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

Intervija ar Agnesi Hildebranti
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.

mālpils novada vides sakopšana ar veiksmīgi apgūtajiem es fondu 
līdzekļiem un domes līdzfinansējumu.

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

Vēl līdz galam neesmu izlēmusi. Ja kandidēšu, tad noteikti no tā 
paša saraksta.

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

svarīgi šobrīd būtu uzlabot novada ceļus un transportu no novada 
tālākajām pusēm uz novada centru. Šajos laika apstākļos arī novada 
centrā aizkļūšana līdz svarīgām iestādēm, piemēram, bērnudārzam, 
aptiekai, vai vidusskolai (cauri parkam) nav sakārtota.

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

man būtu svarīgi, lai visas bagātības, kas šobrīd ir pieejamas 
mālpils novadā  – Kultūras centrā, sporta kompleksā u.c. būtu 
vieglāk pieejami ne tikai novada centra iedzīvotājiem, bet arī tālākos 
nostūros dzīvojošajiem. Arī sidgundas skolas audzēkņi, lai varētu pēc 
stundām apmeklēt mūzikas un mākslas skolas, kā arī sporta kom-
pleksa piedāvātos pakalpojumus skolēniem (noorganizēts trans-
ports). svarīgs pasākums būtu visu mālpils novada mācību iestāžu 
saliedēšana. Gribētu justies lepna par mālpils novadu ne tikai tūristu, 
iebraucēju priekšā, bet arī novada iedzīvotāju priekšā.

Intervija ar Valtu mihelsonu
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.

Vērtīgākais, protams, ir saistīts ar ēku siltināšanu un ielu 
renovēšanu. mans personīgais ieguldījums ir mālpils atpūtas parka 
izviede. manos ieskatos labu attiecību veidošanā ar mālpils sporta 
aktīvistiem. tiek vestas sarunas ar izglītības ministriju par sporta 
skolas izveidi mālpils novādā.

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

Ja kandidēšu, tad tikai no tā paša saraksta.
3.Kādu sfēru sakārtošana vai uzlabošana Mālpils novadā ir 

vissvarīgākā tieši pašlaik?
uz šo jautājumu jāskatās mazliet plašāk. pirmkārt, liela uzmanība 

jāvelta izglītībai un tās kvalitātei. turpināt mālpils ielu un celiņu 
renovāciju, jo tikai sakārtotā vidē ir iespējama attīstība.

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

Jāatrod kopēja sapratne starp iedzīvotājiem (mālpils, sidgundas) 
un mālpils novada domi par kvalitatīvu daudzdzīvokļu māju 
siltināšanu. tas dos dzīves kvalitātes uzlabošanos un, protams, 
arī mālpils, sidgundas ciema vizuālā tēla uzlabošanos. transporta 
risinājums, lai visiem novada iedzīvotājiem sākot ar jaunatni būtu 
pieejama gan kultūra, gan sports. protams, veselīga dzīves veida 
atbalstīšanu (izglītība, kultūra, sports).

Intervija ar rolandu Jomertu
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.

palūkojoties uz četriem gadiem, kas pagājuši kopš pēdējām 
vēlēšanām, vērtīgākie darbi viennozīmīgi ir tie, kas veicinājuši 
energoefektivitāti. tas ir bērnudārza un skolu siltināšana. protams, 
reizē ar šo ēku siltināšanu, tās ieguva arī patīkamāku estētisko 
izskatu. Viens no smagākajiem lēmumiem bija par arod viduskolas 
darbības saglabāšanu, jo tas paglāba daudzus cilvēkus no darba 
zaudēšanas un ēku varbūtējas sabrukšanas. Ne mazāk svarīgi ir bijis, 

neskatoties uz krīzi, ka ir izdevies saglabāt visu esošo infrastruktūru, 
kas ir patīkami jebkuram novada iedzīvotājam.

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

Jā, gatavojos kandidēt no tā paša saraksta.
3.Kādu sfēru sakārtošana vai uzlabošana Mālpils novadā ir 

vissvarīgākā tieši pašlaik?
Šobrīd svarīgākā ir izglītības sfēra, lai izdotos izveidot bērniem 

un vecākiem pievilcīgu un iespējām bagātu vienotu novada skolu ar 
filiāli sidgundā un lai no apvienotās skolas iespējām un piedāvājuma 
būtu ieguvēji visi novada iedzīvotāji. pašlaik ir svarīgi ar niecīgo 
finansējumu spēt apturēt novada ceļu sabrukšanu līdz katastrofālam 
stāvoklim, jo ceļi ir ļoti svarīga novada dzīves daļa, jo cilvēkiem ir 
vajadzība nokļūt līdz novada centram, kā arī, ja ir nepieciešams, lai 
neatliekamā palīdzība varētu nokļūt līdz viņiem.

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

Ja mani ievēlēs, mani kompetences jautājumi varētu būt tie, kas 
saistīti ar ekonomiku un izglītību, bet pats galvenais, lai jebkurš 
mālpils novada iedzīvotājs, sākot no zīdaiņa līdz sirmgalvim justos 
gandarīts par dzīvi mālpils novadā.

Par pašvaldību vēlēšanām
2013.gada 1.jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas. 

Pašvaldību vēlēšanas tiks sarīkotas 119 vēlēšanu apgabalos, kuru 
robežas atbilst 9 republikas pilsētu un 110 novadu robežām.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas 
un ES pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību 
vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju 
reģistrā.

Vēlēšanu tiesību pašvaldību vēlēšanās nav personām, kuras likumā 
noteiktajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām, izcieš sodu brīvības 
atņemšanas vietās, kā arī tiem ES pilsoņiem, kuriem nav tiesību vēlēt 
ES dalībvalstī, kuras pilsoņi tie ir.

Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā, kurā viņiem 
ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai tajā 
pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts 
nekustamais īpašums.

Atšķirībā no parlamenta vēlēšanām un tautas nobalsošanas 
pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots Vēlētāju reģistrs. 
Tas nozīmē, ka pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs tiks iekļauts no-
teikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai 
dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (2013.gada vēlēšanās – 
atbilstoši ierakstam par reģistrēto dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā 
2013.gada 3.martā.)

Vēlētāju saraksti tiek veidoti, sadarbojoties Centrālajai vēlēšanu 
komisijai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, pašvaldībām un 
vēlētājiem.

Tie Latvijas pilsoņi, kuriem 2013.gada 3.martā nebūs spēkā eso šas 
dzīvesvietas reģistrācijas, tiks iekļauti tā vēlēšanu iecirkņa sarak stā, kas 
atbildīs ziņām par vēlētāja pēdējo reģistrēto dzīves vietu.

Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā vēlētājs 
iekļauts, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram vēlētājam 
uz reģistrētās dzīvesvietas adresi pa pastu izsūtīs paziņojumu. 
Paziņojumus vēlētājiem plānots sagatavot un izsūtīt laikā no 2013.gada 
18. līdz 23.martam.

No 2013.gada 25.marta līdz 7.maijam vēlētāji var izmantot iespēju 
mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Vēlēšanu iecirkni drīkst 
mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, kurā vēlētājam bija reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms 
vēlēšanām vai uz jebkuru vēlēšanu iecirkni tajā pašvaldībā, kur 
vēlētājam pieder nekustamais īpašums.

Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vēlētājam jāiesniedz iesniegums 
jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Mainot iecirkni 
uz to pašvaldību, kur vēlētājam pieder likumā noteiktā kār tībā reģistrēts 
nekustamais īpašums, jāuzrāda īpašuma tiesī bas apliecinošs doku-
ments – Zemesgrāmatas akts vai izziņa no Zemesgrāmatas.

www.cvk.lv
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MĀLPILs NOVaDa DOMEs sĒŽU GraFIKs
2013. gada APRĪĻA mēnesim

sēdes nosaukums datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 17. aprīlī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 18. aprīlī, pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 18. aprīlī, pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

dOmes  sĒde 24. aprīlī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALeKsANdrs LieLmeŽs

Privatizācijas komisijas sēde 29. aprīlī, pl.17.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

MĀLPILs NOVaDa DOMEs 27.02.2013. sĒDE Nr. 3
Izskatīja 16 jautājumus:

1. Par adreses piešķiršanu.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
3. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.
4. Par paziņojumu par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 

2024. pilnveidotās pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
5. Par programmas “Mēs savam novadam” projektu konkursa noliku-

ma un pieteikuma veidlapas apstiprināšanu.
6. Par grozījumiem 24.10.2012. lēmumā Nr.11/16 “Par Mālpils kapsē-

tas vecās kapličas atjaunošanu”.
7. Par Mālpils sporta kompleksa pakalpojumu izmantošanu.
8. Par aktu zāles izmantošanu.
9. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.
10. Par Jeļenas Mihejevas iesnieguma izskatīšanu.
11. Par Sidgundas ūdenssaimniecības projekta virzību.
12. Par Ķiršu ielas 2 energoefektivitātes pasākuma īstenošanu.
13. Par PSIA “Norma K” iesnieguma izskatīšanu.
14. Par biedrības “Notici Sev” iesnieguma izskatīšanu.
15. Par darba samaksu vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komi-

sijas locekļiem.
16. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.

NOLĒMA:
•	 Nodot	 sabiedriskajai	 apspriešanai	 un	 atzinumu	 saņemšanai	

Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam pilnvei-
doto 1. redakciju. Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 
2013. gada 6. marta līdz 28. martam. Publicēt pašvaldības mājas 
lapā www.malpils.lv, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu 
par teritorijas plānojuma pilnveidotās 1. redakcijas sabiedriskās 

apspriešanas termiņiem, sanāksmes vietu un laiku, iespējām 
iepazīties ar plānošanas dokumentu un iespējām iesniegt at-
sauksmes. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 
19. martā plkst. 17 30 Mālpilī, novada domes ēkas zālē Nākotnes ielā 
1, 2.stavā. Rakstiskus atzinumus var iesniegt no 2013. gada 6. marta 
līdz 28. martam, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, adresi, 
juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi, 
Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, LV-2152 vai sūtot 
elek troniski dome@malpils.lv.

•	 Nodot	 biedrībai	 “Idoves	 mantojums”	 bezatlīdzības	 lietošanā	 līdz	
2020. gada 31. decembrim Mālpils pašvaldībai piederošo Mālpils kap-
sētas veco kapliču, kas atrodas Klusā ielā 1, Mālpilī, Mālpils nova-
dā, kadastra apz. 8074 0030 4100 1. Uzdot izpilddirektoram slēgt 
kap ličas patapinājuma līgumu ar biedrību “Idoves mantojums”.

•	 Piekrist	 piedalīties	 ERAF	 aktivitātē	 “Daudzdzīvokļu	 māju	 siltum
noturības uzlabošanas pasākumi” daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai 
Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā.

•	 Piešķirt	 finansiālu	 atbalstu	 270,00	 LVL	 apmērā	 transporta	 izde-
vumiem biedrības “Notici Sev!” Borisa un Ināras Teterevu fonda 
finansētās Programmas “Nāc un dari, Tu vari” projektu konkursā 
projekta “Atkal kopā” ietvaros. Atļaut biedrībai “”Notici sev!” izman-
tot sporta kompleksa telpas 3 mēnešus 2 reizes nedēļā ārstnieciskās 
vingrošanas nodarbībām biedrības “Notici sev!” biedriem ar 
veselības problēmām, šā gada rudens mēnešos 240.00 LVL vērtībā.

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste

iveta Krieviņa

Prasības pretendentiem:
•	Augstākā pedagoģiskā izglītība, maģistra grāds pedagoģijas 

vai vadības zinātnēs tiks uzskatīts par priekšrocību;
•	Vēlama pieredze vadošā amatā vismaz pēdējos 3 gadus;
•	Pedagoģiskā darba pieredze vismaz 5 gadus;
•	 Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
•	 Labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
•	Prasme strādāt komandā;
•	Profesionāla attieksme pret darba pienākumiem;
•	Vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
•	B kategorijas autovadītāja apliecība

Iesniedzamie dokumenti:
•	Pieteikums – motivācijas vēstule;
•	CV;

•	 Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
•	Redzējums par Mālpils novada vidusskolas (ar filiāli 

Sidgundas ciemā) attīstības iespējām 

Pieteikšanās termiņš:  
līdz 2013.gada 15.maija plkst.16.00

Pieteikšanās veids un vieta: dokumenti jāiesniedz 
Mālpils novada domes kancelejā vai jānosūta pa pastu 
(Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152). 
Iesniedzot dokumentus jānorāda „Konkursam uz Mālpils 
novada vidusskolas direktora amatu”.

Tālrunis uzziņām: 67970888

Mālpils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz vakanto 
Mālpils novada vidusskolas direktora amatu
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Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2013.gada 23.janvāra sēdes lēmumu Nr.2/12 

pAr trŪCĪGAs uN mAZNOdrOŠiNātAs ĢimeNes (persONAs) 
stAtusA NOteiKŠANu māLpiLs NOVAdā

Izdoti saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
33.panta otro daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu 
Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu

i Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot 

ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kuriem ir kopēji iz-
devumi par uzturu un kuras dzīvo vienā mājoklī, vai atsevišķa per-
sona (turpmāk  – ģimene (persona)), kuras deklarētā dzīves vieta 
ir Mālpils novada administratīvā teritorija, tiek atzīta par trūcīgu vai 
maznodrošinātu;

1.2. kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un 
materiālais stāvoklis;

NOVAdA  dOmes  LĒmumi

saIstOŠIE NOtEIKUMI Nr. 4

paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamato-

jums
1.1. Izglītības likuma 12.panta 21.punkts nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu 

kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā skolēnu vecāku līdzfinansējums par 

izglītības ieguvi Mālpils novada domes dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē.
2.2. Saistošie noteikumi paredz arī privātpersonām veicamo darbības kārtību, lai pretendētu uz līdzfinansējuma 

atvieglojumu piešķiršanu.
3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. Papildus ietekme uz pašvaldības budžetu netiek plānota.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba-

vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci
4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

5.1. Interesenti saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties izglītības iestādē – Mālpils novada Mālpils Mūzikas 
un mākslas skolā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
amatpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar amatpersonām.6.2. Pēc saistošo notei-
kumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un 
publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.malpils.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos 
noteikumos.6.3. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā, 
informatīvajā vēstnesī “Mālpils vēstis” un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

saistošo noteikumu Nr.3 “par mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes mālpils mūzikas un mākslas 
skolas līdzfinansējumu” paskaidrojuma raksts

saIstOŠIE NOtEIKUMI Nr.3
Apstiprināti ar Mālpils novada domes

2013.gada 23.janvāra sēdes lēmumu Nr.2/19

par mālpils novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes
mālpils mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“
14.panta trešo daļu,15.panta pirmās daļas

4.punktu un Izglītības likuma 12.panta 21. daļu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja mak-

sa kā skolēnu vecāku līdzfinansējums par izglītības ieguvi Mālpils novada 
domes (turpmāk – dome) dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē.

1.2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolas (turpmāk – skolas) audzēkņu vecāku vai bērna likumiskā 
pārstāvja (turpmāk – vecāki) līdzfinansējumu.

1.3. Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem 
mērķiem.

1.4. Pašvaldība ar lēmumu var noteikt arī citus maksas pakalpojumus 
Skolā.

2. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs
2.1. Līdzfinansējuma apmērs:
2.1.1. par vienas izglītības programmas apguvi mūzikā  – Ls 13.00 

(trīspadsmit lati) mēnesī par vienu audzēkni;
2.1.2. par vienas izglītības programmas apguvi mākslā  – Ls 13.00 

(trīspadsmit lati) mēnesī par vienu audzēkni;
2.1.3. par divu izglītības programmu apguvi mūzikā un/vai mākslā  – 

Ls 20,40 (divdesmit lati, četrdesmit santīmu) mēnesī par vienu audzēkni.
2.2. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 (deviņiem) kalendārajiem 

mēnešiem gadā.

2.3. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesio-
n ālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmas, kuru mācību 
nodarbības organizē un nodrošina Skola.

2.4. No līdzfinansējuma maksas atbrīvoti ir:
2.4.1. uz mācību gadu:
2.4.1.1. bērni un jaunieši ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta 

Mālpils novadā;
2.4.1.2. bērni citos gadījumos, kuri tiek izskatīti domes sēdē.
2.4.2. uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss:
2.4.2.1. trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes statusa ģimeņu bērni, 

kuru dzīvesvieta ir deklarēta Mālpils novadā.
2.4.3. bērni citos gadījumos, kuri tiek izskatīti domes sēdē.
2.5. Atbrīvojumi no vecāku līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mē-

nesi, kurā vecāki iesnieguši skolas vadībai iesniegumu un apliecinošus doku-
men tus par attiecīgo faktu, uz kura pamata var saņemt atbrīvojumu. Minē tā 
dokumentācija jāatjauno katru gadu. Skolas direktors informāciju par per so-
nām, kurām ir tiesības saņemt atbrīvojumus, iesniedz apstiprināšanai domē.

3. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi
3.1. Līdzfinansējuma maksa maksājama domes kasē vai ar pārskaitījumu 

pašvaldības norēķinu kontā ar norādi Mālpils Mūzikas un mākslas skola; 
bērna vārds, uzvārds; personas kods, maksājuma periods.

3.2. Līdzfinansējuma maksa par katru mēnesi iemaksājama līdz kat ra 
mēneša 20. datumam.

3.3. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē 
skolu, iemaksātais līdzfinansējums netiek pārrēķināts.

3.4.Ar audzēkņa vecākiem, kuri nav samaksājuši mācību maksu 
3 (mēnešus), skolas vadībai ir tiesības lauzt izglītošanas līgumu un audzēkni 
atskaitīt no skolas audzēkņu saraksta.

3.5. Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma maksas iemak-
sas izpildes kontroli organizē un nodrošina skolas direktors.

4. Noslēguma jautājumi
4.1.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas 

pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs A.Lielmežs
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1.3. kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību 

trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
2. Ģimenes (personas) atbilstības trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusam izvērtēšanu Mālpils novada dome ir 
uzdevusi Mālpils novada pašvaldības aģentūrai “Mālpils sociālais die-
nests” (turpmāk – Aģentūra).

ii ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot 
ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu

3. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka atbilstoši Ministru 
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
(turpmāk – noteikumi). Nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu ne-
tiek uzskatīts:

3.1. saimniecības ēkas – šķūnis, kūts, pagrabs, pirts, ja tajās netiek 
veikta saimnieciskā darbība;

3.2. zeme (tai skaitā mežs) piemājas saimniecības uzturēšanai, ku-
ras platība nepārsniedz 11ha;

3.3. viena automašīna vai viens motocikls, vai mopēds, uz kuru at-
tiecas šādi nosacījumi: 

3.3.1. transportlīdzeklis ir ne jaunāks par 10 gadiem;
3.3.2. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas vārda laikā, kad 

personai (ģimenei) nebija piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas per-
sonas (ģimenes) statuss;

3.3.3. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas vārda ne mazāk 
kā vienu gadu.

4. Maznodrošinātas ģimenes statusu nosaka analoģiski trūcīgas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanai, ņemot vērā šo noteikumu 
5.punktā noteikto ienākumu līmeni vienai personai.

5. Pašvaldībā noteiktais maznodrošināto ģimeņu (personu) 
ienākumu līmenis:

5.1. ģimene (persona), ja tās ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% no attiecīgā gada 1.janvārī 
valstī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra;

5.2. dzīvesvietā deklarēts viens, atsevišķi dzīvojošs vientuļš vecuma 
vai invaliditātes pensijas saņēmējs, kuram nav likumīgo apgādnieku un 
kura ienākumi nepārsniedz attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās 
minimālās darba algas apmēru;

5.3. kopā dzīvojoši pensionāri vai invalīdi, kuriem nav likumīgo 
apgād nieku un kuriem vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma 
pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākums uz vienu ģimenes 
locekli nepārsniedz 80% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās 
minimālās darba algas;

5.4. atsevišķi dzīvojošs (-i) pensionārs (-i) vai invalīds(-i), kura 
likumīgie apgādnieki dzīvo citur un kura ienākums uz vienu ģimenes 
locekli nepārsniedz 70% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās 
minimālās darba algas;

iii ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana
6. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģime-

nes (personas) statusam Aģentūra novērtē pēc iesnieguma saņemšanas 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu.

7. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs Aģen-
tūrā iesniedz ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus.

8. Aģentūra trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) sta-
tusu nosaka, izvērtējot:

8.1. personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālo stāvokli, 
pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto iesniegu-
mu, deklarāciju un tajā norādīto ziņu apliecinošajiem dokumentiem;

8.2. pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju;
8.3. juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju;
8.4. klienta dzīvesvietas apsekošanas faktus.
iV trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

noteikšana
9. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts:
9.1. uz sešiem mēnešiem:
9.1.1. atsevišķi dzīvojošiem vecuma un invaliditātes pensijas 

saņēmējiem (personām ar invaliditāti – nepārsniedzot piešķirto invali-
di tātes statusa termiņu);

9.1.2. daudzbērnu ģimenēm, ja darbspējīgie ģimenes locekļi pastā-
vīgi ir nodarbināti;

9.1.3. ģimenēm, kurās viens no vecākiem ir bērna kopšanas 
atvaļinājumā un otrs – pastāvīgi nodarbināts;

9.2. uz vienu mēnesi, ja ģimenes (personas) ienākumi uz vienu ģi me-
nes locekli nepārsniedz Ls 90, bet nav izpildītas citas noteikumu prasības.

9.3. uz trīs mēnešiem pārējos gadījumos.
10. Aģentūra, izvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli un 

dzīves apstākļus, var noteikt arī citu periodu trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusa piešķiršanai, kas nepārsniedz 6 mēnešus.

11. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts:
11.1. uz divpadsmit mēnešiem atsevišķi dzīvojošiem vecuma 

un invaliditāte pensijas saņēmējiem (personām ar invaliditāti  – 
nepārsniedzot piešķirto invaliditātes statusa termiņu);

11.2. uz sešiem mēnešiem pārējos gadījumos.
12. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Aģentūra pieņem 
10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu statusa noteikšanai 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

13. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ir 
spēkā sākot ar to mēnesi, kurā Aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par 
statusa piešķiršanu.

14. Pēc šo noteikumu 9.punktā noteiktā perioda beigām ģimenei 
(personai) var atkārtoti noteikt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusu pēc šo noteikumu 6. un 7.punktā minēto dokumentu 
iesniegšanas.

V Aģentūras lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
15. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Mālpils novada domē.
16. Mālpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Vi Noslēguma jautājums
17. Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošie notei-

kumi Nr.4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Mālpils novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
publicēšanas pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku 
zaudējušiem Mālpils novada domes 2010.gada 24.novembra saistošos 
noteikumus Nr.13 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”.

Domes priekšsēdētājs A.Lielmežs

saistošo noteikumu Nr. 4 “par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu mālpils novadā” 
paskaidrojuma raksts

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums Saistošie noteikumi “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

noteikšanu Mālpils novadā” izstrādāti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33.panta otro daļu, “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pan-
ta sesto daļu, MK noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.punktu

2. Pašreizējā situācija un problēmas Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, ir jāaktualizē esošie spēkā esoši saistošie notei-
kumi par kārtību, kādā nosaka atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam

3. Normatīvā akta projekta būtība Trūcīgām un maznodrošinātām personu grupām radīti jauni nosacījumi, kas attiecas uz 
trūcīgas, maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu

Turpinājums 6. lpp.
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Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2013. gada 23. janvāra sēdes lēmumu Nr.2/32 

pAr sOCiāLās  pALĪdZĪBAs  pABALstiem   
māLpiLs NOVAdA pAŠVALdĪBā

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  
likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2006. gada 

19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 
43.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu “Kārtība, 

kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās 

par līdzdarbību”15.punktu

i. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tek-

stā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas 
kār tību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, 
kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības 
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodroši-
nātām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdie-
nu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību) un veicinātu 
viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Personai, kura ir bez mājokļa, 
vienreizēju materiālu palīdzību nodrošina pašvaldība, kuras teritorijā 
persona atrodas.

4. Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc 
pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzī-
vokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, 
no pamatbudžeta ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (per-
sonas) pamatvajadzību nodrošināšanai.

5. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai 
par pabalsta summu apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepiecieša-
mi personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

6. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju loks:
6.1. trūcīgas ģimenes (personas);
6.2. maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes;
6.3. maznodrošinātas ģimenes (personas), kurās ir tikai pensijas ve-

cuma personas vai personas, kurām noteikta invaliditāte.
7. Maznodrošinātas personas statusu nosaka atbilstoši Mālpils nova-

da domes 2013.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par 
trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Mālpils novadā”.

8. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
8.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu (turpmāk–GMI) līmeņa no-

drošināšanai;
8.2. dzīvokļa pabalsts;
8.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;

8.4. pabalsts veselības pakalpojumu apmaksai;
8.5. pabalsts bērna audzināšanai un izglītošanai;
8.6. pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai;
8.7. pabalsts audžuģimenēm.

9. Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu organizē un veic Mālpils no-
vada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” (turpmāk  – 
Aģentūra), kura savā darbībā ievēro pastāvošo normatīvo aktu prasības.

ii. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
10. Pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai apmērs 

pašvaldībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajam GMI līmenim valstī.
11. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas 

ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 
30.marta noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīstama par trūcīgu” un 2013.gada 23.janvāra 
saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”.

12. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta 
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu lī-
meņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.

13. Ja konstatēts, ka pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta 
izlietošanas mērķiem vai pēc ģimenes (personas) vēlēšanās, GMI pa-
balsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā 
(ar uzskaiti naudā), samaksājot bērna ēdināšanas izdevumus skolā vai 
bērna audzināšanas un izglītības iestādē, kā arī pieaugušo ēdināšanas 
un citus izdevumus pamatvajadzību nodrošināšanai.

iii. dzīvokļa pabalsts
14. Dzīvokļa pabalstu piešķir, ja pašvaldības teritorijā deklarētās ģimenes 

(personas) pamata dzīvesvieta ir pašas ģimenes (personas) vai pašval-
dības īpašumā esošs dzīvoklis vai persona īrē dzīvokli no trešās perso-
nas, pamatojoties uz rakstveidā noslēgtu dzīvojamās telpas īres līgumu.

15. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts apkures un komu-
nālo maksājumu segšanai vai pabalsts kurināmā iegādei.

16. Pabalstu apkures un komunālo maksājumu segšanai piešķir apkures 
sezonas laikā (no oktobra līdz aprīlim) uz 6 mēnešiem.

17. Pabalsta apkures un komunālo maksājumu segšanai apmērs ir 
Ls 20.00 mēnesī.

18. Ģimenēm ar bērniem pabalsta apkures un komunālo maksājumu seg-
šanai apmēru mēnesī palielina par Ls 5,00 par katru bērnu.

19. Pabalsts apkures un komunālo maksājumu segšanai netiek piešķirts, ja:
19.1. pabalsta pieprasītājs nevar uzrādīt maksājumus apliecinošus doku-

men tus par komunālajiem pakalpojumiem SIA “Norma K” gada laikā;
19.2. dzīvoklis, kuram tiek lūgts pabalsts apkures un komunālo maksā-

jumu segšanai, vai tā daļa, ir izīrēts citām personām.
20. Ģimenēm (personām), kas dzīvo ar malku apkurināmos dzīvokļos, tiek 

piešķirts pabalsts kurināmā iegādei. Pabalsts kurināmā iegādei, pēc 
pabalsta pieprasītāja izvēles, var tikt piešķirts:

20.1. natūrā, t.i., vienu reizi gadā 7 m3 malkas, ko saskaņā ar Aģentūras 
noslēgto līgumu piegādā uzņēmējs;

20.2. naudā. Pabalsta apmērs ir Ls 128,00.
21. Pabalsts malkas iegādei netiek piešķirts, ja

saIstOŠIE NOtEIKUMI Nr. 6

NOVAdA  dOmes  LĒmumi
Turpinājums no 5. lpp.

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību
1. Sabiedrības mērķgrupa Pašvaldības iedzīvotāji
2. Ietekme uz uzņēmējsabiedrības vidi pašvaldības 

teritorijā
Nav attiecināms

3. Administratīvās procedūras raksturojums Administratīvās procedūras netiek mainītas
III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
1. Finansiālā ietekme Var tikt palielināts sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju loks
2. Cita informācija Nav
IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde
1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no 

pašvaldības puses  – vai tiek radītas jaunas 
institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funk-
cijas

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta 
ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mālpils Vēstis", 
pašvaldības mājas lapā internetā

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu
1. Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem konsultācijas ir 

notikušas
Konsultācijas nav notikušas

2. Kāds konsultāciju veids ir izmantots Nav
3. Cita informācija Nav
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21.1. ģimenes (personas) īpašumā ir mežs;
21.2. Aģentūras darbinieki apsekošanā ir konstatējuši, ka apkures se-

zonai ģimenei kurināmais ir pietiekošā daudzumā.

iV. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
22. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedza-

mi apstākļi, t.sk. ģimenes locekļa nāve) piešķir līdz Ls 200,00 vienai 
personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet 
ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, 
un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts 
vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.

23. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 2 nedēļu 
laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

24. Pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā piešķir mirušā ģime-
nes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu:

24.1. pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo apbedīšanas pakal-
pojumu izmaksas (zārka iegāde, transporta pakalpojumi, ar apbe-
dīšanu saistītie izdevumi);

24.2. gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā 
pabalsta summa nekompensē neatliekamos apbedīšanas izdevu-
mus, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp neatliekama-
jiem apbedīšanas izdevumiem un Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras izmaksāto pabalsta summu.

25. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, 
kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai tās deleģēta institūcija slēdz 
līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu 
un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

V. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
26. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts:

26.1. pacienta iemaksas vai maksas stacionāro pakalpojumu apmaksas 
kompensācijai 50% apmērā, bet ne vairāk kā Ls 150,00 gadā;

26.2. medikamentu apmaksai līdz Ls 90 gadā. Pabalsts tiek piešķirts 
personām, kurām izsniegta ārsta izziņa par diagnozi un tai nepie-
ciešamajiem medikamentiem un čekus ar personas vārdu, uzvār-
du, personas kodu vai stingrās uzskaites kvītis ar čeku, kas nav 
vecāki par 3 mēnešiem;

27. Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai kopējā pabalsta summa vie-
nai personai gadā nepārsniedz Ls 150,00.

Vi. pabalsts bērna audzināšanai un izglītošanai
28. Pabalsts skolas piederumu un mācību līdzekļu iegādei tiek piešķirts:

28.1. Ls 80,00 apmērā ģimenei, ja vispārizglītojošās izglītības iestādes ap-
meklē 3 bērni. Ja vispārizglītojošās izglītības iestādes apmeklē vairāk 
nekā 3 bērni, par katru nākamo bērnu pabalstu palielina par 10,00;

28.2. Ls 50,00 apmērā ģimenei, kurā vispārizglītojošās izglītības iestā-
des apmeklē 2 bērni;

28.3. Ls 25.00 apmērā ģimenei, kurā vispārizglītojošo izglītības iestādi 
apmeklē 1 bērns.

29. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā.
30. Pabalsts brīvpusdienām skolā tiek piešķirts: 

30.1. ģimenēm, kurās vispārizglītojošās izglītības iestādes apmeklē 
3 vai vairāk bērni – 2 bērniem pēc vecāku izvēles;

30.2. ģimenēm, kurās vispārizglītojošās izglītības iestādes apmeklē 
1 vai 2 bērni – 1 bērnam pēc vecāku izvēles.

31. Pabalsta lielums ir 100% apmērā no pašvaldībā apstiprinātās ēdināša-
nas maksas.

32. Pabalstu piešķir uz mācību gadu. Ģimenei ir pienākums reizi trijos mē-
nešos iesniegt Aģentūrā Iztikas līdzekļu deklarāciju.

33. Pabalsts daļējai vai pilnai apmaksai par bērna ēdināšanu pirmsskolas 
izglītības iestādē tiek piešķirts:

33.1. 80% apmērā no ēdināšanas maksas;
33.2. 100% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimene ir krīzes situācijā.

34. Pabalsts ģimenei tiek piešķirts uz trūcīgas (maznodrošinātas) ģimenes 
statusa piešķiršanas laiku.

35. Pabalsts daļējai vai pilnai apmaksai par bērna ēdināšanu pirmsskolas 
izglītības iestādē var tik atteikts, ja:

35.1. bērns nav sasniedzis obligātās pirmsskolas izglītības vecumu;
35.2. ģimenes pilngadīgās darbspējīgās personas nav darba ņēmēji.

36. Pabalsti ēdināšanas izdevumu segšanai tiek pārskaitīts uzņēmumam, 
kas organizē ēdināšanu, saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

Vii. pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
37. Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai piešķir trūcīgām ģimenēm 

(personām) dokumentu nokārtošanai vai atjaunošanai utml.
38. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai tiek piešķirts apmērā līdz 

Ls 30,00, individuāli izvērtējot katru situāciju.

Viii. pabalsts audžuģimenēm
39. Pabalstu piešķir Bāriņtiesu likuma 25.panta trešajā daļā un Ministru 

kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos  Nr.1036 “Audžuģimenes 
noteikumi” noteiktajā kārtībā.

40. Pabalsta apmērs mēnesī ir:
40.1. pabalsts bērna uzturam – Ls 60,00;
40.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – Ls 30,00.

iX. pabalstu piešķiršanas kārtība
41. Pabalsta pieprasītājs vēršas Aģentūrā, iesniedz iesniegumu (rakst-

veidā, elektroniskā veidā vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt 
nepieciešamo sociālās palīdzības  pabalsta veidu, un aizpilda noteikta 
parauga iztikas līdzekļu deklarāciju. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, 
ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un iz-
sniedz tā kopiju iesniedzējam.

42. Vēršoties Aģentūrā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, 
kā arī invalīda vai pensionāra apliecību, ja persona ir invalīds vai pen-
sionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas.

43. Aģentūra pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darb-
dienu laikā novērtē ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi 
par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī) vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas ienākumus un materiālo stāvokli, apmeklē personu dzīvesvietā 
un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmu-
ma pieņemšanai, novērtē vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu 
(izdod administratīvo aktu) par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pie-
šķirt pabalstu.

44. Aģentūra pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā akta izdošanas) in-
formē personu par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakst-
veidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas (pārsū-
dzēšanas) termiņus un kārtību.

45. Gadījumos, kad ģimene (persona) saņem pabalstu naudā, trīs darba die-
nu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iesniedzējs pabalstu saņem Mālpils 
novada domes kasē vai tas tiek pārskaitīts uz personas norādīto kontu.

46. Ierobežojumi pabalstu saņemšanai, kurus piešķir, izvērtējot ienākumus 
un materiālo stāvokli, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi:

46.1. persona atsakās iesaistīties līdzdarbību veicinošos pasākumos sa-
vas problēmas risināšanā vai nepilda vienošanās par līdzdarbību 
nosacījumus, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

46.2. persona regulāri lieto alkoholu vai citas apreibinošas vielas vai 
pārkāpj sadzīves un sabiedriskās kārtības normas;

46.3. persona atsakās iesniegt pabalsta saņemšanai nepieciešamos 
pierādījumus un dokumentus, sniedz nepatiesas ziņas;

46.4. persona sociālās palīdzības pieprasīšanas brīdī sniedz nepatiesas 
ziņas vai noklusē informāciju, kas ietekmē sociālās palīdzības sa-
ņemšanu;

46.5. Aģentūra konstatē, ka piešķirtais sociālās palīdzības pabalsts ne-
tiek izmantots atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

46.6. darbspējīgs klients, kurš saņem sociālo palīdzību vismaz 3 mē-
nešus pēc kārtas, atsakās iesaistīties darba un sociālo prasmju 
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos;

46.7. darbspējīgs klients, kurš saņem sociālo palīdzību vismaz 3 mēne-
šus pēc kārtas, iesaistās darba un sociālo prasmju saglabāšanas, 
atjau nošanas un apgūšanas pasākumos, bet neievēro ar Aģentūru 
noslēg tā līguma par klienta iesaistīšanu minētajos pasākumos no-
teikumus;

46.8. persona vai ģimenes locekļi nepiedalās Aģentūras rīkotajos izglī-
tojošos pasākumos bez pamatota iemesla;

46.9. ģimene (persona) savu iespēju robežās neveic ikmēneša maksāju-
mus par komunālajiem pakalpojumiem;

46.10. persona neatļauj sociālajiem darbiniekiem apmeklēt ģimeni (per-
sonu) patstāvīgajā dzīves vietā.

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
47. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Mālpils novada domē, 

Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.
48. Mālpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās 

procesa  likumā noteiktajā kārtībā.

Xi. Noslēguma jautājumi
49. Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošie noteikumi Nr.6 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”.

50. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem 
Mālpils pagasta padomes 2009.gada 11.novembra saistošos noteiku-
mus Nr.7 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”.

Domes priekšsēdētājs A.Lielmežs

NOVAdA  dOmes  LĒmumi
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AKtuāLi

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums Saistošie noteikumi Nr. 18 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” 

izstrādāti pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu“ un pamatojo-
ties uz 29.05.2012. MK kabineta noteikumiem Nr. 366 “Grozījumi MK 2010. gada 30. marta notei-
kumos Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”

2. Pašreizējā situācija un problēmas Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas 
nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un mazaizsargātām ģimenēm 
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdalību savas situācijas 
uzlabošanā

3. Normatīvā akta projekta būtība Saistošie noteikumi sniedz informāciju par paredzēto finansiālo atbalstu novada iedzīvotājiem 
pamatvajadzību: ēdiena, apģērba, mājokļa, veselības aprūpes, obligātās izglītības nodrošināšanai

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību
1. Sabiedrības mērķgrupa Pašvaldības iedzīvotāji
2. Ietekme uz uzņēmējsabiedrības vidi 

pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms

3. Administratīvās procedūras raksturojums Administratīvās procedūras netiek mainītas
III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
1. Finansiālā ietekme Saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” 

palielināts sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju loks, pabalsti tiks izmaksāti no Mālpils no-
vada pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” budžeta līdzekļiem, palielinot naudas 
līdzekļu izlietojumu sadaļā – naudas pabalsti, kas būtiski pašvaldības budžetu neietekmēs

2. Cita informācija Nav
IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde
1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no 

pašvaldības puses  – vai tiek radītas jaunas 
institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju 
funkcijas

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā 
akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mālpils Vēstis", pašvaldības 
mājas lapā internetā

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu
1. Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem 

konsultācijas ir notikušas
Konsultācijas nav notikušas

2. Kāds konsultāciju veids ir izmantots Nav
3. Cita informācija Saistošo noteikumu izstrādes procesā tika izmantoti iedzīvotāju ieteikumi, sociālo darbinieku 

darba procesā gūtās atziņas, Mālpils novada domes deputātu ieteikumi

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2013.gada 23.janvāra sēdes lēmumu Nr.2/33 

Nodeva par mālpils novada simbolikas izmantošanu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 
pirmās daļas 9.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija 

noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 
uzlikt pašvaldību nodevas” 14.punktu

1. Šie saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par Mālpils 
novada simbolikas izmantošanu (turpmāk tekstā  – nodeva) ob-
jektus, apmēru, samaksas kārtību un personu loku, kuras pilnībā 
atbrī votas no nodevas samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.

2.  Nodevas objekts ir Mālpils novada simbolikas – ģerboņa izman-
tošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai 
citiem komerciāliem mērķiem.

3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, sabiedriskās 
un nevalstiskās organizācijas, politiskās partijas, kuras izmanto 
Mālpils novada simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražo-
šanā, tirdzniecībā vai citiem komerciāliem mērķiem.

4. Nodevas likme gadā ir:
 4.1. fiziskām personām – LVL 10,00;
 4.2. pārējiem – LVL 20,00.
5. Nodeva iemaksājama Mālpils novada pašvaldības budžetā pirms 

atļaujas par Mālpils novada simbolikas izmantošanu saņemšanas.
6. Pensionāriem, invalīdiem, politiski represētiem, trūcīgiem un maz-

nodrošinātiem iedzīvotājiem nodevas likme tiek samazināta par 
50%, uzrādot attiecīgus dokumentus.

7. No nodevas samaksas atbrīvotas pašvaldības iestādes un struktūr-
vienības, organizācijas un biedrības nekomerciālā nolūkā, fiziskās 
personas bezpeļņas nolūkā, t.i. personiskām vajadzībām, kā arī 
izglītojamie mācību nolūkos.

Domes priekšsēdētājs A.Lielmežs

saIstOŠIE NOtEIKUMI Nr. 7

Esam Kristus ciešanu laikā! Savu ikdienu pārskatot, konstatējam, 
ka arī mēs esam ciešanās un dažādos pārbaudījumos! Kad katram 
no mums ir jāpārdomā savas dzīves ikdiena un tās mērķi. Nav jau 
nemaz tik grūti saskatīt savā ikdienā, savā dzīvē, ka materiālajā 
skrējienā esam pazaudējuši Garīgo. Arī saikni un sadraudzību ar 

saviem tuvākajiem un apkārtējiem. To skaistiem dzejas vārdiem reiz 
izteica dzejnieks Māris Čaklais:

Cik mēs viens par otru zinām?
Maz, pavisam maz,
It kā kopīgus svētkus svinam,

Mācītāja Edvīna rumjanceva uzrunas vārdi Lieldienu svētkos Mālpiliešiem

saistošo noteikumu Nr.6 “par sociālās palīdzības pabalstiem mālpils novada pašvaldībā” 
paskaidrojuma raksts
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Izstādes “Skola 2013” ietvaros no 28. februāra līdz 3. martam Starp-
tau tis kajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās jauno profesionāļu kon kursu 
pasākums, ko ik gadu rīko Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības 
satura centrs. Arī šogad konkursā piedalījās Mālpils Pro fe sionālās vidus-
skolas audzēkņi – skolas profesionālās meista rī bas konkursu uzvarētāji 
Rūdolfs Lācis un Vladimirs Saveļjevs. Audzēkņi aplie cināja mācību laikā 
iegūtās teorētiskās zināšanas un praktis kās iemaņas un kopvērtējumā 
konkursa ”Jaunais profesionālis 2013” aktivi tātē “Arhitektūra un būvnie-
cība” profesionālās meistarības konkur sā “Inženier komuni kācijas” 
Vladimirs Saveļjevs un Rūdolfs Lācis izcīnīja I vietu.

Uzņēmēju dienās skolas vadība sveica audzēkņus ar izcīnīto uzvaru 
un pateicās skolotājiem Voldemāram Dunkuram, Verai Mihejevai un 
Dagnijai Ņečiporukai par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā.

1. martā Mālpils kultūras centrā notika Pierīgas novadu Mūsdienu 
deju konkurss  – festivāls. Konkursā savu dejotprasmi demonstrēja 
20 mūsdienu deju kolektīvi, bet festivāla ietvaros uzstājās 1 kolektīvs. 
Horeorgāfi un dejotāji no Babītes, Mārupes, Saulkrastiem, Krimuldas, 
Vangažiem un Mālpils bija sagatavojuši 25 priekšnesumus.

Katrs priekšnesums tika vērtēts pēc 25 punktu skalas: 10 pun kti – 
dejas kompozīcija, 10 punkti – dejas tehniskais izpildījums, 5 punkti – 
vizuālais efekts, tērpi, frizūra.

Žūrijas komisijas sastāvā arī šogad darbojās Gunta Bāliņa 
(Latvijas Nacionālās operas pedagoģe – horeogrāfe, Latvijas Kultūras 
akadēmijas asociētā profesore), Inga Cipe (režisore, horeogrāfe, deju 
grupas “Viva” vadītāja) un Oļģerts Lejnieks (Pierīgas novadu Izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks).  Žūrijas uzdevums bija 
novērtēt mūsdienu deju kolektīvu un horeogrāfu veikumu, kā arī 
atlasīt interesantākās un oriģinālākās horeogrāfijas, kas jau 6. martā 
Salaspils kultūras namā “Enerģētiķis” pārstāvēja Pierīgas novadus. Uz 
II kārtu Vidzemes novadā tika izvirzīti 12 kolektīvi, to skaitā arī Mālpils 
vidusskolas deju grupa “Nakc” (II pakāpe). Šogad konkursā piedalījās 
arī Ivettas deju studijas pirmsskolas vecuma deju grupa “Nakcītis”, 
kas savā pirmajā konkursā ieguva III pakāpi. Žūrija atzina, ka šogad 
konkursam tika piedāvātas interesantas horeogrāfijas, tāpēc visi 
kolektīvi ieguva kādu no pakāpēm. 

Otrajā kārtā Vidzemes novadā konkursa žūrija bija īpaši barga pret 
dejotājiem un horeogrāfiem. Žūrijas vērtējums daudziem kolektīvu 
vadītājiem radīja neizpratni un pat sašutumu. Daudzi kolektīvi saņēma 
nepamatoti zemu vērtējumu par savu sniegumu. Deju grupa “Nakc” 
godam izturēja garo konkursa dienu un otrajā kārtā ieguva III pakāpi. 

Paldies maniem dejotājiem un viņu vecākiem par atbalstu gatavojo-
ties konkursiem!

ivetta Jakovļeva

AKtuāLi

Mūsdienu deju konkursi

Uzvara konkursā “Jaunais profesionālis 2013”

deju grupa “Nakc”

deju grupa “Nakcītis”

It kā kopīgas darbdienas,
Un tomēr – cik maz mēs zinām.
Tiekamies kaut kur krustcelēs,
Katrs savu kamolu tinam.
Bet gudri, cik gudri mēs –
Katrs savu olekti liekam
Otra dzīvei kā drēbei klāt.
Un tad dusmīgi tiekam,
Ka nav viss tā, bet ir citādāk,
Un izliekamies, ka pazīstam, zinām...
Bet zinām tik maz, tik maz –
It kā kopīgus svētkus svinam,
It kā kopīgas darbadienas...
Lieldienas ir tās, kas dod mums jaunu dzīvību, katru gadu no 

jauna dod mums jaunu iespēju, ka ir pienācis laiks pieņemt savu 
aicinājumu, proti, veidot sabiedrību un būt sabiedriskiem. Dievs kat-
ru no mums ir radījis labu, mēs esam spējīgi celt un veidot taisnīgu 
un brālīgu sabiedrību. Tieši šodien mums ir vajadzīgi vadītāji, kuri 

darītu visu iespējamo, lai veicinātu saliedētas un vienotas sabiedrības 
veidošanos. Arī mūsu mīļajā Mālpilī un arī draudzē. Lieldienās svi-
nam Kristus uzvaru pār nāvi un grēku. Dievs katram no mums dod 
žēlastību, lai mēs spētu uzveikt ļaunumu gan sevī, gan sev apkārt. 
Dievs mums dod spēku, lai mēs sētu cerību, paļāvību, draudzību 
un mieru. Jo tieši krāšņākais Lieldienu zieds ir prieks un dvēseles 
miers! Tāpēc Jūs  – Mālpiliešus pamudinu ielikt debesu vērtības 
augstāk par materiālajām lietām, lai nekad nezaudētu savu cilvēka 
un Dieva bērna cieņu laicīgo mantu dēļ. Kristus Augšāmcelšanās 
dod iespēju nemitīgi atjaunoties, dzīvot jaunu dzīvi. Jēzus mūsu 
sabiedrībā ir reizē krustā piesists un augšāmcēlies. Kā arī bija, ir 
un būs mūsu visu atbrīvotājs. Viņš ir mūsu glābējs, tāpēc sekosim 
Viņam. Pateicībā izteiksim savu sajūsmu svētku dievkalpojumos 
Kristus ciešanu laikā Mālpils ev. lut. draudzē. Ja Kristus ir tik daudz 
darījis mūsu labā, tad vienosimies arī mēs Viņa klātesamībā kalpot, 
kad nesam cits cita nastas. Kristus Lieldienas ir arī mūsu Lieldienas. 
Lai visiem šie svētki ir priecīgi un laimīgi!

Jūsu mācītājs edvīns rumjancevs!
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Doma par šo rakstu tapa pēc ierosinājuma popularizēt iespējas 
bērniem apgūt peldēšanas prasmi Mālpils sporta kompleksā. 
Nolēmu uzrakstīt visu par sportošanas un aktīvās atpūtas plašajām 
iespējām Mālpilī, tāpēc devos uz sporta kompleksu uz sarunu ar tā 
vadītāju Valtu Mihelsonu:

“Aktualitāte ir tā, ka sporta kompleksā darbu plāno uzsākt 
peldēšanas instruktors, lai jebkurš, kurš atnāk uz baseinu un 
kuram ir vēlme iemācīties peldēt, var to izdarīt. Peldēšanas instruk-
tors baseinā būs noteiktos laikos, nodarbības nenotiks individuāli, 
bet grupās, atsevišķi pieaugušajiem un bērniem. Peldēšanas 
instruk tora pakalpojums būs bez maksas, jāmaksā būs tikai par 
baseina apmeklējumu. Pateicoties domes deputātu atbalstam, bija 
iespēja izveidot šādu štata vietu. Būs aicinājums visiem interesen-
tiem pieteikties uz šīm grupu nodarbībām, kas būs domātas visiem 
iedzīvotājiem un bērniem, ne tikai skolniekiem!

Peldēšana
Skolniekiem joprojām notiek peldēšanas nodarbības fizkultūras 

stundu ietvaros, un šīs nodarbības peldēšanā ir obligātas un, 
protams, par brīvu. Arī bērnudārza bērniem peldēšana ir par brīvu. 
Gribētos, lai vecāki aktīvāk mudinātu bērnus apmeklēt peldēšanas 
nodarbības skolā un neatbalstītu bērnu, reizēm nepamatotos, iebil-
dumus doties baseinā. Ir dzirdēti aizspriedumi, ka baseinā esot 
auksts ūdens, bet tā nav patiesība. Baseinā ūdens ir pat ļoti silts: 
+27 °C lielajā baseinā un + 30 °C mazajā baseinā, ģērbtuvēs un ap 
baseinu ir siltās grīdas, ūdens tīrība tiek ļoti kontrolēta. Daudzi bērni 
ir skolā, atnāk uz peldēšanas nodarbību, bet sēž tribīnēs, jo ir dažādi 
attaisnojumi, kāpēc neiet peldēt. Protams, ja ir iesnas vai klepus, 
tad nedrīkst iet peldēt, bet to nevajadzētu izmantot ļaunprātīgi. Tieši 
peldēšana norūda ķermeni un iesnas un klepus tik bieži nemocīs! 
Dažiem bērniem varbūt ir neērti, ka viņi nemāk tik labi peldēt, kā citi, 
bet ar skolotāju ir iespējams sarunāt, lai apmāca ārpus nodarbības. 
Ir nepieciešama arī vecāku ieinteresētība, komunikācija ar tre-
neri. Peldēšanu ir iespējams izvēlēties arī kā fakultatīvo nodarbību, 
jautājums – vai šāda iespēja tiek izmantota?

Peldēšana pieaugušajiem pieejama ne tikai uz stundu, bet arī uz 
pus stundu un attiecīgi maksā uz pusi lētāk. Tiem, kuriem lielais 
baseins šķiet dziļš vai nav vēl peldēšanas prasmju, var droši doties 
mazajā baseinā, ja vien tajā nenotiek nodarbības bērniem.

sporta zāle
Skolniekiem lielā sporta zāle ir atvēlēta visas dienas līdz plkst. 

17.00, tātad arī brīvajā laikā, jebkura priekšmeta pedagoga, 
ārpusklases pedagoga vai klases audzinātāja uzraudzībā. Bērni 
ir jāuzrauga un jāpieskata, jo sporta zālē viņus nevar atstāt vie-
nus pašus. Bērniem jābūt fizkultūras apavos, ir pieejams sporta 
inventārs, piemēram, dažādas bumbas. Ārpusklases pedagogiem 
būtu jāpievērš uzmanība tam, ka ir šāda iespēja. Domāju šīs iespējas 
netiek pilnībā izmantotas.

Turpinās strādāt arī sporta instruktors Mārtiņš Sils, pie kura 
bērniem būs nodarbības sporta zālē brīvajā laikā. Arī es veltu savu 
brīvo laiku, lai vadītu nodarbības tiem jauniešiem, kuri vēlas mācīties 
spēlēt volejbolu.

Vecākiem vajadzētu būt mazliet stingrākiem un bērniem vairāk 
ierobežot datora lietošanu, tā vietā mudinot viņus apmeklēt šīs 
nodarbības. Noteikti aicinu vecākus izmantot šīs iespējas!

Lielajā sporta zālē var spēlēt volejbolu, basketbolu, futbolu, ir 
skrejceliņi, kurus izmanto Siguldas sporta skola, kā arī augstas 
raudzes sportisti  – skeletonisti  – brāļi Dukuri, Krievijas izlases 
bobslejisti un skeletonisti, Beļģijas sieviešu izlase bobslejā, 
Latvijas izlases bobslejisti S.Prūša vadībā. Zāli ir iespējams sadalīt 
vairākās daļās. Pieaugušie gaišajā dienas laikā var izmantot zāli 
par 1 Ls/stundā, pēc nodarbības izmantot dušas. Ja cilvēki paši 
saorganizējas komandās, tad vienas zāles daļas īre ir 10 Ls/stundā.

Pozitīvi ir tas, ka cilvēki ir kļuvuši aktīvāki. Tagad sportot lielajā 
zālē nāk SIA “Kvist” un “Siguldas enerģētiķa” darbinieki. Arī Mālpils 
sporta klubam divas reizes nedēļā ir atvēlēti laiki lielajā zālē.

slidotava. Pludmales volejbols. BMX trase. 
skeitparks. tenisa laukumi

Ziemā visiem bez maksas pieejama slidotava. Šo slidotavu uztur 
cilvēki, kuri nekādu atlīdzību par darbu nesaņem. Lielākie organiza-
tori un darba veicēji ir Uģis Reinbahs, Mareks Cimurs, Gints Apsītis, 
Adrians Fjodorovs, Aldis Stanke, Dailis Veics un Andrejs Ribalko. Ir 
noteikti laiki, kad slidotavā notiek treniņi hokejistiem, pārējā laikā 
ir masu slidotava. Jārēķinās, ka dažreiz slidotava nav atvērta, jo ir 
jāuzlabo ledus stāvoklis, jo tā ir pakļauta laika apstākļiem.

Vasarā tāpat bez maksas pieejami pludmales volejbola lau-
kumi, kuriem līdzās ir atpūtas vieta, BMX trase, kurā var pa sportot, 
iepriekš iepazīstoties ar trases lietošanas noteikumiem. Labāk 
būtu, ja bērni trasē atrastos vecāku uzraudzībā. Trasē nepieciešama 
ķivere un roku, kāju aizsargi. Bet tā kā tā nav profesionāla trase, tā 
ir laba treniņiem arī iesācējiem. Doma ir tāda, ka šīs sportošanas 
un aktīvās atpūtas iespējas koncentrējas vienkopus ap vidusskolu 
un sporta kompleksu. Kopā jau veidojas atpūtas parks, kas Mālpils 
iedzīvotājiem ir pieejams par brīvu. Pludmales volejbola laukumu un 
BMX trasi izveidoja ELFLA Leader pasākuma ietvaros 2011. gadā un 
tikko – 15. martā šis projekts saņēma Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrības nomināciju “Dižprojekts”. Projekts skeitparka lau kuma 
izveidošanai pie vidusskolas jau ir apstiprināts. Mālpils muiža 
nākotnē plāno atjaunot arī tenisa laukumus, kas atrodas uz muižai 
piederošās zemes.

Vide ap šiem objektiem tiek kopta un uzturēta kārtībā. Es gribētu 
lūgt cilvēkiem, lai to, kas ir sakopts, nepiemētātu ar atkritumiem. 
Atkritumiem ir uzstādītas vairākas tvertnes.

sporta pasākumi 
Divus gadus jau ir bijušas hokeja spēles vidusskolas skolniekiem, 

kuras organizēja uzņēmīgas skolotājas – Ilze Apsīte un Ilze Bērziņa.
Mālpils sporta klubs ir organizējis sacensības volejbolā, riteņ-

braukšanā, arī riteņbraukšanā bērniem. Šiem pasākumiem atsau-
cība bija liela un droši vien jāpievērš lielāka uzmanība tieši šādu 
pasākumu organizēšanā. Pagājušā gada maijā un septembrī 
bija velo braucieni. Pirmajā piedalījās ap 40 cilvēku, otrajā jau ap 
80. Paldies Baibai Krivišai un jauniešu kolektīvam par palīdzību 
riteņbraukšanas sacensību organizēšanā!

Mālpilī notiek pludmales volejbola turnīri, šogad būs turnīrs arī 
sievietēm amatieru līmenī. Jau divus gadus ir bijušas sacensības 
“Mālpils pludmales karalis”.

Sporta kompleksā notiek arī dažādi citi turnīri  – galda tenisā, 
novusā, šautriņu mešanā, zolītē, šahā. Protams, dalībnieku aktivitāte 
varētu būt lielāka! Paldies Tālim Zagorskim par novusa turnīru un 
Normundam Ozoliņam par šautriņu mešanas un zolītes turnīru 
organizēšanu!

Vingrošana
Sporta kompleksā notiek aerobika un pilates sievietēm un 

jaunietēm, atsaucība ir ļoti liela. Vingrošana ir maksas pakalpojums. 
Arī trenažieru zāli var apmeklēt gan vīrieši, gan sievietes. Pirmajā 
nodarbībā viss tiek parādīts un pastāstīts, ir iespējams izdrukāt 
treniņu programmu.

Aizspriedumus var kliedēt, nākot un paskatoties un izmēģinot 
daudzās Mālpils sportošanas iespējas pašiem!

Uzskatu, ka vēl joprojām klibo komunikācija starp skolām 
par ārpusklases nodarbību laikiem sportā, mūzikā, mākslā, lai 
tie nepārklātos. Es neuzskatu, ka kāda no jomām būtu jāliek kā 
prioritārā, bet jācenšas tā sastādīt nodarbību sarakstus, lai bērniem 
būtu iespējas pilnveidot sevi visās jomās.

Paldies Mālpils novada domei, Mālpils sporta kluba biedriem, HK 
“Mālpils vilkiem”, aktīvajiem skolotājiem, SIA “EMU”, SIA “Alalignea”! 
Paldies arī visiem tiem, kas jau apmeklē Mālpils sporta kompleksu!”

Valta mihelsona  
stāstījumu 

uzklausīja esmeralda tāle

Nāc un sporto Mālpils sporta kompleksā!
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Tā ir lieta, par kuru pēdējā laikā domāju. Manuprāt, vienīgais veids 
kā mūsdienās dzīvot kaut cik harmoniski, ir veidot ap sevi attiecīgu 
mikrovidi. Pašam cilvēkam. Pašam censties veidot to tādu, kādā gri-
bas dzīvot, tāda ir galvenā doma. Bieži vēroju, ka cilvēki kaunas teikt 
otram labus vārdus, izpaust atzinību, vienkārši uzsmaidīt, par dzīves 
normu uzskatot negāciju paušanu. Par visu tomēr prevalē cilvēku 
savstarpējās attiecības, to intensitāte, attīstība.

Daudzas likstas ceļas no sadalīšanas – sadala, nodala, iedala. Tas 
ir auto mātiski pretstata. Tur nav tālu līdz cilvēku šķirošanai. Labajos 
un sliktajos.

Nerunāju par normālu kritiku, bet aizraušanās ar ideālu 
meklējumiem bieži traucē saskatīt labās īpašības. Ir grūti pieņemt 
cilvēka trūkumus, bet tad nākas meklēt ideālu, kāds patiesībā 
pasaulē nemaz neeksistē.

Tas nenozīmē, ka kaut ko no tā, ko neesam paguvuši, varējuši, 
pratuši tuvākā vai tālākā pagātnē, mēs nevarētu izdarīt šodien? 
Cilvēkā ir mehānisms, ko kontrolē vainas apziņa! Nogrēkojies, sa-
juties vainīgs, tad ķeries pie savas vainas novēršanas. Tā ir vainas 
apziņas vienīgā pozitīvā īpašība – likt mums kļūt labākiem. Tu sa-
proti un apzinies, ka tava rīcība ir nodarījusi kādam pāri un domā, 
ka esi pelnījis sodu. Vainas sajūtu cilvēks izjūt arī tad, kad neatbilst 
vispārpieņemtām prasībām, ko izvirza līdzcilvēki, tostarp darba 
kolēģi, un tad skarbi runājot, dabonam pa muguru, mūs atsēdina 
stūrī uz soda laiku vai noraida pavisam.

Kāpēc provocējam vainas sajūtu? Lai sabiedrībā iebetonētu sen 
zināmus un neapstrīdamus morāles jēdzienus: nogalināt ir nežēlīgi, 
zagt un melot ir slikti, būt skopam nav labi! To mēs visi zinām. Dažreiz 
sabiedrība liek justies cilvēkam vainīgam, lai varētu likt dancot pēc 
savas stabules. Pareizi būtu noņemt vainas sajūtu no cilvēka pleciem 
un atdot tam pašvērtējumu. Kļūdīties taču ir tik cilvēcīgi. Galvenais 
jābūt godīgam pašam pret sevi, un tā nav profesija, tā vienkārši jābūt.

Cilvēks ir grēcīgs dažādās dzīves dimensijās, jo visas pasaules 
lūgšanas sākas ar lūgumu piedot!

Atmetam visu augstāk minēto. Tās ir tikai manas subjektīvās 
pārdomas. Mālpils novada domē pieņemts lēmums par Mālpils vi-
dusskolas un Sidgundas pamatskolas reorganizāciju. Tiek saglabāta 
mācību iestāde ar 132. gadu senu vēsturi. Par šo drosmīgo soli no 
sirds paldies novada domei, A. Lielmeža kungam un deputātiem. 
Priecē fakts, ka cilvēki uzsver izglītību kā prioritāti novadā. Vairākos 
Latvijas nostūros vietas degradācija sākas tieši ar skolu likvidēšanu. 
Pirms 20 gadiem Sidgundā skolas gaitas uzsāka mana vecākā meita. 
Un man bija tas gods tur strādāt. Visjaukākās un mīļākās atmiņas.

Šī lēmuma īstenošana likuma kārtībā paredz rindu procedūru, 
tostarp apvienotās mācību iestādes vadītāja izraudzīšanu un apstip-
rināšanu amatā. Novēlu tam būt viedam cilvēkam, ar goda prātu, 
sirds degsmi, ar savu pārliecināšanas spēju konfliktu risināšanā, ar 
cēliem nodomiem un visur klāt stāvošu veiksmi.

Bet no vecāku redzes viedokļa, mums ir jāmācās komunicēt. 
Mēs nedrīkstam aprobežoties ar mirkļa vājumu, jo visiem pret-
argumentiem ir jābūt precīziem un korektiem, un tie nevienā 
gadījumā nevar būt anonīmi.

ineta Līdemane
Mālpils vidusskolas vecāku padomes vadītāja

AKtuāLi

ar skaistu rungu pa muguru!?

Stikla mākslas izstādes atklāšana Mālpils kultūras centrā 
9.martā nav nejaušība, jo Mālpils novadā darbojas vairāki stikla 
mākslinieki. Izstāde iezīmē arī īpašu notikumu – Mālpils kultūras 
centra izstāžu zālei šodien jubileja  – 50-tās izstādes atklāšana. 
Savukārt Latvijas Mākslas akadēmijas stikla mākslas nodaļai šogad 
aprit 50 gadu jubileja. 1963. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā pie 
lietišķās mākslas nodaļas tika izveidota stikla mākslas nodaļa un tās 
pirmais pasniedzējs – Arnolds Vilbergs šodien ir arī Mālpilī. Arnolds 
Vilbergs izstādes atklāšanā saka: “Man ir prieks redzēt, kā attīstās 
stikls, jo stikla mākslas bagātība slēpjas tajā, ka tā ir vienmēr jauna. 
Stikls ir tik bagātīgs savā tehnikā un jo vairāk stikla māksla apgūst 
telpu, jo vairāk tā bagātina mūs.”

Uz sarunu aicinu arī LMA stikla mākslas nodaļas vadītāju Vinetu 
Grozu: Šogad stikla mākslas izglītība Latvijā svin 50 gadu jubileju. 
Kas šajā laikā ir mainījis?

“Mainījies ir tas, ka stikla māksla mainās līdzi arī valsts ekonomi-
kai. Ja 90-tajos gados vēl bija stikla rūpnīcas, kuras ražoja stikla for-
mas un tajās strādāja mākslinieki, tad šis gadsimts ir raksturīgs ar to, 
ka rūpnīcu Latvijā vairs nav un pūstās stikla formas mēs izgatavojam 
Eiropā. Ja ir vēlēšanas strādāt šajās pūstā stikla tehnikās, tad jādodas 
uz darbnīcām, rūpnīcām, studijām ārzemēs. Latvijā ir viena – Jura 
Dunovska stikla studija (privāta), kas nodarbojas ar pūsto stiklu.

No otras puses – ja tiek liegtas visas tehniskās iespējas, tad rodas 
jaunas, tagad vairāk strādājam ar tām iespējām, ko piedāvā Eiropā 
ražotās krāsnis. Līdz ar šīm tehniskajām iespējām mainās arī stik-
la mākslas atmosfēra. Ja līdz 21.gs. sākumam bija vairāk pūstais 
stikls un vitrāža, tad tagad parādās liela formāta glezniecība stiklā, 
sietspiedes tehnika  – grafikas tehnika uz stikla ar stikla krāsām, 
aktualitāti atgūst mozaīkas tehnika. Parādās lielāka formāta stik-
la apgleznojumi, kurus iespējams dedzināt šajās lielajās krāsnīs. 
Nozare mainās līdzi tehniskajām iespējām, kuras dod pasaule. 
Piemēram, ir bijis diplomdarbs – kausētā stikla logi, tehnika atļauj 
likt lielus stikla laukumus, kurus kausē kopā, apglezno, neizmantojot 
svina stīgas. Protams, klasisko vitrāžas tehniku studenti arī apgūst, 

jo tomēr visa Eiropas vitrāžas māksla balstās uz baznīcu vitrāžām. 
Tāpēc studentiem ir jāzina klasiskā vitrāžas tehnika. Visas šīs tehni-
kas studenti apgūst stikla mākslas nodaļā. Bakalaura programmā 
studenti vairāk apgūst tehnikas, bet meistardarbnīcā (maģistra 
programmā) jau vairāk tiek domāts par telpu, vidi, māksla ir vairāk 
konceptuāla, tā ienāk nevis kā lietojamība, bet kā vēstījums. Izstādē 
apskatāmie darbi ir 2012./2013. mācību gada studentu mācību uz-
devumi un arī pasniedzēju darbi.

Arī Mālpilī ir stipra mākslas skola un varbūt kādam bērnam, 
apskatot šo izstādi, iepatiksies tieši stikla mākslas veids. Šādas 
izstādes dod tikai pozitīvu rezonansi visā Mālpils mākslas dzīvē 
un arī jauno mākslinieku – mākslas skolas audzēkņu dzīvē. Jo viņi 
vairāk redzēs, jo viņi vairāk sapratīs, ko izvēlēties nākotnē.

Stikla nozare neizmirs. Eiropas mākslinieki par Latviju ir 
izteikušies, ka no Baltijas reģiona nāk neordināras idejas, kā šo 
materiālu izmantot. Mūsu tehniskās iespējas ir vājākas, toties mūsu 
izdoma ir bagātāka. Jo tajās zemēs, kur visas tehniskās iespējas ir 
vairāk pieejamas, cilvēki nespēj tik ražīgi radīt jauno.

Pozitīvi ir, ka caur Mākslas akadēmiju visas nozares ir vie notas. 
Un pozitīvi ir tas, ka šīs mazās mākslas skolas veic savu funkciju 
savos reģionos un jūs audzināt nākamo paaudzi. Varbūt kāds bērns 
tieši stikla mākslā atradīs savu piepildījumu – laimes sajūtu.”

esmeralda tāle

LMa stikla mākslas nodaļas studentu 
un pasniedzēju darbu izstāde  
“Pavasara vārdā”
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Nobeigumam tuvojas Mālpils novada domes Leonardo da Vinci 
programmas projekts “Tūrisma kompetences...”, kura ietvaros piec-
padsmit mālpilietes, sākot no 2012.gada janvāra, apguva nopietnu 
mācību programmu 180 stundu apjomā un nokārtoja arī eksāmenu. 
Par projekta oficiālajiem rezultātiem informēsim nākamajās 
publikācijās, bet šoreiz – dalībnieču atsauksmes par starptautisko 
mācību sesiju Portugālē, jo līdzīgas mācību grupas ir izveidotas visās 
projekta partnervalstīs, un programmā ir paredzētas arī kopīgas 
nodarbības katrā no tām 16 akadēmisko stundu apjomā. Mālpils 
mācību grupu Portugālē pārstāvēja Gunta Bahmane, Anita Brence, 
Kristīne Krūmiņliepa, Evita Nagle, Sandra Rogule, Līga Tuče.

“Bija liels prieks piedalīties šajā projektā 
un gūt jaunus iespaidus par citas valsts 
kultūru, dabu un tradīcijām. Mērķis, ar 
kādu mēs devāmies šajā braucienā, bija 
izprast un iegūt jaunas zināšanas par 
klientu servisu. Bija ļoti interesanti, ka 
pasniedzēja bija sagatavojusi dažādus dar-
bus grupās, tas palīdzēja iepazīt pārējos 
projekta dalībniekus. Tā kā projektā 
piedalījās dalībnieki no dažādām valstīm, 
mums bija iespēja papildināt arī savas valo-
du zināšanas. Visspilgtākie iespaidi man 
ir palikuši par Portugāles dabu  – okeāns 
un daudzie apelsīnu koki... Liels paldies 
meitenēm, ar kurām kopā devāmies uz 
Portugāli, jo, pateicoties tieši viņām, katra 
diena bija piedzīvojumu un pozitīvu emociju 
pilna!” (Kristīne)

“Mācības Portugālē bija ļoti intere-
santas un aizraujošas. Lektore pasnie-
dza informāciju atraktīvā veidā  – mums 
pašiem bija jāpiedalās dažādās lomu 
izspēlēs, plakātu veidošanā, utt. Man pa-
tika, ka mēs netikām sadalīti grupās, bet 
gan paši varējām izlemt, kurā komandā 
iesaistīties, kuru tēmas apskatu izveidot. 
Vienīgais noteikums  – nebūt grupā ar saviem pazīstamajiem. Tas 
attīstīja projekta dalībnieku iepazīšanos, mūsu angļu un vācu valodu 
prasmes. Lai gan es un Kristīne bijām visjaunākās šajā grupā, tomēr 
sadraudzējāmies ar visiem dalībniekiem – portugāļiem, bulgāriem 
un vāciešiem. (evita)

“Man šis laiks bija vērtīgs un piesātināts. Portugālē piedzīvotais 
tūrisma jomā gan pierādīja, ka šajā jaukajā zemē vēl ir daudz kas, uz 
ko tiekties, un to atzina arī mūsu nodarbību kolēģi. Taču par to tiek 
nopietni domāts, ko pierāda arī tas, ka likumdošanas līmenī ir no-
teikts, ka visos uzņēmumos, kas sniedz pakalpojumus, ir obligātas 
sūdzību un ierosinājumu grāmatas, kuru ierakstus regulāri kontrolē 
un izvērtē atbildīgās valsts institūcijas. Šajā sesijā kopumā piedalījās 
apmēram 25 dalībnieki no Vācijas, Portugāles, Bulgārijas un 

Latvijas. Nodarbības notika angļu valodā, bet sarunas notika vismaz 
četrās – arī vācu, krievu un zīmju valodā. Apguvām un izdzīvojām, 
ko nozīmē sniegt kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu, kā izturēties pret 
klientu, kā uzvedas apmierināti un neapmierināti klienti, kā tikt galā 
ar sūdzībām, cik svarīgi ir žesti un klientam atbilstošs runas veids. 
Un vienmēr neapmierinātajam pateikt paldies par to, ka ir atnācis to 
paust tieši pie mums.” (Anita)

“Portugāle mūs sagaidīja ar sauli un zaļumu. Tās dienvidu 
reģiona Algarves pilsētā Aljezurā notika tūrisma projekta moduļa 
“Serviss” mācības. Divas dienas klausījāmies lekcijas, piedalījāmies 
diskusijās un strādājām grupās, pildot dažādus uzdevumus pēc no-

teiktu tēmu noklausīšanās. No mācībām 
brīvajos vakaros nedaudz iepazināmies ar 
Atlantijas okeāna piekrasti, pilsētu Mončiki, 
baudījām portugāļu ēdienus. Dalībnieki 
no Portugāles bija atsaucīgi un izpalīdzīgi, 
atbildēja uz mūsu jautājumiem par ikdienas 
dzīvi un nodarbošanos. Galvenā nodarbe 
šajā Portugāles dienvidu reģionā, protams, 
ir tūrisms. To varējām redzēt, arī apmeklējot 
un iepazīstoties ar divu viesnīcu darbu. 
Ceturtajā dienā bija ekskursija pa Aljezuru, 
apmeklējām arī Tūrisma informācijas cen-
tru. Autoceļi Portugālē ir ļoti labi (kā tagad 
izrādās pēc pētījuma par ceļu kvalitāti 
pasaulē – 4.vietā pasaulē), autobusi arī ļoti 
labi un brauc ātri, neskatoties vai tas ir auto 
bānis, vai kalnains ceļš.” (Līga)

“Ak, Portugāle! Spožā saule, Atlantijas 
okeāna vēsā elpa, eikalipti, ziedošās mimo-
zas un krāšņās puķes visās toņu gammās. 
Apelsīni, mandarīni, citroni – pastiep roku, 
norauj no koka un baudi... No Latvijas ziemas 
esam iebraukušas citā dimensijā... Šeit arī 
mani šī gada pirmie ieraudzītie dzeltenie 
taureņi un stārķi. Bet ārpus tā  – nopiet-
nas mācības 2 dienu garumā par tūrisma 

servisu, darbs grupās kopā ar citiem dalībniekiem no Bulgārijas, 
Vācijas un Portugāles vācu lektores Katrīnas vadībā. Neaizmirstama 
pieredze. Nenoliegšu, nebija viegli komunicēt angļu valodā, jo esmu 
mācījusies vācu valodu. Bet nu būs uz ko tiekties...Laiks pagāja ne-
manot. Trešajā dienā devāmies ekskursijā uz tālāko Eiropas rietumu 
punktu Sagrē. Neaizmirstami iespaidi. Atlantijas okeāna plašums, 
augstās kraujas, saule un daudzo viršveidīgo krūmu ēteriskām eļļām 
piesātinātais gaiss. Iespaidu tik daudz! Paldies Līvijai un mūsu jau-
kajam sešiniekam par doto iespēju būt īstajā laikā un vietā – visām 
kopā Portugālē!” (sandra)

“Portugāle  – viesmīlīga un romantiska zeme. Portugāļi  – ļoti 
labdabīga, vienkārša un draudzīga tauta. Viņi daudz smaida un 
cenšas būt pieklājīgi, izpalīdzīgi. Var saprast, kāpēc portugāļi tā mīl 
savu zemi. Šī ir saules visvairāk apspīdētā zeme Eiropā ar unikālu 
dabu. Nepamet sajūta, ka varbūt par daudz mēs saspringstam, 
cenšoties būt perfekti...Lielāka vērtība ir pozitīvajam starojumam 
un savstarpējām attiecībām. Pārrunājot un kavējoties atmiņās par 
Portugālē pavadītajām dienām, nemaz nevar nesmaidīt, jo tik daudz 
spilgtu krāsu un cilvēku vienuviet pie mums sastapt nav nemaz tik 
viegli. Lai cik ļoti arī reibina neierastā spožums, ir jauki atgriezties 
mājās, jo tieši tad spējam sajust, cik patīkams ir bijis pavadītais 
laiks.” (Gunta)

Projektā atlicis vēl viens mācību brauciens aprīlī sešām citām 
mālpilietēm uz Bulgāriju, un drīz pēc tam maijā būs klāt lielā svētku 
diena  – projekta noslēgums un apliecību saņemšana par apgūto 
kursu, kas līdz šim Mālpilī ir bijis visilgākais un visapjomīgākais 
pieaugušo izglītībā, organizēts sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu.

Mācību brauciena dalībnieču iespaidus apkopoja
projekta vadītāja Līvija mukāne

prOJeKti

tūrisma mācības Portugālē

eiropas tālākajā rietumu punktā

Grupu darba prezentācija
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Mālpils novada SIA “Mālpils Piensaimniekam” piederošās četras 
daudzdzīvokļu mājas ir celtas 20. gs. 40. – 50. gados. Tās cēla Mālpils 
pienotavas būvbrigāde. Celtniecībā tika izmantoti paštaisīti ķieģeļi un 
citi būvmateriāli. Mājas ir ar malkas apkuri. Lai varētu normāli dzīvot, 
tās apsaimniekoja paši mājas iedzīvotāji, veicot dažādus remont darbus, 
remontējot krāsnis, mūrējot skursteņus, ieliekot jaunus logus utt.

Vienai daudzdzīvokļu mājai, kuras divistabu dzīvokļi ir sadalīti uz 
pusēm, izveidojot vienistabas dzīvokļus, nav ne tualetes, ne vannas 
ista bas. Mājai piebūvēja piebūvi ar kopēju tualeti, kura ziemas laikā 
bieži aizsalst. Tā tika pārbūvēta, lai pievilinātu strādniekus Mālpils pie-
notavai. Šādos dzīvokļos mēs dzīvojam jau vairāk kā četrdesmit gadus. 
Lielāko tiesu šajos dzīvokļos dzīvo pensionāri, daži ir pat sasnieguši 
90  gadu vecumu. Šie pensionāri Mālpils pienotavā ir nostrādājuši 
vairāk kā 40 gadus.

2007. gada oktobrī tika noslēgti dzīvojamo telpu īres līgumi, kas tika 
parakstīti pusēm vienojoties. Īres līgumā ir punkti:

2. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas brīža un tā darbības 
termiņš ir beztermiņa.

7.1. izīrētāja maiņas gadījumā viņa juridiskajiem pēcnācējiem šī 
līguma termiņi un noteikumi ir saistoši.

Līgumos bija noteikta arī dzīvokļu īres maksa, kas bija aptuveni 
0.25 Ls par m2.

10 gadus atpakaļ “Mālpils Piensaimnieks” veica dažādus 
inventarizācijas darbus, lai iedzīvotāji varētu šīs mājas privatizēt. 
Cenas šiem dzīvokļiem tajā laikā bija pieņemamas, bet šis pro-
cess ieilga līdz ēkas tika ieķīlātas bankā. Pa šiem gadiem “Mālpils 
Piensaimniekam” ir bijušas vairākas valdes pārvēlēšanas sapulces. 

2011. gadā pārvēlēšanas sapulcē tika ievēlēta jauna valde, par valdes 
priekšsēdētāju tika ievēlēts zemnieks Imants Stepāns.

Tad sākas mūsu problēmas. SIA “Mālpils Piensaimnieks” informēja, 
ka ar 2013. gada 1. janvāri tiek paaugstināta dzīvokļu īres maksa, kaut 
gan jauni līgumi netika noslēgti. Jaunā īres maksa katrā mājā bija no-
teikta dažāda – sākot ar 0.50 Ls par m2 līdz 1.00 Ls par m2. Mums – 
pensionāriem ar mazajām pensijām nav pa spēkam šo īri nomaksāt un 
uzskatām, ka nav taisnīgi paaugstināt īres maksu. Uz kopsapulci mēs 
neesam aicināti, ar izīrētāju neesam vienojušies, jaunus līgumus vai 
pielikumu mēs neesam redzējuši un parakstījuši.

Saņemot jaunos rēķinus, līguma punkti 2. un 7.1. no SIA “Mālpils 
Piensaimnieka” puses netiek ievēroti. Līdz šim māju iedzīvotāji 
2007.  gada līgumu saistības ir pildījuši  – īri nomaksājuši laicīgi. 
Tagad šīm mājām ķīla ir noņemta un dzīvokļus piedāvā izpirkt par ļoti 
augstām cenām, lai gan “Mālpils Piensaimnieka” bilancē to vērtība ir 0. 
Paaugstinot īres izmaksas, SIA “Mālpils Piensaimnieks” nesola mājas 
apsaimniekot. Tās ir avārijas stāvoklī, kanalizācija zem katras kritikas, 
tās ūdeņi tek tieši Mālpils centra dīķī visiem redzamā vietā, akas ir 
ar sapuvušiem koka vākiem, jumti ir cauri. Mājas netiks renovētas. 
Tikai vienu mēs nesaprotam, kādēļ tiek paaugstinātas īres izmaksas? 
Vairāki no mums ar juristu ieteikumiem maksājuši par īri veco cenu, 
bet, saņemot jauno īres rēķinu, jau ir uzrēķināts parāds plus soda 
nauda. Līdz šim neesam saņēmuši no SIA “Mālpils Piensaimnieks” 
nekādus paskaidrojumus, tikai brīdinājumus izlikt no dzīvokļiem. Kam 
ir taisnība? Lūdzam sniegt SIA “Mālpils Piensaimnieks” atbildi!

“pienotava”, Garkalnes iela 2, Garkalnes iela 3,  
Garkalnes iela 4 māju iedzīvotāji

Jau otro gadu Mālpils novada dome izsludina projektu konkursu 
“Mēs savam novadam”, kura vispārējais mērķis ir veicināt attīstību 
novada teritorijā, paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti un uzlabot 
sabiedriskās aktivitātes.

Kādus projektu pieteikumus varētu iesniegt? Tā varētu būt daudz-
dzīvokļu māju pagalmu apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, 
bērnu rotaļu laukumu uzlabošana vai izveidošana, dabas, atpūtas vai 
sporta takas izveidošana, sabiedriski pasākumi, kas vienotu dažādas 
paaudzes vai interešu grupas u. c. idejas, kas nestu sabiedrisku labu-
mu arī citiem novada iedzīvotājiem un viesiem.

Konkursā var piedalīties tikai Mālpils novada neformālas iedzīvotāju 
vai interešu grupas (vismaz septiņu cilvēku sastāvā) un reģistrētas 

biedrības. Vienam projektam paredzamais Mālpils novada domes at-
balsts var būt līdz 500 Ls. Projektu var iesniegt līdz 15. aprīlim, nosūtot 
to pa pastu (Mālpils novada dome, Nākotnes iela 1, LV-2152 Mālpils) vai 
nogādājot personīgi Mālpils novada domes kancelejā.

Ar projektu konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu var iepazīties 
Mālpils novada domes mājas lapā www.malpils.lv vai Mālpils novada 
domes Investīciju un ārējo sakaru daļā 311. kabinetā. Papildinformāciju 
vai atbildes uz neskaidriem jautājumiem par konkursu var saņemt pie 
novada domes projektu koordinatores ievas paulovičas pa tālruni 
67970893 vai e-pastā ieva.paulovica@malpils.lv. 

Būsim aktīvi!

Esam iepazinušies ar SIA “Mālpils piensaimnieks” piederošo māju 
iedzīvotāju vēstuli “Mālpils Vēstīm”.

Vēlamies informēt lasītājus, ka līdzīgi kā citās tautsaimniecības 
nozarēs Latvijā, arī mūsu uzņēmums nestrādā ar peļņu, kas ļautu īsā 
laikā sakārtot mums piederošos īpašumus, tādējādi uzlabojot dzīves 
apstākļus īrniekiem.

Ēkas, kas celtas padomju varas laikā ir fiziski un morāli novecojušas, 
tādēļ būtu nepieciešami lieli ieguldījumi. Iegūto līdzekļu apjoms nespēj 
segt pat nelielus remontus, kā tas bija pirms 1,5 gada, kad tika veikts 
dziļurbuma sūkņa remonts. 6 gadu laikā kopš tika noslēgti dzīvojamo 
telpu īres līgumi, tie nav pārskatīti, un arī ir krasi palielinājušās jebkuru 
remontdarbu izmaksas, tādēļ, lai kaut nedaudz spētu uzkrāt līdzekļus 
turpmākajiem remontiem, ir veikti īres maksu pārrēķini.

Pagājušajā gadā uzņēmums slēdza līgumu ar atkritumu apsaimnie-
ko šanas firmu, lai atvieglotu šo procesu iedzīvotājiem. Iespēju robežās 
SIA ”Mālpils piensaimnieks” arī turpmāk gatavs rūpēties par saviem 
īpašumiem, tomēr vajadzētu skaidri apzināties, ka gan īrnieki, gan 
apsaimniekotāji ir situācijas ķīlnieki.

Laiks, kad dzīvokļi bija kā bonuss uzņēmuma strādniekiem, ir bei-
dzies. Protams, esošajiem īrniekiem, kas līdz šim dzīvojuši te pa lēto, ir 

grūti aptvert, ka ir jāizvēlas – vai dzīvokli pirkt un visas rūpes uzņemties 
pašam, vai ļaut to darīt apsaimniekotājam, ar no tā izrietošām sekām – 
īres maksas palielināšanu.

Ir jāinformē lasītāji arī par to, ka īrnieku īres maksa mēnesī bija no 
4.83 Ls līdz 15.00 Ls, kas ar 2013.gada 1.janvāri ir palielināta 16.88 Ls 
līdz 41.36 Ls (atkarībā no platības).

Iedzīvotāju vēstulē nav minēts fakts, ka jau 2012. gada 1. decembra 
rēķinos visi īrnieki saņēma informāciju, ka īres maksa tiek paaugstināta 
un, ka dažos pirms 6 gadiem noslēgtos līgumos ir noteikta nepareiza 
apdzīvojamā platība – pat līdz 30 m2.

Jāpiemin arī tas, ka lielākā daļa īrnieku saprot radušos situāciju un 
maksā paaugstināto īres maksu, paldies viņiem par to.

No tā mēs varam secināt, ka vēstuli “Mālpils Vēstīm” rakstīja maza 
daļa minēto māju iedzīvotāju, žēl, ka rakstītā vēstule ir anonīma, bez 
vārdiem un uzvārdiem.

SIA ”Mālpils piensaimnieks” izprot sarežģīto situāciju atsevišķu 
īrnieku gadījumā un vienmēr ir atvērts sarunām par konkrēto gadījumu.

Ar cieņu, SIA “Mālpils Piensaimnieks” valdes priekšsēdētājs 
imants stepāns

prOJeKti

Izsludināts Mālpils novada domes projektu konkurss  
MĒs saVaM NOVaDaM 2013

iedZĪVOtāJi  JAutā
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sacensību grafiks
datums sacensības Vieta

13.aprīlis plkst.11.00 Mālpils novada dubultspēļu čempionāts galda tenisā Mālpils sporta komplekss
20. aprīlis plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 8.posms Mālpils sporta komplekss
21. aprīlis plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 4.posms Mālpils sporta komplekss

sporta ziņas

Pirmo reizi, kad ienāca krievi 1941.gadā, tēvam atņēma moto-
ciklu. Nāca kontroles un uzskaitīja, cik jaunu zābaku pāru ir, kāpēc tik 
daudz, kāpēc cukura maiss ir. Tēvam, kad deva apbalvojumu, Ulmaņa 
bildi arī dāvināja. Mājās tā bija ierāmēta stiklā, bet nolikta skapī ar 
galvu uz leju. Atrada, tomēr par to nekas nebija. Visu pierakstīja, 
kas tev ir, kāpēc un cik daudz, bet mēs taču liela ģimene bijām, visi 
strādājām. Nekad tēvs nepirka tikai kilogramu cukura, viņš nopirka 
maisu un, cik vajadzēja, tik ņēma. Zābaki mums bija, jo to zināja, ka 
karš būs un tāpēc sapirka lieku, lai ir rezerve. Atceros, es skrēju uz 
kooperatīvu un pirku visādas drēbes – mēteļdrēbes un vēl daudz citu 
lietu. Bērni jau nepārdzīvo tik daudz, viņiem ir vienalga, tajā laikā tas 
likās pieņemami. Smiekli pat nāca. Šodien man tas būtu savādāk un 
saprotu, cik smagi toreiz bija tēvam un mātei. Jaunībā visu pārdzīvo 
daudz savādāk, daudz vieglāk – ne man bija bailes no bumbām, ne 

man bija bail no kara, ne no kā man nebija bail. Te tak šāva uz nebēdu, 
Miezīšu Artūram govi nošāva no gaisa. Mazās lidmašīnas nāca pāri, 
bet mēs rakām kartupeļus. Tad tik atskanēja – bum! Tādas mazas 
bumbas nometa. Tā viņi darīja. Lidmašīnas vienkārši izmeta kravu. 
Citi dažreiz skrēja pagrabā, bet es pagrabā neskrēju. Uz to, ka cilvēki 
apakšā, uz to neviens neskatījās. Trāpīja arī pa cilvēkiem. Karš ir karš. 
Mūsu mājas Brieži ir mežā, te toreiz mežs bija pilns ar bunkuriem 
un mežabrāļiem. Ar grābekļiem un izkaptīm nāca. Vienam vajadzēja 
padzerties, otram atkal kaut ko citu, mums mājās galds vienmēr bija 
klāts. Viņi varēja te brīvi dzīvot. Es gāju lasīt mellenes tepat mežā, 
lasu un redzu – galva, tup viens. Mežā bija bēgļi, leģionāri vai kas, 
mēs nevienam neko neprasījām. Uz galda vienmēr bija ko paēst; 
ienāca un palūdza, vai nevar maizi dabūt, paēda, pateica paldies  
un aizgāja.

rasma Vanaga. Dzīve “Briežos” kara laikā

Izcilu sniegumu kārtējo reizi nodemonstrēja Mālpils Profesio-
nālās vidusskolas sportisti. Piedaloties AMI sporta kluba rīkotajā 
23.Vidzemes reģiona spartakiādē roku cīņas disciplīnā skolotāja 
Tālivalža Ģēveles audzēkņi izcīnīja uzvaru. Individuālajā vērtējumā 
1. vietu ieguva Jānis Pavlovskis un Rolands Kukurāns, bet uzvaru 
kopvērtējumā palīdzēja kaldināt Jēkabs Rumpe, Oskars Ziņenko, 
Roberts Binde, Rolands Bokše, Vladimirs Saveļjevs un Toms 
Krūmiņš.

sportistiem uzvara Vidzemes 
reģiona sacensībās

24.februārī Babītes sporta kompleksā notika Pierīgas spor-
ta spēles novusā, kurās piedalījās arī Mālpils novusa komanda 
(O.Janbergs, J.Dišereits, A.Suķis un K.Kaņepēja). 10 komandu 
konkurencē Mālpils komanda dalīja 7. – 9.vietu, bet sliktāka koefi-
cienta dēļ, ierindojās 9.vietā.

3.martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts galda tenisā. Sacensībās piedalījās 10 dalībnieki, kuri 
tika sadalīti 2 grupās. 4 labākie no katras grupas turpināja sacensības 
izslēgšanas spēlēs. Līdz finālam tika Ģirts Lielmežs (pusfinālā, ar 
rezultātu 3:0, pieveica Aivaru Volkovu) un Deivids Volkovs (pusfinālā, 
ar rezultātu 3:2, uzvarēja Armīnu Fjodorovu). Sacensībās uzvarēja 
Ģirts Lielmežs, kurš ar rezultātu 3:1 pieveica Deividu Volkovu. 3.vietu 
ieguva Armīns Fjodorovs, kurš cīņā par 3.vietu, ar rezultātu 3:0, 
uzvarēja Aivaru Volkovu. Rezultātu tabulu skatīt Mālpils mājas lapā.

3.martā Lielvārdes novada sporta namā sākās LTSA Ziemas 
čempionāts volejbolā 2 rinķa spēles. Mālpils komanda aizvadīja 
3  spēles un visās spēlēs piedzīvoja zaudējumus. Mālpilieši ar 
rezultātu 0:2 piekāpās komandām Madona un LLU un ar rezultātu 
1:2 piekāpās RSU.

9.martā Babītes sporta kompleksā notika Pierīgas sporta 
spēles galda tenisā, kurās piedalījās 9 komandas. Mālpils novada 
koman da (Ģ.Lielmežs, D.Volkovs, A.Fjodorovs) nepilnā sastāvā (bez 
dāmas) ierindojās pēdējā – 9.vietā. Salaspils, Saulkrastu un Ropažu 

komandām Mālpils komanda piekāpās ar 0:4, bet Baldones koman-
dai ar 2:4. 

9.martā pēc ļoti aizraujošas cīņas gandrīz visās kategorijās un 
ļoti augstvērtīgiem rezultātiem, kas vainagojās ar 290 kilogramu 
uzspiešanu (to paveica mālpilietis pēteris isajevs, kurš startēja 
OpeN grupā, svara kategorijā līdz 120 kg) dienas beigās, noslēdzās 
2013. gada Latvijas Čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus. 

10.martā Mālpils sporta kompleksā norisinājās Mālpils novada 
čempionāta novusā 5.posms, kurā piedalījās 21 dalībnieks. 1.vietu 
ieguva Jānis Jansons, 2.vietu izcīnīja Alfons suķis, bet 3.vietā 
ierindojās Jānis dišereits. Lābākā no dāmām – Kristīne Kaņepēja 
ieguva 8.vietu. Kopvērtējumā, pēc 5 posmiem, olimpiskais sešinieks 
ir sekojošs: Oskars Janbergs, Alfons Suķis, Jānis Jansons, Jānis 
Dišereits, Tālivaldis Zagorskis un Aleksandrs Lielmežs. Labākā no 
dāmām – Kristīne Kaņepēja kopvērtējumā ieguva 9.vietu.

16.martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 7.posms, kurā piedalījās 5 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2.vietu izcīnīja edgars Komarovs, 
bet 3.vietā ierindojās Alfons suķis.

17. martā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 3.posms, kurā piedalījās 21 dalībnieks. 1.vietu 
ieguva Jānis sprukulis, 2.vietu – Artūrs Vairogs, 3.vietu – Andris 
upenieks.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

VĒsture
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Turpinājums 16. lpp.

Kara laikā lielas problēmas sagādāja tikšana līdz Rīgai. No Sid-
gundas stacijas līdz Rīgai mēs tikām ar vilcienu Ērgļi  – Rīga. No 
Sidgundas vilciens gāja katru dienu pēcpusdienā, bet pienākšanas un 
atiešanas laiks nenotika pēc saraksta. Vajadzēja pienākt 16.00, bet 
dažreiz gaidījām līdz 19.00 vai ilgāk. Citreiz padeva pasažieru vilcienu 
pilnu ar karavīriem, citreiz ar munīciju, citreiz ar kurināmo. Pasažieru 
vešanai bija piekabināti maz vagonu, tie bija pārpildīti. Kad pienāca 
sastāvs, metāmies kur nu katrs varēja pieķerties – gan uz jumta, gan 
pie lokomotīves katla. Vienu reizi tiku braukusi pie lokomotīves kat-
la un vienu reizi uz malkas vagona. Toreiz neviens neskatījās, kur tu 
esi pieķēries, pats atbildēji par savu dzīvību. Vilciens stacijās stāvēja 
stundām. Citreiz Rīgā iebraucām naktī. Vēl bija iespēja braukt no 
Mālpils kroga uz Rīgu ar autobusu, bet parasti to aizņēma karavīri, 
tāpēc civiliem vietas nepietika. Atceros, viens karavīrs bija atbraucis ar 
velosipēdu, atstāja to man, lai es braucu uz Rīgu, bet pats aizbrauca ar 
busiņu. Laimīgi nominos līdz Rīgai, atdevu velosipēdu, bet otrā dienā 
mocījos ar sāpēm. Toreiz ceļi bija grantēti un braucot tiku briesmīgi 
sakratīta.

Kara laikā pa vakariem notika atvadu balles  – visi atvadījās no 
leģionāriem, kad viņus iesauca un vajadzēja doties prom. Tie bija skais-
ti laiki. Mana labā dzīve beidzās manos 17 gados kara laikā.

Briežos strādāja krievu gūsteknis Seņka  – vienkāršs, strādīgs, 
paklausīgs krievu zēns. Atvedām viņu no Salaspils gūstekņu no-
metnes utainu un izbadējušos. 1944.gadā, kad krievu armija karoja 
Latvijā, vācieši mūs mobilizēja darbam pie ierakumu rakšanas. Briežu 
saimniecībai bija jādod zirgs un viens strādnieks. Vites gala zem-
niekus nosūtīja uz Kniediņu, tur pāri purvam taisījām ceļu. Zāģējām 
kokus, tos apdarinājām un baļķus guldījām citu pie cita. Rakām lielās 
tranšejas, malas nostiprinājām ar koka ruļļiem. Vācu zaldāti mūs 
komandēja, kā jāstrādā. Strādājām lēni, slinkodami, bet šie tik uzsau-
ca – šneller! Labi, ka nebļāva, tik atgādināja, lai strādā ātrāk. Vēl at-
ceros, ka vāciešiem savajadzējās zirgus armijai. Visiem saimniekiem 
deva pavēli savest zirgus uz pārbaudi, laikam tas notika Mālpils muižas 
teritorijā. Es aiz braucu ar diviem zirgiem – Vētru un Ritu. Vētra bija 
skaista Oldenburgas šķirnes ķēve, bet ar daudz niķiem. Komisijas dak-
teri sāka pētīt zobus un skatīt kājas, bet Vētrai tas nepatika un viņa 
sāka sperties un celties uz pakaļkājām, komisija Vētru izbrāķēja, bet 
otru zirgu Ritu izbrāķēja droši vien auguma dēļ – tā bija par mazu. Tiem 
zirgiem, kurus mobilizēja armijai, iededzināja lielu H burtu uz ciskas. 
Ja vāciešiem ievajadzējās gaļu, brauca pie saimniekiem. Tas bija pus-
dienas laiks, vasara, kad atbrauca divi vācieši un prasīja vienu jaun-
lopu. Viņi paši iegāja kūtī un izvēlējās skaistāko, deviņus mēnešus veco 
sugas teli Dzelmi. Mana mammīte nobēdājusies teica: “Kāpēc tu ieliki 
vārdu Dzelme, tā nu mūsu mīļā Dzelmīte pazuda dzelmē”.

salaspilī un ceļš līdz Štuthofai
Par ko mūs toreiz ņēma ciet, mēs neviens neko nezinām. Paņēma 

tepat no Vites muižas arī Bormaņu Pēteri, Jirgensonu Pēteri. Par ko? 
Visus savāca un visi aizgāja bojā. Māju izlaupīja un miers un Dievs. Tā 
bija vasara, skolas brīvlaiks, mēs visi bijām mājās. Vispirms vācieši at-
brauca ar velosipēdu un pateica mammai, tēvam un vecaimātei (manai 
mammas mammai bija tuvu pie astoņdesmit), lai ģērbjas un paņem līdzi 
maizi trīs dienām un kādas drēbes, jo būs jābrauc prom. Bija saulains, 
skaists rīts, es atceros, un pie mums toreiz, jau kara beigas tuvojās, 
strādāja krievu gūsteknis, kas palīdzēja saimniecībā. Mūsu mājā bija 
apmetušies arī bēgļi – ukraiņi vai baltkrievi, tie atnāca ar savu gotiņu. 
Viņus līdz šejienei vācieši bija atdzinuši. Mums māja bija pilna ar šiem 
cilvēkiem, bet tagad ņem prom mammu, papu un vecomāti. Vācieši tei-
ca, ka vajag iejūgt zirgu, lai kāds aizved uz Mālpili. Pase bija jāņem līdzi, 
bet es jau vienmēr dokumentus nēsāju līdzi. Biju ģērbusies plānā va-
saras kleitiņā, jo tā bija ļoti silta augusta diena. Es iejūdzu zirgu feder-
ratos un aizvedu visus uz Mālpili. Tas bija netālu no pasta – Liepkalnu 
mājās. Tur bija viens pagrabs. Vācieši visus ielika pagrabā, tad skatījās 
uz mani un noprasīja – cik jums gadu? Es atbildēju – septiņpadsmit. 
Tad jūs arī deriet. Bliukš – un mani arī ieliek turpat. Es teicu, ka man 
taču nekas nav līdzi paņemts, esmu plānā kleitiņā, man mēteli vajag 
un kādus apavus. Vācieši atteica, ka viņi aizbrauks un atvedīs. Mājās 
tur būs kāds, kas iedos, skapī viss ir. Tā viņi aizbrauca. Pēc pusdienām, 
nāca jau vakars, es pa pagraba logu skatos, tur tāds lodziņš bija, līdz 
pusei varēja kājas redzēt, redzu kājas, mana brāļa uzvalku un mana 
brāļa kājas. Paņēmuši manu brāli arī līdzi, jo tas, lūk, arī derot, bet 
viņam tikai 15 gadi! To arī iespundē iekšā. Nu jau mēs pagrabā esam 
gandrīz visa ģimene. Mazā desmitgadīgā māsa viena pati palikusi 

mājās kopā ar tiem svešajiem. Visa lielā saimniecība – desmit slau-
camas govis un teļi, aitas un divi zirgi. Labi, ka es to veco ķēvīti Mauzīti 
iejūdzu ratos, to arī vācieši paņēma un vairs neatveda atpakaļ. Pagrabā 
daudzi bija no Mālpils. Vīrieši bija atsevišķā pagraba telpā. Tur mēs 
nosēdējām dažas dienas, bet pēc tam aizveda uz Salaspili. Salaspilī 
bijām veselu mēnesi. Ja saka, ka Salaspils ir bijusi nāves nometne, tad 
es saku pretējo – tā bija sanatorija, salīdzinot ar Štuthofu. Tā tiešām 
bija sanatorija. Tur deva kārtīgi ēst putras, tāpēc putras vairs no tā laika 
negribas, tikai kartupeļus. Tur bija drausmīgi daudz blakšu. Salaspils 
bija darba nometne, visi strādāja. Pārnēsāja zemes no vienas vietas 
uz otru. Vieni katordznieki bēra zemi uz nestuvēm, divi nesa. Nesa un 
izgāza, gāja atkal un šitā uz riņķi. Bezjēdzīgs darbs. Tā visu dienu un 
tad, kad es tur biju, nevienu ne tur sita, ne kāra, ne tur bads bija, tur 
nekas nebija. Nekas tāds nenotika. Ja jau tu biji komunists jeb viņu 
piekritējs, tad tu jau sen biji nošauts. Salaspilī bija savāktas arī ielas-
meitas. Tur bija ieslodzīti leģionāri, latviešu inteliģence, kas cīnījās par 
brīvu Latviju, kas negribēja ne krievus, ne vāciešus. Es biju kopā ar 
Konstantīnu Čaksti, ar Bruno Kalniņu, ar ministru Ludvigu Sēli – tie 
visi bija Salaspilī. Un nevienu tur nespīdzināja, nevienu. Salaspilī mēs 
bijām mēnesi. Dzirdēja runājot, ka sūtīs tālāk. Un pienāca tā diena, 
tas bija 10 septembris, 9.septembra vakarā izdeva mums visiem savas 
mantas un drēbes, izņemot zeltslietas un pārējās vērtslietas. Man bija 
zelta gredzentiņš, ko krustmāte bija dāvinājusi, bet mammai laulības 
gredzens; tos atņēma, bet pārējās mantas atdeva. Saģērbāmies savās 
privātajās drēbēs. Vakarā visus iedzina šķūnī. Nu tad tur bija melns ar 
blusām! Ar tām kāvāmies līdz rītam, kad mūs visus nostādīja rindā. 
Bijām kādi 300 cilvēki, tā laikam bija pēdējā evakuācija. Kādi gudrāki no 
mūsu bara teica tā, ja izies pa vārtiem ārā un ies pa labi, tad uz mežu 
uz nošaušanu, bet, ja ies taisni pa šoseju, tad nē. Mēs gājām pa četri 
kolonnā, un ik uz astoņiem vai četriem ieslodzītiem katrā pusē viens 
vācietis gāja ar plinti. Tāds gājiens bija. Tas tāpēc, lai varētu vieglāk 
nošaut. Mūs izdzina ārā pa vārtiem un lika iet pa labi – mežā iekšā. 
Tātad uz nošaušanu. Nāves klusums iestājās visā gājienā! Iegājām 
mežā, bet tur varēja redzēt, kur šauti kara gūstekņi vai žīdi, varēja 
redzēt, kur rakts. Es nezinu, ko tur šāva, bet šāva jau bez gala, Salaspilī 
bija arī gūstekņu nometne. Mēs gājām pāri svaigajiem rakumiem, 
neviens nekā nerunāja, beigās no tā meža izlīdām ārā uz šosejas. Nu 
atsākās sarunas, bet iepriekš visi bija kā bez valodas. Man toreiz nebija 
bailes, tikai domas maisījās pa galvu. Ja esi nostādīts fakta priekšā, 
tad ne no kā nebaidies. Līdz Rīgai mūs dzina kājām. Mana tante dzīvoja 
Kronvalda bulvārī, lielas mājas augšstāvā, logi viņai bija uz Andreja 
ostas pusi. Radi neviens nekā nezināja, kur mēs palikām. Mēs gājām 
pa krastmalu, un es domāju, kā lai tagad kāds uzzina, ka aizbraucam 
prom. Mēs gājām gar mājām, un es skatījos uz logiem. Pēkšņi mana 
māsīca Līvija pavēra logu, es viņai māju ar roku, viņa ieraudzīja mani un 
sāka kliegt, kur mamma, kur vecmāmiņa. Viņa kliedza un skrēja lejā, 
bet, kamēr viņa izskrēja uz Kronvalda bulvāri apkārt Anatomikumam 
līdz Andreja ostai, mēs jau gājām pa vārtiem iekšā. Es tikai dzirdēju, kā 
Līvija kliedza, kur mamma, kur vecmamma! Es atsaucu, ka vecmamma 
jau atvesta, bet vai viņa dzirdēja? Nezinu. Tā mūs ieveda Andrejostā. 
Tur bija arī brīvprātīgie, kas gribēja braukt prom, evakuēties, viņi bēga 
no krieva, bet mēs, kādi trīssimts cilvēki, bijām apcietinātie. Mums bija 
stingra apsardze. Katram izsniedza vienu vai divas žāvētas cūku kājas 
un kukuli maizes. Uz kuģa mūs iedzina akmeņogļu tvertnē – apakšā 
kuģim bija telpa ar milzīgu akmeņogļu kalnu. Augšā bija civilie, tie 
visi tika pavadīti ar puķēm, ar asarām, to jau mēs redzējām. 10.sep-
tembra vakarā sākās mūsu ceļš uz Vāciju. Daudziem piemetās jūras 
slimība, kā jau uz kuģa, cits vēma, cits nevēma, kā nu kurš izturēja šo 
brau cienu. Man un mammai nekāda vaina nebija, bet tēvs un brālis 
vēma, tie bija zili melni. Braucām četras dienas, ko ēst nebija. Vienreiz 
pa dienu varēja aiziet nokārtoties, citādi ne, tad biksēs. Pa četri lai-
da apsardzes pavadībā. Iebraucām Dancigā 14.septembrī, tad mūs 
izsēdināja ārā, privātie visi jau bija prom, tie arī bija uztraukušies. Kad 
nokāpām no kuģa, mēs gājām ar kājām visi lielā barā. Čakste, Kalniņš 
un Sēja mūsu gājienam uz Štuthofu gāja pa priekšu. Man ir grāmata 
par Štuthofu, bet tur sarakstos nav visu ieslodzīto vārdi. Grāmatas 
autors pētījis arhīvus, bet tas viņam daļēji atļauts, un, redz, mēs tajā 
sarakstā neesam. Daudzi nav šajā grāmatā, tomēr viens mālpilietis ir. 
Novembrī, decembrī Štuthofā nāca iekšā kurelieši, tie visi tur gāja bojā. 
Bija viens arī no Mālpils, ko es personīgi pazinu un kuram māsa dzīvoja 
Mālpilī, bet es viņai nevarēju pateikt, ka viņas brālis ir bijis Štuthofā. 
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Klintsonu Alfrēdu es personīgi redzēju Štuthofā. Māsa viņam bija Velta 
Gubāte, tā bija jaunāka par viņu. Alfrēds nav atgriezies, viņš tur palika. 
To jau nevarēja visu pārdzīvot. Klintsons bija mobilizēts kopā ar Krisonu 
Jāni, viņi bija skolas vai pat klases biedri.

Pie vārtiem apstājāmies. Šos vārtus sauca par “Nāves vārtiem”. 
Iznāca vācietis un pateica, kur mēs atrodamies: “No šī brīža jūs neesat 
vairs cilvēki, jūs esat tikai numurs. Izejot caur vārtiem, jūs esat visas 
tiesības zaudējuši. Jums ir palikusi tikai viena tiesība un iespēja  – 
izlidot caur skursteni” un parādīja kūpošo krematorijas skursteni. Tā 
iesākās manas mocekļa ciešanas, ko nav vārdos iespējams aprakstīt. 
Daļa no Štuthofas mocekļiem, kas pēc atbrīvošanas nonāca krievu 
zonā, tika atkal apcietināti, ieslodzīti Staļina cietumos un gulagos.

Štuthofas nāves nometnē
Pirmo paņēma un ielaida iekšā Sēju, Kalniņu un Čaksti. Vācieši no-

teikti bija informēti, kas tie tādi par vīriem, jo viņi tika 11. blokā, kas 
bija inteliģentu bloks – tur tika profesori, augstie ministri un valdības 
vīri, bet mūs pārējos aizgrūda citur, vēl pa vieniem vārtiem iekšā, uz 
tupeļniekiem, tā mūs sauca – tupeļnieki. Tiem, kas palika 11.blokā, 
bija visas privilēģijas. Viņiem palika savas drēbes, mantas, viņi gulēja 
gultās atsevišķi, nevis pa četri uz vienas nāriņas, viņiem bija trauki, cita 
ēšana, viņiem varēja nest pienesumus, varēja sarakstīties. 11.bloka 
ieslodzītajiem izdeva pat naudu – mēnesī 15 reismarkas. Tur viņiem 
bija bodīte un varēja kaut ko nopirkt. Salīdzinot ar mums, tie bija 
izredzētie. Viņi zināja, kas notiek iekšā, bet pie mums neviens nenāca. 
Droši vien nedrīkstēja.

Mūs ieveda iekšā pa otriem vārtiem, izģērba pilnīgi, noņēma visu 
nost un ieveda jaunbūvētā, ļoti garā barakā. Pa vidu barakai visus 
nosēdināja uz grīdas, vienā pusē visi logi atvērti vaļā un mums plikiem 
bija jāsēž visu dienu. Tā mēs sēdējām un salām, kamēr atnesa pirmās 
pusdienas puslitra tilpuma bleķa bļodās. Tur bija kāpostu lapas ar 
visām smiltīm  – tādas lapas, kādas mēs devām lopiem. Un vairāk 
nekas. Ar ko ēst nebija. Man bija viena matu sprādze, tad ar to es 
ķeksēju lapu ārā, bet toreiz jau no pārdzīvojuma ēst negribējās. Vācieši 
bija aprēķinājuši, ka nāve ir neizbēgama jau pēc sešiem mēnešiem. 
Drausmīgi sala, bet vācieši nāca un kliedza – logiem jābūt vaļā! Lai 
mēs ātrāk saslimtu. Tā tas bija paredzēts. Mūs apģērba visus vienādos 
pelēka auduma tērpos – nebija strīpains, bet pelēks. Uz muguras bija 
trīsstūris, visiem izdeva uz lupatām iekrāsotus numurus, ko vajadzēja 
uzšūt uz sava tērpa. 86 tūkstoši, kāds nu tur man bija. Nāca vakars, tad 
iedeva katram vienu papīra maisu kur ielīst, lai varētu gulēt gar sie-
nu. Tā mēs gulējām tajos maisos ar visām drēbēm. Spieda, bet pie tā 
pierada. Otrā dienā mūs pārveda uz citu baraku, kur bija nāriņas divos 
stāvos. Katrā nāriņā jāsaguļ četriem cilvēkiem. Maisi nekādi, tikai pliki 
dēļi. Paprovē uzkāpt, mēs jau vēl nebijām tik izdiluši, dēļi lūza, un ar 
visiem salūzušajiem dēļiem cilvēki krita cauri apakšējiem virsū. To es 
mūžam neaizmirsīšu. Neviena sega. Guli kā tu gribi, dzīvo kā tu gribi. 
Cik ilgi tā dzīvosi? Pusdienās deva zupu, kā mēs saucām – zaļā Eiropa 
un sarkanās briesmas. Sarkanās briesmas bija biešu lapas, saknes 
un mizas, bet zaļā Eiropa bija kāpostu lapas ar visiem tārpiem. Tā bija. 
Mēnesi mēs jau bijām tur un pirmais, kas notika – cilvēki saslima. Ne 
jau visi, bet es biju jauna, man visas kaites metās klāt, es no netīrā 
ēdiena saslimu ar asinssērgu. Tādu drausmīgu pārtiku pat cūkas 
Briežos neēda, kādu mums lika ēst. Man sākās zarnu iekaisums, 
saproti, viss tev asiņo, un ir milzīgi augsta temperatūra. Skaidrs, ka 
tas bija uz miršanu. Katrā blokā bija bloka pārzine, tā noteikti bija 
kāda krimināliste, jo viņa sita bezdievīgi. Visus sita, cik vien varēja. 
Pēc tautības tās bija polietes. Biju jau uz miršanu, mani pārvietoja uz 
mirstamo bloku, kas vienlaicīgi skaitījās arī ambulance, dakteris tur 
bija kāds apcietinātais. Te vismaz nevajadzēja gulēt vienam uz otra 
virsū un apakšā kāds maiss jau bija. Es gulēju, man drausmīgi gribējās 
dzert, bet dzert nedeva nemaz. Man šausmīgas slāpes, bet blakus 
mazgāja grīdu. Es nodomāju, ja es tiktu pie tā spaiņa, izdzertu visu. 
Vēlāk dakteris ienesa kannu ar baltu šķidrumu un no mazām krūzītēm 
visiem slimniekiem deva iedzert. Es nezinu, kas tur bija, bet man to 
krūzīti neiedeva, vai arī viņš nepamanīja, ka man nav. Arvienvārdsakot, 
visi nomira, bet es paliku dzīva. Pēc tam man vienai bija jāiet atpakaļ 
uz bloku. Tas arī šausmīgi – tevi izlaiž ārā, vācieši staigā apkārt ar 
suņiem, un, ja sargam bija slikts garastāvoklis vai viņam gribējās 
papriecāties, kā cilvēks mirst, tad viņš suni palaida vaļā, uzrīdīja virsū 
un to turpat saplosīja. Redzu – nāk tas vācietis ar suni, bet man bija 
pilnīgi vienalga. Tomēr vācietis mierīgi pagāja man garām. Iegāju 
savā blokā un likos uz nāriņām. Vēlāk atnesa matračus, bet tad jau 

cilvēki sāka briesmīgi daudz mirt, un no četriem gulētājiem uz vienas 
nāriņas palika tikai trīs, beigās no trim uz diviem. Mēs ilgi gulējām 
trīs uz vienas nāriņas. Es gulēju kopā ar Zentu Liepu (dz.  Balodi) 
un viņas mammu, viņas abas arī bija no Mālpils. Zenta strādāja 
1941. gadā Mālpils bibliotēkā. Viņa palika dzīva un atgriezās mājās. 
Savas vecum dienas Zenta pavadīja Smiltniekos. Mans tēvs un brālis 
bija citā blokā. Mana mamma gulēja pavisam citā nāriņā, ar citiem 
cilvēkiem kopā, jo tur tāda mamma un meita vairs neeksistēja. Mēs jau 
bijām tik tālu novesti, ka likās nekāda radu saikne nepastāv. Vienreiz 
aizgāju pie savas vecāsmātes, nevienu reizi pie viņām vēl nebiju bijusi, 
jo negribēju redzēt tās mokas. Aizgāju pie mammas, kad viņa gulēja 
slima. Es piegāju pie guļvietas, tas ir tik šausmīgi, es domāju – kāpēc 
mana mamma te mokās? Ko viņa nogrēkojusies? Es ļoti pārdzīvoju 
par mammu. Mammai vīrs, māte un divi bērni Štuthofā, bet trešais 
bērns, vēl maza meitene, palikusi viena pati Latvijā. Kā viņa varēja to 
izturēt? Kā viņa prātā nesajuka? Kāpēc mammai tā bija jācieš? Kāpēc? 
Es pārdzīvošu, bet mamma nepārdzīvos. Saproti, kā man bija? Vēlāk, 
tad jau bija tā, ka palika pilnīgi viss vienalga, mēs jau bijām tiktāl 
nodzīti, ka sevi par cilvēkiem neturējām. Vairs neeksistēja cilvēks. No 
rīta pamodāmies, ko mēs redzējām? Līķu kaudzi. Pretī mums bija žīdu 
baraka, tur līķi nokrāmēti. Līķus meta iekšā tādās milzīgās mašīnu 
piekabēs, kuras vilka ieslodzītie. Piekabēm priekšā bija dīstele, kā 
agrāk zirgiem, kad tos jūdza. Pie dīsteles bija siksnas, ko uzlikt uz 
pleca, un katrā dīsteles pusē bija četri ieslodzītie – kopā astoņi cilvēki 

vilka piekabi. Gāja gar barakām un tad tos līķus meta iekšā. Citi meta, 
bet tie astoņi cilvēki tik vilka. Un polis ar milzīgu pātagu un steku tam, 
kurš nevilka, gāza. To katru rītu redzējām. Katru rītu savāca līķus. 
Ziemā nebija vairs kur tos likt, veda uz krematoriju dedzināt, bet tik 
daudz to mirušo ķermeņu bija, ka krematorija nodega. Nespēja vairs 
nokurināt visus, un tagad nu tie krājās kaudzēs. Tur no cilvēka bija 
tikai ģindenis, mati un pergaments. Nāca pavasaris, vajadzēja visu 
likvidēt, vācieši pielaida līķu kaudzei uguni, tie apsvila un nosmirdēja, 
bet nedega, neviens nedega, saproti?

VĒsture
Turpinājums no 15. lpp.

ieeja Štuthofas nāves nometnē

Krematorijas krāsnis 
Štuthofas nāves nometnē
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Redzējām, ko darīja ar pretējā bloka žīdiem. Tos nostādīja rindā pa 
astoņi, viņiem priekšā nostājās poļi vai vācieši un dalīja  – viens tur, 
viens tur. Viens gāja uz krematoriju, viens atpakaļ uz bloku, bet, kurš 
ies uz krematoriju, uz tām gāzes kamerām, to jau nezināja neviens. 
Dalīja tā kā malku. Viņi visi gāja uz krematoriju prom, nāca atkal jau-
ni, bet no kurienes viņi nāca, es nezinu. Bezgala daudz viņu bija. Ar 
mums tā nerīkojās, tikai ar žīdiem. Tas arī bija šausmīgi. Ēst nesa paši 
apcietinātie tādos lielos toveros, un lāgerī starp žīdu bloku un mūsu 
bloku bija liela sile – milzīgi gara sile, kur sagāza to barību iekšā. Pēc 
tam viena poliete ar litra kausu lēja bļodās. Mēs stāvējām rindā, to savu 
bļodu turējām, bet pēc tam uz bloku gājām paēst. Tad, kad bļodu izēda, 
tad sāka kratīties un raustīties viss organisms aiz bada, jo tur jau nebija 
nekā ko uzņemt. Jā, mazliet bija, bet šausmīgi visiem gribējās ēst. Kad 
sili izsmēla, tad kaut kas jau vēl palika iekšā; ar kausu nevarēja iz-
smelt pilnīgi tukšu, un tad tie cilvēki gāzās silē un ar mēli laizīja to, 
kas vēl bija palicis. Tas bija šausmīgs skats. Viņiem gribējās ēst, bet 
man prātā nenāca mesties iekšā silē, es to nevarētu izdarīt. Man bija 
tā, ka ēst negribējās vairs nemaz. Nu ko viņi tur dabūja, ko izlaizīja? 
Kādi viņi nosmērēti bija, bet pa lielākai daļai tie bija žīdi, jo viņi jau 
bija daudz ilgāk Štuthofā nekā mēs, kaut gan viņi ļoti mainījās. Vakaros 
dalīja maizi – mazs, četrkantīgs ķieģelītis bija uz pieciem, un katram 
iznāca pavisam mazs gabaliņš vakariņām un rītam. Tur tak nebija ko 

ēst, maize bija tik maz, ka nebija ko iesākt. Kā kurš darīja – cits sūkāja, 
cits nolika rītdienai, cits ne. Starp mums bija visādas tautības, bet 
dzīvojām ļoti saticīgi, nevienam nekas nebija jādala.

Vācieši ik pa brīdim izdomāja mūs dezinficēt, lai atkal mirst cilvēki. 
Vienā vakarā, tāds lietains un miglains laiks bija, atnesa milzīgas mu-
cas, pielietas ar kaut kādu baltu šķidrumu. Tas notika novembrī. Visiem 
pēc kārtas bija jālec ar visām drēbēm iekšā tajās mucās, jāsaslapinājas 
un jālien ārā. Viss tu biji slapjš. Novilkām, izgriezām no liekā slapjuma 
drēbes un mitras vilkām atpakaļ mugurā. Tad savā nārā gulējām un 
drebinājāmies aiz aukstuma. Un, redz, atkal cilvēki sāka mirt un palika 
arvien mazāk. Kas tik tur netika darīts, lai cilvēki ātrāk nomirtu. Tas bija 
viens ārprāts. Tas nav izstāstāms. Kā mūs sita! No rītiem sešos augšā 
uz skaitīšanu – pa četri rindā, lietus vai sniegs, 20 grādu sals, vai kas, 
tev jāiet ārā tajās pašās drēbītēs, kaut gan tad uz nāriņu mums jau bija 
izdota viena sega, to ņēmām līdzi uz rīta skaitīšanu. Saspiedāmies, cik 
maz cieši varējām un segu pārklājām pāri, lai visiem kaut kas tiek. Tad 
jau tie četri cilvēki vairs tik daudz vietas neaizņēma – tas bija janvāris, 
mēs jau bijām palikuši ģindeņi. Un tā mēs līdz ārprātam salām. Citreiz 
bija jāstāv pusstunda, citreiz trīs stundas. Vienreiz atnāca vācietis un 
sadomāja, ka viņam vajag, lai mēs dziedam. Pavēlēja polietei, kas bija 
bloka vecākā, tai uzraudzei – sitējai, kas visus briesmīgi sita, ka mums 
jādzied. Igauņi, lietuvieši, latvieši, krievi, norvēģi, arī poļi – tik daudz 
tautību, kā tur var sadziedāt? Jādzied, bet, ja nedziedās, tad sitīs visus 
nost. Nu tad tur dziedāja arī – visi tās mutes plātīja, bet ko tur dziedāja, 
es vairs nezinu. Mēs tikām spīdzināti līdz ārprātam. Kad no rīta sešos 
gājām ārā uz rīta skaitīšanu, poliete stāvēja durvīs un visus klapēja. 
Kā viņai roka nepiekusa? Es nezinu, kas tie bija par cilvēkiem. Mēs jau 
bijām tiktāl notrulinājušies, ka sitieni vairs nesāpēja, nejutām neko, 
badu tak arī vairs nejutām. Negribējās neko, jo bijām jau ģindeņi, vai 

mēs vēl varējām gribēt ēst? Ko mēs darījām? Mēs salasījām utis tūtē, 
un tad, kad uzraudze stāvēja durvīs un kliedza – apel, apel, kad visiem 
vajadzēja skriet ārā pa durvīm un viņa visus sita, tad kāds viņai uzbēra 
salasītās utis virsū.

Vācieši vienreiz izdomāja, ka mums jāiet talkā, jāiet strādāt. Armija 
nāca virsū, krievi nāca virsū un jāiet visiem strādāt – kartupeļi jātīra. 
Bijām nāvīgi laimīgi, jo domājām, ka varbūt dabūsim kartupeli ieēst. 
Tā bija ziema. Aizgājām, bet tur šķūnis bez logiem, tikai logu ailes un 
šausmīgs caurvējš. Šķūņa vidū garš galds, bet uz tā tiek bērti sasaluši 
kartupeļi. Ārā mīnusos, cik grādu, kas to vairs var pateikt. Kaut kā mēs 
tīrījām, bet vācieši sargāja un, ja kāds iebāztu kartupeli mutē, tad tiktu 
nosists. Tātad neviens nedrīkstēja bāzt kartupeli mutē. Aukstums bija 
tik liels, ka cilvēkiem pirksti pilnīgi nosala, sastinga. Viņiem jau tur 
vairs nebija nekā – ne gaļa, ne asinsrite. Man pirksti palika caurspīdīgi, 
es viņiem redzēju cauri kā stiklam. Vakarā gāju uz bloku un man tie 
pirksti atdzīvojās. Man nečulgoja, bet citiem tak viss cauri, nosala. 
Brīnies nu. Zenta nosaldēja savus kāju pirkstus. Tas bija vienu reizi, 
kad mūs dzina strādāt pie kartupeļiem. Viss bija vērsts uz to, lai cilvēks 
ātrāk nomirtu.

Pienāca Jaunais gads, krievs jau nāca virsū, bet vācietis gatavojās 
visus iznīcināt, lai nepaliek pēdas no šiem briesmu darbiem. Bija jau 
janvāris un mums pavēlēja visiem iet uz dezinfekciju. Notika baraku 
pilnīga dezinfekcija, lai utis iznīdētu. Ko ar mums darīja – visus sadzi-
na no vairākām barakām vienā, stāvgrūdām vienu pie otra – ne kur 
apsēsties, ne kur gulēt. Piedzina pilnu un cilvēki atkal sāka mirt. Kas 
nomirst, tas jau ir nokritis, kas vēl taisās mirt, tas tam mirušajam 
virsū, kamēr tie dzīvie uz tiem mirušajiem. Tur vairs ēst arī nedeva, 
tā kādas trīs dienas pagāja. Pa to laiku bija nomiruši daudz cilvēku un 
jau aizvākti prom uz krematoriju dedzināšanai. Tas bija 3.janvāris, kad 
mūs izdzina, tur nomira mana vecmāmiņa, arī viņa tur ir sadedzināta. 
Kāds atnāca un manai mammai pateica, ka māte mirusi, lai iet atvadās. 
Mamma aizgāja, es negāju.

Pienāca 8. janvāris  – mana astoņpadsmitā dzimšanas diena. 
Pusdienās atnesa zupu un manā zupas bļodā iesmēlies mazs kauliņš 
no zirga ribas – šitā laime! Tā bija laimīgākā diena manā mūžā. Tāda 
dāvana! Man trīs dienas bija ko ēst.

Barakā bija tik tukšs palicis, ka mēs jau viegli varējām gulēt, daudzi 
bija nomiruši un aiznesti. Es un mamma vēl bijām dzīvas, bet vecmāmiņa 
nomirusi. Ko mēs darījām? Sitām utis. To nevar iedomāties – cietum-
nieku kleitām, kas mums bija, visas vīles bija vienās utīs. Mēs vilkām pa 
vīlēm ar roku, sagrābām utis saujā un uz grīdas ar koka tupeli tās sitām 
nost. Cita darba mums nebija. Visas grīdas bija lipīgas, bet visur, kur 
kleita pieskārās, kur bija vīles, mums bija noēsts jēls. Domājām, kas 
tagad notiks tālāk – auksts, ziema. Nekas cits mūs vairs neinteresēja. 
Vienu dienu ienāca un teica, ka mums kārtējo reizi jāiziet dezinfek-
cija, bet tagad jāiet uz gāzes kameru. Vispirms iedzina priekštelpā, 
kur durvīs stāvēja poliete un no pudeles visiem lēja uz galvas kaut ko 
virsū. Bijām pilnīgi pliki. Kameru piegrūda stāvgrūdām pilnu un tad 
no griestiem nāca virsū pārmaiņus te karsts, te auksts ūdens. Es 
nepateikšu, cik minūtes tas tā bija, bet tas, ko viņi iegrūda mums galvā, 
skalojās ar ūdeni un izēda mums acis, vairs neko neredzējām. Un atkal 
ūdens – auksts, karsts, auksts, karsts. Kamerā palicis viss balts un 
necaurredzams no sutas un tvaika.Tas bija šausmīgi. Nebija gaisa ko 
elpot, rīkle dega, acīs koda, knapi turējāmies uz kājām. Neviens nekā 
neapjēdza, tik saprata, ka nāve klāt. Tad atvērās durvis un visus, kas vēl 
varēja paiet, grūda ārā. Es nezinu, cik palika kamerā, kas to lai zin. Visi 
jau ārā neiznāca. Izgrūda plikus ārā sniegā, bet pēc tam iedzina šķūnī, 
kur abās pusēs logu vietā tukšas ailes, šķūnis pieputināts ar sniegu, 
bet sniegā samesti bikšu, kreklu, kleitu, mēteļu, zeķu un kurpju kalni. 
Mēs bijām sniegā un aukstumā pliki, tikko kā iztvaicējušies kamerā. 
Visas drēbes bija ar sniegu, slapjas. Katrs tur kaut ko dabūja un savilka 
mugurā. Zeķu kalnos jau nebija kārtīgu zeķu. Tu zini kādas tur bija? 
No jakām – piedurknes aizšūtas ciet, katra savādāka, ne jau vienādas. 
Sameklēju kādus armijas apavus un uzvilku mēteli ar uzšūto trīsstūri 
uz muguras, ar to es vēl uz Latviju atbraucu. Jā, tāds mētelis bija un 
kāda kleita arī. Tad tos, kas palikuši dzīvi, aizveda atpakaļ uz baraku, bet 
jau citu. Tā bija izdezinficēta, uz nārām salikti jauni salmu maisi un bez 
utīm. Bijām tik laimīgi, ka dzīvi esam palikuši. Šī baraka bija mazāka un 
atkal vajadzēja gulēt pa trim, tomēr nu bija daudz ērtāk. Tagad jau mēs 
bijām ģindeņi un nāriņā varēja saguldināt kaut piecus tādus kā mēs. 

VĒsture

Turpinājums 18. lpp.

Nogalināto cilvēku apavu kaudzes
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pavasara talka “torņkalna” kapos notiks š. g. 27. aprīlī 
no pl. 10.00. Aicinām visus, kuru piederīgie atdusas 

šajos kapos piedalīties, līdzi ņemot darba rīkus. Ja ir 
jautājumi, zvanīt: 29189524, 67925883

Š.g. 12. aprīlī plkst. 15.00 mālpils apdrošināšanas sabiedrība 
erGO aicina uz Klientu dienām, kur ikviens interesents varēs 
iegūt informāciju par dažādiem apdrošināšanas pakalpojumi-
em, kuriem Latvijā ir nodokļu atvieglojumi:
•	 uzkrājumiem	bērna mācībām augstskolā;
•	 uzkrājumiem	vecumdienām,	lai	saņemtu	privāto pensiju līdz 

mūža galam;
•	 nelaimes gadījumiem, smagu saslimšanu un darbaspēju 

zaudējuma gadījumiem  – finansiāli nodrošinot savus tuvi-
niekus neparedzētos gadījumos.
ERGO klientu dienu laikā saņemsiet noderīgu informāciju, 

materiālus un nelielu pārsteiguma dāvanu.
Aicinām Jūs pieteikties līdz š.g. 10. aprīlim elektroniski 

tatjana.smirnova@ergo.lv vai pa tālruni: 67925230 67925230.

sidgundas pamatskola aicina vecākus pieteikt bērnus 1.klasē 
katru darba dienu no plkst. 8:20 līdz 14:00

Nepieciešamie dokumenti: Iesniegums skolas direktorei; Skolēna 
dzimšanas apliecība vai pase; Vecāku personu apliecinošs doku-
ments.

piedāvājam 1.klases skolēniem pēc stundām iespēju piedalīties 
interešu izglītības nodarbībās: tautisko deju pulciņā; teātra pul ciņā; 
sporta pulciņā; floristikas pulciņā; piedalīties interesantos ārpus-
klases pasākumos.

Nokļūšana uz skolu un mājup iespējama ar skolēnu autobusu:
 no Mālpils centra plkst. 7:25 un plkst. 7:50
 no Sidgundas centra plkst. 8:10
 no skolas uz Sidgundas centru plkst. 15:00 un plkst. 16:20

 no skolas uz Mālpili plkst. 15:10 un plkst. 16:40
Tālrunis uzziņām: 67956921

Mums uz diviem izdeva vienu armijas segu. Zenta to ārdīja un adīja sev 
zeķes, bet to, kur viņa bija dabūjusi irbuļu, es nezinu. Teica jau, ka visiem 
būs jāiet prom, kad krievs nāks virsū. Tad tos, kas nevarēs paiet, dzīs uz 
krematoriju. Tā nu mēs dzīvojām, barība tāda pati bija, sametās atkal 
utis. Atmosfēra bija nervoza, jo krievs tuvojās, bet vācieši nezināja, ko 
ar mums darīt – šaut nost vai dzīvus aprakt. Pēdas bija jānoslēpj, tāpēc 
viņi izdarījās visādi. Ko tik viņi nedarīja, lai līķu kalnus paslēptu – aplēja 
ar degvielu un aizdedzināja, bet tie tak nedega. Tad tika izraktas bedres 
un pārklātas ar dzelzs režģiem, zem tiem novie toja degvielas traukus, 
aizdedzināja un uz liesmojošiem režģiem meta līķus. Naktīs tumsā 
šis skats atgādināja elli zemes virsū, kur nomocītos ķermeņus sviež 
iznīcināšanai uguns liesmās. Beigās pārpalikumu visu veda uz mežu 
un apraka Štuthofas tuvumā. Tā tur ņēmās. Tas bija februāra sākumā, 
kad pateica tā – gatavojieties, rītā visiem jāiet prom, jo Štuthofa tiek 
likvidēta. Prasīja, ko katram vajag, iedeva kādus armijas apavus, deķus 
un vairāk ar neko. Tad vajadzēja visiem stāties rindā. Aukstums bija 
kādi mīnus divdesmit grādi. Mēteļi bija, bet ne jau ziemas; man mugurā 
tāds plāns pavasara mētelītis. Drēbes apakšā arī nekādas, bet kaut 
ko jau savilkām. Visiem jāiet prom. Es paiet vairs nevarēju, bet Zenta 
varēja. Viņas mamma nevarēja paiet, bet mana mamma vēl varēja. 
Tātad mums abām ar Zentas mammu jāpaliek, skaidrs bija arī tas, ka 
mūs pēc tam noindēs. Tie, kas ies, paliks dzīvi. Es teicu mammai, lai 
viņa iet, varbūt satiks tēvu un Elmāru. Labi, mamma ies. Es izgāju ārā, 
tur jau visi bija sastājušies un sākuši iet. Mamma aizgāja līdz vārtiem, 
bet tad nāca atpakaļ – es tevi neatstāšu un paliek... Tas bija brīnums, 
jo toreiz jau vairs par cilvēku nedomāja. Kaut kas viņai nostrādāja. 
Es vēlreiz teicu mammai, lai viņa iet, jo varbūt paliks dzīva un varēs 
pastāstīt, bet viņa negāja un mēs palikām. Vācieši bija teikuši, lai iet 
tikai tie, kas var paiet. Kas nevar, lai paliek. Zenta aizgāja ar savām 
adītajām zeķēm, bet viņas mamma palika, jo bija uz miršanu. Es ne-
zinu, vai viņa tad vispār vairs ko sajēdza – otrā dienā Zentas mamma 
nomira. Tie, kas palikām, gaidījām, ka mūs indēs.

Lāgeris bija tukšs, mūsu pavisam maz un visi nevarīgi. Par brīnumu 
neviens mūs neindēja, bet atnesa zirņu zupu no armijas katla. Vai tu 
traks! Jāēd. Lāgerī klusums. Izrādījās, ka krievs bija ieslodzīto gājienu 
saņēmis gūstā un jau februārī atbrīvojis. Tie, kas aizgāja, tie jau 
bija brīvībā. Toreiz gājienā aizgāja arī Čakste, bet viņi pa ceļam bija 
šķīrušies, daļa bija gājusi pa vienu ceļu, daļa pa otru. Čakste bija ticis 
angļu zonā, bet Zenta – krievu. Mans tēvs jau toreiz bija miris bada 
nāvē, bet brālis bija nošauts, dzenot uz darbu. Toreiz jau mēs vēl neko 
nezinājām par viņiem abiem, to uzzinājām tikai vēlāk, atbraucot uz 
Latviju. Mēs gaidījām savu nāvi. Februāra otrā pusē barakā mūsu bija 
pavisam maz, utis sāka vairoties, sākās tīfa epidēmija. Tad nu gan 

bija skats! Kurš saslimst, tas trešā dienā nesamaņā, cauri un beigts. 
Mēs sākumā nezinājām, ka tas ir tīfs. Barakā bija viena māte ar divām 
meitām, latvietes viņas bija, tās visas ar tīfu nomira. To jau zināja, ja 
tev ir temperatūra, tad ar tevi ir cauri. Trīs dienas mocies, bet ceturtajā 
tevi iznes ārā. Es domāju, kaut viens cilvēks paliktu dzīvs, nu kādam 
tak būtu jāpaliek dzīvam un jāpastāsta, kas te noticis. Saproti, un es 
arī saslimu ar tīfu. Tīfs – tās ir nenormāli drausmīgas galvas sāpes un 
murgi, tev nāk tādi murgi, ka no tiem mirsti nost. Man tie bija tādi, it 
kā man liktu nest malku ar lieliem malkas nesamajiem ķebļiem, ku-
rus uzlika uz muguras. Man tie bija jānes uz augšējiem stāviem. To es 
nekad neaizmirsīšu – man bija tik grūti, ka no tā drausmīgā smaguma 
es miru nost, tāda sajūta man bija. Tad es it kā nomiru. Vairs neko 
neatcerējos. Par cik visi gandrīz bija prom, tad uz mums vācieši vairs 
neskatījās. Es viena gulēju savā nāriņā, man visapkārt, lai nenosaltu, 
bija savāktas no tiem, kas jau nomiruši, visādas lupatas. Es tās biju 
savilkusi sev virsū, un tā es nemaņā biju nogulējusi, cik ilgi, to nezinu. 
Tas bija marta sākums. Mana mamma bija citā barakā, pie manis viņa 
nebija. Pie manis bija citi cilvēki. Es pamodos. Lakati, ko biju savilkusi 
sev ap galvu, visi pietecējuši ar strutām, utis mani noēdušas, viss bija 
jēls, piedevām biju palikusi kurla. Es neko nedzirdēju, redzēju tikai, 
ka mutes plātās, bet nedzirdēju neko. Mati man nogāja, spēka nebija 
nemaz, biju kā līķis. Tomēr bija tādi, kuriem tīfs nepielipa, kas nesli-
moja, tad tie man padeva ēst. Ēšana mazliet uzlabojās, vācieši vairs 
nesita, poļi neklapēja, lēģeris bija gandrīz tukšs, apgājās ar mums 
labāk. Bija marts, saulīte spīdēja. Atceros, ka mani nostellēja lejā no 
otrā stāva, un es ar citu palīdzību tiku ārā no barakas saulītē. Mani 
izveda ārā un notīrīja, jo tagad arī pie ūdens varēja brīvi tikt. Mamma 
bija nozīmēta tīrīt vāciešiem kartupeļus, bet nu jau ar pavisam citiem 
apstākļiem, varēja iebāzt un paslēpt kādu kartupeli kaut kur biksēs. 
Nu bija mazliet brīvāk, vācieši vairs nenāca pie mums. Kādi jau vēl bija, 
bet tie visi bija miermīlīgi. Suņu arī vairs nebija. Starp lāgeriem bija 
krāsniņas, ko varēja kurināt. Mamma gāja strādāt un katru dienu nesa 
kartupeļus, bet es pie krāsniņas tos izcepu. Sāku ēst, ātri uzlabojos un 
paliku vesela. Pamazām dzirde un viss atjaunojās, es jau paliku tāda, 
kas var paiet. Pienāca laiks, kad vācietim krievs bija jau deguna galā un 
vajadzēja lēģeri tukšu dabūt, neviens vairs nedrīkstēja palikt. Žīdi vairs 
nebija, mēs nebijām daudz palikuši, es nevaru pateikt, cik mēs bijām, 
tomēr labs bars – ne jau demit vai divdesmit, bija jau simtiem. Vīrieši 
tur bija daudz, sevišķi norvēģi.

Rasmas Vanagas atmiņas pierakstīja  
Baiba Lippe

(turpinājums sekos)
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Biedrības “mālpils zivīm” valdes paziņojums:
Biedru ikgadējā  kopsapulce notiks š.g. 19. aprīlī plkst. 18.00 

mālpils novada domes aktu zālē. Aicināti visi biedri un intere-
senti, šoreiz būs nopietnākas pārrunas par projektiem, būs 
vajadzīga arī biedru palīdzība.

20. aprīlī Lielā talka!
Lielā Talka notiks sestdien, 20.aprīlī, 

no plkst. 9:00 līdz 15:00 vienlaicīgi visā 
Latvijā. Talkas norisi kopumā (tajā skaitā 
savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā 
un republikas pilsētā pārrauga Lielās 
talkas koordinators!

Savukārt izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī 
brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un novadā reāli organizē 
kolektīvas talkas, oficiāli reģistrē tās Lielās Talkas mājas lapā un 
piesaka savas Talkas Atbildīgo personu. Tas nozīmē, ja gribi reģistrēt 
savu talkošanas vietu, tad pirms tam to saskaņo ar savu pašvaldības 
koordinatoru un tikai tad reģistrē mājas lapā www.talkas.lv

20.aprīlī Tu vari pievienoties kādai no šīm oficiāli reģistrētajām 
talkas vietām. Talkas dienā tev būs nepieciešami atkritumu mai-
si, kas šogad ir dzeltenā krāsā no iepriekšējā gada un sarkanā 
krāsā  – jaunie maisi. Dzeltenos un sarkanos maisus bez maksas 
būs iespējams saņemt 20. aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā 
talkas norises vietā pie talkas atbildīgā vai koordinatora.

Informācija no www.talkas.lv
mālpils novada Lielās talkas koordinatore ineta Broka,  

tālr. 67970889, 28654825, e-pasts: ineta.broka@malpils.lv

17. aprīlī plkst. 17.00 mālpils novada bibliotēkā
tikšanās ar rakstnieci, publicisti un tulkotāju

ANNu VeLĒdu ŽĪGuri
Rakstniece nāk no pazīstamu kultūras un sabiedrisko 

darbinieku dzimtas  – viņas tēvs bija tulkotājs Jānis Žīgurs, 
vecmāmiņa dzejniece, tulkotāja Elza Stērste, vectētiņš dzejnieks 
Edvarts Virza. Anna Velēda Žīgure beigusi Tartu universitātes 
Filoloģijas fakultāti. Viņas literārā darbība aizsākās ar tulko-
jumiem igauņu un somu valodās. No 1992.gada līdz 1998.ga dam 
viņa kā vēstniece pārstāv Latvijas Republiku Somijā, arī Igaunijā 
(1992–1993).

Annas Žīgures grāmata par savu dzimtu un Latvijas likteņiem 
“tomēr tik tuvu” publicēta tulkojumā somu valodā (1997.g.) 
un igauņu valodā (1999.g). Latvijā tā kopā ar esejām “Latvijas 
zeme un debesis” izdota grāmatā “es stāstu par Latviju” 
(2000.g.). Nedaudz vēlāk (2005.g.) iznāk grāmata “marselīne”, 
kur iepazīstam vairākas Stērstu dzimtas paaudzes, bet galvenā 
persona ir rakstnieces vecmāmiņa Elza Stērste. Otrā pasaules 
kara beigu posmu, māju un tuvinieku zaudēšanu, bēgļu ceļu 
no Kurzemes pāri jūrai uz Vāciju atklāj Annas Velēdas Žīgures 
vēsturisko notikumu apraksts grāmatā “Viņi. Ceļā” (2009.g.). 
Bēgļu gaitu turpinājums Rietumu sabiedroto zonās nodibinātajās 
pārvietoto personu (DP) jeb tautas valodā sauktajās “dīpīšu” 
nometnēs aprakstīts nākošajā grāmatā “Viņi. svešos pagalmos”.

Uz tikšanos laipni aicināti visi interesenti. 
Ieeja bez maksas

mālpils vidusskola aicina pieteikt bērnus mācībām 1.klasē 
2013./2014.m.g.

mācību procesā piedāvājam: mācības pamatizglītības programmā, 
speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmā 
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, fakultatīvās nodarbības 
angļu valodā, peldēšanā, sporta un sarīkojumu dejās, konsultācijas 
visos mācību priekšmetos, atbalsta personāla (logopēds, psihologs) 
konsultācijas, atbalstu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un 
mācīšanās grūtībām, atbalstu talantīgiem skolēniem.

pēc mācību stundām piedāvājam: apmeklēt koriģējošās vingro-
šanas nodarbības, apmeklēt pagarinātās dienas grupas nodarbības, 
izmantot skolas bibliotēkas, informācijas centra, datorklases 
piedāvātās iespējas, piedalīties interešu izglītības nodarbībās: tau-
tisko un mūsdienu deju grupās, ansamblī, keramikas, sporta un citos 
pulciņos, piedalīties daudzveidīgos pasākumos, projektos, konkursos.

Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi) uzrāda per-
sonu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, aizpilda 
vienota parauga iesnieguma veidlapu.

Līdz 2013.gada 26.augustam iesniedzamie dokumenti: izziņa 
par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas 
pamatizglītības programmas apguvi, bērna medicīniskā karte (veid-
lapa nr. 026/u)

Kontaktinformācija: 67925340, 28689674,  
e-pasts – vidusskola@malpils.lv, mājas lapa www.malpilsvsk.lv

mālpils vidusskolas neklātiene uzņem izglītojamos:
•	 pamatskolā	7. –	9.klasē	pamatizglītības	programmā
•	 vidusskolā	10. –	12.klasē	vispārizglītojošā	virziena	programmā.

Apmācības formas: 
Otrdienas, trešdienas, ceturtdienas pēcpusdienās, apmācības daļēji 

notiek elektroniski.
Nepieciešamie dokumenti, stājoties pamatskolā: jāuzrāda pase, 

liecība, medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 026/u), nepilngadīgajiem 
izglītojamajiem jāierodas kopā ar kādu no vēcākiem/ aizbildņiem

Nepieciešamie dokumenti, stājoties vidusskolā: pamatizglītības 
apliecība un sekmju izraksts (jāuzrāda oriģināli), medicīniskā izziņa 
(veidlapa Nr. 027/u), jāuzrāda pase, visas esošās vidusskolas liecības, 
sekmju izraksti vai personas lieta, ja tāda ir (stājoties 10.klases 
2.semestrī, 11. un 12.klasē)

Kontaktinformācija: 67925340, 28689674,  
e-pasts – vidusskola@malpils.lv, mājas lapa www.malpilsvsk.lv

Misija Luterāņu stunda sadarbībā ar 
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrību
,,Notici sev!” piedāvā

ekumēnisko kino
režisora Klausa Karo 2009. gada filmu

,,Vēstules tēvam Jākobam”
Otrdien, 2. aprīlī, plkst 14.00, mālpils novada domes 

konferenču zālē, Nākotnes ielā 1
Projekta “Nepieciešamā aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde 
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev!” darba 
apstākļu uzlabošanai, sevis pilnveidošanas un brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai” ietvaros iegādātās 

demonstrēšanas iekārtas prezentācija
Pasākumā piedalīsies Mālpils ev. lut. draudzes 

mācītājs E. Rumjancevs. Pēc filmas diskusijas, ko vadīs 
Edvīns Rumjancevs un Ēriks Laime Babris

Aicināti visi interesenti!
Tiem, kas nav biedrības “Notici sev!” biedri,

ieeja par ziedojumu
,,Notici sev!” valde

mālpils novada uZŅĒmĒJi uN LAuKsAimNieKi tiek aicināti 
satikties AtpŪtAs sArĪKOJumā, mālpils kultūras centrā,  

20. aprīlī, plkst. 19.00
izklaides, konkursi, atmiņu mirkļi no videomateriāliem un citi 

pārsteigumi. muzikālo gaisotni nodrošinās grupa “Liepavots”
uz sarīkojumu savas ģimenes un kolektīvus pieteikt novada 

domes kancelejā (67970888) vai pie konsultantes N. Andrukeles 
(29178743) līdz 15. aprīlim. dalības maksa 5,- Ls
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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 aprīlī
 Visu mēnesi izstāžu zālē apskatāma Latvijas Mākslas akadēmijas stikla mākslas nodaļas 
audzēkņu un pasniedzēju darbu izstādes “pAVAsArA Vārdā”
06.04. plkst. 10.30 TLM studijas “urGA” sanākšana
 plkst. 17.00  Dziedāšanas svētki – konkurss bērniem un jauniešiem vecumā līdz  
   15 gadiem “BrĪNums 2013”. Biļetes cena 1Ls pieaugušajiem,  
   0,70Ls – bērniem
 plkst. 19.00 – 23.00 diskotēka tīnīšiem kopā ar dJ dAiNi. Ieeja – 1Ls
10.04. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “rezēdas” sanākšana
13.04. 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, vēl variet iesūtīt veltījuma tekstu un dziesmu sev īpašam cilvēkam. 
Draugi un ģimenes! Sadziedāsim kopā ar atraktīvo muzikantu grupu “piLNmĒNess” no Jelgavas! 
Biļetes cena 3 Ls (iepriekšpārdošanā 2Ls, skolēniem 1Ls. Ir iespēja iegādāties kopbiļeti uz koncertu 
un balli – 4Ls)
   Pēc koncerta BALLe apaļajā zālē pie apaļajiem galdiņiem kopā ar  
   grupu “piLNmĒNess”. Ieeja uz balli 3Ls
14.04. plkst. 14.00 Liliputu cirks. Biļetes cena 2Ls
19.04.   pierīgas skolu deju skate
20.04. plkst. 19.00 mālpils novada uzņēmēju balle
26.04. plkst. 19.00 dailes teātra viesizrāde Ēriks Hānbergs “pirmā GrĒKA LĪCis”  
   (Gandrīz kāzu reportāža 8 epizodēs)
 Kaut arī paplukušajā lauku nostūrī daudz cilvēku vairs nav palicis, no veciem ļaudīm jau-
nais 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 10Ls. Biļetes pārdod Mālpils kultūras centra kasē (67925836) un 
“Biļešu Paradīzes” kasēs. Pieņem kolektīvos biļešu pieteikumus

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
Sirsnīgs paldies maniem pacientiem par iz-

teikto atzinību laikrakstā “Diena” akcijas Mek-
lējam labu ģimenes ārstu ietvaros! Vēlu labu 
veselību un uz sadarbošanos arī turpmāk!  
 dr. sprūde

mālpils Kultūras centrs

 sLUDINĀJUMI
piedāvā darbu: OPERATORAM, Bio gāzes 
ražotnē “Bērzi Bio” SIA, darbam 3 līdz 4  die-
nas nedēļā, arī brīvdienās. Apmācības nodro-
šinām. Meklējam disciplinētu, pastā vīgu, ar 
tehniskām zināšanām un prasmēm apveltītu 
darbinieku. Nepieciešama privātā automašīna, 
nokļūšanai uz darbu. Piedāvājam labu atalgo-
jumu un interesantu darbu, bērzibio@inbox.lv, 
tālr. 29251080
Pārdod ar piegādi skaldītu malku, gan sausu, 
gan svaigu. Tālr. 26529485

BRĪDINĀJUMS
Sākoties pavasarim, atrasties uz 
ledus ir ĻOTI BĪSTAMI, īpaši 
Mālpils centra ūdenskrātuvēs, 
kur upes straume ledu izskalo 
no apakšas, tāpēc NEKĀPIET 

UZ LEDUS paši un neatļaujiet to 
darīt arī saviem bērniem!

 Lieldienu dievkalpojumi
Mālpils ev. lut. draudzes baznīcā

28.martā – Zaļajā ceturtdienā, vakarā, 
kad tika iestādīta Svētā Vakarēdiena 

svinēšana, Dievkalpojums ar 
Sv.Vakarēdienu, pl.18.00

29.martā – Lielajā Piektdienā, mūsu 
Kunga nāves dienā, Dievkalpojums ar 

Sv.Vakarēdienu, pl.18.00

30.martā – Lieldienu nakts Vigilijā 
(būšanā nomodā), mūsu Kunga 

Augšāmcelšanās svētkos, Dievkalpojums 
ar Sv.Vakarēdienu, pl.23.00 

(ar kristībām un iesvētībām, diakona un 
pērmindera amatā ievešanu)

1.aprīlī – Otrajās Lieldienās, 
Ģimeņu svētkos, Dievkalpojums 

ar Sv.Vakarēdienu visai ģimenei ar 
Svētdienas skolas un Mūzikas skolas 

priekšnesumiem, pl.12.00

Vēlamies īrēt dzīvokli Mālpilī, vēlams 3 istabu vai 
māju, ne tālāk kā 1 km no Mālpils. Izskatīsim vi-
sus piedāvājumus, tālr. 22157388, 26629084
Vajadzīgi sezonas darbinieki dārzniecībā. 
Tālrunis uzziņām: 26414736
Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan 
privātos, gan juridiskos objektos – inter jers, māju 
apdare, dekoratīvi dārza darbi (lauk akmens, 
granīts), arī kapu pieminekļi un restaurācija. 
Sertificēts amata meistars, tālr. 29450290
Aicina darbā C, E kategorijas autovadītājus dar-
bam ostā. Mob.t. 29268364
Manikīra un pedikīra pakalpojumi. Sertificēta 
specialiste piedāvā manikīra un pedikīra pakal-
pojumus ērtā darba kabinetā Mālpils centra. 
Individuāla pieeja katrai klientei, jo nadziņi 

mēdz būt dažādi. Strādāju ar kvalitatīviem 
materiāliem no Kinetics. Plaša dizainu izvēle, 
krāsainie gēli, spīdumi, logo, uzlīmes…Nagu 
plātnes pagarināšana ar kamuflāžas gēlu. Darba 
kvalitāti garantēju. Gēla nagu modelēšana  – 
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)

Esi laipni aicināts uz brīnišķīgu kristīgās 
mūzikas ansambļa AMETS koncertu 
21.aprīlī pl.15.00 Mālpils kultūras 

centra mazajā zālē
Ansambļa sastāvs: Daina Kleimane – 

soprāns, Edija Diedrika - meco soprāns, 
Elīza Krista Rause – alts, Diāna Zelča 

- ģitāra (u.c. instrumenti), Emīlija 
Rezņikova - klavieres

Atnāc un būsi lieliski pavadījis savu 
svētdienas pēcpusdienu! Ieeja brīva


