.500. Atbalsts bezdarba gadījumā 14400
10.600. Mājokļa atbalsts 15000
10.910. Pārējās citur neklasificētās sociālās 

aizsardzības pārraudzība
79000

10,911, Sociālā darbinieka piesaiste 1646
10,912, Asistenta pakalpojumi 2457
10.000. Kopā 223803

Pavisam kopā 2675120

sejas ādas tīrīšanas procedūra Hydraclean
skaistumkopšanas salonā “Aleksandra D”

Iespējams – vēl joprojām daudzi ar šausmām atceras to, kā agrāk 
notika sejas ādas tīrīšana pie kosmetologa. Procedūras sākumā 
galvu ar seju uz leju lika turēt virs vāroša kumelīšu tējas katliņa 
un pēc tam izspieda pumpas ar visu sparu. Mūsdienās kvalitatīvās 
skaistumkopšanas iestādēs vairs tikpat kā nepielieto aizvēsturiskās 
sejas tīrīšanas metodes, kad ādu tvaicēja 15 līdz 20 minūtes zem va
pazona un pēc tam, maksimāli to spaidot, atbrīvoja no pinnēm. Šādi 
āda tiek samocīta un iegūst drīzāk neestētisku izskatu uz ilgu laiku 
nevis izskatās attīrīta. Mehāniskā sejas tīrīšana turklāt ir arī fiziski 
traumatiska, it īpaši jutīgas ādas gadījumā.

Ja seja tiek pareizi kopta ikdienā un tai nav problēmu (pinnes, 
acne u.c.), tad sejas ādas tīrīšana vidēji ir jāveic divas reizes gadā – 
pirms un pēc vasaras (pavasarī un rudenī). Tomēr, sejas ādas 
tīrīšanas biežums atkarīgs arī no sejas ādas tipa, proti, taukaina 
āda ar lielākām porām ir jātīra biežāk, līdz pat 1–2 reizēm mēnesī.

Sejas dziļā tīrīšana ir procedūra, kuru jāveic tikai kosmētiskajos 
kabinetos. Mālpilī Kalna ielā 6 skaistumkopšanas salonā 
“Aleksandra D” kopš pagājušā gada ir pieejama sejas tīrīšanas 
procedūra Hydraclean – dziļa attīrīšana ar termo elektroda 
ThermoClean palīdzību.

Ādas attīrīšanas procedūras sākumā pielieto efektīvus, dziļas 
iedarbības aktīvo līdzekli – pīlingu, kas attīra ādu, atver poras un 
sagatavo ādu tālākai darbībai. Tālāk seko dziļā ādas attīrīsana 

ar universālo vai taukainas ādas želeju un Hydraclean aparātu – 
paaugstinoties temperatūrai notiek iedarbība uz tauku dziedzeru 
sekrētiem un toksīniem, veicinot to izdalīšanos. Poras attīrās, 
mehānisko iedarbību samazinot līdz minimumam, to iespējams 
veikt ievērojami vieglāk. Želeju sastāvā ir salicilskābe, kam ir 
antibakteriāla, noloboša iedarbība, noņem atmirušās šūnas un 
normalizā ādas stāvokli, kā arī lipacīds, kas normalizē tauku 
dziedzeru darbību un ādas Ph līmeni. Pēc dziļās tīrīšanas seko 
sejas masāža, kuras laikā tiek uzlabota asinsrite, normalizēta 
mikrocirkulācija un tiek novērstas noguruma pazīmes. Masāžas 
beigās tiek uzlikta maska. Un procedūras noslēgumā – sejas ādai 
piemērotu kopšanas līdzekļu uzklāšana.

Ja nomāc piņņu problēma, jāatceras, ka tās nav iespējams likvidēt 
vienas dienas un pat mēneša laikā. Nereti piņņu likvidēšana prasa 
ilgstošu, mērķtiecīgu darbu un pacietību. Turklāt svarīgi sevi palutināt 
ar jaunām pozitīvām emocijām, kas pinnēm ir vislielākais bieds!

Sejas ādas tīrīšanas procedūra ir piemērota visiem ādas 
tipiem, īpaši jauniešu ādai, un tās cena skaistumkopšanas salonā 
“Aleksandra D” – 13 Ls.

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

Karīna dombrovska

NOVAdA  dOMES  LĒMUMI

AKTUĀLI

Turpinājums no 7. lpp.

01.000. Vispārējie valdības dienesti
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 1767
Kopā 1767

05.000. Vides aizsardzība
Dabas resursu fonds 8400
Kopā 8400

06.600. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana
Autoceļu fonds 50086
Pavisam kopā 60253

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 2013.gadā (latos)
08.000. Atpūta, kultūra, reliģija

Ziedojumi – kultūras centrs 447

Ziedojumi – sporta komplekss 100
Kopā 547

09.000. Izglītība
Ziedojumi – Mālpils vidusskola 84
Ziedojumi – Sidgundas pamatskola 210
Ziedojumi – PII 7
Kopā 301

10.000. Sociālā aizsardzība
Ziedojumi – Pensionāru padome 68
Ziedojumi – Sociālais dienests 1697
Atbalsta fonds 300
Ziedojumi Lielvārdes šosejas 17 mājai 2343
Kopā 4408
Pavisam kopā 5256

Pielikums Nr. 8
pie saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par Mālpils novada domes budžetu 2013. gadam”

sPeCiāLā buDŽeTA iZDeVuMi 2013. gadā (latos)
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM
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Ir pagājušas 100 darba dienas pirmklasniekiem, kuras viņi pavadījuši Mālpils vidus
skolā. Lasot, rakstot, rēķinot, zīmējot, dejojot, dziedot ir apgūtas zināšanas. Kā jau visi 
svarīgi cilvēki mūsu sabiedrībā, arī 1.a un 1.b klases skolēni atskaitījās par apgūto 
šajās dienās. 8. februārī skolas zālē sapulcējās sākumskolas skolēni, viņu vecāki, 
klases audzi nātājas, direktore un citi interesenti. Šajā dienā bija prieks redzēt mazos 
skolēnus svinīgus, nopietnus un paklausīgus. Visiem zināms iemesls – viņi kļūs par 
pilntiesī giem vidusskolas skolēniem! Ar dziesmām, dzejoļiem un dejām pierādīja, ka 
prot sveicināties, prot būt pieklājīgi, prot izteiksmīgi runāt jautrās sarunās. Izstāstīja, 
kā ir gājis rakstītpras mes un lasītprasmes apgūšanā. Arī skaitīšanā un rēķināšanā 
papildinātas zinā šanas. Apgūti miega aizdzīšanas vingrojumi, dejas prasmes lokanība, 

vizuālās mākslas 
pras me veidot foto 
bildes cienī gu kad
ru. Pirm klas nieku 
“at skai ti” pieņēma 
vi si klāt esošie ar 
ska  ļiem aplau  siem 
un gavilēm. Arī 
direk tore Solvita 
bi ja priecīga par 
redzē to un dzir dē
to, tā pēc kat ram 
tika pie šķirts ser
tifi kāts par ap gūto 
100 die nās Māl pils vidusskolā, at gā dinot, ka vēl tik daudz intere
santa ir jāapgūst. Sanākušie skolas biedri pirmklasniekus sveica 
gan ar dziesmām, gan īpaši pagatavotiem glītiem apsveikumiem, 
gan veselības stiprinošiem našķiem. Vēlreiz visi parādījām, 
ka atceramiem latviešu tautas dejas soļus, kuri nemanot vien 
pārgāja mūsdienīgu ritmu soļos. Kopīgās rotaļās un dejās ar Kaķi 
un Peli ātri pagāja piektdienas pēcpusdiena, jo 1. klases skolēni 
devās pelnītā brīvlaikā, bet pārējos sagaidīja Projekta nedēļa, 
lai pienācīgi sagatavotos skolas salidojumam, kurš notiks šogad 
8. jūnijā. Kas zina, varbūt tieši pirmklasnieki, tiekoties savos sali
dojumos, atcerēsies tieši šo pasākumu – “100 diena skolā”?

Pasākuma organizētāja  
skolotāja Una Tobota

Vēl nedēļu Mālpils kultūras centra izstāžu zālē varēsim baudīt 
27. janvārī atklāto Jāņa Anmaņa gleznu izstādi “Baltie cerību 
spārni”. Šajā izsādē atkal no jauna varam sastapties ar daudziem 
labi pazīstamā gleznotāja un grāmatu ilustratora Jāņa Anmaņa 
mākslas pasauli. It kā tik labi zināmais mākslinieks mūs atkal pār
steidz un uzrunā gan ar sava klasiskā stila darbiem, kuros varam 
ieraudzīt pazīstamos un mīļos tēlus  – rupjmaizes kukuli, vīru 
platmalē, mūzikas instrumentus, gan jauniem tēliem un noskaņām. 

Jānis Anmanis vienmēr bijis ļoti radošs un ražīgs mākslinieks. 
Savu spēju brīvi ļauties fantāzijai mākslinieks māca arī jauna
jai paaudzei, vadot Latvijas bērnu mākslinieciskās fantāzijas 
akadēmiju, kuras audzēkņi panākumus guvuši arī pasaules bērnu 
mākslas konkursos. Jānis Anmanis savas izstādes atklāšanā 
teica: “Pareizās iemācītības traucē attīstīt fantāziju. Cilvēks ir 
neizsmeļama pasaule. Mēs bieži nezinām, kas mēs esam. Visos 
mūsos ir iekšā liela enerģija, kura nav jābaidās izpaust. Mēs visi 
esam ļoti daudzpusīgi!”

Esmeralda Tāle

Jānis Anmanis. “baltie cerību spārni”

Mākslas darbus muzikāli ietērpa Mālpils sekstets

Mākslinieks Jānis Anmanis un izsādes kuratore Māra Ārente

“100 diena skolā”

AKTUĀLI
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Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde 
“Ābelīte” šā gada 1.februārī organizēja sadraudzības deju koncertu 
Siguldas novada kultūras centrā.

Sadraudzības koncertā piedalījās 180 dejotāji no Siguldas PII “Ievi
ņas”, PII “Pīlādzīša”, PII “Ābelītes”, Allažu pamatskolas pirmsskolas 
grupa un Mālpils PII “Māllēpīte” sagatavošanas grupa “Sienāzītis”. 
Vinnijs Pūks un Sivēntiņš mazos dejotājus pavadīja deju ekspedīcijā uz 
Draudzības zemi. Ar ovācijām un skaļiem aplausiem dejotājus atbalstīja 
vecāki, kuri piepildīja deju koncerta skatītāju rindas.

Mūsu mazie dejotāji par piedalīšanos un jautro deju soli npelnīja 
lielu saldumu turzu un pateicības rakstu.

Par piedalīšanos paldies deju skolotājai Sarmītei Enģelei un 
“Sienāžu” vecākiem par atsaucību!

Skolotāja Vija Melgaile

AKTUĀLI

XiV starptautiskais masku tradīciju festivāls
9. un 10. februārī Siguldā un Mālpilī norisinājās XIV starp

tautiskais masku tradīciju festivāls. Pēc lielā masku gājiena 
Siguldā Mālpils kultūras centrā notika masku saiets un grupu 
izrādīšanās. Piedalījās masku grupas no daudziem Latvijas no
vadiem, pilsētām un viesi no Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas. 
Nākamajā dienā masku grupas ciemojās vairākās mājās 
Mālpils novadā – “Grantskalnos” pie Vijas Štrāles, “Krastiņos” 
pie Laumas Krastiņas, “Mālkalnos” pie Laumas Tomiņas un 

“Jaunārēs” pie Irēnas Saukumas, tad masku gājiens devās uz 
Saules vārtu kalnu, kur notika festivāla noslēgums. Festivāla 
laikā norisnājās arī konference par maskošanās tradīcijām un 
masku gatavošanas meistardarbnīca. Rīkotāji bija Latvijas folk
loras biedrība, Siguldas novada dome, Mālpils novada dome un 
atbalstītāji – Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Esmeralda Tāle

sadraudzības deju koncerts siguldā

Kaitys (Andrupene), dagdas folkloras kopa “Olūteņi”
pie Laumas Tomiņas “Mālkanos “ 

Kuozu čiguoni (rēzekne), rēzeknes folkroras kopa “Vīteri”
pie Irēnas Saukumas “Jaunārēs”

Vecīši (Limbaži), Vidrižu folkloras kopa “delve”
pie Laumas Krastiņas “Krastiņos” 

Čiguoni (Līvāni), Līvānu folkloras kopa “Ceiruleits”
pie Vijas Štrāles “Grantskalnos”
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4. februāris Mālpils vidusskolas skolēniem un pasniedzējiem 
bija īpaša diena. Ar jaunu muzikālu programmu viesos bija 
ieradies pūšamo instrumentu kvintets no Latvijas Mūzikas 
akadēmijas. Bērni varēja būt līdzdalībnieki kamermūzikas 
koncertā, kur, klausoties katru skaņdarbu, bija arī kāds uzde
vums. Mākslinieki demonstrēja, kā rodas priecīga, kā skumja 
mūzika, kas ir melodija, kas – pavadījums. Bija iespēja dzirdēt, cik 
dažādi var skanēt viena un tā pati mūzika uz dažādiem mūzikas 
instrumentiem. Bērni varēja iejusties arī diriģenta un mūziķu 
lomās un noslēgumā arī apskatīt katru instrumentu  – flautu, 
oboju, klarneti, mežragu un fagotu tuvumā un pat pamēģināt 
spēlēt. Muzikālā programma Mālpilī un citās Latvijas skolās no
tiek ar ASV vēstniecības finansiālu atbalstu. Īpašs paldies ASV 
vēstniecības pārstāvei Laumai Brūvelei, kura bija ieradusies uz 
koncertu Mālpilī.

Ideja ieviest arī Latvijā šādu interaktīvu veidu, kā runāt ar 
bērniem par klasisko mūziku, nāk no Ņujorkas latviešu kora 
diriģenta, obojista un pedagoga Andreja Jansona, kurš šīs 
programmas laikā veidoja atraktīvu dialogu ar skolēniem. 
Amerikas Savienotajās Valstīs viņš jau 40 gadus strādā bez
peļņas organizācijā “Joung Audiences” (“Jaunie klausītāji”), 
kurai ASV ir nodaļas gandrīz visās lielākajās pilsētās. Andrejs 
Jansons stāstīja: ““Joung Audiences” ir organizācija, kas pie
saista līdzekļus, lai varētu uzaicināt profesionālus mūziķus un 
iepazīstināt bērnus ar klasisko mūziku tādā veidā, lai viņiem 
nebūtu garlaicīgi un, lai viņi labāk saprastu mūziku. Bērniem 
pašiem ir iespēja piedalīties programmā, pamēģināt, kā instru
menti darbojas.

Svarīgi ir iesaistīt bērnus personīgi šajā nodarbībā. Es pa
manīju, ka Latvijā šāda metode nekur netiek praktizēta. Pēc 
klausīšanās bērni instrumentus var aptaustīt un izmēģināt, tad 
viņiem rodas pavisam cits iespaids, nekā redzot šos instrumen
tus tālumā uz skatuves. Katrā skaņdarbā uzdod specifisku uz
devumu, kas viņiem tajā ir jāsaklausa. Kā dzirdējāt, skaņdarbi 
ir ļoti īsi, jo bērniem ir grūti koncentrēties. Organizācija “Joung 
Audiences” ir izstrādājusi metodi, kā mūziku pasniegt, lai 
bērniem nebūtu garlaicīgi.

Šī jau ir otrā izbraukuma sērija uz Latvijas skolām. Pirmie 5 iz
braukumi bija pagājušā gada pavasarī, bet tagad paredzēti brau
cieni uz Mālpils, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Dundagas un Aizputes 
skolām. Tieši ASV vēstniecības Latvijā ierosinājums ir, ka šīs 
programmas notiek lauku skolās, kur mūzika nav tik pieejama, 
kā Rīgā vai Liepājā. Bieži vien bērni nav instrumentus tuvplānā 
redzējuši, nemaz nerunājot par iespēju pašiem iemēģināt spēlēt. 
Tieši mazpilsētās tas ir daudz svarīgāk, nekā lielpilsētās, kur 
ir pieejamas koncertzāles un opera. Esmu visu mūžu darbojies 
izglītības jomā un būtu ļoti gandarīts, ja šādu programmu varētu 
ieviest Latvijas skolās, jo tā rada bērniem interesi par klasisko 
mūziku. Es pats šādā veidā sāku mācīties spēlēt mūzikas instru
mentu, tieši pēc šāda veida koncerta man radās interese arī 
pašam pamēģināt spēlēt.”

Programmu noklausījās arī Valsts izglītības satura centra 
vecākā referente Spodra Austruma un Vispārējās izglītības sa
tura nodrošinājuma daļas vadītājs Imants Vasmanis: “Sen nav bi
jusi Latvijā tāda veida muzikāla programma, kas tieši piemērota 
bērnu auditorijai, kas tik ļoti aizrautu un ieinteresētu bērnus 
mūzikā, dotu iespēju pašiem līdzdarboties. Jebkurai skolai būtu 
prieks uzņemt šādu pasākumu pie sevis. Redziet, mēs jau piec
padsmit minūtes pēc koncerta runājamies, bet bērni vēl ir tepat 
un iemēģina mūzikas instrumentus! Tiešām rekomendēju šādu 
programmu noklausīties katrā skolā!”

Esmeralda Tāle

AKTUĀLI

Kamermūzika Mālpils vidusskolā

Bērni varēja iejusties dirģenta lomā

Pamēģināt spēlēt flautu un mežragu noteikti ir kas īpašs!
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Šis nebūs atskats kultūras centra vēsturē. Nebūs ne darbi
nieku dzīvesstāstu, ne pasākumu statistikas. Šo rakstu nosacīti 
varētu dēvēt par pārdomām, kā kultūras centrs 25 gados mainījis 
mālpiliešu dzīvi.

Kuru jēdzienu mēs ikdienā lietojam biežāk – kultūras centrs vai 
kultūras nams? Kultūras centrs skan oficiālāk, lepnāk, šis nosau
kums bija jānopelna. Kultūras nams ir kā daudzu mālpiliešu otrās 
mājas, ar kurām saistītas reizēm rīta stundas, reizēm dienas laiks, 
bet visvairāk jau vakari. Nāk lieli un mazi, veci un jauni, nāk pat 
veselām ģimenēm. Nāk tāpēc, ka zina – pēc darba būs rezultāts.

Lūk, vienas dienas vērojums!
Rīts. Pie kultūras nama rosās nūjotāju pulciņš, pavingro un sparīgi 

aizsoļo pa iecerēto maršrutu. No parka taciņas, vējā sasārtusi, iz
steidzas Edīte, pāri ielai nāk Sandra. Labrīt, labrīt! Pie afišām 
pieskrien divas meitenes, pārlaiž tām skatu, kaut ko čalodamas 
papēta ilgāk un aizsteidzas. Kultūras nama durvis nepārtraukti ve
ras, katrs steidz darīt savu darāmo, jo klāt jau lielais masku festivāls. 
Tas sāksies Siguldā, bet lielākā daļa risināsies Mālpilī. “Mālis” jau 
pošas uz Siguldu un kārto savas dzērvju maskas. Māra un Indra arī 
pie kultūras nama kupenās satupinājušas izteiksmīgas dzērves, kas, 
garos kaklus snaikstīdamas, gaida viesus. Tie atbrauc un, Mālpili 
piedziedājuši, piedejojuši, krāšņi savas tradīcijas izrādījuši un nama 
saimniekiem lielo paldies pateikuši, aizbrauc.

Bet pavisam nesen taču pārpildītā zālē notika lielais pasākums 
“Atbalsts lauku bibliotēkām”, ar savdabīgu programmu atklāja Jāņa 
Anmaņa gleznu izstādi, amatierteātris mūs iepriecināja ar intere
santu pirmizrādi, kas guva skatē ceļazīmi nākamajam vērtējuma 
posmam, un kur tad vēl skaistā un emocionālā “Rezēdu” 15 gadu 
jubileja, par ko vecmāmiņām vēl ilgi bija ko pārrunāt, lielu pateicību 
sakot Sandrai, Edītei un viņu palīgiem. Pie tam tas viss pavisam īsā 
laika posmā. Kā viņas visu to paspējušas? Varbūt tas ir tā: piedzimst 
ideja, vēl viena, vēl desmit, uz galda rindojas papīra lapiņas ar 

pierakstiem, kas pārtop scenārijos, kur katram dalībniekam 
paredzēta sava vieta un savs uzdevums. Šķiet  – tas taču nemaz 
nav grūti! Bet tikai šajā procesā iesaistītie, zina, kā patiesībā top 
apjomīgs pasākums un cik darba tas prasa.

Tikko aizskanējis paša kultūras centra 25 gadu jubilejas va
kars – Andra Kapusta veidotais uzvedums “Kāzas Mālpilī”, kur bija 
iesaistīti visi kolektīvi, kas vien darbojas kultūras centrā.

Mālpilieši ar aplausiem un ovācijām pauda atzinību ne tikai uzve
duma dalībniekiem, bet arī mūsu talantīgajiem pulciņu un kolektīvu 
vadītājiem, savukārt viesi izteica izbrīnu, ka to spēj paveikt lauku 
kultūras centrs.

Mālpiliešiem ir tā laime un priekšrocība izbaudīt daudz ko 
tādu, par ko daudzi citi pagasti var tikai sapņot. Atbraucēji brīnās 
gan par emocionālajiem pasākumiem, gan kultūras centra darbi
nieku varēšanu, gan pagasta atbalstu un vēl, un vēl… Bet mēs 
paši, mālpilieši? Ka esam saliedētāki kopš Mālpils 800gades lie
lajiem svētkiem, tas gan tiesa, bet tomēr bijuši arī tādi emocionāli 
augstvērtīgi pasākumi, kur cilvēku pamaz, kaut laiks labs un dau
dziem līdz kultūras namam 5 – 10 minūšu gājiens. Bet varbūt nākam
reiz tomēr atnāciet un piedzīvojiet to brīnišķīgo sajūtu, kad, ejot 
mājās, jūties kā sidraba birzij cauri gājis! Un tieši šī sajūta arī maina 
dzīvi uz labu!

Svētku uzvedumā visi kopā dziedājām “Daudz baltu dieniņu”. Lai 
daudz baltu dieniņu, jaunu ideju un spara pietiek jubilārei Edītei, 
Sandrai, visiem kultūras centra darbiniekiem, kolektīviem un to 
vadītājiem, kultūras centra atbalstītājiem un labvēļiem un arī tām 
iestādēm, kas mīt zem tā paša jumta: Mūzikas un mākslas skolai, 
Mālpils novada bibliotēkai. Lai daudz baltu dieniņu tiem, kas 25 gadu 
garumā bijuši kultūras centram uzticīgi. Tieši kultūras centrs ir tas 
spēks, kas visspožāk Mālpils vārdu nes tālu aiz tās robežām. Lai tā 
būtu vienmēr!

Ināra Bahmane

Mālpils kultūras centra 25 gadu jubilejas 
sarīkojums 2013. gada 16. februārī

Mālpils kultūras centrs izsaka vislielāko pateicību Mārai Lūki
nai un dailim Veicam par iespēju “kāzās” jaunam pārim vizi nā
ties droškā un uzņēmumiem: “Žaks2” un Ilonai, “GaismaSr”  
un Sandrai, “Mālpils maizei” un Guntai, “Zemūdenei” un Mārītei, 
kas sarūpēja cienastu visiem “kāzu” viesiem.

Šīs mājas “saturu” pirmajos trijos gados veidoja – Spodris 
Melecis, Baiba Duņēna, Valda Nagle, Santa Zālamane, Sandra 
rogule, Maija Orlova, vairāk kā desmit gadus Viktorija Kalniņa, 
un dzinta Krastiņa, no 2001. – 2003. gadam Ieva Pavloviča un 
pēdējos 5 gados Sandra rogule, Baiba Lippe un Esmeralda Tāle. 
Paldies, katram no Jums, kas, sev atvēlētajā laikā, ir piedalījies 
lielajā RADĪŠANAS PROCESĀ.

Edīte Priekule

KULTŪrAS  CENTrAM – 25

Gadsimta ceturksnis – mālpiliešiem veltīts

Līgavas mājās pošas kāzām, folkloras kopa “Mālis”

Kāzu čigāni, “Sidgundietes”Jauno pāri ved uz līdzināšanu

“Kāzas Mālpilī”
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3. februārī četri Sidgundas pamatskolas 9. klases skolēni – 
E.Janberga, E.Dzalbe, E.Caune un G.A.Šnore un divas skolotājas – 
vēstures skolotāja N.Pavlova un angļu valodas skolotāja A.Tilinde, 
Comenius projekta “Leģendas mūs vieno” ietvaros devās uz vie
nu no skaistajām Spānijas pilsētām Caceres, lai tiktos ar visiem 
projekta dalībniekiem un prezentētu mūsu reģiona populārāko 
leģendu.

Projektā kopumā piedalījās apmēram 38 dalībnieki – gan 
skolēni, gan skolotāji no 8 valstīm – Vācijas, Horvātijas, Čehijas, 
Nīderlandes, Lietuvas, Spānijas, Portugāles un no Latvijas.

Projekta konferencē uzstājās katra dalībvalsts, lai iepazīstinātu 
ar savas valsts populārāko leģendu. Mēs prezentējām un iepa
zīs tinājām pārējos dalībniekus ar mūsu viszināmāko leģen du 
“Leģenda par Turaidas Rozi”. Visu valstu dalībnieki bija padomājuši, 
kā interesantāk un atraktīvāk izstāstīt leģendām apvītos stāstus. 
Konference bija ļoti interesanta, uzzinājām daudz jaunu leģendu.

Projekta pirmās dienas vakarā mēs devāmies uz Caceres 
I.E.S.Virgen de Guadalupe profesionālo skolu, kur mūs 

iepazīs tinaja ar šīs mācību iestādes programmām un specia
litātēm. Vakara gaitā spāņu draugi bija sagatavojuši mums cie
nastu no vietējiem ēdieniem, savukārt skolotāji dziedāja spāņu 
dziesmas un skolēniem bija iespēja mācīties modernos spāņiem 
raksturīgos deju soļus.

Hotelī pārradāmies vēlu un ļoti noguruši, bet jau nākamajā rītā 
devāmies apskatīt Caceres vecpilsētu, gids mūs iepazīstināja ar 
tās vēsturi un daudzveidīgo arhitektūru.

Pēc ekskursijas un pusdienām tipiskā spāņu restorānā mēs 
devā mies 4 km garā gājienā uz baznīcu, kas atradās augšup 
kalnā. Kad bijām nonākuši galā, mums pavērās brīnumains skats 
uz pil sētu un apkārt esošo dabu, kas lika aizmirst nogurdinošo 
gājienu.

Vakarā mēs devāmies uz kādu kafejnīcu, kur paēdām vakariņas 
un daudz dejojām. Šis bija visemocionālākais un jaukākais va
kars Spānijā, jo tas bija pēdējais vakars Caceres kopā ar visiem 
jauniegūtajiem draugiem.

Hotelī pārradāmies vēlu vakarā un gulēt devāmies vēl vēlāk, jo 
bija jāsakravā somas braucienam uz Madridi, kur mēs pavadījām 
vēl vienu burvīgu dienu. Lielāko daļu dienas veltījām pilsētas 
iepazīšanai un apskatei.

Kopumā sajūtas bija neaprakstāmas, atrodoties tik tālu no 
majām, tik burvīgā vietā, kā Caceres un Madride. Projekta laikā 
mēs ieguvām jaunus draugus, pieredzi, zināšanas, emocijas un 
pats galvenais – labas un neaizmirstamas atmiņas. Visi jaukie un 
saprotošie cilvēki, kurus projekta laikā iepazinām, atgriešanos 
mājās padarīja vēl grūtāku. Mēs visi labpāt tur vēlējāmies 
uzkavēties ilgāk un nākotnē noteikti atgriezties vēlreiz. 

Aprīļa beigās – mēs Sidgundas pamatskolas skolēni, gaidīsim 
projekta dalībniekus ciemos pie mums!

E. dzalbe un E. Janberga

PrOJEKTI

Tikšanās spānijā

Jaunais gads invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai ir sācies 
ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lau
ku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa 
pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
Aktivitātes 6.2. iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehno loģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā 
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem finansētā projekta Nr. 1204LL01L41320100005 
“Nepieciešamā aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde Invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrībai “Notici sev!” darba apstākļu uzlabošanai, 
sevis pilnveidošanas un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu 
dažādošanai” īstenošanu. 

Projekta publiskā finansējuma summa ir 3045.05 LVL.
Projekta ietvaros tiks iegādāta jauna dotortehnika un de

monstrēšanas iekārta. Pamatlīdzekļu iegādi plānots pabeigt līdz 
marta beigām, kad arī jaunās aparatūras iegāde tiks prezen
tētā biedrības pasākumā ar filmas demonstrēšanu sadarbībā 
ar Misiju “Luterāņu stunda”, ar kuru ir izveidojusies veiksmīga 
sadarbība.

Tāpat tiks organizētas individuālās datorapmācības nodar
bības biedrības biedriem ar invaliditāti un citiem sešu mēnešu 
garumā – sākot ar aprīļa mēnesi.

Tāpat kā līdz šim, biedrības biedriem būs iespēja izmantot bez 
maksas biedrības rīcībā esošo aprīkojumu, tas tiks papildināts 
ar jaunu daudzfunkcionālu iekārtu, kas piedāvās plašākas iz
mantošanas iespējas.

Projekta īstenošana sekmēs biedrības biedru integrāciju 
sabiedrībā un nodrošinās vienlīdzīgas un kvalitatīvas atpūtas, 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, ka arī uzlabos darba apstākļus 
biedrības valdei, subsidētajās darba vietās nodarbinātajiem 
biedrības biedriem, turpinās biedrības biedriem piedāvātās se
vis pilnveidošanas iespējas, palīdzot apgūt nepieciešamās dator
prasmes un iemaņas līdzvērtīgai komunikācijai.

Projekta īstenošana paaugstinās biedrības biedru motivāciju 
pārvarēt patreizējo atstumtību no sabiedrības, jo apmācības 
veicinās informētību un pieredzes apguvi, kas kopumā sniegs 
ieguldījumu biedrības biedru pašapziņas celšanā, garīgajā 
izaugsmē, kā arī kliedēs sabiedrības viedokli par invaliditāti kā 
par otršķirības zīmi.

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības  
“Notici sev!” valde

Comenius projekta “Leģendas mūs vieno” dalībnieki

Mālpils novada dome izsludina iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu „Mēs savam novadam 2013”.  
Projektu iesniegšana – līdz 15.04.2013. Plašāku informāciju skatīt Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv 
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Sacensību grafiks
datums Sacensības Vieta

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

9. marts Pierīgas sporta spēles galda tenisā Rīga, Ķīmijas fakultāte
10. marts plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 5. posms Mālpils sporta komplekss

16. marts Pierīgas novadu sporta spēles telpu futbolā Mālpils sporta komplekss
16. marts plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 7. posms Mālpils sporta komplekss
17. marts plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 3. posms Mālpils sporta komplekss

23. marts Pierīgas novadu sporta spēles telpu futbolā Pierīgas novadu sporta zāles

sporta ziņas

26. janvārī notika hokeja spēle starp divām Mālpils vidus
skolas komandām. Un jau bijis notikums Mālpilī – Masku parāde 
uz slidām.

Pateicoties HK “Mālpils vilku”, skolotāju Ilzes Bērziņas un 
Ilzes Apsītes iniciatīvai, Mālpils slidotavā tika rīkots nebijis 
pasākums – hokeja spēle starp Mālpils vidusskolas komandām, 
pēc kuras sekoja jau pagājušā gada tradīcija  – Masku parāde. 
Netraucēja ne asais vējš, ne kodīgais sals. Gan hokeja spēles, 
gan Masku parāde bija aizraujošs pasākums, kurā piedalījās ne 
vien mazi, bet arī lielāki sportisti un parādes dalībnieki.

Hokeja spēles uzvarētāju komanda: 1. GINTS VEISBErGS, 
2. NAUrIS MUSKATS, 3. rOBErTS BEŅĶIS, 4. KLĀVS SĀrNA, 
5. TOMS ŠVALBE, 6. ELVIS BĒrZIŅŠ, 7. MArKS ŽUKOVSKIS, 
8. ArTIS ZVĪGZNA, 9. ĢIrTS rIMICĀNS, 10. EdUArdS AUSTrIŅŠ, 
11. KrISTErS rANCĀNS, 12. dĀVIS drEIMANIS, 13. BrENdONS 
FJOdOrOVS, treneris – MArEKS CIMUrS.

Par balvām hokejistiem – hokeja nūjām un iespēju apmeklēt 
baseinu – jāsaka liels paldies Mālpils sporta klubam un Valtam 
Mihelsonam. Kā arī Mālpils maizei par sagādātajiem, garšīgajiem 
kliņģeriem. Paldies Gintam Apsītim un Kristam Krieviņam par 
spēles tiesāšanu. Balvas parādes dalībniekiem bija parūpējušas 
pašas Ilzes. Skolēni nepacietībā gaida nākamo tikšanos uz ledus!

Vita Skribāne 12. kl.

un atkal – nebijis notikums Mālpilī!

27.janvārī Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
dubultspēļu čempionāts novusā, kurā piedalījās 20 dalībnieki jeb 
10 pāri. Tika izspēlēts apļa turnīrs. 1.vietu ieguva Oskars Janbergs 
un Alfons Suķis. 2.vietu izcīnīja Kristīne Kaņepēja ar dēlu Edgaru, 
bet 3.vietā ierindojās Aleksandrs Lielmežs ar dēlu Ģirtu.

27.janvārī Mālpils sporta kompleksā turpinājās LTSA Ziemas 
čempionāts volejbolā. Mālpils komanda ļoti veiksmīgi aizvadīja 
3 spē les un visās spēlēs guva uzvaras. Mālpilieši, ar rezultātu 2:0 
pārspēja komandas RSU un Artūrs un ar rezultātu 2:1 pārspēja 
Madonu.

9.februārī Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas sporta 
spēles šahā, kurās piedalījās 6 komandas. 1.vietu ieguva Inčukalna 
novada komanda, kura startēja pastiprinātā sastāvā, savā komandā 
piesaistot nacionālo meistaru Sergeju Kļimakovu no Rīgas un 
I sporta klases šahisti Lauru Kalandarovu. 2.vietu, atpaliekot 
par puspunktu, ieguva Siguldas novada komanda, bet 3.vietu – 
iepriekšējo sporta spēļu uzvarētāji Baldones novada komanda, 
kuras sastāvā spēlēja 3 spēcīgi meistarkandidāti. Atpaliekot par 
puspunktu no 3.vietas, 4.vietu ieguva Mālpils novada komanda, 
kuras sastāvā jau tradicionāli startēja Anatolijs Seļivanovs (4.vieta 
pie 1.galdiņa), Ģirts Lielmežs (2.vieta pie 2.galdiņa), Matīss Preiss 

(3.vieta pie 3.galdiņa) un Esmeralda BalodeBuraka (4.vieta pie 
sieviešu galdiņa).

10.februārī Mālpils sporta kompleksā norisinājās Mālpils no
vada čempionāta novusā 4.posms, kurā piedalījās 22 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Jānis Dišereits. 2.vietu izcīnīja Jānis Jansons, 
bet 3.vietā ierindojās Alfons Suķis. Lābākā no dāmām – Kristīne 
Kaņepēja ieguva 8.vietu. Kopvērtējumā, pēc 4 posmiem, līderi ir 
Oskars Janbergs, Alfons Suķis un Tālivaldis Zagorskis.

16.februārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 5.posms, kurā piedalījās 5 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2.vietu izcīnīja Edgars Komarovs, 
bet 3.vietā ierindojās Alfons Suķis.

17. februārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada čem
pionāts zolītē 2.posms, kurā piedalījās 21 dalībnieks. 1.vietu ieguva 
Jānis Sprukulis, 2.vietu – Normunds Ozoliņš, 3.vietu – Agris Ozoliņš.

!!! Uzmanību, notikušas izmaiņas sacensību grafikā. Sakarā 
ar to, ka sestdien Mālpils sporta kompleksā notiek Latvijas valsts 
mežu sporta spēles, galda tenisa sacensības ir pārceltas no 
2.marta (sestdiena) uz 3.martu (svētdiena).

Sporta darba organizators 
Ģirts Lielmežs

SPOrTS
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dzīve skolas internātā.
Uz Mālpils 6 klasīgo pamatskolu skrējām kājām. Katru dienu nē, jo 

mēs dzīvojām skolas kopmītnē un tur palikām uz visu nedēļu. Katram 
vajadzēja būt savai gultai un gultasveļai, atvestai no mājām. Gultas bija 
dažnedažādas – no izgrebta koka līdz lāviņai – kāda nu kuram bija. 
Visiem gultās bija salmu maisi. Nekas netika skolā dots. Kopmītne 
bija pašā augšstāvā – bēniņstāvā. Viena bija puiku guļamistaba, 
otra – meiteņu, katram savā skolas galā. Istabām bija lieli logi, pašā 
vidū divas lielas krāsnis, tomēr ziemā bija ļoti auksti. Gultas stāvēja 
rindās, kur nu kura nolikta un kā tik varēja. 
Kad vakarā gājām gulēt, tad visas gultas 
tika sabīdītas kopā, lai segas nekrīt nost un 
ir siltāk. Tad vajadzēja dzirdēt to troksni, 
kā tā grīda rībēja, kad visas gultas stūma! 
Trīsdesmit mēs nebijām, bet kādi padsmit 
gan. Salmu maisi un spilventiņi no rītiem 
jāuzčubina un skaisti jāuzklāj ar deķiem. 
Deķi bija pašausti, krāsaini, raibu raibie, kāds 
nu kuram. Tā mēs katru rītu uzposām savu 
guļamistabu. Sestdienās, kad vecāki atbrauca 
pakaļ, tad visas drēbes tika noņemtas nost, 
bet pirmdienās, kad mūs atveda uz skolu, 
tad mātes mūsu gultiņas atkal saklāja tīras. 
To nevar iedomāties, cik ziemā guļamistabas 
pirmdienās bija aukstas! Cik ziemā auksta 
ateja un ledus auksta grīda bija! Tomēr es 
neatceros, ka man saltu, jo man un brālim 
jau toreiz nopirka ārkārtīgi siltus kombine
zonus – tas bija viscaur silts, iekšpuse balta, 
bet virspuse vai nu brūna, vai pelēka. Apakšējā 
daļa bija uz podziņām, lai varētu atpogāt. Tas 
bija garām rokām. Kas tad toreiz tādus varēja 
atļauties, man liekas, vai tik mums nebija 
vienīgajiem tāds. Ar to nesala, tas izglāba no 
salšanas. Mēs dzīvojām skolas augšstāvā, bet 
mazgātuve bija otrā stāvā – dzelzs sile ar ūdeni 
un apakšā tādi puļķīši. Otra vanna bija apakšā 
netīram ūdenim. Mazgātuvē bija auksts, citreiz 
ūdens pat sasalis, bet tev jāmazgājas, jāskrien 
augšā – lejā. Nomazgājāmies un skriešus uz 
klasi atkārtot uzdevumus, tad sekoja brokas
tis, pēc tam sākās stundas. Norūdījāmies un 
neviens nesūdzējās. Katru rītu bija rīta rosme, bet katru pirmdienu 
zālē bija svētbrīdis. Visi skolēni sanāca, skolas direktors norunāja un 
kopā nodziedājām kādu garīgo dziesmiņu. Šāda dzīve bija kopmītnē. 
Lai šodienas bērni tā dzīvotu, es nezinu, kam vajadzētu notikt. Manā 
laikā direktors bija Eicēns, viņš spēlēja un kori vadīja. Viņš turpat skolā 
arī dzīvoja. Disciplīna bija ļoti liela. Skolotājs bija enģelis. Runāt pretī 
pat nedomā. Eicens bija traks – viņam apakšā bija dzīvoklis un, ja mēs 
kādreiz skrējām, visu dzirdēja. Tad viņš nāca augšā – kā viņš bļāva! 
Drausmas! Saplūca aiz ausīm, aiz matiem, citu atkal nolika stāvēt pie 
sienas. Es arī dabūju. Tas jau bija bieži. Vienreiz pat pa soliem skrēju, 
kad Eicens drāzās iekšā. Visi trakoja, bet tas nebija ļaunprātīgi – tā 
bija tāda skriešana, kā jau bērniem. Tomēr stundā uzvedāmies ļoti 
kārtīgi – klausījāmies un mācījāmies. Audzinātājas mums mainījās, bet 
tā pastāvīgā bija Elizabete Kalniņa. Visiem bija skolas formas – tumšas 
kleitiņas ar baltām apkaklītēm un melniem priekšautiem. Vai tad mēs 
ko citu drīkstējām? 

Kad stundas beidzās un bija paēsts, parasti mēs visas meitenes 
sapulcējāmies guļamistabā ap krāsni, jo krāsns no rīta bija izkurināta 
un vēl silta. Tad pie divām lielām krāsnīm mēs sildījām savas mugu
ras un darījām, ko nu katrs gribēja – cits lasīja, cits adīja, cits šuva, 
cits mācījās, jo līdz launagam un vakara mācībām mums bija nedaudz 
brīvs brītiņš – mēs atpūtāmies no stundām. Pavasaros visi skrēja ārā, 
bet ziemā drebinājās ap krāsnīm, ja nu vienīgi kāds aizgāja uz bodi 
pēc kliņģeriem. Tur jau tomēr paprāvs gabals ejams no vecās skolas 
līdz beķerejai. Katru dienu bija savs skolotājs, kas dežūrēja un mūs 
pieskatīja, un neviens bērns skolu nedrīkstēja atstāt bez pateikšanas 
dežūrējošam skolotājam, bija jāprasa atļauja. Bieži pēcpusdienās 
skolā pazuda elektrība. Toreiz elektrību ražoja Mālpils dzirnavas, un 

ja tur kaut kas notika, tad elektrība nebija un mācīties nevarējām. 
Tādās reizēs dežūrējošais skolotājs sadzina mūs lielā zālē un visiem 
lika iet rotaļās. Uz logiem salika un aizdedzināja sveces. Skolotājs uz
deva meldiņu un noteica, kādu rotaļu iet. Viss notika ar rotaļām un 
dziesmām. Lielā aplī, sadevušies rokās, gāja pa visu lielo zāli. Daļa 
bērnu bija apļa iekšpusē. Parasti bija tāda rotaļa un dziesma – “Kāds 
zemnieks brauc uz mežu”. Šajā rotaļā apļa vidū ar mugurām kopā no
lika divus krēslus, kuros iesēdināja divus zemniekus, jo daudz bērnu 
bija. Kad dziedāja tādus vārdus – “Viens zemnieks brauc uz mežu (2x), 

viens zemnieks brauc uz skaistu mež. Tam 
zemniekam vaj’g kalpu, tam zemniekam 
vaj’g kalpu”, tad tas zemnieks lūdza no apļa, 
kas iet apkārt, sev kalpu. Tad atkal tam kal
pam vajadzēja kaut ko un tālāk tam atkal 
saimnieci un gals, ko nu viņi tur salūdza, 
izveidojās garš un izstiepās tālu  – tie visi 
sēdēja viens otram klēpī. Tad, kad bija visi 
salūgti līdz saimniecei un bērniem, tad sākās 
atvadīšanās – tas saimnieks atstāja kalpu, tas 
kalps atstāja bērnus, tie bērni atstāja saim
nieci un tā, kamēr atkal visi tika atlūgti. Mēs 
visi gājām, dziedājām un skatījāmies, ko nu 
uzlūgs un kas nu būs. Tā bija ļoti interesanta 
rotaļa. Bija jau vēl citas rotaļas arī, ko mēs 
spēlējām, piemēram “Kumeliņi, kumeliņi, tu 
man kaunu padarīji”, “Kas dārzā, kas dārzā”, 
“Tūdaliņ, tāgadiņ, pastalnieki danco”. Tās 
bija rotaļas, kurās varēja iet pa krēslu sveču 
gaismā. Kad iedegās elektrība, tad atkal 
gājām mācīties.

Kopgalds.
Garā starpbrīža laikā vajadzēja iet ēst 

pusdienas. Tās visi bērni neēda, bet lielākā 
daļa tomēr ēda. Pusdienās parasti bija 
pamatēdiens un saldais. Pimdienās vienmēr 
bija piena zupa, jo tad saveda produktus vi
sai nedēļai. Kopgaldam produktus veda paši 
bērni, bet, kuri neveda, tiem vajadzēja maksāt 
naudu. Skolotāja Kersele atbildēja par pārtiku 
kopgaldam. Katru sesdienu viņa iegāja klasē 
un noprasīja – kurš man pirmdien atvedīs pie

na kannu? Kurš man atvedīs miltus, olas un kuram ir gaļa? Tā viņa visu 
sarakstīja, kas katram jāved. Bija tādi, kas neveda neko, bet maksāja 
naudu. Nezinu teikt, vai toreiz bija brīvpusdienas. Mēs vedām pienu, 
miltus, kas mājās bija, varbūt arī naudu devām. Pusdienas bija ļoti 
garšīgas. Kā tas viss notika – bija garais starpbrīdis, klasē visi nostājās 
pa pārīšiem un klusi gāja lejā pa trepēm uz ēdamistabu. Ēdamistabā 
piecās rindās stāvēja gari galdi ar soliem gar malām. Ēdiens kūpēja 
uz galda, viss jau bija saliets. Virtuvē strādāja divas pavārītes – Ploriņa 
Emīlija un Emmas tante. No skolnieku vidus ņēma dežurantus palīdzēt 
tīrīt kartupeļus un nomazgāt traukus, tur ņēma no klases pa divi, 
bet tie mainījās. Kad klusi un mierīgi piegāja pie galda, tad skolotāja 
jautāja – vai visi ir? Bija viens dežurants, kas noskaitīja pātarus. Skolēni 
klusi apsēdās, un tad tikai varēja dzirdēt, kā šķindēja karotes, neviens 
nesarunājās. Pavārīte Emmas tante apvaicājās: “Nu, vai kāds bērns vēl 
grib? Man šodien ir papildporcijas.” Kad visi paēda, skolotāja pajautāja, 
vai visi ir paēduši? Tad piecēlāmies, viens pateicās Dievam un atkal 
noskaitīja pātarus. Visi kopā gājām prom no ēdamistabas. Vai tagad 
skolā tā ir? Pusdienas mums deva kopgaldā, bet vakariņas, launags 
un brokastis pašiem savs jāēd. Launags bija četros pēcpusdienā. Tad 
izķeksējām kaut ko no sava skapīša laukā un ēdām, bet tēju vienmēr 
varēja karstu dabūt no kopgalda. Vēderi jau pilni bija, nebija bads. Vienā 
telpā visapkārt sienai bija mazi skapīši 50 x 50 cm, ar durtiņām, ta
jos salikām visu nedēļas pārtiku. Ko līdzi ņēmām? Gaļas bļodiņa bija 
sacepta, zaptes burciņa, cukurs, rupmaizīte, sviests, biezpiens. Uz 
nedēļas beigām viss jau negaršīgs palicis, mitrā, drēgnā un aukstā 
bezgaisa telpā glabājoties. Par cik mans tēvs varēja atļauties, viņš 
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mums ar brāli katru nedēļu deva latu, lai tās pēdējās dienas ejam 
kliņģerus pirkt uz Mālpils beķereju. Kad paēdām launagu, tad sākām 
gatavoties stundām. Pēc vakariņām mazie bērni gāja gulēt, bet lielie 
vēl turpināja mācīties. Toreiz, ja tu jau biji ceturtā klasē un nemācījies, 
pa dibenu – ej strādāt! Tad neturēja sliņķus un neauklējās tā kā tagad. 
Četras klases tomēr vajadzēja pabeigt, bet, kas gribēja mācīties, tie 
pabeidza visu skolu. Vajadzēja tikai gribēt. Stundu starpbrīžos skolēni 
nevarēja skriet kā tas ir šodien. Mums vajadzēja iet koridorī pa pārīšiem 
vai pa trīs un staigāt uz riņķi. Nekāda skriešana un nekāda dauzīšanās. 
Pavasaros, kad jau laiks bija iesilis, tad starpbrīžos skrējām ārā un 
spēlējām pēdējo pāri, paslēpes, sunīšus, bet nekādas palaidnības, 
nekādas kaušanās un sišanās nebija. Tagad starpbrīžos skolēni aiziet 
uzpīpēt. Bērniem šodien nav nekādu pienākumu, ne viņiem vecāki uz
dod, ne viņiem skola uzdod. Mācības jau ir tevis paša dēļ, bet vajag darīt 
arī ko citu. Vai šodien skolā ļauj bērnam kaut ko darīt? Viņiem varbūt 
liekas, ka agrāk skolā iet bija katorga un šausmas.

Ziemassvētku sarīkojums skolā.
Visvairāk kopmītnēs mēs gaidījām Ziemassvētkus. Jau iepriekš vi

sas meitenes šuva, tamborēja un sprieda, kādas kleitas nu katrai būs 
mugurā uz Ziemassvētkiem. Bija auksta ziema, bet visas izvēlējās 
vasaras kleitas, jo citas ziemas kleitas, izņemot skolas formu, mums 
nevienai nebija un ar to jau nevar skaisti sapucēties. Vasaras lindraciņi 
gan bija visvisādi – puķaini un falberaini. Un tad katra meitene stāstīja 
par savu izejamo kleitu – man būs tāda, man tur puķīte stāvēs, tur būs 
falberīts, un citai atkal būs tautastērps. Tu nezini, kas ir falberis? Tas ir 
kleitas malā sakrokots mazs volāniņš. Kad nu pienāca Ziemassvētki, tad 
mammas un papi brauca un veda mums štātes, bet mēs tik guļamistabā 
pucējāmies. Ne tur bija spoguļa, ne tur kas bija, viens otru apskatīja 
un viss kārtībā. Pa lielākai daļai šajā skolas eglītē piedalījās tikai tie, 
kas visu nedēļu dzīvoja kopmītnē. Egle bija liela un ar riktīgām svecēm. 
Nekādas pašdāvināšanās, nekādas konfektes, paciņas un Ziemassvētku 
vecīša nebija. Neatceros, ka kopgaldā būtu speciāli šim pasākumam 
cepti pīrāgi, nekas tāds nebija. Bērni speciāli gatavoja priekšnesumus, 
mācījās dzejoļus, uzveda skečiņus no teātra izrādēm, dancoja tautas 
dejas. To visu gatavojām par godu vecākiem un mazām māsiņām vai 
brālīšiem, kas nu katram bija paņemts līdzi. Skolotāja Kalniņa toreiz 
bija mana klases audzinātāja, viņa mums iestudēja Maiju un Paiju. Man 
bija jāspēlē Paija, tā sliktā, bet vai tad man raksturs trūkst tādu notēlot? 
Čampare Silvija tēloja Maiju, bet Varis bija Roze Edgars. Atceros, es gāju 
1.klasē, kad man bija jāskaita dzejolis, bet šoreiz skolas sarīkojums 
notika Mālpils kultūras namā. Kā es biju uztraukusies! Pirmo reizi uz 
skatuves, man tas nemūžam neaizmirsīsies. Kādas man bija bailes! No 
tā dzejolīša, kas man bija jāskaita, es neatcerējos vairs nevienu vārdu, 
kad man bija jākāpj uz skatuves. Tomēr man izgāja labi un dzejolītis vēl 
šodien ir atmiņā. Tas bijā šāds: 

“Škic, kaziņa, mežiņā, liepu lapu lupināt,
Tik tu pati piesargies no tā meža junkuriņa.
Tu, kaziņa, pati zini, kāds vilkam mundierīts –
Īsi, strupi kamzolīši, pazolēti zābaciņi.”

Kultūras nama zāle bija pilna. Ļoti patika Ziemassvētki. Uz 
Ziemassvētkiem apdāvināja trūcīgo ģimeņu bērnus ar vērtīgām 
mantām, to darīja vai Sarkanais Krusts, vai pagasts. Vienā klasē ienesa 
dažādus audumus – palagu, kleitu, uzvalku un priekšautu audumus un 
tad mērīja, lai bērnam var kaut ko uzšūt. Parasti tie bija kādi audumi, 
ko deva. Dikti daudz jau to trūcīgo Mālpilī nebija, un pa lielākai daļai 
skolā paši bērni lēma, kam ko dot.

Elmārs un ierocis.
Tā kā mans tēvs bija aizsargs, tad viņam mājās glabājās ieroči – 

tā saucamā vintene, medību bise, liels revolveris un viens mazs 
brauniņš, ko varēja ielikt kabatā. Bez tam viņam bija kaste ar dažā
diem spridzināmiem pulveriem un skrotis, patronas, vārdu sakot, visa 
munīcija. Nekas nebija aiz atslēgas, viss stāvēja aiz skapja aizsliets, 
bet brauniņš stāvēja bufetē. Tēvs neslēpa, viņš mūs mācīja šaut. 
Brālis gribēja un man arī tūlīt to pašu vajadzēja. Briežos bija tāds 
stabs uzsliets, kur vasarā pakārt trauku roku mazgāšanai, un tēvs 
uzlika vinteni uz staba gala un nobrīdināja  – spied stipri pie pleca, 
ja tu nespiedīsi, dabūsi sitienu. Es visu tā darīju, bet tiklīdz nospiedu 
gaili, man tā vintene kā lika pa plecu, es vēkšpēdus zemē. Sitiens bija 
briesmīgs, tādu es nebiju gaidījusi. Ar to man pietika. Brālis arī mācījās 
šaut, tomēr trakākais bija tas, ka viņš paņēma tēva mazo brauniņu un 
aiznesa to uz skolu. Pielādētu. Bija pusdienas pārtraukums, ja nemal
dos, tā bija pirm diena, kad mūs aizveda uz skolu, un mans brālītis puiku 
guļamistabā lielījās, kas viņam ir. Tad viņš gāja kādā trešā klasē un bija 
riktīgais palaidnis un bosiks. Viņš bija ļoti gudrs, kāds viņam skaists 
rokraksts bija, bet nu pats gan tik uz palaidnībām vien, nemācījās 
nemaz, pie tam viņa lielākais draugs bija direktora dēls Eicenu Ansis. 
Abi divi – miljonāra Brieža dēls un skolas direktora Eicena dēls. Jau 
vienreiz bija pieķerti – paņēmuši kādus spridzekļus no tēva un gājuši 
uz kapsētu upmalā kaut ko spridzināt. Toreiz jau Eicens abus riktīgi 
nostrostēja, bet šoreiz Elmārs bija paņēmis revolveri. Visi puikas 
saskrējuši apkārt un nu ņēmušies spēlēties ap to, bet Auziņu Artūrs, 
mans klases biedrs, nu jau sen kā miris, tas stāvējis piespiedies pie 
loga palodzes. Tad Elmārs noteicis – es tevi varu nošaut un nospie
dis gaili. Lode Artūram aizgāja gar ausi.... Vai tiešām tas puika bija 
tik dumjš, ka nesaprata, ka gaili nevar spiest, ka tā lode ir stobrā, vai 
viņš nezināja, ka ierocis ir pielādēts? Domāja, ka tukšs, bet izrādījās 
pilns. Kas to vairs zin? Nu tad vajadzēja redzēt, kas tur notika! Artūrs 

bija bāls no bailēm. Milzīgs troksnis bija istabā. Es nezinu, kā tur viss 
nokārtojās, bet zinu, ka Eicēns izsauca uz skolu manu tēvu. Abi tēvi 
ar saviem palaidnīgajiem dēliem – Elmāru un Ansi direktora dzīvoklī 
ilgi runāja. Ko darīs ar tiem puikiem, tādiem huligāniem? Škandāls 
liels! Ar tēva ieročiem! To nevarēja noslēpt, jo visa skola bija kājās, 
visi dzirdēja. Kā tur viss beidzās, es nepateikšu, bet nekādas lielas 
nepatikšanas nebija, viss tika nogludināts, tāpat kā šodien daudzas lie
tas nogludina. Cietušo nebija, viss tika izlīgts. Droši vien daudz kas bija 
atkarīgs no Artūra tēva, ka viņš nesūdzējās, un, paldies Dievam, ka ne
notika traģēdija, tad jau tik vienkārši nebūtu bijis. Līdz šim gadījumam 
mans brālis bija gandrīz nesekmīgs, nemācījās nemaz, bet pēc tam 
visas nākošās klases un skolu viņš beidza kā teicamnieks. Kas viņam, 
tādam mazam puikam nostrādāja? Ne viņu kāds sita par to, ne viņu 
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kāds lamāja, tas tā nebija, varbūt Eicens uz savu dēlu uzbļāva, bet kaut 
ko viņi ar tiem puikām izdarīja. Ansis nebija teicamnieks, viņš tik labi 
tomēr nemācījās, bet mans brālis bija teicamnieks. Tagad obligāti, ja 
tev ir ierocis, tas jāglabā seifā. Toreiz nav tā bijis.

Mazpulku organizācija.
Skolā darbojās mazpulku organizācija. Tajā mūs riktīgi mācīja darbā. 

Katram mazpulcēnam savās mājās vajadzēja apstrādāt 100  kvad
rātmetru lauciņu un kaut ko izaudzēt. Mazpulku vadītājs skolotājs 
Ķiploks brauca pārbaudīt, kā mēs kopjam un kas mums aug. Katru 
rudeni bija skates Mālpils kultūras namā. Ko tik mēs tur neizstādījām 
– zaptes burciņas un ķirbīšus, kartupelīšus un visu to, ko esi izdarījis 
un izaudzinājis. Arī rokdarbi bija ļoti daudz. Visu taisījām paši, bet vai 
tad nu mēs paši visu audzējām – salasījām to lielāko kartupeli vai kāli 
no dārza un atnesām. Meitenēm galvenais bija rokdarbi. Mazpulcēnu 
bija diezgan daudz, bet visi skatēs nepiedalījās. Es vienmēr piedalījos. 
Mums bija tādas emblēmiņas, zīmītes – viena vārpiņa, divas vārpiņas 
un trīs vārpiņas. Viena vārpiņa bija tiem, kas pirmo reizi piedalījās. 
Komisija vērtēja un godalgas deva, bet tās vienmēr dabūja mūsu 
mazpulka priekšniece Kaufmane Gaida un mazpulku sekretāre Ilga 
Jansone no Dzintariem. Viņa bija ļoti nopietna un gudra meitene. 
Ilgas tēvs bija skroderis, un mana mamma pie viņa uzšuva kažoku. 
Es biju otrā klasē, kad iestājos mazpulkos. Brālis arī iestājās, bet viņš 
nepiedalījās izstādēs. Mēs tur aktīvi darbojāmies – uz Lieldienām no
tika olu krāsošana, citreiz meitenēm bija kūku cepšana. Tad mājās 
cepa un nesa uz skolu degustēt. Viss bija labi noorganizēts. Skautiem 
atkal bija savas darīšanas. Māsīca Līvija, Džemma Skulme, Viviana 
Kalniņa arī bija Mālpils mazpulkā pa vasaru. Viņas jau bija lielākas 
meitenes. Mazpulkos vasarā mums bija visādas nodarbības – gājām 
pie ievērojamiem cilvēkiem – pie Ivandes Kaijas, bija arī sacensības un 
nometnes Mālpils pilskalnā pie Sprīdīšiem. Nometnes man diži nepa
tika, jo tās priekš manis likās garlaicīgas, tomēr es piedalījos.

Gar Mergupi mēs stādījām mazpulka aleju – bērzus divās rindās 
un katru gadu piestādīja kādu kociņu klāt. Ikviens mazpulcēns stādīja 
sev kādu bērziņu. Man arī bija bērzs, bet kurš? Varbūt viņš sen jau ir 
nocirsts?

Rīgas mazpulcēniem, kas vasaras brīvlaiku pavadīja laukos, obligāti 
vajadzēja pieteikties vietējā mazpulkā un tur darboties. Līvija Briežos 
mērīja runkuļu lapas un pierakstīja darba burtnīcā, vāca dažādas puķes 
un līmēja herbārijus, iemācījās slaukt govis un piedalījās slaukšanas 
sacensībās Mālpils muižā. Rudenī mazpulku vadītājs Ķiploka kungs par 
viņas darbību 170. Mālpils mazpulkā rakstīja atsauksmi Līvijas maz
pulku organizācijai.

Mazpulcēniem bija skaisti formastērpi – gaiši pelēka vilnas kleita, 
kuru rotāja zaļa apkaklīte un aproces, paplata zaļa ādas josta, bet ap 
kaklu varēja siet prievīti un piespraust zaļu četrlapu āboliņa nozīmīti.

Mana māsīca Līvija toreiz sastāvēja kādā Rīgas mazpulkā. Rīgā, 
Saules dārzā notika Ulmaņa sagaidīšana. Vai tā bija Saules dārza 
iesvētīšana, vai atklāšana, neatceros.

Saules dārzu Ulmanis nodibināja, lai jauniešiem un bērniem būtu 
kur pulcēties un darboties. Tas atradās Mežaparkā, Ķīšezera malā. 
Līvija mani toreiz paņēma līdzi. Visi bērni bija pucēti, skaisti, kurvīši ar 
ziediem bija rokās un gaidījām pie vārtiem Ulmani. Kā šodien atceros, 
biju maziņa, tāpēc nostājos pašā ceļa maliņā, kur Ulmanim jāiet, jo 
man tak viņš bija jāredz. Prezidents nāca, bet bērni viņam puķītes meta 
un pavadīja uz Saules dārza ēku iekšā pa vārtiem.

Tāpat katru gadu Lāčplēša dienā 11. novembrī mēs braucām uz 
Karoga svētkiem Rīgas Brāļu kapos. Atkal brauca delegācijas ar sa
viem karogiem un piedalījās no visas Latvijas, bet tur bija lielas ļaužu 
masas. Es tāda mazāka biju un nekā tur neredzēju. Un man tas arī diez 
kā nepatika.

Šodien mani mazbērni un mazmazbērni arī apmeklē un darbojas 
dažādos pulciņos. Neredzu, ka viņiem iemācītu darba tikumu un dzim
tenes mīlestību, kādu es iemācījos mazpulkos. Šī mīlestība uz dzimteni 
un darbu man palikusi uz visu mūžu.

Sarkanā Krusta pulciņš.
Es biju arī Sarkanā Krusta pulciņā. Tas nebija obligāts, bet ļoti 

vērtīgs gan. Katru mēnesi kādi santīmi bija jāmaksā biedru nauda. 
Rīkoja pirmās palīdzības kursus, kuri notika skolā reizi gadā, bet viņi 
ilga nedēļu vai divas. Mūs smalki visus izmācīja, kā bindēt pirkstu, kā 
degunu, kā ausi, kā galvu, kā iešinēt elkoni, kāju, ceļgalu, kā elpināt 
– visu to mums mācīja. Mēs zinājām, kā sniegt pirmo palīdzību. Kad 
beidzās kursi, mums bija jānoliek eksāmeni. Bija jābrauc uz lieliem 

semināriem un salidojumiem Rīgā. Par cik tas viss bija par savu naudu, 
toreiz tie bērni diezgan trūcīgi bija, tad parasti sūtīja tos, kam vecāki 
spējīgi maksāt, tāpēc es vienmēr tiku sūtīta uz Rīgu. Bija kādreiz arī 
jāuzstājas, tad mācījos pārvarēt uztraukumu.

Labdarības akcija “Baltās puķes diena”.
Tā bija brīvprātīga līdzekļu vākšana tuberkulozes apkarošanai visā 

pasaulē. Latvijā tas notika vienu reizi gadā vienā pavasara svētdienā, 
un tad bērniem bija jāiet pa mājām vākt naudu – ziedojumus, tāpat 
kā tagad priekš slimiem bērniem vāc naudu labdarības pasākumos. Šī 
akcija notika katru gadu. Bija kastīte, kur katrs meta iekšā naudu, cik 
nu varēja un gribēja. Kas iemeta naudu, tam piesprauda baltu pīpeni – 
papīra ziediņu, izgatavotu no stingra kartona. Šo pienākumu no skolas 
Sarkanā Krusta pulciņa es veicu divus gadus. Man bija jāiet uz Baņģiem 
un vēl vesels saraksts, kuras mājas jāapbraukā. Tas bija tālu prom, bet 
toreiz man jau bija velosipēds. Atceros, es meklēju mājas un cik labi, 
ka ceļa stabi ar māju nosaukumiem bija uzstādīti ceļu krustojumos. 
Cilvēki jau zināja, jo bija izsludināts, ka brauks. Mums bija daudz visādu 
pienākumu, bet vai tie bija Sarkanā Krusta vai visas skolas pienākumi, 
nezinu.

Mācības skolā un mani klases biedri.
Skolā bija kārtīgas fizkultūras stundas – vingrošana pie stieņiem, 

uz galvas stāvēšana, tiltiņa taisīšana un iešana pa baļķi. Es jau biju 
ārkārtīgi liela skrējēja un tāllēcēja, man viss padevās. Es visu darīju 
tikai skriešus. Līči no Briežiem atradās kādu pusotru kilo metru. 
Aizmirsās kaut kas, vai tur groži nav, vai sedulka nav – Rasma, 
aizskrien! Tā es ievilku elpu Līčos un izpūtu elpu Briežos. Skriešus. 
Uz Sidgundas staciju te pa taisno bija tuvu – kādi četri, pieci kilometri. 
Vienos skriešos es pa divdesmit minūtēm to gabalu pieveicu. Biju liela 
skrējēja. Vienreiz, kad man pārbaudīja plaušas, ārsts pārbijās no mana 
ārkārtīgi lielā plaušu tilpuma. Ko esot darījusi? Bet, redz, no bērnības 
es strādāju, skrēju, vingroju un dziedāju, man ļoti skaļa balss. Es biju 
liela dziedātāja, pat solo lika dziedāt krievu laikā – “Varen plaša mana 
zeme dzimtā”.To es nekad neaizmirsīšu. Visos laikos ir dziedāts.

Beidzām skolu 1943.gadā. Es faktiski beidzu vienu gadu ātrāk, bet 
nācu otrreiz. Tēvs negribēja mani vienu laist uz Rīgu. Tad, kad beigs 
Elmārs – tikai tad. Un tā mēs aizgājām uz Rīgu 1943.gada rudenī. Es 
iestājos Valsts komercskolā, bet brālis Valsts elektromehāniskajā 

tehnikumā. Nolikām toreiz eksāmenus un sākām dzīvot Rīgā. Tā es 
skaitu, ka no 1943.gada esmu rīdziniece. Uz Briežiem pie mammas 
atbraucu tikai periodiski.

Mani klases biedri no pamatskolas: Melānija Nika – Osīte, Marta 
Brēde – Tomsone, Dzidra Asnis – Maļinovska, Marta Riņķis – Platupe, 
Irēna Lācis – Saukuma, Emma Krisone – Ķešāne, Austra Vīcups – 
Bērziņa, Vizma Bīriņa, Ārija Beķere – Tentere, Anna Laze – Kavase, 
Mirdza Ošiņa, Arvīds Kornets, Juris Rīters, Ansis Eicēns, Jānis Graudiņš, 
Artūrs Miezītis, Artūrs Auziņš, Aļģirts Ezeriņš, Ervīns  Miķelsons, 

VĒSTUrE

Turpinājums 18. lpp.

Salidojums, r. Vanaga 2. rindā 3. no kreisās,
1972. gada 5. augusts
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Ķešāns Jānis. Mūsu skolotājas bija Kalniņa Elizabete, Čakša Agelaida, 
Kersele Anna, Līce Marija.

Toreiz nekādu izlaidumu nebija, nekādas balles. Es beidzu septiņas 
klases. Neatceros, ka 1943.gadā, kad beidzām skolu, būtu klāti kādi 
galdi. Bijām tajās pašās skolas formās. Kad izdeva apliecības, pafoto
grāfējāmies, iestādījām koku, meitenes stādīja liepiņu, zēni – ozolu. 
Man šķiet, tur tagad sabūvētas līvānu mājas virsū.

Mūsu klasei bija salidojums 1972.gadā. Sabraucām visi, trīsdesmit 
gadus nebijām redzējušies, jo kur nu kurais – cits Cēsīs, cits Siguldā, 
nu bija jau te Mālpilī arī daudzi. Kara laikā no mūsu klases neviens 
puika nekrita, visi izdzīvoja, tikai viens nomira  – Ķešāns. Direktora 

Eicena dēls Ansis, kas arī bija mans klasesbiedrs, tika iesaukts gaisa 
izpalīgos, tas dabūja izciest Sibīriju, bet viņa brāļi (Eicēnam bija trīs 
dēli – Jānis, Ansis un Uģis) Jānis un Uģis aizbrauca uz Austrāliju. Tur 
jau arī vesela traģēdija bija ar to ģimeni. Ansis pēc kara apprecēja krie
vieti, tāpēc visi radi atteicās no viņa. Nu kas viņa par krievieti – viņa bija 
ukraiņu nacionāliste un arī tikusi izsūtīta uz Vāciju darbā. Viņa nebija 
nekāda komuniste. Ansis atnāca no Sibīrijas, viņam nebija kur palikt. 
Uz Mālpili viņš nedrīkstēja rādīties, jo bija dienējis leģionā. Visi baidījās 
no viņa kā no nezin kā. Un tad viņš apmetās Jūrmalā, tur dabūja darbu 
un, kopmītnēs dzīvodams, iepazinās ar šo sievieti. Es arī viņu iepazinu 
un varu tikai teikt vienu – dievīgs cilvēks!

Rasmas Vanagas atmiņas pierakstīja Baiba Lippe
(turpinājums sekos)

BŪS IESPĒJAMS SAŅEMT!
Svētdien, 17. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00

un pirmdien, 18. martā no plkst. 9.00 līdz14.00

Mālpils kultūras centrā
SIA HUMANA ziedotos lietotos apģērbus

neparedzētos gadījomos iespējamas izmaiņas

Bbas “Notici sev!” valde

Martā slēgs GE Money Bank filiāli Siguldā
Plašākas filiāļu tīkla restrukturizācijas ietvaros, GE Money 

Bank ir pieņēmusi lēmumu slēgt filiāli Siguldā, Ausekļa ielā 5, – 
filiāles pēdējā darba diena būs 2013.gada 7.marts. Šāds lēmums 
pieņemts, lai pielāgotu bankas izmaksas pašreizējai biznesa 
aktivitātei un apjomam Latvijā. 

GE Money Bank turpinās nodrošināt klientus ar bankas pakal
pojumiem astoņās filiālēs, internetbankā un bankomātos.

Par plānoto filiāļu slēgšanu, attiecīgo filiāļu klienti tiks informēti 
iepriekš, un banka turpinās strādāt, lai nodrošinātu bankas pakal
pojumus atbilstoši klientu prasībām.

Plānotajai filiāļu aizvēršanai nebūs tiešas ietekmes uz GE 
Money Bank Latvija klientu depozītiem un saistībām. Klienti, ku
rus skars šī restrukturizācija, tiks aicināti turpināt saņemt pakal
pojumus tuvākajā GE Money Bank filiālē, kā arī turpināt izmantot 
bankomātus un internetbanku, lai piekļūtu saviem līdzekļiem. 
Klienti tiek aicināti turpināt kredītu atmaksu atbilstoši līgumā no
teiktajam grafikam.

GE Money Bank izvērtē iespējas nodot šīs restrukturizācijas 
rezultātā skarto filiāļu telpas un ikdienas operācijas citām 
bankām, kas darbojas tirgū. Klienti attiecīgi tiks informēti, ja šāda 
iespēja radīsies.

GE Money Bank tāpat kā klientu līdzekļi ir droši un stabili: 
bankas likviditātes rādītājs divas reizes pārsniedz regulato
ra noteikto minimumu, un tās kapitāla pietiekamības rādītājs 
saglabājas virs 14%.

Pēc Siguldas filiāles slēgšanas darbu turpinās GE Money Bank 
filiāles Rīgā, Līvānos, Liepājā, Ludzā un Daugavpilī.

Jautājumu gadījumā klienti tiek aicināti vērsties GE Money 
Bank zvanu centrā – 1878, vērsties jebkurā GE Money Bank filiālē, 
vai apmeklēt bankas mājas lapu www.gemoneybank.lv.

VĒSTUrE
Turpinājums no 17. lpp.

INFOrMĀCIJA

SIA “KVIST” Dānijas kokapstrādes uzņēmums, kas Latvijā veiksmīgi 
uzsācis savu darbību Mālpils novadā, konkursa kārtībā aicina savai 
komandai pievienoties kokapstrādes operatoru liekti līmētu mēbeļu 
ražošanai.
Mēs piedāvājam:
Pastāvīgu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
Atalgojumu atbilstoši padarītajam darbam;
Labus darba apstākļus;
Sociālās garantijas;
Veselības apdrošināšanu;
Profesionālās un personiskās izaugsmes iespējas.
Prasības:
Precizitāte un augsta atbildības sajūta par sava darba rezultātu;
Vēlme strādāt komandā.
Darba vieta: “KVIST” SIA, Upmalas, Mālpils novads
Pieteikšanās: sūtot CV uz epastu: lv@kvist.com vai pa pastu, kā 
arī personīgi ierodoties mūsu uzņēmumā un aizpildot pieteikuma 
anketu.
Droši zvaniet mūsu biroja vadītājai, ja vēlaties saņemt vairāk 
informācijas.
Tālrunis uzziņām: 67925550

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

dAILES TEĀTrA VIESIZrĀdE
MĀLPILS KULTŪrAS CENTrĀ

Piektdien, 26. aprīlī, plkst. 19.00

Ēriks Hānbergs 
PIrMĀ GrĒKA LĪCIS

Gandrīz kāzu reportāža 8 epizodēs

Kaut arī paplukušajā lauku nostūrī daudz cilvēku vairs nav pali
cis, no veciem ļaudīm jaunais pāris iznāk labu labais. Taču tāpat vien 
plika dzeršana nedrīkst būt. Katru glāzīti vajag aizrunāt. Katram 
jāteic savs sakāmais – par dzīvi un vispār. Un tad nu mīļie ciemiņi 
saka savus sakāmos.

Ēriks Hānbergs ir uzrakstījis visu kā nākas. Poētiski, skarbi un 
godīgi. Savukārt izrāde pulcē kopā Dailes teātra vecākās paaudzes 
aktieru labākos spēkus. Prozit!

Lomās: Olga dreģe, Leons Krivāns, Gunārs Placēns, Lidija 
Pupure, Aivars Siliņš, Juris Strenga, Ilze Vazdika, Venta Vecumniece

Režisors – Kārlis Auškāps
Biļešu cenas – 6, 8 un 10 lati.
Biļetes pārdod Mālpils kultūras centra kasē (67925836) un “Biļešu 

Paradīzes” kasēs. Pieņem kolektīvos biļešu pieteikumus.
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Veltījums mātei 99 dzimšanas dienā
99, nu kas tas ir? Tikai skaitlis.
Divu ciparu summa 9 plus 9 ir 18.
18? Atkal skaitlis, bet kāds! Jaunība!
Pati jaunība, gaišums un prieks!
Dzīve nebaudīta – tikai iesākums un
nezināmā daudz...
Bet šodien? Šodien esam pie skaitļa 99.
Vai tas daudz vai maz, kas to var pateikt?
Bet skaisti skan...
Gads pēc gada krājies, kā krelles virtenē...
Mūžs ir raibs, arī skarbs, daudz tajā grūtuma,
arī rūgtuma, bet arī jaukuma!
Ātri skrien gadi, ai, cik ātri!
Kā stirnas mežā žiglas, skrien cilvēka mūžs...
Un kā saka: “Gads pēc gada krājas plecos,
sirmus dara mūs.”
Jā – sirmi mati, kā karalienes kronis rotā galvu.
Tas ir lepnums – nodzīvotie gadi.
Bet sirds? Jā – sirds, lai mūžam nenoveco.
Lai tā jauna ir, lai pukst.
Lai tā grib puteņiem līdzi skriet un pavasarim
pretī iet, un saulei un zilām debesīm...
99, nu kas tas ir?
Simts un daudz, daudz pāri tam vēlam Tev
nodzīvot, mamma!

Veltījums manam dēlam Valentīndienā
Tu biji mans mazais mīļums,
Kad autiņos gulēji Tu.
Tu biji mans saules stariņš,
Kad kājiņām skraidīji Tu.
Tu biji mans mīļais Ivuks,
Kad skolā jau gāji Tu.
Tu biji mans mīļais dēļuks,
Kad studēji augstskolā.

Kad aizgāji savā dzīvē,
Kas tad Tu biji man dēls?
Tu biji man dēls vismīļākais,
Kam pašam jau auga dēls un meita.
Kas tagad esi man, dēls,
Kad pāri Tev 50?
Tu esi man dēls vislabākais,
Vislabākais visā pasaulē.
Tu esi man atbalsts un patvērums
Pie kā man vecumā turēties.
Paldies Tev, dēls, es Tevi mīlu
Un mīlēšu, kamēr vien dzīvošu.
Arī tad, kad es vairs nebūšu,
No mākoņa maliņas sargāšu.

Dzidra Laimuda Grigorjeva

PAZIŅOJUMS
Par biedru kopsapulci

Invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrības

“Notici sev!”
biedru kopsapulce notiks

2013. gada 12. martā 
plkst. 14.00

Mālpils novada domes 
konferenču zālē

Nākotnes ielā 1 

Biedrības “Notici sev!” 
valde

PAZIŅOJUMS

20. martā plkst. 11.00 
Mālpils novada aktu zālē 

notiks seminārs  
visiem uzņēmējiem,  

l/s uzņēmumiem,  
z/s saimniecībām.

Tēma – viss par darba 
aizsardzību

Lektore – darba aizsardzības 
speciāliste – I. Ķirse

Būs reģistrācija.

MĀLPILS NOVADA DOME AICINA DARBĀ
Pašvaldības policijas INSPEKTOrU
Amata pienākumi:
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana; Administratīvo pārkāpumu 

profilakse, atklāšana un novēršana; Administratīvās lietvedības 
materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem:
Vidējā vai augstākā izglītība (juridiskā izglītība tiks uzskatīta par 

priekšrocību); Atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas 
prasībām; Normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas dar
bu, pārzināšana; Teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas 
zināšanas, citu svešvaldu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību; 
Prasme patstāvīgi organizēt darbu savas kompetences ietvaros; 
Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes; Iemaņas darbā ar da
toru (MS Office, internets); B kategorijas autovadītāja apliecība (ar 
vismaz 2 gadu pieredzi); Laba fiziskā sagatavotība; Pieredze līdzīgā 
darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:
CV; Pieteikuma – motivācijas vēstule; Izglītību apliecinošu doku

mentu kopijas.
Pieteikties līdz 2013.gada 18.martam personīgi Mālpils novada 

domes kancelejā Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā vai pietei
kumu sūtot uz epastu: dome@malpils.lv. Papildus informācija pa 
tālruni 28357022

Administratīvo lietu komisijas PrIEKŠSĒdĒTĀJU
Prasības pretendentiem:
Pirmā līmeņa juridiskā izglītība vai 3 gadu darba pieredze 

tiesībsargājošās institūcijās.
Iesniedzamie dokumenti:
CV; Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas; Darbs dažas stundas 

mēnesī.
Pieteikties līdz 2013.gada 18.martam personīgi Mālpils novada 

domes kancelejā Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā vai pietei
kumu sūtot uz epastu: dome@malpils.lv

Mālpils novada dome izsludina pieteikšanos uz vienu bāriņtiesas 
locekļa amata vietu.

Prasības pretendentiem saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10.panta 
otro daļu un 11.pantu.

Darbs dažas stundas mēnesī.
Lūdzam pretendentus savu pieteikumu, CV un izglītību 

apliecinošus dokumentus iesniegt Mālpils novada domē, Nākotnes 
ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152, līdz 2013.gada 18.martam.
Tālrunis uzziņām 67970890

PELdĒŠANAS INSTrUKTOrU sporta kompleksā
Prasības pretendentiem:
Augstākā izglītība sporta jomā vai sertifikāts, kas apliecina pre

tendenta tiesības vadīt peldēšanas nodarbības; Prasme patstāvīgi 
organizēt darbu savas kompetences ietvaros; Labas saskarsmes un 
komunikācijas prasmes; Laba fiziskā sagatavotība; Pieredze līdzīgā 
darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:
CV; Pieteikuma – motivācijas vēstule; Izglītību apliecinošu doku

mentu kopijas.
Pieteikties līdz 2013.gada 18.martam personīgi Mālpils novada 

domes kancelejā Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā vai pietei
kumu sūtot uz epastu: dome@malpils.lv. Papildus informācija pa 
tālruņiem 29432774, 26496710
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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 uzziņām 67925836 vai 29195459

Mālpils kultūras centra pasākumi 2013. gada martā
	 Līdz	7.	martam	izstāžu	zālē	apskatāma	Jāņa Anmaņa	gleznu	izstāde	“Baltie cerību spārni”
01.03.	 	 Pierīgas	mūsdienu	deju	skate
01.03.	 plkst.	18.30	 Lekciju	cikla	“LAIKS	VAKARA	SARUNAI...”	5.	saruna	ar	numeroloģi	 
  MĀRU VĀRPIŅU	par	dzīves	izpratni	šodien	–	pārmaiņu	laikā,	cilvēka	garīgo	ceļu... 
	 	 Ieeja	par	ziedojumiem
02.03.	 plkst.	10.30	 TLM	studijas	“URGA”	sanākšana
09.03.	 plkst.	16.00	 Latvijas	Mākslas	akadēmijas	stikla	mākslas	nodaļas	audzēkņu	un		 	 	
	 pasniedzēju	darbu	izstādes	“PAVASARA VĀRDĀ”	atklāšana	un	tikšanās	ar	autoriem
	 plkst.	17.00	 Saksofonistu	duets	–	ILZE LEJIŅA	un	FREDERIKS ORMĒNS 
  KONCERTPROGRAMMĀ “VIŅŠ UN VIŅA”.
Tas	ir	stāsts	par	latviešu	meiteni	un	franču	puisi;	par	mīlestību	un	katram	svarīgo	dzimto	vietu;	par	lietām,	kas	
svarīgas	katram	neatkarīgi	no	tā,	vai	tu	dzīvo	Parīzē	vai	Rīgā.	Vairāki	saksofoni	un	klavieres,	ģitāra	un	vijole,	
elektronika	un	Frederika	Ormēna	(Hormain)	šarmantā	balss,	–	tas	viss	veido	atraktīvu	un	sirsnīgu,	mūsdienīgu	
un	mūžsenu	stāstu	–	“Viņš	un	Viņa”.	Programmā	I.Montāna,	Dž.Dasēna,	S.Geinsbūra	u.c.	franču	skaņražu	
mūzika,	kā	arī	pa	kādai	pazīstamai	latviskai	melodijai.	Biļetes	cena:	4,-	Ls	(skolēniem	2,-	Ls);	koncerta	dienā	5,-	Ls
	 plkst.	19.00	 Danču	koncerts	“Iedejosim pavasari!” 
	 	 Piedalās	Mālpils	k.c.	deju	kopas	“Māra”,	“Sidgunda”	un	“Kniediņš”
13.03.	 plkst.	13.00	 Vecmāmiņu	klubiņa	“Rezēdas”	saiets
22.03.	 plkst.	18.30	 Lekciju	cikla	“LAIKS	VAKARA	SARUNAI...”	6.	saruna	ar	hiroloģi	MAIJU IRBĪTI.	
“Cilvēks	ir	laimīgs	un	apmierināts	ar	dzīvi,	ja	ir	harmonijā	ar	sevi,	bet	harmoniju	iegūst	izprotot	sevi	un	savus	
tuvākos	cilvēkus.	Saprast	sevi,	savas	vēlmes,	talantus	un	iespējas	palīdz	hiroloģija	–	mācība	par	rokām.	Ar	prieku	
dalos	savās	zināšanās	ar	cilvēkiem,	kuri	vēlas	sevi	labāk	iepazīt	ar	hiroloģijas	palīdzību.”	Dalības	maksa	3,-	Ls
23.03.	 	 Pierīgas	deju	kolektīvu	SKATE
24.03.  Komunistiskā terora upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis
	 plkst.	15.45	 Sidgundā
	 plkst.	16.00	 Mālpilī	pie	“Šopu”	akmens
	 (Transportu	lūgums	pieteikt	novada	domes	kancelejā	vai	pa	tālr.	67970888)
UZMANĪBU!
6. aprīlī	plkst.	17.00	 Ikgadējie	bērnu	un	jauniešu	dziedāšanas	svētki	–	konkurss	“BRĪNUMS 2013”
Aicināti	pieteikties	solisti,	dueti,	trio,	ansambļi	ar	savām	fonogrammām	līdz	15.	martam	Mālpils	kultūras	centrā	
pie	Sandras	vai	pa	tālr.	67925339,	26434429	(mob.)
13. aprīlī	plkst.	18.00	Dziedāšanas	svētki	pieaugušajiem	“MĀLPILS DZIESMA” 
Pasākums	notiks	jau	12-to	gadu,	un	tas	šogad	tiks	papildināts	ar	jaunu	lappusi,	kurā	Jūs,	mīļie	skatītāji	un	
atbalstītāji,	varēsiet pasūtīt veltījuma dziesmu sev īpašam cilvēkam.
Draugi	un	ģimenes!	Sadziedāsim	kopā	ar	atraktīvo	muzikantu	grupu	“PILNMĒNESS”	no	Jelgavas!	
Pieteikšanās	Mālpils	kultūras	centrā	pie	Sandras	vai	pa	tālr.	67925339,	26434429	(mob.)	līdz 15. martam;	
veltījuma	tekstus	varat	sūtīt	uz	e-pastu:	rosandra@inbox.lv

Pēc koncerta BALLE!

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

 PATeiCībA
“Labi cilvēki ir spēks, kas palīdzēs ne tikai 
prieka brīžos, bet arī bēdās. Tie ir kā saules 
stari, kas silda un aplaimo, neko pretī ne
prasot. Tie ir kā puķes, kas krāšņi uzzied, 
smaržu atstādami sirdīs. Tie ir kā jūra, kuru 
viļņiem pieglausties, un nebaidīties pateikt, 
ka sāp.”
Izsakām lielu pateicību Solvitai Strausai par 
dēla dzīvībai nepieciešamā aparāta iegādi.

Luceviču ģimene

Mālpils Kultūras centrs

 sLuDiNāJuMi
Pārdod ar piegādi skaldītu malku, gan sau
su, gan svaigu. Tālr. 26529485
Manikīra un pedikīra pakalpojumi. Ser
tificēta speciāliste piedāvā manikīra 
un pedikīra pakalpojumus ērtā darba 
kabinetā Mālpils centrā. Individuāla pieeja 
katrai klientei, jo nadziņi mēdz būt dažādi. 
Strādāju ar kvalitatīviem materiāliem no 
Kinetics. Plaša dizainu izvēle, krāsainie 
gēli, spīdumi, logo, uzlīmes… Nagu plāt
nes pagarināšana ar kamuflāžas gēlu. 
Darba kvalitāti garantēju. Gēla nagu 
mode lēšana – 15 LVL, gēla nagu profilakse 
ar dizaina maiņu  – 15 LVL, Gelish laka + 
manikīrs – 7 LVL, skropstu pieaudzēšana – 
13 LVL, skropstu profilakse – 10 LVL, tālr. 
26055658 (Bite)
Mazlietoti datori. Nomaksa. Tālr. 26533575 
www.lotek.lv

 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.da-
tumam (ieskaitot). Ja materiāls atsūtīts 

vēlāk, mēs negarantējam, ka tas tiks 
publicēts tekošā mēneša numurā.

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

28679146, 67970896

 Sludinājums

Tas, kurš pastāvīgi piegāž ar 
kanalizāciju Irbupīti Sidgundā, 
lai zina – mēs Tevi noķersim un 

publiski kaunināsim.
Irbupītes apkārtnes iedzīvotāji

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

Muzikants (balss, sintezators) 
spēlē latviešu mūziku jubilejās, 
kāzās u.c. pasākumos, diskotēka, 
karaoke, cena 50 LVL par vakaru. 
Tālr. 25985566


